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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



 ح

 

The Role of Private School Principals in Hebron Governorate in 

Enhancing the Job Security of Their Teachers from their Opinions 

 

Prepared by: Shireen Ismail Mahmoud Taha 

Supervisor: Dr. Ashraf Abu Khairan 

 

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

 

 

 



5 

 

 :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 
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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
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