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 االىداء

إلٍ هف  ، إلٍ هف قيرنا الهكتي بيـ ، أىدم عهمي ىذا إلٍ هف ىـ تحت التراب
 ، إلٍ هف ذىبكا كال تيرجٍ عكدتيـ ، ابتعدكا عف العيف كلكنيـ في القمب حاضركف

ثىمي األعمٍإلٍ  ، إلٍ هف سكنكا كطننا ال طريؽ لرجكعو إلٍ هف أحهؿ اسهيـ  ، هى
طيب اهلل ثراىها كأراح التراب  ، إلٍ ركح كالدم كركح كالدتي الطاىرتيف ، كبكؿ فخر

فرحهة اهلل عمييها هؿء السهكات كاألرض كها بينيها كها تحت  ، تحت جنبييها
 الثرل.

النفس أف إلٍ هف تتكؽ  ، إلٍ هف اصطفاىـ اهلل هف بيننا ، إلٍ األكـر هنا جهيعنا
 إلٍ شيداء الحرية كالتحرير. ، إلٍ شيداء فمسطيف ، يككف هثكاىا كها كاف هثكاىـ

إلٍ  ، إلٍ هف تحهمت هعي هشاؽ التعب ككانت الهعيف كالداعـ لي لحظةن بمحظة
 زكجتي الغالية "أـ عمي" حفظيا اهلل بحفظو كرعاىا برعايتو.

كأسأؿ اهلل  ، لكـ كؿ شيء هيدلرياف(  ، ليف ، حسيف ، تاليف ، إلٍ أبنائي )عمي
كيبارؾ لي بأعهاركـ  ، أف تككنكا هف عباده الصالحيف كأف ينفعني كينفع أهتىكـ بكـ

 كصحة أبدانكـ.

ال يميؽ النجاح إال بكـ كال  ، أنتـ األىؿ كالرحـ كالعزكة ، إلٍ إخكتي كأخكاتي كعائمتي
كأنتـ النكر الذم يبصرني  ، فأنتـ الهظمة التي أحتهي بيا ، أسعد إال بكجكدكـ

 كأسأؿ اهلل أف يبقيكـ بقاء الخمكد. ، لكـ كؿ الهحبة كالكفاء ، الطريؽ

 الباحث

محمد الرجوب





 ب 

 تقديرو  شكر

 

 ، كالشكر لو سبحانو الذم قضٍ األهر كقدره ، الحهد هلل رب العالهيف كاىب الهقدرة
كالصبلة كالسبلـ  ، في أياهي الهقبمة كأدعكه تعالٍ أف ييبني العـز كالقكة عمٍ إتهاـ ىذه الهسيرة

 عمٍ أشرؼ الهرسميف كخاتـ النبييف سيدنا هحهد صمٍ اهلل عميو كسمـ.

إنني أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف لمدكتكر الفاضؿ جياد السكيطي عمٍ سعة صدره 
كبذؿ الكثير في هساعدتي عمٍ  ، حيث قدـ لي الكثير هف التكجييات كاإلرشادات ، كتعاكنو

 تخطي الهصاعب العمهية هف أجؿ إتهاـ ىذه الدراسة.

يف استقيت هنيـ العمـ كها أتقدـ بالشكر إلٍ أساتذتي األفاضؿ في عمـ الجريهة الذ
 فميـ كؿ االحتراـ كالتقدير. ، كالهعرفة

هرشديف  ، هعمهيف كهعمهات ، هديريف كهديرات ، ككذلؾ أشكر أسرة التربية كالتعميـ
ـً عطاء  ، فميـ كاهلل كؿ عبارات الشكر كاالحتراـ كالتقدير ، كهرشدات عمٍ ها اتحفكني بو هف كىرى

أسأؿ اهلل  ، عرني حقًّا أف كطننا بهثميـ في أهاف كبأيدو أهينةها أش ، كحسف تعاكف كلطؼ هعاهمة
 أف يكفقيـ في خطكاتيـ كنيجيـ كهسيرتيـ الهشرفة.

رشاد  ، كال يفكتني أف أشكر اإلخكة الهحكهيف جهيعنا لها بذلكه هف جيد كهتابعة كتقديـ نصح كا 
احتياج الدراسة.لمخركج بهقياس دقيؽ يمبي 
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 الممخص

ىدفت الدراسة في التعرؼ عمٍ دكر هدارس تربية كتعميـ جنكب الخميؿ الحككهية االساسية في 
كتفرع عف اليدؼ الرئيسي  ، كهعمهييا كهرشدييا هدراءىاتنهية الكعي االهني هف كجية نظر 

دكر ك  ، الهدرسية في تنهية الكعي االهني اإلدارةثبلثة اىداؼ اخرل اكليا التعرؼ عمٍ دكر 
و الهدرسة في تنهية الكعي كالتعرؼ عمٍ العكائؽ التي تكاج ، الهناىج في تعزيز الكعي االهني

تقديرات أفراد العينة ( كفؽ هتكسطات 0.05التعرؼ عمٍ داللة الفركؽ عند هستكل )ك  ، االهني
لدرجة قياـ الهدرسة بتنهية الكعي األهني لدل طبلب هدارس جنكب الخميؿ تعزل لمهتغيرات 

( كفؽ هتكسطات تقديرات أفراد 0.05التعرؼ عمٍ داللة الفركؽ عند هستكل )ك  ، )الديهغرافية (
ي لدل طبلب هدارس العينة ألبرز العكائؽ كالتي تحد هف دكر قياـ الهدرسة بتنهية الكعي األهن

 هعمهيك  هف هديرم كهديرات الدراسةتككف هجتهع . جنكب الخميؿ تعزل لمهتغيرات )الديهغرافية (
في الهدارس الحككهية التابعة لهديرية تربية  األساسية الهرحمةهرشدم كهرشدات ك  كهعمهات

سحب عينة  كتـ ، 2017/2018في العاـ  2592 اإلجهاليكتعميـ جنكب الخميؿ كالبالغ عددىـ 
الذم  ياستخدهت الدراسة الهنيج الكصفي التحميمك . (387عشكائية طبقية هنتظهة كبمغ عددىا )

كيعبر  ، كييتـ بكصفيا كصفا دقيقا ، أك الظاىرة كها تكجد في الكاقع ، يعتهد عمٍ دراسة الكاقع
 عنيا تعبيرا كيفيا ككهيا .

الحككهية في  األساسيةكجكد دكر لهدارس تربية كتعميـ جنكب الخميؿ كقد تكصمت الدراسة عمٍ 
كجكد هعكقات تحد هف دكر الهدرسة في تنهية كذلؾ ك  ، بدرجة هرتفعة األهنيتنهية الكعي 

 اإلدارةدكر ك  تكجد عبلقة طردية بيف دكر الهناىج الهدرسيةك  ، بدرجة هرتفعة األهنيالكعي 
فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة  كجدلـ تك . األهنيالهدرسية في تنهية الكعي 

(α≤0.05 في استجابات أفراد العينة نحك دكر هدارس تربية جنكب الخميؿ األساسية الحككهية )
نكع الهدرسة(  ، الهؤىؿ العمهي ، الكظيفة ، في تنهية الكعي األهني تعزل لمهتغيرات )الجنس

ات الخدهة ككانت لصالح هف كانت خدهتيـ أكثر هف بينها كاف ىناؾ فركؽ يعزل لهتغير سنك 
 عشر سنكات .
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Abstract 

The present study is an attempt to identify the role of Southern Hebron Basic 

Government Schools in the development of security awareness among school 

students, from the point of view of headmasters, teachers and mentors.  

The main objective of the current study is divided into three different 

objectives: The first is concerned with the role of the school administration in 

developing security awareness , and the school curriculum role in enhancing 

security awareness, in addition to identifying school obstacles and their effect 

in developing security awareness, and recognizing the differences at the level 

(0.05) in accordance with the average estimates of sample members , 

regarding the school role to develop security awareness among the students of 

the southern Hebron schools due to demographic variables, and to identify the 

significance of differences at the level (0.05) according to the average 

estimates of the sample regarding the main obstacles that limit the role of the 

school in developing security awareness among students of the Southern 

Hebron Directorate schools , that can be attributed to demographic variables.  

The study sample consists of school headmasters and headmistresses, teachers, 

and mentors of the basic stage in the public schools affiliated to Southern 

Hebron Directorate of Education, whose number reached (2592) in the year 

2017/2018. Striated Sample of (387) was chosen at random. The study used 

the analytical descriptive method, which is based on the study of reality, or 

phenomenon as it exists in reality, and this method gives a precise description 

of the reality, and expressed the situation in qualitative and quantitative terms. 

The study results showed that there is a role for the basic schools of Southern 

Hebron Directorate in developing high security awareness, in addition to the 

existence of obstacles that greatly limit the role of the school in the 

development of security awareness .Also, there is a directly 

proportional relationship between the roles of school curricula and school 

administration in the development of security awareness. There were no 
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statistically significant differences at the level (α≤0.05) in the samples 

responses to the role of the primary Southern Hebron Basic Schools in the 

development of security awareness due to the variables (gender, job, school 

qualification, type of school), whereas, there were differences due to (years of 

service) variable, and it was in favor of those who had served for more than 

ten years. 

There were also no statistically significant differences at the level (00.05) in 

the sample members responses regarding the obstacles that limit the role of 

school in developing security awareness due to the variables (gender, job, 

qualification), while there were differences due to (years of service) variable, 

and it was in favor of those who had served for more than ten years. There are 

also differences attributed to the (school type) variable and was in favor of 

male schools. 

Finally, this study presents a number of recommendations that can be followed 

in order to develop security awareness , the most important of which is: (1) the 

need to enhance school principals' awareness regarding the importance of the 

school role in developing security awareness among its students. (2) 

Activating the school principals' role by granting them authority to make 

appropriate decisions pertaining to security awareness programs that can be 

implemented at schools. (3) Activating school activities that can contribute to 

the development of students' security awareness by including such programs 

that may contribute to sensitizing school staff and students on some concrete 

issues and problems. (4) The need to develop a security strategy by the 

specialists to uplift students' awareness and alerting them to the risks that may 

target them, taking into account each stage of study without exaggeration. (5) 

The need to rehabilitate the administrative and teaching staff at the school in 

security awareness, through the existence of specialized courses pertaining to 

planning and supervising awareness for the development of security awareness 

among their students. (6) Increasing programs, activities, lectures, seminars, 

dialogues and information programs for the students, which are concerned 

with the consolidation of true Islamic values and ethics that contribute to 

security awareness (7) The need to deal with students without discrimination 

on the basis of academic achievement and the need to focus on the educational 

aspects which have a positive impact on society  


