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 ملخص

نظم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء ت توافر متطلباهدفت الدراسة التعرف إلى دور 

نت عينة الدراسة من ) ( فرداً من مديري 90الوظيفي في وزارة التربية والتعليم في األردن، وتكوَّ

لجمع البيانات،  استبانه استخدام ورؤساء األقسام في وزارة التربية والتعليم في األردن. وتمَّ 

أنَّ . أظهرت النتائج واألداء الوظيفيومات اإلدارية، مستلزمات نظم المعل ياشتملت على مجالو

، وتتوافر مستلزمات نظم بدرجة عالية جاءاألداء الوظيفي في وزارة التربية والتعليم  مستوى

كما أظهرت النتائج المعلومات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم في األردن بدرجة عالية، 

، وكان مجال األداء الوظيفيمات اإلدارية على وجود أثر بارز لمستلزمات نظم المعلو

وأوصى الباحث بضرورة تعزيز . المستلزمات التنظيمية هو األكثر تأثيراً على األداء الوظيفي

اهتمام إدارة وزارة التربية والتعليم باستخدام نظم المعلومات اإلدارية بجميع مكوناتها 

 .ألداء الوظيفي للعاملينوعناصرها كونها متغير هام يسهم في التأثير في ا

 وزارة التربية والتعليم. ،: نظم المعلومات اإلدارية، األداء الوظيفيالكلمات المفتاحية

 

Abstract 

The study aimed at identifying the role of the availability of MIS 

requirements in improving the job performance of the Ministry of 

Education in Jordan, the sample of study consisted of (90) members of 

directors and heads of departments in the Ministry of Education in 

Jordan. A questionnaire was used to collect data, including two domains: 
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management information system requirements and the job performance. 

The results showed the level of job performance in the Ministry of 

Education with a high degree, and The MIS requirements are available at 

the Ministry of Education in Jordan with a high degree, also the results 

showed that there was a significant impact of the MIS requirements on 

the job performance, and the domain of organizational requirements was 

the most influential on the job performance. The researcher 

recommended to promote the attention of using MIS in the 

administration of the Ministry of Education with all its components and 

elements, because it is an important variable that contributing and 

affecting on the job performance of employees. 

Keywords: Management Information Systems, Job Performance, 

The Ministry of Education. 

 

 المقدمة

نتيجة للتطورات التكنولوجية واالقتصادية والعولمة أصبحت أنظمة المعلومات تحتل مكانة 

رت أنظمة  بخطى  المعلوماتواسعة في كل المجاالت وخاصة في المجاالت اإلدارية، بحيث تطوَّ

وسائل سريعة وتعدَّدت تطبيقاتها في جميع المستويات اإلدارية، وتعد أنظمة المعلومات من أنجح ال

  التكنولوجية التي ليستعين بها المديرون في المنظمات التخاذ القرارات في المواقع المختلفة

(Al-Magrebe, 2002).  ،وأدَّى هذا التطور التكنولوجي إلى إيجاد ما يعرف بمجتمع المعلومات

إلنساني فيه، هذا المجتمع الذي تشغله عمليات معالجة وتخزين المعلومات حيزاً كبيراً من النشاط ا

وتعتبر المعلومات مورداً رئيسياً من موارد المنظمة، ومصدراً مهماً من مصادر نجاحها، كما تعتبر 

عامالً مهماً من عوامل زيادة كفاءة وفاعليَّة األداء واألنشطة اإلدارية المختلفة، األمر الذي جعل من 

همية خاصة، حيث يساعد المنظمات على وجود أنظمة المعلومات اإلدارية في المنظمات المختلفة ذا أ

 .(Albashabsheh, 2005) القيام بأداء وظائفها بنجاح وكفاءة عالية

وتعتبر المعلومات ذات أهمية ودور كبير في بقاء واستمرار المنظمات في ظل البيئة المتغيرة 

حاجات المستويات  والمعقدة، ويجب أن تنسجم مع متطلبات المستويات التنظيمية المختلفة، ابتداًء من

ً يساعد في تسهيل عمل  ا جعلها عنصراَ أساسياً وحيويا التشغيلية وانتهاًء بمتطلبات اإلدارة العليا، ممَّ

 المنظمات، وتطوير قدراتها على تحقيق الميزة التنافسية المستدامة، إذا تمَّ استخدامها بكفاءة عالية

(Al-Zoubi, 2005).  

ين دوراً حاسماً في أداء المنظمة، حيث أنَّ الموظف غير الكفء ويلعب األداء الوظيفي للموظف

ً متدنياً، كما أنَّ مقدرة الشخص في إيصال المعلومات يمكن أن تكون مؤشراً على  لديه أداء وظيفيا

أداءه في العمل ألن من لديهم هذه المهارة ستنعكس عليهم إيجاباً في نتائج عملهم، وتوطيد العالقة مع 
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ً بالنسبة (Farooqui & Nagendra, 2014اشر لديهم المدير المب ً هاما (. ويعد األداء مفهوما

للمنظمات بشكل عام، وهو يمثل القاسم المشترك الهتمام علماء اإلدارة، ويكاد يكون الظاهرة 

الشمولية وعنصراً محورياً لجميع فروق وحقول المعرفة اإلدارية، فضالً عن كونه البعد األكثر أهمية 

 .(Chaoui, 2010) ف المنظمات والذي يتمحور حوله وجود المنظمة من عدمهلمختل

ويتم اإلشراف على التعليم في األردن، سواًء أكان في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية 

والتعليم، أم في المدارس الخاصة من خالل جهاز وزارة التربية والتعليم، ويتألف هذا الجهاز من 

مين العام، يساعده مديرو التربية فيها، ويعتبر األمين العام مسئوالً مباشراً عن تنظيم جهاز الوزير واأل

الوزارة وإدارتها ومتابعته سياستها، واإلشراف العام على إداراتها المتعددة في األولوية، والمحافظات 

ؤية وزارة . وانطالقاً من ر(Ministry of Education of Jordan, 1988) تحت إشراف الوزير

التربية والتعليم في سعيها إلى رفد المجتمع بخبرات تعليمية مستمرة مدى الحياة، ذات صلة وثيقة 

بحاجاته الراهنة والمستقبلية، وذلك استجابة للتنمية االقتصادية المستدامة وتحفيزها عن طريق إعداد 

 .(Ministry of Education, 2013) أفراد متعلمين وقوى عمل ماهرة

 كلة الدراسةمش

إنَّ استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنظمات أثَّر بشكل كبير على مكان العمل، من خالل 

زيادة القدرة على جمع المعلومات، وتخزينها واسترجاعها في الوقت المناسب وبطريقة فعَّالة وكل 

 ,Turban, McLean & Wetherbe) ذلك ينعكس على كفاءة المنظمة وفعَّالية وظائف اإلدارة

. وإنَّ عملية بناء نظم المعلومات اإلدارية في المنظمات التربوية تتطلب بذل الكثير من (1999

الجهود، والتزام اإلدارة العليا نحو مسيرة الجودة وتحسينها باستمرار، كما تتطلب أيضاً قدراً من 

التها وأهدافها وأولوياتها الصبر وااللتزام من قبل العاملين كافة، ويتطلب هذا إعادة النظر في رس

والتعّرف على مطالب واحتياجات أهم المستفيدين من خدماتها، وال بدَّ من إعادة تدريب الموظفين 

وتطوير مهاراتهم لغايات تحديث أطرهم المرجعية ليتمكنوا من استيعاب فلسفة هذا النظام، وتطبيقها 

م المعلومات في وزارة التربية والتعليم في القطاع التربوي على أكمل وجه. ويسعى قسم إدارة نظ

ة على المعلومات الموثوقة لترشيد ياألردنية إلى امتالك نظام معلوماتي متكامل من البيانات المبن

القرار التربوي، وتقديم الدعم الفني لكافة المستويات في مديريات التربية والتعليم والمدارس التابعة 

ً يحدث خلل في أداء  لها. على مستلزمات نظم الموظفين، ويحاول البعض إسقاط اللَّوم وأحيانا

أو مستلزمات برمجية،  أو مستلزمات تنظيميةالمعلومات اإلدارية، سواًء كانت مستلزمات مادية 

األقوى في تفعيل المستلزمات البشرية  يعتقد الباحث بأنَّ جاهلون المستلزمات البشرية، وويت

تها. األخرى، لذلك جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهمي مستلزمات نظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلدارية في وزارة التربية  مستلزمات وهنا برزت الحاجة إلى التحقق من دور

 والتعليم في األردن في تحسين األداء الوظيفي، من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
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 لتربية والتعليم في األردن؟األداء الوظيفي في وزارة ا مستوىما  .1

ما مدى توفر المستلزمات المتعلقة بنظم المعلومات اإلدارية )المستلزمات المادية، والمستلزمات  .2

البرمجية، والمستلزمات البشرية، والمستلزمات التنظيمية( في وزارة التربية والتعليم في 

 األردن؟

والمستلزمات )المستلزمات المادية،  داريةنظم المعلومات اإللمستلزمات المتعلقة باك أثر لنهل ه .3

على األداء الوظيفي في وزارة  والمستلزمات البشرية، والمستلزمات التنظيمية(البرمجية، 

 التربية والتعليم في األردن؟

 أهداف الدراسة

، األداء الوظيفي في وزارة التربية والتعليم في األردن مستوى إلىالتعرف  هدفت الدراسة

)المستلزمات المادية،  مدى توفر المستلزمات المتعلقة بنظم المعلومات اإلدارية والتحقق من

في وزارة التربية والتعليم والمستلزمات البرمجية، والمستلزمات البشرية، والمستلزمات التنظيمية( 

ي لمستلزمات المتعلقة بنظم المعلومات اإلدارية على األداء الوظيفي فاالكشف عن أثر وفي األردن، 

 .وزارة التربية والتعليم في األردن

 أهمية الدراسة

بدأ االهتمام بعملية تحسين األداء الوظيفي في اآلونة األخيرة يأخذ اهتماماً كبيراً، نظراً لما يمثله 

ذلك من قدرة المنظمة من تقييم الممارسات الحالية ومدى ارتباطها بتحقيق األهداف الموضوعة، ويعد 

 ً ً يهدف إلى زيادة كفاءة أداء المنظمات من خالل تطوير أداء العاملين  قياس األداء منهجا استراتيجيا

حول استخدام نظم المعلومات المحاسبية  ، وأجريت دراسات سابقةوفرق العمل وزيادة قدراتهم

 ;Abdulkareem et, al., 2012; Hashim, et, al., 2012)ثرها على األداء الوظيفي أو

Sadiq et al., 2012; Barzegar, Araghieh, & Asgarani, 2012 ،) لكن لم تتناول تلك

، كما أنَّ الدراسات أثرها على األداء الوظيفيالدراسات توافر مستلزمات نظم المعلومات اإلدراية و

بحثت في واقع نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية وزارة التربية والتعليم التي طّبِّقت على 

 مدى إسهام نظم المعلومات في اتخاذ القرارات التربوية ، و(Al-Shammari, 2008) والتعليم

(Al-Jeraidh, 2001والكشف عن العالقة بين ،)  واقع نظم المعلومات اإلدارية في مديريات التربية

 وبيَّنت دراسة  ،(Al-Maqableh, 2004) درجة ممارسة رؤساء األقسام لوظائفهمووالتعليم 

(Al-Alawneh, 2001 من بين أنظمة ً ( أنَّ أنظمة المعلومات اإلدارية هي األقل استخداما

تستمد و، في مديريات وأقسام مركز وزارة التربية والتعليم األردنيةالمختلفة  المعلومات المحوسبة

الدراسة أهميتها النظرية في إلقاء الضوء على مستلزمات نظم المعلومات اإلدارية والتعرف إلى 

الدراسة في تزويد مكتبة أبحاث نظم  نتائج ، حيث يمكن أن تسهمأداء الموظفين في تحسين أثرها

وزراة التربية والتعليم تضم و. والمهتمين بهذا المجال تفيد الباحثين قد بمعلوماتالمعلومات اإلدارية 

م 2015( عامالً وعاملة عام 78739أكبر قطاع عمالي في األردن حيث بلغ عدد العاملين فيها )

(Ministry of Education, 2015 وتستخدم الوزارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات في جميع ،)
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نظم المعلومات مستلزمات •

 .اإلدارية

زمات الماديةالمستل. 

 المستلزمات

 .البرمجية

المستلزمات البشرية. 

 المستلزمات

 . التنظيمية

 األداء الوظيفي•

المستويات لذا تخدم هذه الدراسة شريحة واسعة من المجتمع وتتكامل مع توجهات وزارة التربية 

 ريات وزارة التربيةيوالتعليم نحو تطوير التعليم، حيث يحتاج الموظفين في المستويات اإلدارية في مد

والتعليم للمعلومات المالئمة والدقيقة والشاملة وفي الوقت المناسب التخاذ القرارات التربوية السليمة، 

في وزارة التربية والتعليم  في أنَّها يمكن أن تفيد المسؤولينلهذه الدراسة همية العملية األتنبع  لذا

اإلدارية وتحسين استخدامها،  األردنية من خالل تشجيعهم على التطبيق الفعَّال لنظم المعلومات

لتحقيق األهداف المرجوة من استخدام هذا النظام داخل الوزارة في تلبية متطلبات العمالء وتحقيق 

توقعاتهم ورضاهم عن الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، وزيادة جودة الخدمات المقدمة، 

يف ورفع مستوى األداء، والحد من األخطاء واالستغالل األمثل للموارد المتاحة، وخفض التكال

واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمنع تكرارها والوقائية منها، واالرتقاء بمهارات وقدرات العاملين 

داخل الوزارة. ومن المؤمل أن تسهم نتائج وتوصيات الدراسة في إعادة هندسة العمليات داخل وزارة 

ا ينعكس  التربية والتعليم من خالل توفير السرعة والكفاءة في تشغيل البيانات وسهولة االتصاالت، ممَّ

وقد تساعد المسؤولين  نظم المعلومات اإلدارية ستلزماتالدراسة بم وتهتم  على كفاءة العمل.

التعرف إلى مواطن الضعف والقوة في توافر مستلزمات نظم المعلومات  في وأصحاب القرار

  ا.ها وتحسينهتطوير للعمل علىاإلدارية 

 فرضيات الدراسة

ستخدام نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز األداء الوظيفي في ذو داللة إحصائية اليوجد دور ال  .1

 .وزارة التربية والتعليم في األردن

للمستلزمات المتعلقة بنظم المعلومات اإلدارية )المستلزمات ذو داللة إحصائية أثر  ال يوجد .2

والمستلزمات البشرية، والمستلزمات التنظيمية( على األداء  المادية، والمستلزمات البرمجية،

 .الوظيفي في وزارة التربية والتعليم في األردن

 نموذج البحث التحليلي

 المتغيرات المستقلة                                                           المتغير التابع
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 لمتغيرات الدراسة التعريفات اإلجرائية

إحدى انظمة تكنولوجيا المعلومات في وزارة التربية والتعليم هي : م المعلومات اإلداريةنظ

لتحويلها إلى معلومات يستفيد منها التي تقوم بجمع البيانات ومعالجتها  العناصراألردنية، وتمثل 

 .متخذي القرارات

لمهامهم  لتعليم األردنيةوا موظفي المواقع اإلدارية في وزارة التربيةهو إنجاز : األداء الوظيفي

 الوظيفية التي تسعى الوزارة لتحقيقها بنجاح وذلك باستخدام الموارد المتاحة. وتحقيق األهداف

 الدراسة ودحد

بخصائص أدوات جمع البيانات ومدى مصداقية أفراد عينة الدراسة تتحدَّد نتائج الدراسة الحالية 

في ضوء مجتمع وعينة الحالية تحدَّد نتائج الدراسة البحثية، كما تعن اإلجابة على أدوات الدراسة 

  .رؤساء االقسام األكاديميةم الذي شمل مديري و2016للعام بوزارة التربية والتعليم الدراسة 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 نظم المعلومات اإلدارية

ير السرعة والكفاءة في تلعب نظم المعلومات دوراً هاماً في إعادة هندسة العمليات من خالل توف

ا يؤدي إلى رفع كفاءة العمليات، وتسهيل جهود التعاون بين  تشغيل البيانات وسهولة االتصاالت، ممَّ

مجموعات العمل، كما يمكن استخدام نظم المعلومات اإلدارية لمساندة إستراتيجية إدارة الجودة 

ة عن العمالء، وتحليل هذه البيانات لتقديم الشاملة من خالل مساندة المنظمة على تجميع البيانات الهام

 (.Al-Kurdi & Al-Abed, 2003خدمة أفضل للعمالء، والربط بين المنظمة وعمالئها )

ن من ( إلى أParker & Case, 1993وأشار ) نَّ نظم المعلومات القائمة على الحاسوب تتكوَّ

ية، والمعلومات، والبيانات، خمسة مكونات رئيسية وهي: المكونات المادية، والمكونات البرمج

ومن خالل نظم المعلومات اإلدارية يتم جمع البيانات من  والمكونات البشرية، والمكونات التنظيمية.

مصادر مختلفة ومعالجتها وإرسالها إلى الجهات التي تحتاجها، حيث يلبي النظام االحتياجات من 

وعة متنوعة من النظم مثل نظم االستعالم، المعلومات الفردية، والجماعية والمديرين من خالل مجم

ونظم التحليل، ونظم النمذجة، ونظم دعم القرار، ويساعد نظام المعلومات اإلدارية أيضا في التخطيط 

االستراتيجي، والمراقبة اإلدارية، والرقابة التشغيلية ومعالجة المعامالت، ويساعد نظام المعلومات 

تحديد األهداف والتخطيط االستراتيجي وأيضا تطوير خطط األعمال اإلدارية أيضا اإلدارة العليا في 

 .(Gupta, 2011باإلضافة إلى تنفيذها )

إنَّ أهم االتجاهات المعاصرة هو نمو الدور االستراتيجي لنظم المعلومات اإلدارية، حيث 

ً تعتمد عليه في تدعيم العمل ية اإلدارية أصبحت جزءاً ال يتجزأ من نسيج اإلدارة، ومورداً أساسيا

ونظراً الزدياد نمو  (.Al-Bakri, 2000والقرارات اإلدارية، والمساعدة في تحسين األداء )

المنظمات واتساع نطاق عملها، احتل موضوع األداء جزءاً من اهتمام المفكرين والممارسين، 
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اره عملية وأصبح هذا الموضوع محور عدد من الدراسات األكاديمية، كما تطورت النظرة إليه باعتب

من العمليات األساسية في إدارة الموارد البشرية أو شؤون الموظفين مثل التخطيط للموارد البشرية، 

 (.Abu-Alnasr, 2008واالختيار والتعين، وتحديد الرواتب واألجور وغيرها من العمليات)

 األداء الوظيفي

لموارد البشرية، وعلى الرغم من يعد تقييم أداء العاملين من أهم الوظائف التي تمارسها إدارة ا

هذه األهمية إالَّ أنها أقل الوظائف جاذبية لجميع اإلدارات نظراً لصعوبة تحقيق التقويم الفعَّال، ألن 

عملية التقييم تخضع للحكم الشخصي، وألنَّ الذين يمارسونها على األغلب غير مدربين جيداً على 

نَّ التقويم وتحديد المستوى الفعلي ألداء الفرد، ومدى التزامه كيفية إتقانها بفاعلية عالية، ورغم ذلك فإ

 .(Abu Sharkh, 2010)بضوابط وتعليمات المنظمة، ومدى إمكانية االعتماد عليه مستقبالً 

( إلى بعض العناصر اإلستراتيجية التي يمكنها المساهمة Manzoor, 2012وأشار منزور )

بماهية المنظمة، وتحديد رسالتها، باإلضافة إلى دراسة في تحسين أداء المنظمات؛ فيجب التعريف 

البدائل المختلفة للموارد، وتحديد أهداف واضحة مشتقة من رسالة المنظمة، وتحديد األولويات، من 

أجل تعريف معايير اإلنجاز واألداء والنتائج، وال بد من تحديد مقاييس األداء، مثل مدى رضا 

، وال بد من استخدام هذه المقاييس من أجل التغذية الراجعة الخاصة المستفيدين من الخدمات المقدمة

بالجهود المبذولة داخل المنظمة، وأخيراً، يجب وجود مراجعة منتظمة لألداء والنتائج من أجل تعديل 

األهداف إذا ما لزم األمر، وتعديل األداء الغير مرضي واألنشطة الغير منتجة، وهذا يساعد في 

 دة تساهم في تحسين األداء. تطوير آلية جدي

نظمة جيدة لجمعها وتصنيفها وتخزينها أتحتاج اإلدارة إلى قدر كبير من المعلومات وو

همية نظم المعلومات اإلدارية في ما تحققه من فوائد أومعالجتها واستخدامها بأساليب حديثة، وتكمن 

ويد المستفيدين بالمعلومات الالزمة التي فراد العاملين التي تتمثل بقيام النظام يتزعديدة للمنظمة واأل

كما   .(Hafez & Abbas, 2013) تساعدهم على ممارسة وظائهم في التخطيط والتنظيم والسيطرة

( إلى وجود عالقة طردية بين نظم المعلومات اإلدارية المتمثلة Abu Kareem, 2013أشار )

ألداء اإلداري عند الموظفين؛ فكلما زاد باألجهزة والبرمجيات والشبكات وقواعد البيانات وتحسين ا

اإلهتمام بقواعد البيانات لنظم المعلومات اإلدارية وتحديثها وتطويرها كلما أدى ذلك إلى زيادة سرعة 

ا ينعكس إيجاباً على تحسين األداء.   الوصول إلى المعلومات ممَّ

استطاع التوصل  ومن خالل اطالع الباحث على األدبيات والدراسات السابقة عن الموضوع

واقع نظم المعلومات عن  بعض الدراسات كشفتو إلى عدد من الدراسات ذات الصلة بالموضوع.

أنَّ نظم المعلومات ( إلى Al-Maqableh, 2004حيث أشار )اإلدارية في مديريات التربية والتعليم، 

ردن تتصف بالدقة، اإلدارية التي يستخدمها رؤساء األقسام في مديريات التربية والتعليم في األ

 .ووضوح المعلومات، وشمولها بدرجة مرتفعة، والتوقيت المناسب للمعلومات، ومرونة المعلومات

ا ) ( فبيَّن أنَّ المعلومات التي تقدم من قبل نظم المعلومات اإلدارية Al-Shammari, 2008أمَّ

الدقة، والتوقيت المناسب، لمديري ورؤساء األقسام في إدارات التربية والتعليم بالسعودية تتصف ب
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( أنَّ أهم Al-Alawneh, 2001بيَّن )بينما  والمالءمة، والوضوح، والموضوعية، والموثوقية.

أسباب ضعف استخدام أنظمة المعلومات المحوسبة في مديريات وأقسام مركز وزارة التربية والتعليم 

لة أجهزة الحاسوب وقدم األردنية هي قلة وجود الدورات التدريبية، وقلة المتخصصين، وق

مواصفاتها، وأنَّ أكثر األنظمة المستخدمة في وزارة التربية والتعليم األردنية أنظمة أتمتة المكاتب، ثمَّ 

 أنظمة المعلومات الوظائفية، وأنظمة معلومات الموارد البشرية، وأخيراً أنظمة المعلومات اإلدارية. 

صنع القرارات اإلدارية، والمعلومات اإلدارية نظم من العالقة بين بعض الدراسات  تحققتو

د عالقة قوية بين دقة المعلومات التي يقدمها نظام ووج إلى (،Abu Ramadan, 2000)حيث أشار 

عالقة  وجودوبين استخدام المديرين لهذه النظم في صنع قراراتهم اإلدارية، و المعلومات اإلدارية

نظام المعلومات اإلداري وبين استخدام المديرين لهذه النظم قوية بين مالئمة المعلومات التي يقدمها 

عالية بالنسبة إلى بدرجة المعلومات في اتخاذ القرارات التربوية تسهم و .في صنع قراراتهم اإلدارية

المعلومات دقة، ومالءمة، ومرونة المعلومات، بينما كانت درجة اإلسهام متوسطة بالنسبة لشمول 

 . (Al-Jeraidh, 2001) والتوقيت المناسب لها

وبيَّنت بعض الدراسات العالقة بين استخدام نظام المعلومات اإلدارية واألداء الوظيفي، حيث 

( ووجود عالقة دالة إحصائياً بين استخدام نظم Abdulkareem et, al., 2012دراسة )كشفت 

( أنَّ استخدام نظم Hashim, et, al., 2012) وبيَّن المعلومات اإلدارية واألداء الوظيفي للموظفين.

المعلومات الحاسوبية يحسن من أداء الموظفين إذا تمَّ تزويدهم بالتدريب المناسب والدافع الستخدامها، 

ً في التنمية، و يتم  ماعندوأنَّ استخدام التكنولوجيا مثل نظم المعلومات اإلدارية تلعب دوراً ضروريا

 إلى( Khader, 2015دراسة )أشارت و تيجة محدَّدة.استخدامها لتحسين أداء الموظف سوف تعطي ن

في الكليات  أنَّ متطلبات نظم المعلومات اإلدارية )المادية، والبرمجية، والبشرية، والتنظيمية(

ً بين نظم المعلومات اإلدارية واألداء المتوسطة  تتمتع بكفاءة عالية، ووجود عالقة دالة إحصائيا

سالبة بين معوقات تطبيق نظم المعلومات اإلدارية وتحسين األداء الوظيفي، ووجود عالقة ارتباطيه 

د عالقة ارتباطيه إيجابية بين ووج( إلى Al-Maqableh, 2004كما توصلت دراسة ) الوظيفي.

واقع نظم المعلومات اإلدارية وممارسة وظائف العملية اإلدارية لدى رؤساء األقسام في مديريات 

  .التربية والتعليم في األردن

أظهرت النتائج وجود أثراً إيجابياً الستخدام نظام  (Sadiq et al., 2012)دراسة  وفي

معلومات الموارد البشرية كأداة لتحقيق اإلنجاز والكفاءة اإلدارية عن طريق إضافة قيمة في قسم 

أنَّ نظم  (Barzegar, Araghieh, & Asgarani, 2012)وبيَّنت دراسة  الموارد البشرية.

ات اإلدارية ذات الصلة ومعلومات فعَّالية تقدير التكاليف كانتا من أهم العوامل المرتبطة المعلوم

بإنتاجية الموارد البشرية، وأنَّ الدور الفعَّال لنظم المعلومات اإلدارية في الموارد البشرية يشمل على: 

ا يتيح سرعة في أداء الواجبات المسندة واالستخد ام الفعَّال لموارد نظم تدريب الموارد البشرية ممَّ

 (Cui et al., 2016) وأشارت دراسة المعلومات اإلدارية والتكنولوجيا يزيد من الكفاءة واإلنتاجية.

مفيد لتحسين درجات أداء اإلدارات، وتحسين نظام المعلومات اإلدارية في مستشفى شانغهاي  أنَّ  إلى
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له تأثير إيجابي على  اإلداريةمعلومات اليق نظم تطبوإنَّ  ،إلى حد كبيرالخدمات الطبية نوعية وكفاءة 

 تحسين أداء اإلدارات.

 بيَّنتوبيَّنت بعض الدراسات العالقة بين استخدام نظام المعلومات اإلدارية وأداء المنظمة، حيث 

( عدم وجود تأثير لألجهزة والمعدات والبرمجيات Gharaibeh & Malkawi, 2013) دراسة

كومية، وهناك تأثير كبير للشبكات، واألفراد واإلجراءات، ونظام المعلومات على أداء المنظمات الح

وجود عالقة  (Altaany, 2013دراسة )أظهرت و اإلدارية ككل على أداء المنظمات الحكومية.

إيجابية دالة إحصائياً لنظام معالجة المعامالت بين نظم المعلومات اإلدارية ونظم دعم القرار وتحسين 

  يات في شمال األردن.أداء البلد

استكماالً  الدراسة السابقة في هذا المجال حيث أظهرت نتائج الدراسات تي هذه الدراسة أتو

وجود تباين في نتائجها حول نظم المعلومات اإلدارية، وما يتعلق باتخاذ القرارات واألداء الوظيفي 

المعلومات اإلدارية  تلزمات نظم سمحيث تناولت هذه الدراسة والكفاءة واإلنتاجية وفاعلية األداء، 

)المستلزمات المادية، والمستلزمات البرمجية، والمستلزمات البشرية، والمستلزمات التنظيمية( 

 .على األداء الوظيفيوأثرها 

 الطريقة واإلجراءات

ة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لطبيعة هذه يمن خالل الدراسة الحال

نظم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء الوظيفي  توافر مستلزماتأثر بهدف التعرف إلى  راسةالد

   في وزارة التربية والتعليم في األردن.

 مجتمع الدراسة

ن مجتمع الدراسة من جميع مديري، ورؤساء أقسام وزارة التربية والتعليم في األردن ، تكوَّ

 .ن في جميع مديريات وزارة التربية والتعليم األردنية( مدير ورئيس قسم يعملو183وعددهم )

 عينة الدراسة

( فرداً من مديري ورؤساء األقسام في وزارة التربية والتعليم في 90تكونت عينة الدراسة من )

راعى و تعبئة معلومات اإلستبانة وااكملالذين  نم البسيطة تمَّ اختيارهم بالطريقة العشوائية ،األردن

( 90( استبانة واسترداد )100، حيث تمَّ توزيع )%50زيد نسبة حجم عينة الدراسة عن أن تالباحث 

ً من مجتمع الدراسة  (%50نسبة مئوية )تمثل  استبانة صالحة للتحليل الحصائي ( 1والجدول ) ،تقريبا

 يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الشخصية والوظيفية.
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 .تبعاً للمتغيرات الشخصية والوظيفية توزيع أفراد العينة: (1جدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغيرات

 الجنس

 62.2 56 ذكر

 37.8 34 أنثى

 100.0 90 المجموع

 المؤهل العلمي

 41.1 37 بكالوريوس

 58.9 53 دراسات عليا

 100.0 90 المجموع

 سنوات الخدمة

 38.9 35 سنوات 5-10

 41.1 37 سنة 15 -11

 20.0 18 سنة 15أكثر من 

 100.0 90 المجموع

 المسمى الوظيفي

 11.1 10 مدير إدارة 

 33.3 30 مدير تربية وتعليم 

 55.6 50 رئيس قسم 

 100.0 90 المجموع

نالحظ أن مدراء ورؤساء األقسام في وزارة  ،( بالنسبة لمتغير الجنس1يظهر من الجدول رقم )

( مشرفة بنسبة مئوية 56ردن الذكور هم األعلى تكراراً والذي بلغ )التربية والتعليم في األ

(. بالنسبة %37.8( مشرفات بنسبة مئوية )34بينما اإلناث هن األقل تكراراً والذي بلغ ) ،%(62.2)

نالحظ أن مديري ورؤساء األقسام في وزارة التربية والتعليم في األردن  ،لمتغير المؤهل العلمي

بينما  ،(%58.9( بنسبة مئوية )53راسات العليا هم األكثر تكراراً والذي بلغ )الحاصلين على الد

(. %41.1( وبنسبة مئوية )37الحاصلين على شهادة البكالوريوس هم األقل تكراراً والذي بلغ )

نالحظ أن مديري ورؤساء األقسام في وزارة التربية والتعليم في  ،بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة

( بنسبة مئوية 37سنة( هم األكثر تكراراً والذي بلغ ) 15 -11ين تتراوح خدمتهم بين )األردن الذ

( وبنسبة مئوية 18سنوات هم األقل تكراراً والذي بلغ ) 15بينما الذين خبرتهم أكثر عن  ،%(41.1)

الحظ أن مديري ورؤساء األقسام في وزارة التربية ي ،%(. بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي20.0)

( بنسبة مئوية 50والتعليم في األردن الذين يعملون كـ )رئيس قسم( هم األكثر تكراراً والذي بلغ )

( وبنسبة مئوية 10بينما الذين يعملون كـ )مدير إدارة( هم األقل تكراراً والذي بلغ ) ،%(55.6)

(11.1.)% 

 أداة الدراسة

ف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، أهدا تحقيقبغرض البيانات لجمع قام الباحث ببناء استبانة 

(، ودراسة Al-Maqableh, 2004(، ودراسة )Al-Jeraidh, 2001)وذلك باإلستعانة بدراسة 
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(Khader, 2015( ودراسة ،)Gharaibeh & Malkawi, 2013)، و(Parker & Case, 

نت االستبانة من ثالثة أجزاء، على النحو اآلتي:. (1993 على المعلومات الجزء األول: اشتمل  وتكوَّ

نظم المعلومات اإلدارية مستلزمات  مجال الجزء الثاني: الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة.

ن ) ( فقرات، والمستلزمات 9( فقرة، واشتمل على أربعة مجاالت؛ المستلزمات المادية )37وتضمَّ

( 10زمات التنظيمية )( فقرات، وأخيراً المستل10( فقرات، والمستلزمات البشرية )8البرمجية )

ن ) مجال الجزء الثالث: فقرات.  ( فقرة.19األداء الوظيفي وتضمَّ

 اإلستبانةصدق 

( محكمين من 7تمَّ عرضها على عدد من المحكمين والبالغ عددهم ) اإلستبانةللتأكد من صدق 

مدى انتماء ذوي الخبرة والكفاءة، وكان الغرض من ذلك الحكم على درجة مناسبة الصياغة اللغوية، و

الفقرة للمجال الذي تنتمي إليه، باإلضافة إلى الحذف أو اإلضافة وإجراء التعديالت الالزمة، وبناء 

تمَّ تعديل االستبانة. وبغرض استخراج مؤشرات الصدق لجميع فقرات  على إجماع غالبية المحكمين،

ومن خارج الدراسة ن مجتمع ( فرداً م20االستبانة، تمَّ تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من )

، وحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والمجال التي تنتمي إليه، واالستبانة ككل، األصليةعينة ال

 ( يبيِّّن ذلك:2والجدول )

 .ككل واالستبانةمعامالت االرتباط بين فقرات المجال والمجال ككل : (2جدول )

رقم 

 الفقرة

ارتباط 

الفقرة 

 بالمجال

ارتباط 

قرة الف

 باالستبانة

رقم 

 الفقرة

ارتباط 

الفقرة 

 بالمجال

ارتباط 

الفقرة 

 باالستبانة

رقم 

 الفقرة

ارتباط 

الفقرة 

 بالمجال

ارتباط 

الفقرة 

 باالستبانة

 األداء الوظيفي المستلزمات البرمجية المستلزمات المادية

1 0.390* 0.340* 10 0.637** 0.476** 38 0.568** 0.549** 

2 0.606** 0.401* 11 0.517** 0.344** 39 0.411* 0.381* 

3 0.466** 0.463** 12 0.576** 0.514** 40 0.512** 0.497** 

4 0.642** 0.477** 13 0.601** 0.449** 41 0.528** 0.492** 

5 0.693** 0.406* 14 0.593** 0.470** 42 0.589** 0.541** 

6 0.425** 0.383* 15 0.633** 0.514** 43 0.601** 0.592** 

7 0.647** 0.425* 16 0.617** 0.390* 44 0.691** 0.689** 

8 0.711** 0.436** 17 0.643** 0.512** 45 0.751** 0.736** 

9 0.449** 0.335**    46 0.730** 0.720** 

 **0.533 **0.591 47 المستلزمات التنظيمية المستلزمات البشرية

18 0.376** 0.405** 28 0.620** 0.444** 48 0.642** 0.606** 

19 0.480* 0.393* 29 0.532** 0.355* 49 0.771** 0.717** 

20 0.386* 0.412** 30 0.590* 0.545** 50 0.725** 0.708** 
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 (2... تابع جدول رقم )

رقم 

 لفقرةا

ارتباط 

الفقرة 

 بالمجال

ارتباط 

الفقرة 

 باالستبانة

رقم 

 الفقرة

ارتباط 

الفقرة 

 بالمجال

ارتباط 

الفقرة 

 باالستبانة

رقم 

 الفقرة

ارتباط 

الفقرة 

 بالمجال

ارتباط 

الفقرة 

 باالستبانة

21 0.447* 0.530** 31 0.672** 0.430* 51 0.642** 0.639** 

22 0.524** 0.347* 32 0.418* 0.418* 52 0.634** 0.609** 

23 0.684** 0.559** 33 0.629** 0.453** 53 0.611** 0.599** 

24 0.574** 0.352* 34 0.700** 0.654** 54 0.642** 0.617** 

25 0.417** 0.414** 35 0.532** 0.631** 55 0.553** 0.437* 

26 0.594** 0.369* 36 0.494** 0.437* 56 0.663** 0.613** 

27 0.543** 0.342* 37 0.596** 0.632**    

** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة  ، (α  ≤0.05*معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة )

(α  ≤0.01) 

( أنَّ معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والمجال الذي تنتمي 2يظهر الجدول )

(، ولمجال األداء الوظيفي 0.700-0.376إليه لمجال نظم المعلومات اإلدارية تراوحت بين )

(، ومعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة واالستبانة 0.751-0.411تراوحت بين )

 (، وهي معامالت ارتباط مقبولة ودالة ألغراض تطبيق الدراسة.0.736-0.340ككل تراوحت بين )

 ثبات أداة الدراسة

تمَّ تطبيقها مرتين بفارق زمني أسبوعين على عينة  ،بغرض التأكد من ثبات أداة الدراسة

( من مديري ورؤساء األقسام في وزارة التربية والتعليم في األردن تم 20استطالعية مكون من )

وتمَّ حساب معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين الستخراج ثبات  ،اختيارهم من خارج العينة األصلية

ما تمَّ تطبيق معادلة ثبات األداة )كرونباخ ألفا( على جميع مجاالت ( يوضح ذلك. ك4الجدول ) ،اإلعادة

 ( يوضح ذلك.3والجدول ) ،الدراسة واألداة ككل

 .معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بمجاالت الدراسة واألداة ككل: (3جدول )

 معامل ثبات اإلعادة معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجال الرقم

 0.79 0.83 9 يةالمستلزمات الماد 1

 0.83 0.86 8 المستلزمات البرمجية 2

 0.82 0.79 10 المستلزمات البشرية 3

 0.78 0.75 10 المستلزمات التنظيمية 4

 0.87 0.89 37 نظم المعلومات اإلدارية ككل

 0.81 0.80 19 األداء الوظيفي ككل
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لومات اإلدارية تراوحت بين ( أن معامالت كرونباخ ألفا لمجاالت نظم المع3يظهر من الجدول )

( كان أعالها لمجال "المستلزمات البرمجية"، وأدناها لمجال "المستلزمات التنظيمية"، 0.75-0.86)

(. كما بلغ معامل كرونباخ الفا لألداء 0.89وبلغ معامل كرونباخ الفا لنظم المعلومات اإلدارية ككل )

حيث يعتبر  ،ة ومقبولة ألغراض الدراسة(. وجميع معامالت الثبات مرتفع0.80الوظيفي ككل )

كما تراوحت معامالت ثبات اإلعادة  (.0.70معامل الثبات )كرونباخ الفا( مقبول إذا زاد عن )

( كان أعالها لمجال "المستلزمات 0.83-0.78لمجاالت نظم المعلومات اإلدارية تراوحت بين )

غ معامل ثبات اإلعادة لنظم المعلومات البرمجية"، وأدناها لمجال "المستلزمات التنظيمية"، وبل

(. وجميع معامالت 0.81(. كما بلغ معامل ثبات اإلعادة لألداء الوظيفي ككل )0.87اإلدارية ككل )

حيث يعتبر معامل ثبات اإلعادة مقبول إذا زاد عن  ،ثبات اإلعادة مرتفعة ومقبولة ألغراض الدراسة

(0.70 .) 

 تصحيح المقياس

( فقرة، حيث استخدم الباحث مقياس ليكرت للتدرج 56ورتها النهائية من )تكونت االستبانة بص

موافق  ،(5وتم إعطاء موافق بدرجة عالية جداً ) ،الخماسي بهدف قياس آراء أفراد عينة الدراسة

موافق بدرجة ضعيفة  ،(2موافق بدرجة ضعيفة ) ،(3موافق بدرجة متوسطة ) ،(4بدرجة عالية )

أمام اإلجابة التي تعكس درجة موافقتهم، كما تم االعتماد على )√( شارة وذلك بوضع إ ،(1جداً )

 - 2.34من درجة ضعيفة،  2.33)أقل من  التصنيف التالي للحكم على المتوسطات الحسابية كالتالي:

 .(عاليةدرجة  5.00 - 3.67من درجة متوسطة،  3.66

 المعالجة اإلحصائية

م المعالجات اإلحصائية من خالل برنامج الرزم اإلحصائية استخدا لإلجابة عن أسئلة الدراسة تمَّ 

(SPSS) : 

 .التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة 

  دراسةمتغيرات العن الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة 

 .المستقلة والتابعة

  تحليل ااختبار( النحدار المتعددMultiple Regression للكشف عن ) أثر مستلزمات نظم

 .المعلومات اإلدارية على األداء الوظيفي في وزارة التربية والتعليم في األردن

 عرض النتائج ومناقشتها

المعلومات  توافر مستلزماتيتضمن هذا الجزء نتائج الدراسة التي هدفت التعرف إلى دور 

وتمَّ عرض النتائج  ،ين األداء الوظيفي في وزارة التربية والتعليم في األردناإلدارية في تحس

 باالعتماد على أسئلة الدراسة.
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األداء الوظيفي في وزارة التربية  مستوىما النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: 

  والتعليم في األردن؟

ية واالنحرافات لكل ولكل فقرة من تمَّ حساب المتوسطات الحساب ،لإلجابة عن هذا السؤال

 ( يوضح ذلك.4والجدول ) ،ككلوالمجال " األداء الوظيفي" المجالفقرات 

 .(90" )ن=األداء الوظيفيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ": (4جدول )

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 عالية 1 0.85 4.13 ة على حل مشاكل العمل.القدرلدينا  10

 عالية 2 0.94 3.97 االستعداد الكافي لتحمل المسؤولية. هناك 9

19 
منافسة في األداء بين الزمالء في يوجد 

 نفس العمل.
 عالية 3 0.92 3.86

4 
الدوام الرسمي ب االلتزام حافظ علىن

 .وبدون تأخير
 عالية 4 0.86 3.84

 عالية 5 1.02 3.83 .المطلوب كامالً نجز حجم العمل ن 6

11 
القدرة والرغبة في التعاون مع لدينا 

 زمالء العمل.
 عالية 5 0.86 3.83

 عالية 5 0.91 3.83 تحسين فاعلية األداء بشكل عام.يوجد  18

12 
فر حصيلة معلوماتية كافية في اتوي

 العمل.
 عالية 8 0.96 3.76

13 
تشاف األخطاء في اك في سرعةلدينا 

 العمل.
 عالية 8 0.95 3.76

16 
العاملين في على النفس والبعد عن يعتمد 

 الروتين في كل ما يكلفون به.
 عالية 10 1.07 3.73

17 
قيد بقواعد وإجراءات العمل في نت

 الوزارة.
 عالية 10 1.03 3.73

8 
جز العمل طبقاً لمعايير الجودة نن

 المطلوبة.
 ةمتوسط 12 1.04 3.52

5 
مشاركة واهتمام بطرح أفكار لدينا 

 .جديدة
 متوسطة 13 0.91 3.49

 متوسطة 13 1.14 3.49 .األداءفي  تطويرلدينا  14

 متوسطة 15 0.94 3.48 .قدرة على اتخاذ القراراتم لدينا 2
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 2018(، 3)32ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4... تابع جدول رقم )

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

1 
داء األكفاءة العاملين على رفع  عملي

 .لديهم الوظيفية
 متوسطة 16 1.06 3.44

 متوسطة 16 1.05 3.44 .انجاز العملفي سرعة  لدينا 7

15 
مهارات اتصال وتعاون مع الزمالء  لدينا

 .اآلخرين في العمل
 متوسطة 18 1.04 3.43

 طةمتوس 19 1.13 3.34 .بذل الجهد إلنجاز العمل اليومينقوم ب 3

 عالية - 0.56 3.68 "األداء الوظيفي" ككل

" مستوى األداء الوظيفي( أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال "4يظهر من الجدول )

" لدينا القدرة على حل مشاكل العمل(، كان أعالها للفقرة التي تنص على "4.13-3.34تراوحت بين )

هناك االستعداد الكافي لتحمل ة التي تنص على "( وبدرجة عالية، تليها الفقر4.13بمتوسط حسابي )

نقوم ( وبدرجة عالية، وبالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على "3.97" بمتوسط حسابي )المسؤولية

وبلغ المتوسط الحسابي  ،( وبدرجة متوسطة3.34" بمتوسط حسابي )ببذل الجهد إلنجاز العمل اليومي

وقد يعود السبب في ذلك إلى أن أغلب األعمال  وبدرجة عالية.( 3.68" ككل )األداء الوظيفيللمجال "

التي يقوم بها الموظفون في وزارة التربية والتعليم تعتمد بشكل أساسي على نظم المعلومات اإلدارية، 

فبالتالي من المؤكد أن كفاءة هذه النظم هي أكبر مؤثر على كفاءة أداء الموظفين في وزارة التربية 

ر اإلشارة هنا أن نظم معلومات اإلدارية قد أعدت من أجل االختصار الوقت وتقليل والتعليم. وتجد

األعباء على الموظفين وتخفيف الجهد والمصاريف المالية على الوزارة، وكما تساعد نظم المعلومات 

بتخليص الموظفين من األعمال المملة والروتينية، فقد صممت نظم المعلومات اإلدارية إلنجاز العمل 

 ,.Abdulkareem et, alاليومي بشكل أفضل. واتفقت هذه النتيجة مع دراسة عبد الكريم وآخرون )

( التي وجدت عالقة دالة إحصائياً بين استخدام نظم المعلومات اإلدارية واألداء الوظيفي 2012

( التي بيَّنت أنَّ استخدام نظم Hashim, et, al., 2012للموظفين، ودراسة هاشم وآخرون )

 Sadiqلمعلومات الحاسوبية يحسن من أداء الموظفين إذا تمَّ تزويدهم بالتدريب المناسب، ودراسة )ا

et al., 2012 التي أظهرت نتائجها وجود أثراً إيجابياً الستخدام نظام المعلومات في لتحقيق اإلنجاز )

 ,Barzegar, Araghieh, & Asgaraniوالكفاءة اإلدارية، ودراسة بارزجار وارغي وازغراني )

وجود دور فعَّال لنظم المعلومات اإلدارية في سرعة أداء الواجبات المسندة  ( التي توصلت إلى2012

للموظفين واالستخدام الفعَّال لموارد نظم المعلومات اإلدارية والتكنولوجيا يزيد من الكفاءة واإلنتاجية، 

بين نظم المعلومات اإلدارية واألداء  ( التي بيَّنت وجود عالقة دالة إحصائياً 2015ودراسة خضر )

 الوظيفي.

ما مدى توفر المستلزمات المتعلقة بنظم النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: 

المعلومات اإلدارية )المستلزمات المادية، والمستلزمات البرمجية، والمستلزمات البشرية، 

  م في األردن؟والمستلزمات التنظيمية( في وزارة التربية والتعلي
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تمَّ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات لكل مجال من ممجاالت  ،لإلجابة عن هذا السؤال

 ،"المستلزمات المتعلقة بنظم المعلومات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم في األردن" والمجال ككل

 والجداول أدناه توضح ذلك.

ات المعيارية لمجاالت "المستلزمات المتعلقة بنظم المتوسطات الحسابية واالنحراف: (5جدول )

 .(90المعلومات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم في األردن" والمجال ككل )ن=

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم

 عالية 1 0.41 3.98 المستلزمات التنظيمية 4

 عالية 2 0.39 3.79 المستلزمات البرمجية 2

 عالية 3 0.37 3.71 المستلزمات المادية 1

 عالية 4 0.31 3.68 المستلزمات البشرية 3

 عالية - 0.24 3.79 نظم المعلومات اإلدارية ككل

( أن المتوسطات الحسابية لمجاالت "المستلزمات المتعلقة بنظم المعلومات 5يظهر من الجدول )

(، كان أعالها للمجال 3.98-3.68م في األردن" تراوحت بين )اإلدارية في وزارة التربية والتعلي

( وبدرجة عالية، يليه المجال الثاني 3.98الرابع "المستلزمات التنظيمية" بمتوسط حسابي بلغ )

( وبدرجة عالية، ومن ثم المجال األول 3.79"المستلزمات البرمجية" بمتوسط حسابي بلغ )

 ( وبدرجة عالية، وبالمرتبة األخيرة المجال الثالث3.71بلغ )"المستلزمات المادية" بمتوسط حسابي 

( وبدرجة عالية، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال 3.68"المستلزمات البشرية" بمتوسط حسابي بلغ )

 (.3.79"المستلزمات المتعلقة بنظم المعلومات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم في األردن" ككل )

ذلك إلى إدراك اإلدارة العليا إلى أهمية المستلزمات التنظيمية وبقدرة هذا النظام وقد يعود السبب في 

على إتاحة المعلومات للمستخدمين دون قيود تنظيمية، وأن هذه المستلزمات تتالءم مع متطلبات 

زمات العمل في وزارة التربية والتعليم وهذا يعني أن وزارة التربية والتعليم موفقة في اختيارها للمستل

التنظيمية المناسبة داخل أنظمتها. وتجدر اإلشارة هنا أن المستلزمات التنظيمية تلعب دوراً كبيراً في 

تسيير باقي المستلزمات سواء أكانت مستلزمات بشرية أو مستلزمات برمجية أو مستلزمات مادية 

( التي Abu Ramadan, 2000ويكون ذلك من خالل تنسيق الجهود في ما بينها. وتشير دراسة )

جاء في نتائجها أن هناك استخدام يتراوح بين المتوسط والعالي لنظم المعلومات اإلدارية من قبل 

حساب المتوسطات الحسابية  تمَّ  كماالمديرين في الجامعة األردنية في صنع قراراتهم اإلدارية. 

بنظم المعلومات اإلدارية "المستلزمات المتعلقة  تمجاالالمعيارية لكل فقرة من فقرات واالنحرافات 

 والجداول أدناه توضح ذلك. ،ككل جالوالمفي وزارة التربية في األردن" 
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 2018(، 3)32ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األول: المستلزمات المادية المجال

 ككل جالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات "المستلزمات المادية" والم: (6جدول )

 .(90)ن=

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

نحراف اال

 المعياري
 الدرجة الرتبة

1 
تتوفر في الوزارة أجهزة حواسيب 

 مالئمة إلنجاز العمل المطلوب.
 عالية 1 0.78 3.83

3 

تتوفر الوسائل التقنية إلدخال البيانات 

واسترجاعها من قاعدة البيانات 

الخاصة بنظام المعلومات اإلدارية 

 .المطبقة

 عالية 2 0.74 3.80

8 

لمعلومات توفر شبكة نظم ا

المستخدمة قدرات كافية لتحقيق 

الغايات المنشودة من نظام 

 المعلومات.

 عالية 3 0.82 3.78

5 

تتناسب الشبكة العنكبوتية )الرقمية( 

المتوفرة مع احتياجات عمل نظم 

 المعلومات اإلدارية المطبقة.

 عالية 4 0.69 3.77

4 
تتناسب كفاءة األجهزة مع حجم العمل 

 في الوزارة. المطلوب إنجازه
 عالية 5 0.72 3.72

7 

تتميز الشبكة الحاسوبية المستخدمة 

بالكفاءة وعدم االنقطاع أثناء سير 

 العمل.

 عالية 5 0.91 3.72

9 
تتوفر داخل الوزارة تقنيات اتصال 

 حديثة ذات كفاءة عالية.
 عالية 7 0.89 3.69

2 
يوفر النظام مساحة تخزينية كافية 

 إلكترونياً. لعملية حفظ المعلومات
 عالية 8 0.64 3.67

6 

توفر اإلدارة العليا المتطلبات الالزمة 

لتحسين استخدام نظام المعلومات 

 اإلدارية في الوزارة.

 متوسطة 9 0.93 3.44

 عالية - 0.37 3.71 "المستلزمات المادية" ككل

مادية" تراوحت "المستلزمات ال جال( أن المتوسطات الحسابية لفقرات الم6يظهر من الجدول )

التي تنص على "تتوفر في الوزارة أجهزة حواسيب مالئمة (، كان أعالها للفقرة 3.83-3.44)بين 
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( وبدرجة عالية، تليها الفقرة التي تنص على "تتوفر 3.83إلنجاز العمل المطلوب" بمتوسط حسابي )

بنظام المعلومات اإلدارية  الوسائل التقنية إلدخال البيانات واسترجاعها من قاعدة البيانات الخاصة

( وبدرجة عالية، وبالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على "توفر 3.80المطبقة" بمتوسط حسابي )

اإلدارة العليا المتطلبات الالزمة لتحسين استخدام نظام المعلومات اإلدارية في الوزارة" بمتوسط 

جال "المستلزمات المادية" ككل وبلغ المتوسط الحسابي للم ،( وبدرجة متوسطة3.44حسابي )

وقد يعود السبب في ذلك إلى أنَّ المستلزمات المادية وما تشمله من أجهزة  ( وبدرجة عالية.3.71)

حاسب وشبكات اتصال، تلقى رضا أفراد عينة الدراسة حيث يشكل لديهم ذلك صورة إيجابية خاصة 

طلوب داخل الوزارة، وفي توفر وسائل فيما يتعلق في أجهزة الحاسوب المالئمة النجاز العمل الم

التقنية عمليات اإلدخال واإلخراج واالسترجاع من قاعدة البيانات الخاصة بالنظام، هذا باإلضافة إلى 

رضا أفراد عينة الدراسة عن سرعة شبكة االتصال في وزارة التربية والتعليم. وتجدر اإلشارة هنا 

ة وسهولة االستخدام وكذلك حداثة وسرعة الشبكة إلى أن وجود مستلزمات مادية تتصف بالحداث

المستخدمة في وزارة التربية والتعليم أمر طبيعي حيث أن وزارة التربية والتعليم تواكب التطورات 

التكنولوجية المتسارعة وبالتالي توفر أحدث المستلزمات المادية لتشغيل نظم المعلومات اإلدارية، مما 

ا وتبنيها من قبل العاملين، وبالتالي فإن استخدامهم لها يساعدهم في تأدية أدى ذلك كله إلى سرعة قبوله

 (Al-Shammari, 2008دراسة الشمري ) واجباتهم الوظيفية بكفاءة وفاعلية. وتتفق هذه النتيجة مع

كان جيداً عن المعلومات التي تقدم من نظم إدارة المعلومات من الوظيفي التي أشارت إلى أنَّ الرضا 

 .))الدقة، التوقيت المناسب، المالءمة، الوضوح، الموضوعية، الموثوقيةحيث 

 المجال الثاني: المستلزمات البرمجية

 جالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات "المستلزمات البرمجية" والم: (7جدول )

 .(90ككل )ن=

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 لدرجةا الرتبة

5 
تتميز برامج وتطبيقات الحاسوب 

 بالسهولة في التعامل.
 عالية 1 0.67 3.92

4 

البرمجيات المستخدمة )تطبيقات( 

تتالءم مع كافة النشاطات والعمليات 

 التي تقوم بها.

 عالية 2 0.66 3.87

3 
تتناسب البرمجيات وشبكة المعلومات 

 الرقمية المستخدمة في العمل.
 يةعال 3 0.63 3.84

7 
توفر الوزارة العدد الكافي والمالئم 

 من البرامج الحتياجاتي في العمل.
 عالية 3 0.70 3.84

1 
توفر اإلدارة المختصة البرمجيات 

 الحديثة والمتوافقة مع متطلبات العمل.
 عالية 5 0.63 3.79
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 2018(، 3)32ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (7) مقر لودج ... تابع

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

6 

ضح اإلدارة المختصة التعليمات تو

الالزمة لتشغيل البرامج التي احتاجها 

 في أداء األعمال.

 عالية 5 0.93 3.79

8 

تضمن البرامج المستخدمة بالوزارة 

أمن وسالمة البيانات والمعلومات 

 االلكترونية.

 عالية 7 0.70 3.68

2 
تحدث البرمجيات بما يتناسب مع 

 حاجة العمل.
 سطةمتو 8 0.75 3.59

 عالية - 0.39 3.79 "المستلزمات البرمجية" ككل

"المستلزمات البرمجية"  جال( أن المتوسطات الحسابية لفقرات الم7يظهر من الجدول )

(، كان أعالها للفقرة التي تنص على "تتميز برامج وتطبيقات الحاسوب 3.92-3.59تراوحت بين )

رجة عالية، تليها الفقرة التي تنص على ( وبد3.92بالسهولة في التعامل" بمتوسط حسابي )

"البرمجيات المستخدمة )تطبيقات( تتالءم مع كافة النشاطات والعمليات التي تقوم بها" بمتوسط 

( وبدرجة عالية، وبالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على "تحدث البرمجيات بما 3.87حسابي )

وبلغ المتوسط الحسابي للمجال  ،ة متوسطة( وبدرج3.59يتناسب مع حاجة العمل" بمتوسط حسابي )

ويعود السبب في ذلك إلى رضا أفراد عينة  ( وبدرجة عالية.3.79"المستلزمات البرمجية" ككل )

الدراسة عن المستلزمات البرمجية حيث أن البرامج المستخدمة في وزارة التربية والتعليم تتالءم 

متطلبات العمل، وهذا يشير إلى اهتمام وزارة  وشبكة االتصال وأجهزة الحاسب، وتتالءم كذلك مع

التربية والتعليم باختيار البرمجيات التي تتالءم وتجهيزات النظام وتلبي حاجات العمل. وتجدر 

اإلشارة هنا إلى أن توفير جميع التعليمات الالزمة لتشغيل البرامج أمر صعب نسبياً لما تشهده 

للوزارة إصدار نشرات إرشادية أو كتابة جميع التعليمات البرمجيات من تطورات متسارعة، ال تتيح 

التفصيلية الالزمة لعملية تشغيل هذه البرمجيات، هذا باإلضافة إلى تعدد البرمجيات المستخدمة في 

نظام المعلومات المحوسب، حيث أن هناك برمجيات متعلقة بتشغيل النظام، وأخرى تكون تطبيقية 

عل البرمجيات حقالً واسعاً يصعب اإللمام بجميع جوانبه رغم أن هذه تتعلق بأداء العمل، هذا ما يج

البرمجيات شهدت تطوراً أدى إلى سهولة تعلمها واستخدامها في مجال العمل. ومما ال شك فيه أن 

مالئمة البرمجيات المستخدمة وحداثتها، تعمل على تلبية احتياجات المستخدم من المعلومات التي 

لية، وتوفرها بالوقت المناسب، والتي يكون لها تأثير كبير في انجاز المهام تتصف بالدقة والشمو

 الوظيفية، داخل الوزارة.
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 المجال الثالث: المستلزمات البشرية

 جالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات "المستلزمات البشرية" والم :(8جدول )

 .(90)ن= ككل

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

1 
مستخدمو نظم المعلومات اإلدارية 

مؤهلون بالمهارات الفنية الكافية 
 للعمل على النظام.

 عالية 2 0.70 3.81

2 
يشارك العاملون في اإلدارة المختصة 

 في تصميم النظام اإلداري وتطويره.
 عالية 4 0.68 3.76

3 
ة تقوم الوزارة بعمل دورات تدريبي
دورية لكافة المتعاملين مع النظام 

 اإلداري المطبق.
 عالية 3 0.62 3.77

4 
تحافظ اإلدارة المختصة بالنظام 

اإلداري على مستوى جيد من 
 الخدمات في جميع األوقات.

 عالية 1 0.63 3.91

5 
تلتزم اإلدارة المختصة بالنظام 

اإلداري بما تعد به في الوقت المحدد 
 .بحسب الخطة السنوية

 عالية 4 0.61 3.76

6 
يدرك العاملون باإلدارة المختصة 

بنظام المعلومات اإلدارية احتياجاتي 
 المختلفة من النظام.

 متوسطة 7 0.55 3.64

7 
أتمتع بعالقات جيدة مع العاملين 

باإلدارة المعنية بنظام المعلومات 
  اإلدارية

 متوسطة 10 1.10 3.36

8 

صة يتم االتصال مع اإلدارة المخت
والمسؤولة عن نظام المعلومات 

اإلدارية بصورة مباشرة وبطرق 
مختلفة )اتصال هاتفي، الموقع 

 االلكتروني، إيميل(

 متوسطة 6 0.64 3.66

9 

تعالج اإلدارة المختصة بالنظام 
اإلداري المشاكل واالستفسارات التي 

تواجهني في استخدام الشبكة أو 
 النظام المطبق.

 متوسطة 8 0.88 3.62

10 
توضح الوزارة لموظفيها معايير 

الجودة المطبقة في نظام المعلومات 
  اإلدارية المطبق.

 متوسطة 9 0.91 3.50

 عالية - 0.31 3.68 "المستلزمات البشرية" ككل
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"المستلزمات البشرية" تراوحت  جال( أن المتوسطات الحسابية لفقرات الم8يظهر من الجدول )

ا للفقرة التي تنص على "تحافظ اإلدارة المختصة بالنظام اإلداري (، كان أعاله3.91-3.36بين )

( وبدرجة عالية، تليها 3.91على مستوى جيد من الخدمات في جميع األوقات" بمتوسط حسابي )

الفقرة التي تنص على "مستخدمو نظم المعلومات اإلدارية مؤهلون بالمهارات الفنية الكافية للعمل 

( وبدرجة عالية، وبالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على 3.81ي )على النظام" بمتوسط حساب

( 3.36"أتمتع بعالقات جيدة مع العاملين باإلدارة المعنية بنظام المعلومات اإلدارية" بمتوسط حسابي )

( وبدرجة 3.68وبلغ المتوسط الحسابي للمجال "المستلزمات البشرية" ككل ) ،وبدرجة متوسطة

في ذلك إلى رضا أفراد عينة الدراسة عن مهارة وكفاءة العاملين في القسم  ويعود السببعالية. 

المسئول عن نظام المعلومات أدى إلى رفع كفاءة العمل هذا النظام، وبالتالي قلة المشاكل التي تؤدي 

إلى توقف عمل النظام، كما أن العالقات الجيدة مع العاملين في القسم المسئول عن نظم المعلومات 

 إلى سرعة االتصال وحل المشاكل المفاجئة التي تؤثر على كفاءة العمل.أدى 

 المجال الرابع: المستلزمات التنظيمية

 جالوالم "المستلزمات التنظيمية"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : (9جدول )

 .(90ككل )ن=

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

6 
تتابع اإلدارة العليا سير العمل القائم 

 على استخدام نظم المعلومات اإلدارية.
 عالية 1 0.73 4.21

7 
تشجع اإلدارة العليا على استخدام نظم 

 المعلومات اإلدارية
 عالية 2 0.74 4.06

9 

تهتم اإلدارة العليا بما أبديه من آراء 

واقتراحات حول استخدام نظم 

 إلدارية في الوزارة.المعلومات ا

 عالية 3 0.71 4.01

1 

تتناسب األنظمة والتعليمات وبطاقة 

الوصف الوظيفي مع احتياجات 

 الوظيفة.

 عالية 4 0.62 4.00

5 

تقدم اإلدارة العليا الدعم المالي الالزم 

الستخدام نظم المعلومات اإلدارية داخل 

 الوزارة.

 عالية 5 0.72 3.98

4 

بتطوير أنظمة  تهتم اإلدارة العليا

المعلومات المستخدمة وفقاً الحتياجات 

 العمل وتقييمه.

 عالية 6 0.76 3.96

  



 "......ـــــــــــ "دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء الوظيفي في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 538

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 3)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 (9) مقر لودج عبات ...

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

8 

توفر اإلدارة العليا البرامج التدريبية 

المتعلقة باستخدام نظم المعلومات 

 اإلدارية.

 عالية 7 0.69 3.94

3 

يوجد آلية معنية للتعامل مع المعلومات 

اإلدارية وسريتها بحسب المستويات 

 اإلدارية.

 عالية 8 0.70 3.93

2 
يسهل الحصول على القرارات اإلدارية 

 الالزمة لدى اإلدارة العليا.
 عالية 9 0.61 3.86

10 

تعقد الوزارة اتفاقيات مع الشركات 

المعنية بنظم المعلومات اإلدارية 

وشركات اآليزو المطبقة للمواصفات 

 الجودة.

 عالية 10 0.70 3.84

 عالية - 0.41 3.98 ظيمية" ككل"المستلزمات التن

"المستلزمات التنظيمية"  جال( أن المتوسطات الحسابية لفقرات الم9يظهر من الجدول )

(، كان أعالها للفقرة التي تنص على "تتابع اإلدارة العليا سير العمل القائم 4.21-3.84تراوحت بين )

( وبدرجة عالية، تليها الفقرة التي 4.21على استخدام نظم المعلومات اإلدارية" بمتوسط حسابي )

( 4.06تنص على "تشجع اإلدارة العليا على استخدام نظم المعلومات اإلدارية" بمتوسط حسابي )

وبدرجة عالية، وبالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على "تعقد الوزارة اتفاقيات مع الشركات المعنية 

( 3.84" بمتوسط حسابي )قة لمواصفات الجودةوشركات اآليزو المطب بنظم المعلومات االدارية

 .( وبدرجة عالية3.98وبلغ المتوسط الحسابي للمجال "المستلزمات التنظيمية" ككل ) ،وبدرجة عالية

وقد يعود السبب في ذلك أن النظام يخضع لرقابة اإلدارة العليا وأن بعض المعلومات التي يحتاجها 

م االطالع عليها إال بعد طلبها من اإلدارة الوسطى أو العليا، المستخدمون في المستوى التنفيذي ال يت

ويعود ذلك ألهمية هذه المعلومات ولتأثيرها على الموظفين، وهذا أمر يتوافق مع طبيعة عمل وزارة 

التربية والتعليم. كما أن اإلدارة العليا تشجع على استخدام نظام المعلومات المحوسب وتقوم بمتابعة 

 هذا النظام، وتوفر المتطلبات الالزمة لتحسين االستخدام. سير العمل على

هل هناك أثر للمستلزمات المتعلقة بنظم : الثالثالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 

المعلومات اإلدارية )المستلزمات المادية، والمستلزمات البرمجية، والمستلزمات البشرية، 

 ظيفي في وزارة التربية والتعليم في األردن؟ والمستلزمات التنظيمية( على األداء الو
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( Multiple Regressionتم استخدام تحليل االنحدار المتعدد ) ،لإلجابة عن هذا السؤال

أثر لمستلزمات نظم المعلومات اإلدارية على األداء الوظيفي في وزارة التربية للكشف عن وجود 

 ( يوضح ذلك.10والجدول ) ،والتعليم في األردن

أثر  ( للكشف عنMultiple Regressionنتائج تحليل االنحدار المتعدد ) (10) جدول

مستلزمات نظم المعلومات اإلدارية على األداء الوظيفي في وزارة التربية والتعليم في األردن 

 .(90)ن=

 tقيمة  المتغير المستقل
" tداللة "

 اإلحصائية

قيمة 

Beta 

قيمة 

R 

قيمة 
2R 

 Fقيمة 

داللة 

"F "

 ئيةاإلحصا

المستلزمات 

 المادية
1.263 0.210 0.169 

0.413 0.170 4.359 0.003 

المستلزمات 

 البرمجية
2.276 0.025 0.290 

المستلزمات 

 البشرية
2.175 0.032 0.274 

المستلزمات 

 التنظيمية
2.871 0.005 0.285 

ثر تأثيراً على األداء ( أن المجال "المستلزمات التنظيمية" هو األك10يظهر من الجدول )

ا، (0.005( وبداللة إحصائية )2.871) (t)الوظيفي حيث بلغت قيمة  التي تمثل تأثر  Betaقيمة  أمَّ

قيمة  يث بلغتحـ "المستلزمات البرمجية" كانت أبرز نسب التأثير ل، فكل متغير مستقل على حدة

Beta المستلزمات التنظيمية" وبلغت قيمة ها لت(، ت0.290) لها"Beta (0.285 ثمَّ "المستلزمات ،)

( والتي تمثل 0.413) (R)وبلغت قيمة  (.0.169(، وأخيراً "المستلزمات المادية" )0.274البشرية" )

( التي تمثل نسبة تأثير أو تفسير جميع 0.170) (R2)وقيمة  ،معامل االرتباط للنموذج الكلي

وقد  (.0.003( وبداللة إحصائية )4.359) (F)المتغيرات المستقلة على المتغير التابع، وبلغت قيمة 

المستلزمات البرمجية في  يعود السبب إلى إدراك أفراد عينة الدراسة إلى الدور الكبير الذي تقوم به

 الحصول على البيانات وتنظيمها ومعالجتها للحصول على المعلومات التي يستفيد منها متخذي القرار

ا ا، ةبما يلبي احتياجات العمل في الوزار فتدل دعم اإلدارة العليا الستخدام نظم  لمستلزمات التنظيميةأمَّ

، حيث أنه من غير المستلزمات التنظيمية، ال وجود لقواعد ومبادئ تحكم بقية المعلومات دون قيود

المستلزمات وبهذا ال أحد يستطيع أن ينكر الدور الكبير التي تقوم به المستلزمات التنظيمية بتنظيم 

موظفين وتسييرها بأسلوب يتفق مع األهداف، وتحقيق التناسق واالنسجام بين األعضاء هذا ما مهام ال

يوصلنا الستخدام األمثل للموارد البشرية ويؤدي لإلبداع واالبتكار فهي وسيلة فعالة لتحقيق األهداف 

على  بشريةلمستلزمات الويعزى أثر ا المنشودة داخل وزارة التربية والتعليم بأفضل صورة ممكنة.

بمتابعة سير عمل النظام والقيام نظام في في وزارة التربية والتعليم قيام المسؤولين  إلى األداء الوظيفي
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صيانة النظام لمعالجة المشكالت المتعلقة بنظام المعلومات التي يواجهها المستخدمون، وهذا ينعكس 

ألجهزة باالمتمثلة زمات المادية المستلوإنَّ . على أدائهم وانجازهم ألعماهم بيسر ودون تعطل

بما في ذلك وحدات اإلدخال  اإلدارية نظم المعلوماتالالزمة لوالشبكات المستخدمة 

 المستخدمين بالشكل المطلوب والذي ينعكس على سرعة اإلنجاز ودقته.لبي احتياجات ت واإلخراج

 متطلبات نظم المعلومات ( التي أظهرت النتائج أنَّ Khader, 2015دراسة )واتفقت هذه النتيجة مع 

تتمتع بكفاءة عالية، ووجود عالقة دالة إحصائياً  اإلدارية )المادية، والبرمجية، والبشرية، والتنظيمية(

( التي Al-Maqableh, 2004دراسة المقابلة )بين نظم المعلومات اإلدارية واألداء الوظيفي، و

ظم المعلومات اإلدارية وممارسة وظائف العملية أشارت إلى وجود عالقة ارتباطيه إيجابية بين واقع ن

( Cui et al., 2016ودراسة ) اإلدارية لدى رؤساء األقسام في مديريات التربية والتعليم في األردن،

ودراسة  التي بيَّنت أنَّ تطبيق نظم المعلومات اإلدارية له تأثير إيجابي على تحسين أداء اإلدارات.

( التي أظهرت أنَّ درجة إسهام المعلومات في اتخاذ القرارات Al-Jeraidh, 2001الجرايدة )

التربوية في مديريات التربية والتعليم في األردن كانت عالية بالنسبة إلى دقة، ومالءمة، ومرونة 

( التي أشارت إلى Al-Alawneh, 2001المعلومات، واختلفت هذه النتيجة مع دراسة العالونة )

 دارية في مركز وزارة التربية والتعليم األردنية.ضعف استخدام المعلومات اإل

 التوصيات

 تقديم مجموعة من التوصيات أهمهافي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تم 

ضرورة تعزيز اهتمام إدارة وزارة التربية والتعليم الستخدام نظم المعلومات اإلدارية بجميع  .1

 .في التأثير في األداء الوظيفي للعاملينيسهم مكوناتها وعناصرها كونها متغير هام 

ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال نظم المعلومات اإلدارية، والحرص على  .2

استخدام األجهزة الحديثة والبرمجيات المطورة لما لها من اثر في سالمة تطبيق نظم المعلومات 

 اإلدارية واستخدامها.

في عملية تصميم نظم المعلومات اإلدارية وتطويرها،  ضرورة إشراك العاملين والمستخدمين .3

لما لذلك من أهمية في تحقيق الرضا النفسي، ورفع الروح المعنوية، وإشعار العاملين بأهميتهم 

 في وزارة التربية والتعليم.

زيادة دعم اإلدارة العليا للمستخدمين من خالل تشجيعهم على استخدام النظام وتفهم احتياجاتهم  .4

لفة، واستطالع أرائهم حول المشكالت التي تواجههم عن استخدام النظام حتى يتم التغلب المخت

 .عليها

معايير الجودة المطبقة في نظام على موظفيها ضرورة اهتمام وزارة التربية والتعليم بإطالع  .5

  .المعلومات اإلدارية

لشبكة أو الموظفين لستخدام باة المشاكل المتعلقة عالجضرورة اهتمام وزارة التربية والتعليم بم .6

 .معلوماتنظام ال
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بصورة دورية وبما يتناسب مع حاجة  تحديث البرمجيات الخاصة بنظام المعلوماتضرورة  .7

 العمل.
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