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 الملخص

يات ستراتيجالمدارس الخاصة في محافظة الزرقاء إل تعرف درجة ممارسة مديري إلى  هدفت الدراسةإلى  هدفت

ما نسبته أي  ( معلم ومعلمة300عينة الدراسة من ) وتكونتلديهم عالقتها باالحتراق الوظيفي ادارة الصراع و 

الدراسة قامت الباحثة بتطوير وتحقيقًا لهدف ، ( معلم ومعلمة1500% من مجتمع الدراسة البالغ عدده )20

 التحقق من صدقها وثباتها. وتم ،الدراسة أداتي

الخاصة في محافظة الزرقاء األساسية درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية و أن أن اظهرت نتائج الدراسة و  

 متوسطة.جاءت بدرجة  يات إدارة الصراع من وجهة نظر المعلمينستراتيجإل

الخاصة في محافظة األساسية مستوى االحتراق الوظيفي لدى معلمي المدارس الثانوية و  واظهرت النتائج 

بينت النتائج أن قيمة معامل االرتباط بين الدرجة الكلية و  الزرقاء من وجهة نظرهم جاء بدرجة متوسطة،

القة ارتباطية على إ ( وهي تشير0.274قد بلغت ) راع والدرجة الكلية لالحتراق الوظيفيية إدارة الصستراتيجإل

 ذات داللة إحصائية.

 وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بما يأتي: 



 يات ادارة الصراع في المدارس.ستراتيجالالزمة إل المهارات لتنمية لمديري المدارس والمعلمين برامج عقد 

   لضغوط العمل نتيجة  االحتراق ظاهرة حول تثقيفية نشرات وتوزيع دورات عقدإعطاء ورش تدريبية

 التي يواجهها المعلمون في المدارس.
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Abstract 

This study aimed at finding out the degree of practicing conflict management 

strategies by private secondary and basic schools in Al-Zarqa governorate and its 

relation to job burnout of teachers. The sample of the study consisted of (300) male 

and female teachers, with a percentage of (20%) from the population of the study 

that consisted of 1500 male and female teachers. To achieve the goal of the study, 

the researcher developed the instrument of the study that consisted of two parts. 

Validity and reliability of the instrument were assured. The findings of the study 

indicated that the degree of practicing conflict management strategies by private 

secondary and basic school. Principals in Al-Zarqa governorate was moderate. 

The findings showed that the level of job burnout of teachers from their point of 

view was moderate too. 

The Person correlation coefficient value between the total score of conflict 

management strategies and the total score of job burn out was (0.27), which was 

significant at (α≤0.05). 



In light of findings of the study, the researcher recommended the following: 

1. Organizing training courses for principals and teachers to develop the required 

skills for conflict management strategies at schools. 

2. Distributing educational bulletins regarding burnout phenomenon resulting 

from job stress that encountered by teachers at schools. 

 


