
  ديالىفي  الثانوية االدارة بالمشاركة كمدخل لتحسين مستوى اداء العاممين في ادارة المدارس

*عدي كريم رحمان العامري. د.م                                   

                         جامعة يالى       / كمية التربية االساسية 
                                     Auday6666@yahoo.com 

                                                                                             :  الملخص
وذلك من  ,2015عام  لقد تم اجراء البحث في محافظة ديالى عمى عدد من المدارس الثانوية

 التعميم في المدارس من خاللتطويرو, عمل االدارة والعاممين في ىذا المجال اجل الوقوف عمى
, الى نجاح عمميم  التي توديو هاالدارة بالمشاركة كمدخل لتحسين العمل وما مدى تطبيقيم ل

وقد كان ىدف البحث معرفة دور االدارة بالمشاركة كمدخل لتحسين , مشكمة البحث تىذه كان
وايضا سببا ميم لتحسين  لتطوير العممية التعميمية اداء العاممين في ادارة المدارس الثانوية

مدير في بعض المدارس الثانوية وتم اختيار العينة بالطريقة  20بمغت عينة البحثو االداء
ومن اجل الوصول , وتم توزيعيا عمى العينة وجمعيا ,استخدام استمارة االستبانةوتم , العمدية 

الى النتائج تم استخدام الوسائل االحصائية المناسبة وبعد اكماليا تم الوصول الى اىم النتائج 
وىي وجود فروق ذات داللة معنوية في في اجابات العينة بمحور فيم وادراك القيادات االدارية 

بالمشاركة كمدخل لتحسين اداء العاممين في ادارة المدارس مما يدل عمى انيم يشعرون لالدارة 
 اوكما ان ىناك فروق, بااىمية المشاركة ومدركين لمااىمية المشاركة في العمل ويجب تطبيقيا 

التخطيط والتنظيم )لة معنوية في تطبيق عناصر االدارة في المشاركة في العمل وىي اذات د
ليذه العناصر دور ميم في تطبيق االدارة بالمشاركة من خالل اشراك  اذ (الرقابة والتوجيو و

 من خالل وتصب في تطوير التعميمالعاممين في االدارة بو وىي تودي الى تحسين االدارة 
وقد كانت التوصيات العمل عمى اعطاء دور اكبر لالدارة , بيذا الجانبتحسين اداء العاممين 

داد دورات مستمره في االدارة بالمشاركة لمكوادر االدارية في المدارس الثانوية بالمشاركة وكما اع
                               .  والعمل ايضا عمى تطبيقيا في جميع المدارس لتحسين العمل
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Abstract 

 This research was conducted in Diyala province for the secondary 

schools in order to cover the work of the administration and the 

administrators in this field. The aim of the research was to investigate 

the role of collaborated administration on work development as an 

approach to improve the performance of employees in secondary school 

administration as well as the application extent that can lead to success. 

The sample of the study consisted of 20 respondents including principles 

and some high school teachers who were selected in a nonrandom 

manner. The used questionnaire consisted and distributed to the study 

sample and then recollected in order to achieve the goal of this study. 

The results were analyzed using an appropriate statistical method. The 

results showed the presence of statistically significant differences in the 

answers of the respondents, and for the following point: The 

administrative leadership understand and comprehends the teachers’ 

collaboration as an approach to improve the performance of employees 

in the management of schools.  This indicates that they feel the 

importance of participation and the importance of the collaboration at 

work and thus it should be applied. The result also shows statistical 

differences in the application of the administration's participation 

elements of work, such as (planning, organizing, directing and 

controlling). These elements played an important role in the application 

of participatory management through the involvement of employees in 

the administration. In addition, it can improve management participation 



and improve the performance of employees in the secondary schools. 

Therefore, this study recommended giving a greater role for the 

collaborative administration as well as prepare continues courses to 

management and collaborative administration to the administrative staff 

in secondary schools to improve their performances.                                      

                       

:                                                                                                 واالىمية  المقدمة_ 1  

ان قطاع التربية من القطاعات الميمة التي تيدف الى تربية وتعميم اجيال قادرة عمى النيوض 
من االدارة الناجحة التي  دأتب اذومواجية متطمبات المجتمع وقادرة عمى مواجية ظروف الحياة 

فوه من شباب قيادي يتطمع في جمع صتظم  ىاتقود العممية التربوية ذات االدارة المتطوره الن
التعميم واالدارة في ىدف واحد وىو بناء مجتمع ناجح قادر عمى تطوير الحياة نحو االفضل 

في العممية التربية  ميماتعد االدارة بصورة خاصة ركنآ  اذ , لمواكبة تطورات العالم المستمرة
سسات التعميمية النو نشاط بناء يتم بعيد عن العشوائية وبصورة منظمة ويستيدف تحقيق ؤبالم

تسمح بو  ما ليا عقميآ وبدانيآ ونفسيآ واجتماعيآ الى اقصى الممارسالبناء المتكامل المتزن لمفرد 
 )طور الميارات االدارية في العمل قدراتة واستعداتة وبما يمكنة من التكيف مع المجتمع والذي ي

كما ان االدارة تساىم بدورفعال في تقويم االتجاىات السمبية لدى ,  (167: 2003عمي 
ين وتعديل مسارىا لتصبح اتجاىات ايجابية واستثمار طاقتيم وشغل اوقات فراغيم في ياالدار

وبناءه وىذا يساعد عمى وتكون ادارة ناجحة ىادفة المشاركة في االدارة من اجل نجاح العمل 
تنمية السمات الخمقية واالدارية واكتساب الميارات االدارية في العمل مما يحقق التوازن الفعمي 
في ادارة اي موسسة ويساعد ايضا عمى اكتساب ميارات ادارية جديده من خالل السماح في 

وىذه المشاركة ليا  ,طرح االفكار الجديده والمشاركة في الراي داخل االدارة في الموسسات 
اىمية في ادارة المدارس حيث ضرورية االىتمام باالدارة بالمشاركة في ادارة العمل واخذ االفكار 

التدريسي داخل المدارس مما يساعد عمى تطوير العمل ومعالجة المعوقات  لمكادرالجديده 
 ميوليمم بتحفيزىم وىذا ايضآ يقو االدارية وحل المشاكل بشكل يخدم الجميع والمصمحة العامة

عادل  )ويرى  المدير ودعمة في انجاز العمل االداري داخل الموسسة  ةعمى مساعد



المشاركة االدارية في  أمتطور حديث يؤمن بمبد فكرتطوير الفكر التقميدي الى ان  (74:1996
من المخرجات وليس من  ءالجوده الشاممة في العمل والبد عنصريطور  أوىذا المبدالعمل 

المدخالت كما كان االمر في االدارة التقميدية وان يتم عمل االدارة الحديثة بالمشاركة مع 
الييئات والكادر الموجود داخل اي موسسة ويتبنى شعار البحث والتميز وان يكون التقويم كفاءة 

                                                           .وكم االنتاج االداري اساس العمل 

وعمى ذلك متابعة اي عمل وتقويمة بشكل متواصل واشراك جميع العاممين بو من اجل تطويرة 
فالتقويم كما يعرفة , ىو اىم االسباب لنجاح ىذا العمل  ألىدافووتصحيح مسارة وضمان تحقيقة 

مسار  تستيدف تعديل رجال التربية ىو عممية تشخصية عالجية اوىي عممية معيارية مستمرة
ىم جوانبيا فيي ضمان االستمرار وروح المنافسة والعطاء أل ية التعميمية واالرتقاء والتطويرالعمل

 )ومن ثم فعممية التقويم ذاتيا تمثل مفتاح النمو الميني  المتميزوالتجديد واالنتياء الى االداء 
ومن ىذا المنطمق البد من اعادة النظر في العمل داخل اي موسسة , (187:2004القحطاني 

اىمية في لو من ادارية وكيفية ادارة النشاط االداري داخميا وباالخص ادارة المدارس لما 
شباب قيادي في المجتمع وىذا يطبق في ادارة تتميز لتعميم وتخريج المجتمع النيا تعتبر اساس 

بالمشاركة الفعمية في جميع جوانب العمل االداري واشراك الكوادر العاممة التي تتميز بالخبره 
وذات افكار متطورة وجديده  داخل الموسسة في اتخاذ القرارات والمشاركات في الراي في 

سة التربوية الن ذلك يحفز العاممين لدعم االدارة االمور االدارية التي تساعد في تطوير الموس
ومساندتيا في حل المشاكل التي تواجييا ىذه الموسسة وبالتالي ينعكس ذلك عمى تميز العمل 

                                   .الى تحقيقيا االداري داخميا وتحقيق االىداف التي تسعى 

 1_2               :مشكمة البحث _ 

االدارة الحديثة في الوقت الحاضر الى تطوير موسساتيا بكافة الطرق لموصول الى  تسعى
اىدافيا الحقيقية بااقل جيد واقصر وقت من خالل تطوير اساليبيا االدارية لكي تواكب التغيرات 
والتطورات المستمرة في العالم فقد لحق التغير بكل ابعاد وعناصر العمل في متطمبات االعمال 

المماراسات االدارية نحو االاخذ بااساليب متقدمة لكي تستطيع المنافسة والصمود في واتجيت 



يجب التفاعل في  امجاالت العمل وبذلك اصبحت االدارة الحديثة الزامآ عمى العمل بيا ومن ىن
مجاالت االدارة وعناصرىا وتطبيقيا من خالل العمل الجماعي المشترك واشراك العاممين 

البد الوقوف  انو الباحث أىمن اجل تطويرىا وتحقيق اىداف اي موسسة وقد ر باالدارة جميعا
عمى عمل ادارة المدارس واالبتعاد عمى االدارة التقميدية التي تضع المدير ىو القائد واالداري 
الوحيد في العمل دون اشراك الكوادر التدريسية في ادارة المدرسة مما يزيد  في تطوير العمل 

, حل المشكالت التي تواجية العمل االداري وىذا غير موجود سابقآ في مدارسنا  واشراكيم في 
تطوير العمل وانجازه بشكل اسرع ومعالجة المشاكل بشكل مشترك  الى المشاركة تودي اذ ان

زيادة الحرص من قبل  عمى واخذ وتطوير العالقات االجتماعية داخل اي موسسة مما تساعد
                                   . الموسسة بشكل يخدم الجميع الجميع عمى تحقيق اىداف 

                                   :                                     ىدف البحث _3_1

وقد ىدف البحث الى استخدام االدارة المشتركة لتحسين اداء العاممين في ادارة المدارس الثانوية 
في تحسين العمل وىذا كان ويمكن ان تكون عممية االدارة المشتركة سببأ في بعقوبة المركز 

                                                        غير موجود سابقأ في ادارة المدارس

  1_4                    :                                                 مجاالت البحث  

بعوقبة المركز       / بعض مدراء المدارس الثانوية في محافظة ديالى : المجال البشري _     

 2015/  15/10ولغاية  15/4/2015لمفتره من : المجال الزماني _  

                                  محافظة ديالى/ المدارس الثانوية في مركز بعقوبة : المجال المكاني _ 

                                               :                                                     مصطلحات البحث _ 5_1

ىي التعاون بين كل من الرؤساء والمروؤسين بالمنظمة لمناقشة : االدارة بالمشاركة _ 
لتحقيق االىداف المرجوة   المشكالت االدارية وذلك بيدف وضع الحمول المالئمة ليا وصوآل

                                                                                                              (1993,يوسف )



:                                                            اجراءات البحث الميدانية _2  

                                                                    منيج البحث        1_2

ييتم  اذمتة لمشكمة البحث ءالباحث المنيج الوصفي باالسموب المسحي وذلك لمال استعمل
سات السابقة لدى االفراد ردي الى تحقيق العالقات بين االشياء والمماؤبالمجتمع الوصفي وي

                           .  مع مشكمة البحث والوصول الى النتائج الحقيقية لمبحث  مالئمتوو

                                                                        :عينة البحث _ 2_2

البحث وقد تكون من شخص  ىاىي المجموعو التي يتم فحصيا ودراستيا اي ىي التي ينفذ عمي
تم اختيار العينة بالطريقة العمدية  اذ (123:2002وجية محجوب  )واحد او مجموعة اشخاص 

 (20)والبالغ عددىم الثانوية  والمدرسين العاممين كمدراء سابقا في المدارس المدارسوىم مدراء 
في  فقط قوبةداخل مركز بع 35البالغ عددىم  من المجتمع االصمي% 76ويمثمون نسبة 
                                                                             . محافظة ديالى

                                                             :وسائل جمع المعمومات _ 3_2

                                                                        المصادر والمراجع _ 

                                                                          استمارةاالستبانة _ 

                                                                          استمارة االستبانة_ 

ين يدارالمنفذه عمى اال (احمد عبدالمنعم )الباحث استمارة االستبانة المبنية من قبل  استعمللقد 
ه لعينة بحثي وىي مقننة التحتاج مره ثانية هوالعاممين في المجال االداري وىذه العينو مشاب

 )والعبارات  (5) ددىاوع امحاوره مع كاممة وبعد اخذ االستمارة كونيا قريبة الى عينة البحث ل
تم عرضيا عمى خبراء في مجال عمم االدارة والقياس و موزعو عمى المحاور بالتساوي (50

متيا مع بحثي وبعد االطالع عمييا من قبل الخبراء والمختصين تم ءوالتقويم من اجل معرفة مال



ذلك و تعديل بعض العبارات والمحاور وتم حذف وتقديم بعض منيا حسب مايتناسب مع بحثي
وىي نسبة مالئمة % 75مة البحث بنسبة ءحصول نسبة توافق عمى مالو حسب راي الخبراء

                   (1)في ممحق  من اجل الوصول الى نتائج البحث وكما لبحثي وتم اعتمادىا

                                                               :التجربة االستطالعية _ 4_2

بالتجربة  هاولية يقوم بيا الباحث عمى عينة صغيره قبل قيام استطالعيةعبارة عن دراسة  ىي
وعمية قام  (1997محمد صبحي حسنين  )الرئيسية بيدف اختيار االساليب واالداوات لبحثة 

وذلك لمعرفة  (4)جراء تجربة استطالعية عمى مجموعة من العينة والبالغ عددىم أالباحث ب
.ضوحيا لمعينة ومعالجة المعوقات التي قد تحدث اثناء التجربة وت وااالجابات وفيم الفقركيفية   

                                                                    :التجربة الرئيسية _ 4_2

وىم مدراء  20/4/2015 عمى عينة البحث بتاريخالرئيسية جراء التجربة ألقد قام الباحث ب
المدارس الثانوية في محافظة ديالى حيث تم توزيع استمارة االستبانة من خالل زيارة كل مدرسة 

      . من اجل تفريغيا ومعامالتيا احصائيا لموصول انتائج العممية عنووتم جمعيا بعد االجابة 

: الوسائل االحصائية_ 5_2  

(SPSS )من اجل معالجة النتائج التي حصل عمية الباحث استخدم الحقيبة االحصائية   

   ( 2كا )معامل االرتباط , االنحراف المعياري , الوسط حسابي  (2009عايد كريم,)بالقوانين اآلتية 
 

                                                              : وتحميل ومناقشة النتائج عرض_3
المعياري والدالة االحصائية  أوالخط 2عرض وتحميل ومناقشة النسبة المئوية ومربع كا_ 1_3

لعبارات االستبيان الخاص  لالادارة بالمشاركة كمدخل لتحسين اداء العاممين في ادارة المدارس 
في تحسين  الثانوية وىو محور فيم وادراك القيادات االدارية لماىية اىمية االدارة بالمشاركة

                                                                                  . كما مبين فيالعمل 
 



 
 

درجات محور فيم القيادات األدارية (1)جدول رقم   

 
 

لكافة فقرات محور فيم وادراك القيادات (0.05)عند مستوى دااللة  2ان قيم كا (1 )يالحظ من الجدول رقم   
الن قيمة  االدارية لماىية واىمية االدارة بالمشاركة في ادارة المدارس وبفروق ذات داللة معنوية 
لصالح التكرارات االكبر وفي اجابات العينة في ىذا المحور  اعمى من مستوى نسبة الخطا  2كا

الى مما يتبين   (%50الى % 90)تتراوح من  لمفقرات المئويةالنسب كانت  اذ لجميع الفقرات
ان عينة البحث مدركة الى اىمية االدارة بالمشاركة في تطوير عمل ادارة المدارس في محافظة 

يراى الباحث من خالل النتائج ليذا المحور ان العاممين في ادارة المدارس يمتمكون  اذ ,ديالى
ك فقرات البحث مما مكنيا من ادرا عن العينة بةخبرة عممية في مجال االدارة من خالل اجا

القحطاني )ماىية اىمية االدارة بالمشاركة في تطوير عمميم حيث تختمف ىذه النتيجة مع دراسة 
ىمية  االدارة بالمشاركة يدفع بيم الى عدم اشراك ألبينت ان لعدم ادراك المدراء  اذ (18,2005

                                              .العاممين وعدم اعطاءىم الصالحيات في االدارة

2كا نسبة الخطأ الداللة  الفقرات البدائل 
 موافق موافق نوعا ما الاوافق

 ك ن ك ن ك ن
%60 8 40% 0 0% 0.80 0.50 معنوي  12 1 
%10 5.20 0.50 معنوي  2 40%  8 50%  10 2 
%0 0.80 0.50 معنوي  0 60%  12 40%  8 3 
%0 7.20 0.50 معنوي  0 80%  16 20%  4 4 
%0 3.20 0.50 معنوي  0 70%  14 30%  6 5 
%0 7.20 0.50 معنوي  0 20%  4 80%  16 6 
%5 7.90 0.50 معنوي  1 50%  11 45%  8 7 
%10 12.40 0.50 معنوي  2 70%  14 20%  4 8 
%0 0.80 0.50 معنوي  0 50%  10 50%  10 9 
%0 12.80 0.50 معنوي  0 10%  2 90%  18 10 



                                                                                      
 كما تبين من نتائج اجابات العينة عمى ىذا المحور ىناك تفاوت في االجابات فمنيم من يوافق

يتبين من ىذه  اذ, سعمى فيم وادراك لماىية واىمية االدارة بالمشاركة في ادارة المدار بشده
كانت  اذالنتائج ان العاممين في ادارة المدارس مدركة وفاىمة لماىمية واىمية االدارة بالمشاركة 

والتي حصمت ىذه  واعمى تكرارات حسب ترتيب اعمى نسبة (7,1,8,6,10 ) رقم  الفقرات
لعبارة حيث جات ااعمى نسب مئوية عالية في اجابات العينة حسب راي العينة  عمى العبارات

بالمرتبة االولى بنسبة  (تعطي المشاركة حرية لممروؤسين في العالقات العامة)وىي  (10)رقم 
الباحث ليذه االدارة بالمشاركة ويعزو  اىمية لماىيةادراك و فيم محور في درجة% 90مئوية 

رة النتيجة ان المشاركة تعطي حرية لممرؤسين فرصة اكبر لمعالقات العامة ومع العاممين بصو
خاصة وتساىم ايضا في تطوير العالقات وكسب العاممين وزيادة الثقة بينيم وتساعد ايضا في 

انجاز العمل بروح الفريق الواحد وىذه تاتي من خالل الخبرة لدى العاممين في ادارة المدارس 
التي اظيرت سرعة  (5,2003احمد المطوع )االدارة بالمشاركة ويتفق مع دراسة  ىيةوفيميم لما

 )ت الفقرة ءولقد جا لمشاركةبا االدارة  االنجاز في تطوير العمل من اىم العوامل المشجعة في
 (البد ان يتوازن حجم الصالحيات المعطاة لممروؤسين مع الواجبات المطموبة منيم)وىي  (6

ىية اىمية االدارة في محور ادراك وفيم لما% 80حسب الترتيب بنسبة  بالمرتبة الثانية
عينة عمى ىذه الفقرة مؤيده في يراى الباحث ان اجابات ال اذ, بالمشاركة في ادارة المدارس 

اعطاء صالحيات لممرؤسين تتالئم مع واجباتيم لكي تمكنيم من انجاز العمل بشكل متميز 
فز لممروؤسين لمواكبة التطور االداري حيث اعطاء حسن شكل ويعطي نوع من الحاأوبا

     ارباك بالعمل وعدم انجازه بالوقت الى صالحية اقل او اعمى من الواجبات المطموبة يودي
لمدير من ا لان المشاركة التعط)فقد جاءات بالمرتبة الثالثة وىي  (8)اما الفقره , المحددة 

 بة المئوية لفقرات المحور حيث كانت ذات نسبة حسب ترتيب النس (متابعة المروؤسين لمعمل 
المشاركة التعطل عمل المدير  ىذه الفقره ان عنالباحث ان اجابات العينة  ىيرا اذ, % 80 

في متابعة عمل المروؤسين في كيفية انجاز اعماليم بشكل افضل بل تزيد من المتابعة 
والمحاسبة من اشراكيم في تفاصيل االدارة والمسئولية في نطاق اوسع في العمل وىذا يتفق مع 



جاح العمل والتي اظيرت ان من العوامل الضرورية لن (31,2003محمد العثماني )دراسة 
                            . (االداري داخل الموسسة ىو االشراف بشكل اوسع عمى العاممين 

حسب ترتيب النسب المئوية لفقرات محور االدارة بالمشاركة  جاءت بالمرتبة الرابعة (1)والفقرة 
ركة من االعتماد تزيد االدارة بالمشا)وىي  لمحور فيم وادراك لماىية اىمية االدارة بالمشاركة

اوسع في  ايراى الباحث في ىذه الفقرة المشاركة تعطي دور اذ (عمى النفس في انجازالمعامالت
خبرة االعتماد عمى النفس واالصرار عمى انجاز العمل بسرعة وبشكل افضل من خالل ال
لمدراء العممية في مجال االدارة وىذا يودي الى دعم االدارة بالمشاركة في العمل مما يزيد ا

والعاممين في ىذا المجال من بذل اقصى الجيود لمشاركة الجميع في العمل من اجل تحسين 
                                                            .اداء المدراء في المدارس الثانوية 

االدارة  فقد جات بالمرتبة الخامسة حسب ترتيب النسب المئوية لفقرات محور (7)اما الفقرة 
بالمشاركة لمحور فيم وادراك لماىية اىمية االدارة بالمشاركة في المدارس الثانوية حيث كانت 

المشاركة تعد عامال فعال   )حسب راي العينة في ىذا المحور وىي  (%50 )النسبة المئوية 
اىم يراى الباحث في ىذه الفقرة  المشاركة من  اذ ( في تدريب المروؤسين عمى ميام جديده

العوامل التي تساعد عمى تدريب العاممين عمى ميام جديده وتعطييم دور في العمل والمساعده 
 هلممدراء من اجل انجاز العمل بسرعو واقل جيد من اجل الوصول الى اليدف الذي يسعى الي

الجيد  لةوفي نفس الوقت يميزىم عمى بقية المدارس بسرعة االنجاز وق مدراء المدارس الثانوية
ن طريق اشراك جميع العاممين بالعمل االداري في ادارة المدارسة وتشجيعيم عمى تعمم ميام ع

                                                                         . ضاجديده لتطوير انفسيم اي
المعياري والدالة  أوالخط 2عرض وتحميل ومناقشة النسبة المئوية ومربع كا_ 2_3

  مبين فيلمحور التخطيط كمااالحصائية لعبارات االستبيان الخاص  

يبين درجات محور التخطيط (2)جدول رقم   

2كا نسبة الخطأ الداللة  الفقرات البدائل 
 موافق موافق نوعا ما الاوافق

 ك ن ك ن ك ن



%30 2.80 0.50 معنوي  6 50%  10 20%  4 11 
%0 0.80 0.50 معنوي  0 60%  12 40%  8 12 
%0 3.20 0.50 معنوي  0 70%  14 30%  6 13 
%10 5.20 0.50 معنوي  2 50%  10 40%  8 14 
%0 0.80 0.50 معنوي  0 50%  10 50%  10 15 
%10 7.60 0.50 معنوي  2 60%  12 30%  6 16 
%20 2.80 0.50 معنوي  4 50%  10 30%  6 17 
%0 0.80 0.50 معنوي  0 40%  8 60%  12 18 
%20 1.60 0.50 معنوي  4 40%  8 40%  8 19 
%0 0.20 0.50 معنوي  0 50%  10 50%  10 20 
 

لجميع فقرات محور  (0.05)عند مستوى دااللة  2ان قيم كا (2)يتضح من الجدول رقم 
التخطيط في االدارة بالمشاركة كمدخل لتحسين اداء العاممين في ادارة المدارس وحسب اجابات 

 اذكبر األلصالح التكرارات و اعمى من نسبة الخطأ 2وذلك الن قيمة كا داللو معنويةالعينة ذات 
ممايتبين ومن خالل اجابات  (%30الى % 70 )كانت النسب المئوية ليذا المحور تتراوح من 

في العمل  الكوادر االدارية  مشاركة االدارة عمى من قبل العاممين في  حرصالعينة ىناك 
يراى الباحث  في ىذه النتيجة  اذ, التخطيط داخل المدارس الثانوية  عمميةوخاصة في  االداري

اشراك الكوادر التدريسية واالدارية  من خاللىو اعطاء اىمية لمتخطيط من قبل مدراء المدارس 
التخطيط الن التخطيط اساس نجاح الكوادر االدارية في اي موسسة وخاصة في قطاع في 

لما ليا تاثير عمى نجاح العممية التربوية في وضع الخطط المستقبمية الطويمة او  التربية والتعميم
القصيره التي ليا دور في تطوير العممية التعميمية وىذه تاتي من خالل فسح المجال بالمشاركة 
من قبل الكوادر االدارية لطرح االفكار والخطط التي ترتقي بالمستوى التعميمي الناجح من خالل 

المرونو بالمشاركة من قبل الكوادر التدريسية  في ادارة المدرسة وجعميم اكثر حرص في  اعطاء
, تطويرىا وىذا يعتمد عمى دور القائم عمى االدارة في كسبيم واعطاءىم دور اكبر بالمشاركة 

االدارة ولكي تتحقق وظيفة التخطيط يجب تحديد اىدافيا طويمة االجل وقصيرة االجل بواسطة 
وافضل الطرق النجازىا وضع الخطط االستراتيجية التي تشمل جميع اساليب الموسسة العميا 

المستقبمية من ارشادات وتوجييات ويتم تنفيذىا من قبل القائمين عمى االدارة الوسطى من مدراء 



ان التخطيط العممي  رأى اذ (45,2000عصام بدوي  )ي رأوىذا يتفق مع  ادر اداريةوكو
المتكامل يستطيع ان يطور صفات الوالء والعطاء المستمر لالعضاء العاممين في االدارة 

ويشجعيم عمى المساىمة المستمرة لمعممية االدارية حيث مشاركة افراد الموسسة في التخطيط 
            .                        من اىم العوامل التي تساعد عمى تحقيق اىداف الموسسة

ومن ان المشاركة في االدارة ىي دواء لكل داء  (67,1995عمي عبدالوىاب )كما يرى 
عدة اذ انيا واحده من ضمن سياسات ,الخطوره ان تاخذ االدارة وحدىا في عممية تحقيق النجاح 

بقية السياسات المشاركة في نفس الموسسة فال تجد المشاركة شي اذا  ىويتوقف نجاحيا عل
القائم عمى االدارة غير راض عن عمل المشاركين معو  من كوادر ادارية داخل الموسسة كان 

       . وكما اليمكن ان تكون المشاركة ناجحة دون تطوير وتدريب المشاركين في عممية االدارة 

المعياري والدالة  أوالخط 2عرض وتحميل ومناقشة النسبة المئوية ومربع كا_ 3_3
التنظيم كما مبين في محورلاالحصائية لعبارات االستبيان الخاص    

التنظيميبين درجات محور  (3)جدول رقم   

2كا نسبة الخطأ الداللة  الفقرات البدائل 
 موافق موافق نوعا ما الاوافق

 ك ن ك ن ك ن
%20 1.60 0.50 معنوي  4 40%  8 40%  8 21 
%0 3.20 0.50 معنوي  0 30%  6 70%  14 22 
%0 0.80 0.50 معنوي  0 60%  12 40%  8 23 
%10 5.20 0.50 معنوي  2 40%  8 50%  10 24 
%0 3.20 0.50 معنوي  0 30%  6 70%  14 25 
%10 12.40 0.50 معنوي  2 20%  4 70%  14 26 
%30 7.60 0.50 معنوي  6 10%  2 60%  12 27 
%10 5.20 0.50 معنوي  2 40%  8 50%  10 28 
%0 0.60 0.50 معنوي  0 50%  10 50%  10 29 
%20 1.60 0.50 معنوي  4 40%  8 40%  8 30 
                                                                                         



محور لجميع فقرات  (0.05)عند مستوى دااللة  2ان قيمة كا (3)يالحظ من جدول رقم 
ذات  فروق االدارة بالمشاركة كمدخل لتحسين االداء االداري لمدراء المدارس الثانويةالتنظيم في 
كثر حسب األلصالح التكرارات اعمى من نسبة الخطأ و 2وذلك الن قيمة كا داللة معنوية

مما تبين ومن  (% 40الى % 70 )تراوحت النسب المئوية ليذه الفقرات من  اذاجابات العينة  
ورغبة عالية لمعاممين في ادارة  دور وية من اجابات عينة البحث ىناك خالل النسب المئ

 المدرسة عمى المشاركة في عممية التنظيم داخل المدرسة وىذا يتبين من خالل حرص المدير
المشاركة وادراكو لعممية التنظيم المشترك داخل المدرسة بين المدير والكادر االداري مما  عمى

ويعزو الباحث الى ىذه النتيجة , المدارس الثانوية في محافظة ديالى  عممية التنظيم في يسيل 
مع م ءاالمور التنظيمية التي يستخدميا مدير المدرسة او العاممين في االدارة تتالوان الطرق 

حيث التنظيم من العناصر التي تبني روح التعاون بين , الموسسة االدارة بالمشاركة في ىذه 
الكوادر وتنظيم اعماليم ويطور قدراتيم ويدفعيم نحو االنجاز االفضل ويحفزىم نحو العمل 

يجب عمى المدير ان يتقبل اراء العاممين معو وان يقبل القرارات التي تطرح من  اذالجماعي 
الشخصية وان يفكر بنتائج مستقبمية افضل من  قبميم وان ال يكتف المدير فقط عمى قدراتو

خالل المشاركة في ادارة المدرسة من اجل تحقيق افضل واحسن النتائج لنجاح العمل وىذا يتفق 
المشاركة ىي روح التعاون بين المدير والعاممين معو داخل  (78,2004احمد غنيم  )مع راي 

بة لموصول الى الحمول المناس اي موسسة لمناقشة وحل المشاكل وذلك بيدف وضع افضل
                                                                            .تحقيق االىداف 

لو رى الباحث ان تطبيق االدارة بالمشاركة داخل الموسسة والمدارس الثانوية بصوره خاصة يو
كما يقوي العالقات بين افراد ىذه من خالل تطوير العمل وانجازه بااسرع وقت و عدة ايجابيات
                                                                               .الموسسة

ان وظيفة التنظيم تمارس من خالل عدد  (64,1992ثابت عبدالرحمن  )وىذا يتفق مع راي 
يقوم بو وحسب كل موسسة  من الفقرات وتتنوع تمك الوظيفة التنظيمية لالداري حسب كل نشاط

م مع قدرات كل فرد وتصميم ىيكل تنظيمي ويحدد بو ءواىدافيا وتقسيم االفراد حسب مايتال



تفويض الصالحيات لكل فرد  ومن ثم,وتحديد الوظائف ,والمختصين في كل ادارة   هادارت
ىارات الباحث من اىم واجبات الم ىوير,ة في العمل االداريحسب الوظيفة من اجل المشارك

في ىذا الجانب يجب عمى المدير ان يعتبر واالدارية لممدير تفويض الصالحيات لممرؤسين 
والوصول الى االىداف  التفويض من المزايا الجيده في االدارة بالمشاركة في نجاح العمل

                .                                                                                  الجيده

المعياري والدالة  أوالخط 2عرض وتحميل ومناقشة النسبة المئوية ومربع كا_ 4_3
كما مبين في  لمحور التوجية االحصائية لعبارات االستبيان الخاص  

يبين درجات محور التوجيو (4 )جدول رقم   

2كا نسبة الخطأ الداللة  الفقرات البدائل 
 موافق موافق نوعا ما الاوافق

 ك ن ك ن ك ن
%0 0.80 0.50 معنوي  0 60%  12 40%  8 31 
%15 3.70 0.50 معنوي  3 35%  7 50%  10 32 
%0 3.20 0.50 معنوي  0 30%  6 70%  14 33 
%5 7.90 0.50 معنوي  1 55%  11 40%  8 34 
%20 4.30 0.50 معنوي  4 25%  5 55%  11 35 
%0 0.80 0.50 معنوي  0 40%  8 60%  12 36 
%5 7.30 0.50 معنوي  1 50%  10 45%  9 37 
%10 5.20 0.50 معنوي  2 40%  8 50%  10 38 
%40 0.70 0.50 معنوي  8 35%  7 25%  5 39 
%10 5.20 0.50 معنوي  2 40%  8 50%  10 40 
 

لجميع فقرات محور  (0.05)عند مستوى دااللة  2ان قيمة كا (4)يالحظ من الجدول رقم 
 ( هالتوجي)لتحسين اداء العاممين في ادارة المدارس الثانوية لعنصر االدارة بالمشاركة كمدخل 

اكثر لصالح الفقرات االو اعمى من مستوى نسبة الخطأ 2وذلك الن قيمة كا ذات دااللة معنوية
الى % 70 )كانت النسبة المئوية ليا تتراوح من  اذ تكرار حسب اجابات العينة لفقرات المحور



 دور مستقبمية من قبل العاممين في االدارة من تعزيز وتطوير ؤيةر يتبين ىناك اذ (% 35
الباحث  يرىو, في محافظة ديالى الثانوية رس افي عممية التوجية داخل المد مشاركةبال العمل

البد من تطوير العمل من اجل  في المدرسة يناالدارمن قبل  ادراك الى ىذه النتائج  ىناك
نواف كنعان  )وىذا يتفق مع راي  العواقب التي تعيق عمميمتحقيق االىداف الصحيحة وتذليل 

قائدىم ليم لحل المشاكل  ةسين في العمل من خالل دعوؤان اشراك المر أىر اذ (218,1996
االدارية التي تواجييم اثناء العمل والمحاولة من قبمة لموصول الى افضل الحمول من خالل 

الثقة ليم الشراك القائد بعممة وان مثل ىذه المشاركة تاتي االدارية مما يحقق ارائيم ومقترحاتيم 
ان القياده الديمقراطية يمكنيا ان تحقق الجو النفسي  )في ضل القيادة الديمقراطية التي تقول 

                                 .(الذي يحفز المشاركين الى اقصى جيدىم ةوالمواقف المالئم

وىو الغرض منيا  هحتى تتحقق وظيفة التوجي (344,2000 محمد ابراىيم ) ىوكما ير  
تتضمن عدد من الطرق التي يتعامل بيا المدير مع المرؤوسين والتي تيدف الى التشاور واخذ 

ر والتوجييات الييم والعمل عمى اشراكيم بيا ويجب ان يحدد األوامارائيم ومقترحاتيم وتوضيح 
.                                              ل والموقفىذه االمور والتوجييات مع متطمبات العم  

المعياري والدالة  أوالخط 2عرض وتحميل ومناقشة النسبة المئوية ومربع كا_ 5_3
  كما مبين في الرقابة  محورلاالحصائية لعبارات االستبيان الخاص  

يبين درجات محور الرقابة (5)جدول رقم   

2كا نسبة الخطأ الداللة  الفقرات البدائل 
 موافق موافق نوعا ما الاوافق

 ك ن ك ن ك ن
%25 0.70 0.50 معنوي  5 35%  7 40%  8 41 
%20 2.80 0.50 معنوي  4 30%  6 50%  10 42 
%10 12.40 0.50 معنوي  2 20%  4 70%  14 43 
%0 7.20 0.50 معنوي  0 20%  4 80%  16 44 
%10 7.60 0.50 معنوي  2 20%  4 60%  12 45 
%0 12.80 0.50 معنوي  0 10%  2 90%  18 46 



%0 0.70 0.50 معنوي  0 50%  10 50%  10 47 
%10 4.90 0.50 معنوي  2 45%  9 45%  9 48 
%10 15.70 0.50 معنوي  2 15%  3 75%  15 49 
%20 2.80 0.50 معنوي  4 30%  6 50%  10 50 
 

لجميع فقرات محور  (0.05)عند مستواى دااللة  2ان قيمة كا (5)يتبين من الجدول رقم 
االدارة بالمشاركة كمدخل لتحسين اداء العاممين في ادارة المدارس لعنصر الرقابة ذات داللة 

اعمى من مستوى نسبة الخطأ ولصالح التكرارات  2معنوية لجميع الفقرات وذلك الن قيمة كا
يعزو الباحث ومن  واذ (% 30الى % 90راوحت النسب المئوية ليذا المحور من ت اذكثر األ

ين في المدارس عمى تطبيق االدارة يحرص من قبل االدار خالل االجابات لمعينة ىناك
بالمشاركة في عممية الرقابة لما ليا اىمية في تحسين العمل وتحقيق اىدافيم من خالل اعطاء 

  يشرك المدير الكوادر العاممة معو في دور اذارة المدارس الثانوية لممشاركة في اد اوسع  ادور 
                       .الرقابة المستمرة داخل المدرسة من اجل تحقيق اىداف االدارة الناجحة 

ان الرقابة ىي وسيمة قياس وتقويم الداء  (232,1996اجالل عبدالمنعم )وىذا يتفق مع راي  
والموسسة ككل او ان الرقابة عباره عن عممية مقارنة بين ماتم وبين مايجب العاممين واالدارة 

والرقابة تستيدف الى قياس مدى النجاح وتحقيق االىداف من خالل االنشطة داخل , ان يتم 
         . تشرف عمى الرقابة بشكل مباشر وتنفيذ الخططموسسة وتتم عن طريق االدارة التي ال

التي توثر عمى سموك  اتان وجود مجموعة من القياد (311,1993سعود محمد  )ى ريو
ثر أفي تصرفاتيم وتتحكم في العمل وىذا السموك قد يت تؤثر اذالعاممين معو داخل الموسسة 

كيم في اكسب الخبرات من العاممين واشر عمىبخبرات ودوافع العاممين ايضا وقد يساعد القائد 
اكبرلمعاممين  االقائد من اعطاء دورشجع تياء التي تفيد العمل وادارة العمل واخذ المقترحات واالر

لمرقابة وتحسين العمل من خالل زيادة الثقة المشتركة وىذا يعتمد عمى االسموب الذي يعتمده 
                                                                                                  . القائد

                                                                                                



                                                                                   االستنتاجات والتوصيات _ 

:                                                                                                                  االستنتاجات _  

ىناك فروق ذات دالة معنوية في نتائج فيم وادراك القيادات االدارية في االدارة بالمشاركة _ 1
مل المشترك يساعد في تحسين كمدخل لتحسين اداء مدراء المدارس الثانوية وتشير ان الع

االداء ويعمل ايضا عمى تطوير العمل وانجازه بااسرع وقت من خالل العمل المشترك الجماعي 
من العاممين في ىذا المجال وبالنتيجو يودي الى النجاح والتطوير في التعميم داخل المدرارس 

                                                          . الثانوية وىذا يحقق ىدف البحث  

والتنظيم والتوجية ,التخطيط )ىناك فروق ذات دالة معنوية في عناصر االدارية وىي  -2
لالدارة بالمشاركة كمدخل لتحسين اداء العاممين في اداء مدراء المدارس اذ تطبيق  (والرقابة 

عمة تطوير العمل ونجاح ىذه العناصر سببا مباشر الى تحسين االداء وينعكس بصوره ايجابية 
                                                                   .التعميم في ىذه المدارس  

من خالل النتائج تبين ىناك رغبة من قبل االدارين بالعمل باالدارة بالمشاركة لتحسين اداء  -3
داري ومواكبة التطورات المستمره عمميم وتطبيقيم لالدارة وعناصرىا من اجل تحسين العمل اال

في العالم ولتحقيق افضل النتائج العممية وىذا ىو تحسن في الشعور االفضل لمعمل الجماعي 
.                                                 لتحقيق افضل النتائج في ىذه المدارس      

                                      :                                           التوصيات 

العمل عمى تطبيق االدارة بالمشاركة في جميع المدارس الثانوية واالبتعاد عن الروتين _ 1
.                                           االداري لمشخص الواحد في ادارة ىذه الموسسات   

شاركة في ادارة المدارس الثانوية من اجل اعداد دورات مستمرة لتطوير العمل االداري بالم_ 2
.                                                   تحسين العمل وتطبيقو بشكل جيد وناجح   

العمل عمى اعطاء دور اكثر لممشاركة بالعمل االداري مع لمعاممين في االدارة من اجل _ 3
        .   خمق جو روح التعاون  وتطويرىم من خالل ارساليم في دورات تطويريو عن االدارة 



                                                                                                :المصادر

نايف العربية لمعموم جامعة , احمد المطوع ؛ دور تفويض السمطة في تحقيق اىداف التنظيم _ 
 2003,االمنية 

جامعة , مكتبة كمية التجارة , احمد محمد غنيم ؛ مداخل ادارية معاصره لتحديث المنظمات _ 
 2004, المنصوره 

  1996,القاىره , مكتبة الدار اليندسية , اجالل عبدالمنعم حافظ واخرون ؛ اصول االدارة _ 
 1992, القاىره , مكتبة عين شمس , ثابت عبدالرحمن درويش ؛ المدير والتحديات المعاصره _ 
سالم بن سعيد القحطاني ؛ مدى استعداد المديرين الاستخدام فرق العمل في الخبره الحكومية _ 
جامعة الممك سعود ,كمية العموم االدارية , راسة استطالعية عمى االجيزه االدارية بمدينة الرياض د
  2004, المممكة العربية السعودية ,

الرياض ,جامعة الممك سعود , عمادة شؤون المكتبات , سعود بن محمد الحر ؛ السموك االداري _ 
 ,1993 
مكتبة كمية الحقوق جامعة االسكندرية , العامة مدخل معاصر عبد المنعم حديد واخرون ؛ االدارة _ 
,2002 

 2000,القاىره , دار الفكر العربي , عصام بدوي ؛ موسوعة التنظيم واالدارة في التربية الرياضية _ 
بور , كمية التجارة , عمي احمد عمي ؛ العالقة االنسانية ودورىا الفعال في منظمات االعمال _ 

 1993,سعيد 
 1995  ,القاىره , مكتبة عين شمس , لي محمد عبدالوىاب ؛ السموك االنساني في االدارة ع_ 
العراق ,دار الضياء لمطباعة والتصميم , 1ط,عايده كريم الكناني ؛ مقدمة االحصاء وتطبيقاتو _
,2009  

 1979, مطبعة جامعة االردن , نواف كنعان ؛ القيادة االدارية كمية الحقوق _ 
جامعة نايف العربية لمعموم االمنية , العثماني ؛ تفويض السمطة واثرىا عمى كفاءاة االداء محمد _ 
,2003 

محمد صبحي حسنينى ؛ حمدي عبدالمنعم ؛ االسس العممية لمكرة الطائره وطرق القياس والتقويم _ 
 1991مركز الكتاب لمنشر , القاىره , 1ط, تحميمي , نفسي ,مياري , البدني 

  مكتبة عين شمس , الناشر, االصول والمبادى العممية , مد ابراىيم واخرون ؛ االدارةمحمد مح_ 
,2000     



             2002,ه والنشر دار الكتب لمطباع, بغداد,وجية محجوب ؛ البحث العممي ومناىجة _ 

                                                (1)ممحق رقم 
اوافق نوعا  ال اوافق

ما     
 ت العبارات اوافق

 1 تزيد االدارة بالمشاركة من االعتماد عمى النفس في انجازالمعامالت   
 2 تزيد االدارة بالمشاركة عمى تحمل المسئولية عن العمل الشخصي    
 3 تزيد االدارة بالشاركة عمى حسن استثمار الوقت الرسمي    
بالوقت المحدد تزيد االدارة بالمشاركة من انجاز العمل     4 
 5 تفويض المدير لمصالحيات يعد تنازال عن المسئولية    
 6 البد ان يتوازن حجم الصالحيات المعطاة لممروؤسين مع الواجبات المطموبة منيم    
 7 المشاركة تعد عامال فعال في تدريب المروؤسين عمى ميام جديده   
المروؤسين لمعملان المشاركة التعطل لممدير من متابعة      8 
 9 تتطمب المشاركة نقل بعض صالحيات اتخاذ القرار من المدير الى المروؤسين    
 10 تعطي المشاركة حرية لممروؤسين في العالقات العامة   
 11 تتسم بالمرونو مع المروؤسين وتسمح ليم بالمشاركة اثناء التخطيط    
 12 تسعى اثناء التخطيط الشراك المروؤسين في الطرق التي تجعل العمل اكثر فاعمية    
 13 تقوم بااشراك المروؤسين في تخطيط واعداد برامج التدريب لمقيادات في االدارة    
 14 تشجع المروؤسين عمى تقديم اقتراحات اثناء التخطيط لتجنب االخطاء    
 15 تشرك المروؤسين في وضع الخطط لتحقيق االىداف طويمة االجل لالدارة    
 16 تقوم بااعطاء الحرية لممروؤسين اثناء التخطيط   
 17 التخطيط يساعد عمى اعطاء فرصة لالبداع من قبل المشاركين في العمل    
 18 المساىمة في وضع الخطط من قبل المروؤسين يساعد  عمى النجاح   
 19 التخطيط المشترك بين الرئيس والمروؤسين يقوي الثقة في العمل   
 20 التخطيط المشترك يساعد عمى نجاح الخطة    
 21 تستخدم مستويا تنظيما يساعد المروؤسين عمى تطوير انفسيم واالستفادة من اخطاءىم    
المروؤسين بوضوح تامتقوم بشرح الييكل التنظيمي لالدارة والعالقات التنظيمية لجميع      22 
 23 تسعى لتييئة المناخ المناسب لمحفاظ عمى روح الفريق والمشاركة الجماعية داخل التنظيم   
 24 تسعى لتكوين صف ثاني من القيادات قادرة عمى تحمل مسئولية االدارة    
 25 تفويض السمطة لممروؤسين وتتقبل نتائج القرارات وتشجعيم لمتفكير المستقبمي    
 26 توكد عمى اىمية المروؤسين وجعميم جزء من العمل االداري    
 27 تعتمد عمى المعمومات الالزمو في اتخاذ القرار في المشاركة مع المروؤسين    
المتعمقة بتنظيم العملتشجع المروؤسين عمى مواجية التحديات      28 
 29 تساعد المروؤسين عمى تنظيم عمميم من اجل مشاركتيم   
 30 تعطي فرصة لممروؤسين في المشاركة في التنظيم   
 31 تحرص اثناء التوجية عمى تعميم وتدريب المروؤسين مما يجعميم اكثر عطاء لالدارة    
 32 تعمل عمى حسن استغالل الموارد المتاحة لالدارة    



 33 تراعي تناسب وقدرات المروؤسين مع ميام كل وظيفة داخل االدارة                           
 34 تعمل جاىدا عمى مساعدت المروؤسين عمى اتقان عمميم في االدارة    
 35 تترك المروؤسين في وضع حمول لممشكمة التي تعترض تنفيذ العمل    
 36 توجة المروؤسين وترشدىم لتغير العمل وفقا لالىداف الموضوعو    
 37 تسعى اثناء التوجية الى تعزيز ثقة المروؤسين باانفسيم    
 38 تحاول بالتوجية تحفيز المشاركة في العمل المتواصل    
المروؤسين الحرية بالمشاركة بعممية توجييم لتحقيق االىدافاعطاء      39 
 40 تحاول توجييم بالمشاركة في كافة امور العمل    
 41 تشرك المروؤسين في وضع معايير الرقابة عمى االداء    
 42 تتابع اثناء الرقابة االداء الفعمي لممروؤسين وتقارن مع االىداف الموضوعو    
 43 تحمل النتائج مع المروؤسين وتعدل ماتراء قد حاد عن الصواب    
 44 تفيم اداء المروؤسين وتعمن نتائج التقيم بطريقة مستمره    
 45 تشرك المروؤسين في تصحيح االنحرافات االدارية لتدريبيم عمى عممية الرقابة    
التي فوضت الييمتظير اثناء الرقابة كيفية تصرف المروؤسين في السمطات      46 
 47 تعطي لممروؤسين فرص تقيم بعظيم البعض    
 48 تتعامل اثناء المراقبة باانظمو رقابية منفرده دون اشراك المروؤسين   
 49 تشرك المروؤسين في تصحيح االخطاء االدارية اثناء الرقابة   
 50 تشرك المروؤسين باالنظمة الرقابية في كافة مجاالت العمل   

 

 


