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 الشكر والتقدير
بجالل وجيو الكريم  وعظيم سمطانو القديم  والصالة والسالم عمى المبعـوث رحمـة  الحمد هلل حمدًا يميق

 لمعالمين سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو الطيبين الّطاىرين.

إنــو مــن دواعــي ســروري أن أخــّط ىــذه الكممــات ألتقــّدم بالشــكر الجزيــل والعرفــان بالجميــل لكــل مــن كــان 

واضــع  وأخــّص بالــذكر أســتاذي الكاضــل الــدكتور أشــرف أبــو عونــًا وســندًا لــي فــي إخــراج ىــذا العمــل المت

التغمـب عمـى الصـعوبات   خيران الذي أشرف عمى دراسـتي وقـدم لـي النصـإل واإلرشـاد  ولمسـاعدتي فـي

 القّيمة التي أّدت إلى إخراج ىذا العمل في صورتو الحالية. وتوجيياتو

لتدريســية فــي كميــة التربيــة فــي جامعــة كمــا وأتقــدم بجزيــل الشــكر والتقــدير إلــى جميــع أعضــاء الييئــة ا

القدس وأخص بالذكر قسم اإلدارة التربوية وخاصة الدكتور محمود أبو سمرة الذي لم يبخل عمّي بعممو 

 فمو مني جزيل الشكر واالحترام.  ومعموماتو

ء ىذه في إ را دور كبيروقد كان لمالحظاتيم   كما وأشكر جميع األساتذة الذين قاموا بتحكيم االستبانة

 الرسالة 

وأتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل إلـــى جميـــع العـــاممين فـــي قســـم التعمـــيم العـــام فـــي مـــديريات التربيـــة والتعمـــيم فـــي 

 محافظة الخميل  وذلك لحسن تعاونيم وتسييل ميمتي في توزيع االستبانات.

أخـــواتي وال أنســـى أن أتقـــدم بالشـــكر والعرفـــان والتقـــدير والمحبـــة الخالصـــة إلـــى والـــدي ووالـــدتي وأخـــي و 

 وأصدقائي وأسرة مدرسة العيد الخاصة الذين مّدوا يد العون لي وشاركوني الجيد والعناء. 

 

 واهلل ولي التوفيق

  

والباح ة: شرين إسماعيل محمود ط



 ت

 

 ص الممخ
مــديري المـــدارس الخاصــة فــي محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمـــن  دور معرفــةىــدفت ىــذه الدراســة إلــى 

وىــدفت أيًضــا إلــى إلــى التعــرف عمــى مســتول دور   وجيــة نظــر المعممــين مــن الــوظيكي لــدل معممــييم

لمتغيـرات الجـنس  والمديريـة والمؤىـل العممـي  وسـنوات مديري المدارس في تعزيـز األمـن الـوظيكي تبعـًا 

ولتحقيــق أىــداف الدراســة اســتخدمت الباح ــة  الخبــرة  ونــوع المدرســة  ومســتول المدرســة  ومكــان العمــل.

ن مجتمــع الدراســة مــن جميــع المعممــين فــي المــدارس الخاصــة فــي محافظــة تكــوّ  وقــد المــنيج الوصــكي 

والبالغ   م2017/2018لمعام  الخميل(و شمال الخميل  و   الخميل  ويطا األربع )جنوببمديرياتيا  الخميل

ل وىـذا العـدد يشـكّ   ( معممـًا ومعممـة299)ما عينة الدراسة فتكونت من ( معممًا ومعممة  أ873)عددىم 

وتــم تحميــل . الطبقيــة العنقوديــة اختيــارىم بالطريقــة مــن مجتمــع الدراســة تــمّ  (34.2نســبة مئويــة قــدرىا )

 (.SPSSاالستبانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية )

وقــد توصــمت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتــائج أىميــا: أن مســتول دور مــديري المــدارس الخاصــة فــي 

كمـا أشــارت النتـائج إلــى عـدم وجــود فـروق تعــزل لمتغيـر الجــنس  متوســطًا  الــوظيكي كـان  تعزيـز األمـن

ونــوع المدرســة  وســنوات الخبــرة  ومكــان العمــل. بينمــا توجــد فــروق فــي دور مــديري المــدارس فــي تعزيــز 

وفـي ضـوء . ولمتغيـر مسـتول المدرسـة ولمتغيـر المؤىـل العممـي   األمن الوظيكي تعزل لمتغير المديريـة

لنتـــائج أوصـــت الدراســـة بعـــدد مـــن التوصـــيات واالقتراحـــات أىميـــا: تحســـين واقـــع األمـــن الـــوظيكي فـــي ا

ودعـــم المـــدارس   المـــدارس الخاصـــة مـــن خـــالل وضـــع معـــايير  ابتـــة تعتمـــدىا الـــوزارة فـــي حـــال التقاعـــد

الخاصـــة ماديـــًا مـــن قبـــل الحكومـــات  وســـن قـــوانين  ابتـــة ومعتمـــدة تعمـــل عمـــى حمايـــة حقـــوق المعممـــين 

مادية والمعنوية وضرورة وجود حوافز مادية ومعنويـة تقـدميا إدارة المـدارس الخاصـة مقابـل اإلنجـازات ال

التــي التــي يحققيــا المعممــون  وتقتــرح الدراســة إجــراء دراســة مقارنــة لممــن الــوظيكي لــدل المعممــين فــي 

 .المدارس الخاصة ومعممي المدارس الحكومية
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Abstract 
This study aims to identify the role of principals in Hebron governorate in enhancing the 

security of their teachers from the point of view of teachers. It also aims to identify the role 

of school principals in enhancing job security according to Gender, School level, and 

workplace. In order to achieve the objectives of the study, the researcher used the 

descriptive approach. 

 The study population has come from all teachers in the private schools in Hebron 

governorate. These directorates are (Hebron, North of Hebron, south of Hebron, and Yatta) 

for the school year (2017/2018). 

 The study population has Included (873) teachers. It consisted of (299) teachers. This 

number constitutes 34.2% of the sample population. They have selected by stratified 

cluster method. The researcher has used (SPSS) program to analyze the questionnaires.  

The study has reached to number of results. The most important results are: 

The study found that the level of the role of private school principals in enhancing job 

security is moderate. The results also indicate that there are no differences due to Gender 

variable, Type of school, Years of experience and Place of work.  

While there are differences in the role of schools' principals in enhancing job security due 

to the variable of the Directorate, the Academic Qualification, and the variable level of the 

school. As a result, the study has recommended a number of recommendations and 

suggestions, including: Improving the status of job security in private schools through the 

establishment of fixed criteria to be adopted by the Ministry of Education in the case of 

retirement. Supporting private schools financially by governments. It is necessary to enact 

stable and reliable laws that protect the teachers' material and moral rights. It is necessary 

to have material and moral incentives provided by the administration of private schools in 

return for the achievements of teachers. The study suggests a comparative study of job 

security for teachers in private schools and public school teachers. 

.                 
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 : الفصل األول
 مشكمة الدراسة وخمفيتيا

صل مشكمة الدراسة وخمكيتيا من حيث المقدمة  ومشكمة الدراسة  وأسئمتيا وفرضياتيا  تناول ىذا الك

 وأىدافيا وأىميتيا  وحدودىا  ومصطمحات الدراسة.

 المقدمة  1-1

األمن الوظيكي ىو أحد المطالب األساسية لجميع العاممين في جميع القطاعات  فيو يتضمن تحقيق 

 ة من القوانين واالعتبارات التي يضعيا رّب العمل  فيو بم ابةجميع حاجات األفراد بناًء عمى جمم

 موظف ألداء عممو بنجاح ل ميمة كلّ منة داخل المؤسسة  وتسييآالتزام من المسؤول بتوفير بيئة 

 (. 2013)لكحيمة  

األمن الوظيكي من أىم ركائز النجاح في أية مؤسسة كانت   فال توجد مؤسسة ناجحة ذات  كما ويعدّ 

جية مرتكعة إال وكان األمن الوظيكي متحققًا فييا ويتمتع بو جميع موظكييا  وتقوم فكرة األمن إنتا

شباع حاجاتو المادية الوظيكي عمى رفع درجة الطمدنينة لدل الموظف عمى مستقبمو  الوظيكي  وا 

ما م ؛والنكسية من خالل وظيكتو  والتخمص من جميع صور القمق التي تحيط بالموظف عمى مستقبمو

  وعدم انشغال تمك الطاقة بدية أمور ة عمى كامل الطاقة الككرية لوينتج عنو استحواذ أعمال الوظيك

أخرل تنقص من االنشغال األول وتشكل معوقات لنتائجو  وقد ينعكس ىذا االنشغال عمى مستول 

 .(2017األداء )الخميل  
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لتحقيق الغايات التي  ؛لعاممين  وتنسيق طاقاتيمإن لإلدارة دورًا بارزًا  وأ رًا فّعااًل في تنظيم جيود ا

أنشئت من أجميا المؤسسات  فاإلدارة في المجتمعات الحدي ة عممية ىامة  وأداة في توجيو الدول 

أىدافيا وحاضرىا ومستقبميا  ويزداد التدكيد عمى أىميتيا بكعل االنكجار السكاني  لشعوب نحو تحقيقوا

مجاالتيا نحو التخصص واستخدام التقنية المعّقدة  وقد حاول رجال  وتعقد المناشط البشرية  واتساع

 (. 2001)عابدين   ناتيا ليسيل فيميا وتعمم مناىجياالككر اإلداري تحديد معنى اإلدارة ومكو 

ر بدورىا عمى بقية العناصر ومنيا األمن الوظيكي وأنظمة الترقيات اإلدارة عنصرًا ميمًا والتي تؤ ّ  وتعدّ 

والتواصل  وقد جاء ىذا التطور في الككر اإلداري وأساليب عمل اإلدارة المعاصرة نتيجة واالتصال 

حيث   لتد ير ك ير من المتغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية وال قافية والتكنولوجية المتسارعة

 (.2003)إبراىيم  يواجو المدير مسؤوليات متعددة فيو مسؤول أمام المجتمع واألفراد بالمنظمة

ة  وأحد أىم أركان دعائم المدرسة بحاجة دائمة لتعزيز أمنيم يفالمعممون كدىم عناصر العممية التعميم

الوظيكي من جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية والصحية والنكسية  وعمى مدير المدرسة العمل 

 تائج.بدقصى طاقاتو لمحكاظ عمى ىذا األمن وتعزيزه باستمرار لضمان أفضل الن

في تعزيز األمن الوظيكي لممعممين من خالل وضع  ارئيسً  امديري المدارس دورً وترل الباح ة: أن ل

برامج مقننة ومدروسة وخاصة فيما يتعمق بالعوامل المادية والمعنوية  وعقود العمل التي تضمن لممعمم 

العممية التعميمية ديمومة واستمرار عممو ضمن أنظمة واضحة ومنصكة تضمن لمطرفين الرقّي في 

 والمينية.

في  ومن ىذا المنطمق ارتدت الباح ة أن تقوم بتسميط الضوء عمى دور مديري المدارس الخاصة

وذلك ألن  ؛أنكسيم لدل معممييم من وجية نظر المعممين في تعزيز األمن الوظيكي محافظة الخميل
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الطالب الذين يتمقون التعميم في المعمم يقوم بتقديم خدمة جميمة لمجيال والوطن  حيث بمغ عدد 

 .(2018)وزارة التربية والتعميم   ( طالب13109المدارس الخاصة في محافظة الخميل )

 مشكمة الدراسة  1-2

نظرًا لعمل الباح ة في المدارس الخاصة حقبة من الزمن  وما وجدتو من ضرورة توفير األمن الوظيكي 

من أجل تحقيق  الخاصةي تقع عمى عاتق إدارة المدارس ممسؤولية الكبيرة التلممعممين  ونظرًا ل

يجاد التكامل بين مختمف الجوانب اإلدارية واإلنسانية  ومن حاجة   األىداف التربوية المنشودة وا 

المعممين في المدارس الخاصة إلى وجود أمن وظيكي يحقق تطمعاتيم المستقبمية من خالل اإليكاء 

سواء من الناحية المادية والمعنوية أو التنظيمية اإلدارية أ ناء   ن الظممبحاجاتيم الوقائية التي تقييم م

  .عمميم في المدرسة وما بعد انتياء الخدمة

ر في المعممين كونيم العنصر األساسي في نجاح ة التي تؤ ّ األمن الوظيكي أحد المواضيع اليام ويعدّ 

وعمى المؤسسة ساتو السمبية عمييم انعكاالعممية التعميمية  وأن شعورىم بعدم األمن الوظيكي لو 

من الحرية األكاديمية ويؤ ر  ل عدم األمن الوظيكي حالة من القمق الدائم ويحدّ التعميمية  حيث يشكّ 

  .عمى العالقات مع الطالب واإلدارة

مستول األمن الوظيكي لدل المعممين في المدارس الخاصة  ءت ىذه الدراسة لتحاول التعرف إلىفجا

 .أنكسيم من وجية نظر المعممين مديري المدارس في تعزيزهودور 
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 أسئمة الدراسة 1-3

 تيين: ين اآلة اإلجابة عن السؤالتحاول ىذه الدراس

  األول: الرئيس السؤال

دور مديري المدارس الخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لدل معممييم مستول ما 

 ؟ أنكسيم من وجية نظر المعممين

  الثاني: الرئيس السؤال

دل دور مديري المدارس الخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لمستول ىل يختمف 

باختالف متغيرات الدراسة )الجنس  والمديرية  والمؤىل  أنكسيم المعممينمعممييم من وجية نظر 

 ؟(العملوسنوات الخبرة  ونوع المدرسة  ومستول المدرسة  ومكان   العممي

 فرضيات الدراسة 1-4
 :انب قت الكرضيات الصكرية اآلتية من خالل السؤال ال اني لمدراسة

 :األولىالصفرية الفرضية 

دور مديري المدارس مستول ( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستول الداللة ال"

عزل نظر المعممين ت ييم من وجيةالخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لدل معمم

 ."لمتغير الجنس
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 :الثانية الصفرية الفرضية

دور مديري المدارس مستول ( في α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستول الداللة"

عزل ر المعممين تالخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لدل معممييم من وجية نظ

 ."ديريةلمتغير الم

 :الثالثةالصفرية الفرضية 

دور مديري المدارس مستول ( في α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستول الداللة"

عزل عممين تالخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لدل معممييم من وجية نظر الم

 ."لمتغير المؤىل العممي

 :الرابعةالصفرية الفرضية 

دور مديري المدارس مستول ( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستول الداللة ال"

عزل عممين تالخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لدل معممييم من وجية نظر الم

 ."لمتغير سنوات الخبرة

 :ةالصفرية الخامس الفرضية

دور مديري المدارس مستول ( في α ≥ 0.05) تول الداللةتوجد فروق ذات داللو إحصائية عند مس ال"

عزل ل معممييم من وجية نظر المعممين تالخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لد

 ."سةلمتغير نوع المدر 

 :السادسة الصفرية الفرضية

ديري المدارس دور ممستول ( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستول الداللة ال"

عزل ممين تالخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لدل معممييم من وجية نظر المع

 ."لمتغير مستول المدرسة
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 :السابعة الصفرية الفرضية

دور مديري المدارس مستول ( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستول الداللة ال"

عزل تالمعممين ل في تعزيز األمن الوظيكي لدل معممييم من وجية نظر الخاصة في محافظة الخمي

 لمتغير مكان العمل.

  الدراسةأىداف  1-5
 التعرف إلى:  ىدفت ىذه الدراسة

من وجية نظر المعممين  دور مديري المدارس الخاصة في تعزيز األمن الوظيكي لدل معممييم  -1

المادية والمعنوية والعدالة والنزاىة في التعامل فيما خالل مجاالت العالقات اإلنسانية والعوامل  من

  .بينيم

وسنوات الخبرة  ونوع   متغيرات الدراسة: الجنس  والمديرية  والمؤىل العممي دور الوقوف عمى -2

ية نظر المعممين في محافظ الخميل في دور مديري المدرسة  ومستول المدرسة  ومكان العمل من وج

 األمن الوظيكي لدل معممييم. المدارس الخاصة في تعزيز

  .الكشف عن مستول األمن الوظيكي كما يراىا أفراد العينة -3

 أىمية الدراسة  1-6
وأن يعطى   وىي أمنو الوظيكي  يا بحاجة ميمة من حاجات المعممتنب ق أىمية الدراسة من خالل تعمقّ 

عمى عطاء المعمم من أ ر من يذا األل ولما  حقو من الحقوق المادية والمعنوية والتقدير واالحترام

   .وبالتالي تحسين مخرجات التعميم  وبالتالي إنجاح العممية التعميمية من خالل استقرارىم في العمل

كما تنبع أىمية ىذه الدراسة من أىمية التعميم في المدارس الخاصة والذي يعّد رافدًا مساندًا لمتعميم في 

لطالبيا  ومن ىنا كان ال بّد من فة والتنشئة االجتماعية المدارس الحكومية في نشر العمم والمعر 



7 

 

االىتمام بالمعممين وبحاجتيم لممن الوظيكي الذي يكون سببًا في استمرار عطائيم واطمئنانيم عمى 

 .مستقبميم

كذلك تسعى ىذه الدراسة إلى الخروج برؤية واضحة وعممية عن واقع األمن الوظيكي في المدارس 

ة من نتائج ىذه الدراسة لمخروج بتوصيات لمجيات المسؤولة والتي من شدنيا تعزيز الخاصة واالستكاد

 .األمن الوظيكي لممعممين

 حدود الدراسة  1-7
 :حددت الدراسة بالحدود اآلتية

: تقتصر ىذه الدراسة عمى دور مديري المدارس الخاصة في محافظة الخميل في ةالموضوعي ودالحد

 .أنكسيم عممييم من وجية نظر المعممينتعزيز األمن الوظيكي لدل م

 م. 2017/2018الكصل الدراسي ال اني لمعام  :الزمانيةالحدود 

)مديرية الجنوب  ومديرية يطا  ومديرية  : المدارس الخاصة في محافظة الخميلالحدود المكانية

 . الشمال  ومديرية الخميل(

 فظة الخميل.معممو ومعممات المدارس الخاصة في محا :الحدود البشرية

 : اقتصرت ىذه الدراسة عمى المصطمحات والمكاىيم اإلجرائية الواردة فييا.الحدود المفاىيمية

وباالستجابة   ق األداة و باتيا المتحققتين لياتتحدد نتائج ىذه الدراسة بدرجة صد الحدود المنيجية:

 مجتمع الدراسةجيا فقط عمى وبالتالي يمكن تعميم نتائالموضوعية ألفراد العينة عمى ىذه األداة  

 والمجتمعات المشابية األخرل.
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 مصطمحات الدراسة 1-8
 اشتممت الدراسة عمى مجموعة من المصطمحات التي ارتدت الباح ة ضرورة تعريكيا اصطالحياً 

جرائيًا وىي عمى النحو اآلتي  : وا 

ع جوانب العمل ىو الشخص المعين رسميًا في المدرسة ليكون مسؤواًل عن جمي مدير المدرسة:
اإلدارية والكنية واالجتماعية داخل المدرسة  وىو المسؤول عن اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحقيق 

  .(9  ص2004)صالإل   أىداف المدرسة بالتنسيق مع اإلدارات التربوية العميا

أسيا يؤسسيا أو ير   ية أو أجنبية غير حكومية مرخصة: ىي أي مؤسسة تعميمية أىمالمدارس الخاصة
االحصائي  )الكتابأو يديرىا أو ينكق عمييا فردًا أو أفرادًا أو جمعيات أو ىيئات فمسطينية أو أجنبية 

م إعداد اإلدارة العامة لمتخطيط التربوي قسم اإلحصاء 2016/2017التربوي السنوي لمعام الدراسي 
  (.6م ص2017

وعمى استقراره في عممو  وعدم : إحساس الموظف بالطمدنينة عمى مصدر دخمو  األمن الوظيفي
 (.6ص 2006تعرضو لمصراعات التنظيمية والشخصية وضغوط العمل )الخرب 

: شعور المعمم باألمان واالستقرار واالطمئنان عمى المستقبل نتيجة إشباع األمن الوظيفي إجرائياً 
مو ويقاس بالدرجة التي حاجاتو االقتصادية والنكسية الحالية والمستقبمية والتي تضمن لو االستمرار بعم

 .تعكسيا فقرات استبانة ىذه الدراسة

: ىو شعور الموظف باالستقرار في عممو من خالل اشباع احتياجاتو وترى الباحثة أن األمن الوظيفي
 حقوق الموظف اآلنية والمستقبمية المادية والصحية واالجتماعية في ظل وجود معايير واضحة تضمن

 لممؤسسة. وتشعره بدىميتو بالنسبة 
 2كم35إلى الجنوب من القدس بحوالي  الضكة الغربيةمحافظة فمسطينية تقع في  يى الخميل:محافظة 

 (4ص دليل مدينة الخميليقية  )معيد األبحاث التطب
 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 الثاني: لالفص

  والدراسات السابقة  دب التربوياأل

    األدب التربوي   2-1
 الوظيكي.األدب التربوي المتعمق باألمن اإلطار النظري و تعرض الباح ة في ىذا الكصل 

  :مفيوم األمن الوظيفي 2-1-1
فكـل سـة التـي تناولتـو ظيكي  وذلـك تبعـًا لطبيعـة الدرادت التعريكـات والمكـاىيم التـي تناولـت األمـن الـو تعدّ 

باحث ينظر إلى األمن الوظيكي بمكيوم مختمف عن غيره  وذلك بسبب اختالف التخصصات ووجيات 

 النظر.

ن ولــم يقــال: أمــن أمنــًا وأمانــًا إذا اطمــداســتخدم لكــظ األمــن فــي المغــة بمعنــى االطمئنــان وعــدم الخــوف  ف

ــ فــو ماســموويعرّ   "(28  ص2010)المعجــم الوســيط   يخــف ل مــن بدنــو شــعور الكــرد بانــو محبــوب ومتقب 

اآلخرين  لو مكانة بينيم ويدرك بدن بيئتو صديقة ودودة غير محبطة  يشعر فييـا بنـدرة الخطـد والتيديـد 

  (.10  2015" )صرصور  والقمق

 :فيو أما األمن الوظيكي

تقراره في العمـل  وعـدم تعرضـو لمصـراعات "إحساس الموظف بالطمدنينة عمى مصدر دخمو  وعمى اسـ 

 (.7  ص2006)الخرب   وضغوط العمل"التنظيمية والشخصية 

"السياســات التنظيميـة والعالقــات التبادليـة مــع الرؤسـاء واألقــران والمرؤوسـين وشــعور الموظـف باألمــان ــ 

 (.12  ص2014 )عالم  ستقرار في العمل وعدالة الراتب"واال

ل  ف بنــوع مـن األمــان فــي اســتمراره فــي العمــفييــا الموّظــ حيــث يشــعري مؤسســة مـا  الحالــة الســائدة فـــ ـــ

 (.2008)الصوص   احتمال إنياء خدماتو وتضاؤل
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"الشعور بالقناعة واالرتياح أو السعادة إلشباع الحاجات والرغبات والتوقعات مع العمل نكسو ومحتول  ـــ

 (.15  ص2015)عامر   لمعمل" ع ال قة والوالء واالنتماءبيئة العمل  وم

"شعور الموظف باألمان في عممو بعد تعيينو وت بيتو عمى وظيكة ما  وعدم إنياء خدماتو إال بموجـب  ـــ

 (.9  ص2011)بن سالم أنظمة ولوائإل وقواعد واضحة لديو"

نياء جميع ـــ  نو مما ينتج ع  مسببات القمقرفع درجة الطمدنينة لدل الموظف عمى مستقبمو الوظيكي  وا 

ن الوظيكــة  وتشــكل   وعــدم انشــغال الطاقــة بــدمور أخــرل تشــغمو عــتوظيــف الطاقــة الككريــة فــي وظيكتــو

 (.2012)العريشي  معوقات لنتائجو

ـــ  )سمســم   "عوامــل تضــمن لــو االســتمرار فــي عممــوتــوفر  الموظــف باألمــان واالطمئنــان نتيجــة شــعور"ـ

 (. 7  ص2004

والمعاشـات  م األجور  والعالوات  والترقيات داخمي عادل ينظ "شعور العاممين بدنيم يخضعون لنظام ــــ

 (36  ص1991ب  )عبد الوىامميزات أخرل في الوظيكة العامة" والمكافآت  والعالج الطبيعي  وأي 

: ىو شعور الموظف باالستقرار في عممو من خـالل اشـباع احتياجاتـو وترى الباحثة أن األمن الوظيفي

 حقـوق الموظـف اآلنيـة والمسـتقبميةاعية في ظل وجود معايير واضحة تضمن المادية والصحية واالجتم

 وتشعره بدىميتو بالنسبة لممؤسسة. 

 :أىمية األمن الوظيفي 2-1-2
تعــزل أىميــة األمــن الــوظيكي إلــى دوره الميــم فــي إيجــاد البيئــة المناســبة لالبتكــار واإلبــداع  وزيــادة قــدرة  

ر الوقــت شــكالت التــي تــواجييم فــي العمــل بطريقــة مبتكــرة تــوفّ العــاممين عمــى اكتشــاف حمــول جديــدة لمم

 (.2005)الدوري   التكمكةوالجيد و 

 القيـام بدعبـاء األمن الـوظيكي تسـاعد المـوظكين فـيحيث أن عناصر ال قة واليدوء والدافعية التي يجمبو 

 (.2013)الشمري   العمل  ومواجية مشكالتو بكاعمية
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 :تيةمن الوظيكي في النقاط اآلاأل ( أىمية2005وقد لخصت سمسم )

و ومصدر رزقـو فـي د بكقدان وظيكتيشعر الموظف باألمان واالستقرار في عممو  وأنو غير ميدّ  .1

 طة معاشو التقاعدي.اسطة راتبو  وفي المستقبل بو اسالوقت الحاضر بو 

ـــة  .2 ـــى راتـــب مناســـب  ومزايـــا مادي ـــة واألمنيـــة نتيجـــة حصـــولو عم يشـــبع حاجـــات الموظـــف المادي

 .ةوآمن ةوية أخرل  وظروف عمل مناسبومعن

خالصو يحقق الرضا الوظيكي لمموظف والذي ينعكس عمى حبو لوظيكتو ول .3 زمالئو في العمل وا 

 نتاجيتو  وارتكاع روحو المعنوية.وزيادة إ

نجــــاز الميــــام  .4 يــــؤدي إلــــى إخــــالص الموظــــف وتكــــريس معظــــم وقتــــو وجيــــده فــــي أداء عممــــو  وا 

  .يةدة اإلنتاج  وزياالموكولة إليو

ممــا يــؤدي إلــى  رة لــدل الموظــف؛مكانيــات المتــوفّ ر اســتكادة ممكنــة مــن الميــارات واإليحقــق أكبــ .5

 تطور العمل وتجديده واالبتكار واإلبداع فيو.

 يحقق االستقرار النكسي واالجتماعي واالقتصادي وتحقيق الذات. .6

 يؤدي إلى استقرار المنظمة ونموىا وتحقيق أكبر قدر من اإلنتاجية. .7

ر الوظيكي  وبالتالي رفع مستول الباح ة أن توافر األمن الوظيكي في المؤسسة يؤدي إلى االستقراوترل 

 نتيجة الشعور المتزايد بدىمية التطوير. ؛موظف والمؤسسةككاءة ال

  :أنواع األمن الوظيفي 2-1-3
 ( أن لممن الوظيكي مجموعة من األنواع تتم ل في: 2013) لكحيمةأكدت دراسة 

ـــاء فـــي  نظمـــة:أمـــن الم (1 ـــائمين عمـــى إدارة المؤسســـة أن العـــاممين يرغبـــون فـــي البق وىـــو شـــعور الق

المؤسسة  وفي حالة مغادرتيم  فإن المنظمة ستحظى بمـوظكين أفضـل مـنيم  ويتحقـق بـذلك رضـا 

 وىذا األمن لو عالقة و يقة في التقميل من دوران العمل.   العاممين
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الــوظيكي  وبتحقــق ىــذا األمــن يحّكــز الموظــف عمــى  : ويعتبــر أدنــى درجــات األمــناألمــن الحــافز (2

 نكسو األمن الوظيكي.ى أن الموظف بددائو الجيد يحقق لبذل المزيد من الجيد  بمعن

تتعيــد المؤسســة بعــدم إنيــاء خــدمات  وىــو درجــة معتدلــة مــن األمــن الــوظيكي  األمــن الطبيعــي: (3

 .باالنتماء لممؤسسة ه  مما يشعر الموظف

أعمـــى درجـــات األمـــن الـــوظيكي  وىـــذا يعنـــي شـــعور الموظـــف التـــام بعـــدم وىـــو  أمـــن االســـتمرار: (4

  االستغناء عنو  وبالتالي انسجام تام بين الموظف والمؤسسة. 

 :عناصر األمن الوظيفي 2-1-4
 من عناصر األمن الوظيكي ما يدتي:

: وىــــي جميــــع التعويضــــات الماديــــة التــــي يحصــــل عمييــــا الموظــــف مقابــــل عممــــو فــــي األجــــور -1

 (. 2000ويضمن لو مستول الئقًا من الحياة االقتصادية )بربر   المؤسسة 

وتتم ــل أىميــة األجــور فــي أنيــا وســيمة إلشــباع االحتياجــات المختمكــة لمكــرد ســواء أكانــت احتياجــات 

أساســـية لمعيشـــتو وبقائـــو  أو شـــعوره باألمـــان  أو االنـــدماج فـــي العالقـــات االجتماعيـــة  أو كوســـيمة 

 (.2006و لذاتو )السالم  وآخرون  يقيس بيا تقديره واحترام

وىو "إرشاد المرؤوسين إلى كيكية تنكيذ األعمال الموكمة إليـو حسـب لـوائإل  اإلشراف )التوجيو(: -2

العمــل والتعميمــات التــي تحكــم أعمــاليم ووفــق سياســة المنظمــة المعتمــدة وتكســير مــا قــد يصــعب 

 (.2005  مة" )العتيبيعمييم فيمو في ىذا المجال بطريقة ال تتعارض مع أىداف المنظ

ذ وفقـًا لمبـادئ اإلدارة  واألخـذ بيـد األفـراد مـن خـالل القيـادة ييدف اإلشراف إلى التدكد من أن العمـل ينكّـ

يجـاد التوافـق والتنسـيق بـين جيـود العـاممين  وا  ـارة الـوعي الجمـاعي بيـنيم  وتك يـف الجيـود؛  الرشيدة  وا 

 (.2013  لتحقيق األىداف المشتركة )لكحيمة
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: وىي " الوظيكة اإلدارية التي تسعى إلى ضبط النشاطات التنظيمية في المنظمة لتبقـى لرقابةا -3

 (.2005ضمن حدود مقبولة لتحقيق األىداف" )العتيبي  

وتيدف الرقابة إلى التدكد من أن القرارات التي تصدرىا المنظمـة تنكـذ وفـق األىـداف والغايـات التـي 

الواقعيــة بشــدن أداء وســموك العــاممين لــإلدارة العميــا  وكشــف  صــدرت مــن أجميــا  وتــوفير المعمومــات

يــــر الداخميــــة االنحرافــــات فــــي مجــــال التطبيــــق مــــن ناحيــــة األداء والســــموك  وكشــــف مؤشــــرات التغي

عـــالم اإلدارة العميـــا بيـــذه المؤشـــرات والخارجيـــة مـــن خـــالل  رقابـــة المؤشـــرات فـــي جميـــع األنشـــطة  وا 

 (.2013ألخذىا بعين االعتبار )لكحيمة  

 :إيجابيات وسمبيات األمن الوظيفي 2-1-5
 فيما يدتي توضيإل إليجابيات وسمبيات األمن الوظيكي وىي عمى النحو اآلتي:

 (.2016كما أوردتيا جبريل) أوال: إيجابيات األمن الوظيفي

  الشعور باألمان: حيث يشعر الموظف باألمان واالستقرار  وأنو غير ميدد بكقدان وظيكتو  مما

 لك إيجابًا عمى عممو وأدائو.يعكس ذ

 األمن الوظيكي في تحقيق الرضا الوظيكي  وبالتالي يـنعكس ذلـك عمـى  مالرضا الوظيكي: يساى

خالصو لعممو.  حبو وا 

  ّس الموظف وقتو إلنجاز عممو الموكل إليو.تركيز الجيد في أداء العمل: حيث يكر 

 ينات بشـكل مسـتمر عمـى أنظمـة تطوير العمل وابتكاره: حيث يعمـد الموظـف إلـى إدخـال التحسـ

 وأجيزة ونماذج العمل  مما يؤدي إلى التجديد واالبتكار.

 .ارتكاع مستول األداء واإلنتاجية  وكذلك االنتماء لممؤسسة 
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 (.2016كما أوردتيا جبريل) ثانيًا: سمبيات األمن الوظيفي

 العمــل  ك  وتــر : ويظيــر ذلــك مــن خــالل عــدم التقييــد بمواعيــد العمــل الرســميةالتســيب الــوظيفي

مـــن فـــي وظيكتـــو وال يمكـــن يحـــدث ىـــذا بســـبب شـــعور الموظـــف بدنـــو آأ نـــاء الـــدوام الرســـمي  و 

  عنو. االستغناء 

 لى ضعف أو  :انخفاض اإلنتاجية قد يؤدي األمان واالستقرار الوظيكي إلى تكشي الالمباالة  وا 

 انعدام المنافسة وبالتالي انخكاض اإلنتاج بشكل عام.

 ي؛ لزيـادة وذلـك بالبحـث عـن أعمـال أخـرل بجانـب العمـل األساسـال الخاصـة: االنشغال باألعم

 ًا عمى اإلنتاج.الدخل مما يؤ ر سمب

 :يرل بعض الموظكين انو طالمـا كانـت الوظيكـة مضـمونة  فـال داعـي لمتطـوير  التخمف اإلداري

  أو التدريب وبذل الجيد.

 :أسباب انعدام األمن الوظيفي 2-1-6
أن عــدم تـوفر العدالــة فـي المؤسســة  وانتقـاد األفكــار الجديـدة قبــل فيميـا ومعرفــة ( 2011رأل الكاضـل )

 نتائجيا  وانعدام تشجيع العاممين يؤدي إلى عدم الشعور باألمن الوظيكي.

 ( عدم توافر األمن الوظيكي إلى:2017حمام )أبو وعزت 

 سياسة التيميش التي تنتيجيا بعض اإلدارات ضد العاممين لدييا. -1

 لعدالة في الحاق العاممين بالدورات والتي ترفع الككاءة المينية.غياب ا -2

 ضعف الراتب وعدم مناسبة الحوافز لما يبذل من جيد. -3

 :نظريات األمن الوظيفي 2-1-7
 وفيما يدتي عرض ألىم نظريات األمن الوظيكي:
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 :أواًل: نظرية التدرج اليرمي لمحاجات اإلنسانية ألبرىام ماسمو

ب ( أن ىـذه النظريـة مـن أقـدم النظريـات التـي فسـرت الحاجـات  حيـث رتّـ2010) ونالعزاوي وآخـر ر ذك

ج تمــك وتتــدر   ماســمو الحاجــات اإلنســانية عمــى شــكل ىــرم تم ــل قاعدتــو الحاجــات الكســيولوجية األساســية

وال يمكـن االنتقـال إلـى حاجـة   ة اليـرم حيـث حاجـات تحقيـق الـذاتلى قمّ الحاجات ارتكاًعا حتى تصل إ

 ل إشباع الحاجة األقل.أعمى قب

 
 اجاتىرم ماسمو لمح( يم ل 1الشكل رقم )

 أ ـ الحاجات الفسيولوجية: 

ىي عبارة عن الحاجات األساسية لبقاء حياة اإلنسان  وتمتاز بدنيا فطريـة كمـا تعتبـر نقطـة البدايـة فـي 

درجـة اإلشـباع الوصول إلى إشباع حاجات أخرل  وىي عامة لجميع البشر إال أن االختالف يعود إلى 

ق ىذه الحاجـات إلـى قـدر معـين سـيكون موضـوع المطموبة لكل فرد حسب حاجتو  وأن العمل الذي يحقّ 

 قبول ورضا من العاممين. 

 ب ـ الحاجات الى األمن: 

يعتمد تحقيقيا عمى مقدار اإلشباع المتحقق من الحاجات الكسيولوجية  فيي ميمة لمكرد فيو يسعى إلى 

كـذلك يسـعى إلـى تحقيـق األمـن فـي العمـل سـواء مـن ناحيـة تـدمين   ألوالدهو دنينـة لـو تحقيق األمن والطم
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الدخل أو حمايتو من األخطار الناتجـة عـن العمـل  وأن شـعور الكـرد بعـدم تحقيقـو ليـذه الحاجـة سـيؤدي 

األمن ىمية حاجة إلى انشغالو فكرًيا ونكسًيا مما يؤ ر عمى أدائو في العمل  ليذا عمى اإلدارة أن تدرك أ

 اإلبداع بين العاممين. لمعامل لخمق روح

 ج ـ الحاجات االجتماعية: 

أن يكـــون محبوًبـــا مـــن اآلخـــرين عـــن طريـــق انتمائـــو ل خـــرين  فـــي جتمـــاعي بطبعـــة يرغـــباإن اإلنســـان 

ومشاركتو ليم في مبادئيم وشعاراتيم التي تحدد مسيرة حياتو  وأن العمل الذي يزاولو العامل فيو فرصة 

 وصداقة مع العاممين معو.  ذه الحاجة عن طريق تكوين عالقات ودّ لتحقيق ى

 د. حاجات االحترام والتقدير: 

سو بمكانتـو  وىـذه الحاجـة تشـعر شعور العامل بال قة وحصولو عمى التقدير واالحترام من اآلخرين يحسّ 

يات خـالل المسـمّ  الكرد بدىميتو وقيمة ما لديو من إمكانات تساىم في تحقيق أىداف العمل  وتظير من

 الوظيكية  ونظام الترقية  والمكافآت  وخطابات الشكر والتقدير.

 ىـ. الحاجة إلى تحقيق الذات:

ن يكون  وىي المرحمـة التـي يصـل فييـا أميا في أن يكون اإلنسان ما يريد أي تحقيق طموحات الكرد الع

حاجــة إلــى االســتقالل مــن أىــم اإلنســان إلــى درجــة مميــزة عــن غيــره ويصــبإل لــو كيــان مســتقل  وتعتبــر ال

مكونات ىذه الحاجة حيث تظير منـذ مرحمـة الطكولـة  وتتطـور مـع تقدمـو فـي العمـر وينضـج  وبالتـالي 

 يبدأ بالتحرر من االعتماد عمى الغير.

 ثانيًا: نظرية ألدرفر والحاجات المعدلة: 

كـرد فعـل لمـا واجيتـو  م نظريتو فـي الحاجـات1972 معا (Clayton Alderfer) ألدرفراقترح كاليتون 

ممخصــًا نظريــة حاجــات التــدرج اليرمــي لماســمو   نظريــة ماســمو لمتــدرج اليرمــي لمحاجــات مــن انتقــادات

 مستويات لمحاجات إلى  الث فئات ىي: ةالمكون من خمس
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: وىي تشابو الحاجـات الكيزيولوجيـة فـي ىـرم ماسـمو  وىـي حاجـات ضـرورية يسـعى حاجة البقاء -1

نًا الســتمرار حياتــو  وتشــمل حاجــات فســيولوجية  وحاجــات أمنيــة كالحاجــة إلــى اإلنســان لتحقيقيــا ضــما

 الطعام والمدول.

: الحاجــة إلــى االنتمــاء إلــى المجتمــع والبيئــة المحيطــة مــن الحاجــات األساســية  حاجــة االرتبــاط -2

ء مـن ر عن درجة ارتباط الكرد بالبيئة المحيطة وتم ل حاجـات االنتمـاء والحاجـات االجتماعيـة وجـز وتعبّ 

 الحاجة إلى التقدير.

: وتقابـل الحاجـة إلـى تقـدير الـذات فيـي الحاجـات التـي تيـتم بـدعمى مسـتول لمـذات حاجات النمـو -3

 يــــق الــــذاتوتحق راإلنســــانية  وتتعمــــق بتطــــور قــــدرات اإلنســــان واســــتعدادتو لتحقيــــق الحاجــــة إلــــى التقــــدي

 (. 2017)الخميل  

 (David McClellandماكميالند )اإلنجاز لدافيد  ثالثًا: نظرية

شــباعيا وتم ــل  (  ال ــة(McClellandد ماكميالنــاقتــرح  احتياجــات أساســية يســعى الكــرد إلــى تحقيقيــا وا 

 الدافع لمختمف مواقف وسموكيات األفراد في المؤسسات وىي:

ـــى اإلنجـــاز-1 ـــذين يتوقـــون الحاجـــة إل ـــدييم حاجـــة عاليـــة إلـــى اإلنجـــاز ىـــم ال ـــذين ل : أي أن األفـــراد ال

فيــم مــدفوعون برغبــة عارمــة إلــى   ى األعمــال التــي تتضــمن نوًعــا مــن التحــدي والصــعوبةويتطمعــون إلــ

لى التميز في األداء. لى حل المشكالت وا   التكوق في العمل وا 

لــى أن يكــون  الحاجــة إلــى الســمطة )القــوة(:-2 أي الحاجــة إلــى توجيــو نشــاطات اآلخــرين  وضــبطيا وا 

بقـدر كبيـر مـن الحاجـة إلـى السـمطة والمكانـة مـدفوعون إلـى الكرد صاحب نكوذ  فاألفراد الـذين يتمتعـون 

الحصــول عمــى النكــوذ والمكانــة أك ــر مــن اىتمــاميم بحــل المشــكالت  أو تحقيــق أىــداف معينــة خاصــة 

 بالعمل.
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أي رغبـة الكــرد فـي أن يكـون محبوًبــا  أو مقبـواًل لـدل اآلخــرين  ويبـذل ىــؤالء  الحاجـة إلــى االنتمـاء:-3

 خصية لتحقيق األمن الوظيكي.ات والعالقات الشّ جيًدا لتكوين الصداق

تحتل ىذه النظرية مكانة خاصة لدافعية العمل؛ ألنيا تتناول الخصائص الشخصية لبعض األفـراد التـي 

تحكيـز أنكسـيم ويتصرفون كما لو كانوا ىم يممكـون مصـادر ذاتيـة ل ميم وكدنما يندفعون ذاتًيا لمداء تجع

 (.2003)إبراىيم  

 رية التوقع في الدافعية رابعًا: نظ

يحتاجو الموظف وما يحصـل عميـو  ما ( إلى أن ىذه النظرية تقوم عمى الكرق بين2017أشار الخميل )

 وتعتمد ىذه النظرية عمى  ال ة جوانب: من عممو 

 الجاذبية )المنكعة(: وىي مدل األىمية التي يعطييا الكرد لمعوائد. -1

نــو سيحصــل عمــى التقــدير المناســب (: وىــو شــعور الكــرد بدرتبــاط بــين األداء والعائــد)المكافدةاال -2

 نتيجة أدائو.

 الكرد بدن الجيد المبذول سيؤدي إلى تحقيق األداء.  إدراكاالرتباط بين الجيد واألداء: وىو   -3

 (Elton Mayoمايو )لتون سًا: نظرية العالقات اإلنسانية أل خام

مـن حيـث راد لبعضيم البعض أيـًا كـان مسـتواىم ( أن ىذه النظرية تقوم عمى فيم األف2000ذكر بربر )

سموكيم وتصرفاتيم ورغباتيم  حيث بحث مايو عن العالقة بـين اإلنتاجيـة وظـروف العمـل الماديـة م ـل 

األجور وأيام العمل وأوقات الراحة  فخمص إلى أن التوافق واالنسجام االجتماعي والعالقات االجتماعية 

معنوية ليا تد ير قوي في زيادة اإلنتاجية  وخمق البيئة العادلة واإليجابية الجيدة بين العاممين والحوافز ال

 من شدنيا تحريك سموك الكرد لممشاركة في تحقيق أىداف المنظمة. ؛والتي تقع عمى عاتق اإلدارة
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 :في الدراسة األمن الوظيفي مجاالت 2-1-8
 األمن الوظيفي في إدارة العالقات اإلنسانية 

ان بطبعــو إلنســان لمعمــل بمســتول عــاٍل  فاإلنســاإلنســانية مــن أىــم العوامــل التــي تــدفع ا تعتبــر العالقــات

 القات إيجابية مريحة. عيميل إلى اإلنسانية وتكوين 

ف سكوت العالقات اإلنسانية بدنيا "عمميات تحكيز األفراد في موقف معين بشـكل فّعـال  يـؤدي إلـى عرّ 

لرضــا اإلنســاني  كمــا يســاعد فــي تحقيــق مطالــب د مــن االوصــول إلــى تــوازن فــي األىــداف يعطــي المزيــ

 (.56  ص2016)عمي   المشروع"

( في دراستو إلى العوامل التي تؤ ر عمـى األمـن الـوظيكي فـي إدارة العالقـات 2006) وقد أشار عركوك

 في العالقات اإلنسانية وىي أّن: اإلنسانية استنادًا إلى نظرية "إلتون مايو"

  .ر في العاممين أك ر من العوامل المادية كاإلضاءة والتيوية ّ العوامل اإلنسانية تؤ  -1

ــــات التّ  -2 ــــى إشــــباع متطمب ــــاتج طبيعــــي لمتجمعــــات البشــــرية  وتعمــــل عم ــــر الرســــمية ن جمعــــات غي

 العالقات غير الرسمية  واإلدارة التشاركية  وتشجيع اتخاذ القرارات.

مـــن جيـــة وتقميـــل ردود الكعـــل التطـــور  فـــيســـموك الكـــرد يتـــد ر بـــالحوافز المعنويـــة التـــي تســـاعد  -3

 السمبية.

 نتاجيتو.ي سموك الكرد  وبالتالي تؤ ر في إالعالقات االجتماعية تؤ ر ف -4

ســتماع إلــى الكــرد  وتكيــم ( إلــى أن دعــائم العالقــات اإلنســانية تتم ــل فــي اال2015)وقــد أشــار جميمــة 

عاممتــو ككــرد لــو خصـــائص وتشــجيع ميولــو وتنميـــة قدراتــو  وتزويــده بالمعمومــات واألخبـــار  ومشــعوره  

 مو. اوميزات  واحتر 
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 األمن الوظيفي والعوامل المادية والمعنوية

زات المادية دون غيرىا والتي تشـبع احتياجـات الكـرد  فـالروح المعنويـة يقصد بالحوافز المادية ىي المحكّ 

حـوافز  وتشـمل العتقاده بدنو سيحصل في المقابل عمـى مـا يريـد مـن ىـذه ال ؛تعني أن الكرد يؤدي عممو

  (.2000)بربر   مة العمل  والظروف المادية لمعملاألجور وممحقاتيا  وديمو 

ف م ـل ( إلى ضرورة توفير برامج الخدمات االجتماعية لرفع الـروح المعنويـة لمموظّـ2004أشار صالإل)

جامعـة ال احـة الكـرص لممـوظكين بااللتحـاق فـيالخدمات الصحية  والمواصالت  والخدمات التعميمية كإت

 تسديد كمكة التعميم. الستكمال الدراسة  والمساىمة ماديًا في 

 ( نظامًا لمحوافز يشتمل مجموعة من النقاط ومنيا:2005عركوك) وأورد

 أن يكون متناسبًا مع العائد النقدي العائد من اإلنتاج. .1

 أن يصرف بالكامل وفي الوقت المحدد مع التقدير العميق. .2

 .ر واإلجازةأن يكون منكصاًل عن األج .3

 أن يكون الحافز شاماًل لمجانب المادي والمعنوي. .4

 أن تكون شروطو واضحة لمفراد وسيمة التطبيق. .5

 أن يكون الحافز بعيدًا عن األىواء والعالقات الخاصة والشخصية. .6

 أن يكون نظام الحوافز مبنيًا عمى قدرات جميع األشخاص.  .7

 العدالة والنزاىة األمن الوظيفي وتحقيق 

نسـانية  دالة والنزاىة قيمتـان اسـتراتيجتان الع ميمتـان ألي عمـل إنسـاني اجتمـاعي  فميمـا أبعـاد دينيـو  وا 

 وأخالقية  وسموكية مرتبطة بدمانة الشخص وأخالقو  ترتكز عمى الشكافية ومحاربة الكساد.
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م  والمحافظـة ومما ال شك فيو أن كل مؤسسة تيتم بتعميق قيم النزاىة والعدالـة والصـدق  واحتـرام النظـا

عمى ممتمكات المؤسسة  وتعزيز السموك األخالقي عن طريـق تنميـة الشـعور بالمواطنـة  والـوازع الـّديني 

 (2014  الحدي ي)لمحّث عمى الّنزاىة  ومحاربة الكساد بجميع األشكال 

لشـعور وترل الباح ة: بضرورة تعزيز قيمتي العدالـة والنزاىـة فـي العمـل؛ حتـى يتحقـق األمـن الـوظيكي وا

نـــوع مـــن  اإليجـــابي بـــين أفـــراد المؤسســـة  وتـــوفير والتنـــافس ةبالمصـــداقية والشـــكافية  وبـــّث روح الحماســـ

 الشعور باإليجابية والمينية.
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 المدارس الخاصة  2-2
ـــر  ـــاء الضـــوء عمـــى المـــدارس الخاصـــة مـــن حيـــث مكيوميـــا  ونشـــدتيا  وتطورىـــا عب حاولـــت الباح ـــة إلق

 وتوزيعيا في محافظة الخميل. المراحل المختمكة 

  :مفيوم المدارس الخاصة 2-2-1
 دت التعريكات الخاصة بالمدارس الخاصة وأبرزىا: تعدّ 

ىي مؤسسات تعميمية  وتربوية تتميز باستقالليا المادي واإلداري  وتحظى باستقالل "المدارس الخاصة 

و جيــات أجنبيــة  يتولــون اإلنكــاق نســبي فيمــا يتعمــق بسياســتيا  وتكــون تابعــة ألشــخاص أو جمعيــات  أ

رس المنــاىج الصــادرة عــن وزارة التربيــة والتعمــيم وتــدّ يم الخاصــة  أو األقســاط المدرســية عمييــا مــن أمــوال

 .(18  ص2018 دنديس) "والتعميماتالعالي  وتمتزم بتطبيق القوانين 

عميميـة الخاّصـة  ( أن المدارس الخاصة ىـي مجموعـة مـن المـدارس الت2016ويرل القطراوي وآخرون )

يتـولى إدارتيـا واإلشـراف عمييـا وتمويميـا ىيئـات خاصـة  أو جمعيـات  أو رجـال أعمـال  وتمتـزم بتطبيـق 

 األنظمة والقوانين والتعميمات الصادرة عن وزارة التربية والتعميم. 

يـث بح ةماديـرسـوم مقابـل المـدارس التـي تقـدم تعميمـًا  ىـيالخاصـة ( أن المـدارس 2010ياسين )وأشار 

وزارة التربيـة    وتمنإلخاصةيخضع إنشاؤىا لشروط تنوب ىذه المدارس عن التعميم الرسمي العمومي  و 

 . التي تضعيا التربية والتعميمضوعيا واستيكائيا لمشروط والتعميم االعتماد الرسمي ليا  بشرط خ

المنـاىج  قـدموت  المـواطنينمـدارس تعميميـة يممكيـا أحـد ( أن المدارس الخاصـة ىـي 2004إل )ترل صال

 .لوزارة التربية والتعميم   وتخضعقة في المدارس الحكوميةالدراسية نكسيا المطبّ 

تعريف المدارس  ( فقد تمّ 2016وطبقًا لتعميمات المؤسسات التعميمية الخاصة في وزارة التربية والتعميم )

 الخاصة كاآلتي:
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حكوميـة  ليســت مـن أمــالك وزارة التربيــة  : أيــة مؤسسـة تعميميــة أىميـة  أو أجنبيــة  أوالمـدارس الخاصــة

خطـة منيـاج  ةم خدمة التعميم األساسي  أو ال انوي وفق المنياج الكمسـطيني  أو أيـوالتعميم العالي  وتقدّ 

 معتمد من قبل الوزارة. 

صة من قبل وزارة التربية والتعميم العـالي لتعمـيم الطمبـة ىي كل مدرسة مرخّ  المدارس األجنبية الخاصة:

س بجانـب المنيـاج األجنبـي الـذي تقـّره المدرسـة المـواد اآلتيـة: انب و/ أو الطمبة الكمسطينيين  وتـدرّ األج

المغـــة العربيـــة  والتربيـــة الدينيـــة )اإلســـالمية لمطمبـــة المســـممين  والمســـيحية لمطمبـــة المســـيحيين(  والمـــواد 

 من قبل وزارة التربية والتعميم.االجتماعية  وتمتزم بتدريس ىذه المباحث وفق المنياج والكتب المعتمدة 

ومن خالل التعريكات السابقة فـإن الباح ـة تـرل أن المـدارس الخاصـة ىـي عبـارة عـن مؤسسـات تربويـة  

ــتقــدّ  ــيم  ليــا خصوصــيتيا م خــدمات تعميميــة ممّي زة تتوافــق مــع المنــاىج الصــادرة عــن وزارة التربيــة والتعم

ق رؤيــة مــدير المدرســة )صــاحب المؤسســة( عمــى أال اإلداريــة والماديــة  ليــا أنظمــة خاصــة تســّيرىا وفــ

 تعارض األنظمة التعميمية العامة. 

  :نشأة المدارس الخاصة في فمسطين-2-2-2
 فيما يمي عرض لنشدة المدارس الخاصة في فمسطين:

 م( 1918-1516أوال: المدارس الخاصة خالل العيد العثماني )

كانــت تنظــر لمتعمــيم كدحــد العوامــل األساســية لتوطيــد  ( إلــى أن الدولــة الع مانيــة2018) دنــديسأشــارت 

عــداد النخبــة مــن أبنــاء العــائالت  لتــولي المناصــب اليامــة فــي الــبالد  واتخــذت الدولــة  نظــام الحكــم  وا 

ر أول نظــام لمتعمــيم إصــدا :العديــد مــن اإلجــراءات التــي مــن شــدنيا اصــالح التعمــيم فــي فمســطين وأبرزىــا

 التعميم االبتدائي وال انوي في مختمف الواليات الع مانية. لتنظيم  (1869الع ماني عام )

 لى قسمين: التعميم الع ماني قّسم المدارس إ ( أن قانون2004وقد أشارت صالإل )

 األول: المدارس الحكومية التي تشرف عمييا وتديرىا الدولة الع مانية. 
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والرعايـــا األجانـــب  وتشـــرف عمييـــا التـــي يعـــود تدسيســـيا لمفـــراد والجماعـــات  ال ـــاني: المـــدارس الخاصـــة

 بعة في المدارس الحكومية. الدولة الع مانية  وتمزميا بتطبيق البرامج التعميمية المتّ 

 م( 1948-1920ثانيًا: المدارس الخاصة خالل فترة االنتداب البريطاني )

ون بإعـــادة فـــتإل بعـــد انييـــار الدولـــة الع مانيـــة ووقـــوع فمســـطين تحـــت االنتـــداب البريطـــاني  قـــام البريطـــاني

مت نظـــام المـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة  ووضـــعتيا الحكومـــة البريطانيـــة تحـــت إشـــرافيا المباشـــر  وقّســـ

 التعميم إلى  ال ة أقسام:

 م حسب سياسة االنتداب البريطاني.نظام تعميمي خاص بالكمسطينيين  صمّ  - أ

 نظام تعميمي خاص بالييود  وليم الحرية في وضع المناىج الخاصة بيم.  - ب

نظام تعميمي خاص بالمدارس الخاصـة والمختمطـة  حيـث فاقـت بعـض ىـذه المـدارس وخاصـة   - ت

 التابعة لموقاف في مستواىا المدارس الحكومية والمسيحية.

 (1994-1948ثالثًا: المدارس الخاصة خالل فترة االحتالل اإلسرائيمي )

فوقـع  يم فمسـطينتـي نـتج عنيـا تقسـت فـي الـبالد النكبـة ال( حمّـ1948بعد جالء القوات البريطانية عـام )

م إلـــى قســـمين  األول الضـــكة الغربيـــة وتبـــع نظـــام التعمـــيم ّســـجـــزء تحـــت ســـيطرة الييـــود  والجـــزء اآلخـــر قُ 

( وقعت الضكة الغربية وقطاع غزة 1967األردني  وال اني قطاع غزة وتبع النظام المصري  وفي عام )

س فـي المـدارس الحكوميـة درّ األردنيـة والمصـرية تُـ تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيمي  واسـتمرت المنـاىج

 (2018)دنديس   والخاصة

 حتى اآلن( -1994رابعًا: المدارس الخاصة في ظل السمطة الوطنية )

( تســممت الســمطة الوطنيــة الكمســطينية ميــام التعمــيم فــي فمســطين  وعممــت عمــى إنشــاء 1994فــي عــام )

ســبب االحــتالل اإلســرائيمي فــي تخريبــو  ومــن أجــل إدارات عامــة متخصصــة مــن أجــل إعــادة بنــاء مــا ت

 (.2004)صالإل   بشرية العاممة في النظام التربويتحسين نوعية التعميم  وتنمية القول ال
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( السـنوي 2016وفي ىذه الكترة ازداد عدد المدارس الخاصة وبحسب كتاب فمسطين اإلحصـائي لمعـام) 

عــة عمــى المحافظــات ( مدرســة خاصــة/ موزّ 426فقــد وصــل عــدد المــدارس الخاصــة فــي فمســطين إلــى )

)كتـــاب فمســـطين اإلحصـــائي الســـنوي   ع إلشـــراف وزارة التربيـــة والتعمـــيم الكمســـطينيةالكمســـطينية  وتخضـــ

2017  .) 

  :عوامل انتشار المدارس الخاصة 2-2-3
 ( إلى أىم عوامل انتشار المدارس الخاصة ومنيا:2018أشارت دنديس )

لســكانية(: حيــث أن الزيــادة فــي عــدد الســكان يــؤدي إلــى الحاجــة إلــى المــدارس العوامــل الديمغرافيــة )ا-1

 الخاصة نتيجة الضغط عمى المدارس الحكومية.

 العوامل االقتصادية: بحيث يتمكن الكرد من تعميم أبنائو في المدارس الخاصة.-2

 كييا باستمرار.ز المدارس الخاصة عمى نوعية التعميم  وتدىيل موظالعوامل التربوية: حيث تركّ -3

 وكذلك التنافس بين المدارس الخاصة والذي يصّب في مصمحة الطالب بالدرجة األولى.

  :/ الخميلأشكال المدارس الخاصة في فمسطين 2-2-4
 بحسب وزارة التربية والتعميم الكمسطينية فإن المدارس الخاصة تقسم إلى: 

 سة وقد يعين مديرًا ليا.مدارس ربحية: يديرىا شخص واحد قد يكون مديرًا لممدر  -1

 مدارس الجمعيات: يديرىا شخص واحد يعّين من قبل إدارة الجمعية. -2

 مدارس تابعة لجيات أجنبية. -3

تربيــة  )مديريــةوبحســب أقســام التعمــيم العــام التــابع لمــديريات التربيــة والتعمــيم فــي محافظــة الخميــل وىــي 

مديريــة يطــا( فــإن مجمــوع ىــذه و ل الخميــل  مديريــة تربيــة شــماو مديريــة تربيــة جنــوب الخميــل  و الخميــل  

 ( 1.1( مدرسة وتتوزع كما ىو موضإل في الجدول)67المدارس ىو )
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 ( 2017/2018( توزيع المدارس الخاصة في محافظة الخميل لمعام )1.1الجدول رقم )

 النسبة المئوية عدد المدارس المديرية المحافظة
 % 17.9 12 شمال الخميل الخميل

 % 62.7 42 الخميل
 % 14.9 10 جنوب الخميل

 % 4.5 3 يطا
 %100 67 المجموع 

 (2017/2018المصدر: وزارة التربية والتعميم العالي)

 مور نحو إلحاق أبنائيم بالمدارس الخاصةاألالعوامل التي تدفع أولياء  2-2-5
دارس الخاصـــة  ( إلــى األســـباب التــي تـــدفع اآلبـــاء إلــى إلحـــاق أبنــائيم بالمـــ2018أشــارت دنـــديس )

 وتحمل نكقات مالية إضافية  ومن ىذه العوامل:

المزايا االقتصادية المستقبمية: حيث يتوقـع اآلبـاء أن يحصـل أبنـاؤىم عمـى وظـائف مرموقـة فـي  .1

 المستقبل  فيم يحرصون عمى جودة البرامج التعميمية في المدارس الخاصة.

مسـتول رفـاه مميـز ألبنـائيم  والحـرص  مستول الرفاه االجتماعي: حيث يسعى اآلباء إلى توفير .2

 عمى العوامل النكسية.

اإلمكانــات الماديــة المميــزة لممــدارس الخاصــة: يتوقــع اآلبــاء أن تقــدم المــدارس الخاصــة خــدمات  .3

 مميزة ألبنائيا من حيث توفر المكتبات  والمختبرات  ووسائل النقل  وحجم الغرف الصكية.

غالبيــة اآلبــاء يتوقعــون أداًء أكاديميــًا أفضــل لممــدارس  األداء األكــاديمي لممــدارس الخاصــة: إن .4

 الخاصة  مما يؤ ر عمى قرارىم في اختيار نوع المدرسة ألبنائيم.

 قــة اآلبــاء فــي معممــي المــدارس الخاصــة: تتميــز المــدارس الخاصــة حســب وجيــة نظــر اآلبــاء  .5

فـي معممـي المـدارس باختيار نخبة ممتازة من المعممـين  ممـا يزيـد مـن  قـة أوليـاء أمـو الطـالب 

 الخاصة.
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وترل الباح ة: أن أىم العوامل التي يراعييـا أوليـاء األمـور فـي اختيـار المـدارس الخاصـة ىـي تمـك التـي 

تقـدم خــدمات مميــزة فـي التعمــيم  والتعامــل التربــوي المميـز مــع الطــالب  وجـودة البيئــة التعميميــة  والخبــرة 

الب من جميع النواحي االجتماعية والنكسية والصـحية إلـى المميزة لمعممي تمك المدارس  واالىتمام بالط

 جانب االىتمام بالميارات التعميمية.

 عالقة المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعميم  2-2-6
ـــيم بمراقبـــة التعمـــيم فـــي المـــدارس الخاصـــة بشـــكل مباشـــر  مـــن خـــالل ا لتنســـيق تقـــوم وزارة التربيـــة والتعم

عـداد مستمر  حيث تقوم بإرسال الال مشرفين بصـورة دائمـة؛ لالطـالع عمـى أوضـاع العمميـة التعميميـة  وا 

ـــاالطالع عمـــى مـــؤىالت المدرســـين وخبـــراتيم  ومـــدل مالء تيم مـــالتقـــارير بيـــدف متابعتيـــا  كمـــا تقـــوم ب

مـــن خـــالل مالحظـــات تقـــدميا  الحظاتيـــا عمـــى النشـــاطات المرافقـــةلممينـــة  كمـــا وتقـــوم الـــوزارة بإبـــداء م

األنشــطة  ومــن جيــة أخــرل قامــت وزارة التربيــة والتعمــيم بوضــع قــوانين خاصــة  لممــدارس الخاصــة حــول

بالمؤسسات التعميمية الخاصة  تحدد فييا الشروط الخاصة بالمنشآت والمباني واألمور الكنية واليندسية 

ق  الم مى  التي يراعى من خالليا المعايير التربوية والبيئية  وكذلك ككاءات المدرسين  وشروط االلتحـا

والرســـوب  والنجـــاح  والعطـــل  كمـــا حـــددت الشـــروط القانونيـــة المتعمقـــة بـــالتراخيص  واســـتيكائيا قانونيـــًا 

 (. 2004)صالإل  
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 الدراسات السابقة 2-3
والتـي ليـا عالقـة بموضـوع الدراسـة  وجـاء عـرض  توصـمت إلييـاتعرض الباح ة الدراسـات السـابقة التـي 

   وىي دراسات عربية وأخرل أجنبية.حدث إلى األقدمىذه الدراسات وفق تسمسل زمني من األ

 أواًل: الدراسات العربية: 2-3-1
تـد ير التمكـين النكسـي فـي انعـدام األمـن  التعـرف إلـىإلـى ( 2018.ىدفت دراسة أبـو طبـيخ وآخـرون )1

رشـــاد اإلدارات العميـــا والمـــد الـــوظيكي بـــين العـــاممين بســـبب عـــدم االســـتقرار العـــاطكي  يـــة إلـــى أىم رينيوا 

التقميل من مخاطر انعدام األمن الـوظيكي وتعزيـز قـدرات العـاممين المباشـرة نحـو التعزيـز النكسـي لممـن 

فـــي دولـــة  تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن مـــوظكي جامعـــة الكوفـــة /كميـــة اإلدارة واالقتصـــاد   حيـــثالـــوظيكي

ي  واستخدموا االسـتبانة استخدم الباح ون المنيج الوصكي التحميم  و ( موظكاً 91والبالغ عددىم ) العراق 

اسـتبانة وكـان الصـالإل منيـا  (81)كدداة لمدراسة وقاموا بتوزيعيا عمى عينـة الدراسـة التـي اشـتممت عمـى 

ل البــاح ون إلــى العديــد مــن النتــائج أىميــا: وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة ذات اســتبانة وقــد توّصــ (76)

ألمــن الــوظيكي لممــوظكين عمــى المســتول الكمــي داللــة معنويــة عنــد متغيــر التمكــين النكســي فــي انعــدام ا

ظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية متباينـة بـين أبعـاد التمكـين النكسـي وانعـدام األمـن أكما   (0.843)

الــوظيكي  وفــي ضــوء النتــائج التــي تــم التوصــل ليــا قــدم الباحــث عــدًدا مــن التوصــيات أىميــا: تشــجيع 

ممــــا يعـــزز الشــــعور لــــدل   الخاصـــة بعمــــل الكميـــة اتلقــــرار مـــوظكي الكميــــة عمـــى المشــــاركة فـــي اتخــــاذ ا

وأوصــــت بدىميــــة األخــــذ بالمقترحــــات واآلراء التــــي يبــــدييا الموظكــــون   المــــوظكين باالنتمــــاء إلــــى الكميــــة

 الخاصة بعمميم مما سيولد لدييم ال قة بددائيم والقدرة عمى إنجاز مياميم بككاءة عالية.

دور األمـن الـوظيكي فـي تحسـين أداء أعضـاء ىيئـة التـدريس معرفـة  (2017. حاولت دراسة الخميل )2

ن مجتمــع الدراســة مــن أعضــاء ىيئــة التــدريس العــاممين بجامعــة حيــث تكــوّ  الســعودية  بجامعــة الجــوف

اســتخدم الباحــث  تــدريس بــنكس الجامعــة  حيــث ىيئــةِ  ( عضــوَ 1239الجــوف وبمــغ عــددىم اإلجمــالي )
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العالقــة بــين األمــن الــوظيكي  لتــي تم مــت فــي التعــرف إلــى  واالمــنيج الوصــكي لتحقيــق أىــداف الدراســة

واألداء الــوظيكي  وقــد توصــل الباحــث إلــى العديــد مــن النتــائج أىميــا: وجــود عالقــة طرديــة بــين األمــن 

الوظيكي واألداء الوظيكي  وأن أىم األسباب التي تحول دون تحقيق األمن الوظيكي في جامعة الجـوف 

كمــا كشــكت النتــائج عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين أفــراد   تم مــت فــي الحاجــات االقتصــادية

العينة في متغير الجنس لصالإل اإلناث  وأ بتت النتائج وجود فـروق دالـة إحصـائيًا بـين أفـراد العينـة فـي 

متغير المؤىل العممي لصالإل من يحممون درجة الدكتوراة  وكشكت الدراسة أيضًا عن وجـود فـروق ذات 

ة بــين أفــراد العينــة فــي متغيــر العمــل اإلداري لصــالإل عمــداء الكميــات  وفــي ضــوء النتــائج داللــة إحصــائي

العمـل عمـى تحسـين رواتـب أعضـاء ىيئـة  :التي تم التوصل ليا قدم الباحث عدًدا من التوصـيات أىميـا

ويجـب   التدريس بما يتناسب مع درجاتيم العممية  وضرورة وجود بند في الرواتب بمسمى غالء معيشة

أن يتناسب مع غالء المعيشة الكعمي  والعمل عمى توفير كل اإلمكانيات المادية والمعنوية التي تسـاعد 

التـدليف والنشـر  والعمـل عمـى توطيـد العالقـات االجتماعيـة بـين أعضـاء ىيئـة  ىيئة التدريس فـي عضو

 التدريس.

يمين لممــن الككــري فــي درجــة تعزيــز القــادة األكــاد إلــى تعــرفال( إلــى 2017. ىــدفت دراســة حمــام )3

الجامعات الخاصة في العاصمة عمان  وعالقتو بدرجـة تـوافر األمـن الـوظيكي مـن وجيـة نظـر أعضـاء 

ىيئـــة التـــدريس  واخـــتالف المتغيـــرات: الجـــنس  والكميـــة  والرتبـــة األكاديميـــة  وعـــدد ســـنوات الخبـــرة  وقـــد 

وقـد بانة كـدداة لجمـع البيانـات  خدمت االسـت( عضـو ىيئـة تـدريس  واسـت262تكونت عينة الدراسة من )

الككري وتوافر  تعزيز القادة االكاديميين لممن أن درجتيتوصمت الباح ة إلى العديد من النتائج أىميا: 

الـــوظيكي فـــي الجامعـــات الخاّصـــة فـــي العاصـــمة عمـــان مرتكعـــة مـــن وجيـــة نظـــر أعضـــاء ىيئـــة  األمـــن

الدرجـة بـين الدرجـة الكميـة لممـن الككـري و صـائية التدري  ووجـود عالقـة ارتباطيـة إيجابيـة ذات داللـة إح

ممــن الــوظيكي  ووجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي درجتــي تعزيــز القــادة األكــاديميين لممــن الكميـة ل
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نـاث  وعـدم وجـود فـروق ذات لمتغيـري الجـنس والكميـات لصـالإل اإلالككري وتوافر األمن الوظيكي تعزل 

قادة األكاديميين في مجال األمن الككري وتوافر األمن الـوظيكي مـن داللة إحصائية في درجتي تعزيز ال

قـّدمت الباح ـة وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس تعزل لمتغيرّي الرتبة األكاديمية وعدد سنوات الخبرة. و 

الحكــاظ عمــى الدرجــة صــة فــي عمــان  و اتعمــيم النتــائج عمــى الجامعــات الخ عــدًدا مــن التوصــيات أىميــا:

  عزيز القادة األكاديميين لممن الككري بدعم األنشطة الداعمة لممن الككري.المرتكعة من ت

األمن الوظيكي وعالقتو باألداء الوظيكي وىي دراسة  إلىالتعرف إلى ( 2016ىدفت دراسة جبريل ). 4

ون مجتمـــع الدراســــة مــــن جميــــع ميدانيـــة أجريــــت عمــــى الجامعـــات الكمســــطينية فــــي محافظـــات غــــزة. تّكــــ

اسـتخدمت    كما( موظكاً 170ي المناصب اإلدارية  واختارت الباح ة عينة عشوائية بمغت)الموظكين ذو 

  كـدداة لجمـع البيانـاتالباح ة المنيج الوصكي التحميمي عن طريق المـدخل المسـحي باسـتخدام االسـتبانة 

ألمــن إلــى العديــد مــن النتــائج أىميــا: وجـود عالقــة طرديــة قويــة ذات داللــة إحصــائية بــين ا وقـد توصــمت

الـوظيكي وأبعـاده واألداء الـوظيكي فـي الجامعـات الكمسـطينية بقطـاع غـزة  وعـدم وجـود فـروق ذات داللـة 

التوصـل  إحصائية بين استجابات المكحوصين تعزل لمتغير الجنس والعمر  وفي ضوء النتائج التـي تـمّ 

بـرامج المتعمقـة بـاألمن مت الباح ـة عـدًدا مـن التوصـيات أىميـا: العمـل عمـى تطـوير السياسـات والليا قدّ 

الـــوظيكي بمـــا يســـاىم فـــي رفـــع مســـتول العالقـــات وضـــرورة دعـــم وتعزيـــز عالقـــات العمـــل اإليجابيـــة بـــين 

المـــوظكين ســـواء داخـــل العمـــل وخارجـــو وضـــرورة اســـتخدام نتـــائج تقيـــيم األداء فـــي تحديـــد االحتياجـــات 

 التدريبية لمعاممين واستخداميا في تطوير العمل وتحسين أدائيم.

( إلـــى تقصـــي درجـــة األمـــن الـــوظيكي وعالقتيـــا بمســـتول االغتـــراب 2016ىـــدفت دراســـة القريـــوتي ). 5

ـــى  مـــن وجيـــة نظـــر  ـــيم الزرقـــاء األول ـــة تربيـــة وتعم الـــوظيكي لـــدل مـــديري المـــدارس الخاصـــة فـــي مديري

المديرين أنكسيم  وتكون مجتمع الدراسة مـن مـديري المـدارس الخاصـة فـي مديريـة تربيـة وتعمـيم الزرقـاء 
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مـديرًا ومـديرة  (124)وتم اختيار عينة عشوائية من المجتمـع تكونـت مـن  ( 250)األولى البالغ عددىم 

تم استخدام استبانتين بعد التدكد من صدقيما و باتيما  تقـيس األولـى    ولجمع البيانات% منو48م موا 

ــالــوظيكي  حيــث  درجــة األمــن وقــد ك المــدارس. تقــيس ال انيــة درجــة االغتــراب الــوظيكي لــدل مــديري تم

درجــة األمـن الــوظيكي لــدل مـديري المــدارس الخاصــة  أن توصـمت الدراســة إلـى عــدد مــن النتـائج أىميــا:

 ســطة  وعـدم وجـود فــروق دالـة إحصــائياً فـي مديريـة تربيــة وتعمـيم الزرقــاء األولـى  مـن وجيــة نظـرىم متو 

ـــة بـــين متوســـطات إجابـــات عينـــة الدراســـة فيمـــا يتعمـــق بدرجـــة األمـــن الـــوظيكي ت عـــزل لمجـــنس  أو الحال

ُتعزل لمخبـرة لصـالإل مـن ليـم خبـرة عشـر سـنوات فـدك ر   اية  ووجود فروق ذات داللة إحصائيً االجتماع

كانــت درجــة االغتــراب لــدل مــديري المــدارس حيــث والمؤىــل العممــي لصــالإل حممــة الماجســتير فــدعمى  

جة االغتراب حسب المجاالت وفقا الخاصة في مديرية تربية وتعميم الزرقاء األولى منخكضة  وكانت در 

: العزلة االجتماعية  وغيـاب المعنـى  وغيـاب المعـايير  دتيازلي لمتوسطاتيا الحسابية كما يلمترتيب التن

والعجــز  وعــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائية بــين متوســطات إجابــات عينــة الدراســة فيمــا يتعمــق بمســتول 

مـــدارس الخاصـــة فـــي مديريـــة تربيـــة وتعمـــيم الزرقـــاء ومجاالتـــو كافـــة لـــدل مـــديري ال  االغتـــراب الـــوظيكي

األولى تعزل لمجنس  والخبرة اإلدارية  ووجود فـروق دالـة إحصـائيًا تعـزل لممؤىـل العممـي لصـالإل حممـة 

الماجستير والدكتوراه  والحالة االجتماعية لصالإل المتـزوجين  وجـود عالقـة ارتباطيـو عكسـية بـين درجـة 

 وظيكي لدل مديري المدارس الخاصة في مديرية تربية وتعميم الزرقاء.األمن الوظيكي  واالغتراب ال

الكشــف عــن األنمــاط اإلداريــة الســائدة لــدل مــديرات المــدارس إلــى ( 2015. ىــدفت دراســة الشــويات)6

التابعــة لمديريــة التربيــة والتعمــيم فــي محافظــة عجمــون وعالقتــو بــاألمن الــوظيكي لممعممــات فــي المــدارس 

التربية والتعميم في محافظة عجمون  وتكون مجتمع الدراسة من جميع معممات المـدارس التابعة لمديرية 

 ( مدرســـة أساســـية55مـــة يتـــوزعن عمـــى )( معم1340الحكوميـــة فـــي محافظـــة عجمـــون والبـــالغ عـــددىن )

( معممة تم اختيارىن بالطريقة العشوائية. حيـث 304( مدرسة  انوية  وتكونت عينة الدراسة من )25و)
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ـــات  وقـــد  اســـتخدمت ـــة المـــنيج الوصـــكي لتحقيـــق أىـــداف الدراســـة  واالســـتبانة كـــدداة لجمـــع البيان الباح 

توصــمت إلــى العديــد مــن النتــائج أىميــا: أن درجــة تــوافر األنمــاط اإلداريــة بدرجــة متوســطة حيــث كانــت 

دارة األوتوقراطيــة اإلدارة الديمقراطيــة بالمرتبــة األولــى  ــم اإلدارة الترســمية   ــم اإلدارة الديكتاتوريــة   ــم اإل

بالمرتبـة األخيـرة  وأشـارت نتـائج الدراســة أيضـًا أن درجـة اإلحسـاس بــاألمن لـدل المعممـات فـي محافظــة 

عجمون بشكل عام مرتكع  وىذا يـدل عمـى أن المعممـات فـي محافظـة عجمـون يشـعرن بـاألمن الـوظيكي  

صيات أىميا: التدكيد عمى اسـتخدام وفي ضوء النتائج التي تم التوصل ليا قدمت الباح ة عدًدا من التو 

مديرات المدارس األنماط اإلدارية اإليجابية كالنمط الـديمقراطي  وتعزيـز مـديرات المـدارس بشـكل كبيـر؛ 

ليـــنعكس ذلـــك عمـــى المعممـــات وشـــعورىن بـــاألمن الـــوظيكي بشـــكل أكبـــر  وعقـــد دورات تدريبيـــة لمـــديرات 

وتجنـب السـمبي منيـا وضـرورة قيـام وزارة التربيـة والتعمـيم  المدارس؛ لتعريكين باألنماط اإليجابية والسمبية

وذلـك لما يتمتعن بو من أدوار قيادية كالديمقراطيـة  ؛بتعزيز أدوار مديرات المدارس في محافظة عجمون

 والحوافز المادية والمعنوية التي تبرز دورىن القيادي.   من خالل المجاالت التربوية

التعرف إلى دجـة األمـن الـوظيكي وسـموك المواطنـة التنظيميـة ى إل( 2015. ىدفت دراسة صرصور )7

لــدل المــوظكين اإلداريــين فــي جامعــة األقصــى بقطــاع غــزة ن وتحديــد دور األمــن الــوظيكي فــي تحقيــق 

استخدمت الباح ة المنيج الوصكي التحميمي واالستبانة كدداة وتكون مجتمـع و سموك المواطنة التنظيمية  

صـمت الباح ـة ( موظكـًا وقـد تو 216إلداريـين فـي جامعـة األقصـى بعينـة مقـدارىا )الدراسة من العـاممين ا

: أن مســتول األمــن الــوظيكي لــدل المــوظكين اإلداريــين العــاممين فــي جامعــة عــدد مــن النتــائج أىميــاإلــى 

متدكـد مــن أنـو لــن  % ( وأن أك ــر مـا يشـعر المــوظكين بـاألمن الــوظيكي أنـو60.41األقصـى مـنخكض )

وأن أك ر ما يقمق أفراد العينة عمى أمنيم الوظيكي ىو عدم حصـوليم عمـى   مبرر دونيتعرض لمكصل 

 ترقيات بناًء عمى ما يقدمونو من عمل.
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التعرف إلـى تقـدير درجـة تـوافر األمـن الـوظيكي ألعضـاء الييئـة إلى  (2015. ىدفت دراسة ممكاوي )8

التدريســـية فـــي  يـــع أعضـــاء الييئـــاتوتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جم  التدريســـية فـــي الجامعـــة األردنيـــة

اختيــار  اختيــار جامعــة حكوميــة وأخــرل خاصــة وتــمّ  لتحقيــق اليــدف مــن الدراســة تــمّ  الجامعــات األردنيــة؛

 عـدد مـن مـن الجـامعتين  وتوصـمت الباح ـة إلـى ( عضـو300لعشوائية اشتممت عمى )العينة بالطريقة ا

 األردنية كان متوسطًا وفي ضوء النتـائج التـي تـمّ  النتائج أىميا: أن توافر األمن الوظيكي في الجامعات

أىميا: توفير أسباب الشعور باألمن الـوظيكي ألعضـاء  مت الباح ة عدًدا من التوصياتالتوصل ليا قدّ 

الييئة التدريسية من حيث التشريعات واألدوار  واالىتمام برواتب أعضاء الييئة التدريسية لموصول إلى 

 ىجرة الككاءات.األمن الوظيكي والحد من 

( إلى تقصي درجة الصمت التنظيمي وعالقتيا بمستول األمن الوظيكي 2015. ىدفت دراسة عودة )9

تكون مجتمع الدراسة من أعضاء الييئة   و في الجامعات األردنية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

( 290تكونـت مـن ) بقيـةتـم اختيـار عينـة عشـوائية طو   التدريسية في  الث جامعـات رسـمية فـي األردن

ولتحقيق ىدف الدراسة استخدمت الباح ة االستبانة وتوصمت إلى عـدد مـن النتـائج عضو ىيئة تدريس؛ 

وكانت ىنـاك فـروق دالـة مي في الجامعات األردنية متوسطة أىميا: كانت الدرجة الكمية لمصمت التنظي

الصــمت التنظيمــي فــي الجامعــات  إحصــائيًا  بــين متوســطات إجابــات عينــة الدراســة فيمــا يتعمــق بدرجــة

  ولبمـد التخـرج لصـالإل المتخـرجين إل العـاممين فـي الكميـات اإلنسـانيةاألردنية تعزل لمتغير الكميـة ولصـال

  واإلقميم  والخبرة  والجنس  من البالد العربية ولم يكن ىناك فروق دالة إحصائيًا تعزل لمتغيرات الرتبة

ات متوسطًا ولم يكن ىناك فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات وكان مستول األمن الوظيكي في الجامع

إجابـــات عينـــة الدراســـة فيمـــا يتعمـــق بمســـتول األمـــن الـــوظيكي فـــي الجامعـــات األردنيـــة مـــن وجيـــة نظـــر 

لكـــن كــان ىنـــاك  (والخبــرة  واإلقمـــيم  والكميــة  وبمــد التخـــرج  الجـــنس)أعضــاء التــدريس تعـــزل لمتغيــرات 

ل لمتغيــــر الرتبــــة األكاديميــــة لصــــالإل حممــــة رتبتــــي األســــتاذ المشــــارك فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية تعــــز 
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وفي ضـوء النتـائج التـي تـم التوصـل ليـا قـدمت الباح ـة عـدًدا مـن التوصـيات مـن أىميـا: سـن   واألستاذ

تشريعات لدعم مسـتول الحريـة األكاديميـةن وتحاشـي السـمطوية والمركزيـة اإلداريـةن وعـدم تعيـين أعضـاء 

 أساس العقود. ىيئة التدريس عمى

التعرف إلى فاعمية تخطيط المـوارد البشـرية فـي تحقيـق األمـن إلى ( 2015ىدفت دراسة اليويش ) .10

الوظيكي  حيث تكون مجتمع الدراسة مـن العـاممين المـدنيين والسـعوديين فـي الريـاض وبمـغ حجـم العينـة 

مارة المقابمـة الشخصـية كـددوات ( عاماًل  واستخدم الباحث المنيج المقارن  وطبـق االسـتبانة واسـت773)

لجمع البيانات  ومن أىم النتائج: تحقق األمن الوظيكي لمعاممين في الرياض بدرجة متوسطة وكان مـن 

ـــإل ذلــك أن العــاممين يــــأبــرز العوامــل التــي توض  اجحون فــي عمميــمة كافيــة بــددائيم ونــــــلــدييم  ق أن رونـ

مناقشـة احتياجـات األقسـام المختمكـة مـن العـاممين فـي  من التوصيات أىميا: ضـرورة ًداوقدم الباحث عد

االعتبـــار عنـــد القيـــام بتخطـــيط المـــوارد البشـــرية  والحـــد مـــن االزدواجيـــة والتـــداخل فـــي بعـــض ميـــام إدارة 

تخطــيط المـــوارد البشـــرية مـــع اإلدارات األخــرل  وحـــث المســـؤولين عمـــى مــنإل وحـــدات التخطـــيط لممـــوارد 

 ئة البيئة المناسبة لمتخطيط السميم.البشرية الصالحيات الكافية لتيي

( إلى معرفة درجة العدالة التنظيميـة وعالقتيـا بـاألمن الـوظيكي لـدل 2014ىدفت دراسة المشاقبة ).11

ييئـة اإلداريـة فـي جامعـة آل تكون مجتمع الدراسة من أعضاء الادة اإلداريين في جامعة آل البيت  و الق

وصـــكي التحميمـــي عـــن طريـــق المـــدخل المســـحي باســـتخدام اســـتخدمت الباح ـــة المـــنيج الحيـــث  البيـــت  

االستبانة كدداة لجمـع البيانـات  وتكونـت االسـتبانة مـن محـورين ىمـا األمـن الـوظيكي والعدالـة التنظيميـة 

إضافة إلى البيانات األولية ألفراد العينة  وقد توصـمت الباح ـة إلـى العديـد مـن النتـائج أىميـا: أن درجـة 

ظيمية لدل القادة اإلداريين في جامعـة آل البيـت جـاءت بدرجـة متوسـطة  وأن درجـة ممارسة العدالة التن

اإلحسـاس بـاألمن الـوظيكي لـدل العـاممين فـي جامعـة آل البيـت جـاءت أيضـًا بدرجـة متوسـطة. وأشـارت 
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التنظيميــة  ومجــاالت )إيجابيــة( طرديــة دالــة إحصــائيًا بــين مجــاالت العدالــة  الدراســة إلــى وجــود عالقــة

وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعـزل لمتغيـر الجـنس  الوظيكي األمن 

وأشـارت النتـائج إلـى عـدم وجـود   في جميع مجـاالت العدالـة التنظيميـة وجميـع مجـاالت األمـن الـوظيكي

الـــة فــروق ذات داللـــة إحصــائية تعـــزل لمتغيـــر المؤىــل العممـــي فــي مجـــاالت العدالـــة التنظيميــة وىـــو عد

التعــامالت وفــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزل لمتغيــر المؤىــل العممــي فــي مجــال مــن مجــاالت األمــن 

التوصـل ليـا قـدمت الباح ـة عـددا مـن  وفي ضـوء النتـائج التـي تـمَ   الوظيكي وىو طبيعة وظروف العمل

ى الجميـع دون وتطبيـق القـوانين والتعميمـات عمـ  التوصيات من أىميـا: االىتمـام بـالنمط اإلداري العـادل

 تعزز شعور العاممين باالستقرار واألمن الوظيكي. أن تمييز والتي من شدنيا

( إلــى معرفــة أ ــر األمــن الــوظيكي عمــى تعزيــز اإلبــداع اإلداري لــدل 2014. ىــدفت دراســة البقمــي )12

داري وتدخــذ الدراســة أىميتيــا مــن أىميــة اإلبــداع اإل ة مــوظكي جامعــة الممــك عبــد العزيــز اإلداريــين بجــد

وذلك لما لإلبداع من عالقة ببقاء واستمرار وتطور   حيث يعتبر مطمبًا أساسيًا في المنظمات المعاصرة

مـن خـالل النظـر إلـى عوامـل األمـن الـوظيكي ذلـك و   ىذه المنظمات فـي أدائيـا لمياميـا بككـاءة وفاعميـة

وىــدفت   داع اإلداريوتعزيزىــا والتــي بــدورىا تمكــن الموظــف مــن الوصــول إلــى مســتول أعمــى مــن اإلبــ

لك فــي الجانــب اآلخــر تــم التعــرف إلــى األمــن جوانــب اإلبــداع اإلداري اليامــة  وكــذ إلــىالتعــرف  الدراســة

ويتكون مجتمع الدراسة مـن المـوظكين اإلداريـين الرسـميين الـذكور بجامعـة الممـك الوظيكي وأىم جوانبو  

لدراســـة فقـــد اســـتخدم الباحـــث المـــنيج   ولتحقيـــق أىـــداف ااً ( موظكـــ3603عبـــد العزيـــز بجـــدة وعـــددىم )

 500االسـتبانة كـدداة لمدراسـة وقـام بتوزيعيــا عمـى عينـة الدراسـة التـي اشـتممت عمــى  و الوصـكي التحميمـي

وقـد توصـل الباحـث إلـى العديـد مـن النتـائج أىميـا:   اسـتبانة( 411ان الصـالإل منيـا لمتحميـل )مكردة وك

جـــة البكـــالوريوس  ويشـــغمون المراتـــب الوظيكيـــة مـــن أن أغمـــب أفـــراد مجتمـــع الدراســـة حاصـــمون عمـــى در 

السادســة إلــى العاشــرة. كمــا بينــت الدراســة أن غالبيــة أفــراد العينــة يوافقــون عمــى تــوافر الحــوافز المعنويــة 
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والمادية. وبينت الدراسة بدن غالبية الموظكين يوافقون بشكل عام عمى توافر الكرص التدريبية التي تعقد 

م يـرون قمـة تـوافر فــرص التـدريب الخارجيـة فـي معيـد اإلدارة العامـة. كمـا توصــمت فـي الجامعـة  إال أنيـ

الدراســة إلــى أن غالبيــة المــوظكين المشــاركين فــي الدراســة الحاليــة بشــكل عــام يوافقــون عمــى أن مســتول 

ــدييم مرتكــع اإلبــداع اإل وأ بتــت الدراســة وجــود عالقــة ارتبــاط طــردي دال إحصــائيًا عنــد مســتول  داري ل

وكشــكت  ظكي جامعــة الممــك عبــد العزيــز بجــدة ( بــين التحكيــز واإلبــداع اإلداري لــدل مــو 01ن0لــة )الدال

الدراســـة أنـــو ال يوجـــد عالقـــة ارتبـــاط ذات داللــــة احصـــائية بـــين التـــدريب واإلبـــداع اإلداري أي أن أ ــــر 

ة جديـدة ممـا يتطمـب إيجـاد بـرامج تدريبيـ ؛التدريب ضعيف عمـى مسـتول اإلبـداع اإلداري لـدل المـوظكين

وفـي ضـوء   وتشـمل مختمـف الوظـائف اإلداريـة لممـوظكين  ومتطورة تؤدي إلـى زيـادة ميـارات المـوظكين

يـا  قـدم الباحـث عـددًا مـن التوصـيات مـن أىميـا: أن يـتم التركيـز عمـى دعـم النتائج التي تم التوصـل إلي

يجـاد بـرامج تدريبيـة جديــدة إدارة التطـوير اإلداري بـدور أك ـر فعاليـة فـي رفـع مســتول التـدريب الـداخمي و  ا 

ومتطورة  وتنـوع مجـاالت التـدريب لممـوظكين ودعـم التـدريب الخـارجي بشـكل أكبـر ليعـود أ ـر ذلـك عمـى 

 مستول الموظكين في األداء.

تخطيط وتنمية المسار الوظيكي وانعكاسـاتو عمـى  التعرف إلىإلى ( 2011دراسة الكاضل ). ىدفت 13

قـام الباحـث باسـتخدام المـنيج  حيـث اممين فـي وزارة التربيـة والتعمـيم األمن الـوظيكي مـن وجيـة نظـر العـ

الوصـــكي التحميمـــي فـــي ىـــذه الدراســـة عـــن طريـــق المـــدخل المســـحي الـــذي اعتمـــد عمـــى االســـتبانة كـــدداة 

لمدراسة  وتوصمت إلى العديد من النتـائج أىميـا : أن االتجاىـات السـائدة مـن قبـل العـاممين نحـو األمـن 

كيـــر بالبحـــث عـــن فـــرص عمـــل أفضـــل والقمـــق مـــن ضـــعف التوافـــق بـــين التخصـــص الـــوظيكي ىـــي التك

ا من التوصيات أىميا: تدسيس نظام م الباحث عددً وقدّ   والوظيكة والطمدنينة عمى مصدر الدخل ال ابت

اتصــال متطــور بــين إدارات وزارات التربيــة والتعمــيم وتزويــد العــاممين فــي إدارات التربيــة والتعمــيم بــدورات 
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وا  ـــراء المســـارات الوظيكيـــة بالوظـــائف المتخصصـــة التـــي تمـــنإل العـــاممين فرصـــًا أكبـــر   متقدمـــة تدريبيـــة

 ترقي داخل نطاق التخصص الوظيكي ومتطمبات شغمو.مل

التعــرف إلــى عالقــة الــوالء التنظيمــي بــاألمن الــوظيكي لــدل إلــى ( 2011. ىــدفت دراســة الدوســري )14

تشــكل مجتمــع الدراســة مــن المعممــين حيــث ادي الدواســر  المعممــين بقطــاع التربيــة والتعمــيم بمحافظــة و 

ــيم بمــدارس البنــين التابعــة ليــا بمحافظــة وادي الدواســ ر وعــددىم اإلجمــالي العــاممين بــإدارة التربيــة والتعم

اســـتخدم الباحــث المـــنيج الوصــكي التحميمـــي عــن طريـــق المــدخل المســـحي باســـتخدام ( معممــًا  و 2700)

ر توصل الباحـث إلـى عـدد مـن النتـائج أىميـا: أن السـموكيات التـي تعّبـو   تاالستبانة كدداة لجمع البيانا

عن ارتكاع مستويات الوالء التنظيمي لدل المعممين بإدارة التربية والتعمـيم فـي وادي الدواسـر بشـدة ىـي: 

المحافظة عمى ممتمكات إدارة التربية والتعميم  والحرص عمى سمعة القطاع التربوي  والتمسك بالوظيكـة 

الحالية داخل القطاع التربوي  وأن المتطمبات الميمة جدًا لتحقيق الـوالء التنظيمـي لـدل المعممـين بـإدارة 

التربية والتعميم في وادي الدواسر ىي وضع نظام عـادل لمجـور والحـوافز الخاصـة بـالمعممين  ومتابعـة 

ميــف المعمــم بالتــدريس فــي أداء المعممــين لتصــحيإل األخطــاء ال لتصــيد األخطــاء وتوقيــع العقوبــات  وتك

قات الميمة التي تحول دون توفير متطمبات األمن الوظيكي الالزمة لتحقيق مجال تخصصو  وأن المعوّ 

الوالء التنظيمي لدل المعممين بـإدارة التربيـة والتعمـيم فـي وادي الدواسـر بدرجـة قويـة ىـي : ك ـرة األعبـاء 

القطاع التربوي بوادي الدواسر  وقمـة البـرامج  لمنتسبيلحوافز المادية والمعنوية التدريسية  وضعف في ا

وأوصى الباحث ببعض التوصيات أىميا إعـادة  لتحسين مستول أداء بعض المعممين  التدريبية الالزمة

النظر في أجور ونظم حوافز المعممين  مع منإل المتميزين الحوافز المادية والمعنوية الالزمة لتشـجيعيم 

العمل التربوي  وعدم تكميف المعممين بدعبـاء عمـل تخـرج عـن نطـاق العمميـة عمى تحمل أعباء ومشاق 

التعميميـــة  وتـــوفير الكـــوادر البشـــرية  واإلمكانـــات الكنيـــة  والمخصصـــات الماليـــة الالزمـــة لتطبيـــق خطـــط 

 تطوير التعميم.
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 التعــرف إلــى درجــة اإلحســاس بــاألمن لــدل أعضــاء الييئــاتإلــى  (2009. ىــدفت دراســة الصــرايرة )15

وظيكي مـــن وجيـــة نظـــر رؤســـاء التدريســـية فـــي الجامعـــات األردنيـــة الرســـمية  وبيـــان عالقتـــو بـــددائيم الـــ

  رئـيس قسـم(314)ن مجتمع الدراسة من جميع رؤساء األقسام األكاديمية والبالغ عددىم تكوّ أقساميا  و 

اسـتبانة  ّم اسـتخداميقًـا ألىـداف الدراسـة  تـرئيس قسم. وتحق (85)ممت العينة التي تم اختيارىا تشا حيث

النتـــائج أن درجـــة  اء الـــوظيكي المتـــين طورىمـــا الباحـــث  حيـــث أظيـــرتاإلحســـاس بـــاألمن  واســـتبانة األد

وأن مســــتول األداء الــــوظيكي ألعضــــاء الييئــــة  عــــة اإلحســــاس بــــاألمن لــــدل عينــــة الدراســــة كانــــت مرتك

ئية بــين كــل  مــن اإلحســاس تبــين وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــالتدريســية فــي أقســاميم كــان مرتكًعــا  و ا

 وىي عالقة دالة إحصائًيا. (0.54) إذ بمغت قيمة معامل االرتباط ؛باألمن واألداء الوظيكي

( الكشـف عــن درجــة اإلحسـاس باحتياجــات األمـن الــوظيكي لــدل 2009. ىـدفت دراســة عبـد الحــق )16

التـدريس فـي جامعـة أعضاء ىيئة التدريس في جامعـة اإلسـراء الخاصـة  مـن وجيـة نظـر أعضـاء ىيئـة 

( 122اإلسراء الخاصة تبًعـا لمتغيـرات الجـنس والتخصـص والجنسـية  حيـث تكونـت عينـة الدراسـة مـن )

عضوًا مـن أعضـاء ىيئـة التـدريس تـم اختيـارىم بالعشـوائية الطبقيـة مـن جميـع كميـات الجامعـة  ولغايـات 

واالنحرافات  متوسطات الحسابيةواستخدمت ال  ( فقرة34خدام استبانة تكونت من )جمع البيانات تم است

المعيارية  والنسب المئوية  وتحميل التباين ال ال ي لتحميل البيانات  وأظيـرت نتـائج التحميـل اإلحصـائي 

فـــي درجـــة اإلحســـاس بـــاألمن الـــوظيكي لـــدل  (α ≥ 0.05)عـــدم وجـــود فروقـــات ذات داللـــة إحصـــائية

( حاجــة جــاء 27النتــائج الــى أّن ىنــاك ) أعضــاء ىيئــة التــدريس تعــزل لمتغيــرات الدراســة  كمــا أشــارت

اإلحســاس بيــا بدرجــة كبيــرة تــّم تصــنيكيا إلــى احتياجــات ماديــة  واحتياجــات نكســية  واحتياجــات متعمقــة 

بالعمل  وأوصت الدراسة بدىمية إشباع احتياجات األمن الوظيكي لدل العـاممين فـي الجامعـات األردنيـة 

 .الخاصة لضمان جودة المخرجات
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األمـــن الـــوظيكي الراتـــب فـــي تحقيـــق مـــدل مســـاىمة ( إلـــى معرفـــة 2006راســـة عركـــوك ). ىـــدفت د17

العالقــة  األمــن الــوظيكي لممعمــم  ومــدل مســاىمةالعالقــة بالمــديرين فــي تحقيــق  لممعمــم  ومــدل مســاىمة

  وكـــذلك دراســـة تـــد ير األمـــن الـــوظيكي عمـــى أداء المعمـــم  بـــالطالب فـــي تحقيـــق األمـــن الـــوظيكي لممعمـــم

ومــديرين   العــاممين فــي قطــاع التعمــيم فــي العاصــمة المقدســة مــن معممــينمــن ع الدراســة تكــون مجتمــو 

اختـــار الباحـــث منطقـــة الجنــوب حيـــث بمـــغ عـــدد أفـــراد مجتمـــع الدراســـة و   ومرشـــدين  ومشـــرفين  ووكــالء

( مــن العــاممين فــي مــدارس قطــاع 303( عــاماًل فــي قطــاع التعمــيم حيــث بمــغ عــد أفــراد العينــة )1917)

اســتخدم الباحــث المــنيج الوصــكي التحميمــي عــن طريــق المــدخل المســحي باســتخدام االســتبانة و   الجنــوب

الراتــب فــي شــعور مســاىمة أىميــا:  الباحــث إلــى العديــد مــن النتــائج وقــد توصــل  تكــدداة لجمــع البيانــا

عالقــــة المــــديرين والمشــــرفين  مســــاىمة المعممــــين بــــاألمن الــــوظيكي بدرجــــة متوســــطة كمــــا توصــــل إلــــى

ســموك وعالقــة  وظيكي بدرجــة متوســطة وكانــت نتيجــة مســاىمةن فــي شــعور المعممــين بــاألمن الــبــالمعممي

وفــي ضــوء النتــائج التــي تـــم   الطــالب بمعممــييم فــي شــعور المعممــين بــاألمن الـــوظيكي بدرجــة ضــعيكة

أىميـــا: العمـــل عمـــى تحقيـــق األمـــن الـــوظيكي المتـــزن  ا قـــدم الباحـــث عـــددا مـــن التوصـــياتالتوصـــل ليـــ

مــن أجــل تعزيــز األداء كمــا أوصــى الباحــث بضــرورة  ؛ن قبــل القــائمين بــاإلدارات التعميميــةلممعممــين مــ

 تحقيق الحاجات الدافعة لممعممين  وعمل دراسة لمربط بين الرضا الوظيكي واختيار مينة التعميم.

الصـــراعات الشخصـــية وأ رىـــا عمـــى األمـــن الـــوظيكي  إلـــى معرفـــة (2006. ىـــدفت دراســـة الخـــرب )18

ــيم بمدينــة الريــاض  وأســباب ت اســتخدمت الدراســة المــنيج و مــك الصــراعات فــي ديــوان وزارة التربيــة والتعم

( فــردًا مــن العــاممين بــديوان وزارة 339تطبيــق الدراســة عمــى عينــة قــدرىا ) الوصــكي التحميمــي  حيــث تــمّ 

الــوظيكي مــن أىــم األســباب التــي تــؤ ر عمــى األمــن أن : عــدد مــن النتــائجالتربيــة والتعمــيم وتوصــمت إلــى 

  لمعاممين ىي تكضيل المصمحة المادية لطرف دون اآلخر  وانعدام العدالة فـي التعامـل مـع المرؤوسـين

ّناع القــرار فــي المســتويات وغمــوض الميــام الموكمــة لــبعض العــاممين عمــى حســاب اآلخــرين  وتركيــز صــ
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دة الضـغوط النكسـية انعكاسـات سـمبية عمـى األمـن الـوظيكي تتم ـل فـي زيـاو   لمصراعات الشخصيةالعميا 

عاقة تحقيق المؤسسة ألىدافيا  وانخكاض الـروح المعنويـة  وىـدر  والعاطكية والوجدانية لدل العاممين  وا 

 الوقت والجيد.

معرفـــة درجـــة مشـــاركة معممـــي المـــدارس ال انويـــة العامـــة فـــي إلـــى ( 2005. ىـــدفت دراســـة رواشـــدة )19

تـم اسـتخدام و   يـا بشـعورىم بـاألمن والـوالء التنظيمـيوعالقت  األردن في عممية صنع القرار في مدارسيم

( 670وقـــام الباحـــث بتطبيـــق الدراســة عمـــى عينـــة طبقيـــة عشـــوائية وقـــدرىا )  المــنيج الوصـــكي التحميمـــي

النتــائج أىميــا: أن مشــاركة المعممــين فــي صــناعة القــرار كانــت  العديــد مــن معممــًا ومعممــة وتوصــل إلــى

وكـان مسـتول والئيـم التنظيمـي متوسـطًا كمـا بينـت   ان منخكضاً متوسطة وأن مستول شعورىم باألمن ك

  .حصائيًا بين شعور المعممين باألمن ووالئيم التنظيميإائج وجود عالقة إيجابية دالة النت

التعــّرف إلــى درجــة التما ــل التنظيمــي لــدل أعضــاء الييئــات إلــى ( 2005. ىــدفت دراســة الصــرايرة )20

وبيـــان عالقتـــو بكـــل مـــن الشـــعور بـــاألمن واألداء الـــوظيكي   يـــة الرســـميةالتدريســـية فـــي الجامعـــات األردن

تكون مجتمـع الدراسـة مـن جميـع أعضـاء الييئـات التدريسـية األردنيـين المتكـرغين الـذين ىـم مـن و  لدييم 

حممـــة الـــدكتوراة  ومـــن رؤســـاء األقســـام اإلداريـــة فـــي الجامعـــات الرســـمية  إذ بمـــغ عـــدد أفـــراد المجتمــــع 

( عضــو 582واختــار الباحــث عينــة عشــوائية بمغــت)  ( رئــيس قســم أكــاديمي314) ( عضــوًا و2905)

وقد توصل الباحـث   استخدم الباحث االستبانة كدداة لمدراسةو   ( رئيس قسم أكاديمي77ىيئة تدريس و)

إلى العديد من النتائج أىميا: أن درجة التما ل التنظيمي لدل أعضـاء الييئـات التدريسـية كانـت مرتكعـة 

( درجـــات وأن درجـــة شـــعورىم بـــاألمن كانـــت مرتكعـــة أيضـــًا إذ بمغـــت 5( درجـــة مـــن )3.97غـــت )إذ بم

وبينت النتائج أن أدائيم الوظيكي من وجية نظر رؤساء أقساميم كان   ( درجات5( درجة من )3.94)

( درجات  وبينت النتائج وجـود عالقـة طرديـة ذات داللـة إحصـائية 5( درجة من )3.78مرتكعًا إذ بمغ )
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(  وىي عالقة تعد 0.50) ين كل من التما ل التنظيمي واألداء الوظيكي إذ بمغت قيمة معامل االرتباطب

كمـــا تبـــين أيضـــًا وجـــود عالقـــة طرديـــة دالـــة إحصـــائيًا بـــين كـــل مـــن التما ـــل التنظيمـــي   متوســـطة القـــوة

ي ضـوء النتـائج ( وىـي عالقـة مرتكعـة القـوة. وفـ0.83والشعور باألمن  إذ بمغت قيمة معامل االرتبـاط )

أىميـــا: أن تقـــوم الجامعـــات بتعزيـــز التما ـــل  ليـــا قـــدم الباحـــث عـــددا مـــن التوصـــياتالتـــي تـــم التوصـــل 

التنظيمــي ألعضــاء الييئــات التدريســية فييــا  وأن تتعــرف إلــى حاجــاتيم ورغبــاتيم لتحقيــق الممكــن منيــا 

شباعيا  وأن توفر نظام حوافز تشجيعية  مادية ومعنوية؛ لما ليا من أ  ر إيجـابي فـي المحافظـة عمـى وا 

 الدرجة المرتكعة من التما ل التنظيمي والشعور باألمن.

( إلى إبـراز أىـم مالمـإل الوضـع لممـن الـوظيكي لممعممـات السـعوديات 2004. ىدفت دراسة سمسم)21

 ـم   والكشف عن المعوقات التي تواجو المعممات السعوديات في المدارس األىمية  في المدارس األىمية

في  ن مجتمع الدراسة من معممات المدارس األىميةبراز بعض المقترحات لمتغمب عمى المعوقات  وتكوّ إ

مــن حجــم المجتمــع ( 15.25)نســبة ( معممــة ب347تــم اختيــار عينــة عشــوائية تكونــت مــن ) حيــث  جــدة

يــا: وتوصــمت إلــى عـدد مــن النتــائج أىم  ولتحقيــق ىــدف الدراسـة اســتخدمت الباح ــة االسـتبانة األصـمي؛

ممـــا يـــؤدي إلـــى عـــدم االســـتقرار النكســـي واالجتمـــاعي  ؛عـــدم وجـــود أمـــن وظيكـــي فـــي المـــدارس األىميـــة

أىميـا: دراسـة  دمت الباح ة عـدًدا مـن التوصـياتوفي ضوء النتائج التي تم التوصل ليا ق  واالقتصادي

وحقـوق  تحميمية مقترحة ووضع تصور مقترح لعقـود توضـإل توصـيف الوظيكـة وحقـوق وواجبـات المعممـة

جراء دراسة عمى مستول المممكة العربية السعودية  تبحث عن   واإلجراءات العقابية  المدرسة األىمية وا 

ومعرفـة   الرضا عن األنظمة والموائإل التـي تحكـم العمميـة التعميميـة فـي المـدارس األىميـة ومـدل تطبيقيـا

جـراء دراسـة يـة فـي المـدارس األىميـة  و التعميمآراء العامالت لمخذ بيا في التخطـيط المسـتقبمي لمعمميـة  ا 

تتنــاول أ ــر العالقــة بــين إدارة المــدارس األىميــة والمعممــات فــي أداء المعممــة مــن وجيــة نظــر المــدارس 

 األىمية ومن وجية نظر المعممات.
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بــاألمن ومســتول الطمــوح التعــرف إلــى العالقــة بــين اإلحســاس إلــى ( 2003. ىــدفت دراســة إبــراىيم )22

 افظــــات الضـــكة الغربيــــة؛ن فـــي مقــــرات وزارات الســـمطة الوطنيــــة الكمســـطينية بمحالعــــاممي يرينلـــدل المـــد

 (238)رات وتكونــت مــن اات الــوز فــي مقــرّ  رينيف اختيــرت عينــة الدراســة مــن المــدولتحقيــق ىــذه األىــدا

ولتحقيــق ىــدف الدراســة اســتخدم الباحــث  التعــرف إلــى دور متغيــرات الدراســة؛   كمــا ىــدفتومــديرة اً مــدير 

اســـة إلـــى العديـــد مـــن بـــاألمن ومســـتول الطمـــوح  وتوصـــمت الدر اســـي ماســـمو وعبـــد الكتـــاح لإلحســـاس مقي

مســتول الطمــوح ا  ودرجــة حســاس بــاألمن حصــمت عمــى تقــدير مــنخكض جــدً ن درجــة اإل:أالنتــائج أىميــا

ارتباطيــة بــين االحســاس بــاألمن ومســتول الطمــوح حصــل عمــى تقــدير مرتكــع  وكــان ىنــاك وجــود عالقــة 

ل نـــو كممـــا قـــنـــو توجـــد عالقـــة عكســـية أي أ( أ0.01لـــة )دالـــة إحصـــائيًا عنـــد مســـتول الدال حيـــث كانـــت

وصى الباحـث بمراعـاة الشـعور بـاألمن وفي ضوء نتائج الدراسة أ اإلحساس باألمن قل مستول الطموح 

دنينـــة والعمـــل بجـــد أك ـــر فـــي مـــن والطملكـــي يخمـــق عنـــد المـــديرين االطمئنـــان واأل ؛ين الـــوزاراتفـــي قـــوان

بيـة تدعيم مستول الطموح لدل المديرات في وزارات السمطة من خـالل الترقيـات والـدورات التدريو  زارة الو 

وبخاصــــة مــــن ذوي   فــــي الــــوزارات الكمســــطينية لمــــا ليــــا مــــن أىميــــة  وزيــــادة الشــــعور بــــاألمن لممــــديرين

  .ع لمعمليجابي بخمق مناخ مشجّ العممية المنخكضة لما لو من دور إالمؤىالت 
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  :انيًا: الدراسات األجنبيةث 2-3-2
  التعــرف إلــى عالقــة انعــدام األمــن الــوظيكيإلــى  Murat Yaşlıoğ (2013). ىــدفت دراســة مــراد 1

 يـــدًا فـــي قطـــاع الخـــدمات الموجســـتيةتحدو   والوظــائف المرتبطـــة بـــالتوتر بـــين الرضـــا الـــوظيكي فــي تركيـــا

( عـاماًل 19سـة عمـى عينـة قـدرىا )ق الدراواستخدمت الدراسة المنياج الوصكي التحميمي  حيـث تـم تطبيـ

 انعــدام األمــن الــوظيكي ن النتــائج أىميــا: مــ  وتوصــمت إلــى العديــد ي شــركات النقــل الدوليــة فــي تركيــافــ

عمــى الرضــا الــوظيكي الــذي يعــد عنصــرًا ميمــا فــي  لمرتبطــة بــالتوتر ليــا تــد ير مباشــرائف االوظــأيضــًا و 

دان ميـزة تنافسـية خاصـة فـي الصـناعات التـي تتطمـب جيـدًا ألنو يمكن أن يـؤدي إلـى فقـ ؛أداء الشركات

 جسديًا وعقميًا. 

معرفــة مــدل تــد ير األمــن الــوظيكي واإلشــباع الــوظيكي  ( إلــى2013) Akpan. ىــدفت دراســة أكبــان 2

وزعت استبانة عمى   حيث ( بنيجيريا عمى االلتزام التنظيميCross Riverألساتذة الجامعة في والية )

( استاذًا موزعين عمى جامعتين  وتوصـمت الدراسـة إلـى أن األمـن 290لدراسة المكونة من )أفراد عينة ا

 الوظيكي واإلشباع الوظيكي يؤ ران بشكل كبير عمى االلتزام التنظيمي لمدرسي الجامعات.

( إلى توضيإل العالقة بين انعدام األمن الوظيكي وااللتزام 2011) Moshoeu. ىدفت دراسة موشيو 3

راســة ي واالرتبــاط بالعمــل فــي مؤسســات التعمــيم العــالي فــي جنــوب إفريقيــا  حيــث اســتخدمت الدالتنظيمــ

( موظكًا في التعميم العالي جنوب 260تم تطبيق الدراسة عمى عينة قدرىا )المنيج الوصكي التحميمي  و 

ين كـل مـن أن ىنـاك عالقـة إيجابيـة ضـعيكة بـ :إفريقيا  وتوصـمت الدراسـة إلـى العديـد مـن النتـائج أىميـا

االلتزام التنظيمي واالرتباط بالعمل وشعور العاممين بانعدام األمن الوظيكي بشدن ميزات العمل المختمكة 

 والوظيكة ككل.
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( إلى تطـوير فيـم أعمـق عـن انعـدام األمـن الـوظيكي 2011) Blackmor. ىدفت دراسة بالك مور 4 

يجــاد العالقــة بــين دعــم المنظمــات اســتخدم البحــث المــنيج  مــن الــوظيكي  حيــثوالتوظيــف وانعــدام األ وا 

ـــم ا ـــي وت ـــار مجتمـــع البحـــث مـــن )الوصـــكي التحميم ـــرا 100ختي اســـتخدمت و  ( موظـــٍف فـــي جنـــوب إنجمت

أن ىنــاك عالقــة  :وتوصــمت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتــائج أىميــا  االســتبانة كــدداة لجمــع البيانــات

أشـار التحميـل أن دعـم المنظمـات يعــد و   يكيوالتوظيـف وانعـدام األمـن الـوظ سـمبية بـين دعـم المنظمـات 

الدراســة: ضــرورة البحــث  اومــن أىــم التوصــيات التــي أوصــت بيــ النعــدام األمــن الــوظيكي  اً ىامــ اً مؤشــر 

يس موضــوعية م ــل الت بيــت فــي العمــل  ومســتول   مــن خــالل مقــاياألمــن الــوظيكيبعمــق فيمــا يخــص 

مـــن الـــوظيكي لـــو عالقـــة بالمنـــاخ النعـــدام األ عي إليجـــاد مقيـــاس معـــّدلالســـو  التعمـــيم  وحجـــم المؤسســـة 

   .االقتصادي الحديث والمجتمع الحالي

( إلى إيجاد مؤشرات تصور األمن الوظيكي ألنواع مختمكة من 2005) Clark. ىدفت دراسة كالرك 5

  واســتخدمت المــنيج الوصــكي التحميمــي الدراســةت اســتخدم( دولــة أوروبيــة مختمكــة  و 12)الوظــائف فــي 

يشـــعر العـــاممون بـــاألمن  :إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج أىميـــا   وتوصـــمتنة كـــدداة لجمـــع البيانـــاتاالســـتبا

وظيكي فـــي بينمـــا يشـــعر العـــاممون بمســـتول أقـــل مـــن األمـــن الـــ  الـــوظيكي فـــي الوظـــائف العامـــة الدائمـــة

بين  ويرتبط األمن الوظيكي بإعانة التدمين ضد البطالة  وىناك عالقة سمبية الوظائف المؤقتة الخاصة 

ضــرورة تحســين قـــوانين  :ومــن أىـــم مــا أوصــت بــو الدراســة  تشــريعات حمايــة العمالــة واألمــن الــوظيكي

 وتشريعات االتحاد األوروبي الخاصة بحماية العمال واألمن الوظيكي.

( إلـى تحديـد العوامـل الم يـرة لدافعيـة المعممـين نحـو العمـل 2004) Thomas. ىدفت دراسة  وماس 6

وكانـت اسـتجابة مـديري ومعممـي   مـدارس( 5)وتـم اختيـار   ي المـدارس والمعممـينمن وجية نظـر مـدير 
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وكان من أىم األمور الم يرة لمدافعيـة مـن وجيـة   واختمكت استجابة مدرسة واحدة  ( مدارس متطابقة4)

  .عمال التي يقوم بيا المعممونوتقدير األ  واالتصال المناسب  نظر المديرين والمعممين الشعور باألمن

  وتحديـد العواقـب معرفة طبيعة انعدام األمن الـوظيكيإلى Sverke (2002 ) سيكرك . ىدفت دراسة7

وتحميـل نتـائج الدراسـات التـي بـي التحميمـي الـذي يقـوم عمـى دراسـة  واستخدمت الدراسة المـنيج المكتلو  

تغييـرات لعمالـة والتقمـيص اصـمت الدراسـة إلـى نتـائج أىميـا: وتو   تناولت الموضـوع فـي جوانبـو المختمكـة

عـادة الييكميـة فـي المؤسسـةستعانة بمصادر خارجية لمتمويـل  و االالتنظيمية قبل الدمج  و  ممـا يضـمن  ؛ا 

الحاجـة إلــى دراسـات أك ــر لمعرفـة مــدل ة العمـل  وقــد أوصـت الدراســة وجـود ىيكميـة واضــحة ضـمن بيئــ

جــة إلــى دراســات منيجيــة مــن الحاو  الشــعور بانعــدام األمــن الــوظيكي  تــد ير الخصــائص الشخصــية عمــى

الحاجة لدراسات تختبر كيكية تقميص انعدام األمن الوظيكي   و أجل معرفة عواقب انعدام األمن الوظيكي

 في المؤسسات.

  Tromans & Daws & Lymeric & Brannock. أجـرل ترومـانز وداس وليمريـك وبرانـوك 8

فــي منطقــة )كــوينز النــد( فــي اســتراليا ( دراســة ىــدفت إلــى الكشــف عــن مشــاعر وآراء المعممــين 2001)

وقــد أظيــرت الدراســة أن الرغبــة لــدل المعممــين تتجــو نحــو   حــول التعيــين المؤقــت فــي وظيكــة التــدريس

وأن السبب الـرئيس فـي ذلـك يعـود إلـى ارتكـاع مسـتول الشـعور   التعيين الدائم في وظيكة التربية والتعميم

يعـود إلـى صـعوبة التكيـف مـع بيئـة العمـل التـي ال تتـوافر  باألمن لدل المعممـين المعينـين بصـورة مؤقتـة

 مع البيانات لموصول إلى النتائج السابقة.جوقد اعتمدت الدراسة عمى االستبانة ل  فييا صكة ال بات
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 عمى الدراسات السابقة التعقيب 2-3-3
 

ورغــم االســتكادة  مــن خــالل العــرض الســابق لمــا تيســر مــن دراســات مرتبطــة بالدراســة الحاليــة ومتغيراتيــا

 :لدراسات العربية واألجنبية ما يدتيالقيمة من ىذه الدراسات  فقد اتضإل من ا

فـي المـدارس الخاصـة و  جـدًا كانت الدراسـات عـن األمـن الـوظيكي فـي المـدارس بشـكل عـام محـدودة  .1

 .شبو معدومة

( بح ــت عــن 2003فدراســة إبــراىيم )  تناولــت الدراســات جوانــب متعــددة ومختمكــة لممــن الــوظيكي  .2

وركــزت عمـــى ير المتغيـــرات الديمغرافيــة عمييـــا  العالقــة بـــين مســتول الطمـــوح واألمــن الـــوظيكي وتــد 

لمــا فــي ذلــك مــن تــد ير إيجــابي عمــى المؤسســات. أمــا  وجــود بيئــة آمنــة وظيكيــًا لممــوظكين؛ ضــرورة

ظيكي ( فقـــد بينـــت فاعميـــة تخطـــيط المـــوارد البشـــرية فـــي تحقيـــق األمـــن الـــو 2015دراســـة اليـــويش )

ـــى  ـــة وركـــزت عم ـــة البيئ ـــة لتييئ ضـــرورة مـــنإل وحـــدات التخطـــيط لممـــوارد البشـــرية الصـــالحيات الكافي

( 2017دراسـة الخميــل) وتناولــتبـدوره يــؤدي إلـى األمــن الـوظيكي.  الــذي  المناسـبة لمتخطــيط السـميم

دور األمـــن الـــوظيكي فـــي تحســـين أداء أعضـــاء ىيئـــة التـــدريس كمـــا ىـــو الحـــال فـــي دراســـة جبريـــل 

فــي  ( أ ــر التمكــين النكســي2018)(. بينمــا تناولــت دراســة أبــو طبــيخ 2009الصــرايرة )و   (2016)

مؤكــــدة ضــــرورة تشــــجيع انعــــدام األمــــن الــــوظيكي بــــين العــــاممين بســــبب انعــــدام االســــتقرار العــــاطكي 

مــن أجــل تحقيــق الشــعور بال قــة وبالتــالي  ؛المــوظكين فــي المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارت فــي المؤسســة

واتكقــت ىــذه الدراســة مــع   ؤدي إلــى إنجــاز الميــام بككــاءة عاليــةيــور االنتمــاء الــذي بــدوره توليــد شــع
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فقــــد تناولــــت األنمــــاط اإلداريــــة الســــائدة   (2017أمــــا دراســــة الشــــويات) .(2005دراســــة الرواشــــدة )

قت واتك  وعالقتيا باألمن والوظيكي مؤكدة عمى ضرورة استخدام األنماط اإلدارية اإليجابية والقيادية

( 2016عبــد الحــق )دراســة  واتكقــت  (2014مشــاقبة )و   (2014مــع دراســة البقمــي ) ىــذه الدراســة

 (2011وموشــيو ) (2006( وعركــوك )2009( والصــرايرة )2011( والكاضــل )2011والدوســري )

فــي أىميــة تــدمين األجــور التــي تناســب تطمعــات المــوظكين وحاجــاتيم الماديــة ( 2011وبــالك مــور )

( التعــــرف إلـــى درجـــة األمـــن الـــوظيكي وســــموك 2015نمـــا تناولـــت دراســـة صرصـــور)والمعنويـــة. بي

وأكــدت عمــى أىميــة شــعور الموظــف بــاألمن نتيجــة التشــريعات التــي تحكــظ لــو   المواطنــة التنظيميــة

 (. 2013( واليويش )2015( وعودة )2015ممكاوي)واتكقت ىذه الدراسة مع دراسة   حقوقو

دراسات السابقة في تحديد ىيكل عام لإلطار النظري لمدراسة الحالية استكادت الدراسة الحالية من ال .3

 (  وفي مناقشة النتائج.2004وبناء أداة الدراسة  وتحديد مجاالتيا وخاصة دراسة سمسم )

فــي العينــات وحجميــا  والبيئــة التــي أجريــت فييــا  أن  اختمكــت ىــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة  .4

أن ىــذه الدراســة ركــزت عمــى المجــاالت ال ال ــة )دور العوامــل الماديــة نتائجيــا كانــت مختمكــة  كمــا 

والمعنويــة  ودور العدالــة والنزاىــة  ودور العالقــات اإلنســانية فــي تعزيــز األمــن الــوظيكي( مــن وجيــة 

 نظر المعممين والمعممات في المدارس الخاصة في محافظة الخميل. 

عــن المــدارس بشــكل عــام والمــدارس الخاصــة  بيئــة عمــل بعيــدةكمــا أن أغمــب الدراســات طّبقــت فــي 

ــــت مالمــــإل الوضــــع لممــــن الــــوظيكي  (2004)بشــــكل خــــاص باســــت ناء دراســــة سمســــم  التــــي تناول

  لممعممات السعوديات في المدارس األىمية.
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تناولـــت دور مـــديري المـــدارس  التـــي-ةالباح ـــعمـــى حـــد عمـــم  –الدراســـات الكمســـطينية والعربيـــة  قمـــة .5

ييم الــذي بــدروه يجعــل فــي ىــذه الدراســة ميــزة تجعميــا الــوظيكي لــدل معممــ الخاصــة فــي تعزيــز األمــن

تسد فراغـًا كبيـرًا فـي البحـث التربـوي عنـدما تناولـت دور مـديري المـدارس الخاصـة فـي تعزيـز األمـن 

 الوظيكي. 
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 الفصل الثالث:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطريقة واإلجراءات 
  

يتنــاول ىــذا الكصــل وصــكًا مكّصــاًل لمطريقــة التــي اتبعتيــا الباح ــة فــي تنكيــذ الدراســة  ومــن ذلــك تعريــف 

عـداد أداة الدراسة)االسـتبانة(  والتدكـد منيج الدراسـة  ووصـف مجتمـع الدر  اسـة  وتحديـد عينـة الدراسـة  وا 

من صدقيا و باتيا  وبيان إجراءات الدراسة  واألساليب اإلحصائية التـي اسـتخدمت فـي معالجـة النتـائج 

 وفيما يدتي وصف ليذه اإلجراءات.

 منيج الدراسة 1- 3
ف بدنــو المــنيج الــذي ويعــرّ   المــنيج الوصــكيمــن أجــل تحقيــق أىــداف الدراســة قامــت الباح ــة باســتخدام 

يــدرس ظــاىرة أو حــد ًا أو قضــية موجــودة حاليــًا يمكــن الحصــول منيــا عمــى معمومــات تجيــب عــن أســئمة 

والتـي تحـاول الباح ـة مـن خاللـو وصـف الظـاىرة موضـوع الدراسـة    البحث دون تدخل من الباح ة فييا

آلراء التي تطرح حوليا  والعمميات التي تتضمنيا واآل ـار وتحميل بياناتيا  وبيان العالقة بين مكونات وا

التــي تحــد يا  وىــو أحــد أشــكال التحميــل والتكســير العممــي المــنظم لوصــف ظــاىرة أو مشــكمة  وتصــنيكيا 

خضاعيا لمدراسات الدقيقة بالكحص والتحميل.  وتحميميا وا 

 الدراسة مجتمع 2- 3
( 873والبـالغ عـددىم )  خاصـة فـي محافظـة الخميـلتدلف مجتمع الدراسة مـن جميـع معممـي المـدارس ال

 م.2017/2018حسب إحصائية مديريات التربية والتعميم في محافظة الخميل لمعام  معممًا ومعممة
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 ة الدراسةأدا 3- 3
   والدراســـــات الســـــابقةاســـــتخدمت الباح ـــــة االســـــتبانة أداًة لمدراســـــة  وذلـــــك باالســـــتعانة بـــــاألدب التربـــــوي

( 40) من دان التربوي  وتكونت االستبانة بصورتيا النيائيةصاص والخبرة في الميواستعانت ذوي االخت

 ال ـــة مجـــاالت  حيـــث تـــم االعتمـــاد عمـــى مقيـــاس ليكـــرت الخماســـي لقيـــاس مجـــاالت  فقـــرة موزعـــة عمـــى

  و من وجية نظر المعممين أنكسيم.الدراسة المتعمقة بدور المدير في تعزيز األمن الوظيكي لدل معممي

 نة الدراسةعيّ  4- 3
ـــة الدراســـة عمـــى ) % مـــن مجتمـــع الدراســـة  والجـــداول 34.24( اســـتمارة  أي بنســـبة 299اشـــتممت عين

 ( يوضإل توزيع أفراد عينة الدراسة:1.3)

 متغيرات أفراد عينة الدراسة وصف 5- 3
% لمذكور  31.8( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس  ويظير ان نسبة 1.3يبين الجدول )

% لمديريــــة شــــمال الخميــــل  ونســــبة 16.4% لإلنــــاث. ويبــــين متغيــــر المديريــــة أن نســــبة 68.2نســــبة و 

% لمديريــة يطــا. ويبــين متغيــر المؤىــل 11% لجنــوب الخميــل  ونســبة 11.7% لمخميــل  ونســبة 60.9

% لمماجســــتير فــــدعمى. 8.4% لمبكــــالوريوس  ونســــبة 83.3% لمــــدبموم  ونســــبة 8.4العممــــي أن نســــبة 

 10-5% مــــن 17.1ســــنوات  ونســــبة  5% ألقــــل مــــن 41.8ســــنوات الخبــــرة أن نســــبة  ويبــــين متغيــــر

% لمـذكور  35.8سنوات. ويبين متغير نوع المدرسـة أن نسـبة  10% ألك ر من 41.1سنوات  ونسبة 

% 52.2% لممختمطـة. ويبـين متغيـر مسـتول المدرسـة أن نسـبة 47.5% لإلناث  ونسـبة 16.7ونسبة 

% ل انويـة. ويبـين متغيـر مكـان العمــل أن 18.1ألساسـية عميـا  ونسـبة  %29.8ألساسـية دنيـا  ونسـبة 

 % لمقرية. 19.4% لممدينة ونسبة 80.6نسبة 



51 

 

 .الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 31.8 95 ذكر الجنس

 68.2 204 أن ى
 16.4 49 شمال الخميل المديرية

 60.9 182 الخميل
 11.7 35 جنوب الخميل

 11.0 33 يطا
 8.4 25 دبموم المؤىل العممي

 83.3 249 بكالوريوس
 8.4 25 ماجستير فدعمى

 41.8 125 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة
 17.1 51 سنوات 10-5من 

 41.1 123 سنوات 10أك ر من 
 35.8 107 ذكور نوع المدرسة

 16.7 50 إناث
 47.5 142 مختمطة

 52.2 156 أساسية )دنيا( مستوى المدرسة
 29.8 89 أساسية )عميا(

 18.1 54  انوية
 80.6 241 مدينة مكان العمل

 19.4 58 قرية

 األداة صدق 3-6
قامت الباح ة بتصميم االستبانة بصورتيا األولية  ومن  م تّم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضيا 

عمى المشرف ومجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة  حيث وزعت الباح ة االستبانة 

عمى عدد من المحكمين  حيث طمب منيم إبداء الرأي في فقرات االستبانة من حيث: مدل وضوح لغة 

ضافة أية معمومات أو تعديال ت أو الكقرات وسالمتيا لغويًا  ومدل شمول الكقرات لمجانب المدروس  وا 

 فقرات يرونيا مناسبة  ووفق ىذه المالحظات تم إخراج االستبانة بصورتيا النيائية.
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لكقـرات االسـتبانة التحقـق مـن صـدق األداة أيضـًا بحسـاب معامـل االرتبـاط بيرسـون  مـن ناحيـة أخـرل تـمّ 

ن ىنـاك واتضإل وجود داللة إحصائية فـي جميـع فقـرات االسـتبانة ويـدل عمـى أمع الدرجة الكمية لمداة  

 اتساق داخمي بين الكقرات. والجدول اآلتي يبين ذلك:

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2.3جدول )
من وجية  دور مديري المدارس الخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيفي لدى معممييم

 نظر المعممين
الدالة  Rقيمة  الرقم

إلحصائيةا  
الدالة  Rقيمة  الرقم

 اإلحصائية
 الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقم

1 0.57** 0.00  15 0.38** 0.00 29 0.63 ** 0.00 
2 0.50** 0.00 16 0.70** 0.00 30 0.66 ** 0.00 
3 0.55** 0.00 17 0.60** 0.00 31 0.62 ** 0.00 
4 0.51** 0.00 18 0.57** 0.00 32 0.64** 0.00 
5 0.41** 0.00 19 0.52** 0.00 33 0.64 ** 0.00 
6 0.66** 0.00 20 0.47** 0.00 34 0.70 ** 0.00 
7 0.68** 0.00 21 0.77** 0.00 35 0.75** 0.00 
8 0.63** 0.00 22 0.75** 0.00 36 0.73 ** 0.00 
9 0.52** 0.00 23 0.72** 0.00 37 0.67** 0.00 
10 0.61** 0.00 24 0.68** 0.00 38 0.78** 0.00 
11 0.71** 0.00 25 0.75** 0.00 39 0.71 ** 0.00 
12 0.63** 0.00 26 0.68** 0.00 40 0.64** 0.00 
13 0.52** 0.00 27 0.70** 0.00    
14 0.50** 0.00 28 0.65** 0.00    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 الدراسة  ثبات 3-7
 قامت الباح ة من التحقق من  بات األداة  من خالل حساب  بات الدرجة الكمية لمعامل ال بات 

لمجاالت الدراسة حسب معادلة ال بات كرونباخ ألكا  وكانت الدرجة الكمية لدور مديري المدارس 

 من وجية نظر المعممين ل في تعزيز األمن الوظيكي لدل معممييمالخاصة في محافظة الخمي
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وىذه النتيجة تشير إلى تمتع ىذه األداة ب بات يكي بدغراض الدراسة. والجدول اآلتي يبين   (0.959)

 معامل ال بات لممجاالت والدرجة الكمية.

 نتائج معامل الثبات لممجاالت.(: 3.3جدول )
 معامل الثبات المجاالت

 0.92 العوامل المادية والمعنوية في تعزيز األمن الوظيكيدور 
  0.93 دور العدالة والنزاىة في تعزيز األمن الوظيكي

  0.93 دور العالقات اإلنسانية في تعزيز األمن الوظيكي
 0.96 الدرجة الكمية

 

 متغيرات الدراسة  3-8
 اشتممت الدراسة عمى المتغيرات التالية: 

 المستقمة وىي: أوال: المتغيرات 

 : ذكر وأن ى. ولو مستويان  الجنس -1

المديرية  وليا أربعة مستويات: )مديرية شمال الخميل  ومديرية الخميل  ومديرية جنوب  -2

 الخميل  ومديرية يطا(. 

 المؤىل العممي  ولو  ال ة مستويات: )دبموم  وبكالوريوس  وماجستير(. -3

سنوات  وأك ر من  10-5ومن  سنوات  5 )أقل منسنوات الخبرة  وليا  ال ة مستويات:  -4

 .سنوات(10

ناث  ومدارس مختمطة(.)ذكورنوه المدرسة  وليا  ال ة مستويات:  -5    وا 

 المدرسة  ولو  ال ة مستويات: )أساسية دنيا  وأساسية عميا  و انوية(.مستول  -6

 مكان العمل  ولو مستويان: )مدينة  وقرية(. -7
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 ثانيُا: المتغيرات التابعة وىي: 

ديرات افراد عينة الدراسة لمستول دور مديري المدارس الخاصة في تعزيز األمن الوظيكي لدل تق

 معممييم.  

 إجراءات الدراسة 3-9 
قامــت الباح ــة بتطبيــق األداة عمــى أفــراد عينــة الدراســة  وبعــد أن اكتممــت عمميــة تجميــع االســتبانات مــن 

ن لمباح ــة أن عــدد االســتبانات المســتردة الصــالحة أفــراد العينــة بعــد إجــابتيم عمييــا بطريقــة صــحيحة  تبــي

 ( استبانة.299والتي خضعت لمتحميل اإلحصائي: )

 اإلحصائية المعالجة 10- 3
بعد جمع االستبانات والتدكد مـن صـالحيتيا لمتحميـل تـم ترميزىـا )إعطاؤىـا أرقامـا معينـة(  وذلـك تمييـًدا 

المعالجــات اإلحصـائية المناســبة  وتحميـل البيانــات إلدخـال بياناتيـا إلــى جيـاز الحاســوب اآللـي  إلجـراء 

وفقًــا ألســئمة الدراســـة بيانــات الدراســـة  وقــد تّمــت المعالجـــة اإلحصــائية لمبيانـــات باســتخراج المتوســـطات 

(  واختبار تحميـل t- testالحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة  واختبار )ت( )

(  ومعامــل ارتبــاط بيرســون  ومعادلــة ال بــات كرونبــاخ ألكــا one way ANOVAالتبــاين األحــادي )

(Cronbach Alpha( وذلـــك باســـتخدام برنـــامج الـــرزم اإلحصـــائية  )SPSS) لمعمـــوم االجتماعيـــة 

(Statistical Package For Social Sciences.) 
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 الفصل الرابع:

 نتائج الدراسة 

 تمييد 1- 4
لدراسة  التي توصمت إلييا الباح ة عن موضوع الدراسة وىو دور يتضمن ىذا الكصل عرًضا لنتائج ا

من وجية نظر  مديري المدارس الخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لدل معممييم

وبيان أ ر كل من المتغيرات من خالل استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة  وتحميل   المعممين

تم الحصول عمييا. وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة  البيانات اإلحصائية التي

 الدراسة تم اعتماد الدرجات اآلتية:

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فدقل 1.80 منخكضة جًدا

 2.60-1.81 منخكضة

 3.40-2.61 متوسطة

 4.20-3.41 عالية

 فدعمى 4.21 جًدا عالية

 

 أسئمة الدراسة: نتائج 2- 4

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:  4-2-1
معممييم من وجية دور مديري المدارس الخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لدل ما 

  ؟أنكسيم نظر المعممين



56 

 

لإلجابة عن ىذا السؤال قامت الباح ة بحساب المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة السـتجابات 

دور مـديري المـدارس الخاصـة فـي محافظـة  عمـى مجـاالت االسـتبانة التـي تعبـر عـن أفراد عينـة الدراسـة

 . أنكسيم من وجية نظر المعممين الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لدل معممييم

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت 1.4جدول )
من وجية  في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيفي لدى معممييم دور مديري المدارس الخاصة

  أنفسيم نظر المعممين

 الرقم
المتوسط  المجاالت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.82 3.56 دور العالقات اإلنسانية في تعزيز األمن الوظيكي 3
 متوسطة 0.84 3.40 دور العدالة والنزاىة في تعزيز األمن الوظيكي 2
 متوسطة 0.73 2.72 دور العوامل المادية والمعنوية في تعزيز األمن الوظيكي 1

 متوسطة 0.69 3.10 الدرجة الكمية
 

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الــوظيكي لــدل عينــة الدراســة عمــى دور مــديري المــدارس الخاصــة فــي 

وىذا يدل عمـى أن دور  (0.69( وانحراف معياري )3.10معممييم أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)

مديري المدارس الخاصـة فـي محافظـة الخميـل فـي تعزيـز األمـن الـوظيكي لـدل معممـييم مـن وجيـة نظـر 

دور العالقــات اإلنســانية فــي تعزيــز األمــن الــوظيكي المعممــين جــاء بدرجــة متوســطة. ولقــد حصــل مجــال 

(  ويميـــو مجـــال دور العدالــــة والنزاىـــة فــــي تعزيـــز األمــــن 3.56عمـــى أعمـــى متوســــط حســـابي ومقــــداره )

 دور العوامل المادية والمعنوية في تعزيز األمن الوظيكي.   يميو مجالالوظيكي

معيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمـى وقامت الباح ة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

 . مجال دور العوامل المادية والمعنوية في تعزيز األمن الوظيكي فقرات االستبانة التي تعبر عن

 



57 

 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 2.4جدول )
 ز األمن الوظيفيدور العوامل المادية والمعنوية في تعزي

 الرقم
المتوسط  الكقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.10 3.61 تسمإل لي إدارة المدرسة بإجازات اضطرارية  18
 متوسطة  1.22 3.33 أتقاضى راتبي أ ناء إجازتي المرضية 19
 متوسطة 1.25 3.23 تستخدم اإلدارة الحوافز المعنوية 16
 متوسطة  1.12 3.19 زات مرضية كافية أحصل عمى إجا 17
 متوسطة 1.11 3.08 تسمإل لي إدارة المدرسة بإجازة مرافق  20
 متوسطة 1.16 3.01 يقدم لي عممي في المدرسة مزايا ال أجدىا في مكان آخر 7
 متوسطة  1.42 2.92 يصرف راتبي في الوقت المحدد 5

 متوسطة  1.16 2.83 بتغطية كافة النكقاتإذا تعرضت إلصابة أ ناء عممي تقوم المدرسة  14
 متوسطة 1.33 2.75 أجد األمان واالستقرار المادي في عممي الحالي 6

 متوسطة  1.41 2.74 توفر لي إدارة المدرسة تدمينًا صحيًا  15
 متوسطة 1.14 2.72 أحصل عمى المستول الوظيكي والدرجة التي أستحقيا   12
 متوسطة  1.17 2.67 يحقق طموحاتي المستقبمية أرل أن عممي في المدرسة 10
 منخكضة  1.23 2.49 يتناسب راتبي الشيري مع جيدي في المدرسة  1

 منخكضة 1.13 2.48 أحصل عمى امتيازات مقابل ما أقوم بو من عمل  11
 منخكضة 1.16 2.46 يتناسب راتبي والدرجة العممية التي أحمميا 2
 منخكضة  1.10 2.45 لمادية تستخدم اإلدارة الحوافز ا 8
 منخكضة 1.10 2.38 لن أفكر في أترك العمل إذا حصمت عمى فرصة لمعمل في المدارس الحكومية 9
 منخكضة  1.00 2.07 أرل أن راتبي كاٍف لتمبية جميع احتياجاتي   3

 منخكضة 1.06 2.00 أجد األمان المستقبمي في حال التقاعد 13
 منخكضة  0.92 1.93 ع معدالت غالء المعيشةيتناسب راتبي مع ارتكا 4

 متوسطة 0.73 2.72 الدرجة الكمية
يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

عينــــة الدراســــة عمــــى مجــــال دور العوامــــل الماديــــة والمعنويــــة فــــي تعزيــــز األمــــن الــــوظيكي أن المتوســــط 

( وىــــذا يــــدل عمــــى أن مجــــال دور العوامــــل 0.73( وانحــــراف معيــــاري )2.72ابي لمدرجــــة الكميــــة)الحســــ

 المادية والمعنوية في تعزيز األمن الوظيكي جاء بدرجة متوسطة.
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( فقرة جاءت بدرجـة 11( أن فقرة واحدة جاءت بدرجة عالية  )2.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )

وحصـــمت الكقـــرة " تســـمإل لـــي إدارة المدرســـة بإجـــازات   ة منخكضـــة( فقـــرات جـــاءت بدرجـــ8متوســـطة و)

(  ويمييا فقرة " أتقاضى راتبي أ ناء إجـازتي المرضـية " 3.61اضطرارية " عمى أعمى متوسط حسابي )

(. وحصــمت الكقــرة " يتناســب راتبــي مــع ارتكــاع معــدالت غــالء المعيشــة " عمــى 3.33بمتوســط حســابي )

ييـا الكقـرة " أجـد األمـان المسـتقبمي فـي حـال التقاعـد " بمتوسـط حسـابي (  يم1.93أقل متوسط حسابي )

(2.00.) 

وقامت الباح ة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمـى 

 . مجال دور العدالة والنزاىة في تعزيز األمن الوظيكي فقرات االستبانة التي تعبر عن

مجال : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل(3.4جدول )
 دور العدالة والنزاىة في تعزيز األمن الوظيفي

 الرقم
المتوسط  الكقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية  0.94 3.73 ٌتظير إدارة المدرسة واجبات المعمم   6
 عالية 1.03 3.66 حرية التعبير عن رأيي في أمور المدرسة تمنحني إدارة المدرسة 7
 عالية 1.07 3.59 أجد تقديرًا من إدارة المدرسة لجيودي 5

 عالية 1.02 3.56 تشارك إدارة المدرسة في حل المشكالت التي تواجو المعممين 10
 عالية 1.12 3.44 تتبع إدارة المدرسة أسموب الحوار في اتخاذ القرارات 9
 متوسطة 1.14 3.34 يتم تطبيق القرارات عمى الجميع دون تحّيز  8
 متوسطة 1.12 3.31 تتعامل إدارة المدرسة مع أخطاء المعممين بمينية وشكافية  3
 متوسطة 1.00 3.18 تعّد درجات تقدير األداء الوظيكي عادلة ومنصكة    4
 متوسطة 1.04 3.17 تحرص إدارة المدرسة عمى إشباع احتياجاتي المينية  2
 متوسطة 1.17 3.00 تعمل إدارة المدرسة عمى تحقيق حقوقي الوظيكية كاممة  1

 متوسطة 0.84 3.40 الدرجة الكمية
 

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

تعزيـز األمـن الـوظيكي أن المتوسـط الحسـابي لمدرجـة  عينة الدراسة عمى مجال دور العدالـة والنزاىـة فـي



59 

 

( وىـــذا يـــدل عمـــى أن مجـــال دور العدالـــة والنزاىـــة فـــي تعزيـــز 0.84( وانحـــراف معيـــاري )3.40الكميـــة)

 األمن الوظيكي جاء بدرجة متوسطة.

( فقــرات جــاءت 5( فقــرات جــاءت بدرجــة عاليــة  و)5( أن )3.4كمــا وتشــير النتــائج فــي الجــدول رقــم )

متوســطة. وحصــمت الكقــرة " ٌتظيــر إدارة المدرســة واجبــات المعمــم " عمــى أعمــى متوســط حســابي بدرجــة 

(  ويمييـــا فقـــرة " تمنحنـــي إدارة المدرســـة حريـــة التعبيـــر عـــن رأيـــي فـــي أمـــور المدرســـة " بمتوســـط 3.73)

ل وحصمت الكقرة " تعمل إدارة المدرسة عمى تحقيق حقوقي الوظيكيـة كاممـة " عمـى أقـ  (3.66حسابي )

(  يمييا الكقرة " تحرص إدارة المدرسة عمى إشباع احتياجاتي المينية " بمتوسـط 3.00متوسط حسابي )

 (.3.17حسابي )

وقامت الباح ة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمـى 

 ة في تعزيز األمن الوظيكي.مجال دور العالقات اإلنساني فقرات االستبانة التي تعبر عن
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(: المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة لمجــال 4.4جــدول )
 دور العالقات اإلنسانية في تعزيز األمن الوظيفي

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.89 3.93 يعمل المعممون ككريق واحد تحرص إدارة المدرسة عمى أن  2

 عالية 0.94 3.91 تشجع اإلدارة المدرسية االتصال المباشر بينيا وبين المعممين  3

تدعو إدارة المدرسة المعممين الجتماعات دورية تيدف إلى تنمية روح  1
 التعاون مع الييئة التدريسية 

 عالية 0.91 3.86

ًا خاصة لمساعدة المعمم الجديد في التكيف مع تقضي إدارة المدرسة وقت 7
 البيئة المدرسية 

 عالية 1.02 3.61

 عالية 1.02 3.59 تنظم إدارة المدرسة أنشطة  قافية مختمكة لتنمية التواصل  10

 عالية 1.07 3.51 تراعي إدارة المدرسة الظروف االجتماعية لممعممين  6

 عالية 1.07 3.45 ع جميع المعممين بدرجات متوازنةتقيم إدارة المدرسة عالقات إنسانية م 9

 متوسطة 1.11 3.33 تراعي إدارة المدرسة الظروف النكسية لممعممين  5

 متوسطة 1.13 3.21 تساىم إدارة المدرسة في تنمية إحساس المعممين باالستقرار الوظيكي  8

 ةمتوسط 1.14 3.17 تساىم إدارة المدرسة بتحقيق األمن الوظيكي  4

 عالية 0.82 3.56 الدرجة الكمية
 

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

عينـــة الدراســـة عمـــى مجـــال دور العالقـــات اإلنســـانية فـــي تعزيـــز األمـــن الـــوظيكي أن المتوســـط الحســـابي 

وىـذا يـدل عمـى أن مجـال دور العالقـات اإلنسـانية فـي  (0.82( وانحراف معياري )3.56لمدرجة الكمية)

 تعزيز األمن الوظيكي جاءت بدرجة عالية.

( فقـــرات جـــاءت 3( فقـــرات جـــاءت بدرجـــة عاليـــة و)7( أن )4.4كمـــا وتشـــير النتـــائج فـــي الجـــدول رقـــم )

بدرجـة متوسـطة. وحصــمت الكقـرة " تحـرص إدارة المدرســة عمـى أن يعمـل المعممــون ككريـق واحـد " عمــى 
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(  ويمييـــا فقـــرة " تشـــجع اإلدارة المدرســـية االتصـــال المباشـــر بينيـــا وبـــين 3.93أعمـــى متوســـط حســـابي )

(. وحصـمت الكقـرة " تسـاىم إدارة المدرسـة بتحقيـق األمـن الـوظيكي " 3.91المعممين " بمتوسط حسابي )

تنميــة إحســاس (. يمييــا الكقــرة " " والكقــرة " تســاىم إدارة المدرســة فــي 3.17عمــى أقــل متوســط حســابي )

 (.3.21المعممين باالستقرار الوظيكي" بمتوسط حسابي )

 المتعمقة بالسؤال الثاني:  النتائج 4-2-2
 ىل يختمف دور مديري المدارس الخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لدل معممييم

وسنوات الخبرة   ميحسب متغيرات الجنس والمديرية والمؤىل العم أنكسيم من وجية نظر المعممين

 ونوع المدرسة  ومستول المدرسة ومكان العمل؟

 ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمكرضيات اآلتية:

 نتائج الفرضية الصفرية األولى: 
دور مديري المدارس مستول ( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستول الداللة ال"

تعــزل  مــن وجيــة نظــر المعممــين تعزيــز األمــن الـوظيكي لــدل معممــييمالخاصـة فــي محافظــة الخميــل فــي 

 لمتغير الجنس".

تـــم فحـــص الكرضـــية األولـــى بحســـاب نتـــائج اختبـــار "ت" والمتوســـطات الحســـابية الســـتجابة أفـــراد عينـــة 

دور مـديري المـدارس الخاصـة فـي محافظـة الخميـل فـي تعزيـز األمـن الـوظيكي لـدل مسـتول الدراسة فـي 

 حسب متغير الجنس.  جية نظر المعممينمن و  معممييم
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دور مــديري مســتوى (: نتــائج اختبــار "ت" لمعينـات المســتقمة الســتجابة أفــراد العينـة فــي 5.4جـدول )
تعزيــز األمــن الــوظيفي لــدى معممــييم مــن وجيــة نظــر المــدارس الخاصــة فــي محافظــة الخميــل فــي 

 حسب متغير الجنسالمعممين 
المتوسط  العدد الجنس المجال

 لحسابيا
االنحراف 

 المعياري
مستوى  "tقيمة"

 الداللة
دور العوامل المادية والمعنوية في 

 تعزيز األمن الوظيكي
 0.57 0.58 0.62 2.75 95 ذكر
 0.78 2.70 204 أن ى

دور العدالة والنزاىة في تعزيز األمن 
 الوظيكي

 0.05 2.02 0.86 3.26 95 ذكر
 0.82 3.46 204 أن ى

قات اإلنسانية في تعزيز دور العال
 األمن الوظيكي

 0.08 1.77 0.86 3.43 95 ذكر
 0.79 3.61 204 أن ى

 0.41 0.84 0.65 3.05 95 ذكر الدرجة الكمية
 0.71 3.12 204 أن ى

(  أي 0.41(  ومستول الداللة )0.84يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

دور مديري المدارس الخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن مستول ق في أنو ال توجد فرو 

تعزل لمتغير الجنس  وكذلك لممجاالت ما عدا مجال  من وجية نظر المعممين الوظيكي لدل معممييم

دور العدالة والنزاىة في تعزيز األمن الوظيكي وكانت الكروق لصالإل اإلناث. وبذلك تم قبول الكرضية 

 األولى. 

 نتائج الفرضية الصفرية الثانية: 

دور مديري المدارس مستول ( في α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستول الداللة"

تعــزل  مــن وجيــة نظــر المعممــين الخاصـة فــي محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الـوظيكي لــدل معممــييم

 لمتغير المديرية"

مســتول متوسـطات الحسـابية الســتجابة أفـراد عينـة الدراســة عمـى تـم فحـص الكرضــية ال انيـة  ـم حســاب ال

مــن وجيــة  دور مـديري المــدارس الخاصــة فــي محافظـة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الـوظيكي لــدل معممــييم

 لمتغير المديرية.  نظر المعممين
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وى مسـتل المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة السـتجابة أفـراد عينـة الدراسـة (:6.4)جـدول 
مـن وجيـة  دور مديري المدارس الخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيفي لدى معممييم

 تعزى لمتغير المديرية نظر المعممين
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المديرية المجال

دور العوامل المادية والمعنوية 
 في تعزيز األمن الوظيكي

 0.65 2.34 49 شمال الخميل
 0.73 2.86 182 الخميل

 0.68 2.67 35 جنوب الخميل
 0.66 2.56 33 يطا

دور العدالة والنزاىة في 
 تعزيز األمن الوظيكي

 0.88 3.07 49 شمال الخميل
 0.82 3.47 182 الخميل

 0.86 3.59 35 جنوب الخميل
 0.74 3.31 33 يطا

دور العالقات اإلنسانية في 
 تعزيز األمن الوظيكي

 0.85 3.31 49 شمال الخميل
 0.82 3.61 182 الخميل

 0.75 3.73 35 جنوب الخميل
 0.76 3.44 33 يطا

 0.62 2.76 49 شمال الخميل الدرجة الكمية
 0.71 3.20 182 الخميل

 0.62 3.16 35 جنوب الخميل
 0.61 2.97 33 يطا

 

دور مــديري المـــدارس الخاصـــة فـــي  مســـتول( وجـــود فـــروق ظاىريــة فـــي 6.4يالحــظ مـــن الجـــدول رقــم )

ـــدل  ـــوظيكي ل ـــز األمـــن ال ـــل فـــي تعزي ـــر  معممـــييم مـــن وجيـــة نظـــر المعممـــين تعـــزلمحافظـــة الخمي لمتغي

( كما يظير one way ANOVAالمديرية  ولمعرفة داللة الكروق تم استخدام تحميل التباين األحادي )

 (7.4في الجدول رقم )
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دور مــديري مســتوى ين األحــادي الســتجابة أفــراد العينــة فــي : نتــائج اختبــار تحميــل التبــا(7.4)جــدول

مــن وجيــة نظــر  المــدارس الخاصــة فــي محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الــوظيفي لــدى معممــييم

 تعزى لمتغير المديرية المعممين

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى الداللة

دور العوامل المادية 
والمعنوية في تعزيز األمن 

 الوظيكي

 7.59 3.80 3 11.41 بين المجموعات
 

0.00 
 0.50 295 147.79 داخل المجموعات 

 298 159.19 المجموع 
دور العدالة والنزاىة في 

 تعزيز األمن الوظيكي
 3.70 2.52 3 7.56 بين المجموعات

 
0.01 

 0.68 295 201.18 داخل المجموعات 
 298 208.74 المجموع 

دور العالقات اإلنسانية في 
 تعزيز األمن الوظيكي

 2.54 1.66 3 4.98 بين المجموعات
 

0.06 
 0.66 295 193.19 داخل المجموعات 

 298 198.18 المجموع 
 5.79 2.65 3 7.95 بين المجموعات الدرجة الكمية

 
0.001 

 0.46 295 135.02 داخل المجموعات 
 298 142.97 المجموع 

  

    تول الداللةـــ( وىي أقل من مس0.001( ومستول الداللة )5.79أن قيمة ف لمدرجة الكمية)يالحظ 

(α ≥ 0.05 أي أنو توجد فروق دالة إحصائيًا في ) دور مديري المدارس الخاصة في محافظة مستول

تعزل لمتغير المديرية  وكذلك  من وجية نظر المعممين معممييمالخميل في تعزيز األمن الوظيكي لدل 

لممجاالت ما عدا مجال دور العالقات االنسانية في تعزيز األمن الوظيكي. وبذلك تم رفض الكرضية 

لبيان اتجاه الكروق  وكانت الكروق في الدرجة الكمية بين  (LSDال انية. وتم فحص نتائج اختبار )

لصالإل الخميل وبين جنوب الخميل وشمال الخميل لصالإل جنوب الخميل  وىي الخميل وشمال الخميل 

 كما يدتي:
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( لممقارنــات البعديــة بــين المتوســطات الحســابية الســتجابات LSD.أ(: نتــائج اختبــار )8.4الجــدول )
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير المديرية

الكروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

 مستول الداللة

ر العوامل المادية دو 
والمعنوية في تعزيز األمن 

  الوظيكي

 00. *52.- الخميل شمال الخميل
 04. *33.- جنوب الخميل

 16. 23.- يطا
 00. *52. شمال الخميل الخميل

 16. 19. جنوب الخميل
 03. *29. يطا

جنوب 
 الخميل

 04. *33. شمال الخميل
 16. 19.- الخميل
 54. 11. يطا

 16. 23. شمال الخميل يطا
 03. *29.- الخميل

 54. 11.- جنوب الخميل
دور العدالة والنزاىة في  

 تعزيز األمن الوظيكي
 00. *39.- الخميل شمال الخميل

 01. *51.- جنوب الخميل
 20. 24.- يطا

 00. *39. شمال الخميل الخميل
 43. 12.- جنوب الخميل

 32. 16. يطا
جنوب 
 الخميل

 01. *51. شمال الخميل
 43. 12. الخميل
 17. 28. يطا

 20. 24. شمال الخميل يطا
 32.  16.- الخميل

 17. 27.- جنوب الخميل
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( لممقارنـات البعديـة بـين المتوسـطات الحسـابية السـتجابات LSD.ب(: نتـائج اختبـار )8.4الجدول )
 ير المديريةأفراد عينة الدراسة حسب متغ

الكروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

 مستول الداللة

 00. *43.- الخميل شمال الخميل الدرجة الكمية 
 01. *40.- جنوب الخميل

 18. 21.- يطا
 00. *43. شمال الخميل الخميل

 79. 03. جنوب الخميل
 08. 23. يطا

 01. *40. شمال الخميل جنوب الخميل
 79. 03.- الخميل
 24. 19. يطا

 18. 21. شمال الخميل يطا
 08. 23.- الخميل

 24. 19.- جنوب الخميل
 

 نتائج الفرضية الصفرية الثالثة:
دور مــــديري مســــتول ( فــــي α ≥ 0.05) "ال توجــــد فــــروق ذات داللــــو إحصــــائية عنــــد مســــتول الداللــــة 

ألمــن الــوظيكي لــدل معممــييم تعــزل لمتغيــر المؤىــل المــدارس الخاصــة فــي محافظــة الخميــل فــي تعزيــز ا
تـــم فحـــص الكرضــية الصـــكرية ال ال ـــة  ــم حســـاب المتوســـطات الحســابية الســـتجابة أفـــراد عينـــة  العممــي".

دور مديري المدارس الخاصة في محافظة الخميـل فـي تعزيـز األمـن الـوظيكي لـدل  مستول الدراسة عمى
 ير المؤىل العممي. تعزل لمتغ من وجية نظر المعممين معممييم
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مسـتوى ل المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة السـتجابة أفـراد عينـة الدراسـة (:9.4)جـدول 
مـن وجيـة  دور مديري المدارس الخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيفي لدى معممييم

 من تعزى لمتغير المؤىل العممي نظر المعممين
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي المجال

دور العوامل المادية والمعنوية 
 في تعزيز األمن الوظيكي

 0.68 3.06 25 دبموم
 0.73 2.65 249 بكالوريوس

 0.62 3.02 25 ماجستير فدعمى
دور العدالة والنزاىة في تعزيز 

 األمن الوظيكي
 0.75 3.74 25 دبموم

 0.85 3.34 249 بكالوريوس
 0.67 3.59 25 ماجستير فدعمى

دور العالقات اإلنسانية في 
 تعزيز األمن الوظيكي

 0.80 3.81 25 دبموم
 0.83 3.50 249 بكالوريوس

 0.57 3.84 25 ماجستير فدعمى
 0.63 3.42 25 دبموم الدرجة الكمية

 0.70 3.04 249 بكالوريوس
 0.56 3.36 25 ماجستير فدعمى

 

دور مــديري المـــدارس الخاصـــة فـــي مســـتول ( وجـــود فـــروق ظاىريــة فـــي 9.4ول رقــم )يالحــظ مـــن الجـــد

تعـزل لمتغيـر المؤىـل  من وجية نظـر المعممـين محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لدل معممييم

( كمـا يظيـر one way ANOVAالعممي  ولمعرفة داللة الكروق تم استخدام تحميل التبـاين األحـادي )

 (10.4) في الجدول رقم
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دور مـديري  مسـتوى : نتائج اختبار تحميل التباين األحـادي السـتجابة أفـراد العينـة فـي(10.4)جدول

مــن وجيــة نظــر  المــدارس الخاصــة فــي محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الــوظيفي لــدى معممــييم

 تعزى لمتغير المؤىل العممي المعممين

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 يةالحر 

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

دور العوامل المادية 
والمعنوية في تعزيز األمن 

 الوظيكي

 6.10 3.15 2 6.30 بين المجموعات
 

0.00 
 0.52 296 152.90 داخل المجموعات 

 298 159.20 المجموع 
دور العدالة والنزاىة في 

 تعزيز األمن الوظيكي
 3.29 2.27 2 4.54 وعاتبين المجم

 
0.04 

 0.69 296 204.20 داخل المجموعات 
 298 208.74 المجموع 

دور العالقات اإلنسانية في 
 تعزيز األمن الوظيكي

 3.30 2.16 2 4.32 بين المجموعات
 

0.04 
 0.66 296 193.85 داخل المجموعات 

 298 198.17 المجموع 
 5.66 2.63 2 5.27 جموعاتبين الم الدرجة الكمية

 
0.00 

 0.47 296 137.70 داخل المجموعات 
 298 142.97 المجموع 

  

الداللة تول ـــ( وىي أقل من مس0.004( ومستول الداللة )5.661يالحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية)
(α ≥ 0.05 أي أنو توجد فروق دالة إحصائيًا في ) ة في محافظة دور مديري المدارس الخاصمستول

لمتغير المؤىل العممي   تعزلمن وجية نظر المعممين معممييم الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لدل 
لبيان اتجاه  (LSDوكذلك لممجاالت. وبذلك تم رفض الكرضية ال ال ة. وتم فحص نتائج اختبار )

الدبموم  وبين الماجستير الكروق  وكانت الكروق في الدرجة الكمية بين الدبموم والبكالوريوس لصالإل 
 فدعمى  والبكالوريوس لصالإل الماجستير فدعمى وىي كما يدتي:
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( لممقارنــات البعديــة بــين المتوســطات الحســابية الســتجابات LSD(: نتــائج اختبــار )11.4الجــدول )
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

مستوى 
 لداللةا

دور العوامل المادية والمعنوية في تعزيز األمن 
  الوظيكي

 01. *41. بكالوريوس دبموم
 81. 05. ماجستير فدعمى

 01. *41.- دبموم بكالوريوس
 02. *36.- ماجستير فدعمى

 81. 05.- دبموم ماجستير فدعمى
 02. *36. بكالوريوس

ن الوظيكيدور العدالة والنزاىة في تعزيز األم   02. *40. بكالوريوس دبموم 
 52. 15. ماجستير فدعمى

 02. *40.- دبموم بكالوريوس
 16. 24.- ماجستير فدعمى

 52. 15.- دبموم ماجستير فدعمى
 16. 24. بكالوريوس

 07. 31. بكالوريوس دبموم دور العالقات اإلنسانية في تعزيز األمن الوظيكي
 92. 02.- ماجستير فدعمى

 07. 31.- دبموم بكالوريوس
 05. 33.- ماجستير فدعمى

 92. 02. دبموم ماجستير فدعمى
 05. 33. بكالوريوس

 01. *38. بكالوريوس دبموم الدرجة الكمية 
 77. 06. ماجستير فدعمى

 01. *38.- دبموم بكالوريوس
 02. *33.- ماجستير فدعمى

 77. 06.- دبموم ماجستير فدعمى
 02. *33. بكالوريوس

 
 نتائج الفرضية الصفرية الرابعة: 

 
دور مديري المدارس مستول ( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستول الداللة "ال

تعــزل  مــن وجيــة نظــر المعممــين الخاصـة فــي محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الـوظيكي لــدل معممــييم

 " لمتغير سنوات الخبرة
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مسـتول تم فحص الكرضـية الرابعـة  ـم حسـاب المتوسـطات الحسـابية السـتجابة أفـراد عينـة الدراسـة عمـى 

مــن وجيــة  دور مـديري المــدارس الخاصــة فــي محافظـة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الـوظيكي لــدل معممــييم

 تعزل لمتغير سنوات الخبرة.  نظر المعممين

مسـتوى ل فات المعيارية الستجابة أفـراد عينـة الدراسـةالمتوسطات الحسابية واالنحرا (:12.4)جدول 
مـن وجيـة  دور مديري المدارس الخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيفي لدى معممييم

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة نظر المعممين
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال

دور العوامل المادية 
معنوية في تعزيز وال

 األمن الوظيكي

 0.80 2.62 125 سنوات 5أقل من 
 0.79 2.77 51 سنوات 10-5من

 0.61 2.79 123 سنوات 10أك ر من 
دور العدالة والنزاىة في 
 تعزيز األمن الوظيكي

 0.95 3.39 125 سنوات 5أقل من 
 0.82 3.40 51 سنوات 10-5من

 0.72 3.40 123 سنوات 10أك ر من 
دور العالقات اإلنسانية 

في تعزيز األمن 
 الوظيكي

 0.88 3.58 125 سنوات 5أقل من 
 0.81 3.56 51 سنوات 10-5من

 0.75 3.53 123 سنوات 10أك ر من 
 0.78 3.05 125 سنوات 5أقل من  الدرجة الكمية

 0.73 3.13 51 سنوات 10-5من
 0.58 3.13 123 سنوات 10أك ر من 

دور مــديري المــدارس الخاصــة فــي مســتول ( وجــود فــروق ظاىريــة فــي 12.4ل رقــم )يالحــظ مــن الجــدو 

محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لدل معممييم من وجيـة نظـر المعممـين يعـزل لمتغيـر سـنوات 

 الخبرة 

( كمــا يظيــر فــي one way ANOVAولمعرفــة داللــة الكــروق تــم اســتخدام تحميــل التبــاين األحــادي )

 (13.4)الجدول رقم 
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دور مـديري مسـتوى : نتائج اختبار تحميل التباين األحـادي السـتجابة أفـراد العينـة فـي (13.4)جدول
المــدارس الخاصــة فــي محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الــوظيفي لــدى معممــييم مــن وجيــة نظــر 

 المعممين يعزى لمتغير سنوات الخبرة
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى الداللة

دور العوامل المادية 
والمعنوية في تعزيز 

 األمن الوظيكي

 1.88 0.997 2 1.99 بين المجموعات
 

0.16 
 0.53 296 157.20 داخل المجموعات 

 298 159.19 المجموع 
دور العدالة والنزاىة في 
 تعزيز األمن الوظيكي

 0.01 0.00 2 0.01 عاتبين المجمو 
 

0.995 
 0.71 296 208.73 داخل المجموعات 

 298 208.74 المجموع 
دور العالقات اإلنسانية 
 في تعزيز األمن الوظيكي

 0.13 0.09 2 0.17 بين المجموعات
 

0.88 
 0.67 296 198.01 داخل المجموعات 

 298 198.18 المجموع 
 0.41 0.20 2 0.40 جموعاتبين الم الدرجة الكمية

 
0.66 

 0.48 296 142.57 داخل المجموعات 
 298 142.97 المجموع 

  

    ( وىي أكبر من مستول الداللة0.66( ومستول الداللة )0.41يالحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية)

(α ≥ 0.05 أي أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا في ) اصة في دور مديري المدارس الخمستول

محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لدل معممييم من وجية نظر المعممين يعزل لمتغير سنوات 

 الخبرة  وكذلك لممجاالت. وبذلك تم قبول الكرضية الرابعة. 

 نتائج الفرضية الصفرية الخامسة: 

مديري المدارس  دورمستول ( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستول الداللة "ال

 الخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لدل معممييم تعزل لمتغير نوع المدرسة "



72 

 

 مسـتول تم فحص الكرضية الخامسة  ّم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينـة الدراسـة عمـى

مــن وجيــة  ل معممــييمدور مـديري المــدارس الخاصــة فــي محافظـة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الـوظيكي لــد

 تعزل لمتغير نوع المدرسة.  نظر المعممين

مسـتوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفـراد عينـة الدراسـة (:14.4)جدول 
دور مــديري المــدارس الخاصــة فــي محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الــوظيفي لــدى معممــييم تعــزى 

 لمتغير نوع المدرسة
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد ع المدرسةنو  المجال

دور العوامل المادية والمعنوية 
 في تعزيز األمن الوظيكي

 0.66 2.76 107 ذكور
 0.65 2.73 50 إناث

 0.80 2.68 142 مختمطة
دور العدالة والنزاىة في 
 تعزيز األمن الوظيكي

 0.89 3.25 107 ذكور
 0.63 3.35 50 إناث
 0.84 3.53 142 طةمختم

دور العالقات اإلنسانية في 
 تعزيز األمن الوظيكي

 0.84 3.44 107 ذكور
 0.79 3.42 50 إناث

 0.79 3.69 142 مختمطة
 0.69 3.05 107 ذكور الدرجة الكمية

 0.59 3.06 50 إناث
 0.72 3.14 142 مختمطة

 

دور مــديري المــدارس الخاصــة فــي ل مســتو ( وجــود فــروق ظاىريــة فــي 14.4يالحــظ مــن الجــدول رقــم )

محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الــوظيكي لــدل معممــييم مــن وجيــة نظــر المعممــين يعــزل لمتغيــر نــوع 

( كما يظير one way ANOVAالمدرسة؛ ولمعرفة داللة الكروق تم استخدام تحميل التباين األحادي )

 (15.4في الجدول رقم )
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دور مـديري مسـتوى ل التباين األحـادي السـتجابة أفـراد العينـة فـي : نتائج اختبار تحمي(15.4)جدول
مــن وجيــة نظــر المــدارس الخاصــة فــي محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الــوظيفي لــدى معممــييم 

 تعزى لمتغير نوع المدرسةالمعممين 
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

ى مستو 
 الداللة

دور العوامل المادية 
والمعنوية في تعزيز 

 األمن الوظيكي

 0.40 0.22 2 0.43 بين المجموعات
 

0.67 
 0.54 296 158.76 داخل المجموعات 

 298 159.19 المجموع 
دور العدالة والنزاىة في 
 تعزيز األمن الوظيكي

 3.64 2.51 2 5.01 بين المجموعات
 

0.03 
 0.69 296 203.73 موعاتداخل المج 

 298 208.74 المجموع 
دور العالقات اإلنسانية 
 في تعزيز األمن الوظيكي

 3.72 2.43 2 4.85 بين المجموعات
 

0.03 
 0.65 296 193.33 داخل المجموعات 

 298 198.18 المجموع 
 0.62 0.30 2 0.60 بين المجموعات الدرجة الكمية

 
0.54 

 0.48 296 142.37 مجموعاتداخل ال 
 298 142.97 المجموع 

  

    ( وىي أكبر من مستول الداللة0.54( ومستول الداللة )0.62يالحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية)

(α ≥ 0.05 أي أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا في ) دور مديري المدارس الخاصة في مستول

يكي لدل معممييم من وجية نظر المعممين يعزل لمتغير نوع محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظ

المدرسة  وكذلك لممجاالت ما عدا مجالي دور العدالة والنزاىة في تعزيز األمن الوظيكي ودور 

 العالقات اإلنسانية في تعزيز األمن الوظيكي. وبذلك تم قبول الكرضية الخامسة. 

روق  وكانت الكروق بين الذكور والمختمطة لصالإل لبيان اتجاه الك (LSDوتم فحص نتائج اختبار )

 المختمطة  وىي كما يدتي:
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( لممقارنــات البعديــة بــين المتوســطات الحســابية الســتجابات LSD(: نتــائج اختبــار )16.4الجــدول )
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير نوع المدرسة

الفروق في   المتغيرات المجال
 المتوسطات

 مستوى الداللة

عدالة والنزاىة في دور ال 
 تعزيز األمن الوظيكي

 49. 10.- إناث ذكور
 01. *28.- مختمطة

 49. 10. ذكور إناث
 18. 18.- مختمطة

 01. *28. ذكور مختمطة
 18. 18. إناث

دور العالقات اإلنسانية في 
 تعزيز األمن الوظيكي

 84. 03. إناث ذكور
 02. *25.- مختمطة

 84. 03.- ذكور إناث
 04. *27.- مختمطة

 02. *25. ذكور مختمطة
 04. *27. إناث

 
 نتائج الفرضية السادسة: 

دور مديري المدارس  مستول ( فيα ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستول الداللة "ال

عــزل ين تل معممــييم مــن وجيــة نظــر المعممــالخاصـة فــي محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الـوظيكي لــد

 " لمتغير مستول المدرسة

مسـتول تم فحص الكرضية السادسة  م حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفـراد عينـة الدراسـة عمـى 

مــن وجيــة  دور مـديري المــدارس الخاصــة فــي محافظـة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الـوظيكي لــدل معممــييم

 تعزل لمتغير مستول المدرسة.  نظر المعممين
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ــة الدراســة (:17.4)جــدول  ــراد عين ــة الســتجابة أف ــات المعياري دور مــديري مســتوى ل المتوســطات الحســابية واالنحراف

تعـزى لمتغيـر  مـن وجيـة نظـر المعممـين المدارس الخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيفي لدى معممييم

 مستوى المدرسة

المتوسط  العدد مستوى المدرسة المجال

 الحسابي

 المعياري االنحراف

دور العوامل المادية والمعنوية 

 في تعزيز األمن الوظيكي

 0.81 2.72 156 أساسية دنيا

 0.60 2.61 89 أساسية عميا

 0.68 2.88 54  انوية

دور العدالة والنزاىة في تعزيز 

 األمن الوظيكي

 0.84 3.48 156 أساسية دنيا

 0.83 3.19 89 أساسية عميا

 0.80 3.49 54  انوية

دور العالقات اإلنسانية في 

 تعزيز األمن الوظيكي

 0.81 3.65 156 أساسية دنيا

 0.81 3.32 89 أساسية عميا

 0.78 3.66 54  انوية

 0.72 3.14 156 أساسية دنيا الدرجة الكمية

 0.62 2.93 89 أساسية عميا

 0.68 3.23 54  انوية

 

دور مــديري المــدارس الخاصــة فــي مســتول ىريــة فــي ( وجــود فــروق ظا17.4يالحــظ مــن الجــدول رقــم )

تعـزل لمتغيـر مسـتول  من وجية نظر المعممـين محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لدل معممييم

( كما يظير one way ANOVAالمدرسة  ولمعرفة داللة الكروق تم استخدام تحميل التباين األحادي )

 (:18.4في الجدول رقم )
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دور مـديري مسـتوى ج اختبار تحميل التباين األحـادي السـتجابة أفـراد العينـة فـي : نتائ(18.4)جدول
مــن وجيــة نظــر  المــدارس الخاصــة فــي محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الــوظيفي لــدى معممــييم

 تعزى لمتغير مستوى المدرسة المعممين
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "قيمة "ف
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

دور العوامل المادية والمعنوية 
 في تعزيز األمن الوظيكي

 2.36 1.25 2 2.50 بين المجموعات
 

0.10 
 0.53 296 156.69 داخل المجموعات 

 298 159.19 المجموع 
دور العدالة والنزاىة في تعزيز 

 األمن الوظيكي
 4.00 2.75 2 5.49 بين المجموعات

 
0.02 

 0.69 296 203.25 داخل المجموعات 
 298 208.74 المجموع 

دور العالقات اإلنسانية في 
 تعزيز األمن الوظيكي

 5.2 3.39 2 6.77 بين المجموعات
 

0.01 
 0.65 296 191.41 داخل المجموعات 

 298 198.18 المجموع 
 3.88 1.83 2 3.65 بين المجموعات الدرجة الكمية

 
0.02 

 0.47 296 139.32 داخل المجموعات 
 298 142.97 المجموع 

  

تول الداللة ــــ( وىي أقل من مس0.022( ومستول الداللة )3.882يالحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية)

(α ≥ 0.05 أي أنو توجد فروق دالة إحصائيًا في ) دور مديري المدارس الخاصة في محافظة مستول

يز األمن الوظيكي لدل معممييم من وجية نظر المعممين يعزل لمتغير مستول المدرسة؛ الخميل في تعز 

وكذلك لممجاالت ما عدا مجال دور العوامل المادية والمعنوية في تعزيز األمن الوظيكي. وبذلك تم 

لبيان اتجاه الكروق  وكانت الكروق بين  (LSDرفض الكرضية السادسة. وتم فحص نتائج اختبار )

اسية الدنيا واالساسية العميا لصالإل األساسية الدنيا  وبين ال انوية واألساسية العميا لصالإل ال انوية  االس

 وىي كما يدتي:
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( لممقارنــات البعديــة بــين المتوســطات الحســابية الســتجابات LSD(: نتــائج اختبــار )19.4الجــدول )
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير مستوى المدرسة

الفروق في   اتالمتغير  المجال
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

دور العدالة والنزاىة في تعزيز  
 األمن الوظيكي

 01. *29. أساسية عميا أساسية دنيا
 93. 01.-  انوية

 01. *29.- أساسية دنيا أساسية عميا
 03. *30.-  انوية

 93. 01. أساسية دنيا  انوية
 03. *30. أساسية عميا

ات اإلنسانية في دور العالق
 تعزيز األمن الوظيكي

 00. *33. أساسية عميا أساسية دنيا
 99. 00.-  انوية

 00. *33.- أساسية دنيا أساسية عميا
 02. *33.-  انوية

 99. 00. أساسية دنيا  انوية
 02. *33. أساسية عميا

 02. *21. أساسية عميا أساسية دنيا الدرجة الكمية
 43. 09.-  انوية

 02. *21.- أساسية دنيا أساسية عميا
 01. *30.-  انوية

 43. 085. أساسية دنيا  انوية
 01. *30. أساسية عميا

 
 نتائج الفرضية الصفرية السابعة: 

 
دور مديري المدارس  مستول ( فيα ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستول الداللة "ال

تعــزل مــن وجيــة نظــر المعممــين ة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الـوظيكي لــدل معممــييم الخاصـة فــي محافظــ

 لمتغير مكان العمل"
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تـــم فحـــص الكرضـــية الســـابعة بحســـاب نتـــائج اختبـــار "ت" والمتوســـطات الحســـابية الســـتجابة أفـــراد عينـــة 

لـدل  دور مـديري المـدارس الخاصـة فـي محافظـة الخميـل فـي تعزيـز األمـن الـوظيكيمسـتول الدراسة فـي 

 حسب متغير مكان العمل.  من وجية نظر المعممين معممييم

دور مـديري مسـتوى (: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة السـتجابة أفـراد العينـة فـي 20.4جدول )
مــن وجيــة نظــر  المــدارس الخاصــة فــي محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الــوظيفي لــدى معممــييم

 حسب متغير مكان العمل المعممين
المتوسط  العدد مكان العمل مجالال

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
مستوى  "tقيمة"

 الداللة
دور العوامل المادية والمعنوية في 

 تعزيز األمن الوظيكي
 0.001 3.27 0.72 2.78 241 مدينة
 0.70 2.44 58 قرية

دور العدالة والنزاىة في تعزيز األمن 
 الوظيكي

 0.12 1.59 0.80 3.44 241 مدينة
 0.97 3.22 58 قرية

دور العالقات اإلنسانية في تعزيز 
 األمن الوظيكي

 0.15 1.44 0.81 3.59 241 مدينة
 0.84 3.41 58 قرية

 0.01 2.70 0.68 3.15 241 مدينة الدرجة الكمية
 0.69 2.88 58 قرية

 

(  أي 0.01ومستول الداللة )(  2.70يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

دور مديري المدارس الخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيكي مستول أنو توجد فروق في 

لدل معممييم من وجية نظر المعممين تعزل لمتغير مكان العمل  وكذلك لممجاالت ما عدا مجال دور 

لصالإل المدينة. وبذلك تم رفض الكرضية العدالة والنزاىة في تعزيز األمن الوظيكي  وكانت الكروق 

 السابعة. 
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 ممخص النتائج 3.2.4

دور مــديري المــدارس الخاصــة فــي محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمــن مســتول أظيـرت نتــائج الدراســة أن 

( حيـــث 0.69( وانحـــراف معيـــاري )3.10الـــوظيكي لـــدل معممـــييم كانـــت متوســـطة وبمتوســـط حســـابي )

ط أىميـــا: ) تحـــرص إدارة المدرســـة عمـــى أن يعمـــل المعممـــون ككريـــق واحـــد  تم مـــت نقـــاط القـــوة فـــي نقـــا

ــــدعو إدارة المدرســــة المعممــــين  ــــين المعممــــين  وت وتشــــجع اإلدارة المدرســــية االتصــــال المباشــــر بينيــــا وب

الجتماعــات دوريــة تيــدف إلــى تنميــة روح التعــاون مــع الييئــة التدريســية(  وتظيــر جوانــب الضــعف فــي 

 تناسب الراتب مع غالء المعيشة  وعدم وجود أمان مستقبمي في حال التقاعد(.نقاط أىميا: ) عدم 

دور مـديري المـدارس الخاصـة فـي تعزيـز األمـن الـوظيكي مسـتول وقد أظيرت النتائج أفضـل مجـال فـي 

لدل معممييم ىو المجال ال الث )دور العالقات اإلنسانية في تعزيز األمـن الـوظيكي(  بمتوسـط حسـابي 

ميـــو المجـــال ال ـــاني )دور العدالـــة والنزاىـــة فـــي تعزيـــز األمـــن الـــوظيكي(  بمتوســـط حســـابي (  وي3.55)

( وأخيـــرًا المجـــال األول )دور العوامـــل الماديـــة والمعنويـــة فـــي تعزيـــز األمـــن الـــوظيكي(  بمتوســـط 3.39)

 (.2.72حسابي )

في المتوسـطات  (α ≥ 0.05)وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة 

دور مــديري المــدارس الخاصــة فــي محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الــوظيكي لــدل مســتول الحســابية ل

 الجنس  وسنوات الخبرة  ونوع المدرسة(.  )معممييم من وجية نظر المعممين تعزل لمتغير 
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 الفصل الخامس:

 مناقشة نتائج الدراسات والتوصيات
  

قشــة نتــائج الدراســة وتكســـيرىا  وفــق أســئمتيا وفرضــياتيا  وكــذلك فــي ضـــوء يتنــاول ىــذا الكصــل منا    

التحمــيالت الــواردة فــي اإلطــار النظــري  ونتــائج الدراســات التربويــة الســابقة ذات العالقــة بالمشــكمة  كمــا 

 ويتضمن بعض التوصيات ذات العالقة بنتائج الدراسة. 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول  5-1
دور مديري المدارس الخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لدل مستول ا م    

 ؟ أنكسيم معممييم من وجية نظر المعممين

لإلجابة عن ىذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعممين عمى 

جدًا   )عاليةعتمدت  ال ة مستويات لالستجابة فقرات االستبانة  واعتمادًا عمى سمم االستجابة فقد ا

 وعالية  ومتوسطة  ومنخكضة  ومنخكضة جدًا(.

م دور مديري المدارس الخاصة في تعزيز األمن الوظيكي لمعممييم إلى  ال ة مجاالت حسب كل وقسّ 

دارس من المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال  وذلك لتسييل معرفة دور مديري الم

الخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لدل معممييم  ويتضإل أن متوسطات أفراد 

العينة من المعممين والمعممات عمى المجاالت ال ال ة حيث بمغ المتوسط الكمي الستجابات أفراد العينة 

معممين في ن معظم الأ( بمعنى 0.69اف معياري مقداره )( وبانحر 3.10)عمى فقرات االستبانة 

المدارس الخاصة في محافظة الخميل يقّدرون دور مدير المدرسة في تعزيز األمن الوظيكي بدرجة 

  متوسطة.
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دور مديري المدارس كان كبيرًا في مجال العالقات اإلنسانية حيث مستول وكذلك أظيرت النتائج أن  

كان  ل العوامل المادية والمعنويةمجا(  أما في مجال العدالة والنزاىة و 3.56بمغ المتوسط الحسابي )

 ( عمى التوالي. 2.72( و )3.40متوسطًا حيث بمغت المتوسطات الحسابية )

يمانيم بدىمية العالقات اإلنسانية  وتعزو الباح ة ىذه النتيجة إلى اىتمام مديري المدارس الخاصة وا 

عمل  ريق  وزيادة الدافعية لموح الكر التي من شدنيا رفع الروح المعنوية  وتماسك الجماعة  والعمل ب

  مما يجعل العممية التربوية والتعميمية تسير عمى في المدرسةكافة العاممين  وتحقيق التوازن بين فئات

   .أفضل وجو ممكن

 المجال األول: العوامل المادية والمعنوية في تعزيز األمن الوظيفي:

عمى أعمى درجة  وىذا يعود إلى أن  "تسمإل لي إدارة المدرسة بإجازات اضطرارية"حصمت الكقرة 

اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة تتكيم الظروف الطارئة لموظكييا من أجل تعزيز الجانب 

أجد  "المعنوي وتكادي قمق الموظكين أ ناء عمميم  وتحيطيم باألمن النكسي. في حين حصمت الكقرتان

بدرجة منخكضة  وترل  "ء المعيشةالي مع ارتكاع غيتناسب راتب"  و"األمان المستقبمي في حال التقاعد

ن المدارس الخاصة تعتمد عمى أقساط الطالب كمصدر أن السبب في ىذا التدني يعود إلى الباح ة أ

رئيس لمدخل  وبالتالي ال تتوافر اإلمكانات المادية الكافية لإليكاء بجميع متطمبات األمان المادية لدل 

 ذا عمى شعور الكرد بانعدام األمن وخاصة المستقبمي في حال التقاعد.الموظكين  وبالتالي ينعكس ى

  .(2004واتكقت ىذه النتيجة مع دراسة سمسم )

 من الوظيفي:في تعزيز األ العدالة والنزاىةدور  الثاني:المجال 

أيي تمنحني إدارة المدرسة حرية التعبير عن ر "و المعمم" تظير إدارة المدرسة واجبات "حصمت الكقرتان 

الباح ة السبب إلى اىتمام إدارة المدارس الخاصة بالتركيز  " عمى درجة عالية  وتعزوفي أمور المدرسة

عمى إظيار واجبات المعمم منذ بداية التحاقو بالمدرسة لضبط العممية التربوية  ووضع أنظمة وقوانين 
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لممعممين بإبداء رأييم الكرص  دارة أيضًا بإتاحةكما تيتم اإل خاصة بالمدارس الخاصة داخمية 

 إيمانًا منيا بدىمية الحوار البناء في تعزيز األمن الوظيكي.  ؛بموضوعية

" عمى أقل متوسط حسابي  تعمل إدارة المدرسة عمى تحقيق حقوقي الوظيكية كاممة"وحصمت فقرة 

ت الحياة التي ال تكي بمتطمباالباح ة السبب إلى عدم رضا الموظكين عن الرواتب والعالوات  وتعزو

 وبالتالي انعدام األمن الوظيكي وخاصة المستقبمي. المتزايدة  

 :المجال الثالث: العالقات اإلنسانية

"تحرص إدارة جاءت معظم فقرات ىذا المجال بدرجة عالية باست ناء  الث فقرات وكانت أعالىا فقرة 

 ."يعمل المعممون ككريق واحد المدرسة عمى أن

مدارس الخاصة عمى أن يعمل المعممون بروح لي ذلك يعود لحرص إدارة االباح ة السبب ف عزووت 

ويزيد من   ويساعد المعممين في اتخاذ القرارات  د العالقات اإلنسانية فيما بينيميوطّ  بدوره الكريق الذي

رتبة األولى وبدرجة م  مما جعل ىذا المجال يدتي في الالوظيكي الناجم عن الجّو األسري العممي األمن

 مرتكعة.

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:  5-2
دور مديري المدارس الخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لدل مستول ىل يختمف 

وسنوات   والمؤىل العممي  والمديرية  الجنس)حسب متغيرات  أنكسيم معممييم من وجية نظر المعممين

 ؟(المدرسة  ومكان العملالخبرة  ونوع المدرسة  ومستول 

 وسوف تتم مناقشة نتائج السؤال ال اني من خالل فرضيات الدراسة اآلتية:
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 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية األولى:  5-2-1
دور مديري المدارس مستول ( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستول الداللةال "

عــزل ل معممــييم مــن وجيــة نظــر المعممــين تيــز األمــن الـوظيكي لــدالخاصـة فــي محافظــة الخميــل فــي تعز 

 ."لمتغير الجنس

( α ≥ 0.05)لة إحصائية عند مسـتول الداللـة أشـارت نتائج اختبار "ت" إلى عدم وجود فروق ذات دال

دور مديري المدارس الخاصة فـي محافظـة الخميـل فـي تعزيـز األمـن الـوظيكي لـدل معممـييم مستول في 

حيـث أنـو لـم تكـن لمتغيـر الجـنس أي أ ـر لـدور مـديري  المعممـين تعـزل لمتغيـر الجـنس  من وجية نظر

بيان في جميع المجـاالت التـي ىـي االمدارس الخاصة في تعزيز األمن الوظيكي  وأن كال الجنسين يتش

 محاور االستبانة.

عمـى  ارس الخاصـةوالنظـام الـداخمي لممـد فـي اإلدارةظـروف التشـابو تعزو الباح ة السبب في ذلك إلـى و 

  باإلضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن جميـــع المـــدارس الخاصـــة فـــي محافظـــة الخميـــل بمـــديرياتيا األربـــع ســـواء حـــدّ 

   واحدًا. )جنوب الخميل  يطا  شمال الخميل  الخميل( جميعيا تتبع نظامًا 

 ودراســة عبــد الحــق(  2015ودراســة عــودة )  (2016) متكقــة مــع دراســة القريــوتي وجـاءت ىــذه الدراســة

التي أظيرت أنو ال يوجـد فـروق تعـزل لمتغيـر الجـنس فيمـا يتعمـق   (2003ودراسة إبراىيم )  (2010)

حيث أ بتت النتائج وجود فروق ذات داللـة   (2017الخميل)واختمكت مع دراسة   الوظيكيبدرجة األمن 

وجــود حيــث أ بتــت النتــائج  ( 2015)دراســة صرصــور ختمكــت أيضــًا مــع وا  إحصــائية لصــالإل اإلنــاث

 .فروق ذات داللة إحصائية لصالإل اإلناث
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 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية:  5-2-2
دور مديري المدارس مستول ( في α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستول الداللة"

عــزل تين الخاصـة فــي محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الـوظيكي لــدل معممــييم مــن وجيــة نظــر المعممــ

 ."لمتغير المديرية

بين  ى داللة الكروقإلالتباين األحادي( لمتعرف  )تحميل تبين من خالل فحص النظرية باستخدام اختبار

دور مديري المدارس الخاصة في تعزيز األمن الوظيكي لدل معممييم من وجية مستول متوسطات 

وكانت الكروق  فروق ظاىرية  تدوج حيث فظة الخميل تعزل لمتغير المديرية نظر المعممين في محا

في الدرجة الكمية بين الخميل وشمال الخميل لصالإل الخميل وبين جنوب الخميل وشمال الخميل لصالإل 

 جنوب الخميل. 

( مدرسة خاصة 42وتعزو الباح ة السبب في ذلك إلى أن عدد المدارس الخاصة في محافظة الخميل )

اصة  وبالتالي تسعى إدارة المدارس إلى تعزيز موظكييا  ( مدرسة خ12مقارنة مع شمال الخميل )

 .لممحافظة عمى كادرىا التعميمي

 الثالثة: مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية  5-2-3
دور مديري المدارس مستول ( في α ≥ 0.05) "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستول الداللة

عــزل ل معممــييم مــن وجيــة نظــر المعممــين تن الـوظيكي لــدالخاصـة فــي محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمــ

 لمتغير المؤىل العممي"

 (one way ANOVAاختبــار تحميــل التبــاين األحــادي ) تبــين مــن خــالل فحــص الكرضــية باســتخدام

مديري المدارس الخاصة في محافظة الخميـل فـي دور مستول داللة الكروق بين متوسطات  إلىلمتعرف 

 حيـــثعــزل لمتغيـــر المؤىـــل العممـــي  لمعممـــين تلـــدل معممــييم مـــن وجيـــة نظـــر اتعزيــز األمـــن الـــوظيكي 

( تعـزل إلـى متغيـر المؤىـل العممـي α ≥ 0.05) فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتول الداللـة تدوج
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وكانت الكـروق فـي الدرجـة الكميـة بـين الـدبموم والبكـالوريوس لصـالإل الـدبموم  وبـين  في جميع المجاالت 

  مى  والبكالوريوس لصالإل الماجستير فدعمى.الماجستير فدع

وتعـــزو الباح ـــة ىـــذه النتيجـــة إلـــى أن حممـــة الـــدبموم ال يجـــدون فرصـــًا كافيـــة لمتوظيـــف فـــي المؤسســـات 

الحكومية إذا أن المنافسة شديدة بينيم وبين حممـة الشـيادات األعمـى وىـذا يجعميـم فـي أمـان أك ـر  كمـا 

 افي من إدارة المدارس الخاصة.أن حممة الماجستير يجدون التقدير الك

تعـــزل ( التـــي أظيـــرت نتائجيـــا وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية 2016واتكقـــت مـــع دراســـة القريـــوتي )

 لمتغير المؤىل العممي لصالإل حممة الماجستير.

( التي أظيرت نتائجيا وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير 2017واتكقت مع دراسة الخميل )

 مي لصالإل من يحممون درجة الدكتوراة.المؤىل العم

( التــي أظيـــرت نتائجيــا عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصـــائية 2014واختمكــت مــع دراســة المشــاقبة )

 تعزل لمتغير المؤىل العمميكي مجال العدالة التنظيمية.

 : مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة 5-2-4
دور مديري المدارس مستول ( في α ≥ 0.05) مستول الداللةتوجد فروق ذات داللو إحصائية عند  "ال

عــزل ل معممــييم مــن وجيــة نظــر المعممــين تالخاصـة فــي محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الـوظيكي لــد

 لمتغير سنوات الخبرة "

داللة الكروق بين  الى( لمتعرف تحميل التباين األحادي) تبين من خالل فحص الكرضية باستخدام

دور مديري المدارس الخاصة في محافظة الخميل في تعزيز األمن مستول اد العينة لتقديرات أفر 

  حيث أنو لم يكن لمتغير عزل لمتغير سنوات الخبرةل معممييم من وجية نظر المعممين تالوظيكي لد

رة بمن الوظيكي  وتشابيت مستويات الخدور مديري المدارس في تعزيز األمستول الخبرة أي أ ر في 

دور مديري المدارس في تعزيز األمن الوظيكي لدييم  حيث كانت الدرجة الكمية مستول في  ة ال ال
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دور مديري المدارس في تعزيز األمن لممجاالت جميعًا متوسطة  وأن كل مستويات الخبرة تتشابو في 

النزاىة  الوظيكي لدل معممييم في المجال المتعمق بدور العوامل المادية والمعنوية  ودور العدالة و 

 ودور العالقات اإلنسانية.

جنوب الخميل  ويطا  وشمال ) روف المدراس الخاصة في المديرياتظعزو الباح ة ذلك إلى تشابو تو 

كما أن إدارات ىذه المدارس تتبع نكس النظام في التعامل مع المعممين حسب   الخميل  والخميل(

أيضًا إلى أن مديري المدارس الخاصة يعززون كذلك ظروف العمل تكاد تكون واحدة  و سنوات الخبرة و 

الموظكين دون النظر إلى سنوات خبرتيم  فالموظف بحاجة إلى التعزيز في جميع المجاالت وفي 

 جميع الظروف وميما بمغت سنوات عممو

( التي أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة 2015متكقة مع دراسة عودة )وجاءت ىذه الدراسة 

 ( في مستول األمن الوظيكي تعزل إلى الخبرة.α ≥ 0.05الداللة ) إحصائية عند مستول

( التي أظيرت نتائجيا وجود ذات داللة تعزل أل ر 2017واختمكت ىذه الدراسة مع دراسة القريوتي ) 

 متغير الخبرة في درجة األمن الوظيكي لصالإل من ليم خبرة عشر سنوات فدك ر.

 : خامسةية اللنتائج المتعمقة بالفرضمناقشة ا 5-2-5
دور مديري المدارس مستول ( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستول الداللة "ال

الخاصـة فــي محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الـوظيكي لــدل معممــييم مــن وجيــة نظــر المعممــين يعــزل 

 لمتغير نوع المدرسة "

تول الداللة ــفروق ذات داللة إحصائية عند مس أشارت نتائج تحميل التباين األحادي إلى أنو ال توجد

(α ≥ 0.05 )دور مديري المدارس الخاصة في محافظة الخميل في مستول بين تقديرات أفراد العينة ل

وكذلك   عزل لمتغير سنوات نوع المدرسةل معممييم من وجية نظر المعممين تتعزيز األمن الوظيكي لد

والنزاىة في تعزيز األمن الوظيكي ودور العالقات اإلنسانية في لممجاالت ما عدا مجالي دور العدالة 
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لبيان اتجاه الكروق  وكانت الكروق بين  (LSDتعزيز األمن الوظيكي  وتم فحص نتائج اختبار )

 .الذكور والمختمطة لصالإل المختمطة

التي تكون السبب في ذلك أن المدارس غير المختمطة ىي لمصكوف العميا في الغالب و  وتعزو الباح ة

من أجر  بحاجة إلى متابعة أكبر من قبل الوظكين وبالتالي يجدون أن عمميم يكوق ما يحصمون عميو

مادي ومعنوي  كما أن طموح المعممين يرقى إلى المزيد ال سيما وأنيم يقدمون خدمات متميزة في 

 .التعميم في المدارس الخاصة وجيود مضاعكة

 السادسة:  الفرضيةاقشة النتائج المتعمقة بمن 5-2-6
دور مديري المدارس مستول ( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستول الداللة "ال

عــزل ل معممــييم مــن وجيــة نظــر المعممــين تالخاصـة فــي محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الـوظيكي لــد

 لمتغير مستول المدرسة "

توجـــد فـــروق ذات داللـــة تبـــاين األحـــادي إلـــى أنـــو حميـــل الت تبـــين مـــن خـــالل فحـــص الكرضـــية باســـتخدام

( بين تقديرات أفراد العينة لدور مديري المدارس الخاصة في α ≥ 0.05إحصائية عند مستول الداللة )

ل معممييم من وجية نظر المعممـين تعـزل لمتغيـر مسـتول محافظة الخميل في تعزيز األمن الوظيكي لد

 تعزيز األمن الوظيكي  ودور العالقات اإلنسانية  يىة ففي مجالي دور العدالة والنزاالمدرسة 

ساسية العميا لصالإل األساسية الدنيا  وبين ال انوية واألساسية انت الكروق بين األساسية الدنيا واألوك

 .عميا لصالإل ال انويةال

ية محافظة ىي من فئة المرحمة األساسالالباح ة السبب إلى أن أغمب المدارس الخاصة في وتعزو  

الدنيا وبالتالي التوجييات نحو االىتمام بالمعممين تتضاعف  كما أن االىتمام باألمن الوظيكي لدل 

ليذه المرحمة من حيث  االمرحمة ال انوية ميم بقدر أىمية ىذه المرحمة االنتقالية وبالتالي نجد تقديرً 

 حمة  مارىا.نسانية حتى تعطي ىذه المر دالة في جميع صورىا والعالقات اإلتعزيز الع
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 السابعة:  ناقشة النتائج المتعمقة بالفرضيةم 5-2-7
دور مديري المدارس مستول ( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستول الداللة "ال

عــزل ل معممــييم مــن وجيــة نظــر المعممــين تالخاصـة فــي محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمــن الـوظيكي لــد

 لمتغير مكان العمل"

فحــص الكرضــية الســابعة بحســاب نتــائج اختبــار "ت" والمتوســطات الحســابية الســتجابة ن مــن خــالل تبــي

دور مــديري المـــدارس الخاصــة فــي محافظــة الخميــل فــي تعزيــز األمـــن مســتول أفــراد عينــة الدراســة فــي 

متغيـــر مكـــان العمـــل  ويتضـــإل مـــن الجـــدول المعممـــين حســـب الـــوظيكي لـــدل معممـــييم مـــن وجيـــة نظـــر 

( تعزل لمتغير مكان العمل α ≥ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة فروق  د( وجو 20.4)

كي  وكانــت الكـــروق مجــاالت مــا عـــدا مجــال دور العدالــة والنزاىــة فــي تعزيـــز األمــن الــوظيفــي جميــع ال

لصالإل المدينة  وتعزو الباح ة السبب إلى عدد المدارس الخاصة في المدينة نسبة إلى عددىا في باقي 

 % من المدارس الخاصة في محافظة الخميل. 62.7ل نسبة المدارس ما مقداره المديريات حيث تشكّ 

 التوصيات  5-3
 : لتوصل إلييا توصي الباح ة بما يدتيا في ضوء النتائج التي تمّ 

تحسين واقع األمن الوظيكي في المدارس الخاصة من خالل وضع معايير  ابتة تعتمدىا  -1

 اعد. الوزارة في حال التق

دعم المدارس الخاصة ماديًا من قبل الحكومات  بما أنيا تقدم خدمات تربوية معينة لقطاع  -2

 الحكومة. 

 سن قوانين  ابتة ومعتمدة تعمل عمى حماية حقوق المعممين المادية والمعنوية.  -3

 لخاصة مقابل اإلنجازات التيضرورة وجود حوافز مادية ومعنوية تقدميا إدارة المدارس ا -4

 ا المعممون.يحققي
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 مقترحات ال 5-4
 التوصل إلييا توصي الباح ة بما يدتي:  في ضوء النتائج التي تمّ 

إجراء دراسة مقارنة لممن الوظيكي لدل المعممين في المدارس الخاصة ومعممي المدارس  -1

 الحكومية.

 إجراء دراسة حول عالقة األمن الوظيكي بمخرجات العممية التعميمية.  -2

 ي.الوظيكيمية لعقود المدارس الخاصة وعالقتيا باألمن إجراء دراسة تحم -3
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  قائمة المصادر والمراجع

 العربية بالمغة المراجعأواًل: 

األمن الوظيفي وعالقتو بمستوى الطموح لدى المدراء  :(2003) ايف.ن نضال سمير إبراىيم 

  ر بعض المتغيرات الديمغرافية عمييماالعاممين في مقرات وزارات السمطة الوطنية الفمسطينية وأث

 رسالة ماجستير غير منشورة(.) .فمسطين  نابمس  النجاحجامعة 

درجة تعزيز القادة األكاديميين لألمن الفكري وعالقتو بدرجة توافر األمن  :(2017أبو حمام  فدول. )

 .األردن  عمان  طجامعة الشرق األوس  الوظيفي في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان

  .)رسالة ماجستير غير منشورة(

تد ير التمكين النكسي في انعدام  :(2018. )  أمير  وعبد األمير  عديوالكالبي  ليثأبو طبيخ  

مجمة مركز دراسات الكوفة: مجمة فصمية  ( األمن الوظيكي )دراسة تطبيقية في كمية اإلدارة واالقتصاد

 .210-185  ص 48. ع محكمة

المؤسسة الجامعية لمدراسات   إدارة الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي(. 2000كامل. ) بربر 

  .لبنان  بيروت  2ط  والنشر والتوزيع

من الفكري بوزارة التربية نحو بناء مشروع تعزيز األ :(2013)البقمي  سعود بن سعد محمد. 

. كرسي األمير نايف بن عبد يم والتحدياتالمؤتمر الوطني األول لألمن الفكري المفاى والتعميم.

  الرياض.العزيز لدراسات األمن الككري بجامعة الممك سعود. 

ممخص  معدل البطالةتحميل "دور المستقبل الوظيفي" في تخفيض  :(2011) آمال.بن سالم  

لمداخمة في ممتقى دولي حول استراتيجية الحكومة في القضاء عمى البطالة وتحقيق التنمية 

    الجزائر.الجزائر  لمستدامةا



91 

 

  وسائل تنفيذ قيمتي العدالة والنزاىة في جامعة الممك سعود :(2014الحدي ي  إبراىيم بن محمد. )

 الرياض  السعودية.  أكتوبر 28مؤتمر جامعة الممك سعود  

 األمن الوظيفي وعالقتو باألداء الوظيفي دراسة عمى الجامعات :(2016جبريل  إيمان جبريل. )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. .الجامعة اإلسالمية  غزة  فمسطين  الفمسطينية في قطاع غزة

  العالقات اإلنسانية وأ رىا عمى أداء العامل بالمؤسسة )دراسة ميدانية( :(2015جميمة  بن زاف. )

 جزائر.ال  معة قاصدي مرباح ورقمةجا  2015ديسمبر  .21 ع.مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية

الصراعات الشخصية وانعكاساتيا عمى األمن الوظيفي  :(2006). حمدالخرب  محمد بن عبد اهلل بن 

جامعة نايف   )دراسة مسحية التجاىات العاممين في ديوان وزارة التربية والتعميم بمدينة الرياض(

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. .معموم األمنية  الرياض  السعوديةل

دور األمن الوظيفي في تحسين أداء العاممين )أعضاء  :(2017ر بن يوسف فرحان. )الخميل  صخ

 .السعوديةالرياض   األمنية   جامعة نايف العربية لمعموم ىيئة التدريس بجامعة الجوف نموذجا(

 رسالة ماجستير غير منشورة(.)

الت اإلدارية وآفاق المدارس الخاصة في محافظة الخميل: المشك :(2018دنديس  عبير إبراىيم. )

 ماجستير غير منشورة(. )رسالة .فمسطين  الخميل  الخميلجامعة   التطوير

. دار اليازوري اإلدارة االستراتيجية: مفاىيم وعمميات وحاالت دراسية :(2005الدوري  زكريا مطمك. )

 .األردن  عمان  العممية لمنشر والتوزيع

الوالء التنظيمي وعالقتو باألمن الوظيفي لدى  :(2011) .الدوسري  عبد اهلل بن فياد بن شاجع

معموم األمنية  الرياض  جامعة نايف ل  المعممين بقطاع التربية والتعميم بمحافظة وادي الدواسر

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. .السعودية
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في درجة مشاركة معممي المدارس الثانوية العامة في األردن  :(2005الرواشدة  خمف سميمان. )

جامعة عمان العربية   عممية صنع القرار في مدارسيم وعالقتيا بشعورىم باألمن ووالئيم التنظيمي

   )رسالة ماجستير غير منشورة(. .األردن  عمان  لمدراسات العميا

  2طإدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي.  :(2006) وصالإل  عادل حرحوش.  السالم  مؤيد سعيد

  األردن.  عمان  يثعالم الكتب الحد

األمن الوظيفي لممعممات السعوديات في المدارس  :(2004عبد المعطي. ) سمسم  لمياء حسن

)رسالة  .السعودية  ةالمكرم مكة  القرلجامعة أم   (االقتراحات-المعوقات-الواقعاألىمية بمدينة جدة )

 ماجستير غير منشورة(.

إلدارة االلكترونية في تحقيق األمن الوظيفي من دور ا :(2013الشمري  عمشى بنت خميف ناصر. )

جامعة نايف لمعموم األمنية    وجية نظر موظفي اإلدارة العامة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(.الرياض  السعودية

دى النمط اإلداري لمدرات المدارس وعالقتو باألمن الوظيفي ل :(2015)زين رسمي  الشويات 

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(.األردن  اربد  جداراجامعة   المعممات في محافظة عجمون

المشكالت اإلدارية في المدارس الخاصة من وجية نظر  :(2004)صالإل  آمنة عزت أنيس. 

جامعة النجاح الوطنية    المديرين والمعممين وأولياء األمور والطالب في محافظات شمال فمسطين

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. فمسطين.نابمس  

التماثل التنظيمي ألعضاء الييئات التدريسية في الجامعات األردنية  :(2005) أحمد.الصرايرة  خالد 

)رسالة دكتوراة  .األردن  عمان األردنية الجامعة   الرسمية وعالقتو بشعورىم باألمن وباألدء الوظيفي

  غير منشورة(.
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باألمن لدل أعضاء الييئات التدريسية في الجامعات  سحسااإل :(2009). أحمدالصرايرة  خالد 

المجمة العربية لضمان   األردنية الرسمية وعالقتيا بددائيم الوظيكي من وجية نظر رؤساء أقساميم

 .3العدد   الجامعيجودة التعميم 

ة التنظيمية لدى دور األمن الوظيفي في تحقيق سموك المواطن :(2015صرصور  آية عبد القادر. )

)رسالة  فمسطين.غزة    الجامعة اإلسالمية  الموظفين اإلداريين بجامعة األقصى في قطاع غزة

 ماجستير غير منشورة(.

مجمة قمقيمية بين اليوم مصطمحات االقتصاد والمال واألعمال. : (2008الصوص  سمير زىير)

   فمسطين.واألمس االلكترونية

دار الشرق لنشر والتوزيع    1  طاإلدارة المدرسية الحديثة :(2001عابدين  محمد عبد القادر )

 .  األردنعمان

 .األردن    عماناالتجاىات الحديثة في اإلدارة المؤسسية :(2015عامر  طارق عبد الرؤف. )

دراسة ميدانية لدل  الوظيكي:درجة اإلحساس باحتياجات األمن  :(2009عبد الحق  زىرية إبراىيم. )

 .52ع  .العربيةاتحاد الجامعات  مجمة  الخاصةئة التدريس في جامعة اإلسراء أعضاء ىي

. نظرة متكاممة  الرياض مطابع معيد المدخل السموكي في اإلدارة :(1991عبد الوىاب  عمي محمد )

 اإلدارة.

ـــي  صـــبحي جبـــر. ) ـــي اإلدارة :(2005العتيب   عمـــان  دار الحامـــد  1. طتطـــور الفكـــر واألســـاليب ف

 .  األردن

الوظيفي وأداء المعممين من وجية نظر المديرين  ناألم :(2006) اهلل.عركوك  طارق فرج عبد 

)رسالة ماجستير  .السعودية  مكة  جامعة أم القرل  ومعممي التعميم العام بتعميم العاصمة المقدسة

 غير منشورة(.
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زان التربوية  المممكة . صحيكة جااألمن الوظيفي وعالقتو باإلنتاجية :(2012العريشي  محمد )

 الرياض  السعودية.  العربية السعودية

الوظائف االستراتيجية في إدارة الموارد : (2010)  وجواد  عباس حسن. العزاوي  نجم عبد اهلل

 . عمان األردن   ممية لمنشر والتوزيع. دار اليازوري العالبشرية

  3دار الككر العربي  ط  الوظيفي القياس النفسي لألمن :(2014)عالم  صالح الدين محمود. 

 القاىرة  مصر.

العالقات اإلنسانية وأثرىا عمى الرضا الوظيفي دراسة حالة لعمال صندوق  :(2016عمي  بونوة. )

)رسالة دكتوراة غير    جامعة محمد خضير  بسكرة  الجزائر.وكالة الجمفة-الضمان االجتماعي

 منشورة(.

درجة الصمت التنظيمي وعالقتيا بمستوى األمن الوظيفي  :(2015عودة  بشرل عبد اهلل محمد. )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. .األردن  الزرقاء  الجامعة الياشمية  في الجامعات األردنية

تخطيط وتنمية المسار الوظيفي وانعكاساتو  :(2011الكاضل  عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز. )

جامعة نايف لمعموم األمنية    والتعميمالعاممين في وزارة التربية  عمى األمن الوظيفي من وجية نظر

 )رسالة ماجستير غير منشورة(.الرياض  السعودية. 

السموك التنظيمي: دراسة السموك اإلنساني الفردي والجماعي في  :(2000القريوتي  محمد قاسم. )

   عمان  األردن.دار الشروق لمنشر والتوزيع  المنظات المختمفة

واقع التحوالت التربوية كمدخل لتحقيق  :(2016سمر عبد الرازق. ) والحاج القطراوي  رياض عمي 

مجمة العموم النفسية مجتمع المعرفة كما يراه مدراء ومعممو مدارس التعميم الخاص في فمسطين. 

   (.2) 3  والتربوية
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لقادة اإلداريين في جامعة آل درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى ا :(2014) عمي.المشاقبة  نور 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. األردن. المكرق  البيت جامعة آل  ،البيت وعالقتيا باألمن الوظيفي

 .الدعوة لمنشر دارالقاىرة    1  جمجمع المغة العربية. 2010المعجم الوسيط 

ي ألعضاء الييئة تقدير درجة توافر األمن الوظيف :(2015ممكاوي  أميرة حسان عز الدين. )

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(.األردن  ربدإ  جداراجامعة   التدريسية في الجامعات األردنية

تخطيط الموارد البشرية في تحقيق األمن  ةفاعمي. (2015) .خالد بن محمد بن عبد العزيز اليويش 

 راة غير منشورة(.)رسالة دكتو  .السعودية  الرياض  جامعة نايف لمعموم األمنية  الوظيفي

فمسطين.  –  رام اهلل الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي(. 2016/2017وزارة التربية والتعمم العالي )

https://www.mohe.pna.ps: الوصول إليو من خالل الرابط اإللكتروني 

التخطيط االستراتيجي المدرسي في ظل قانون المدارس الخاصة في  :(2010ياسين  شريكي. )

جامعة دالي إبراىيم.   ( دراسة حالة المدرسة العممية الجديدة الخاصة2008-2003زائر )الج

 )رسالة ماجستير غير منشورة(.الجزائر. 
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 قائمة بدسماء المحكمين

 الجامعة التي يعمل بيا االسم الرقم

 جامعة القدس د. محمود أبو سمرة 1

 جامعة القدس د. إبراىيم عرمان 2

 جامعة القدس د. نبيل عبد اليادي 3

 جامعة الخميل د. كمال مخامرة 4
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 جامعة الخميل د. محمد الجعبري 6

 جامعة الخميل د. حاتم عابدين 7

 جامعة الخميل محمد الحرباوي . أ 8

 جامعة الخميل عمرو اسعيكانأ.  9

 منطقة دورا –جامعة القدس المكتوحة  د. جمال بحيص 10

 منطقة الخميل –جامعة القدس المكتوحة  د. عادل ريان 11

 منطقة الخميل –جامعة القدس المكتوحة  د. محمد شاىين 12

 منطقة الخميل –جامعة القدس المكتوحة  د. خالد كتمو 13

 منطقة الخميل –جامعة القدس المكتوحة  العسيميد. رجاء  14

 منطقة الخميل –جامعة القدس المكتوحة  د. تيسير أبو ساكور 15
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 (2ممحق )

 االستبانة بصورتيا النيائية 

 

 جامعة القدس 
    برنامج اإلدارة التربويةعمادة الدراسات العميا/ 

 المعمم/ة المحترم/ة                   
"دور مديري المدارس الخاصة في محافظة الخميل في  ة بإجراء دراسة حول موضوع: تقوم الباح

وذلك استكماال لمتطمبات الحصول   "من وجية نظر المعممين تعزيز األمن الوظيفي لدى معممييم
يرجى اإلجابة عن فقرات االستبانة بصدق عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربوية في جامعة القدس  

ية من أجل تحقيق أىداف ىذه الدراسة  عمما بدن البيانات التي سيتم جمعيا ستستخدم وموضوع
 ألغراض البحث العممي  وستعامل بسرية تامة.

 الباحثة: شــرين طو                                                                 

 القسم األول: البيانات الشخصية: ــ

  أن ى                 : ذكر الجنس

  يطا          جنوب الخميل        الخميل         : شمال الخميل المديرية

  ماجستير            بكالوريوس       : دبموم المؤىل العممي

 سنوات 10أك ر من          سنوات       5 – 10سنوات  5أقل من  سنوات الخبرة:

 مختمطة                  إناث          : ذكور نوع المدرسة

  انوية                أساسية )عميا(                دنيا( : أساسية )مستوى المدرسة

  قرية                     :       مدينة مكان العمل
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  القسم الثاني: فقرات االستبانة
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