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 شكر وتقدير

إلا  أمماًه  وهادا   أن وهق ا الحمد هلل حمدًا طيباًً مبًكااًً هيال ي ياال بواهه ووظال ولطايه  ا طً ل 
اْن َلا ياْشاُاكُ ) ص   اهلل ل يل و  ه هذه الدكا ة، قًه الك وه الاكيه ًً ( ال َّاً ا  َلا ياْشُاُك ال َّلا ما إقمادا

لوالاااد   امم ااً  ل اا ة الك ااوه الاااكيه هي ااال يطيااد لاا  أن أمقااده بماااًل  ُشاااك  ولطاايه  واممثااًَلً 
 ا ياة ومدك ا  أل اًمذ  بًلشااك ل ا  دلمظاه وم اً دمظه لا  ممماًه دكا ام ، اماً أمقاده العزيازين
ومعاًكهظه وأما  بًلشااك مان مباكامظه  وقادموه ل اً باذلوه لماً وذلا  ام اهمية بًلوًمعاة المواًك 

 أ  ل ا  ياوهك الاداموك مًلاد لباد ده ياز الاذ  مااكه مشااوكًا ل ا  امشاكال ل ا  ك اًلم  ولاه
باداً ومكاوعمظاً قكاًمظاً ها  ووظاده وقمال من الاثيك مقدمً إ وًزهً أوه من مع ومة  مهحطًمال وا 

لعضاو  لو اة  والعكهاًن بًلشااك وأمقاده .الدكا اة هاذه إ واًز ها   اًهم  الما  القيماة وموويظًمال
 ماً ل ا  م صاوك األياوب :والاداموك ،يو ال لًشاوك: ااه مان األ امًذ الاداموك دكا ام  م ًقشاة
مكاوظً ل   الوول األهضه  وموويظً ومهحطً  مقييه من ل  قدموه  .مثكاً الك ًلة وا 

العًم ين ة ومًصة ًلامً أمقده بوزيه شاك  ومقديك  إل  اه الذين معًو وا مع  مممًه هذه الك 
ه  األو كوا لمً قدموه ل  من م ظيه  وبيً ً   ًهم  بشاه ابيك  EMIS بدائك  المع يه وهكيال

ممًمل ل   ال حو المط وده  إثكاً   .البحث وا 
 وأميكًا أقده شاك  ومقديك  لاه من أحًط   بكلًيمل و ؤالل، وقده ل  كأيًً أو  صحًً أو موويظًً 

 والحمد هلل كد العًلمين 
 

 البًحث                                                                                
 معمصه محمد اكاز
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 ملخص الدراسة

العواماه البيئياة لا طه إداك  مع وماً  المع ايه وماثيكهاً ل ا  واود   معكهاة إلا  الدراسـةهـذ   هدفت
مداك  األو كوا ه  قطًع  هذه الدكا ة ل   ومه مطبيالالمع ومً  الم ممدمة ه  إممًذ القكاكا  

حيااث مااه مصااميه إ اامبً ة وموزيعظااً ل اا  مااداك  ، الماا ظا الوصاال  المح ي اا  ا ااممداه غااز  ومااه
إ مبً ة صًلحة ل دكا ة من ام مبً ً  الموزلاة ل ا  ( 802)األو كوا ه  قطًع غز  ومه إ مهه 

 .المداك 

ووااود دكواة مواهقااة لًليااة مان قبااه أهااكاد العي ااة  :وقددد هرتددرد الدراسددة ادددك ن ددمها  ددم  ه متددم 
ال طاًه ُمممث اة  َل اممداهالعواماه الم طيمياة الُممًحاة ل ا  أن ه اً  لهقاة باين  أكائظاهالٌم مط عة 

وواااود  المع وماااً  المااا  ي موظاااً  )داك  الع ياااً ومااادكيد العاااًم ينباااًل مط امداك  الُممبااا  ودلاااه ام(
ًلموظيزا  باااا)واااااذل  هيمااااً يماااا  العوامااااه المق يااااة الممًحااااة الُمممث ااااة  ؛القااااكاكا  َلممااااًذ ال طااااًه

هقد اً   ال مًئا إيوًبية ُمشيك إل  ووود لهقة باين العواماه المق ياة ( ووود  ال طًه الما ولووية 
ووود واذل  أطظك  الدكا ة  ؛مع ومً  إداك  المع يه طًه ووود  المع ومً  الم  ي موظً الُممًحة 

اااذل   ؛وواود  المع وماً  الما  ي موظاً ال طاًهياة باين العواماه ال ا واية ل ُم ااممدمين لهقاة إيوًب
أن العواماه البيئياة لا طه إداك  مع وماً  المع ايه ماؤثك ل ا  واود  المع وماً   هقد أطظك  الداك اة
مااان ماااهه مقاااديه ال طاااًه لمع وماااً  ُمهئماااة ومع وماااً  بًلموقيااا  الم ً اااد  المااا  ي موظاااً ال طاااًه

لااده ووااود ؛ وأيضااًً أطظااك  الدكا ااة هاا  إممااًذ القااكاكا  لًليااة ُيعممااد ل يظااً دقااةذا   ومع ومااً 
العواماااه البيئياااة لااا طه إداك  مع وماااً  المع ااايه هاااكوال باااين ممو اااطً  ا اااموًبً  المبحاااوثين هااا  

الممغيااااكا  المًليااااة عاااازى إلاااا  مُ  وماثيكهااااً ل اااا  وااااود  المع ومااااً  الم ااااممدمة هاااا  إممااااًذ القااااكاكا 
 (، م طقة العمهالمبك ، لدد   وا  العمك، الُم م  الوطيل ، الُمؤهه الع م الو  ، )

 الممع قاةإشاكا  العاًم ين بمصاميه ال طاًه وأماذ أكائظاه ومهحطاًمظه  بضاكوك  وقد أوصـت الدراسـة
ه مً هاو ودياد ل ا  لقد دوكا  مدكيبية بشاه دوك  لشكح وموضيح ا ، وبًل طًه بعين املمبًك

العمه ل   موهيك شباة إ مك   ه  مداك  األو كوا م ب  حًوة الم ممدمين  ، و طًه المع ومً 
 طًه إداك  العمه ل   مولية الم ممدمين باهمية  ، وال طًه ب ه ة وال كلة المط وبة َل ممداه

 .قكاكا  والوصوه إل  أهضه ال مًئاال واممًذالمظًه ودوكه ه  إ وًز مع ومً  المع يه 
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Abstract 

This study aimed to identify the environmental factors of Educational 
information systems and their effect on information quality that is used 
in decision making. The study used the descriptive analytical approach, 
in which a questionnaire was  designed and distributed to UNRWA 

schools in the Gaza Strip, and the researcher received (208)  valid 

questionnaires. 

The study yielded several results: there is a high degree of approval 

by the sample of the study population that there is a relationship 
between Organizational factors (Management Style, Top Management 
Support, and User Training) and the information quality produced by 
the Educational Management Information system. Also, technological 
factors that include (IT infrastructures and system Quality) affected 
information quality produced by Educational Management Information 
System. The study also showed that behavioral factors affected 
information quality produced by Educational Management Information 
System. Moreover, the study showed a relationship between 
Environmental factors of Management Information System and 
information Quality produced by Educational Management Information 
System by offering suitable, high-quality  and timely information for 
decision making.  
Also, the results showed that there are no statistically significant 
differences among the respondents' answers concerning the relationship 
between the Environmental factors and information quality produced by  
Educational Management Information System attributed to (sex, age, 
Job Title, qualification, experience years, work area). 
The study recommended engaging employees in design system, taking 
their relevant opinions and notes in consideration, holding training 
courses to explore any innovations in the information system, providing 
internet networks in UNRWA Schools that enable the users to use the 
system smoothly and promptly, and increasing the awareness of the 
users on the importance of Educational management information 
system and its role in implementing the tasks, making decisions and 
achieving best results.  
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 المقدمة:  أوالً 
والمغيااك معمبااك المع ومااً  أحااد أهااه مقومااً  المؤ  ااً  هاا  العصااك الحااًل  الااذ  يم ااه بااًلمطوك 

هاااًلمع يه كاياااز  أ ً اااية  ،ياااةو ال ااكي   وَل  ااايمً المع وماااً  المااا  ممع اااال بموااًه إداك  العم ياااة المكب
وممميز المع ومً  الُممع قة بيداك  العم ية المكبوية با ظً ، مقدهالو لمطوك الب ًً الُموممعً  وضمًن 

الموممعااً  ومطويكهااً، وماا  مع وماً  ُمع اا  بب ااًً ام  ااًن الااذ  م اامظدهل المطاط الكاميااة لم ميااة 
اَلزديااًد الُمطااكد هاا  الاثًهااة ال اااً ية وزيااًد  لاادد الطااهد بًماا  الحًوااة ُم حااة ل طااًه مع ومااً  
يمده القًئمين ل   العم ية المكبوية بمقديه مع ومً  ذا  وود  م ممده ألهدال ص ًلة القكاكا  

ولقاد أثبما  المواًكد   .ها  مقادمظًبماً يماده حًواة الُموممعاً  وُي اًهه ومطاويك العم ياة المكبوياة 
وأن اه الدوه الم  أحكز  شوطًً ابيكًا ه   داية المقده الحقيقية ه  المع يهالدولية المعًصك  أن ب

، به أن الادوه مضا  المع ايه ها  أولوياة بكاموظاً و يً امظً لاذا هاين م  من بوابة المع يهالمقده مقد
عاااد ضااامً ة أ ً اااية للعًلياااة والاااًً  القاااكاكا  يُ ، وماااً  لااان المع ااايه ذا  واااود  و ولياااةماااوهيك مع 

ب ااًً الموممعااً  لاان طكيااال ال ظااوا بًلقطااًع المع يماا  ،   وام اامكاميويً  والمطااط الكاميااة إلاا
امً معمبك المع ومً  من أهه ممط بً  البحث الع م  واممًذ القكاكا  وك ه المطط وم ليذهً ه  

 المقاده بحواه مقاً  اَلقمصاًدية القاو  أصابح  قادل .(5002، الماًن) ممم ال مواًَل  الحياً 

 صا ًلً  وطظك  ام مًج، ل ًصك من أ ً يً أصبح  ل صكاً  المع ومً  ألن  طكاً  الما ولوو 

 وقاو  ، العماًه اثًهاة ل ا  القاًئه ام ماًج ملظاوه مغياك اماً ما ولوويً المع وماً ، ل   قًئمة وديد 

 طظوك أد  الما ولوويً إل   امً وال كلة، والذاًً، المعكهة، ل   يقوه ملظوه وديد إل  لضهمظه

 حياث الممم لاة الادوه حاوماً  لماه  ماط ه  كئي   إل  مغييك وذل  أدى املامكو ية الحاومً 

 مان ابياك ااه لان اَل امغ ًً ماه و امداكياة، وامواكاًا  ل ا  العم ياً  الحااوم  ام لاًال ق  ا 

 ومللا  المعاًمه  هاذه م اكي  ل ا   اًلد  إلامكو ياة معاًمه  ليحاه مح ظاً الوكقياة المعًمه 

 المقده اظذب المع يم  ال طًه ماثك وقد .( 2007،دكيا ا)الدوه  هذه مواط   اًههلن  اثيك  ألبًً

 لم يما  ها  م ظاً واَل املًد  الصال داماه غكهاة إلا  الما ولووياً إدمًه ه   ًهه ممً الما ولوو 

 مًصة كومي ية لم ية من لم مقه مطوك  قده هذا ال طًه من اوًز المدك ية وامداك  والمع ه، المع يه

 بًلعم ياة يمصاه ماً بااه ع ا مُ  شاًم ة لم ياة إلا  مع يماً  معي اة، ح اد المدك اة شاؤون بم اييك

 المومما  ما  المدك اة ولهقاة  وم ظاًج،  و شاًطً ،  ومع ماين، ط باة، مان المع يماة المع يمياة

 إداك  ووود ضكوك  أبكزهً لعه اثيك ، وممط بً  أمًه محديً  المع يه وض  ممً وغيكهً،   المح  ،

 .(5002، لمًد الدين) حديثة ل مية مدك ية
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 ها  م اييك ي اًلد أ ال المدك اية، امداك  ها  الحً اود ا اممداه موًه ه  العًلمية الموًكد ومشيك

 دكواًمظه، وممًبعاة وحلاط الط باة، بيً اً  وممازين القباوه إواكاًا  ها  المدك اية امداك  ألماًه

 الممطيط ه  أ ل ي ممده امً وغيكهً، الموطلين شؤون وممًبعة ممحً ً ام  ولقد م ظه، المم كبين

مظااه قطًلااً  لكيضااة ماان هئااً  المومماا    طه إداك  مع ومااً  المع اايههاا، القااكاك وصاا   المكبااو 
وبًلدكواااة األولااا  اللئاااً  الم ااامليد  م ظاااً مبًشاااك  بحااااه لم ظاااً باااًلمع يه، وهاااه المممصصاااين هااا  

لن ممطيط القوى العًم اة وصاً ع  ال يً اً  وواضاع  المطاط  والم ئولينالموًَل  المكبوية، 
كبوياة ل ا  الم امويً  اموكائياة المع يمية قصيك  وممو طة وطوي ة األواه، وممماذ  القاكاكا  الم

 . (Sultana,2010)الم ليذية

 ومح ي ظاً ممم لاة مصاًدك مان البيً اً  وما  ل    طه قًدك  لن لبًك  امداكية المع ومً   طه إن

 األهاكاد حياً  ها  الابياك  األهمياة امداكياة ذا  القاكاكا  َلمماًذ الضاكوكية المع وماً  ماوهيك بقصاد

 مان ابياك بومظوك القكاك مع ال ا مً مطوكمظً ومزداد األهمية هذه وممضًلل والشعود والم طمً 

اماً أن  ل م طماً ، اللقاك  العماود ممثاه هاًلقكاكا  أمكى، وظة من الم طمة حوهو  وظة، من ال ً 
  طكا المع ومً   طه أهمية مزايد  وقد القكاكا ، ص   لم ية ه  يؤثك  طمظً وقو  المع ومً  موهك

 باه ،الكبحياة م طماً ال ل ا  قًصاك  المع وماً   طاه معد ه ه لظً، الممم لة الم طمً  أ واع لحًوة

 هاذهو  والم مشاليً ، الوًمعاً  مثاه الاكبح إلا  مظادل َل الما  امداكياة الم طماً  إلا  معاد 

 ل ا  قكاكامظاً امماًذ مان مما ظاً مع وماً   طاه إلا  محماًج األلماًه م طماً  مثاه مث ظً الم طمً 

 .  يمة أ  

 مشكلة الدراسة : ثانياً 
وه  إطًك  اع  ه  لدد المداك   زيًد  من لهزديًد الُمطكد ه  الاثًهة ال اً ية ومً يمبعل  طكاً 

ة ماااان المع اااايه الُمقااااده هاااا  األو ااااكوا الممواصااااه لمح ااااين ماااادمًمظً المع يميااااة وضاااامًن وااااود  لًلياااا
 بم ااااييك المظااااًهع اااا  يُ  مداك ااااظً، شااااكل  األو ااااكوا بمطبيااااال  طااااًه إداك  مع ومااااً  المع اااايه الااااذ 

واحاد  مان أهاه مقوماً  امداك   معمباك  طه المع وماً ، هاباًلوود مم اه  المدك ية ويوهك مع ومً 
هاا  المؤ  ااً  وماااًد ماااون لصااد هااذه المؤ  ااً   طااك لمااً مقدماال هااذه األ طمااة ماان  ال ًوحااة

وبعااد إطااهع  ،المع يميااة المؤ  ااً  هاا  مع ومااً  َلزمااة ألغااكاا الكقًبااة والممًبعااة ومقياايه األداً
 وم ظااً المع ايه إداك  الما ولووياً ها  ا اممداه موضاوع م ًولا  الما  الدكا اً  بعاا ل ا  البًحاث
 ها  الغاوث واًلاة بماداك  المدك اية امداك  ها  الحً اود موطيل دكوة( " 5002 مظ ً،) دكا ة

 مع ومااً  إداك   طااًه مااوهيك :م ظااً موصاايً  بعااد  أوصاا  الماا "  مطويكهااً و اابه غااز  محًهطااً 
 هً طاا ووااود باهميااة البًحااث اقم ااًع مااهه وماان المدك ااية امداك  موااًَل  ومياا  يشاامه محو ااد
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 القااكاكا  وااود  ل اا  ال طااًه هااذا ومااكدود المدك ااية امداكيااة بااًألموك ع اا يُ  المع اايه مع ومااً   إداك 
، و طااكًا لق ااة الدكا ااً  الماا  كاااز  ل اا  العوامااه الُمااؤثك  اُاااه المومماا  ل اا  لوا عاً اا المع يميااة
 البًحااث أدك ، َلممااًذ القااكاكا  ه إداك  مع ومااً  المع اايهً طاا وااود  المع ومااً  الماا  يقاادمظًل اا  
ل اا   مااؤثك الماا  وال اا وايةوالممغيااكا  الم طيميااة والمق يااة والثقًهيااة   عوامااهل دكا ااة ووااود ضااكوك 
إلقااًً  إلاا  هااذه الدكا ااة مظاادللااذل   ،المع اايهمع ومااً   إداك  الماا  يقاادمظً  طااًه مع ومااً وااود  ال

 طاااه المع وماااً  امداكياااة  هعًلياااةالضاااًو ل ااا  م ااا  العواماااه وقياااً  مااادى ماثيكهاااً ل ااا  م اااموى 
مان ماهه اموًباة ل ا  من مهه مً مقدمل هذه ال طه من مع وماً  مُلياد الم اممدمين المع يمية 

   :ال ؤاه المًل 
ل ا  واود  المع وماً   ه  المااثيك  طه إداك  مع ومً  المع يهالعوامه البيئية ل ة ًهمممدى  مً (

  ) ؟القكاكا  اممًذالم ممدمة ه  

 أسئلة الدراسة : ثالثاً 
 :المًلية األ ئ ة لن لإلوًبة الدكا ة م ع 

الااا مط امداك ، دلاااه امداك  الع ياااً، مااادكيد )المممث اااة د الممًحاااة العواماااه الم طيمياااةمااً هااا   .1
  ؟مع ومً  المع يه إداك   هً ط َل ممداه (الم ممدمين

 َل ااممداه (، وااود  ال طااًهالما ولوويااةالموظياازا  )المممث ااة د الممًحااةالعوامااه المق يااة مااً هاا   .5
  ؟مع ومً  المع يه إداك   هً ط

  ؟ مع ومً  المع يه إداك  هً طم ممدم  ل العوامه ال  وايةه   مً .2
مع ومً  المع يه ه  طه العوامه البيئية إداك  مدى وود  المع ومً  الم  يقدمظً  طًه  مً .4

 الممًحة ؟ 
الم  يقدمظً وود  المع ومً   ل   طه المع ومً  امداكية المع يمية العوامه البيئية لثك ؤ م هه .2

 ؟مداك  األو كوا بقطًع غز ال طًه الم ممده ه  

بين ممو اطً  إ اموًبً  أهاكاد العي اة الم امط عة أكائظاه هه موود هكوال ذا  دَللة إحصًئية  .6
 ، العماك، الم ام  الاوطيل ،الو  )الديموغكاهية المًلية حوه محًوه الدكا ة معزى ل ممغيكا  

 ؟(لدد   وا  المبك ، م طقة العمه ،المؤهه الع م 

 أهمية الدراسة: رابعاً 
ها  مزوياد صاً ع   المع ايهمع وماً   إداك   طاهم با  أهمياة الدكا اة مان طبيعاة الادوك الاذ  م عبال 

القاكاكا  ها  مواًه المع ايه واألطاكال الم امليد  مان ممكواً  ال طاًه بمع وماً  ذا  واود  ودقاة 
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كا ااة هًلد، قااكاكامظهل يظااً صاا ًع القااكاك هاا  دائااك  المكبيااة والمع اايه هاا  اممااًذ  يعمماادوالماا   لًليااة،
األمك مداك  قطًع غز   ه   طه إداك  مع ومً  المع يهالعوامه المؤثك  ل   ل    محًوه المعكل

الوقاول ل ا  أهاه العواماه الما  معماه ل ا   واًح مطبياال الذ   ياون لل ا عاً ً  إيوًبية ه  
ل وقاااول ل ااا  أهاااه  الدكا اااة م اااع  اماااًومحًولاااة معزيزهاااً ودلمظاااً،   طاااه إداك  مع وماااً  المع ااايه

بًلالااااًً  المط وبااااة   طااااه إداك  مع ومااااً  المع اااايهالعوامااااه الماااا  ماااان شااااا ظً أن محااااد ماااان مطبيااااال 
 الهوئاين إلًلاةفة   أساسةي  ركيةة  الغةث  وكالة ، حياث معمباك ومحًولاة الحاد م ظاً أو مق ي ظاً

 األو اكوا ها  ماداك   طاًه إداك  مع وماً  المع ايه ماوهيك هاينا لاذ المع يمية من ال ًحية الل  طي يين
 المومم  ل   إيوًبيًً   يؤثك ممً المدمً  المع يمية الُمقدمة ل طهد، م موى مح ين إل   يؤد 

ومح اين حياً  األهاكاد، ااذل  معمباك هاذه الدكا اة مكوا  ل ُمظمماين و ي اًهه ها  المطاويك  المح ا 
 .والعوامه البيئية المؤثك  ل   وود  المع ومً  طًه إداك  مع ومً  المع يه ب

 : مية الداك ة ه  العوامه المًلية ومم م  أه

وماثيكهااً   طه إداك  مع ومااً  المع اايهحيااث مم ااًوه الدكا ااة موضااوع العوامااه البيئيااة لاا حااداثمظً .1
 .ل   وود  المع ومً  الم ممدمة ه  اممًذ القكاكا 

مم ااًوه موضااوع هااًه يعااود بًللًئااد  ل اا  قطااًع المع اايه هاا  ه  ااطين هاا  طااه الاثًهااة  الدكا ااة .5
ال اً ية المطكد  وزيًد  لدد طاهد الماداك  والحًواة الُم حاة لقاكاكا  مب ياة ل ا  مع وماً  

 .ل ةًصحيحة م ممد  من أ طمة مق ية ه

والعوامه األمكى   يه طه إداك  مع ومً  المعمحديد أهه العوامه الم  م ًهه ه   وًح مطبيال  .2
 .ل   مطبيال ال طًه بالًً  مؤثك الم  من شا ظً أن 

ودوكهااً هاا  مملياال ألبااًً امداك  المدك ااية   طااه إداك  مع ومااً  المع اايهم اا ط الضااًو ل اا   .4
 .وم ظي ظً 

 هاذا ها  األبحاًث مان المزياد لعماه الع ياً الدكا اً  وط بة البًحثين أمًه وديداً  موًَلً  ملمح أ ظً .2

 .الموًه
 أهداف الدراسة : خامساً 

مااااادكيد  –دلاااااه امداك  الع ياااااً –الااااا مط امداك  ) مح ياااااه العواماااااه الم طيمياااااة المممث اااااة هااااا   .1
هااا  ماااداك   القاااكاكا  اممااًذل ااا  وااود  المع وماااً  الم اااممدمة هااا   الماااؤثك  ( الم ااممدمين 

 .األو كوا بقطًع غز 

وماثيكهاً ل اا   إداك  مع وماً  المع ايه طاه  َل ااممداهالممًحاة المعاكل ل ا  الموظيازا  المق ياة  .5
 .ه  مداك  األو كوا بقطًع غز  القكاكا  اممًذوود  المع ومً  الم ممدمة ه  
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واااود   ل ااا  المبحاااوثين حاااوه واااود  ال طاااًه وماثيكهاااً ا اااموًبً المعاااكل ل ااا  اللاااكوال هااا   .2
 .ه  مداك  األو كوا بقطًع غز  القكاكا  اممًذالمع ومً  الم ممدمة ه  

واااود  المبحاااوثين حاااوه مااااثيك العواماااه ال ااا واية ل ااا   ا اااموًبً المعاااكل ل ااا  اللاااكوال هااا   .4
 .ه  مداك  األو كوا بقطًع غز  القكاكا  اممًذالمع ومً  الم ممدمة ه  

ماان  هعًليااة ال طااًهمع ومااً  المع اايه ل اا  إداك   العوامااه البيئيااة الُمحيطااة ب طااًهمعكهااة ماااثيك  .2
 .م ً دمهه مً يقدمل ال طًه من مع ومً  مهئمة وذا  وود  وموقي  

 فرضيات الدراسة :سادساً 
 :الفرضية الرئيسة األولى

و واااود  مع وماااً  المع ااايه إداك   طاااًه لة ياااموواااد لهقاااة ذا  دَللاااة إحصاااًئية باااين العواماااه البيئ
القااكاكا  هاا  مااداك   اممااًذالم ااممدمة هاا  مع ومااً  المع اايه إداك  لمع ومااً  الماا  يقاادمظً  طااًه ا

 .األو كوا بقطًع غز 
 :وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية 

الماا  وااود  المع ومااً  و  الم طيميااة الممًحااة العوامااهمووااد لهقااة ذا  دَللااة إحصااًئية بااين  .1
  .دمظً  طًه مع ومً  إداك  المع يهيق

مظً وود  المع ومً  الم  يقدو  الممًحة المق ية العوامهموود لهقة ذا  دَللة إحصًئية بين  .5
 . طًه مع ومً  إداك  المع يه

وااود  المع ومااً  الماا  و الممًحااة  ال اا واية العوامااهمووااد لهقااة ذا  دَللااة إحصااًئية بااين  .2
 .إداك  المع يه يقدمظً  طًه مع ومً 

 :الفرضية الرئيسية الثانية 
ًلعوامااااه البيئيااااة لاااا طه إداك  مااااً يمع ااااال بالعي ااااة هيأهااااكاد آكاً ممو ااااطً  بااااين َل مووااااد هااااكوال 

عاازى إلاا  مُ  مع ومااً  المع اايه وماثيكهااً ل اا  وااود  المع ومااً  الم ااممدمة هاا  إممااًذ القااكاكا 
لااادد  الوااا   ، العماااك، الم ااام  الوطيل ،المؤهاااه الع مااا  ،)الممغياااكا  الديموغكاهياااة المًلياااة 
 .(  وا  المبك ،  م طقة العمه
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 الدراسةومخطط متغيرات  :سابعاً 

 الممغيكا  الم مق ة ومشمه: 

o  العوامه الم طيمية. 

o العوامه المق ية  . 

o  العوامه ال  واية. 
   المممث ة بمً ي    وود  المع ومً  الم ممدمة ه  اممًذ القكاكا : الممغيك المًب 

 . ((صحة المع ومً ) مع ومً دقة ال،  (الموقي ) كلة موهيك المع ومً  ،  المع ومً مهئمة )    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مخطط لمتغيرات الدراسة  -( 1.1)رقم  شكل

 (1.1) على المراجع التي تم سردها في الجدول رقم باالعتماد الباحث بواسطة ُجرد:  المصدر

التابعالمتغير   

ةالمستقل اتالمتغير   

إدارة معلومات التعليم  ماالعوامل البيئية لنظ  

 
  ال مط امداك 

 ًدله امداك  الع ي 

 مدكيد الم ممدمين 
 

 العوامل التنظيمية

 
   الموظيزا

المعدا  )الما ولووية 
 (و البكمويً  

  وود  ال طًه 
 

 العوامل التقنية

 العوامل السلوكية

 
  ًمهئمة المع وم 

  كلة موهيك 
 ( الموقي )المعومً  

   ًدقة المع وم
 (صحة المع ومً )

 

 جودة المعلومات 
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 مصطلحات الدراسة : ثامناً 
 الطااكول والممغيااكا  الماا  محاايط ب طااًه المع ومااً  ومااؤثك هياال مثااه  هيي  : البيئيــة العوامــل

وغيكهاااً مااان  اَلقمصاااًديةال ااا واية ل م اااممدمين والعواماااه الما ولووياااة و و العواماااه الم طيمياااة 
 .المؤ  ة الُمطبال هيظً ال طًهالعوامه مبعًً لطبيعة لمه 

 

 التنظيمية  العوامل: 

 : دكا مظً من ال واح  المًلية  ومه
 ل عاًم ين الوطاًئل ومحدياد ، المظاًه م طايه مهلال من يمه لمه أ  ه  مممثه :  ال مط امداك  -1

 األق اًه باين الهزماة الملًلاه وأ ماًط ، الم  ايال آلياً  ومحدياد ، المع وماً  مباًده وبيًن  طاًه

 والعًم ين هيظً الممم لة

(Lu&Wang , 1997). 
يقصد بظً ممًبعة امداك  الع يً ل طًه المع ومً  ومقديه الدله والمووظً  : دله امداك  الع يً  -5

 ا ممكاكية لمه ال طًه ل   الوول المط وديضمن  ل م ممدمين بمً

 (Farrokhi&Pokoradi, 2013). 
ويشاااايك إلاااا  اميااااة و وليااااة الماااادكيد الماااا  مااااه مقااااديمظً ل م ااااممدمين : ماااادكيد الم ااااممدمين  -2

 .(Shamsuddin&others, 2014)  ال طًه بالًً  ا ممداهليصبحوا قًدكين ل   
 

 التقنية  العوامل: 

 :دكا مظً من  ًحيمين  ومه
 لماً طبقاً ال طاًه يعماه حما  مواهكهاً المط اود المق ياة العواماه ها و  :الموظيازا  الما ولووياة  -1

 بااًلموظيزا  الما ولووياة المعادا  والبكموياً  والشاباً  الم ااممدمة يقصاد و لال ممطاط هاو
 وممازين معًلواة ها  املامكو ياة حيث م اممده هاذه الو اًئه،  طه إداك  مع ومً  المع يه ه 

 .(5014، الغكبًو ( المع ومً  و شك
هاااا  مومااااوع المصااااًئ  المكغوبااااة الماااا  ي ااااًهه ووودهااااً هاااا  دلااااه  طااااًه : وااااود  ال طااااًه  -4

 اااظولة : وهعًليااة ومشاامه واااود  ال طااًه ل اا  لااد   ااواح  م ظااً  بالااًً المع ومااً  ومشااغي ل 
لممًدية ال طًهو  ال طًه و مكو ة ال طًه  ا ممداه  . (Shamsuddin&others, 2014)ا 
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  العوامل السلوكية: 

 : المًل  ال حو ل   بًلم ممده الممع قة ال  واية األ مًط إل   اَلشًك  يمان
  مقًومااة الموديااد والمااول ممااً  ملكضاال  طااه المع ومااً  ماان مغييااك هاا   مااط العهقااً  بااين

 . ه  ا ممكاك العمه وهقً ل كومين المعظود والكغبةالعًم ين 

  ك الاااوطيل  ومماااًط واَل ااامقكاك األمااانالق اااال والصاااكاع الااادام   ال اااًما لااان الشاااعوك بلقااادان
  .الوطيل  وهقدان هك  المكقية امحهه

 (5011، دبًغية وال عد ) ل   هظمظً والمعًمه معظً القدك لمول من الما ولوويً ولده ا. 

 نظــم إدارة معلومــات التعلــيم  :Educational Management Information System 

(EMIS)  

العم يااً  المشااغي ية الك اامية مع ومااً  المع اايه با مظااً مومولااة ماان إداك   يمااان معكياال  طااًه
واموكاًا  واملًقً  المعًون الم  من شا ظً مماين إ مًج بيً ً  ومع ومً  مع يمية واضاحة 
داكمظً و شكهً ها  الوقا  الم ً اد وبطكيقاة يماان اَللمماًد ل يظاً بغاكا م بياة احميًواً   وا 

( لمدماة المكازياةبماً هايظه المؤ  اً  المع يمياة وا)أصحًد المصًلح ل   م مويً  ممعدد  
إداك  مع ومً  المع ايه مان  ولًدً  يماومن ووهك  طًه ،لغكا الكصد والمح يه واممًذ القكاكا 

قًلد  بيً ً  موما  بيً اً  ممع قاة بًلمدك اة بشااه مكااز م لان طكياال معاداد مدك ا   ا و  
وبيً ً  معًمه  لن لم يً  أصحًد المصًلح ه  المع يه، وأيضاً مصاًدك بيً اً  أماكى 

أق اًه المع ايه والم طماً  غياك الحاومياة والباًحثون /وم ممدمل وزاكا (. مثه بيً ً  المعداد)
والوظً  المً حة، وأصحًد مصًلح ها  المع ايه مان أواه الممطايط والكصاد وصا   القاكاكا  

 : البيً ً  الممع قة بمً ي   EMIS ويكصد  طًه  .الممع قة بًل يً ة

  الزم ية والعمك والو   والصللعدد والم طقة واللمك ا (الطهد  ( 

   العدد والم طقة والب ية المحمية)الماداك( 

  العدد والمدك ة والصل والو   والمؤهمه)المدكم ون(  (www.openemis.org). 
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 :األول ملخص الفصل
 ل ا  وماثيكهاً  طه إداك  مع وماً  المع ايهلا البيئياة العواماه لدكا ةاللصه امطًك العًه  هذا م ًوه
حيااث مااه موضاايح مشااا ة الدكا ااة والماا  اااًن  ،القااكاكا  اممااًذ هاا  الم ااممدمة المع ومااً  وااود 

أهمظً  ع  األو كوا ل حصوه ل    طًه إداك  مع ومً  مع يمية يضمن ممكواً  وياد  م اممده 
، واااذل  مااه موضاايح أهميااة الدكا ااة مااه موضاايح أ اائ ة الدكا ااة وأهااداهظً، و هاا  صاا ًلة القااكاكا 
المصاااط حً  مااه موضاايح أهااه اماااً ، ألو كوا وااااذل  بًل  اابة ل بااًحثين الوااددبااًبًل  اابة ل عااًم ين 

 .الُم ممدمة ه  الدكا ة
مااً  اابال  اامم ًوه اللصااوه المًليااة مواضااي  موضااح ملظااوه  طااه المع ومااً  امداكيااة  إلاا  وا اام ًداً 

لعوامااااه البيئيااااة المااااؤثك  ل اااا   طااااه المع ومااااً  ودوك  طااااه وأهااااه ا  طااااه إداك  مع ومااااً  المع اااايهو 
القاااكاكا  مااان ماااهه ماااً ماااوهكه مااان مع وماااً  وياااد  ي ااام د ل يظاااً  امماااًذالمع وماااً  المع يمياااة هااا  

 .ام مكاميويً ص ًع القكاكا  ه  ك ه المطط ووض  
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   نظم المعلومات اإلدارية : المبحث األول 

   نظم إدارة معلومات التعليم: المبحث الثان 

  العوامل البيئية لنظم إدارة معلومات التعليم  :المبحث الثالث 

  دور نظم المعلومات في إتخاذ القرارات :المبحث الرابع 
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  ما هو النظام: أوالً 
 للنظام  األساسية  العناصر: ثانيا 

 الفرق بين البيانات و المعلومات : ثالثًا 

 مفهوم نظم المعلومات : رابعًا 

 وظائف نظم المعلومات : خامسًا 

 أنواع نظم المعلومات من حيث التخصصات : سادساً  

 المعلومات لنظم األساسية العناصر: سابعًا 

  اإلدارية المعلومات نظم مفهوم: ثامنًا 

 الناجح اإلدارية المعلومات نظام خصائص: تاسعًا 

 أبعاد نظم المعلومات اإلدارية: عاشرًا 

 

 

 
 

 المبحث األول  

 نظم المعلومات اإلدارية
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 المبحث األول

 نظم المعلومات اإلدارية

   :مقدمة 

 هاااذه، مب ياااة ل ااا  المع وماااً  ابياااك ، ما ولووياااة ثاااوك  الحاااًل  لصاااك ً هااا  العاااًله شاااظدي       
 اَلقمصااًدية ل طااواهك والوصاالية الاميااة المعكهااة ماان هًئ ااة ثاااكو  مااان ل ياال محمااو  بمااً المع ومااً 

 والبشاااكية الطبيعياااة الثاااكوا  لااان مقاااه َل ل ااادوه قومياااة ثاااكو  ممثاااه وغيكهاااً والثقًهياااة واَلوممًلياااة
  ااكاه الاذ  والمق اا  الما ولاوو  بااًلمطوك اَلهممااًه إلاا  الاادوه دها  ممااً، (5000، ا طًن) األماكى

يعكل ب طه المعومً  الما   مً طظوك إل  الما ولوو  المطوك هذا أدى ولقد. الحًل  لصك ً ه 
لعاااكا مع وماااً  والم طماااً  لمؤ  اااً  معمباااك أحاااد أهاااه المق ياااً  المحو ااابة المااا  م واااا إليظاااً ا

ومادله  طاه . (5002،أبو اب ) المًض  والحًضك الممع قة بًلعم يً  الدام ياة واثثاًك المًكوياة
ها   المط وباةبحيث ماوهك المع وماً  المؤ  ً  الممطيط وامداك  و شًطً   ً المع ومً  لم ي

ووود  طًه مع ومً  ذا هعًلية ُيعمباك مياز  و  ،ا ل م ًهمة اللعمًلة ه  اممًذ القكاك  الم ً دالوق  
م ًه ية بًل  بة ل مؤ  ة ويما ظً من وض  المطط وام مكاميويً  الم  م ًلدهً بان ماون ه  

 .(Stair & Reynolds ,2012)الكيًد  
البًحااث هاا  هااذا اللصااه إلاا  لااد  ملااًهيه ومعكيلااً  مماا   طااه المع ومااً  وماو ًمظااً  مطااكالو 

ماوهيك  ودوك  طاه المع وماً  ها   طاه إداك  مع وماً  المع ايهو ًقش أيضًً ه  هذا اللصه ملظوه 
 .المع يه طه إداك  مع ومً  القكاكا  وأهه العوامه الم  مؤثك ه   مع ومً  َلممًذ

 ما هو النظام : أواًل 

يااكى البًحااث بااان ال طااًه هااو مومولااة ماان الماو ااً  محاادد  األدواك ُممصاا ة بااكوابط محاادد     
ال طاااًه ( 5002الاادهكاو  ، ) عاااكليُ و  .مة مظااادل لمحقيااال هاادل معاااين ممطااط لاالوقااوا ين مك ااو 

يكى الادهكاو  أن ال طاًه  و ، العهقً  مومولة ل ًصك مكمبطة م  بعضظً بمومولة من :با ل
  :ل   ثهثة ل ًصك مشممهً يود أن ياون 

 .أن يماون ال طًه من مومولة من األوزاً -1
 .أن ياون بين هذه األوزاً لهقً  ممبًدلة أو ممدام ة أو معممد  بعضظً ل   البعا  -5

 .(5005 ،وآمكونالدهكاو  ) معمه معً ه   بيه محقيال هدل مشمك أ ظً  -2

با اال مومولاة ماان الع ًصااك الممكابطاة ماا  بعضااظً الابعا الماا  مشاااه ( 5006مو اا ، )ولكهال 
 مومولااة با اال( 5005 ،الح اا ية) لكهاالو وحااد  مماًم ااة مملًلااه أوزاًهااً لمحقااال هاادل مشاامك  

 أوااه ماان معمااه مضاابوطة لهقااً  ومحامظااً بعضااظً ماا  مماًمااه الماا  الع ًصااك ماان مممً اااة



14 
 

ًً ل اا  مااً  اابال ، معااين هاادل محقيااال   طااًه   لبااًك  لاانهاا مع ومااً  إداك  المع اايههمطبيقااً  وب ااً
ه مصاااميه هاااذا ملًلااه باااين مومولاااة ل ًصاااك لُمحقااال الظااادل الاااذ  مااان أو اال مااالباااًك  لااان  ًأل ظاا

بيً ً  طهد، هدهل مومي  اه المدمه  من مع ومً  هو  طًه إداك  المع يه  ه طًه. المطبيقً 
داكياااينومدك اااين، ومباااً   وهااا  القاااكاكا   ل حصاااوه ل ااا  ال ميواااة ال ظًئياااة  واحااادهااا  بومقاااة  ، وا 

 .الصحيحة
 للنظام  األساسية  العناصر: ثانيا 

 أكبعة إل  (Stair&Reynolds,2012) اه من ص لظً وقد ال طًه من لد  أوزاً كئي ية يماون

  : ه  اًلمًل  و  ل ًصك

 الماواد :ُمعاًلا، مثاه لاا  ال طاًه إل  مدمه الم  بومي  الع ًصك وممع الInput :  المدخالت -1

 .المعًلوة ألغكاا مموهك أن يود والم  البشكية والوظود البيً ً  الطًقة، المًه،

 لممكواً  المادمه  محوياه مهلظاً مان يامه محوي ياة لم ياً  Processing : المعالجـة  -2

 .ام  ًن ل د الم ل  ولم ية المص يعية العم يً  :ومن أمث مظً

 الوظً  إل  المحويه لم يً  مهه أ مو  الم  الع ًصك ب قه ممع ال : Outputالمخرجات  -3

ويماان ال طاك  .امداكياة والمع وماً  البشاكية المادمً  ال ظًئياة، الم مواً  :مثاه محمًوظاً الما 
ل  طاااااًه المع وماااااً  ا طاااااًه يقباااااه البيً اااااً  امااااادمه  ويعًلوظاااااً إلااااا  م مواااااً  مع وماااااً  

 . اممكوً 

 لمحقياال ال طاًه وي اممدمظً ال طاًه أداً حاوه بيً اً  ها  Feedback :المعلومـات المرتـدة -4
 .أدائل ل   الكقًبة

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 عناصــــر النظــــــــام المتــكامل - (0.2)شكل 
 (Stair&Reynolds ,2012):  المصدر  

 التغذية الراجعة

  مدخالت (
 (بيانات

لتقاط )  عملية جمع وا 
  (البيانات الخام
  

 معالجة 

عملية تحويل البيانات )
 (إلى مخرجات مفيدة 

 

 

  (معلومات)مخرجات 

إنتاج معلومات عملية )
مفيدة تكون على شكل 

 ( تقارير او رسومات 
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 المعلومات الفرق بين البيانات و : ثالثًا 
الشاًئ  أن المصاط حين يعباكان  اَللمقاًدبين البيً ً  والمع وماً  ل ا  الاكغه مان  اممهليوود 

َلمااامهل باااين الاان  لااا  المع ااا  ، لاااذل  هيمااً ي ااا  ي اااكد البًحاااث بعاااا المعكيلااً  المااا  مباااين 
 .البيً ً  والمع ومً 

  البيانات( (Data 

  األهدال، أحاداث ًه ل   أ ظً ممثه ال ً لالبيً ً  ه  ال غة أو الكموز الم  ل يظً املًال ،
 .(1222 وم  ه،الباك  )  .وملًهيه

   ماً ممثاه مادمه  مًصاة با طه المع و  مليد  بصاوكمظً الحًلياةحقًئال غيك لن  لبًك ه ،
 أ  أن البيً ً  ه  بمثًبة المًد  المًه الم  يمه مشغي ظً ه   طًه المع ومً 

 Rowley, 2007)). 

  ً ًه  حقًئال ماه م اوي ظً بشاان أحاداث معي اة، وقاد مااون هاذه الحقاًئال م امق ة وغياك  البي
ومعاكل أيضاً بًلمادمه  أو الماًد  الماًه ل مع وماً ،  .وغياك محادد  العاددمكمبطة ببعضاظً 

وبمع   آمك ها  مومولاة مان الحقاًئال والمشاًهدا  الما  يامه ومعظاً مان مومما  إحصاًئ  
مااكاج ال مااًئا معااين، وياامه إدمًلظااً إلاا  الحً ااود اَل ااه : وماان أمث ااة البيً ااً . لمعًلومظااً وا 

 .(Laudon&Laudon , 2012) وغيكه وال ن والمظ ة وم موى المع يه، وممو ط الدمه

 الم اممده بيدماًه البيً اً  ل حً اد ثاه يقاوه بمشاغي ظً ومكميبظاً، ثاه يواكى ل يظاً بعاا  يقوه
واه مومولة من المع ومً  مشاه معكهة . العم يً  ليحصه ل   مع ومة ذا  قيمة وهًئد 

وم اااممده هااا  مااياااد أو مصاااحيح مع وماااً   اااًبقة، أو هااا  ، ماااً وهاااذه هااا  وطيلمظاااً ال ظًئياااة
 د  لم ااااااااااااامقباه أو م اااااااااااااممده المع وماااااااااااااً إضاااااااااااااًهة حقاااااااااااااًئال أو أهااااااااااااااًك وديااااااااااااا

(Crouch&others,2001.) 

  المعلومات(Information) 
  ًالم طاايه أو محويااه البيً ااً  بطكيقااة مااؤد  إلاا  زيااًد  م ااموى  هاا   مااًج لم يااً  المع وماا

المعكهااة ل م اامقبه هقيمااة المع ومااً  مقااً  بطكيقااة   اابية وهقااًً لماادى م ااًهممظً هاا  امضااًهة 
 .(1222 وم  ه، الباك )  إل  م موى المعكهة

   ًطاااًه المع وماااً  والمااا  معباااك لااان معاااً   محااادد    ًمواااة لااان ممكواااً   هااا  المع ومااا 
 .((Rowley, 2007لم ممدم  المع ومً  ه  الم طمة  

  المع وماااً  هااا  لباااًك  لااان حقاااًئال ملياااد  وذا  قيماااة ل عاااًم ين هااا  المؤ  اااة ، وهااا   اااًما
 .(Laudon&Laudon , 2012)محو بة زميً  اك معًلوة البيً ً  من مهه مو 
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  ًل يظااااً ماااان  الحصااااوههاااا   ااااًما مشااااغيه البيً ااااً ، أو مومااااوع ال مااااًئا الماااا  مااااه  المع وماااا
وبمع   آمك ه  مومولة البيً ً  الم  ومع  وألاد  بطكيقاة ماً وع مظاً قًب اة  ،الحً ود

له ااااممداه أ  مليااااد  بًل  اااابة لم اااامقبا ظً أو م ااااممدمظً، وهاااا  ممثااااه الممكوااااً  هاااا   طااااًه 
 (.Crouch&others,2001) المع ومً  ولظً ماثيك ه  اممًذ القكاكا  الممم لة

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 العالقة بين البيانات والمعلومات -(2.2)شكل 
 ( 11، ص  1115البكري ، و مسلم  :  ) المصدر  

 مفهوم نظم المعلومات : رابعًا 
أدى المطاوك الما ولوو  ال كي  وطظوك الم طمً  العمهقة إضًهة إلا  العماه ها  طاكول بيئياة 

، إلااا  طظاااوك الحًواااة إلااا  أدوا  م اااًلد الم طماااً  هااا  أداً بااااًلمغيك ال اااكي  والم اااممكممصااال 
وقااد باادأ ذلاا  األمااك  ،َل ااملًد  ماان ما ولوويااً المع ومااً لم ظااً والمعًماااه مااا  بيئمظااً ماان مااهه ا

 غيه اَللامكو اا  إلاا  أن وصاه إلاا  مااً  شاًهده اليااوه ماان األ اواع الممم لااة لاا طه المع ومااً بًلمشا
 طاااًه المع ومااً  لباااًك  لاان مومولاااة ماان األهاااكاد واموااكاًا  والمصاااًدك أو ه، (5007،ثًبااا  )

 ماان المع ومااً  إ مااًج ومبااث المع ومااً  هاا  الم طمااة وياامهالبيً ااً  المااواكد الماا  موماا  ومحااوه 
 مع ومااً  ومعمبااك والممكوااً ، المشااغي ية والعم يااً  الماادمه  وهاا  كئي ااية أ شااطة ثهثااة مااهه
 ومح ااين لمقياايه الم طمااة هاا   شااطةاأل لاان الم اائولين األهااكاد إلاا  مكمااد ممكوااً  المكمااد  المغذيااة

 صااااا ًلة وااااااذل  الحً ااااابً  صااااا ًلة هااااا  المطاااااوك أدى ولقاااااد(.  5000 البااااااك ،) المااااادمه 
 م ااااًلد أدوا  طظااااوك إلاااا  الم طمااااً  هيظااااً معمااااه الماااا  المعقياااادا  إلاااا  بًمضااااًهة البكمويااااً 
 ذلا  بادأ ولقاد المع وماً ، ما ولووياً مان اَل املًد  ماهه مان بيئمظاً ما  المعًمه ل   الم طمً 

 بيً ً  مًه 

 نظام المعلومات

 تجميع
 

 معالجة

 تحليل

 عرض

 مع ومً 

 مشكلة

 إتخاذ قرارات

  المشكلةحل 
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  طاااه مااان ممم لاااة أ اااواع مااان الياااوه  شاااًهده ماااً إلااا  حمااا  وصاااه ل بيً اااً  اَللامكو ااا  بًلمشاااغيه
 .(Stair&Reynolds ,2012) المع ومً 

 وظائف نظم المعلومات : خامسًا 
ه المع ومً  من الكبط بين ممم ل أوزائل وب او  األهادال المكواو  م ال َل باد أن ًلا  يممان  ط

 :وه  ( 5002 دكحمون،)من المظًه امً أشًك لظً  مومولة بًلقدك  ل   إ وًزيممم  
البيً ااً  ماان ممميااز هااذه المكح ااة بعااد  مطااوا  ، ماان و ااد : إدخــال البيانــات أو تجميعهــا -1

مصااا يلظً مبعاااًً ألمًا ظاااً الكئي اااية ،  ومصاااًدك ممم لاااة إلااا   طاااه المع وماااً  ، ثاااه م اااوي ظً 
وأميااكًا لم ياااة محويااه هاااذه البيً اااً  ماان  قطاااة الحصااوه ل يظاااً إلااا  أمااًان مشاااغي ظً ويماااان 

 :ح هذه المكاحه امً ي   يموض
o و ااد البيً ااً  المًصااة بًألحااداث والعم يااً  الممع قااة بااًلقكاكا  إلاا  ال طااًه ، ثااه : التســجيل

 .م وي ظً إل  غًية إ معمًلظً ه  لم ية المشغيه 

o وضاا  البيً ااً  هاا  مومولااً  أو هئااً  مموً  ااة مشاامك  هاا  مصااًئ  معي ااة : التصــنيف
 .معًييك ل مص يل بً ممداه

o اممًلظاًيً ً  ل مااد من صاحمظأ  هح  الب: التدقيق ي ظً قاد ، وأن لم ياة حصاكهً وم اوً وا 
 .مم  بطكيقة صحيحة ودقيقة

وهاا  لباااًك  لاان مومولااة مااان العم يااً  الح ااًبية ولم ياااً  : تشــغيل أو معالجـــة البيانــات -1
المقًك ااة الم طقيااة والم مااي  والمصاا يل واللااكز الماا  موااك  ل اا  البيً ااً  المدم ااة بغااكا 

 .ال ظًئ محوي ظً إل  مع ومً  مقده ل م مليد 

، حيث مقده البيً ً  مز ة ه  م لً  أو قوالد البيً ً يقصد بل وض  البيً ً  الم :التخزين -1
 .مم ل األحداث الم  موك  بًلمؤ  ةالممز ة م

 .بمً يوااد الوض  الحًل  ل مؤ  ة أ  موديدهً :تحديث البيانات -4

وق   ا مكوًلظًإماً ية  و َلبد من ووود إماً ية لحلط وممزين البيً ً  :البيانات استدعاء -5
 .القكاكا  اممًذمع ومً  م ممده ه   بظدل ا ممكاجالحًوة ألغكاا المشغيه 

ــات -6 ــة البيان ــة وحماي وماان ثااه ،  ااً  ماان المهلااد والمااااد ماان صااحمظًأ  حمًيااة البيً :الرقاب
 .محقيال الدقة ه  المع ومً 

ماا  صااهحيً  هااذا  ًهيمااواأ  وضاا  المع ومااً  هاا  يااد الم ااممده ، بمااً  :إنتــاج المعلومــات -7
 ماااااًج المقاااااًكيك وموصاااااي ظً قاااااكاكا  صاااااًئبة ، ويمط اااااد ذلااااا  إ امماااااًذالم اااااممده ، مااااان أواااااه 

 .ل م ممده
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 أنواع نظم المعلومات من حيث التخصصات : سادساً 
ومبعااًً  ا ااممدامظًمبعااًً لطبيعااة  طااه المع ومااً  هاا  لاادد ماان المعااًكل والممصصااً  مم ااوع    

 : ي  م ظً مً ال طًه و لممص  الوظة الم  يمدمظً هذا 
 Marketing Information System: نظم المعلومات التسويقية  -1

 القااااكاكا  ذاممااااًو  الم ااااييك هاااا  المؤ  ااااً  إداكا  ل ياااال معممااااد الااااذ  المع ومااااً   طااااه أحااااد هااااو
 المع وماً  إلا  اَلقمصاًدية المؤ  اة محماًج حياث، بًلم اويال لهقاة لظاً الم  القكاكا  مصوصً

 مشاااا ة مواوظاااة ل اااد أو مهلااال أو المشاااكوع بداياااة هااا   اااواً مشاااكولًمظً، مكاحاااه ممم ااال هااا 
 هااذه ماان هااًئه امااً مومياا  المؤ  ااة ل اا  المع ومااً ، ا اامغهه هاا  األمطااًً ولملااًد . م اويقية

 مااان اثياااك بًمماااًذ الم اااويال ماااديك يقاااوه بلضااا ل و الم اااويقية، المع وماااً   طاااًه وهاااال المع وماااً 
 ي اامطي  أيضااً وبلضاا ل الم مااوج، و البياا  الموزياا ، المااكويا، املااهن، بًل ااعك، الممع قااة القااكاكا 
 . Quaddus,2013))  إليظً المموصه وال مًئا قكاكامل مقييه و م ويقية مطة وض 

 Geographic information system GIS: نظم المعلومات الجغرافية  -1

ماااكاج ومح ياااه وممااازين وصااايً ة ومااا  ل ااا  يعماااه الحً اااود ل ااا  قاااًئه  طاااًه هاااو    وموزيااا  وا 
دمااًه وماا  ل اا  معمااه أ طمااة وهااذه. الماً يااة والمع ومااً  البيً ااً   ولااكا ومح يااه ومعًلوااة وا 
مكاج  هيماً القاكاك وامماًذ الممطايط ل   وم ًلد محدد ، ألهدال والوصلية الماً ية المع ومً  وا 
 مدي ة أل  المحمية الب ية قكاً  إل  بًمضًهة ال ان، ه  والمو   المدن وممطيط بًلزكالة يمع ال

 .(5011، مع د)
 Accounting Information Systems :نظم المعلومات المحاسبية  -1

 مان الما  اَلقمصًدية الوحد  ه  ل مع ومً  اللكلية ال طه أحد هو المحً بية المع ومً   طًه   
 والمااا  المًلياااة، المبيعاااً و  الممااازين، المشااامكيً  األهاااكاد، ام ماااًج،:  مااان ااااهً  مشااامه أن المماااان
 الا اا  ال طااًه بًلمبًكهااً الشااًمه هاادهظً ضاامن اَلقمصااًدية الوحااد  مدمااة إلاا  بمومولظااً مظاادل
 هكلياة  طاه لد  حيث يماون  طه المع ومً  المحً بية من . طًقظً ه  معمه الم  ال طه لومي 

 الكقًبااة  طااًه الماااًليل، محً اابة  طااًه المًليااة، المحً اابة  طااًه:  مشاامه الم ااموى هاا  م اال قااهأ
 بظاادل وممبًدلااة ومم ً ااقة ممكابطااة بصااوك  الاابعا بعضااظً ماا  معمااه أن يوااد والماا  الدام يااة،
 امماااًذ هااا  لم اااًلدمظً اَلقمصاااًدية الوحاااد  أماااك يظمظاااً المااا  الوظاااً  لوميااا  المع وماااً  ماااوهيك
 مان وذلا  اَلقمصاًدية، الوحاد  مواوظظً الم  المشاه  وحه والكقًبة بًلممطيط المًصة القكاكا 
 .(5004، الح طًو )اللكلية  ال طه م   بظً مقوه الم  والموظيز القيً  لم يً  مهه
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 library management system: نظم إدارة المكتبات  -4

 الط بااً  ل مووااودا ، وااكد حيااث ماان ومقم يًمظااً مامبااة مووااودا  مداك  محو اابة أ طمااة هاا    
 هيماً مؤ  اة مصاًدك لممطايط  طاًه با ال ويعاكمل.ا امعًكوهً الذين واألشمً  الم معًك  والمواد
 قااًموا الااذين والم ااممدمين اللااواميك الط بااً ، المووااود ، المااواد لممباا  وي ااممده بًلمامبااً ، يمع ااال

 ماا  ل ملًلااه وبكمويااة ممكابطااة بيً ااً  قًلااد  لااًد  المامبااً  إداك   طااًه يمضاامنو  .بًم اامعًك 
  المامبة لمه لطًقه وأمكى ل م ممدمين إحداهمً ا ممداه وواوظم  م  ، البيً ً  قًلد 

(Ken , 2015) . 

 Educational management Information:  نظـم إدارة معلومـات التعلـيم -5

Systems 

ه  لبًك  لن أ طمة محو بة محماو  ل ا  قًلاد  بيً اً  ضاممة مضاه بيً اً  لان الطاهد    
والظدل م ظً  ،ه  ممم ل األقًليه والُمدك ين والمداك  والمبً   المدك ية م ممده لكبط المداك 

 .ويً  الممع قة بًلعم ية المع يمةموحيد وظود العًم ين ه  موًه الممطيط ووض  ام مكامي

 المعلومات لنظم األساسية العناصر: سابعًا 
الع ًصااك الماو ااة  موضااوع  بعااد إطااهع البًحااث ل اا  العديااد ماان المكاواا  الماا   ًقشاا  وبحثاا  

 ل طه المع ومً 
  (Stair&Reynolds,2012)و (  5011، مع د)و ( 5000،الباك )وأهمظً 

 الحً اود ل ا  المعمماد المع وماً   طاًهوواد البًحاث أن  (Laudon&Laudon, 2012)و

 :يشمه ل   
  المسـتخدمينUsers: طاه ااه ها  العم ياً  كئي ا  مواكاً ممط اد هًلم اممدمين هاه  

 End Usersال ظاًئيين  بًلم اممدمين ل ايظه يط اال هاؤَلً الم اممدمين ماً المع وماً  ومان
 الل يين اَلممصًصيين واذل  مدكاً،  أو مدك ين أو و اكمًكية امبة أن  ياو وا الممان ومن

 ماواكد أ اواع ممم ال ل ا  مشاممه والما  البكموياً  وومطاوك ال طاًه  لان مشاغيه الم ائولين

 . والو ًئط الماو ً 

 المادية األجهزة: Hardware   والمع ومً  البيً ً  بظً ممك الم  العم يً  ه  الم ممدمة 

 والما  .الحوا ايد وم حقاً  الضاوئية أو الممغ طاة والو اًئط واألقاكا  الحوا ايد وم ظاً

 .والمع يمً  ألوامكل م مويد
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 البرمجيـات Software  :طاه مومولاً  ضام ظً ومان البيً اً ، معًلواة ها  المط وباة  

 البكاما المشغيه،  طًه مثه ال طًه بكاما وم ظً ل حوا يد المًدية الماو ً  موول الم  المشغيه

 .ال وه   وبكاما الماًمد أمممة بك ًما مثه المطبيقية

  البيانـات :Data ًومعمباك المع وماً ، لا طه األولياة الماواد مااون أن مان أاثاك ها  هًلبيً ا 

 لا  هعًه بشاه ومداك م مثمك أن ي بغ  هي ظً لذا الم طمة، ه  لًلية قيمة ذا  مواكد البيً ً 

وممعادد أشااًه وأ اواع البيً اً  مبعاً لطبيعاة   الم طماة، ها  ال ظاًئ  ل م اممده هًئادمظً ماؤمن
 . البيئة الم  ُيطبال هيظً ال طًه

 الشبكات : Network  المدى،  بعيد  واَلمصًَل  اَلمصًَل  ما ولوويً  ل   مشممه الم
 إداك  ها  مظماة أصابح  والما  الدام ياة والشاباً  ام مك ا ، مثاه الشاباً ، أ اواع وممم ال

  . ال ًوحة املامكو ية األلمًه

البيً اً ، ) من الماو ً  ها   اً وقد أشًك بعا البًحثين إل  أن  طه المع ومً  مشمه لدد
 أمً  )ًا ، اموكا، األهكاداَلمصًَل ، المعدا  المًدية، المطبيقً  البكموية

بان  طه المع ومً  ممط د بعا المواكد ل قياًه بوطًئلظاً وها  هقد أوكد ( 5005، الدهكاو )
 .(البيً ً  ، المظمً  ، المعدا  ، األهكاد ، الممويه ) امً ي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظم المعومات مكونات -(3.2)شكل 
 (Stair&Reynolds, 2012): المصدر 

  اإلدارية المعلومات نظم مفهوم: ثامنًا 

 اممصاًكامعاكل   Management Information Systems طاه المع وماً  امداكياة    
هاا  لبااًك  لاان موماا  ماان  طااًه بشااك  وآلاا  ، يااوهك مع ومااً  ودلااه وطااًئل   MISبااًلحكول 

يماان أيضاً معكيال  طاه و  .(5011،مع د)ه  المؤ  ة أو الم طمة  لإلداكيينالممطيط وال يطك  

ديةالما المعدات  

 البيانات

 اإلتصاالت التطبيقات البرمجية

 األفراد

  اإلجراءات

 نظم المعلومات
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من المواكد البشاكية والماواكد المعمماد  ل ا  الحً اود  مومولةالمع ومً  امداكية ل   أ ظً ه  
البيً اً  مان أواه امداك   وا اممداه وامصاًَل  وا امكوًعالم  ي ما ل ظً وم  وممزين ومعًلواة 

 .( 5010 ،ب يو  ) ه ممطيط األلمًه ذا  الالًً  ل عم يً  ومن أو
 مان الاكغه هع ا  امداكياة، المع وماً   طاه ملظاوه محدياد ها  والباًحثون ماًدالاُ  امم ال لقادو 

 المماوهك  المعكيلاً  و بمعكيلال، ماً  املاًال يوواد َل أ ال إَل زمان م اذ المصاط ح لظاذا ا اممدامظه
 وها  ما ظه، ااه إليظاً ي طاك الما  والزاوياة األاًديمياة وم لياًمظه الاماًد اهممًماً  معاا  ماً غًلباً

 البيً اً  معًلواة أ ا ود ما  لممطاًبال  امداكياة المع وماً   طاه معكيلاً  ماام  األحياًن أغ اد

 .اثل  الحً د بوا طة
ًً ل   مً  بال  ا كد بعا المعكيلً  ل طه المع ومً  امداكية  مبعً لووظة  طك لدد مان  وب ً

 : البًحثين
 الع ًصك واألوزاً المماًم ة والم م زمً  الضكوكية لمحقيال هدل معين مان ماهه  مومولة

 .( 5002، الطًئ ) معًلوة بيً ً  أو مًد  لمظيئة مع ومً  ه  همك  زم ية معي ة 
  ومعًلومظاًالبيً اً   بموميا لبًك  لن مومولة من العاًم ين وامواكاًا  والماواكد الما  مقاوه 

يصااااًلظً إلاااا  الم ااااممدمين بًلشاااااه المهئااااه والوقاااا   و ق ظااااً لممحااااوه إلاااا  مع ومااااً  مليااااد  وا 
  الوطًئل الم  د  إليظه أداًالم ً د من أوه م ًلدمظه ه  

    (Laudon&Laudon, 2012). 
  مزوياد امداك  بغاكا وذلا  ل مع وماً ، اللكلياة واموكاًا  واألوظز  األهكاد من مومولة ه 

 إ واًز أواه مان ل م طماة الدقيقاة األ شاطة لان اًهياة دقيقاة مع وماً  مان محمًوال ماً بااه

 هيا ياة وغياك هيا ياة شابل قاكاكا  وامماًذ وكقًباة وقياًد  وم طايه ممطايط مان الوطاًئل امداكياة

 (.,5012Quaddus& Xu) ةًل الؤ  وه بصوك 

 وما  ل ا  معماه والما  الابعا بعضاظً ما  والمملًل اة  الممدام اة الع ًصاك مان مومولاة 

 وماامين القاكاكا  وم  ايال صا ًلة دلاه لغاكا وموزيعظاً ومعًلومظاً البيً اً  والمع وماً 

   (2005والو ًب ،  و يق د )الم طمة  ل   ال يطك 

 بمومي  مقوه والع ًصك والمواكد وممكابطة من األلمًه مومولة مموً  ة يمضمن الذ  ال طًه 

داك  ومشغيه   القكاكا  لم ممدم  مليد  مع ومً  وموصيه إ مًجبغكا  البيً ً  وكقًبة وا 

 .(2007 ادكي ، )
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ومم ااا  المعكيلاااً  ال اااًبقة إلااا  أن  طاااه المع وماااً  امدكاياااة لباااًك  لااان مومولاااة مااان الااا طه 
وكبطظً بطكال م طقية بحياث  ومح ي ظً ومشغي ظً المع ومً  ومومي  بمحديد ممم المماًم ة الم  

 .الممشًبظة اَلحميًوً  ذو  ل م ممدمين المع ومً  موهيك

 الناجح اإلدارية المعلومات نظام خصائص: تاسعًا 
 :ه  أكبعة مصًئ  كئي ية امً ي   ( 5010ب يو  ، )وقد حددهً 

 االعتمادية Reliance : 

 اًم اة، بصاوك  وممط بًمال الم امليد حًواً  م بياة ل ا  ال طاًه قادك  إل  المًصية هذه مشيك     
 لكضاظً و مصاًدكهً، من معقبظً أو المع ومً  من المحقال  ظولة م ظً أمكى لوامه لن هضه
 األلمااًه إممااًه ها  ال طااًه هااذا ممكواً  الاا  الم اامليد ثااه ا ام ًد وماان وم مطماة مم ً ااقة بصاوك 
 .بشا ظً اللًل ة القكاكا  واممًذ م ل المط وبة والمظًه

  الدقةprecision : 

 ل ظااً م ااما قااد المع ومااً  دقااة لااده َلن والمحيااز األمطااًً ماان المع ومااً  م ااو مع اا  الدقااة    
 يموقااال امداك  القاااكاك وهعًلياااة  اااهمة أن إلااا ااااد الدكا اااً  ؤ م إذ ،الاااًو  وغياااك مًطئاااة قاااكاكا 
 المًصاية هاذه لازز  وقاد القاكاك، ل يظاً مب ا  الما  المع وماً  ودقة  همة ل   األول  بًلدكوة
 مماااً ابياااك  بصاااوك  الدقيقاااة الحً ااابً  ا اااممداهومزاياااد  المع ومًمياااة حقاااوه هااا  الواااوهك  المطاااوك
 . المع ومً  ه  األمطًً مق يه ه  أ ظم 

  الشموليةExtensively : 
 والما  ومعا  ,القاًئه  الحًلياة الووا اد وميا  يشامه ال طاًهمع ا  أن  الشامولية مًصاية إن    

 مغطا  أنشاكط ،   اثيك  أه ق ي ة اً   إن المع ومً  امية لن ال طك بغا و ظًأ من المع ومً 

 شاًم ة مممصاك  ولا ظاً ل يظاً المحصا ة المع ومً  ماون هقد، ومعظً من الغكا المع ومً  هذه

 الم ليذياة امداكياة ًأما مممصاك  مع وماً  إلا  محماًج إذ الع ياً امداك  ومًصاة الم امليد حًوة م ب 

 .معظً ممعًمه الم  المشاه  طبيعة ب بد شموَل أاثك مع ومً  إل  همحمًج
  التوقيتTiming  : 
 قيماة هها ،  طاًه المع وماً  ها  موهكهاً الواواد المظماة المصاًئ  مان الموقيا  مًصاية معاد   

 الماااًد  حيااُث معمبااك المع ومااً  ، الم ً ااد الوقاا  هااا  الم اامليدين إلاا  مصااه لااه إذا ل مع ومااً 
 الوقاا  هاا  ممااذم لااه إذ ا هااًلقكاك  ،ضااكوك  ُم حااة  المط ااود الوقاا  هاا  ل قااكاكا  وموهيكهااً األوليااة
 ليظاًإ الحًوة ل د المط وبة المع ومً  وصوه ل   يعممد ًو وًحظ اللشه ًمصيكه هًن الم ً د
 ل ااا  والملاااوال م ًه اااية مزاياااً ل ااا  ل حصاااوه الم طماااة م اااًلد  دوكا ابياااكا هااا  الموقيااا  وي عاااد
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  (1221 ،الطااًئ ) قبااه الم طمااة  ماان المقدمااة الم موااً  وااود  لاان الزبااًئن كضااً وأ الم ًه ااين

 المع وماً   طاًه مان موهيكهاً وق  ل إ المع ومً  ط د بين بًلمد  يحدد ل  طًه اللًله والموقي 
 . الم مليد من وا مهمظً امداكية

 أبعاد نظم المعلومات اإلدارية:  عاشراً 
 الم طمااااااة وامداك  هااااا  إلااااا  ثهثااااااة  أبعااااااًد (Laudon&Laudon,2012)حياااااث ق اااااامظً

 : والما ولوويً
 لمنظماتا): Organizations(  

، ال يً ااً  أل  م طمااة هاا  األهااكاد، الظيًااااه، امواااكاًا  المشااغي ية مممثااه الع ًصااك األ ً ااية  
 ااد غوها  أ ةوالثقًهاة، وااذل   طااه المع وماً  الماا  مااون م دموااة وأحيً اًً مظيا ااة داماه الم طمااا

باااين طكيقاااة إمماااًه وم لياااذ عاااد  للماااك  طوي اااة ومالم طماااً  هاااينم امواااكاًا  مشاااايه قوالاااد ك ااامية مُ 
ممم ل المظًه وقد ماون هذه اموكاًا  ك مية وماموبة، امً قد ماون لبًك  لن مطبيقاً  غياك 

وبًمضاًهة  شائو ظً يكين يقوماون ل ا  إداك  أ  م طمة َلبد وأن ياون لظً مُ  إنم  .ك مية وشلوية
ااااذل  إلااا  مظاااًكا  والاااًًا  مم ولاااة هااا  ممم ااال الوطاااًئل الُمشااااي ة  إلااا  هااااؤَلً هي ظااااً محماااًج

مثااه المظ د ااين والبااًحثين وغياكهه، والاذين  اماً محمااًج إلا  مااً يعاكل بعماًه المعكهاة ،ل مؤ  اة
واماااً هاااو  موااااه لظاااه مظماااة مصاااوك م مواااً  ومااادمً  المؤ  اااة، وااااذا م اااال المعاااًكل الودياااد 

اااون مان وطااًئل أ ً اية والمممثم اة هاا  المبيعاً  والم ااويال معاكول هاينم اااه الم طماً  مقكيباًً مم
داك  الماواكد البشاكية، بحياث يواد أن معماه بشااه مماًماه  ام مًج واممداد، المًلياة والمحً ابة وا 
لمحقيال الظدل العًه ل م طمة وأنم الممًد اه وطيلة من هذه الوطًئل ل    طًه ل مع ومً ، َل 

 ة لظً  شطة الُماو ش  أ ال  ايدله أداً ممم ل األ

 اإلدارة(Management):   
مم لااة يااؤمن العمااه امداك  الح ااوه ل مشااًاه الماا  مواواال الم طمااة، امااً يااؤمن لظاااً المطااط المُ    

ً؛ هًلماادكاً يضاااعون ام ااامكاميويً  ثااهم بظاا الماا  م ااًلدهً ل اا  مواوظااة محااديً  البيئااة المحيطااة
إضًهة إل  قيًه  ،لم ليذهً وصوًَل إل  محقيال األهدالصون المواكد البشكية، المًلية والمق ية صيم

هظاااه م زمااون بم ااال م موااااً  ومااادمً  وديااد  وااااذل   ل مؤ  ااةهااؤَلً الماادكاً بًلم اااييك الوااًك  
إلاًد  ال طااك بشاااه م ااممك ها  لم يااً  الم طمااة، وهاا  هااذا امطاًك هااينم  طااه المع ومااً  م عاااد 

امااً أ ظااه يممااذون قااكاكا  ممم اال . ه الم طمااةدوكًا مظمااًً ماان مااهه الم ااًهمة هاا  إلااًد  مصاامي
قاكاكا  إ امكاميوية طوي ااة  يمماذونًلمادكاً ل ا  م ااموى امداك  الع ياً هح اد الم ااموى امداك  ؛ 

الم مواااً  والماادمً  الماا  معكضااظً المؤ  ااة هاا  ال ااوال ، بي مااً يعمااه مااديكو  المااادى ممااا 
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ماااان قبااااه امداك  الع يااااً، ويقااااوه الماااادكاً  امداك  الو ااااط  ل اااا  م ليااااذ البااااكاما والمطاااااط الُمقدمااااة
واه م اموى من م   الم مويً  امداكياة يحماًج  ل مؤ  ةالم ليذيون بً وًز ال شًطً  المشغي ية 

  .إل  مع ومً  مًصة بل

 التكنولوجيا(Technology) :   
المادكاً  عمبك الما ولوويً من الماو ً  األ ً ية لا طه المع ومااً  ، بحيااث م اممده مان قباهم   

  :اادا  لمواوظة المحديً ، ومممثمه ه 

  ًالموظيزا  المًدية والبكموي (Hardware and Software)  
 ما ولوويااً المماازين (Storage media)  والماا  ممضاامن الو اااًئه المًدياااة لممااازين

 . البيً ً 

  ما ولووياً اَلمصااًَل (Communication media ) ًالمًديااة   بممم اال ماو اا
 البكموياااااً  المااااا  ماااااكبط م ااااا  الماو اااااً  بحياااااث م ااااامح بمحوياااااه البيً اااااً  ومومولاااااة 

 .من ماًن إل  آمك(  صو ، أكقًه، صاوك أصاوا )

 
 

 
 
 

 

 
أبعاد نظم المعلومات -(4.2)شكل   
 (Laudon&Laudon , 2012): المصدر 

 

 

 نظم المعلومات

 المنظمة

 اإلدارك العليم 

 اإلدارك الوسطى 

  اإلدارك ال شغيلية 

 اإلدارك

المخ صددددي  ضددددي و ددددع 

ورسدددددددددددم  السيمسدددددددددددمد

 الخطط للمؤسسة

   نولوجيم المعلوممد

  المعداد 

  البرمجيمد 

  الشب مد 
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 التعليم في األونروا : أواًل 

    EMISالحاجة لنظم معلومات إدارة التعليم:ثانيًا 

   EMIS أهداف نظم معلومات إدارة التعليم:ثالثًا 

 نظام معلومات إدارة التعليم  يوفرها التي المزايا: رابعًا 

 مراحل تصميم وتطوير نظام إدارة معلومات التعليم :خامسًا 

 المطلوبة لمستخدمي نظام معلومات إدارة التعليمالمعلومات : سادسًا 

 المهارات الالزم توافرها لمستخدمي نظام معلومات إدارة التعليم : سابعًا 

 تطبيقات نظام معلومات إدارة التعليم : ثامنًا 

 

 

 
 

 المبحث الثان   

 نظم إدارة معلومات التعليم
(Educational management Information systems ( 

                                   -EMIS - 
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 المبحث الثان 
 نظم إدارة معلومات التعليم

(Educational management Information systems - EMIS) 

 نروا و التعليم في األ : أواًل 

 قااده ماادمً  المع اايهمُ  األمااه الممحااد  مغًثااة ومشااغيه الهوئااين الل  ااطي يين ااكوا هاا  واًلااة و األ 
 دلاه ومادمً  وال اان الصاغيك والمموياه الطواكئ حًَل  ه  وامغًثة األولية، الصحية والكلًية
و اوكيً والضالة الغكبياة وقطاًع م ياون َلواف ه  اطي   ها  األكدن ولب اًن  2ل حاو  المحمياة الب ية
حيث ،  الل  طي يين لهوئين كوا و مقدمظً األ الم ومعمبك مدمً  المع يه أحد أهه المدمً  ، غز 

مقديه مدمً  مع يمية ُمع   وئين من مهه م ًلد  األطلًه الل  طي يين اله  كوا إل و ممط   األ
قااد ه. ل م ميااة البشاكية مكازياًً  وأمااكاً  أ ً ايًً  عاد حقااًً يُ ، هااًلمع يه واملداديااة غًلباًً  اَلبمدائياةبًلمكح اة 

 اابه ممًحااة   ااع  و، م ااذ أاثااك ماان  اامين لًمااً  لهوئااينأهميااة المع اايه  ماادىأدكااا  األو ااكوا 
ً ظاا ام ًدا إلا  المزام الكئي اية  اكواو هادال األأإن أحاد  .الهوئاينلاًهاة  الوصوه إل  مع يه  ول 

موااًه الم مياااة البشاااكية لهوئااين ، مممثاااه هااا  م ااًلد  األطلاااًه والشااابًد الهوئااين ل ااا  اام اااًد 
لااًل  الوااود  يماايح المواااًه  المعكهااة والمظااًكا  المهئمااة وذلاا  لاان طكيااال مااوهيك مع اايه أ ً اا 

 ومباادلين وا مقصااًئيين ولميقاا  الملايااك وألن يصاابحوا مااواط ين واثقااين  الل  ااطي يين لهوئااين
،  وهمااوكين بظااويمظه ول اا  ا اامعداد ل م ااًهمة هاا  م ميااة موااممعظه والمومماا  العااًلم  ينمم ااًمح

مدك ااة ممااده حااوال   صاال م يااون طًلااد مااوزلين  676ل اا  مشااغيه  حااو  األو ااكواحيااث معمااه 
مقااده ماادمًمظً المدكيبيااة  لماا االمم ااة ، والعديااد ماان المكااااز المدكيبيااة  األو ااكوام ااًطال لمااه  هاا 

ومب ا  مصاًكيل مادمً  المع ايه حاوال   صال األو كوا ل مدك ين ول عًم ين ه  قطًع المع يه ه  
 .(www.unrwa.org)  كوا و الميزا ية المشغي ية لأل

 :EMIS نظم إدارة معلومات التعليمالحاجة ل:ثانيًا 
داً ومقديه مدمًمظً ل ا  م اموى لاًل  مان الواود  األالم ممك لمح ين  األو كواه  إطًك  ع   

، ووضاا  وااود  المع اايه الُمقااده هاا  مداك ااظًلمح ااين الماادمً  المع يميااة وضاامًن  األو ااكواممط اا  
بال معًييك مكبوياة مع يمياة طو لضمًن أداً المدمً  المع يمية ل   م موى لًل   م مقب يةمطط 
ًن ل ا  العاًم ين ها  مواًه المطاويك وما  وكصاد بيً اً  ااضمًن وود  المع يه ل، ه ًبقًً لًلمية

 الما مًكيمية وحًلية لن  يك العم ية المع يمية مهه ال  وا  ال ًبقة والحًلياة وااحاد المحاديً  
مااا  ك لقطاااًع المع ااايه ومااا  ااااه هًئاااه مااان البيً اااً  واوظااا  العاااًم ين هااا  مواااًه البحاااث والمطاااوي

http://www.unrwa.org/
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، مان المطاويك والمكاقباة والمقيايهألغاكاا  وا اممدامظًعًلواة هاذه البيً اً  محدودية ه  إماً ياة م
بمق يااً  أاثااك دقااة و ااكلة مم ااه بًل ااظولة  ظااًبيً ااً  ومح ي هااذه ال حااة لوماا  ه ااً اً اا  الحًوااة مُ 

، ومعمبااااك المكاقبااااة أحااااد أهااااه غااااكاا المطااااويك والمكاقباااة والمقياااايهملطاااًً ممكوااااً  م ااااًهه هاااا  أ
ماااان ل عاااًم ين هااا  مواااًه المع ااايه يياااك والمح اااين هبًلمكاقباااة والممًبعاااة يُ الووا اااد هااا  لم ياااة المغ

ومحمااًج ، لاال ومواادوه م اابقً ممطااط مااً هااو ل ًً طبقاامااه إ وًزهااً  الماا الوقااول ل اا  أهااه الووا ااد 
م اًكع أن  ممده لك ه ال يً ً  المع يمية ه  طاه بيئاة مم اه باًلمطوك والمغياك المُ القكاكا  الم  مُ 

ممااوهك  هاا  وقاا  محاادد  ًموااة  دقيقااةه واضااحة وباادائه معكهيااة ومع ومااً  ئااة ل اا  دَلب يااماااون م
، ها  ضاًو ذلا  هاين القاًئمين ل ا  مح اين المادمً  م  ومح ياه البيً اً  بصاوك  م مطماةلن و

ل اا  بحااث ومطااويك  طااًه مع ومااً   اً ابيااك  ًً إهممًماا نالمع يميااة هاا  دائااك  المكبيااة والمع اايه يضااعو 
ه  هذا ال يًال هين  طاًه ، األو كواال الم  معمه هيظً طاه الم ًشًمه ل( EMIS)إداكية مع يمية 

 EMIS أن، حياث يه المعممد ل   مق ية ام مبً ً محه ال طًه القد ح  مع ومً  المع يه إداك  
بماوهيك المع ومااً  والمح ايه  والقيً اً  الم ااممد  األو اكوا ي اًلد المظمماين بمطاويك المع اايه ها  

ومعًلواة  وا امكوًعوما  وممازين  آلياً من اه أبعًد العم ية المكبوية من مهه مب يط وم ظيه 
 .و شك البيً ً  لاه المع يين

 "مكتب غزة الرئيسي في األونروا EMISالمعلومات تم الحصول عليها من فريق ":  المصدر 

    EMISإدارة معلومات التعليم نظمأهداف :ثالثًا 

إلاااا  محقيااااال العديااااد ماااان الووا ااااد الماااا  ممااااده مصااااًلح  مع ومااااً  المع اااايهإداك  يظاااادل  طااااًه    
، والمعكهاة الع مياة مثه لمق ية المع ومً  واممصاًَل لن طكيال ام ممداه األالمؤ  ة المع يمية 

ن  ، واللعًلياة مان ماهه ام اممداه الواود من أهه أهداهظً كه  م اموى والمطبيقية الممع قة بظً، وا 
 طااًه إداك  مع ومااً  ومبااكز أهاادال . (Crouch&Others,2001)المهئااه ل مق يااة واممصااًه 

 :ه  الووا د المًلية المع يه 
o  ولكضااظً  ولمعًلومظااًبيً ااً  ل يااوهك مق يااً  لًليااة ماان المماازين  طااًه إداك  مع ومااً  المع اايه

مااا  الم اااموى  واًهمااايالقاااكاكا  بماااً  امماااًذل م اااممدمين هااا  الوقااا  وبًلطكيقاااة الم ً ااابة لااادله 
 .امداك  ل م ممده

o  يظدل إل  مح ين وموحيد الوظود المشممة ل عاًم ين ها  مواًه إداك  المع ايه مان ماهه موحياد
لطًً إحصًًا  شًم ةوظود المومي  والممزين و شك مع   .ومً  موحد  وا 
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o يً اااً  المط وباااة هااا  مااان ماااهه إمًحاااة المع وماااً  والب القاااكاكا وامماااًذ  األداًن هعًلياااة مح اااي
، وم ظيه الحصوه ل يظً من ماهه مواوادهً ل ا  الشاباة الدام ياة ل مدك اة الوق  المط ود

ماً ية الوصوه إليظً من قبه   .كاكا  ه  دائك  المكبية والمع يهالق مممذ وا 

o  ة من اه أطكال العم ياة المع يمياة، والبيئاة ل   موهيك اه هًئه من المع ومً  الممم ل القدك
 .القكاكا  اممًذ ، والم  مشاه حوك الزاوية لعم يً  الممطيط والمًكوية بمكو ة ابيك 

o  ًًبة ل مع ه والمديك من مهه  طًهبًل  امداكيةمق يه األلب . 

o اًا  أداً العماه مان قباه ياكا  الما  محادث ها  إواك ، ويقصد بظاً المغيمب يط إوكاًا  العمه
ياه األلماًه إلا  ،  ميواة محو لبيكوقكاطياة والمعقيادا  امداكياة، من مهه البعد لن االمديكين

  .األلمًه، وي ما لن ذل  اممصًك الوق  والدقة واممقًن ه  إ ظًً ال  ال املامكو  

o امماااًذ المطاااط و ووضااا  ال اااي ًكيوهً ة م اااممده لك اااه يظااادل إلااا  ماااوهيك مع وماااً  مظمااا 
 .(Hua&Jon, 2003) القكاكا  الممع قة بًل طًه المع يم 

 نظام معلومات إدارة التعليم يوفرها التي المزايا: رابعًا 

 مانياوهك العدياد مان المزاياً والمصاًئ  الما    ه  امداك  المدك اية المع ومً   طه ا ممداه إن
 امداك  والكقًبة واذل  هاين ال طاًه يزياد مان هعًلياة الممطايط والبحاثإل  مح ين  مؤد  أن شا ظً

 ويوضاح ، (Sultana,2010) وهذا يؤد  إل  مح ين ال يً ً  والمطط الكامية لمطاويك المع ايه
 : طًه إداك  مع ومً  المع يه يوهكهً  المزايًمومولة من  ( 5002، العوم )

o الط بة دكوً  كصد ل   الكقًبة و ًئه مح ين. 

o يوهكهاً  الما  من البدائه األهضه الحه امميًك مهه من امداك  مممذهً الم  القكاكا  مح ين
 . طًه المع ومً  

o إلاا  إضااًهة ، البشااكية ل وظااود األمثااه واَل اامغهه ، الممم لااة األلمااًه مزاولااة ماااًليل مق يااه 
 .امداكية األلمًه ا مطًه

o  الحًوة ل د وا مكوًلظً معًلومظً و كلة البيً ً  ممزين ل   طًه المع ومً   قدك. 

o (5002 العوم ،) مغييكه إل  الحًوة دون  ل ل ال طًه محديث إماً ية . 

 والوظااد، الوقاا  ماان الاثيااك يااوهك ممااً العمااه هاا  والدقااة بًل ااكلة طااه المع ومااً  ممميااز  أن امااً
 إلاااداد هااا  يلياااد اماااً العماااه، هااا  الدقاااة يحقاااال الاااذ  األماااك ،البيً اااً  مااااكاك ملاااًد  ل ااا  ويعماااه
 الالااًً  ويكهاا  األداً ي ااظه ممااً الم ً ااد الوقاا  وهاا  أهضااه بشاااه والوااداوه  امداكيااة المقااًكيك
 لاإلداك   طًه المع وماً  يوهكهً الم  امماً يً  أن  بال ممً يمضحو  .ةالمدك ي لإلداك  واللًل ية
 والماًه، والوظاد الوق  وموهك األمثه، بًلشاه مظًمظً أداً ل   المدك ية امداك  م ًلد المدك ية
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قوالااااد البيً ااااً   إلاااا  أن( Sultana,5010)اااااذل  هقااااد أشااااًك  . ام مًويااااة الًًمظااااً يكهاااا  ممااااً
يحمااو  ل اا  بيً ااً  ممع ااال بااًلطهد والمااداك  واللصااوه  طااًه إداك  مع ومااً  المع اايه المًصااة ب

والعااًم ين هاا  والمبااً   المدك ااية ومحصاايه الطااهد األاااًديم  وبيً ااً  شمصااية لاان الطااهد 
 .المداك 

 مراحل تصميم وتطوير نظام إدارة معلومات التعليم  :خامساً 
واااة ُم حااااة لموحياااد وظااااود الم طمااااً  ألن ه ااااً  حً EMIS طااااًه إداك  مع وماااً  المع اااايه ُصااامه 

، وذلاا  ماان مااهه مق يااه امزواويااة والماادامه ئااً  المع يااة بمح ااين وااود  المع اايهالحاومااً  والظيو 
،  مطًع من هذه البيً اً البيً ً  الممع قة بًلعم ية المع يمية وام ملًد  قدك الم ولده المواهال ه 

مع وماااً  دقيقاااة هااا  الوقاااا  العم ياااة المع يمياااة مااان ماااهه قاااكاكا  صااااًئبة يمط اااد وواااود  هااايداك 
موهك ولده  إل  إ ممداه  طه مع ومً   اَلهمقًكمشيك موًكد بعا الدوه إل  أن إذ ، المط ود

ة وواااود  بًلوقااا  الم ً اااد أدى إلااا  الماااكدد ولاااده الاااًً  وهعًلياااة القاااكاكا  ياااوثوقمع وماااً  ذا  م
لظاااً هاااين لم ياااة  وبماااً أن األ طماااة مصااامه ومُمطاااوك مبعاااً لحًواااة المؤ  اااة أو الم طماااة، الُممماااذ 

 .لمطويك ال طًه  ي ظه م ليذ األ شطة الم   يقوه بظً هذا ال طًهالممطيط والمصميه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

مكح ة إ مًج المقًكيك والممططً  والمهصً  الم  مدله ص ًلة القكاكا  وك ه المطط  :المرحلة الثامنة  
 المع يمية  

 EMISويوضح الممطط المًل  مكاحه مطويك  طًه إداك  مع ومً  المع يه 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 EMISمراحل تطوير نظام  –( 5.1)شكل 

 (Villanueva , 2003): المصدر 
 
 

 
 

محديد األهدال والكؤية  الم  ممط   لظً الوزاك  أو المؤ  ة المع ية بمطويك العم ية المع يمية ،  :المرحلة األولى 
 حيث يمه م ًقشة هذه األهدال ومكاوعمظً م  هكيال مح يه   طًه مع ومً  إداك  المع يه 

إممًذ القكاكا  الممع قة بعم ية مطويك ال طًه مثه محدد مصًدك البيً ً  اَلزمة لمطويك  طًه  :المرحلة الثانية 
EMIS     وأيضً محديد هكيال المبكموين والمطوكين ، محديد ما لة المشكوع ، المد  الزم ية م وًز المشكوع 

زمة لمصميه ال طًه ويمه ذل  من مهه هالبيً ً  المط وبة والممط بً  الد ييمه هيظً محد :المرحلة الثالثة 
  الم ًقشة م  م ؤل   الم ًطال المع يمية ومدكاً المداك 

مكح ة إ شًً قوالد البيً ً  الم  محمو  ل   اه البيً ً  الُممع قة بًل طًه والم   ول  :المرحلة الرابعة 
البيً ً  ل   مومولة مماًم ة من البيً ً  والمع ومً  الم طمة والمصممة  م ممده ه  ال طًه ومحمو  قوالد

لًد  إ مكوًلظً   بطكال يمان معظً معًلوة البيً ً  وا 
مكح ة مصميه واوظً  م ممدم  ال طًه ، والم  يمه مصميمظً مبعً لدوك اه م ممده ه   :المرحلة الخامسة  

 ال طًه ول وع البيً ً  الممًحة لظذا الم ممده 

 وممزي ظً بقوالد البيً ً    )  .....الطهد ، المدك ين ، اللصوه ، )مكح ة وم  بيً ً   :المرحلة السادسة 

 زميً  محو بة م مًج المع ومً  اك يمه هيظً معًلوة البيً ً  ومح ي ظً بً ممداه مو   :المرحلة السابعة 

 مرحلة التقييم حيث يتم تقييم دقة المعلومات وجودتها ومدى مالئمتها وإعتماديتها  للقرارات  :   المرحلة التاسعة
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 معلومات التعليمإدارة المعلومات المطلوبة لمستخدمي نظام : سادساً 

ظً  الم مليد  وممصي  المع ومً  ل   حًوة الو اً ب ًًومطويك ال طًه من الضكوك  مصميه 
مًحمظً لاه م ممده مبعً لطبيعة دوكه  ل  طًه ، حياث مااون هاذه المع وماً  وطكيقاة  وا ممداملوا 

يوضااااااااح هااااااااذا الم ااااااااممده ل  طااااااااًه وهيمااااااااً ي اااااااا   َلحميًوااااااااً  مصيصااااااااً مصااااااااممة لكضااااااااظً 
(Villanueva,  2003)   ًالمط وبة لاه م ممده من م ممدم  ال طًه  المع وم : 

ـــاء -1 الشاااظكية الدوكياااة ،  ممباااًكا اَللمعكهاااة دكواااً  و ماااًئا األب اااًً هااا   اثباااًًيحماااًج :  اآلب
 .والمقييه والمهحطً  من قبه المديك والمدك ين لألب ًً 

 .و مح ن مظًكا  الطهد  ممًبعة محصيه الطهد ،:  نوالمدرس -5

المووااود   بًلمااداك معكهااة مع ومااً  لاان  دكوااة مطااوك المدك ااة مقًك ااة :   مــدراء المــدارس -2
،  الُمكهعاونه  امق يه ولادد طاهد المدك اة ومصا يل الطاهد ، والطاهد الوادد والطاهد 

 .ه  المدك ة  والعًم ينً المدك ين اأد

هاا   مع ومااً  لان ماادى الاًً  وماهيااه المدك اين: (ن المفتشـو)مسـئولو األقــاليم التعليميــة  -4
المدك اااين والعاااًم ين هااا  المدك اااة ،  شاااًطً   أداًالماااداك  ، محصااايه الطاااهد الع مااا  ، 

المدك ة ومديك المدك ة ، ممًبعة الحضاوك والغياًد ل عاًم ين ها  المدك اة ، وامطاهع ل ا  
 .يصدكهً مديك المدك ة الم المقًكيك 

 :إدارة دائرة التربية والتعليم  -5

الماداك  ، م امويً  المع يمياة ها  ااه مدك اة  إ واًز ااه  /ألداد الطهد ها  اللصاوه   -
 .د الودد وم موى الطهد المع يم مدك ة من حيث لدد الطهد الممكهعون ولدد الطه

العاادً و  ممصصااًمظهو مع ومااً  لاان المدك ااين ممع ااال بعاادد المدك ااين هاا  اااه مدك ااة  -
 .الوطيل  الم وط باه مدك 

 .مع ومً  لن مدكاً المداك  -

مدك اااة مااان حياااث مطاااويك العم ياااة المع يمياااة هااا  المدك اااة ومطاااويك المدك اااين  أ شاااطة ااااه -
 .أ ل ظه
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 نظام إدارة معلومات التعليم المهارات الالزم توافرها لمستخدمي : سابعًا 
الااذين يمث ااون أصااحًد القااكاك هاا  ومًصااة  طااًه إداك  مع ومااً  المع اايه ل اا  م ااممدم  ي بغاا  

دائاااك  المكبياااة والمع ااايه ، أن يمم ااااوا الثقًهاااة املامكو ياااة حمااا  يمما اااوا مااان المشاااًكاة اللًل اااة هااا  
الما   وممضامن الثقًهاة املامكو ياة مومولاة مان المظاًكا ،  طًه إداك  مع وماً  المع ايه  اها ممد

 :ي بغ  ل يظه إمقً ظً وم ظً

اة الع ابومية الم  ممثاه مكااز المع وماً  ومان مهلظاً يماان الادموه الشب بً ممداهالمعكهة  -
 .ك  المع يه و قه وممزين البيً ً ل طًه إدا

ملامكو ياة، ، الواداوه امعاًلا ال صاو ، قوالاد البيً اً )  اثل مطبيقً  الحً د  ا ممداه -
 .(الو ًئط الممعدد  

 .م  المق ية الحديثة ديد والمعًمهأن ياون لديظه القدك  ل   المطويك والمو -

 .المً حً  الضوئية ا ممداه -

ك ًلظً وم قيظًأن ياون لديظه القدك  ل    قه الم ل -  .ً  املامكو ية وا 

 .(5002، المًن)محكاً  البحث املامكو ية  ا ممداه -

 نظام إدارة معلومات التعليم تطبيقات : ثامنًا 
يمااون مان لاد  مطبيقاً   األو اكواالم اممده ها  دائاك  المع ايه ها   طًه إداك  مع ومً  المع يه    

كئي ة م دكج محمظً لدد من المظًه اللكلية المصممة  لم ظيه وحو بة المظاًه اليومياة الما  يقاوه 
المظماااة ولاادله المممصاااين بًلمع وماااً   األو اااكوان هااا  قطااًع المع ااايه هااا  و ن العاااًم و بظااً الموطلااا

 .القكاكا  َلممًذ

 :ال طًه من لد  وحدا   ُمع   بًلمظًه الكئي ية المًلية  حيث يماون

   Staff Management Processes وحد  إداك  مظًه الموطلين              -1

 Student Management Processesوحد  إداك  مظًه الطهد              -5

 Premises and Administration Management وحد  إداك  المبً   -2

Processes 

لماا  مملااكع إلاا  مظااًه هكليااة مقااده ماادمً  معي ااة وهيمااً ي اا  شااكح ل مظااًه الماا  مماااون م ظااً اااه ا 
 : طًه إداك  مع ومً  المع يه وحد  من الوحدا  الثهثة ه  
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  وحدة إدارة مهام الموظفين              -1
داك  شااائون الماااوطلين العاااًم ينيوُمع ااا  هاااذه الوحاااد  بحو ااابة المظاااًه المااا  ممااام  بم ااا  يك وا 

المحو بة الما  مقادمظً  بقطًع المع يه وموهيك المدمً  المحو بة لظه  وهيمً ي   شكح ل مظًه
 .األو كواإداك  مظًه الموطلين ه   طًه إداك  مع ومً  المع يه ه   وحد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة مهام الموظفين -( 6.2)شكل 
 جديد طلب موظف : 

حيااث أن هااذه المظمااة شااًم ة ودوكيااة مقااوه بظااً دائااك  المكبيااة , إحاادى مظااًه  طااًه إداك  المااوطلين 
ل   مداك ال  ة الدكا ية ومظدل إل  إداك  المواكد البشكية ها  اًهاة األق اًه  األو كواوالمع يه ه  

 .داكية ه  دائك  المكبية والمع يهام
 إدارة تنقالت الموظفين: 

هااذه المظمااة هاا  ال طااًه إلاا  م ااًلد  م ااممدم  ال طااًه ل اا  إداك  ماا قه  المااوطلين بااين  مظاادل
 :أمًان العمه الممم لة ومماون من مكح مين

  ل موطل اَل مقًهمعبئة ط د. 
  ل موطل اَل مقًهم ليذ ط د. 

 

 طلب مورف جديد 

 

 

 

 إدارك  نقالد المورفي 

 إدارك إنتمء خدمة المورفي 

المورفي  مدإدارك  رقي  

 إدارك متمم المورفي 

ح ور المورفي  إدارك  

 

 

 

 

 

 Staff Attendance 

 إدارك غيمب المورفي 

ء المورفي  اإدارك هد  

Manage Staff Performance 
 إدارك ال دريب هثنمء الخدمة

  Staff Management إدارة الموظفين 
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 إنهاء خدمة الموظف: 

وذلا  لان  األو اكوامظدل هاذه المظماة إلا  إ ظاًً مدماة موطال ماً ها  دائاك  المكبياة والمع ايه ها  
 :طكيال
  اَل مقًلةإ ظًً المدمة من ِقبه دائك  المواكد البشكية وذل  أل بًد المقًلد أو. 
 ل   ط د المشكلإ ظًً ا ًً  .لمدمة ب ً
 إدارة ترقيات الموظف : 

ه مهه هذه المظمة يمه مكقية الم موى الوطيل  ل موطل ه  دائك  المكبياة والمع ايه حياث ي مقا من
 .من م صبل الحًل  إل  م صد أل  

 إدارة مهام الموظف : 

لم ية شًم ة ودوكية ممه بوا طة المشكل ل ا  الموطال لمعياين المظاًه والواوباً  المط اود مان 
، ومملااكع ماان مع يااال ل اا  المظااًه الموا ااة ل موطاالأو أ  الموطاال م ليااذهً ومكاقبااة مااً مااه إ وااًزه 

 :هذه المظمة لد  مظًه يمان أن يقوه بظً م ممده ال طًه الُممًح أمًمل هذا الميًك وه  
   المدكي   ل   الموطل العدًموزي. 
  المدك ةه   ل مدك ينمعيين مظًه غيك مدكي ية. 
 عيين مظًه ل موطل مًكج ماًن لم لم. 
  الموظفإدارة حضور: 

يااوهك ال طااًه ماان مااهه هااذه الميااز  إماً يااة مكاقبااة الحضااوك اليااوم  ل مااوطلين هاا  ممم اال 
 .األو كواأمًان العمه ه  دائك  المكبية والمع يه ه  

 إدارة غياب الموظفين: 
يوهك ال طًه من مهه هذه المظمة إماً ية إداك  إوًزا  الموطلين ، حيث يقوه الموطل بط د  

 .يقوه المشكل بًلمواهقة ل يظً حم إوًز  وي مطك 
 إدارة أداء الموظف : 

حيث يمه كصد ملًصيه العمه و  و   ،هذه المظمة لمقييه أداً الموطلين ه  دائك  المكبية والمع يه
ًً اميواًب  أو ال ا ب  ووميا  الم اًئه الممع قاة بمحقياال أهداهال والمظاًه الم وطاة بال  الموطل  وا

 : وزئيينومملكع هذه المظمة إل  
 ل   األهدال ًً  .مقييه أداً الموطل ب ً
 مكاقبة ال شًطً  و  و  الموطل. 
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 إدارة التدريب أثناء الخدمة: 

ومظاادل هااذه المظمااة إلاا  مكاقبااة الاادوكا  المدكيبيااة الماا  ياامه لكضااظً دامااه بيئااة العمااه حيااث ياامه 
المومولاة  اممياًكويمه  الدكا  الممطيط لعقد العديد من الدوكا  المدكيبية ل موطلين مهه العًه 

وكاً ومقييه  مًئا المدكيدالم مظدهة من الممدك   .بين وا 
 
 
 وحدة إدارة مهام الطالب   -2

ممم  هذه الوحد  بيداك  المظًه الممع قة بم ييك شائون الطاهد حياث ماوهك هاذه الوحاد  مادمً  
بمااداك   المحقااوامحو اابة ل عااًم ين ل اا  ال طااًه هاا   اابيه إممااًه المظااًه الممع قااة بااًلطهد الااذين 

مظااًه الطااهد هاا   طااًه إداك    اابة الماا  مقاادمظً وحااد  إداك وهيمااً ي اا  شااكح ل مظااًه المحو   ااكواو األ
              .األو كواالمع ومً  المع يه ه  

 

 

 

 

 

 
 إدارة مهام الطالب -( 7.2)شكل 

 إدارة تسجيل الطالب: 
 :دع من هذه المظمة لد  مظًه ُمع   ومملك 
 م ويه طًلد وديد. 
 قه طًلد من مدك ة لمدك ة أمكى . 
  الدكا ةلن  وا قطًللم كد طًلد. 
 
 
 

 إدارك  حصيل الطملب 

 

 

 

الصفإدارك   

 إدارك  سجيل الطملب 

 

 

 

 

 

 Staff Attendance 

السجل الطبي للطملبإدارك   

 إدارك سجل سلوك الطملب

Manage Staff 

Performance 

  Students Management الطالب إدارك 
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 إدارة السجل الطبي للطالب : 
حيااث يااوهك ال طااًه  األو ااكواوُمع اا  هااذه المظمااة بًلقضااًيً الطبيااة ل طااهد الُم ااو ين هاا  مااداك  

 :إماً ية 
   موكاً هح  طب  األو كواإحًلة الطًلد إل  العيًدا  الطبية ه. 
  ممب  الحًَل  المكضية المزم ة. 
  مقديه الدله وامكشًد من ِقبه المكشد المدك   أو طبيد المدك ة. 
 إدارة سجل سلوك الطالب : 

 :وموهك هذه المظمة ه  ال طًه ميزا  إلامكو ية ممان الم ممده من 
  ًًممًبعة وم ويه حضوك وغيًد الطًلد إلامكو ي. 
  والد والقوا ين المدك ية المطبقةوالمًكوة لن الق الهئقةم ويه المصكهً  غيك. 
 بًللصه الاًمه أو المؤق ط د إوكاً ماديد لطًلد م ًً  .ً  وا
 إدارة تحصيل الطالب: 
 حيااث ياامه كصااد  مااًئا  ،يه الطًلااد مااهه  اا ة دكا ااية محاادد مماام  هااذه المظمااة بمحصاا

 .بشاه دوك الشظكية واللص ية  اَلممبًكا 
    ويمه محديد معًييك ال وًح والمواد المطكوحة وودوه الطًلد لاه صل دكا. 
  ًاوميااًزهإصااداك شااظًدا  موضااح محصاايه الطًلااد بعااد  إماً يااةومااوهك هااذه المظمااة أيضاا 

 .اَلممبًكا 
 الطًلد من مكح ة دكا ية إل  أمكى  مكهي. 
 إدارة الصف:   

، المدك اااة ال طاااًه مااان محدياااد و مصااا يل طاااهد م اااممدمومااان ماااهه هاااذه المظماااة ياااممان 
ًً ل ا  ذلا  يا مه محدياد لادد الماوطلين ومعيين الصلول ولدد الشعد الدكا ية المط وبة وب اً

 : المظمة ل   لد  مظًه هكلية م ظً ، ومشمه هذهالمط وبين ه  اه مدك ة
 المكح ة الدكا يةأو همح شعبة أمكى ل ل  ( دكا يةمكح ة ) همح صل دكا   وديد. 
 موزي  الطهد ل   الشعد دامه المدك ة. 
 قه طًلد من شعبة إل  أمكى . 
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 وحدة إدارة مباني  -3

وهيماً  األو اكواويقصد بًلمبً   ه ً المداك  ومكااز المدكيد المًبعة لدائك  المكبية والمع ايه ها  
الماا  مقاادمظً وحااد  إداك  مظااًه الطااهد هاا   طااًه إداك  المع ومااً    اابةالمحو ي اا  شااكح ل مظااًه 

       األو كواالمع يه ه  

 

 

 

 

 إدارة مهام الموظفين -( 8.2)شكل 
 يد المباني المدرسيةيإدارة تش: 

ُممان هذه المظمة الم ممدمين ل  طًه مان ط اد مشاييد مدك اة ودياد  طبقاً لمعطياً  الزياًد  
اًهااة الطااهد  ا ااميعًدهاا  لاادد ال اااًن ولااده قاادك  المااداك  هاا  الم طقااة الم اامظدهة ل اا  

 :الهوئين ه  الم طقة ومملكع من هذه المظمة لد  مظًه 
 شًً مدك ة وديد  ه  م طقة معي ةط د إ . 
 ب ًً مدك ةط د إلًد  . 
 مكاهال وديد  ه  مدك ة مووود ط د ب ًً . 
 له ممداهدك ة قديمة وغيك صًلحة ط د هده م. 
 إدارة صيانة المباني المدرسية: 

حياث ُمماان هاذه المظماة الم اممده  األو اكواموهك هذه المظمة إداك  صايً ة مباً   المع ايه ها  
 :من 
   المع يميةط د الصيً ة الدوكية محدد  ل ُم شا. 
   ط د صيً ة شًم ة ل ُم شا. 

 
 
 
 

 إدارك صيمنة مبمني مدرسية 

 

 

 

 إدارك  وريداد المنشأد ال عليمية

 إدرك  شيد مبمني مدرسية

 

 

 

 

 

 Staff Attendance 

مبمني مدرسية اس هجمرإدارك   

  premises processesإدارك المبمني 
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 إدارة استئجار منشأة تعليمية: 

أو ماااااويك مبااااً   ماااان قطًلااااً  أمااااكى ويااااوهك  طااااًه إداك  المع اااايه  بً اااامئوًك األو ااااكوامقااااوه 
 :املامكو   ميز  محو بة ل قيًه بظذه اموكاًا  حيث يوهك إماً ية 

  ُم شا  من الحاومة ل د الحًوة ه  حًلة  ق  المبً   المط وبة ا مئوًكط د. 
  التعليمية المنشآتإدارة توريدات: 

المع يميااة إلامكو يااً ماان  الم شاا  يااوهك ال طااًه إماً يااة إداك  وممًبعااة الموكياادا  وم اام زمً  
 :مهه المظًه المًلية 

 ممًبعة ماثيث المدك ة. 
 ممب  إمداد المدك ة بًلقكطً ية. 
 ممب  إمداد المدك ة بًلامد المدك ية. 
 

تـم الحصـول عليهـا مـن فريـق  (تطبيقات نظام معلومـات إدارة التعلـيمب ) المتعلقة المعلومات جميع":  المصدر
EMIS  في األونروا مكتب غزة الرئيسي"  
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  العوامل البيئية : أواًل 

  كفاءة وفعالية نظم المعلومات اإلدارية: ثانيًا 

 الفَعال نظم المعلومات مميزات : ثالثًا 

 النظام  وكفاءة النظام فاعلية بين الفرق: رابعاً 

 المؤثرة في نظم معلومات إدارة التعليم في المدارس البيئية  العوامل: خامساً 

 

 

 
 

 المبحث الثالث  

 العوامل البيئية المؤثرة ف  نظم معلومات إدارة التعليم 
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 الثالثالمبحث 
 نظم إدارة معلومات التعليم ف العوامل البيئية المؤثرة 

 
  البيئيةالعوامل : أواًل 
 وما ولوويً والمق ية والقً و ية والثقًهية واَلوممًلية وال يً ية اَلقمصًدية والعوامه الطكول ه 

 المع وماً   طاه بًلمباًك ، أهداهال محقياال ل   ماثيك ذا  معد والم  بًل طًه المحيطة المع ومً 
  المومم  أهكاد وثقًهة الم ًه ل وحًلة والقوا ين المشكيعً  : مثه المحيطة بًلبيئة ومماثك مؤثك  طه
 اااولين مااان وهًل ياااة  طاااه المع وماااً  ل ااا   ويموقااال م اااموى الاااًً  ( 2011 ،دبًغياااة وال اااعد )

 :البيئية  العوامه
 ومممثاه ها  اًهاة امماً ياً  والماواكد المًدياة والبكموياة والبشاكية المماوهك   :العوامـل الداخليـة

ه  ال طًه بًمضًهة إلا  البيً ً  الممًحة واموكاًا  الم ممدمة ها  مشاغيه ال طاًه ، وهاا  
ما لاان القااكاكا  الصااًدك  لاان لواماااه ممصاال بيماً يااة الاامحاه بظااً وال اايطك  ل يظااً او ظااً م اا

 .(Hwang&others,2013)امداك  
 وها  لواماه يصاعد أو َل يماان الامحاه بظاً وال ايطك  ل يظاً وم اما لان  :العوامل الخارجيـة

 ااااة األ شااااطة والعم يااااً  البيئااااة المًكويااااة الماااا  محااااايط بًل طااااًه والماااا  ياااامه هاااا  إطًكهااااً ممًك 
هًصاه باين العواماه الدام ياة والمًكوياة الما  ول   الكغه مان صاعوبة وض  حاد .المصكهية 

حيث أ ظً لوامه ممدام اة هيماً بي ظاً ها   المع ومً   مؤثك ل   ما موى الاًً  وهًل ياة  طاه
 اال يمااان قيااً  إاثيااك ماان الموااًَل  وممشااًب  العهقااً  بي ظااً هاا   قااًط ومكاحااه لديااد  إَل 

 .( Maria&Jungmin, 2011) المًكويةماثيك البيئة 

 

 :كفاءة وفعالية نظم المعلومات اإلدارية : ثانيًا 
 : كفاءة نظم المعلومات اإلدارية  -1

 ما لااااة بااااين العهقااااة مع اااا  با ظااااً الااااًً   طااااه المع ومااااً  امداكيااااة( 5002 ،الاااادهكاو )  لااااكل
 مقًك ااة  أ ، المع ومااً   طااًه بوا ااطة الُمقدماال المع وماً  قيمااة ماا  البيً ااً  ومشااغيه المادمه 

( 5004 لطيااة،) لاكل اماً،  المشاغيه ولم ياً  الماادمه  ما لاة أ اً  ل ا  الممكواً هًئاد  
 محقياال أ الممكواً ، و المادمه  باين العهقاة لن معبك:  با ظً الًً   طه المع ومً  امداكية

 أوالمحادد   الماواكد مان القادك  لا  بً اممداه الممكوً  معطيه يع   هذا و ما لة باقه األهدال
  .الممكوً  من المحدد القدك لمحقيال المدمه  مق يه
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 :فاعلية نظم المعلومات اإلدارية -2

ها  محقيااال أهاادال الم طمااة، وذلاا  لاان  امداك  مشايك إلاا  ام ااظًه اميوااًب  ل طااًه المع ومااً  
  طكيال مقديمل لمً محمًج إليل امداك  من مع ومً  من حيث الامية وال ولية والوق  الم ً د

لااان المع وماااً  ه مااان ماااهه كضاااً الم اااممدمين ً طاااالويماااان قياااً  هًل ياااة (. 1226 الاااكاو ،)
، وحوااااه ا ااااممداه العااااًم ين ل مع ومااااً ، ومقااااديه المع ومااااً  ح ااااد الم ااااموى امداك ، الممًحااااة 
مغيااكا ، وضااكوك  المحًهطااة ل اا  أماان و ااكية  مااديكين ماان اَل ااموًبة لمااً يحصااه ماانوممااين ال
 ال طاًه قادك  : با ل  المع ومً   طًه هًل ية معكيل ويمان ،(5007، وقطد المشًل ) المع ومً 

 م اًلد والما  والموثوقياة بًلمهئماة ممصال الما  المع وماً  موهيك أهمظً والذ  أهداهل محقيال ل  

و  . (Argyropoulou , 2012)  أهاداهظً محقياال ها  الم شاا  وماًكج دامه من القكاكا  مممذ 
 هعاًه أهداهال يحقاال الاذ  هًل طاًه أهداهال محقياال ها  ال طاًه بقادك  ماكمبط اللًل ياة أن ذلا مهصاة 

 .هعًه غيك هداهلأ يحقال َل الذ  وال طًه
 :الفَعال نظم المعلومات مميزات : ثالثًا 
 ااااة هااا  المااا  مااااوهك المع وماااً  الصاااحيحة والمعًصااااك  الماااا  ممع اااااال لًن  طاااه المع وماااً  اللإ  

موضااااا  اَلمماااااًذ وال طاااااك، هظااااا  القياااااًه بًلشااااا ً ال ااااا يه، ولماااااوهيك  طاااااه مع وماااً   إداك بقاااااكاك 
 ااااة، ماااان الملمااااكا ل اااا  مصاااامم  الاااا طه أن يعم ااااوا لاااان اثااااد ماااا  المااااديكين وم اااااااممدم  لًه

غاااكاد وحواااًز ، ) .المع وماااااااً  بدقاااااااة طاااااااًه المع وماااااااً  اثماااااااكين لمحدياااااااد احميًواااااااًمظه مااااااان 
مااااان  ولااااا  يمصاااال ال طااااًه بًللًل يااااة َل بااااد ماااان محديااااد احميًوااااً  م ااااممدم  ال طااااًه.(1222

ًً ل   المعكيل المع وماً  بدقة، وأن يمه مصميه هذا ال طًه لمدمة م   اَلحميًوً  ال اًبال  وب ً
مطي  محقياااال األهاادال الماا  ووااد  ألو ظااً  طاااه المع وماااً  با ظاااً م ااا  الااا طه المااا  م ااا للعًليااة 

ياون لظً ماثيك مبًشاك وايواًب  ل ا  وه  مقديه المع ومً  المهئمة وه  الوق  الم ً د بحيث 
 ( 5007، قطااادو  المشاااًل )اللعاًلاااة بح اااد ماااً باااين  ين  طاااه المع وماااً هااا. قاااكاكا  م اااممدميظً

 :يود أن مممًز بمومولة من المصًئ  األ ً ية حم  محقال األهدال الم مطك  م ظً وه 
مع ومااً  الهزمااة ل عااًم ين بًلاميااة وال وليااة والوقاا  الم ً ااد، امااً يوااد أن ل  ال طااًه  مااوهيك -1

ممثاه المع وماً  الواقا  الحقيقا  بحياث مق اه مان الغماوا الاذ  يماك بال ممماذ القاكاك، هضاه 
ماً ية مقًك موضولية وشلن    .ظً من مع ومً  و مًئا أمكىممولية هذه المع ومً  وا 

ماوهيك  مانمشيك إلا  مادى إماً ياة  طاًه المع وماً   حيث ،ال طًه ل م مويً  امداكية مهئمة -5
 .ح د م مواه امداك  المع ومً  بًلشاه الذ  ي ًلد الم ممدمين له ملًد  م ظً اه
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وهااو ماادى إماً يااة ال طااًه ماان كصااد ومح يااه البيً ااً  ومااوهيك  اَل ااموًبة ل مغيااكا  الم اامود  -2
مماااً يماااان الم طماااة مااان  اااكلة ، الم اااممدمين لمطًلاااد واَل اااموًبةالمع وماااً  هااا  أ  وقااا  

 .اَل موًبة والمايل م  بيئمظً

 ااكية المع ومااً  المحًهطااة ل اا  ل اا  ماادى قاادك  ال طااًه يشاايك إلاا   حيااث أماان المع ومااً  -4
 .  ولكا البيً ً  والمع ومً  مبعًً ل صهحيً  الُممولة لظذا الم ممده وحمًيمظً من الم ل

 

  النظام وكفاءة النظام فاعلية بين الفرق: رابعاً 
 : معدد  ووظً  ال طك ه  محديد اللكال بين هًل ية ال طًه والًً  ال طًه ذل  امً ي  

بطكيقاااة غياااك ما لااال ل طاااًه  ااال يااامه مشاااغيه لم ياااً  اأمع ااا   أن الالاااًً ( 5004 لطياااة،)ياااكى 
وهاًً ال طاًه َلحميًواً  األطاكال الم امليد  الممم لاة مان  إلا ، ه  حين مشيك اللًل ياة اقمصًديً

ها  : هًل ياة ال طاًه والًًمال باان اللًل ياة باين( Argyropoulou ,2012)ومياز  .المع وماً 
معباك : والالاًً  با ظاً  المط اود المااثيكاو محقياال  األ شطة أوالمك ومة ل بكاما  اَلهدالمحقيال 

ما لااة و هااذا يع اا  معطاايه  باقااه األهاادالمحقيااال  أ لاان العهقااة بااين الماادمه  و الممكوااً ،
مق يااه الماادمه  لمحقيااال القاادك المحاادد  أوالممكوااً  بً ااممداه  لاا  القاادك ماان المااواكد المحاادد  

هه ملعه : )ال ؤاهبان مقيً  اللًل ية يويد ل   ( 1226الكاو ، )وقد أوضح . من الممكوً 
لذل  معبك اللًل ية لن محقيال ال طًه ألهداهل بي مً معبك الالاًً  لان العهقاة ( الصحيح؟ الش ً

اللااكال بي ظمااً ماان مااهه ( 5004لطيااة، )أبااكز بي ماً . باين الماادمه  والممكوااً  لااذل  ال طااًه
يحقاال أهداهال العًماة  ًههًل ياة ال طاًه يحادد هيماً إذا ااًن ال طا معيًك  الالًً  واللًل ية ، همعيًك

الم  وض  من أو ظً ، بي مً معيًك الالًً  يحدد بًلعهقة بين مدمه  ال طًه وممكوًمال ومادى 
هعااًَل  بًلضااكوك إكمبًطظمااً باابعا وايليااة الاامحاه هيظااً، وذاااك بااان اااه  طااًه الااؤ قااد َل ياااون 

ًمة دون محقيال أهداهل م بالًً والعا  صحيح ، هقد يقوه ال طًه بمحويه البيً ً  إل  مع ومً  
 .هه ممحقال اللًل ية م ل

 في المدارس  نظم إدارة معلومات التعليمالمؤثرة في البيئية  العوامل: خامسًا 
بالاًً  وهعًلياة ل ا  مومولاة مان  العواماه الماؤثك  ها    طاه إداك  مع وماً  المع ايهيموقل لماه 

هلاااا  ضااااًو المطااااوكا  الم ااااممك   البيئااااة الماااا  يعمااااه هيظااااً ال طااااًه ومظااااًكا  م ااااممدم  ال طااااًه ،
ً وال ظااااااوا والمم ااااااًكلة الماااااا  محاااااادث هاااااا   طااااااه المع ومااااااً  وماثيكامظااااااً اميوًبيااااااة ل اااااا  األدا

 طه ماان األماااوك المااا  م اااموود الااا ااا  هقااد أصااابح  الاااًً  وهًل يااة م. بًلمؤ  ااً   حاااو أهاااداهظً
ًً هاا  أ طممظااً هقااد  المؤ  ااً  اَلهممااًه ، م ااع  الااكاو ، ) أشااًك ألن مومماا  الالااًً  واللعًليااة معاا

يااااون ال طاااًه هعاااًه ولا ااال لاااي  الاااؤ أ  أ ااال يحقاااال أهااادال إلااا  أ ااال مااان المماااان أن ( 6991



43 
 

  ال طاًه  ايؤثك ل ا  هعًلياة بما لة لًلية أابك مان ما لاة ال ماًئا وااذل  هاين لاده الاًً المؤ  ة
مماااً يوواااد أماااذ اههماااً هااا  اَللمباااًك ضااامن مقاااًيي   واااًح  طاااه  ‘ال طاااًه هااا  محقياااال أهداهااال

المع ومً ، امً أن المقيً  ال ظًئ  لظذه اللعًلية والالاًً  م اموود األماذ ها  اَللمباًك العواماه 
صًدية واَلوممًلية والمق ياة الم  مؤثك هيظمً والذ  محيط بل مومولة من الممغيكا  البيئية واَلقم

هيماااً ي ااا  مومولاااة مااان  ،لظاااً ال طاااًه المصااامهوغيكهاااً مبعاااًً لطبيعاااة  طاااًه المع وماااً  والمؤ  اااة 
 .ه  المداك    طه إداك  مع ومً  المع يهالممغيكا  الم  مؤثك ل   

 دبًغياة)، (500 ،والمصابة المعشاك)وبعد كووع البًحث إلا  لادد مان المكاوا  واألبحاًث أهمظاً 
( ,5012Afaneh&others) ،( Shamsuddin&others, 2014)، (5011 ، وال ااااعد 

العواماه الماؤثك  إهمما  بدكا اة  الما  (1.2)الوادوه كقاه ولدد من المكاو  األمكى مه  اكدهً ها  
 هقاااد م ااا  البًحاااث إلااا  دكا اااة العواماااه المًلياااة لقياااً ،  طاااه المع وماااً  هااا  المؤ  اااً  ل ااا  

أل ظاً محقاال أهادال  األو اكواها  مادكا   ه إداك  مع وماً  المع ايهً ط ل  العوامه البيئية المؤثك  
 .م  البيئة الُمطبال هيظً ال طًه وائهمومالدكا ة 

 
 التنظيمية العوامل:  

معمباااك العواماااه الم طيمياااة امطاااًك الاااذ  يااامه مااان مهلااال مكمياااد وم  ااايال وظاااود العاااًم ين لم لياااذ 
والمظااًه المط وباة هاا  المؤ  ااً  وموضاح العوامااه الم طيميااة ها  أ  مؤ  ااة الوطااًئل  األ شاطة

حيااث يمااان قيااً  ،  (Hwang&Others,2013)مؤ  ااة ل والظيًاااه والمق اايمً  والم طيميااة 
 :من مهه القيً ً   المًلية   طه إداك  مع ومً  المع يهمدى ماثيك العوامه الم طيمية ل   

 وصال وواود مادى الا  مشايك الماداك  ومؤ  اً  المع ايه والما ها   الك امية دكواة قياً  -
 .ل عًم ين  المم وحة والصهحيً  واموكاًا  المظًه يحدد مامود وطيل 

 ملاويا ودكواة الع ياً امداك  مادمه مادى إلا  مشايك والم  والهمكازية المكازية دكوة قيً  -
 .ه  دائك  المكبية والمع يه  األمكى امداكية الم مويً  إل  والصهحيً  ال  طً 

 الماداك  ها  األقاًليه الممم لاة ودائاك  المكبياة والمع ايه وذلا  باين الماًماه محقيال دكوة قيً  -
 . الممم لة األق ًه أ شطة بين المعًكا ومو د العمه ااممًه لضمًن

 معقاددكواة البيكوقكاطياة وموقال  ايك العماه ل اد مومولاة معي اة مان العاًم ين ومادى  قياً  -
 .العم ية امداكية المع يمية
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 المعلومات وتكنولوجيا التقنية العوامل  : 
المط ااود مواهكهااً حماا  يعمااه ال طااًه طبقااً لمااً هااو الشااباً  و  الُممع قااة بًلحً ااودوهاا  العوامااه 
  طاه إداك  مع وماً  المع ايه اممدمة ها  يقصد بما ولوويً المع وماً  المق ياً  المُ  وممطط لل ، 

المب يااااااااة ل اااااااا  مطبيقااااااااً  الحً ااااااااود والماو ااااااااً  المًديااااااااة وشااااااااباً  الحً ااااااااود الم ااااااااممدمة 
(Laudon&Laudon, 2012)  اماااً أ ظاااً الو اااًئه املامكو ياااة الم اااممدمة هااا  معًلواااة ،

 والع ًصك والماو ً  ل قدكا  هياًه شًمه المع ومً  المع ومً  وممثه ما ولوويً و شك وممزين
 إل  والمليد  المهئمة المع ومً  وموصيه ومعًلومظً البيً ً  ومزن  وم  ل   القًدك  المم ولة

    القو  و ًئه إحدى أصبح  الم  المعكهة م ال لم ية ه  هًله دوكا يا بظً ممً م ممدميظً
، وقاد أحادث  الما ولووياً الحديثاة والو اًئه المق ياة الودياد  مغياكا  هًئ اة  ( 5000، الايه ا  )

هاااا  شاااام  موااااًَل  الحيااااً  المعًصااااك  ، وقااااد ماااااثك القطااااًع الحاااااوم  بظااااذا المطااااوك الما ولااااوو  
 ، والمع يه لن بعد   (E-Government)وطظك  مً يعكل بًلحاومً  املامكو ية 

(E-Learning) ها  ألاداد طاهد الماداك    اَلطاكاد، وم  المزايد المم ًم  ه  ألداد ال اًن و
طاه ل ا    اَللمماًد  العم ية امداكياة ها  الماداك  و الما ولوويً الحديثة ه ا مغههاًن َلبد من 

 ل ا  المع وماً  وما ولووياً المق ياة و اًئه مااثيك قياً  ويماان  .المع وماً  ها  صا   القاكاكا 
 : مهه ع ومً  المع يه من طه إداك  م

األو ااكوا هاا  هاا  مااداك    طااه إداك  مع ومااً  المع اايهقيااً  ماادى مااوهك و ااًئه مق يااة لمشااغيه  -
 .قطًع غز 

قيااااً  ماااادى م ااااًهمة ما ولوويااااً المع ومااااً  هاااا  محقيااااال الماًمااااه والمااااكابط بااااين امداكيااااين  -
 .مداك  ومدكاًالمداك  من مدك ين ه  والعًم ين 

المموهك  بًلمداك  لمشاغيه  طاًه مع وماً  و  ةما ولوويالو  المق ية الو ًئهمهئمة  مدى قيً  -
 .ل مع ومً  مماًمه المماًم ة ال طه ب ًً  حو الموول معزيز ه  ا ظًمظً

 
  السلوكيةالعوامل : 

 ل ا   ا و  م اممده  طاه أثكهاً يا عا  ومممثه ه  مصًئ  وصلً  م ممدم  ال طًه والما 
 ها  ال طاًه ممكواً  بً اممداه يقاوه الاذ   ل م امليد ال ا واية األ مًط ذال  ه  بمً المع ومً ،

 ومعًلواة لوما  ل  طاًه والباكاما المطبيقياة ال طاًه ما  يملًلاه الاذ  والم امليد القاكاكا  صا  
 األ ماًط مان مومولاة إلا اَلشاًكه  ويماان .( 5011، ال اعد دبًغياة و ) الممكواً  وموظياز
 : المًل  ال حو بًلم ممده ل   الممع قة ال  واية



45 
 

باين  العهقاً   ماط ها  مغيياك مان المع وماً   طاه  ملكضال مماً والماول المودياد مقًوماة  -
 . المعظود ل كومين وهقً العمه ا ممكاك ه  والكغبة العًم ين

 ومماًطك الاوطيل  واَل امقكاك األمان بلقادان الشاعوك لان ال اًما الادام   والصاكاع الق اال  -
 . المكقية هك  وهقدان الوطيل  امحهه

 . معظً والمعًمه هظمظً ل   القدك  ولده الما ولوويً من المول  -
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 المبحث الرابع

 القرارات اتخاذدور نظم المعلومات في 

 :مقدمة 
القكاك واحاد  مان العم ياً  الملصا ية ها  حيًم اً اليومياة لماً يمكماد ل ا  هاذه  اممًذمعمبك لم ية 

ًً معمباك لم ياة امماًذ القاكاك  إذ أنالقكاكا  من  مًئا ومبعاً  م امقب ية ، واوهك  شاًط األهاكاد  اوا
أن موضاااوع ( 5010العومااا ، )، هقاااد باااين الشمصااايةهااا  الحياااً  المظ ياااة أو ل ااا  صاااعيد الحياااً  

ذلا  ماثيكهاً  ويمعادىاممًذ القكاك يعد من أهه الع ًصك وأاثكهً ماثيكا ه  حيً  األهكاد والم طمً  
ه  وض  الدوه ، لذا ُمعد القاكاكا  امداكياة واوهك لماه القياًد  امداكياة ل ا  م اموى الم طماً  

 شااًطً  والمصااكهً  الماا  ماامه دامااه الم طمااة ، بًل  اابة لومياا  ال اَل طااهالامداكيااة وهاا   قطااة 
اماااً أن موقااال امماااًذ القاااكاكا  مظماااً ااااًن  ولظاااً ياااؤد  إلااا  معطياااه العماااه وموقااال ال شاااًطً  

أوضااااح أن الحيااااً  م يئااااة  هقااااد( مع ااااد)، أمااااً الم طمااااة اضاااامحههوالمصااااكهً  امااااً يااااؤد  إلاااا  
 مظااز اللكصااة ويغم مظااً بقااكاك ، وال ااًوح هااو ماان يالقااكاك هكصااة واللكصااة قااد َل مماااكك، و بااًلقكاكا 
، امل هاو  طاًهَل يام  إَل بًلكؤية والوكأ  والمبك  والموقي  ال  يه والقكاك بحد ذ واَلغم ًه، صًئد

بًلمًل  هين هش ل أو  وًحل يقً  من مهه معًييك و ، وممكوًمل ه  لًئده ،مدمهمل ه  ما لمل
ولقااد اام اا  لم يااة اممااًذ القااكاك أهميااة ( 5011، مع ااد)، والالااًً ، وام مًويااة ثهثااة هاا  اللعًليااة

بًلغة ه  العصك الحديث مًصة بعد أن أصبح  الم ش   الموًكية معمه بماواكد اثياك  ومعادا  
هغد  القكاكا  ه  مواًه إداك  األلماًه بمثًباة المحاك  الحقيقا   ،طًئ ة ضممة، وم ممده أمواَلً 

ل شًط الم طمً ، و  قطة اَل طهال  حو إ وًز األهادال وال واًح هيظاً، مماً دها  بباكوز مدك اة 
امماااًذ القاااكاك ماااكادل "، يعمقاااد أصاااحًبظً باااان"مدك اااة امماااًذ القاااكاكا "هااا  اللااااك امداك   ااامي  

أن امماًذ القاكاكا  هاو ق اد امداك ، وملاًهيه  طكياة امداك  : نهيكباك   اًيمو  يكى، حيث "لإلداك 
ها  إَل    ا ة  هاًلقكاكا  ماً يود أن ماون م ممد  مان م طاال و اياولووية اَلممياًك ام  اً   

ممبعاال    اا ة ممصاا ة ماان القااكاكا  إلاا   ”ا اامكاميو  ”ممصاا ة ببعضااظً الاابعا، واااه قااكاك ابيااك
 Koontz)وقد أاد  . (Herbert simon, 1983)  وداالحد الذ  ماون هيل القكاكا  صغيك  

& O’donnell,1980)  أن أ اً  امماًذ القاكاكا  هاو وواود البادائه ، هووودهاً يع ا  إماً ياة
اَلمميًك،ممااااً يمط ااااد مااااوهيك أابااااك قاااادك ماااان الدقااااة والموضااااولية والبعااااد لاااان اَل حيااااًز الااااذام  

الممماااذ قااادكا اًهياااً مااان الالاااًً  واللعًلياااة واَللمباااًكا  الشمصاااية والمصااا حية، مماااً ياااوهك ل قاااكاك 
 .لمحقيال األهدال المكوو 
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 تعريف القرار  : أواًل 
، شا ة أو أزمة أو م ييك لمه ُمعينبين مومولة من ح وه مطكوحة لم امميًكيعد القكاك  ميوة 

هي  اااً هااا  حيًم اااً العم ياااة  ااااًد  مماااذ يومياااًً مومولاااة مااان القاااكاكا  بعضاااظً   مبااال و دك ااال لاااذل  
ن لاان معكياال وهيمااً ي اا  إ اامعكاا ألكاً البااًحثي  .والاابعا اثمااك يمااكج لشااوائيًً بغيااك دكا ااة

المعااكل إلاا  الباادائه الممًحااة ممميااًك األ  ااد بعااد  :القااكاك با اال( 5011، مع ااد)القااكاك هقااد لااكل 
هقاد لاكل القاكاك ( 5011، ومعاة)، أماً   الموقال وها  حادود الوقا  المماًحالمامه ح اد ممط باً

مميًك أهض ظً وقاد ًما لم ية مًصة لمقييه األهمية ال  بية لمومولة من البدائه الممًحة با ل   وا 
اممميااًك القااًئه ل اا  أ ااً  بعااا المعااًييك مثااه إام ااًد حصااة  :با اال( 5006، العااهال)لكهاال 

، وهاذه المعاًييك لدياد  ألن ل ، زياًد  حواه ام ماًج والمبيعاً أابك من ال وال ، ممقيا الماًلي
، ويماثك امميًك الباديه األهضاه لقًئه بًلعم ية بعا هذه المعًييكقكاكا  مممذ وه  ذهن اي  المو

 .ابيك بوا طة المعًييك الم ممدمة إل  حد
 عناصر إتخاذ القرار اإلداري: ثانيًا 
  ل ًصااااك لم يااااة إممااااًذ القااااكاكا( 5010، أماااكونو هيااااًا ) و ( 5006الصاااايكه ، )بااااين  حياااث

 : امداكية امً ي  
، وأيً اًن ممماذ القاكاك ه ديال ال ا طة ياون هكدًا أو ومًلة ح د الحًلة قد: القكاك مممذ -

 .الذ  يعطيل الحال ه  إممًذ القكاكلل بموود القً ون ،  المم وحةالك مية 

 .موود من مممذ القكاك مب   حه لظًويمثه المشا ة الم  م : موضوع القكاك -

من  لن   و  أو مصكل معين يكاد القيًه بلالقكاك المممذ هو معبيك  :األهدال والدواه  -
 .أوه محقيال هدل أو غًية معي ة

مممًذ القكاك  َلبد من وم  مع ومً  وبيً اً  اًهياة لان طبيعاة : المع ومً  والبيً ً  -
 .ًً مممذ القكاك كؤية واضحة ل ظمًالمشا ة وأبعًدهً ، وذل  ملط

موظولاااة يواااد  معطاااه إموًهًمظاااً ممعًماااه مااا  ممغياااكا  م ااامقب ية القاااكاكا معطاااه : الم باااؤ -
 .ومقديكهًالم بؤ بظً 

 .مومولة الميًكا  أو الُمقمكحً  الم  ُيمان لمممذ القكاك أن يممًك بي ظً :البدائه -

ل د  بًَللمبًكوه  العقبً  أو الممًطك الم  يود ل   مممذ القكاك أن يامذهً  :القيود -
 .دائهبين الب اَلمميًك
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 القرارات واتخاذ صنع في المعلوماتجودة  أهمية: ثالثًا 

مااياد  إلا  محماًج َل ماً  بووال القاكاكا  امماًذ وها  لموماً امداك  ها  المع وماً  أهمياة إن 
 المع وماً  شابل الابعا أن حما  المع وماً  أهمياة حاوه ممم ال َل امداكياة اَلموًهاً  هممم ال

 امداكية لأل شطةمحوكًا  القكاكا  ص   لم ية ومعمبك (Muid,1994) العصب   طمظً بًل طًهو ُ 

 م اامويًمظه بممم اال المااديكون يمًك اال مااً أهااه ماان هظاا  أ والظااً، اماامهل ل اا  الم طمااً  هاا 
 ها  وها  وماكاكهاً، لمعاددهً ووظادهه لاوقمظه ا امظهاً ال شاًطً  أاثاك مان ومعمباك اماً امداكية،

  مًئا لن مبًشك  م ئولون أل ظه ل مديكين بًل  بة امداكية العم ية ووا د أمطك من الوق  ذا 
لبااد الااكحمن ) القااكاكا  صاا   لم يااة هاا  ومظمااً أ ً اايًً  دوكاً  م عااد والمع ومااً  القااكاكا ، اممااًذ
 امياة حاوه امامهل هاو الممم لاة امداكياة ال طكيً  بين اَلممههً  أن والواق  ( 1222، ولمًد

 ضاكوكيً لاي  المع وماً  ماوهك أن  واد أماكى وظاة ومان ا امغهلظً وطكيقة المط وبة المع ومً 
 الحًوااة هااين ولااذل  ممااذ ،المُ  القااكاكا  ومقياايه لم ليااذ ضااكوك   االأ بااه القااكاكا  اممااًذ لعم يااة هقااط

 آماك اًماد وه اً  (1224 ،الح اين) وم اممك   دائماة لم ياة ها  القاكاكا  امماًذ ها  ل مع ومً 
 مع ومااً  معًلواة لم ياة ها  مًصاة بصاوك  القااكاك امماًذ و طاه لًماة بصاوك  امداك  باان :يقاوه
 بمع ومااً  ومقًك مظااً الم ً اابة المع ومااً  امميااًك لاان لبااًك  هااو القااكاك هًممااًذ امصااًَل ، و طااه
 أمً أهميمظً، ح د مص يلل لم ية المع ومً  امميًك وطيلة ومشمه بشا ظً، قكاك اممًذ ثه  ًبقة
 ما  القاكاك  ممماذ لادى  اًبقً المماوهك  القديماة المع وماً  مقًك اة همشمه المع ومً  مقًك ة وطيلة

 بان الًً  أحدهه يقوه الموًه هذا وه  (Berrstein, 1976) ومعظً مه الم  الوديد  المع ومً 
 امياة اباكأ ألن وذلا  والمع وماً ، اَلمصاًَل   طاه الًً  ل   معممد لًمة بصوك  امداك   طه

 يمااوهك أن الضااكوك  ماان هي اال واااذل  القااكاكا ، لصااً ع  ممااوهك أن يوااد المع ومااً  ماان مما ااة
 الم  القكاكا  أو ال يً ً  لم ليذ بًل  بة الحقيق  الوض  معكهة ل   ي ًلدهه لا ية مغذية  طًه

 .(Nigro, 1980)اممذوهً
  القـــــرارات تصـــــــنيف: رابعًا 

بم ااااموى حيااااث يماااااثك القااااكاك  ،القااااكاك م اااال يصاااادك الااااذ ل م ااااموى امداك   مبعااااًً  القااااكاك يمم اااال
 اَلممههاااً  هاااذه و ميواااة ضااام ظً، يعماااه المااا  والبيئاااة القاااكاك هاااذا ممماااذالصاااهحيً  المم وحاااة ل

 :والم  من أهمظًمص يلً  القكاكا  م ول   القكاكا  ه  الابيك 

 اإلداري للمستوى وفقا القرارات تصنيف: 

 بمحدياد باكاما ُمع ا  ام امكاميوية القاكاكا  :Decisions Strategic اإلسـتراتيجية القرارات - أ
لداد ل مؤ  ة العمه الم مقب    بًلوضا  الم ًه ا  وممع اال وال يً اً ، الم امقب ية المطط وا 
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 وبضمًمة اَل مثمًكا ، اثوه الطويه ال  ب  بًلثبً  قكاكامظً وممميز ال وال، ه  ل مؤ  ة
 ن اا طً)البيئياة  المظدياادا  ومو اد اللكصاة بً اامغهه المؤ  اة مقاوه أن مهلظااً مان ويماان

 دائمااة موضااح بصااوك  هظاا  المع ومااً ، ماان ابيااكاً  حومااًً  ممط ااد هظاا  وبًلمااًل  ،( 5000،
 مؤماذ حياث بًممًذهاًمان المكازياة  لًلية بدكوة بًلمًكج،وممصل ولهقمظً المؤ  ة طبيعة
 . (5005، المغكب ) الع يً امداك  بوا طة الم طيم  الظياه قمة ل د القكاكا 

أو  الكؤ اااااًً يمماااااذهً القاااااكاكا  وهاااااذه :Decisions Management اإلداريـــــة القـــــرارات  - ب
الو ااًئه  مقكيااك إلاا  القااكاكا  هااذه مظاادل مااً وغًلبااًً  الو ااط ، بااًمداك  ي اام  مااً أو امداكا 
 م اااًك محدياااد أو الم طيمااا ، الظيااااه ب اااًً أو المطاااط، ومكوماااة األهااادال، لمحقياااال الم ً ااابة

 ، الصاااهحيً  وملاااويا ، العماااه مق ااايه أو ال ااا طة، حااادود وبياااًن العاااًم ين العهقاااً   باااين
 له اممكاك الهزماة الماواكد ا امغهه بايلياة يمع ال القكاكا  هذه مثه أن امً اَلمصًه وق وا 

 المغكبا )  األداً مان معاده أل ا  يحقاال بماً بشاكية هأ مًلية مصًدك اً  أ واً  العمه ه 
،5005). 

ـــشغيلية القــرارات  - ت  ممع اااال بمشاااه  المااا  القاااكاكا  وهاا  :Decisions Operational الت
 ماان اممصاً  القااكاكا  هاذه ومعمباك المؤ  اة، ها  الوًك  وال شًط ، وم ليذه اليوم  العمه
 الوظد المزياد من إل  محمًج َل با ظً ممميز القكاكا  هذه أن امً الم ليذية، أو المبًشك  امداك 

 .والمواًكد ال ًبقة المباكا  ضًو ه  اممًذهً يمه به مممذهً، قبه من وامبداع والبحث ،

الماادى،  قصاايك  لقااكاكا  ا هااذه مثااه أن لاان هضااهً  هااذا هوكيااة، بطكيقااة ياامه القااكاكا  اممااًذ نإ
ضابط  القكاكا ، هذه أمث ة ومن بً ممكاك ومماكك الكومي   العمه با  ود أ ً ًً  ممع ال أل ظً
 وغيكهاً والم عيك ، وال قه ، الموزي  حكاة م طيه إوًزمظه، ودولة الموطلين، موقي 

 .(5004، قً اه)
 

 مياز باين القاكاكا  ا ام ًدًا إلا   اوع ه ً  مان يُ  : تصنيف القرارات وفقا للمشاركة في اتخاذها
المشمكاين ه  اممًذهً، ومم  الملكقة ل   هذا األ ً  بين القكاكا  اللكدية أو الشمصية ، 

 .والقكاكا  الومًلية
هااا  قاااكاكا  ا لكادياااة، أ  ي لاااكد ممماااذ القاااكاك  :Individual decisions فرديـــة قـــرارات - أ

وبًلمااًل  هااين لم يااة .بصاا عظً دون مشااًكاة هاا  هااذا الشااان ماان وً ااد ماان يع ياال أمااك القااكاك
ومح ي ظااااً ، وامميااااًك البااااديه الم ً ااااد، ا ظااااً معمبااااك لم يااااً  مماااااثك  ا يااااً  محديااااد المشااااا ة ،

 . بًلميًكا  ال ًبقة واألحاًه الشمصية ل لكد مممذ القكاك
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ثماك  وظاد ومشاًكاة ومًلياة، وح اد دكواة  وها Group Decisions :  قـرارات جماعيـة  - ب
أهااكاد   : ثهثااة أ ااواعماااثيك أهااكاد الومًلااة ل اا  مممااذ القااكاك ال ظااًئ ، ويمااان الملكقااة بااين 

أهكاد الومًلة َلبد أن يومعوا بًلمواهقة   . الومًلة ي صحون المقكك ، وهو الذ  يممذ القكاك
 . وي ميال ، وها  القاكاكا  الومًلياة بًَلملاًال ل   القكاك ال ظًئ ، ومممذ القكاك ياديك ال قاًش

، كمضااًن  ) ة بًألغ بيااةأغ بياة الومًلااة مواهااال ل اا  القااكاك ال ظااًئ ، وهاا  القااكاكا  الومًلياا
5002). 

 

  القرارات المبرمجة وغير المبرمجة: 
ها  قاكاكا  كومي ياة وممااكك  ، ي اممده هيظاً  : Structured Decisionsقـرارات مبرمجـة  - أ

باااداع هااااك ، ومقاااوه قوالاااد وقاااوا ين وضاااع  م ااابقًً ،  هظاااذه القاااكاكا  َل محماااًج إلااا  وظاااد وا 
 .(5000  طًن ،)القكاكا  الم مويً  الم ليذية بًممًذ مثه هذه 

الودياد  وغياك الممااكك   القكاكا ه  : Unstructured Decisions قرارات غير مبرمجة  - ب
، والم  مممذ لمعًلوة مشا ة وديد  أو مواقل غيك إلميًدية ، وله يمه المعًمه ه  مثاه هاذه 

ثاًك هًماة ولظً آ ل بث ه  هاذا مشًاه ،معكوهة م بقًً  آليً أو موود إوكاًا   المشًاه وَل
، ومثااه هااذه القااكاكا  ممط ااد الاثيااك ماان الوظااد والحاا  امباادال  والقاادك  ل اا   ل اا   اااشًط

 .(5000  طًن ،) ببكالة القكاكا إممًذ 
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 مراحل عملية إتخاذ القرار : خامسًا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطوات المنهج العلمي في حل المشكالت واتخاذ القرارات -( 1.2)شكل 
 (2101موسى ،)  :المصدر

 
 

 إكتشاف المشـــكلة وتشخيصها

 تـحليل المشكلة 

 تـــحديد البدائل 

 تقييم البدائل  

 إختيار البديل األفضل

 إختيار القرار ومتابعة تنفيذ 
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 العوامل التي تؤثر على فعالية القرارات : سادسًا 
 ألهااداهظً ومحقيقظااً الم طمااة  وااًح إلاا  مقااود الماا  م اا  هاا  اللعًلااة القااكاكا  بااان القااوه يمااان   

 موضاوع المشاا ة طكول بومي  امحًطة إل  مؤد ،  واًم ة صحيحة مع ومً  ل   بًَللممًد
 ها  والع مياة الامياة األ اًليد ل ا  واَللمماًد المما اة البادائه وميا  بًَللمباًك األماذ م  القكاك،
  (5005، زيك: ) المًلية األبعًد ممضمن القكاكا  هعًلية أن القوه يمان امً القكاكا ، اممًذ

  أهمظً األبعًد من الاثيك ه  ممو د بدوكهً والم  القكاك، وود: 

 .المممذ القكاك لن ممولد أن الممان والم ًئك محقيقظً يموق  الم  األكبًح - 

 .ممان وظد باقه الممًحة والمًدية البشكية ل مواكد أهضه ا ممداه - 

 .المؤ  ة دامه كالً صال مو د - 

 .األمكى المؤ  ً  م  كالً صال مو د - 

 .ال وال ه  وديد  هك  اامشًل - 

 آمااك بمع اا  القااكاكا ، م ليااذ أو اممااًذ ماااميك أو ماويااه لااده أ  وم ليااذه، القااكاك اممااًذ زماان 
 .وم ليذهً اممًذهً موقي  ح ن

 القكاكا  م ليذ  ظولة. 

  ًالمكؤو ين طكل من القكاك قبوه مكال . 
 هاا  مًصااة،  ومعقااد  صااعبة لم يااة هاا  الع يااً امداك  م ااموى ل اا  القااكاك اممااًذ لم يااة أن امااً

 العوامه، من العديد هيظً مؤثك أن ودا الطبيع  همن ول يل الابيك، الحوه ذا  األلمًه م طمً 
 مماكاوح العواماه هاذه هين ,البًحثين  من العديد وح د الم ً د، البديه امميًك مكح ة ه  مًصة
 إلاا  إضااًهة القااكاك، مممااذ وشمصاايةوالعًطلااة  اللاااك  واَلموااًه واأل طمااة بااًلقوا ين اَللماازاه بااين

 والمًكوياااة الدام ياااة والضاااغوطً  ومًلياااة، وأ طماااة قااايه ولاااًدا  مقًلياااد مااان اَلوممًلياااة البيئاااة
وهيماً ي ا  بعاا العواماه الماؤثك    .  القاكاك امماًذ ها  ماً حاد إلا  ماؤثك والما   بال لمً ال ًومة

 :ه  ص ًلة القكاك 
o أحيً اااً يمقياااد ممماااذ القاااكاك بمومولاااة مااان القاااوا ين واأل طماااة المااا   : القاااوا ين واأل طماااة

 .القكاك  اممًذلم ية  ه  حًلةً ل يل المؤ  ة أو البيئة ضظملك 

o ا ة و وليمظاً بًلمشا بًمماًذإن وهاك  المع وماً  الما  ممع اال : المع ومً  الممع قة باًلقكاك
 .القكاك األهضه  واممًذبدائه  امميًكثك ه  ؤ م

o مبك  مممذ القكاك وممك ل ه  موًه لم ل.  
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o والقااااوا ين الدام يااااة الماااا  ممع ااااال بًلمؤ  ااااة أو قااااوا ين وضااااغوط مًكويااااة ممع ااااال  ال ااااوائح
 . يً ً  واألوضًع امقمصًدية والكأ  العًه ًلب

 

 صناعة القرارات ات المستخدمة في خصائص المعلوم: سابعًا 
المع ومااً  بمومولااة مصااًئ  مممث ااة هاا   طًقظااً الزم اا  والشاااه الااذ  مقااده هياال، واااذا  ممميااز
ً مموقعة أو غيك مموقعة إضًهة إل  دكوة دقمظً وم طيمظاً، وااذا مصادكهً دام ياة اً ا  أو  ظاو 

 اللعًلااااة مًكويااااة، إَل أن المظااااه هاااا  هااااذه الدكا ااااة هاااا  المع ومااااً  الماااا  م اااام د ل يظااااً القااااكاكا 
 المواًهها  هاذا   (Stair&Reynolds ,2012) وه  هاذا الصادد يعادد  ، (5004م ًصكية ، )

هذه من ، القكاكا َلممًذ  ا  م ممده وم ة من المصًئ  الم  يود أن مموهك ه  المع ومً  
 : ي   مًالمصًئ  

 امماًذأن ماون المع ومً  شًم ة أغ د الووا د الم  ممع ال بًلموضوع الُمكاد : الشمولية -1
 .قكاك بشا ل وممع ال بل بدكوة ابيك  

ا مااً ق اا  الماادك  بااين الاازمن الم اامغكال مدمااًه البيً ااً  ومعًلومظااً  :الموقياا  الم ً ااد -2
مكاوظااً ل اا  شااااه مع ومااً  ا ماااً اااًن ذلااا  أهضااه ويزياااد ماان إماً ياااة  القاااكاك  اممااًذوا 

 .الم ً د ه  الوق  الم ً د
وهااو أن ياااون المااكدود المموقاا  ماان هااذه المع ومااً  أابااك ماان ما لااة الحصااوه : الما لااة -3

 .ل   المع ومً 
ومع ا  القاادك  ل ا  الحصاوه ل اا  مع وماً  مًليااة : (صااحة المع وماً )دقاة المع وماً   -4

 .واألمطًً وذا  صيغة صحيحة  المضًكدمن 

 .ولهقمظً بًلمشا ة المطكوحة  ممظً َلحميًوً  م ممدميظًئأ  مه : المهئمة -5

مدى مواًمة المع ومً  الم  ممولد لن أ طمة المع ومً  لي  هقط بظً  ويع   : المكو ة -6
 . ل قكاكا  الممعدد ، به ألاثك من مممذ قكاكا  واحد

 .شا ةيود أن ماون المع ومً  ممث ة ل واق ، أ  ماموذ  من واق  حًلة الم : الواقعية -7

مشااااايك هاااااذه المًصاااااية إلااااا   اااااظولة و اااااكلة الوصاااااوه : إماً ياااااة ا ااااامكوًع المع وماااااً  -8
ابيك  ا مً زاد  احممًَل  اممًذ القكاكا  ه   ل مع ومً ، ها مً اً    كلة اَل مكوًع 

 .(5010،ب يو  ) وقمظً الم ً د
الشااه يقصد بل الشااه الاذ  مقاده بال المع وماً ، ويواد ها  ااه حًلاة اممياًك  : الشاه -9

  األ  د لمقديمظً والذ  يضمن  كلة هظمظً من قبه األهكاد المووظة إليظه

 .(5000،ًن  ط)
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 دور نظام المعلومات في عملية اتخاذ القرارات: ثامنًا 

الحصوه ل   المع وماً   ميواة ل قصاظً أو لاده  مطيعوني ه  بعا األحيًن َل  ص ًع القكاك
ومعظااً لًليااة واادا، لااذل  إن  الحصااوه ل يظااً، وَلن أ ااعًكهً وما لااة هموهكهااً، أو لااده ا اامطًلمظ

أهه مشا ة معً   م ظً امداكا  ه   ق  المع وماً ، ولاده موهكهاً واكملاًع أ اعًكهً ها  بعاا 
وبمً أن هعًلية ووود  القكاك مكمبط بوود  ووهاك  المع وماً  حاوه الموضاوع الاذ  يادوك  ،األحيًن

 ضاًهة  المع وماً  مع ا  ال اكلة والواود  ها  محدياد أهضاه البادائه ، إهوهك  ،حولل القكاك الُمممذ 
 ي اامطي  َل ل يظااً، اَللممااًد يمااان الماا  الاًهيااة المع ومااً  إلاا  يلمقااد الااذ  القااكاك مممااذ أن إلاا 

 .(5004، الشمًع) ال  يمة الطكيقة إل  اَلهمداً
 لاده احمماًه وازداد المماًطك  دكواة واكملعا  الغماوا ازداد ماً ا المماوهك  المع ومً  ق   ها مً
ه  دله لم ية امماًذ القاكاكا   أ ظهإن مطوك  طه المع ومً  المعًصك، قد . هعًلة قكاكا  اممًذ

لم ية اممًذ القكاكا ، مً  أنامداكية ضمن الم طمً  امداكية بممم ل  وليًمظً وأهداهظً، حيث 
معًماه ي ام د بًأل اً  إلا   ولياة المع وماً  الماكاد اَل املًد  م ظاً ها   إَل  ها  بطبيعاة الحاًه

وااكاً مواوظااة المشاااه  أو المعًمااه ماا  المطااويك  ، المحً اا ة) المغييااكا  الم ً اابة هاا  الم طماااةوا 
طظوكهااااً هاااا  حيااااث بًماااا   طااااه المع ومااااً  أاثااااك مطااااوكًا ممااااً اً اااا  ل ياااال هاااا  بدايااااة  .(5002

 ،المشغي يةقد أصبح   طه المع ومً  مكاز بشاه أابك ل   األموك ل بعي يً  القكن المًض ، 
القاكاكا   بًمماًذوملًصيه العمه ه  المؤ  ة وم ًهه بشاه ابيك ها  ماوهيك المع وماً  الممع قاة 

القااااكاكا  ل اااا  ال حااااو الصااااحيح هاااا  الوقاااا   اممااااًذوذلاااا  لم ااااًلد  امداك  هاااا  ، ام اااامكاميوية 
ولاااذل  ي اااع  ُصااا ًع القاااكاك ل ااا  ماااوهيك  طاااه  ، (Thompson&Bee, 2000)المط اااود 

حيث ماوهك  طاه المع وماً   ، بمً يعزز دوكهه ه  اممًذ القكاكا  ال ًوحة،المع ومً  مممصصة
 واممااًذذا  وااود  لًليااة ُيعممااد ل يظااً بدكوااة ابيااك  هاا  محديااد أهضااه الباادائه  مهئمااة مع ومااً 

الحديثاة ها  الم طماً  يموال إلا  ماوهيك  طاه ول يال هاًن م اع  امداك  . القكاكا  بصوك  م ً بة 
مع ومااً  ذا  قاادك  ل اا  الحصااوه ل اا  البيً ااً  ماان مصااًدكهً القًئمااة لبااك البيئااة المحيطااة، 

 .والقيًه بيوكاًا  الممزين والمح يه ومظيئمظً له ملًد  م ظً ل د ال زوه
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 :  ملخص الفصل الثاني
المبحااث األوه لاا طه المع ومااً   البًحااث هاا   ااًوهم،هقااد ماااون هااذا اللصااه ماان أكبعااة مبًحااث  

امداكياااة وأهاااه ماو ًمظاااً وايااال مااان المماااان أن مااادله  طاااه المع وماااً  امداكياااة المؤ  اااً  مااان 
أهاه ماو اً   طاه م اًوه القاكاكا  ، وااذل   وامماًذمهه موهيك مع ومً  م ًهه ه  ك ه المطط 

يمااً يمع ااال بًلمبحااث الثااً   هقااد إماام  ه و، وأ ااواع  طااه المع ومااً  امداكيااة امداكيااةالمع ومااً  
وحًواة األو ااكوا لمثاه هااذا ال طاًه لموحيااد وظااود   طااه إداك  مع وماً  المع اايهبم ا يط الضااًو ل ا  

ًً ل ا  أ ا  صاحيحة ها  طاه الاثًهاة المطاكد   وامماًذالعًم ين ها  المواًه المع يما   قاكاكا  ب اً
والعاادد الممزايااد ل مااداك  والطااهد ، واااذل  هقااد بااين البًحااث هاا  هااذا اللصااه أهااه المكاحااه الماا  
يحمًوظً مصميه  طًه مع ومً  مع يما  وأهاه المع وماً  الما  يقادمظً هاذا ال طاًه ل م اممدمين ، 

واااذل  بااين  ،هااة لاا  ي ااممدموا ال طاًه بالااًً  لًلياةن ماان مظاًكا  ومعك و وماً يحمًواال الم اممدم
هاا  األو ااكوا ، وقااد إ اام د   طااه إداك  مع ومااً  المع اايهالبًحااث أهااه المطبيقااً  الماا  يماااون م ظااً 

، ولدد ه  األو كوا  EMISالبًحث ه  المع ومً  الم  محصه ل يظً ه  هذا اللصه من هكيال 
ه  المبحث الثًلث مطكال البًحث ألهاه العواماه و  ،بًلموضوع اهمم من المكاو  واألدبيً  الم  

ه البيئية الم  مؤثك ل   لمه ال طًه بًلالًً  المط وبة ومق ه من هعًليمل إن له مان ممًحة بًلشا
، أمً هيمً الم طيمية ، والعوامه المق ية والعوامه ال  واية ل م ممدمين  المط ود من هذه العوامه

ماان حيااث  القاكاكا  اممااًذالبًحااث هيال أهميااة  طااه المع وماً  هاا  يمع اال بًلمبحااث الكاباا  هقاد بااين 
 .موهيكهً لمع ومً  مهئمة ذا  موقي  م ً د ودقة لًلية
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  الدراسات التي تناولت موضوع نظم المعلومات اإلدارية و : المحور األول
 .نظم معلومات إدارة التعليم

 الدراسات التي تناولت موضوع العوامل المؤثرة في نظم   :المحور الثاني
 .المعلومات

 الدراسات التي ركزت على دور نظم المعلومات في اتخاذ : المحور الثالث
 .القرارات

 التعليق على الدراسات السابقة. 
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  المقدمة
العوامااه بموضااوع مااً مااه بحثاال ماان مواضااي  ممع ااال  وا اامعكاا َل ماشااًليظاادل هااذا اللصااه  

القاكاكا ،  اممًذ ل   وود  المع ومً  الم ممدمة ه  وماثيكهً  طه إداك  مع ومً  المع يهالبيئية ل
ول وقاول ل ا  أهاه ال ماًئا والموصايً  البحاث امضًهة ل مواضي  الما  م ًولظاً و  اَل ملًد بظدل 

ودكا اااة أووااال المشاااًبل واممااامهل هااا  ال ماااًئا  ،ال اااًبقينالمااا  موصااا   لظاااً دكا اااً  الباااًحثين 
ها  مطاويك هاذه الدكا اة  مان الدكا اً  ال اًبقة اَل ملًد واذل   ،البحثواألدوا  الم ممدمة ه  

، حيااث قاًه البًحااث بًلمقصاا  ما اةوا  وًزهاً بشاااه أهضاه بظاادل الوصاوه إلاا  أهضاه ال مااًئا المُ 
 البحاث مان ماهه البحاث بموضاوع صا ة ذا  و يزياةواَل  العكبياة لان دكا اً   اًبقة باًل غمين

المواقا   بمصالح القياًه إلا  بًمضاًهة غاز ، بقطاًع الوًمعاً  لمامباً والزياًكا   الم امليا
 محاًوك ةثهثا إل  ث دكا ً  لكبية وأو بية وقد ق مظًلكا البًح .واألو بية العكبية اَللامكو ية

 :ل   ال حو المًل 

 طااااه إداك  مع ومااااً  و  كيااااةالماااا  كاااااز  ل اااا   طااااه المع ومااااً  امداالدكا ااااً   :األولالمحــــور 
 .المع يه

 .الدكا ً  الم  م ًول  موضوع العوامه المؤثك  ه   طه المع ومً   :الثاني المحور

 .القكاكا  اممًذالدكا ً  الم  كاز  ل   دوك  طه المع ومً  ه   :الثالث المحور

 
 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 نظم إدارةالدراسات التي ركزت على نظم المعلومات اإلدارية و   :األول المحور 
 معلومات التعليم

 الدراسات العربية : أوالً 

 :بعنوان(  1111 ،حماد)دراسة   -1
 نظـر وجهـة مـن غـزة قطـاع – والتعلـيم التربيـة لـوزارة اإللكترونيـة الخدمات نجاح مدى تقييم) 

 (العاملين

 المكبياة وزاك  ها  اَللامكو ياة المادمً   واًح ومادى واقا  ل ا  التعـرف إلـى الدارسة هذ  هدفت

 - دكواة بحاث ماهه مان ومقييمظاً الل  طي ية اَللامكو ية الحاومة مطبيقً  ااحد غز ، والمع يه
 كضً ومدى ،(ال طًه وود  المدمة، وود  المع ومً ، وود  ) امداكية ال طه  وًح معًييك مواهك

 اَل امبً ة البًحاث وا اممداه المح ي ا ، الوصال  الم ظا الدارسة انتهجت وقد .ل ظً الم ممدمين
 قطاًع محًهطاً  وميا  ه  والمع يه المكبية بوزاك  العًم ين من والماو ة الدكا ة، لي ة َل مطهع

 م ظاً ال ماًئا مان العدياد إلا  الدارسـة توصـلت وقـد.ا امبً ة 400 وزيا مب حيث قاًه البًحاث غز ،
 إ واااًز ل ااا  اَليواااًب  وأثكهاااً اَللامكو ياااة ألهمياااة المااادمً  ا اااةك الد موممااا  لااادى إدكا  وواااود

 المادمً  موقا  وممما  والما لاة، الوقا  ماوهيك ل ا – غز  قطًع والمع يه المكبية وزاك  ه  األلمًه
 مان امداكياة المع وماً   طاه  واًح ممط باً  وماواهك ، الامع ه و ظولة المصميه بوود  اَللامكو ية

 المكبيااة لااوزاك  اَللامكو يااة الماادمً  هاا  ال طااًه المدمااة،ووود  ووااود  المع ومااً ، وااود  حيااث
 ااذل  ال طاًه، ا اممداه مان الُمدكااة واللًئاد  كضاً الم اممدمين، ل ا  اميوًبياة وآثًكهه والمع يه،
وقــد أوصــت ، اَللامكو يااة الماادمً  هاا ااممد ماا  زيااًد  مم ً ااد طكديااًً  األهااكاد وق ًلااة كضااً زياًد 

بضاااكوك  الحلاااًط ل ااا  م اااموى الكضاااً المكملااا  ل ماااوطلين وذلااا  بحاااه المشااااه  المااا   الدراســـة
 .ثكائظه وأهاًكهه  واَل ممًعمواوظظه مثه لده مواهك الدله الل   ،صعوبة مصلح المواق  ، 

 
 بعنوان( 1111 عطاونة،) دارسة -1

 والتعلــيم التربيــة وزارة القــرار فــي صــناعة فــي ودورهــا اإلداريــة المعلومــات نظــم واقــع تحليــل) 
 (الفلسطينية العالي

 وزاك  ها  امداكياة المع وماً  لا طه المحمياة الب ياة ماوهك مادى ل ا  المعاكل :إلا  الدارسة هدفت

 هاا  امداكيااة المع ومااً   طااه دوك ماان محااد الماا  والمعيقااً  الل  ااطي ية، العااًل  والمع اايه المكبيااة

 الطبقياااة العي اااة ودأ ااا  البًحاااث وا اااممده الوصااال ، المااا ظا الداك اااة وامبعااا  .القاااكاك صااا ًلة

 وصه وموطلة، موطًلً 240 لدده البًل  األص   المومم  من%  20 ب  بة الم مطمة العشوائية



60 
 

 إلا  الداك اة وموصا   امداكياة، الم اميً  يحم اون ممان الداك اة لي اة ل ا  موزيعظاً مه ا مبً ة
  طه أبعًد أاثك واً   لًه، بشاه مكملعة اً   امداكية المع ومً   طه لواق  الا ية الدكوة أن

 ،مكملعااة وبدكوااة امداكيااة المع ومااً  لاا طه المحميااة الب يااة مااوهك هاا  مطبيقااً امداكيااة المع ومااً 

 أهمظاً امداكياة المع وماً   طاه دوك مان محاد الما  المعيقً  من العديد ه ً  أن أيضا وأظهرت

  .المع ومً  مبًده لم ليذ امداكا  بين مشمكاة  يً ة ووود لده
 
 ( 1118 ،الشمري)دراسة  -1
 السـعودية العربيـة بالمملكـة والتعليم للبنين إدارات التربية في اإلدارية المعلومات نظم تطوير )

 (رؤساء األقسام  و ومساعديه التعليم مديري نظر وجهة من

هاا   ل ب ااين والمع اايه المكبيااة إداكا  هاا  امداكيااة المع ومااً   طااه واقاا  معكهااة :إلاا  الدراســة هــدفت
الما   امداكياة المع وماً  لان  اةكاالد مومما  أهاكاد كأ  ل   والمعكل ال عودية، العكبية المم اة

امداكياة،  المع وماً   طه لمطويك ومقمكحًمظه مديكيًمظه، ه  المق ية األق ًه من ل يظً يمحص ون
 ب ا   اة،كالظاذه الد ااادا  اَل امبً ة و  اة،كاالد هاذه ها  الم ح  الوصل  الم ظا ا ممداه مه وقد

 لااان وياااداً  ااااًن العي اااة أهاااكاد كضاااً :يلـــي مـــا النتـــائج أهـــم واً ااا  .هاااكداً  (250) العي اااة حواااه
 الما لاة، ،المهئماة الم ً اد، وقيا مال حياث الدقاة، مان ل يظً يمحص ون الم  امداكية المع ومً 
و  المع ومااً  ومكو اة بشاامولية يمع اال مااً ها  ممو ااطًً  الموثوقيااة، واً ا  الموضاولية، الوضاوح،

ماو ًمااال  باًهاااة والمع ااايه، المكبياااة بااايداكا  امداكياااة المع وماااً   طاااه ق اااه لظيا اااة  ماااوذج قماااكاحإ
  .وأق ًمل
 مطاويك ل ا  اَلقمصاًك ولاده مماًماه إداكياة مع وماً   طًه ب ًً :يلي ما التوصيات أهموكانت 
 ولقاااد البيً اااً ، وحو ااابة ومااا  ل ااا  المع وماااً   طاااه هااا  الماااوطلين مااادكيدو  القديماااة األ طماااة
 حً ااد باااوظز  الم اائولين ماًمااد مزوياادو  بلعًليااة المع ومااً  إداك  ايليااة هاا  ل م اائوليندوكا  
 الو اًئه لباك بيا ظه اَلوممًلً  لقد طكال القكاكا ، ومطويك َلممًذ بًلمع ومً  ومغذيمظً ذاية،
 .ب كلة البيً ً  ل قه م ً د او يط اَللامكو   البكيد دوك ملعيه و المق ية

 ( 1111 ،مهنا ) دراسة -4
 وسـبل غـزة محافظـات فـي الغـوث وكالة المدرسية لمدارس اإلدارة في الحاسوب توظيف درجة)

 (تطويرها

 واًلاة ماداك  ها  المدك اية امداك  ها  الحً اود موطيال دكواة محدياد إلا  الدارسة هدفت وقد

 البًحاث ا اممده وقاد. الدكواة هاذه مطاويك ل ا  معماه الما  ال ابه وضا  ثاه ومن الدولية الغوث
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 الغااوث واًلااة مااداك  مااديك  ومياا  ماان الداك ااة مومماا  ماااون وقااد المح ي اا ، الوصاال  الماا ظا

 وقااد الممااد مااديكًا ومااديك  ، ) 162 (لاان لبااًك  والعي ااة ) 121 ( لااددهه والبااًل  غااز  بمحًهطااً 
 الحً اود موطيال دكواة :سـةراالد نتـائج أهم مان واًن .اَل مبً ة ل   وم  بيً ًمل ه  البًحث

 موااًه هاا  الحً ااود موطياال دكوااة وااًً و  %71 ممو ااطة ب  اابة وااًً المدك ااية امداك  هاا 
 األلمااااًه إداك  موااااًه هاااا  الحً ااااود موطياااال والمكمبااااة الثً يااااة األولاااا  المكمبااااة هاااا  اَلممحً ااااً 

 يةئإحصااً دَللااة ذا  هااكوال موواادو  والمواصااه اَلمصااًه ثااه إداك  الط بااة ونؤ شاا إداك  ثااه ،الامًبياة
 معااازى المدك ااية امداك  هااا  الحً ااود لدكواااة موطياال المااداك  مااديك  ممو ااطً  مقاااديكا  بااين

 ماديك  مقديكا  ممو طً  بين يةئإحصً دَللة ذا  هكوال موودو  الذاوك لصًلح الو   لممغيك
 واااًن .المع يميااة الم طقااة لممغيااك معاازى المدك ااية امداك  هاا  الحً ااود لدكوااة موطياال المااداك 

امداك   موااًَل  ومياا  يشاامه محو ااد مع ومااً  إداك   طااًه مااوهيك :الدارســة توصــيات أهــم ماان
 مظاه الم  المع ومً   شك مهلظً من يمه مدك ة، باه مًصة إ مك   صلحة مصميه و المدك ية
 ألوظز  الهزمة الصيً ة موهيك و أب ًئظه محصيه مقده ممًبعة من ومما ظه األموك، وأوليًً الط بة

 ل ا  الحً اود مع ما  ومادكيد الل يين، من اًل لدد معيين مهه من وذل  ب كلة، الحً ود
 .وم حقًمظً الحً ود أوظز  صيً ة

 
 الدراسات األجنبية : ثانياً 

 :بعنوان (Esther,  2011) دراسة  -1

 (An Investigation in to the use of the education Management 
Inforamtion System - EMIS )  

م ظاً وماً  اَل املًد وايلية   طه إداك  مع ومً  المع يه ا ممداهالدكا ة إل  هح  مدى  هدفت
ماه إواكاً البحاث ها  الماداك   ، و طاه المع وماً  ها  الماداك  ا ممداههو المط ود لم ظيه 

ام امدَلل  ايطاًك  إسـتخدم الباحـث المـنهج حيـث .(ST. Lucia)الثً وياة ها   اً   لو ايً 
 .ل ااا  المهحطاااة والمقاااًبه  مااا  الماااوطلين امداكياااين والُمدك اااين دماااالملماااه لدكا ااامل حياااث 

غيك ُم مغ ة بًلشاه المط اود وه اً    طه إداك  مع ومً  المع يهأن :  وأظهرت نتائج الدراسة
ومق ية ومدكيبية و   واية ولوامه م طيمياة  اًهم  ها  الحاد مان  واقمصًديةلد  لوامه مق ية 

ال طااًه بالااًً  وهعًليااة لًليااة ، وأوصاا  البًحااث بضااكوك  العمااه ل اا  ماادكيد ماهيااه  ا ااممداه
وكًا هعااًًَل هاا  م ااظيه ودلااه وأن م اامظا الحاومااً  د  طااه إداك  مع ومااً  المع اايهالعااًم ين ل اا  

 .ك  ه   ً   لو يً وموهيك الُمعدا  والو ًئه البكموية لذل  امطبيال ال طًه بًلمد
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 : بعنوان( Demir, 2006)دراسة  -1
)School Management Information Systems In Primary 
Schools( 

أكاً وووظااً   طااك امداكيااين  العااًم ين هاا  المااداك  حااوه أهميااة  ا اامطهعإلاا   هــدفت الدراســة
حيث ماو ا  لي اة ، طه المع ومً  ها  امداك  المدك اية ا ممداهمدى  اممبًك طه المع ومً  و 

ُماديك مان أهاكاد  26 حاو  وا موًدالمكاية   (Edirne)ُمديك مدك ة ه  أدك ة  170الدكا ة من 
العواماه  ا امطهعهيظً األ ئ ة باين   الم  مماون من مم ة محًوك م ول ،العي ة ل   ام مبً ة

 وا ااممدامظً  طااه إداك  مع ومااً  المع اايهل اا  أ اائ ة ُمع اا  ببحااث  اشاامم  وأواازاً ، الديموغكاهيااة 
ما ولووياة أ ل ول   الكغه من  ق  المعادا  المًدياة ال:وقد أظهرت نتائج الدراسة.ه  المداك  

، إَل أن ه ً  إقبًه ل   إ ممداه الما ولوويً و طه المع ومً  ه  العم ية ئيةه  المداك  امبمدا
 المااااداك  مزويااااد ضااااكوك  :التاليــــة بالتوصــــيات الدراســــة خرجــــت وقــــد .امداكيااااة هاااا  المدك ااااة 

 هاا  المدك ااة لم ااًلد  وظااة مااوهيك و  امداكيااة المع ومااً  لاا طه والهزمااة الاًهيااة بًلما ولوويااً
 مكاااز ومااوهيك المظمااة، بظااذه ل قيااًه أحااد المع مااين ماادكيد األمااكى أو واألوظااز  الحوا اايد صاايً ة
 يقاااوه مااان بظاااً يوواااد َل المااا  ل ماااداك  الل ااا  لماااوهيك الااادله المع يمياااة الم طقاااة إداك  هااا  صااايً ة
 هاا  المحو اابة امداكيااة المع ومااً   طااه َل ااممداه الويااد الممطاايط ضااكوك و ،  الصاايً ة بعم يااً 

 .ا ممدامظً معوقً  ل   المداك  ل مغ د
 
 :بعنوان  (Felton, 2006)دراسة  -1

 ) The Use of Computers by Elementary School Principals ( 
ولمحقياال  ل حً اود، اَلبمدائياة الماداك  ماديك  ا اممدامً  ل ا  المعاكل   :الدراسـة إلـى هـدفت
 ) لي اة مان ل   ووزلظً ا مبً ة وطوك المح ي  ، الوصل  الم ظا البًحث ا ممده الدكا ة أهدال

 وأظهـرت نتـائج .األمكياياة الممحاد  بًلوَلياً  اولومبياً مقًطعاة ها  ابمدائياة مدك اة ماديك ( 400

ا اممكاج  مثاه اليومياة امداكياة مظاًمظه ألداً الحً اود الماداك  ماديكو ي اممده:أن الدراسـة
 ومح ياه البيً اً ، المقديمياة العاكوا ولاكا وا  شاًً البيً اً ، قًلاد  مان الط باة حاوه مع وماً 

 وممًبعاة الصالية، مقاًكيك الزياًكا  لامًباة الحً اود ي اممدمون الماداك  ماديك   صال مان وأقاه

 أداً ها   اًلدهه لم ظاه ها  ل حً اود الماداك  ماديكو ا اممداه، و اممباًكامظه و ماًئا الط باة

 ماديك  ا اممداه باين إحصاًئيً دالاة لهقاة ه اً ، و هًل ياة أاثاك بشااه القيًدياة وامداكياة مظاًمظه

 دالاة لهقاة موواد َلوأ ال  .مباك  األاثاك اللئاة لصاًلح ها  ا اممدامل ومباكمظه ل حً اود الماداك 
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 ه  المبك    وا  الو  ، لممغيكا  العمك، معزى ل حً ود المداك  مديك  ا ممداه ه  إحصًئيً

 .بيمل ه  ل حً ود واممه  المديك الع م ، المؤهه المدك ية، امداك  موًه

 لماديك  الاهزه المادكيد وماوهيك باًلممطيط المع يمياة الم اًطال اهمماًه بضاكوك   الدراسة أوصت وقد

 الحً ود أوظز  لشكاً الهزه الممويه موهيك واذل  لم ظه، ه  الما ولوويً موطيل لملعيه المداك 

 .والبكمويً 
 
 :بعنوان  (Breiter&Light, 2006)دراسة  -4

( Data for school Improvement : Factors for designing 
effective information Systems to support decition Making in 
schools ) 

ن ه  المداك  لمح ياه البيً اً  و األليً  الم  ي مظوظً العًم  ا مطهعإل   :دراسةال تحيث هدف
وأهاه العواماه لمصاميه ، ومدى إ ممداه الو ًئه الما ولووية والمق ية ه  أغكاا مح ياه البيً اً  

وماو ا  لي اة الدكا اة مان  . طًه مع وماً  هعاًه ي اممده لادله القاكاكا  المع يمياة ها  الماداك  
حيااث قااًه  ،ًليد لوماا  البيً اً مدك اة وقااد إ امظا البًحااث الما ظا الوصاال  وا  اممده لااد  أ ا 12

ماا  ( ممططااة)مقًب ااة  م ولاا  بااين مقااًبه  ملموحاة ومقااًبه  شاابل مووظااة  42البًحاث باايوكاً 
 . يين ه   يويوك  ه  أمكياًمدكاً المداك  والمدك 

 أكائظااه َل مقصاًًل مدك اين  وأماكىوقاًه البًحاث أيضاًً بمصاميه إ امبً يمن واحاد  مووظاة ل مادكاً 
هااا  أغاااكاا الممطااايط المع يمااا   َل اااممدامظًيلياااة مل ااايك وصااايًغة البيً اااً  ومووظاااًمظه حاااوه ا

ــىالوقــد خلصــت  .م ظااً هاا  مح ااين المع اايه اَل ااملًد وطااكال  أ اال يوااد مطااويك  طااًه : دراســة إل
، لماه المدك اة  آليةم   موائهيالُمدك ين والعًم ين وبمً  احميًوً المع ومً  امداك  ب ًً ل   

القاااكاكا  يحماااًج بشااااه أ ً ااا  إلااا  مصااادك البيً اااً   امماااًذمطاااويك  طاااًه مع وماااً  لااادله وأن 
العاًم ين ها  الماداك  بحًواة إلا  مطاويك لم ً د لاه مظمة  اي لذهً ال طاًه ، وأن الصحيح و ا
هاا  صاا ًلة لمااه  طااه المع ومااً  وماادى أهميااة البيً ااً  الدقيقااة والصااحيحة   آليااةمظ اا  حااوه 

البًحاث بضاكوك  إواكاً المزياد مان األبحاًث حاوه دوك  طاه المع وماً  ها   أوصىوقد  .القاكاكا 
 .مكبوية صحيحة قكاكا  اممًذمح ين 
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 الدراسات التي تناولت موضوع العوامل المؤثرة في نظم المعلومات  :الثاني المحور 
  الدراسات العربية :  أوالً 

 (1111 ،دباغية والسعدي)دراسة  -1

 دراسـة : التـأمين شركات في المحاسبية المعلومات نظم وفاعلية كفاءة على البيئية العوامل أثر)

 (األردنية التأمين شركات في تحليلية
 ةالبيئا بمومولظاً مشااه الما  والعواماه والممغياكا  المصاًئ  ل ا  المعكل :لىإ الدراسة هدفت

  طاااه وهًل ياااة الاااًً  م اااموى ل ااا  ماثيكهاااً مااادى وقياااً  ،الماااامين والدام ياااة لشاااكاً  المًكوياااة
 اَلولياااة حياااث ماااه إ مقصاااًً البيً اااً .  كدناأل هااا  الماااامين شاااكاً  هااا  المحً ااابية المع وماااً 

  الكئي ية الدكا ة دا أ من مهه ل دكا ة
 ماه وقاد .ل دكا اة ال طاك  واَلطاًك ال اًبقة الدكا اً  ل إ ا م ًدا مصميمل مه والذ (  اَل مبيًن) 

 موزيا  ماه حياث الغاكا لظاذا مصاميمظً ماه الم  اَل مقصًً قًئمة مهه من الدكا ة بيً ً  وم 
 اَلكدن ها  المامين شكاً  ه  المع ومً   طه اداك  ه  العًم ين من لي ة، ل  ( ا مبً ل 56) 

 وبينـت.( ا امبً ل 52)  وما  ومه (56 ) لددالشكاً ب    حيث ،شكاة لاه واحده ا مبً ل بواق 
ــائج  ، المظ يااة والمشااكيعً  القً و يااة العوامااه ماان لاااه واادا لًليااة ماااثيك دكوااة ووااود الدراســة نت

 ل   ، وما ولوويً المع ومً  المق ية والعوامه ، ال  واية والعوامه ، والم طيمية اَلداكية والعوامه
وقــد قــدم   .كدناأل هاا  المااامين شااكاً  هاا  المحً اابية المع ومااً   طااه وهًل يااة الااًً  م ااموى

ل ا  أ م اموى لمحقياال ضاكوكية با ظاً ياكى الما  :والمقترحـات التوصـيات الباحثان مجموعـة مـن
 : همظًأ ومن اَلكدن ه  المامين شكاً  ه  المحً بية المع ومً   طه ه  واللًل ية الالًً  من

 المع ومً   طه ومطويك الداد ل د اَللمبًك ه  وأمذهً المحيطل البيئية العوامه مكالً  ضكوك  
 كها  لضامًن  الحاومية والمشكيعً  والقوا ين والم ًه ة بًل وال هيمً يمع ال ومصوصً المحً بية
 والمؤ  اااً  كدناأل هااا  الماااامين شاااكاً  باااين الم  ااايال زياااًد  ضاااكوك  و . الااا طه م ااا  هًل ياااة

 المع وماً   طاه ها  العاًم ين لألهكاد ومع يمية م ً بة مدكيبية بكاما لمامين والمصكهية اَلاًديمية
 مكح اااة ، مًصااة الوًمعيااة البااكاما مصااميه ل ااد الماااامين شااكاً  اشااكا  ضااكوك  ماا  المحً اابية
 الحقيقياة المطبيقيال احميًوًمظه ادمًه لضمًن ، المع ومً  وما ولوويً المحً بة ه  الباًلوكيو 
 . البكاما ضمن م  
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 (1115 ،محاسنةال) دراسة  -1
كفاءة نظم المعلومات في فاعلية عملية اتخاذ القرارات دراسة ميدانيـة فـي دائـرة الجمـارك  أثر(

 )األردنية
لمح يه أثك الًً   طه المع ومً  امداكية ل   هًل ياة امماًذ القاكاكا ، ها  دائاك   :الدراسة تهدف

 . الومًك 
الومااًك  إزاً الااًً   طااه معكهااة اموًهااً  المبحااوثين هاا  دائااك   :إلــى كــذلك هــدفت الدراســة  وقــد

  .المع ومً 

ثااك الااًً  أمح يااه و  معكهااة اموًهااً  المبحااوثين هاا  دائااك  الومااًك  إزاً هًل يااة اممااًذ القااكاكا و 
ولمحقيااال أهاادال هااذه الدكا ااة قااًه البًحااث ،   طااه المع ومااً  هاا  هًل يااة لم يااة اممااًذ القااكاكا 

ملاكد ، ا امكو  ( 520)يطة ماو اة مان بمطاويك ومقيايه ا امبً ة وموزيعظاً ل ا  لي اة لشاوائية ب ا
 . ا مبً ة صًلحة (230)م ظً 

وًً  مصوكا  المبحوثين لالًً   طه المع ومً  مكملعة بممو ط  :مً ي   وموص   الدكا ة إل 
واااًً  مصاااوكا  المبحاااوثين لالاااًً  لم ياااة امماااًذ القاااكاكا  مكملعاااة بممو اااط  و (2.62)ح اااًب  
دَللاة إحصاًئية لالاًً   طاه المع وماً  امداكياة ها  هًل ياة ثك هًه ذو أيوود و  (2.62)ح ًب  

 .لم ية اممًذ القكاكا 
يوااد م ااال وااو ماان المشااًكاة اللعًلااة بااين العااًم ين ل اا  هااذه  :خلصــت الدراســة إلــى أنــه  وقــد

لااااداد بااااكاما مدكيبيااااة يوااااد إو  وااااه مطويكهااااً وممًبعمظااااًأالبااااكاما والم ااااممدمين لظااااً وذلاااا  ماااان 
المع ومااً  هاا  دائااك  الومااًك  ممع ااال باا طه المع ومااً  امداكيااة والبكمويااً  ل م ااممدمين ل طااًه 

المشاااغي ية والمطبيقياااة ل معاااكل ل ااا  قااادكا  األوظاااز  والبكموياااً  الم اااممدمة ولاااده المكاياااز ل ااا  
ك هاا  أثاازيااًد  اَلهممااًه بًلم اام زمً  المًديااة والمًليااة والل يااة لمااً لظااً ماان و  ايليااة ا ااممدامظً هقااط

 .اممًذ القكاكا هًل ية لم ية 
 (1116 ،والخصبة المعشر)  دراسة -1

 تطبيقيـة فـي دراسـة:  اإلداريـة المعلومـات نظـم تطبيقـات فـي والتقنيـة التنظيميـة العوامل أثر )
 (األردني المصرفي القطاع

 ه  امداكية المع ومً   طه مطبيقً  ه  والمق ية الم طيمية العوامه أثك :الدراسة استهدفتحيث 
 العي ة أهكاد ل   وموزيعظً ةا مبً  مصميه مه الدكا ة أهدال ولمحقيال .األكد   المصكه  القطًع
 .ةا مبً (  525)  م ظً ا مكو  موطل،(  466)  لددهه البًل 
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 الم طيمياة وممغياك المق ياة العواماه لممغياك إحصاًئية دَللة ذ  أثك ووود :إل  الدراسة وتوصلت 
 العاااااًم ين إشاااااكا  بضاااااكوك : أوصـــــت الدراســـــة وقـــــد. امداكياااااة المع وماااااً   طاااااه مطبيقاااااً  هااااا 

 هاا  أهميااة ماان لااذل  لمااً، ومطويكهااً امداكيااة المع ومااً  أ طمااة مصااميه لم يااة هاا  والم ااممدمين
شاعًك المع وياة، الاكوح وكها  المقًومة، أ بًد ومق يه ال ل  ، الكضً محقيال  بااهميمظه العاًم ين وا 
لطًؤهاً المصاكل، ها  إداك  م اموى باال   امداكية المع ومً   طه دائك  وكبط، الم طمة ه   وا 

 المصكل ه  الم طيم  الظياه ه  ممميزاً  موقعًً 
 

 :الدراسات األجنبية ثانيًا 

 (,Afaneh & others  (2015 دراسة -1

)Relationship Between Organizational Factors, Technological 

Factors And Enterprise Resource Planning System 
Implementation) 

وايل ماؤثك ل ا  مطبياال ل   لهقة العوامه الم طيمية  م  يط الضًو :إل  حيث هدفت الدراسة
وماه مطبياال الدكا اة ل ا  مؤ  اة أمً اة لماًن الاباكى ،   طه المع ومً  ه  المؤ  اً  األكد ياة

ووااود لوامااه  :البــاحثون افتــرض .لة لاان مقااديه الماادمً  العًمااة ل مااواط ين ئو وهاا  الوظااة الم اا
ولمحقيااال : أهاادال الدكا ااة . طااًه إداك  مااواكد الشااكاة   ERBم طيميااة ومق يااة مااؤثك ل اا   طااًه 

أهدال الدكا ة قًه البًحثون بمطويك إ مبً ة م ول  هيظً العوامه الم طيمية إل  الممغيكا  المًلية 
العواماااه المق ياااة ( هااا  المؤ  اااة  أهااادال المؤ  اااة ومااادمًمظً ، ثقًهاااة المؤ  اااة ، آلياااة العماااه) 

الب ياااة المحمياااةلما ولوويً المع وماااً  ، شاااباة الحً اااود وو اااًئه ) م ولااا  هيظاااً الممغياااكا  إلااا  
ماا ظه اً اا  صااحيحة وصااًلحة  400إ اامبً ة ل اا  أهااكاد العي ااة  600ومااه موزياا  ( اممصااًَل  

والمق ياة ل ا  مطبياال  طاه ووود ماثيك م حوط ل عواماه الم طيمياة  : وقد أظهرت الدراسة .ل مح يه
ERB    طااه ا ااممداه  ااظولة هاا  وأثكهااً امداكيااة الهمكازيااة باهميااة العااًم ين موليااةوضااكوك  

 المع وماااً   طاااه مواااًه هااا  ومااادكيبظه العاااًم ين ماهياااهو ضاااكوك   ومطبيقااال امداكياااة المع وماااً 
 موااباة أواه مان وهعًليمظاً الا طه م ا  الاًً  لزياًد  والمدكباة المؤه ة بًلالًًا  ومزويدهه امداكية
 .الممهحقة الما ولووية المطوكا 
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 (Anom&other (2012دراسة   -1

(The Impact Of Organizational Factors On Information 
Systems Success: An Empirical Investigation In The Malaysian 
Electronic-Government Agencies) 

وقاااد شاااام   العوامااااه ،ماااااثيك العوامااااه الم طيمياااة ل اااا   طااااه المع ومً لدكا اااة : هــــدفت الدراســــة
ثك ل ا   طاه المع وماً  وها  ؤ الم طيمية الما  وضاعظً الباًحثون ل ا   امة ممغياكا  يماان أن ما

 الماااااواكدياااااة صااااا   القاااااكاكا  ، الااااا مط امداك  ، وضاااااوح األهااااادال ،  دلاااااه امداك  الع ياااااً ، هيا
وضاا  أكبعااة ممغيااكا   هوهاا  المقًبااه ماا الما ولوويااً  و مبااك  امداكيااين هاا  موااًه الممصصااة ،

ده و اللًئد  للح  وود   طه المع ومً  وه  وود  ال طًه ، وود  المع ومً  ، و كضً الم مم
 .الُمدكاة من ال طًه

ــم تصــميم إســتبانة بظاادل هحاا  ماااثيك هااذه العوامااه ل اا   طااه المع ومااً  و مااه موزياا   :وقــد ت
لي ااة الدكا ااة ماان حااوال    ام اامبً ة ل اا  المؤ  ااً  هاا  مدي ااة بومكاوًيااً المًليزيااة حيااث ماو اا

ووااود لهقااة واضااحة بااين  :وقــد خلصــت نتــائج الدراســة إلــى.لاا طه المع ومااً  م اممده  (500)
ومًصااة لًمااه وضااوح أهاادال  إداك  مع ومااً  المع اايه  طااهالعوامااه الم طيميااة أ لااة الااذاك ووااود 

بقاااو  ل ااا  واااود   طاااه  العواماااه الم طيميااة ماااؤثكث إلااا  أن البًحااا حيـــث أظهـــرت دراســـة.الم طمااة
 .المع ومً  الم ممدمة ه  المؤ  ً 

 :بعنوان ( Kader,2009)دراسة   -1

)Measuring Information System Performance in Public 

Sector: Case Study in Pahang State Education Department( 
 أهميمظً ومدى ل ظً، الم ممدمين كضً ومدى المع ومً   طه أداً قيً  :إل  هدفت الدراسة
 ، المًليزيااة بًهاً ا وَلياة ها  المع ايه إداك  حًلاة بدكا اة  وذلا  العاًه، القطاًع ها  ل م اممدمين

 امااً  ،ئال ظااً الم ااممده كضااً م اامويً  بااين العهقااة ل اا  مااً  بشاااه كاااز  الدكا ااة ولقااد
  وااود  ال طااًه، وااود  المع ومااً ، وااود ، المع ومااً   طااه  وااًح لوامااه أاثااك لمعكهااة ومظاادل

  طااااك ووظااااة ماااان ااااااه المع ومااااً   طااااه ومقياااايه الم ااااممده، كضااااً ل اااا  ماااااثيكاً  الماااادمً ،
 وااًن الغكا، لظذا ا مبً ةوألد  المح ي   الوصل  الم ظا البًحث ا ممدهوقد  الم ممدمين،

  واًح لواماه أاثاك معمباك ال طاًه واود  :يلـي ما إلى الدراسة وتوصلت .هكداً  145 العي ة حوه
 بااين يةئإحصااً دَللااة ذا  لهقااة يووااد، وأ اال  الم ااممده كضااً ل اا  ماااثيكاً  المع ومااً   طااًه

 دَللااااة ذا  لهقااااة مووااااد َل، و المع ومااااً  ل طااااًه اللع اااا  واألداً ل  طااااًه المدكاااااة األهميااااة
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 وحادا  ومي ، و  لئوأدا ل  طًه مقييمظه وبين ل م ممدمين،الديموغكاهية  العوامه بين يةئإحصً
 ضاعلًً  أق ظاً وااًن ،ل م اممدمين بًل  ابة المموق  من أقه أداؤهً اًن ومظًمل المع ومً   طًه
 الم ً اد، الوقا  ها  وحديثاة دقيقاة مع وماً  ماوهيك ل ا  القادك  الم اممدمين  طاك ووظاة من

  .بًل طًه ومبك  معكهة ذو  أشمً  وموهك
 إلا  المع وماً  ما ولووياً ق اه إداك  محماًج  :أهمظاً ااًن توصـيات، بعـدة الدارسة خرجت وقد

 اماً ، وب اكلة بدقاة المع وماً  ماوهيك ل ا قًدكًا  ياون أن أوه من  طًه لمح ين بود العمه
 .بًل طًه يمع ال هيمً المع ومً  ما ولوويً لموطل  المعكهة م موى مح ين إل  ومحمًج

 الدراسات التي ركزت على دور نظم المعلومات في إتخاذ القرارات: الثالث  المحور 

 :الدراسات العربية :أواًل 

 (1115 ، أبوسبت دراسة) -1

 فـي الجامعـات الفلسـطينية فـي اإلدارية القرارات صنع في اإلدارية المعلومات نظم دور تقييم) 
  (غزة قطاع

 الوًمعااااً  هاااا  القااااكاكا  امداكيااااة صاااا   هاااا  الاااا طه هااااذه دوك مقياااايه إلاااا  الدراســــة هــــذ  هــــدفت
  طاه ماو ً  بين ووود هكوقً  مدى ا ماشًل ل   الدكا ة غز ، ومكماز قطًع ه  الل  طي ية
 الم ااموى– البيً ااً  اَلمصااًَل  وقوالااد-البكموياً -المعاادا )الوًمعااً  هاا  امداكيااة المع وماً 
 ل ا  الدكا اة كااز  ، اماً (ها  ال طاًه العاًم ين األهاكاد الاًً - المع وماً   طاه لادائك  الم طيم 
و  .القاااكاكا  صااا   لم ياااة هااا  المع وماااً  امداكياااة  طاااه وا اااممداه المع وماااً  واااود  دوك قياااً 

 122 ماان الدكا ااة لي اة وماللاا  البيً اً  لوماا  ا امبً ة البحااث مطااة وضا  هاا  الباحــث اسـتخدم
ــد .الطبقيااة العي ااة الممااًد ومااه غااز  قطااًع هاا  الل  ااطي ية الوًمعااً  ل اا  موزلااة قااكاك مممااذ  وق

الوًمعاااة  لصاااًلح امداكياااة المع وماااً   طاااه ماو اااً  هااا  هكوقاااً  وواااود إلااا  الدراســـة خلصـــت
وواااود   المع وماااً   طاااه لااادائك  الم طيمااا  الم اااموى باااين وااادا قوياااة لهقاااة ه اااً  نأو  ام اااهمية،
 ماان الما  الموصايً  مان العديااد الدكا اة وقادم  .القاكاكا  صاا   لم ياة ها  المع وماً  وا اممداه

 .القكاكا  ص   لم ية ه  ال طه دوك مطويك شا ظً
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 ( 1116،  البحيصي دراسة)  -1

 دراسـة - منظمـات األعمـال فـي اإلداريـة القـرارات علـى أثرهـا و الحديثـة المعلومات تكنولوجيا)
 (الفلسطيني للواقع استطالعية

 لما ولووياً َل اممدامظً  ميواة محقيقظاً األلماًه يمان لم طمً  الم  المزايً الدكا ة ناقشت ولقد
 الدكا اة شام   ،وقاد اَلمصاًه وشاباً  اَل مك ا  األما  ما ولووياً ول ا  ، الحديثة المع ومً 

 ووضااح  ، الل  ااطي   الواقاا  هاا  الحديثااة المق يااً  ا ااممداه هااذه لواقاا  ا اامطهلية دكا ااة ل اا 
 ا اااممداه مااادى أيضاااً ووضاااح  المع وماااً ، وما ولووياااً امداكياااة القاااكاكا  باااين العهقاااة الدكا اااة
 ل م اممده لموهيكهاً المع وماً  ل ا  الحصاوه ه   قه المع ومً  لما ولوويً ةالل  طي ي الم ش  
 مااان األاباااك الوااًز أن أهمظاااً  ماااًئا إلاا  الباحـــث توصـــل وقـــد .القاااكاك َلممااًذ ولموهيكهاااً الاادام  
 و ام مك ااا  باهمياااة المااادكاً معكهاااة أن لاااده ، و هاااذه المق ياااً  م اااممده َل الل  اااطي ية الشاااكاً 
 ا اااممداه لاااده إلااا  ماااؤد  المااا  العواماااه أهاااه ام و يزياااة مشااااهن ال غاااة هااا  إماً ياااًمظه ضاااعل
 الادوكا   ولياة و الماديكين أولئا  ماؤهه  حاين مشااه ها  ، المق ياً  لظاذه الل  اطي ية الشاكاً 
 .المق يً  لم   ا ممدامظه مدى محديد هًمً ه  لًمه الشكاً  حوه و م قوهً الم  المدكيبية

 
 (1111، دراسة الهزايمة ) -1
دراســة ميدانيــة فــي  - دور نظــام المعلومــات فــي اتخــاذ القــرارات فــي المؤسســات الحكوميــة) 

 ( المؤسسات العامة لمحافظة اربد
 الحاوميااة؛ المؤ  ااً  هااا  وَل ااايمً القااكاكا  اممااًذ هاا  المع ومااً  ماااثيك َلممبااًكهااده  الدكا ااة 

 : وه  األ ً ية، اللكضيً  من اث مًنوضع   حيث

 .امداكية القكاكا  اممًذ و كلة المع ومً  وم  طكائال بين لهقة ووود اهمكاا •
  .امداكية القكاكا  اممًذ وهًل ية المع ومً  مهًمة بين لهقة ووود اهمكاا •

الع ما ،  الواقا  ه  اللكضيً  هذه واق  ل   المعكل أوه من لذل  مًصة استبانة صممت وقد
القاكاك  امماًذ هًل ياة ها  المع وماً  مااثيك زياًد  ه  م ًلد وموصيً   مًئا إل  الموصه ثه ومن

 المع وماااً  لااا طه أن م ظاااً ا ااام مًوً إلااا   وقـــد توصـــل الباحـــث . اااكلمل هااا  وااااذل  امداك 
 أن اكبااد،امً لمحًهطااة الحاوميااة المؤ  ااً  هاا  القااكاكا  اممااًذ لم يااة هاا  هااًلهً  دوكاً  ومق يًمظااً

 المع ومااً  ل اا  الحصااوه  ااكلة هاا  مظمااًً  دوكاً  والمحو اابة م ظااً الحديثااة وَل اايمً المق يااً  لظااذه
 .قيممظاً وزيًد  امداكية القكاكا  هًل ية من يكه  أن شا ل من وهذا القكاكا ، اممًذ  كلة ثه ومن
 لاااه المع ومااً   طااه بمصااميه اَلهممااًه شااً ظً ماان التوصــيات مــن بمجموعــة الباحــث خــرج وقــد
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 اَل املًد  ما  املامكو ياة الحاوماة بمشاكوع وام اكاع الادك  قباه المحًهطاة ها  مؤ  ة أو دائك 
 المع ومااً   ااكية بقضااًيً اَلهممااًه لاان هضااهً  .الموااًه هااذا هاا  والعًلميااة العكبيااة الموااًكد ماان

  طاااه هااا  والحمًياااة األمااان م ااًئه مااان وغيكهاااً والمزويااااك وال ااكقة والممكياااد العباااث مااان والحمًيااة
 .اثلية المع ومً 

 (1115، الوادية )دراسة   -4
وزارة التربيــة والتعلــيم : عالقــة نظــم المعلومــات اإلداريــة بجــودة القــرارات اإلداريــة دراســة حالــة 

 .قطاع غزة –العالي 

إل  المعكل إل  العهقة بين  طه المع ومً  امداكية ووود  القاكاكا  امداكياة ها   هدفت الدراسة
، ه البًحاااث الماا ظا الوصااال  المح ي ااا وزاك  المكبيااة والمع ااايه العاااًل  هاا  قطاااًع غاااز  ، وقااد إ اااممد

، العي ة الطبقية الم احية أ  ودوا  ممده ام مبً ة اادا  لوم  البيً ً  ، وقًه البًحث بي ممداه 
 :الدراسة مجموعة من النتائج أهمهاوقد أظهرت  (172)إ مبً ة وا  مكد ( 547)حيث مه موزي  

و طاااه المع وماااً  امداكياااة هااا  وزاك  المكبياااة  امداكياااةأطظاااك  وواااود لهقاااة باااين واااود  القاااكاكا  
، وأن  (%67.5)بي اااا  ال مااااًئا بااااان  طااااه المع ومااااً  امداكيااااة مطبقااااة ب  ااااد و  والمع ااايه العااااًل 

الممط باااً  أن ، و (% 75)الممط باااً  المًدياااة الممًحاااة لااا طه المع وماااً  امداكياااة مماااوهك  ب  ااابة 
الممط بااااً  البشااااكية أن ، و (% 67)البكمويااااة الممًحااااة لاااا طه المع ومااااً  امداكيااااة ممااااوهك  ب  اااابة 

 %(64)والممط باً  الم طيمياة الممًحاة (% 66)الممًحة ل طه المع ومً  امداكياة مماوهك  ب  ابة 
 زيااااًد حااااث امداك  الع يااااً ل اااا  : كمــــا أوصــــت الدراســــة بمجموعــــة مــــن التوصــــيات أهمهــــا .

الحك  ل   إشكا  العاًم ين و الم م زمً  المًصة بمشغيه  طه المع ومً  امداكية ه  الوزاك  
العمه ل   زياًد  الم  ايال باين أق اًه  و ،ه  مقييه هًل ية البكاما من قبه العًم ين بشاه م ممك

 .   وًح الوزاك  ه  محقيال أهداهظًودوائك الوزاك  الممم لة لمً لل من أثك بًل  ه

 : الدراسات االجنبية : ثانيًا 

 (sarak & others, 2013)دراسة   -1
)An Investigation into the Effects of applying Managment 

Information systems (MIS) on Manager Decision Making in 

Universities ( 
Case Study : Universities & Higher Education Institutes in the city 
of Qom 

المع ومااً  امداكيااة ل اا  صاا   حااوه أثااك مطبيااال  طااه  الماادكاًإلاا  معكهااة أكاً  هــدفت الدراســة
القااكاك هاا  البيئااً  األاًديميااة ، امااً حًولاا  الدكا ااة مقياايه ومحديااد موقاال ودوك  طااه المع ومااً  
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وماثيكهً ل   لم ية ص   القكاك لدى المدكاً ه  الوًمعاً  ومعًهاد المع ايه العاًل  ها  مدي اة قاه 
البحث المامب  لوما  البيً اً  البحثياة الطكيقة الم حية بًمضًهة إل  إتبعت الدراسة  .اميكا ية 

بك اًما  بً اممداه، ماه موزيا  ام امبً ً  ل ا  العي ااة و مح ي ظاً  SPSS   حياث أشاًك   مااًئا ،
 طاه المع وماً  امداكياة وصا   القاكاك وهاذا  ا اممداهالدكا ة أن ه ً  لهقة مبًشك  وهًماة باين 

يع ا  أن المادكاً الاذين يطبقاون  طاه المع وماً  ها  صا   القاكاك بشااه أاباك يموقعاون أن ماااون 
ل اا  األثااك اميوااًب  م ااممداه  طااه المع ومااً  هاا   ، كمــا أكــدت الدراســة مااًئا قااكاكامظه أهضااه 

القكاك ه  المؤ  ً  المع يمية  اممًذ . 

 (  ,1111Ajayi & Others)دراسة  -5
)The Use of Management Information system (MIS) in 
Decision Making in the South –West Nigerian Universities(  

 طاه المع وماً  امداكيااة ها  لم ياة صا   القاكاك ل اا   ا اممداهإلا  معكهااة مادى  هـدفت الدراسـة
وقاااد   .الممطااايط بعياااد المااادى والممطااايط قصااايك المااادى والميزا ياااة هااا  وًمعاااً  غاااكد  يويكياااً 

 400هااكد  600البًحااث الماا ظا الوصاال  حيااث مااه وماا  البيً ااً  ماان لي ااة ماو ااة ماان  ا ااممده
كؤ ًً أق ًه ، وقد ماه الحصاوه م ظه  500م ظه ألضًً هيئة مدكي  يشغ ون م ًصد إداكية و

 .أ  ود العي ة العشوائية الطبقية  بً ممداهل   العي ة 

أن  طه المع ومً  َل م ممده بشاه اًل ه  لم ية ص   القكاك ها  الممطايط  وكشفت الدراسة
طويه األوه والممطيط قصيك األوه والميزا ية ، وله يان ه ً هكال ابيك بين الوًمعً  المًصة 

القااكاكا  ، بي مااً اااًن ه ااً  هااكال  َلممااًذ طااه المع ومااً  امداكيااة  ا ااممداهماان حيااث  والحاوميااة
قاااكاكا  ممع قاااة بًلميزا ياااة باااين الوًمعااااً   َلمماااًذابياااك هااا  إ اااممداه  طاااه المع وماااً  امداكياااة 
 .المًصة والحاومية لصًلح الوًمعً  المًصة 

  التعليق على الدراسات السابقة: 
ماان مااهه العااكا ال ااًبال ل دكا ااً  ال ااًبقة العكبيااة واألو بيااة َل حااط البًحااث أن ه ااً  الاثيااك 

امماامهل بااين هااذه الدكا ااة والدكا ااً  ال ااًبقة الماا  اااًن لظااً دوك هااًه هاا  و ماان أوواال امملااًال 
بااين الدكا ااة الحًليااة والدكا ااً  ال ااًبقة ،  اَلماامهل و اَلملااًالب ااًً هااذه الدكا ااة ولكصااد أوواال 

ألهاااه األهااادال واألدوا  الم اااممدمة هااا  الدكا اااً  ال اااًبقة لمقًك اااة ماااً إ اااممدمل  مح ااايهً  قده اااا
 .ن م  الدكا ة الحًلية و وموصه إليل البًحثون ال ًبق
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  نظرة تحليلية على دراسات المحور األول الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات اإلدارية و
 : نظم إدارة معلومات التعليم

 :من حيث أهداف الدراسة 
مومولاة مان   طه إداك  مع وماً  المع ايهب طه المع ومً  امداكية و م ًول  الدكا ً  الممع قة   

 غاز  والمع ايه المكبياة وزاك  ها  اَللامكو ياة المدمً   وًح ومدى واق  ل   المعكلاألهدال م ظً 
 ماوهك مادى ل ا  المعاكل إلا  (5015 ، لطًو اة)  اةكاد، و هاده  (5012حمًد ،  (دكا ة مثه 
 والمعيقااً  الل  ااطي ية، العااًل  والمع اايه المكبيااة وزاك  هاا  امداكيااة المع ومااً  لاا طه المحميااة الب يااة
 ( 5006،  الشامك )دكا اة ، أماً  القاكاك صا ًلة ها  امداكياة المع ومً   طه دوك من محد الم 
 ها  المم ااة ل ب اين والمع ايه المكبية إداكا  ه  امداكية المع ومً   طه واق  معكهة إل  هده هقد 

 ها  الحً اود موطيال دكواة محديد إل  هده  هقد( 5002مظ ً، )، أمً دكا ة  ال عودية العكبية
مً هيمً يمع ال بًلدكا ً  األو بياة هقاد هاده  أ،  الدولية الغوث واًلة مداك  ه  المدك ية امداك 
وايلياة   طاه إداك  مع وماً  المع ايههح  مدى إ ممداه هقد هده  إل   (Esther,2011)دكا ة 

، أمااً دكا ااة   طااه المع ومااً  هاا  المااداك  ا ااممداهم ظااً ومااً هااو المط ااود لم ااظيه  اَل ااملًد 
(Felton 2006, ) ل حً ود اَلبمدائية المداك  مديك  ا ممدامً  ل   المعكل إل  هده. 

 : من حيث المنهج المستخدم في الدراسة 
 طاااه إداك  مع وماااً  إ اااممدم  وميااا  الدكا اااً  ال اااًبقة الممع قاااة بااا طه المع وماااً  امداكياااة و 

  .الم ظا الوصل  المح ي   المع يه

  :من حيث أداة الدراسة
  طااه إداك  مع ومااً  المع اايهومياا  الدكا ااً  ال ااًبقة الممع قااة باا طه المع ومااً  امداكيااة و  املقاا 
هقاد ومعا   (Esther,2011)ام مبً ة اادا  كئي ية ل دكا ة أمً هيمً يمع اال بدكا اة  ا ممداهه  
 . مبً ة والمقًبه  اادا  ل دكا ةام ا ممداهبين 

 :من حيث مجتمع الدراسة
 والمع اايه المكبيااة وزاك  امميااًكهاا  ( 5015، لطًو ااة)و  (5012، حمااًد (دكا ااة اااه ماان  املقاا 
مداك  األو كوا امومم  دكا ة (  5002، مظ ً) اممًكالل  طي ية امومم  دكا ة ، بي مً  العًل 

 اممااًكبااًق  الدكا ااً  ماان حيااث مومماا  الدكا ااة هقااد  امم لاا وهااذا يملااال ماا  الدكا ااة الحًليااة و 
 .م  طبيعية الدكا ة يمواًهمومم  دكا مظه بمً  البًحثون
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 دراسات المحور الثـاني الدراسـات المتعلقـة بموضـوع العوامـل المـؤثرة  نظرة تحليلية على
 :في نظم المعلومات

 :من حيث أهداف الدراسة 

 الما  والعواماه والممغياكا  المصاًئ  ل ا  المعاكل ال ( 5011، دبًغية وال عد  )هده  دكا ة
 م ااموى ل اا  ماثيكهااً ماادى وقيااً  المااامين والدام يااة لشااكاً  المًكويااة البيئاال بمومولظااً مشاااه
 مح يااه إلاا  هااده (  5002 ،محً اا ة) المحً اابية، بي مااً  دكا ااة المع ومااً   طااه وهًل يااة الااًً 
 ،وآمااكون المعشااك) دكا ااة أمااً القااكاكا ، اممااًذ هًل يااة ل اا  امداكيااة المع ومااً   طااه الااًً  أثااك

، و المع ومااً   طااه مطبيقااً  هاا  والمق يااة الم طيميااة العوامااه أثااك دكا ااة إلاا  هااده  هقااد( 5006
 الم طيميااة العوامااه لهقااة ل اا  الضااًو م اا يط هااده  هقااد( Afaneh&others,5012 )دكا ااة
 .المع ومً   طه مطبيال ل   مؤثك وايل والمق ية

 : من حيث المنهج المستخدم
ها   بموضاوع العواماه الماؤثك  ها  الاًً   طاه المع وماً وميا  الدكا اً  ال اًبقة الممع قاة  املق 

  .الم ظا الوصل  المح ي   ا ممداه

 : من حيث أداة الدراسة 
، أمً بًق  الدكا اً  ها   شكاة لاه واحد  إ مبً ة موزي  مه( 5011، وال عد  دبًغية) دكا ةه  

 .البًحثون ام مبً ة اادا  دكا ة هيظً ا ممدههذا المحوك هقد 

 :من حيث مجتمع الدراسة 
،  مومم  الدكا ة ه  هذا المحوك مبعًً لطبيعة الدكا ة والظدل الم شود مان إواكاً البحاث امم ل

هليمً يمع ال بًلدكا ً  المًلية هي ظً مملال م  الدكا ة الحًلياة ها  أ ال ماه مطبيقظاً ل ا  المؤ  اً  
،  طاااابش)، مطبيقظااااً هاااا  الوًمعااااً  الل  ااااطي ية مااااه( 5002، أبو ااااب )المع يميااااة وم ظااااً دكا ااااة 

، واااذل  دكا ااة وزاك  المكبيااة والمع اايه غااز ( 5012، الواديااة)دكا ااة ، وزاك  المكبيااة والمع اايه( 5006
(Ajaji & others, 2013) مطبيقظً ل   وًمعً  غكد  يويكيً مه ، 

     .(Sarak & others, 2013)ودكا ة 
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  نظـــرة تحليليـــة علـــى دراســـات المحـــور الثالـــث الدراســـات المتعلقـــة بموضـــوع دور نظـــم
 :المعلومات في إتخاذ القرارات

 : من حيث أهداف الدراسة 

 هاااا  القااااكاكا  امداكيااااة صاااا   هاااا  الاااا طه دوك هااااذه مقياااايه إلاااا ( 5002،أبو ااااب ) هااااده  دكا ااااة
 الدكا اااة هقاااد  ًقشااا (  5006 ،البحيصااا ( غاااز  ، أماااً دكا اااة قطاااًع هااا  الل  اااطي ية الوًمعاااً 

الحديثاة ،  المع وماً  لما ولووياً َل اممدامظً  ميوة محقيقظً األلمًه يمان لم طمً  الم  المزايً
 القاااكاكا  امماااًذ هااا  المع وماااً  مااااثيك هاااده  الدكا اااة َلممباااًك( 5002 ،الظزايماااة)بي ماااً دكا اااة 

هاده  إلا  المعاكل إلا  العهقاة باين ( 5012، الوادياة)الحاومية ، دكا ة  ها  المؤ  ً  وَل ايمً
،  طه المع ومً  امداكية ووود  القكاكا  امداكية ه  وزاك  المكبية والمع يه العًل  ه  قطاًع غاز  

مً بًل  بة ل دكا ً  األو بية ه  هذا المحوك هقد هده  أغ بظً لم  يط الضاًو ل ا  أهمياة  طاه أ
 .اكا القك  واممًذالمع ومً  ه  م ظيه المظًه 
 : من حيث المنهج المستخدم

، لدا لن الم ظا الوصل  المح ي   ا ممداهومي  الدكا ً  ال ًبقة ه  هذا المحوك ل    املق 
البًحث األ  ود الوصل  الُمعممد ل   م ح األدبياً   ا ممدههقد  ( 5006 ،البحيص (دكا ة 
 .ال ًبقة

 :الدراسةمن حيث أداة 
ام امبً ة ااادا  ل دكا اة ، لادا لان دكا ااة  ا اممداهأغ اد الدكا اً  ها  هاذا المحاوك هاا   املقا  

 األدبيااً  م اح ل ا  ا ام د  هقااد (Nowdur,2013)و دكا اة (   5006، البحيصا )ااه مان 
 .ال ًبقة

 :الدراسةمن حيث مجتمع 
المؤ  ااً  األاًديميااة والاوزاكا  الماا  ُمع ا  بااًلمع يه امومماا   اممياًكالدكا ااً  المًلياة هاا   املقا 

دكا اة وًمعً  الل  طي ية ه  قطاًع غاز  و ال اممًك هقد ( 5002،  أبو ب )ل دكا ة مثه دكا ة 
اموممااا  ل ااا  وزاك  المكبياااة والمع ااايه هااا  قطاااًع غاااز   املقااا ( 5012،الوادياااة )و (5006،طااابش )

 (Ajayi&others,2013) دكا اةو  (Sarak&others,2013)ل دكا اة، وااذل  بًل  ابة لدكا اة
، وهاذا يملاال ما  الدكا اة الحًلياة بم ا يطظً هقد اًن مومم  الدكا ة البيئً  األاًديمية والوًمعاً 

  .المؤ  ً  المع يمية امومم  دكا ةالضًو ل   
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  بين الدراسة الحالة والدراسات السابقة كما يلي  واالختالف االتفاقأوجه: 
اثياك مان الدكا ااً  ال اًبقة أطظاك  أن  طااه المع وماً  لظااً مااثيك وياد ل اا  هعًلياة القااكاكا   - 1

األمثاااه  اَل اااممداههاااذه الااا طه  ا اااممدم إذا  المؤ  اااةالُممماااذ  مااان قباااه صااا ًع القاااكاك هااا  
  .بًلالًً  المط وبة  وا مغ  

و المق ية الممًحة ها  المؤ  اة ل ا   الم طيميةالعديد من البًحثين ل   ماثيك العوامه  املال  - 5
و  ( 5006 ،وآماكون المعشاك دكا ااة)مثاه  األمثاه  اَل اامغهه وا امغهلظً طاه المع وماً  

و دكا ااااااااااة  ( Afaneh&others,2015)و دكا ااااااااااة ( 5011، دبًغيااااااااااة وال ااااااااااعد )دكا ااااااااااة 
(Anom & others,2012 ) 

 الحً ااااود هاااا  العم ياااااة امداكيااااة مثااااه دكا ااااة ا ااااممداهبعااااا الدكا ااااً  كاااااز  ل اااا   - 2

(Felton,2006 ) و( 5002مظ اااً، ) دكا اااةو(Breiter&Light,2006) بي ماااً الااابعا ،
األمااك أاااد ل اا  أهميااة ووااود  طااًه مع ومااً  مماًمااه ي ااًلد ل اا  القيااًه بًلمظااًه امداكيااة 

 .(,2008 الشمك )دكا ة و  (5015, لطًو ة) و داك ة( Demir,2006)بًلمدك ة  مثه  
ل ماا ظا الوصاال  المح ي اا  لمهئمماال لموضااوع  ا ااممدامظًالدكا ااً  ال ااًبقة ماان حيااث  املقاا  - 4

 بشااه ذلا  لان المعبياك ل ا  وقدكمال ،المطكوحاة الع مياة ل ماًد  المبًشاك  ولمدممالالدكا اة 
 قياً  ااادا  اَل امبً ة بً اممدامظًأغ اد الدكا اً  ال اًبقة  املقا وااذل   قيً ال يماان اما 
 .الممغيكا  واللكضيً   قيً  بظدل ،كئي ة

دكا  ماان قبااه امداكيااين بًل  اابة ألهميااة  اهممااًهالدكا ااً  ال ااًبقة هاا   املقاا  - 2  طااه  ا ااممداهوا 
 طاااه  هااا  حاااين أن ه اااً  قصاااوك هااا  الدكا اااً  المااا  م ًولااا  ،المع وماااً  هااا  المؤ  اااً 

مااان ماااهه  طاااًه  المع ومااً  امداكياااة المع يمياااة اااااه وكباااط ااااه األقااًليه والم اااًطال المع يمياااة
 .القكاكا  ومًصة الدكا ً  العكبية  اممًذمع ومً  موحد ودوك هذا ال طًه ه  لم ية 

 اً العدياااد مااان الدكا اااً  ال اااًبقة مااا  الدكا اااة الحًلياااة ل ااا  أن لااا طه المع وماااً  مااااثيك  املقااا  - 6
القاكاكا  ها  المؤ  اة ومان  مماًذاو دوك هاذه الا طه ها  ، ل   لماه المؤ  اة اااه ًً واضاح

الظزايماااة، )و دكا اااة   ) 5006طااابش،  (و دكا اااة(  5012الوادياااة، )هاااذه الدكا اااً  دكا اااة 
 (5002، أبو ب ) و دكا ة(  5006 البحيص ،) و  دكا ة( 5002

المممث اااة هااا    طاااه إداك  مع وماااً  المع ااايهلاااه مم اااًوه الدكا اااً  ال اااًبقة العواماااه الماااؤثك  هااا   - 7
ل اااا  وااااود  المع ومااااً  العوامااااه الم طيميااااة والعوامااااه المق يااااة والعوامااااه ال اااا واية وماثيكهااااً 

 .القكاكا  اممًذالم ممدمة ه  
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   السابقةما يميز هذ  الدراسة عن الدراسات:  
  طه البيئياة لاالعواماه  دك ا الما   مان أوائاه الدكا اً ، البًحاث ل اه حاد هاذه الدكا اة ل ا 

، مع ومااً  المع اايه المممث ااة هاا  العوامااه الم طيميااة والعوامااه المق يااة والعوامااه ال اا وايةإداك  
 هاغ ااد الدكا ااً  م ًولاا  ، القااكاكا  اممااًذوماثيكهااً ل اا  وااود  المع ومااً  الم ااممدمة هاا  

الحً ود بًلمداك  محديدا دون المطاكال ل طاًه مع وماً   وا ممداهلهقة امداك  املامكو ية 
م  موحد يكبط اه الم اًطال واألقاًليه المع يمياة ودوكه ها  مدماة صا ًع القاكاك ها  إداك  مع ي

ه المع وماً  ل اا  وااود  ًهاذه الدكا ااة ببحاث ماادى مااثيك  طاا اهمماا القطاًع المع يماا  ، اماً 
  .القكاكا  اممًذالمع ومً  الم ممدمة ه  

   مااااااون موممااااا  الدكا اااااة الحًلياااااة مااااان ماااااديك  الماااااداك  و اااااوابظه وامداكياااااين ومدك ااااا  ماااااًد
شاائون المدك ااة هاا  مااداك   مداك   طااه إداك  مع ومااً  المع اايهالما ولوويااً الااذين ي ااممدمون 

 .األ كوا ه  قطًع غز  
  أهاه  مان معمباك والما ، أ ً ية ل قطاًع المع يما  لأل اكوا حًوة م ب  با ظً الدكا ةهذه  ممميز

، غاز   قطاًع ها  ه  اطي   َلواف م ياون مان ألاثاك المع يمياةمقده المدمً   المؤ  ً  الم 
بًلم ااموى امداك  هاا   بًَلكمقااًًوذلاا  ماان مااهه مقااديه الموصاايً  والُمقمكحااً  الماا  م ااًهه 

 .الم موى المط ود المؤ  ً  المع يمية إل 
     الباحث من الدراسات السابقة ما يلي  استفادوقد: 
o  محديد أهه المحًوك الم  مؤثك ه  موضوع الدكا ة. 
o   البحثثك  أالم ًلد  ه  الحصوه ل   المزيد من المكاو  والامد البحثية الم. 
o ام ظًه ه  إثكاً امطًك ال طك  ل بحث. 

o  بممغيكا  البحثصيًغة هقكا  ام مبً ة الممع قة.   
 
  أهااه المكاواا  الماا   ًقشاا  العوامااه الماا  إ اام د ل يظااً البًحااث هاا   (0.3)رقــم جــدول يوضااح

وماثيكهً ل   وود  المع ومً  الم ممدمة   طه إداك  مع ومً  المع يهالعوامه البيئية لدكا ة 
 قمكحة من ِقبه البًحثين لدكا ة هذه العوامهإممًذ القكاكا  وأهه الممغيكا  المُ ه  
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أهم المراجع التي إستند عليها الباحث في دراسته -(0.3)جدول رقم   

الباحثين قبل من الُمقترحة المتغيرات المرجع  العوامل 

 Afaneh & others  (2015) 
 
 

 أهدال ومدمً  المؤ  ة 

 ثقًهة المؤ  ة 

 أليً  العمه ه  المؤ  ة 

 م طيمية

 Shamsuddin&others  

(2014) 

 Hwang   & others (2012) 

 Yousef, Shatha (2010) 

 ًدله امداك  الع ي 
  مدكيد الم ممدمين 

 Farrokhi&Pokoradi 
(2013) 

 Anom& others (2012) 

 

 هيا ية ص   القكاك 
 ًدله امداك  الع ي 
 وضوح األهدال 
  ال مط امداك 
 المواكد الممصصة 

 Alrawabdeh & Zeglat  
(2014) 

 هيا ية المؤ  ة             

 حوه المؤ  ة 
  المؤ  ةإ مكاميوية 
 مظًكا  العًم ين 

 Shamsuddin   & others  

(2014) 

 Norshidah (2007) 

 ( 5012 )حمًد  

 
 

  وود  ال طًه 
  ًالمعدا  والبكموي 
   الشباً  وود  

 
 
 

 مق ية

    ( 2014)الغكبًو 

 

 Afaneh & others  (2015) 

  المعدا 
   ًالبكموي 

  الشباً  واممصًَل 
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 Shamsuddin   & others  

(2014) 

 مبك  الم ممده 
  ًمعكهة الم ممده بًلما ولووي 

   واية
  (5006)المعشك و المصبة 

   (5011)دبًغية وال عد 

 مقًومة المغييك 

 ًمعكهة الم ممده بًلما ولووي 

 sarak & others  (5012)  

  ًموهيك المع وم 

 مقييه البدائه 

 محديد البدائه 

 

المع ومً  
 الم ممدمة ه 
 إممًذ القكاكا 

  (5002) أبو ب 

 Norshidah(2007) 

 موهيك مع ومً  م ً بة 

 موهيك مع ومً  مهئمة 

 موهيك مع ومً  دقيقة 

   مااااااااااااااوهيك مع ومااااااااااااااً  بًلوقاااااااااااااا
 الم ً د

 

 Alkhaffaf (2012) 

  اااااااااااكلة ال طاااااااااااًه هااااااااااا  ماااااااااااوهيك 
 المع ومً 

   ًدكوة دقة المع وم 

  ظولة إ ممداه ال طًه  
 



79 
 

ه إداك  ً طا البيئياة ل ا  واود  مع وماً وقًه البًحث بامذ الممغيكا  المًلية لبحاث مااثيك العواماه 
 . مع ومً  المع يه

 : ةفقد تمحورت األسئلة حول المتغيرات التالي العوامل التنظيمية(  أوالً 

 تدريب المستخدمين  -دعم اإلدارة العليا       -النمط اإلداري        -
 :البًحث ل   المكاو  المًلية ه  إلداد هقكا  هذا المحوك  ا م دوقد 

Afaneh & others  (2015  ( , Shamsuddin&others  (2014) 
Hwang   & others (2012),  Farrokhi&Pokoradi (2013), Anom& others (2012) 

 
 : ةفقد تمحورت األسئلة حول المتغيرات التاليالعوامل التقنية ( ثانيًا 

 (معدات وبرمجيات)التجهيزات التكنولوجية  -

 جودة النظام -
  البًحث ل   المكاو  المًلية ه  إلداد هقكا  هذا المحوك  ا م دوقد: 

Afaneh & others  (2015)      ،    ( 2014)الغكبًو 

 

  لعوامل السلوكيةا( ثالثًا 

  البًحث ل   المكاو  المًلية ه  إلداد هقكا  هذا المحوك  ا م دوقد: 

Alina Shamsuddin & others  (2014) 

 (5011) وال عد  دبًغية،    (5006) المصبة و المعشك
فقـد تمحـورت األسـئلة حـول  إتخـاذ القـرارت جودة المعلومات المستخدمة فيللبحث في ( رابعًا 

 : ةالمتغيرات التالي

 المعلومات دقة -           النظام سرعة -المعلومات        مالئمة -        

  وقد إ م د البًحث ل   المكاو  المًلية ه  إلداد هقكا  هذا المحوك: 

Bafrouei & others (2013)         , Alkhaffaf (2012)    ,     (5002) أبو ب  
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 منهجية الدراسة: أواًل 

 مجتمع  وعينة الدراسة: ثانيًا 

 صدق وثبات االستبانة: ثالثًا 

 األساليب  اإلحصائية: رابعًا 
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 المقدمة 
، واااذل  أدا  الدكا ااة واألهااكاد مومماا  الدكا ااة ولي مظااً ،ه هااذا اللصااه وصاالًً لماا ظا الدكا ااةم ااًو 
ماه لصه وصلً لإلوكاًا  الما  ، امً يمضمن هذا الم ممدمة وطكال إلدادهً، وصدقظً وثبًمظًال
مه املممًد مق ين أدوا  الدكا ة ومطبيقظً ، وأميكا المعًلوً  امحصًئية الم   من أوه قًه بظًال

 .ل يظً ه  مح يه الدكا ة

  منهجية الدراسة :أواًل 
الاذ  يقاوه ل ا  وصال المح ي   الم ظا الوصل   مه إ ممداهمن أوه محقيال أهدال الدكا ة    

ويامه مان ماهه دكا اة  ،ل ظاً دون محياز أث اًً الوصالمصًئ  طًهك  معي ة ووما  مع وماً  
حًلة معي ة أو الم ح الشًمه أو م ح العي ة، وحيث أن الم ظا الوصل  المح ي   يمه من مهه 
الكووع ل وثًئال الممم لة اًلامد والصحل والموه  وغيكهً من المواد الم  يثب  صدقظً بظدل 

د ل ا  هاذا الما ظا ل وصاوه إلا  المعكهاة ًلمماام ماه لاذل مح ي ظً ل وصوه إل  أهدال البحاث ، 
، الدقيقااة والملصااي ية حااوه مشااا ة البحااث، ولمحقيااال مصااوك أهضااه وأدال ل طااًهك  موضاا  الدكا ااة

 .ومه إ ممداه ام مبً ة ه  وم  البيً ً  األولية
 طرق جمع البيانات:ثانيًا 

 ل    ولين من البيً ً مه املممًد 
 .البيانات األولية -1

البحاااث وحصاااك  ممغياااكا ً ً  لدكا اااة بعاااا هااا  الوً اااد الميااادا   بموزيااا  ا ااامب بًلبحاااث وذلااا 
ومااان ثاااه ملكيغظاااً ومح ي ظاااً بً اااممداه بك اااًما  ،وموميااا  المع وماااً  الهزماااة هااا  موضاااوع البحاااث

SPSS   (Statistical Package for Social Science)   امحصااًئ  وا ااممداه
الوصاااوه لااادَلَل  ذا  قيماااة ومؤشاااكا  مااادله موضاااوع اَلممباااًكا  امحصاااًئية الم ً ااابة بظااادل 

 .الدكا ة 
 
 .البيانات الثانوية -5

ة بًلموضاوع قيااد الدكا ااة، الاادوكيً  والم شاوكا  المًصااة أو الممع قااو  قاًه البًحااث بمكاوعاة الامااد
المع ومااً  وماثيكهااً ل اا  وااود    طه إداك  مع ومااً  المع اايهالعوامااه البيئيااة لااممع ااال بدكا ااة والماا  

هاا  اممااًذ القااكاكا ، وأيااة مكاواا  قااد يااكى البًحااث أ ظااً م ااظه هاا  إثااكاً الدكا ااة بشاااه  الم ااممدمة
 .لم  حدث  و محدث ه  موًه الدكا ةمذ مصوك لًه لن آمك الم مودا  األذل  و  ل م 
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  مجتمع الدراسة: ثالثًا 
  مدك ة واذل 252 ًماون مومم  الدكا ة من مداك  واًلة الغوث ه  قطًع غز  والبًل  لدده

  . وقد مه إ ممداه إ  ود الم ح الشًمه م طقة 11مدكاً الم ًطال المع يمية والبًلغة 
 

 مجتمع الدراسة – (0.4)جدول رقم 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ُمدراء المناطق التعليمية

 المجموع
االستبيانات 
 المستردة

عدد ُمدراء المناطق 
 التعليمية

عدد المناطق 
 التعليمية

% 63.63 7 11 11 

البيانات المتعلقة بعدد المدارس والمناطق التعليمية تم الحصول عليها من دائرة التعلـيم فـي األونـروا  :المصدر
1115 

 
 
 
 
 

 المنطقة
عدد 

المدارس 
 االبتدائية

عدد 
المدارس 
 اإلعدادية

 المجموع
االستبيانات 
 المستردة

نسبة 
 االسترداد

 61.96% 27 22 04 22 جنوب غزة

 غزةوسط 
 ط
 طط

22 22 22 04 87.27 % 

 % 83.08 20 22 22 04 مدينة غزة

 % 91.11 02 02 17 24 شمال غزة

 % 77.82 241 227 122 142 المجموع المدارس
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 عينة الدراسة: رابعًا 
ماادكاً م ااًطال مع يميااة وبااذل  ياااون حوااه  2و  مدك ااة 201 ب اا  حومظااً طبقيااةمااه امميااًك لي ااة 
 .202لي ة الدكا ة 

 
 مجتمع العينةالديموغرافية ل خصائصال - (2.4)جدول رقم 

 الخصائص الشخصية التكرار %النسبة 

 ذكر 109 52.4

 أنثى 99 47.6 الجنس

 المجموع 244 100.0

 سنة 44أقل من  21 10.1

 العمر

 04إلى أقل من  44 60 28.8

 24إلى أقل من  04 56 26.9

 فأكثر   24 71 34.1

 المجموع 208 100.0

 دكتوراه 7 3.4

 المؤهل العلم 

 ماجستير 39 18.8

 بكالوريوس 136 65.38

 دبلوم 26 12.5

 المجموع 208 100.0

 
  مان لي اة % 1..2من لي اة الدكا اة مان الاذاوك و %  48.2أن    (8.2)يبين ودوه كقه

 .الدكا ة  من اَل ًث
 و "   ة  00قه من أ" لمًكهه أمن لي ة الدكا ة ب غ    % 10.1أن   أمً بًل  بة ل عمك ،

مان %  26.9، و "  ا ة   20أقاه مان  -00" لماًكهه أمن لي ة الدكا ة ب غ  %  28.8
مااان لي اااة الدكا اااة %  34.1، و"  ااا ة  40أقاااه مااان  -20" لي اااة الدكا اااة ب غااا  الماااًكهه 

 "  هااثك  ة   40" لمًكهه أب غ  
  ماااان لي ااااة الدكا ااااة مااااؤه ظه الع ماااا  %  3.4أن  عي ااااة يهحااااط بًل  اااابة ل مؤهااااه الع ماااا  ل "

%   65.38، و" مًو اااميك " مااان لي اااة الدكا اااة ماااؤه ظه الع مااا  %   18.8، و " داماااوكاه 
مااان لي اااة الدكا اااة ماااؤه ظه %  12.5، " بااااًلوكيو  " مااان لي اااة الدكا اااة ماااؤه ظه الع مااا  

 " .دب وه " الع م  
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 الوظيفية لمجتمع العينةالخصائص  - (3.4)جدول رقم 

 الخصائص الشخصية التكرار %النسبة 

 ُمدير منطقة تعليمية 7 3.37

 المسمى الوظيف 

 ُمدير مدرسة 41 38.94

 نائب مدير مدرسة 42 42.79

14.90 41 
 (إداري) \سكرتير 

 

 

 

 

 

 

 

2 

144.44 244  

 سنوات 2أقل من  29 13.9

 سنوات الخبرة

 14من إلى أقل  2 48 23.1

 12إلى أقل من  14 31 19.9

 سنة فأكثر 12 100 48.1

 المجموع 208 100.00

 شمال غزة 44 21.2

 مكان العمل

 مدينة غزة 55 26.4

 وسط غزة 51 24.5

 جنوب غزة 58 27.9

 المجموع 208 100.00

  مااااااديك مدك ااااااة " ماااااان لي ااااااة الدكا ااااااة يعم ااااااون %   38.94 أن  (0.2)يبااااااين واااااادوه " ،
لي اااة الدكا اااة  مااان%  3.37، و"  ًئاااد ماااديك " مااان لي اااة الدكا اااة يعم اااون %  42.79و

 . " (إداك ) اكميك   "من لي ة الدكا ة يعم ون % 14.90و "مديك م طقة " يعم ون 
   مان لي اة الدكا اة ب ا  لادد  ا وا  %  13.9أن  المبك  يهحاط أمً بمصو  لدد   وا

 4" ماان لي ااة الدكا ااة ب اا  لاادد  اا وا  المبااك  %  80.6، و "  اا وا   4أقااه ماان " المبااك  
 60" ماان لي ااة الدكا ااة ب اا  لاادد  اا وا  المبااك  %   19.9، و "  اا وا  60إلاا  أقااه ماان 
 ا ة  64" من لي اة الدكا اة ب ا  لادد  ا وا  المباك  %  48.1، و "   ة  64إل  أقه من 

 ."هااثك 
   شامًه " ها   يعم اون اة الدكا اة مان لي%   86.8 يهحط أنأمً هيمً يمع ال بم طقة العمه

مان لي اة %  82.4، و" مدي اة غاز   "  ه   يعم ونمن لي ة الدكا ة %  81.2، و " غز  
 ."و ود غز " ه   يعم ونمن لي ة الدكا ة %  9..8، و" و ط غز  " ه   يعم ونالدكا ة 

 
 



85 
 

 أداة الدراسة  : خامساً 
 :وقد مه إلداد اَل مبً ة ل   ال حو المًل 

 .ا مبً ة أولية من اوه ا ممدامظً ه  وم  البيً ً  والمع ومً إلداد  - 1
 .لكا اَل مبً ة ل   المشكل من اوه اممبًك مدى مهئممظً لوم  البيً ً  - 5

 .معديه اَل مبً ة بشاه أول  ح د مً يكاه المشكل - 2

والاذين قاًموا ( 5)مه  اكدهه ها  م حاال كقاه مه لكا اَل مبً ة ل   مومولة من المحامين  - 4
 .وحذل مً ي زه بمقديه ال صح وامكشًد ومعديه بدوكهه

 .إوكاً دكا ة اممبًكيل ميدا ية أولية له مبً ة ومعديه ح د مً ي ً د - 2

هاااكاد العي اااة لومااا  البيً اااً  الهزماااة ل دكا اااة ، ولقاااد ماااه مق ااايه أموزيااا  اَل ااامبً ة ل ااا  وميااا   - 1
 اَل مبً ل إل  
  :وزأين امً ي  

 الدكا ة  ةيماون من البيً ً  الشمصية لعي  : الجزء األول. 
 ــاني العوامااه البيئيااة لاا طه المع ومااً  وماثيكهااً ل اا  مم ااًوه مع ومااً  حااوه  : الجــزء الث

 :كبعة محًوك امً ي  أمق يمل إل   ومه ه  اممًذ القكاكا  الم ممدمة  وود  المع ومً 
 طاًه إداك   َل اممداهالممًحاة  الم طيمياةيظادل هاذا المحاوك إلا  معكهاة العواماه : المحـور األول

 :ل  محًوك هكلية امً ي  إ مق يملهقك   ، ومه  62ويحمو  ل    مع ومً  المع يه 
  . هقكا  4ويحمو  ل    ال مط امداك ( أوًَل 
  .هقكا  4ويحمو  ل   دله امداك  الع يً ( ثً يًً 
   هقكا  2ويحمو  ل   مدكيد العًم ين ( ثًلثًً 

 طاااًه إداك   َل ااممداهالممًحاااة يظاادل هااذا المحاااوك إلاا  معكهاااة العوامااه المق يااة : المحــور الثـــاني
 :ال  محًوك هكلية امً ي   مق يملهقك ، ومه  64ويحمو  ل    مع ومً  المع يه 

     . هقكا  9ويحمو  ل     (معدا  و بكمويً )الموظيزا  الما ولووية ( أوًَل 
 .هقكا  1ويحمو  ل   وود  ال طًه ( ثً يًً 

 2ويحماو  ل اا  ل م اممدمين  يظادل هاذا المحاوك إلاا  معكهاة العواماه ال ا واية: المحـور الثالـث
 .هقكا 

ــع المع ومااً  ماااثيك العوامااه البيئيااة الممًحااة ل اا  وااود  يظاادل هااذا المحااوك إلاا  : المحــور الراب
 :  محًوك هكلية امً ي  ل  إ مق يملهقك ، ومه  61ويحمو  ل   القكاكا  الم ممدمة ه  إممًذ 

     . هقكا  4ويحمو  ل   مهئمة المع ومً  ( أوًَل 
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  .  هقكا  2ويحمو  ل   ( الموقي ) كلة موهيك المع ومً  ( ثً يًً 
      .هقكا  .ويحمو  ل   وود  المع ومً  ( ثًلثًً 

 (0.3في الجدول رقم في المحاور السابقة  الفقراتكل فقرة من تم سرد أهم المراجع التي ناقشت )
 

 (االستبانة)سة ار تصحيح أداة الد: سادسا ً 
مااه الممااًد مقيااً  لياااك  الممً اا  لإلوًبااة ل اا  هقااكا  الق ااه الثااً  ، واً اا  اموًبااً  ل اا    

مع اا  لااده ( 6)مع اا  المواهقااة بشااد  والدكوااة ( 4)إوًبااً  حيااث الدكوااة  4ماو ااة ماان  اااه هقااك 
 المًل  ح د ودوه  المواهقة بشد 

 مقياس االجابات
 0 2 3 4 5 الدرجة

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة درجة الموافقة
 
  صدق وثبات االستبيان 

، امااً ( 1222الع ااًل، )صاادال اَل اامبً ة يع اا  المااااد ماان أ ظااً  ااول مقااي  مااً ألااد  لقيً اال 
هاا  المح يااه ماان  ًحيااة، شااموه اَل اامبً ة لاااه الع ًصااك الماا  يوااد أن ماادمه " يقصااد بًلصاادال 
لبياادا  ")وملكدامظااً ماان  ًحيااة ثً يااة، بحيااث ماااون ملظومااة لاااه ماان ي ااممدمظً ووضااوح هقكامظااً

 :، وقد قًه البًحث بًلمااد من صدال أدا  الدكا ة امً ي  ( 5001 ،وآمكون
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 .تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين  صدق فقرات االستبيان: سابعًا 
 (صدق المحكمين) الصدق الظاهري لألداة  -0

قااًه البًحااث بعااكا أدا  الدكا ااة هاا  صااوكمظً األوليااة ل اا  مومولااة ماان المحامااين ماللاا  ماان 
هااا   وما ولووياااً المع وماااً   المواااًك   ا يمااا مااان ألضاااًً الظيئاااة المدكي اااية هااا   ألضاااًً( 11)

 امداك مممصصااين هاا   ةطبيقيااالم ع ااوه الوًمعيااة لا يااة الو الوًمعااة اَل ااهمية و وًمعااة اَلزهااك 
أ ااامًً المحاماااين الاااذين قاااًموا  (8كقاااه )ويوضاااح الم حاااال . وامحصاااًً  وما ولووياااً المع وماااً 

ط ااد البًحااث ماان المحامااين إبااداً آكائظااه هاا  ماادى مهئمااة  وقااد. مشاااوكين بمحااايه أدا  الدكا ااة
العبااًكا  لقيااً  مااً وضااع  ألو اال، وماادى وضااوح صاايًغة العبااًكا  وماادى م ً اابة اااه لبااًك  

ومادى الًياة العباًكا  لمغطياة ااه محاوك مان محاًوك ممغياكا  الدكا اة  .ل محوك الذ  ي مم  إليل
مان معاديه صايًغة العباًكا  أو حاذهظً، أو  كيًً األ ً ية هذا بًمضًهة إل  اقمكاح مً يكو ل ضاكو 

إضااااااًهة لبااااااًكا  وديااااااد  ألدا  الدكا ااااااة، واااااااذل  إبااااااداً آكائظااااااه هيمااااااً يمع ااااااال بًلبيً ااااااً  األوليااااااة 
، إلااااا  وً اااااد مقياااااً  ليااااااًك  (المصاااااًئ  الشمصاااااية والوطيلياااااة المط وباااااة مااااان  المبحاااااوثين)

طااوه اَل اامبً ة حيااث اً اا  ومكاااز  موويظااً  المحامااين ل اا  ا مقااًد . الم ااممده هاا  اَل اامبً ة
محمو  ل   بعاا العباًكا  الممااكك ، اماً أن بعاا المحاماين  صاحوا بضاكوك  مق اي  بعاا 

ضاااااً ،العباااااًكا  مااااان بعاااااا المحاااااًوك إلااااا   وا ااااام ًداً .هة بعاااااا العباااااًكا  إلااااا  محاااااًوك أماااااكىوا 
المهحطااً  والموويظااً  الماا  أبااداهً المحامااون قااًه البًحااث باايوكاً المعااديه  الماا  املااال ل يظااً 

 . ين، حيث مه معديه صيًغة العبًكا  وحذل أو إضًهة البعا اثمك م ظًممعطه المحا
 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة -2
الدكا اة اَل امطهلية الباًل  حومظاً  مه ح ًد اَلم ًال الادام   للقاكا  اَل امبيًن ل ا  لي اة   
ملااكد ، وذلاا  بح ااًد معااًمه  اَلكمبااًط بااين اااه هقااك  والدكوااة الا يااة ل محااوك المًبعااة لاال   00

او  0005)أن معاًمه  اَلكمباًط دالاة ل اد م اموى دَللاة  (60.2-4.4)ومبين الواداوه مان كقاه 
معمباااك هقاااكا   ، وباااذل  0001 او 0005لااااه هقاااك  اقاااه مااان  حيااث إن القيماااة اَلحممًلياااة ، (0001

 .اَل مبً ة صًدقة لمً وضع  لقيً ل
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 العوامل التنظيمية: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول  - (4.4)جدول رقم 
 

معامل  الفقرة .م
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 النمط اإلداري

المســـتويات بإمكـــاني تبـــادل المعلومـــات والتواصـــل بســـهولة بـــين مختلـــف  0
 0.042 *0.374 الوظيفية

 0.014 *0.445 أغلب المهام والعمليات تحتاج لموافقة اإلدارة العليا إلتمام إنجازها 2

3 
 األنشطة والمهام المدرسية لها تاريخ بداية وتاريخ نهاية

تســـجيل الطـــالب ، تشـــكيل الفصـــول ، رصـــد : األنشـــطة والمهـــام مثـــل )
 (الدرجات

0.517** 0.003 

 0.002 **0.545 يوجد وصف وظيفي مكتوب يحدد مهامي وصالحياتي الوظيفية 4

 0.001 **0.587 بين المدارس في منطقة عملي في إنجاز المهام  يوجد توافق 5

 دعم اإلدارة العليا

نظـام معلومـات إدارة  السـتخدامتـوفر اإلدارة العليـا الـدعم والمـوارد الالزمـة  0
 0.000 **0.695 التعليم

 إدارةنظــام معلومــات  اســتخدامتتــابع اإلدارة العليــا ســير العمــل القــائم علــى  2
 0.000 **0.757 التعليم

 0.000 **0.675 نظام إدارة معلومات التعليم  استخدامتشجع اإلدارة العليا الموظفين على  3

 0.000 **0.659 باستمرارتعمل اإلدارة على تقييم عمل النظام  4

 0.004 **0.511 االعتبارتؤخذ آرائي ومالحظاتي المتعلقة بالنظام بعين  5

 تدريب العاملين

 0.002 **0.548 النظام  استخدامحصلت على تدريب حول كيفية  0

 0.000 **0.714 يتوفر لي مواد تدريبية مفيدة و تتناسب مع إحتياجاتي إلستخدام النظام 2

ــي  اســتخدامعلــى تــدريب بشــكل دوري حــول كيفيــة  أحصــل 3 كــل تحــديث ف
 النظام 

0.437* 0.016 

 0.003 **0.518 عن كل ما هو جديد في النظام لالستفساريساعدني فريق الدعم الفني  4

 1.15العالقة دالة احصائيا عند مستوي داللة *
 1.10العالقة دالة احصائيا عند مستوي داللة **
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 العوامل التقنية: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني  - (5.4)رقم جدول           

معامل  الفقرة .م
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 (معدات و برمجيات )التجهيزات التكنولوجية 
 0.001 **0.588 تتوفر أجهزة حاسوب مالئمة إلنجاز العمل المطلوب 0

 0.023 *0.414 .بسرعة عند حدوث خلل في الشبكة تتم معالجته  2

 0.000 **0.719 تتناسب سرعة األجهزة مع حجم العمل المطلوب 3

 0.025 *0.408 الكاملة للعمل االحتياجاتتناسب وسائل إخراج المعلومات  4

 0.044 *0.371 .النظام بسالسة وسرعة استخدامتتوفر سرعة إنترنت تمكنني من  5

 0.011 *0.456 .اإلنترنت المستخدمةنادًرا ما تحدث انقطاعات في شبكة  6

7 
في  الستخدامهايتم تحديث أجهزة الحاسوب لتوفير أفضل اإلمكانيات التقنية 

 0.011 *0.456 .الوصول لنظم المعلومات اإلدارية التعليمية

8 
تتناسب البرمجيات والتطبيقات المستخدمة مع متطلبات نظام معلومات إدارة 

 0.007 **0.483 التعليم

1 
يتوفر دعم فني لمعاجلة األعطال و إصالح المشاكل واألخطاء المتعلقة بالجانب 

 0.000 **0.731 التقني

 جودة النظام
 0.022 *0.418 وغير ُمعقد االستخدامالنظام سهل  0

 0.005 **0.503 على النظام في إنجاز كل المهام المدرسية االعتمادبإمكاني  2

 0.025 *0.409 المعلومات في أي مكان و زمانبإمكاني الوصول إلى نظام  3

 0.004 **0.511 يساعدني النظام بالرجوع إلى البيانات القديمة والمؤرشفة 4

 0.004 **0.512 يتسم النظام بالسرعة 5

 0.000 **0.639 أواجه مشاكل وأعطال في أداء النظام 6

 1.15العالقة دالة احصائيا عند مستوي داللة *
 1.10دالة احصائيا عند مستوي داللة العالقة **
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العوامل السلوكية: الثالث الصدق الداخلي لفقرات المحور  - (6.4)رقم جدول              

معامـــــــــــــــــــــــل  الفقرة .م
 االرتباط 

ــــــــــــــــــــــــــــة  القيم
 االحتمالية

تخاذ القراراتك  1  0.004 **0.506 تساعدك نظم المعلومات في تسهيل مهامك وا 

 0.000 **0.746 على أداء مهامي الوظيفية بالسرعة و الجودة المطلوبةتؤثر نظم المعومات  2

 0.000 **0.603   تؤثر نظم المعلومات على مستوى الصالحيات الُمخولة لدي 3

 0.000 **0.674  أواجه صعوبة في فهم التكنولوجيا والتعامل معها 4

 0.000 **0.744 يساعدني نظام المعلومات في زيادة الرضا عن المهام المنجزة  5

 0.014 *0.442  يساعدني نظام المعلومات في تقليص اإلجراءات الروتينية 6

 0.020 *0.423 يساعدني نظام المعلومات بتنظيم المهام الوظيفية وأهدافها 7

ـــى المعلومـــات  8 ـــة دون اإلعتمـــاد عل ـــرارات إعتيادي ـــا أن أتخـــذ ق أفضـــل أحيان
 0.021 *0.418 المقدمة من النظام 

 1.15العالقة دالة احصائيا عند مستوي داللة *
 1.10العالقة دالة احصائيا عند مستوي داللة **
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 جودة المعلومات: الرابع  صدق الداخلي لفقرات المحورال - (7.4)جدول رقم 

معامل  الفقرة .م
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 مالئمة المعلومات
 0.002 **0.548 يساعدني النظام في الحصول على معلومات مفيدة في إنجاز مهامي 0

2 
المعلومــات حســـب إحتياجــاتي الوظيفيــة والصـــالحيات  اســتعراضيمكننــي النظــام مـــن 

 0.000 **0.813   المخولة لي

 0.000 **0.642 القرارات واتخاذيساعدني النظام في تحديد أفضل الخيارات  3

 0.000 **0.687 يساعدني نظام المعلومات في تنظيم األنشطة الوظيفية ذات العالقة بالعمل وأهدافه 4

 0.000 **0.726 القرارات التخاذيساعدني نظام المعلومات بتوفير كم مناسب من المعلومات  5

 (التوقيت)توفير المعلومات  سرعة

ـــى  0 ـــة الحصـــول عل ـــي إنجـــاز المهـــام بشـــكل أســـرع  نظـــرا إلمكاني يســـاعدني النظـــام ف
 المعلومات بسرعة من النظام

0.820** 0.000 

 0.002 **0.550   يساعدني النظام في الحصول على  المعلومات المطلوبة من النظام بالوقت المطلوب 2

3 
ــي يــوفر فيهــا النظــام المعلومــات ال تتعــارض مــع كــون المعلومــات دقيقــة  الســرعة الت
 0.001 **0.588 وصحيحة

 0.000 **0.706 المعلومات بين األشخاص المعنيين بإتخاذ القرار أكثر سرعة انتقال آليةأصبحت  4

 (صحة المعلومات)دقة المعلومات 
 0.000 **0.789 النظام من الحصول على معلومات تاريخية صحيحة يمكنني 0

 0.000 **0.751 المعلومات بطريقة مرتبة وصحيحة يسهل فهمها استعراضيمكنني النظام من  2
 0.000 **0.805 يمكنني نظام المعلومات من الحصول على معلومات رقمية وبيانات إحصائية مفيدة 3
 0.000 **0.747 النظام من الحصول على معلومات صحيحة وخالية من األخطاء يمكنني 4
 0.000 **0.733 يمكنني النظام من الحصول على تقارير واضحة ومفهومة 5

يمكننــي النظــام مــن الحصــول علــى معلومــات ذات موثوقيــة عاليــة تســتخدم فــي إتخــاذ  6
 القرارات

0.686** 0.000 

 0.000 **0.777 النظام من الحصول على معلومات غير متضاربة ومتداخلة  يمكنني 7
 1.15العالقة دالة احصائيا عند مستوي داللة *

 1.10العالقة دالة احصائيا عند مستوي داللة **
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 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة: ثامنًا 
محاًوك الدكا اة ما  المعاده  يبين معًمه  اَلكمبًط باين معاده ااه محاوك مان( 2.2)ودوه كقه 

 0.04والذ  يبين أن معًمه  اَلكمبًط المبي ة دالة ل د م موى دَللة  ، الا   للقكا  اَل مبً ة
 rالمح اااوبة ااباااك مااان قيماااة  rوقيماااة  0.04ه مااان أقااا، حياااث إن القيماااة اَلحممًلياااة لااااه هقاااك  

 .0.016الودولية والم  م ًو  
 

 اإلتساق البنائي لمحاور الدراسة  -(8.4)جدول رقم                       

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط عنوان المجال
 0.000 0.852 النمط اإلداري

 0.000 0.871 دعم اإلدارة العليا
 0.000 0.721 تدريب العاملين

 0.000 0.758 (معدات و برمجيات )التجهيزات التكنولوجية 
 0.000 0.798 جودة النظام

 0.000 0.770 العوامل السلوكية
 0.000 0.793 مالئمة المعلومات
 0.000 0.621 (التوقيت)سرعة توفير المعلومات 
 0.000 0.725 دقة المعلومات

 1.15العالقة دالة احصائيا عند مستوي داللة *
 1.10العالقة دالة احصائيا عند مستوي داللة **
 

 Reliabilityثبات فقرات االستبانة : تاسعًا 
أمااً ثبااً  أدا  الدكا ااة هيع اا  المااااد ماان أن اموًبااة  ااماون واحااد  مقكيبااً لااو ماااكك مطبيقظااً     

وقاد أوااكى البًحااث مطااوا  الثبااً  ل اا  (. 6994الع ااًل، )ل ا  األشاامً  ذامظااه هاا  أوقااً  
 .العي ة اَل مطهلية  ل ظً بطكيقمين همً طكيقة الموزئة ال صلية ومعًمه أللً اكو بًخ

 
 
 
 
 
 



93 
 

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -0
مااه إيوااًد معًمااه اكمبااًط بيك ااون بااين معااده األ اائ ة اللكديااة الكمبااة ومعااده األ اائ ة الزوويااة     

الكمبااة لاااه بعااد وقااد  مااه مصااحيح معااًمه  اَلكمبااًط  بً ااممداه معًمااه اكمبااًط  اابيكمًن  بااكاون 
 : ح د المعًدلة  المًلية( Spearman-Brown Coefficient)ل مصحيح 

=   معًمااه الثبااً  
1

2

ر

ر

 
يبااين أن ه ااً  ( 9.2)حيااث ك معًمااه اَلكمبااًط وقااد بااين واادوه كقااه 

معًماااه ثباااً  ابياااك   ااابيً للقاااكا  اَل ااامبيًن حياااث ب ااا  معًماااه الثباااً  لوميااا  هقاااكا  اَل ااامبً ة 
 .اَل مبً ة باه طما ي ةممً يطمئن البًحث ل   ا ممداه  0.249

 
 (طريقة التجزئة النصفية) معامل الثبات  - (1.4)رقم جدول 

 عنوان المحور
معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المصحح

العوامل التنظيمية المتاحة إلستخدام نظام معلومات إدارة : المحور األول 
 0.880 0.786 التعليم

نظام معلومات إدارة  الستخدامالعوامل التقنية المتاحة  :المحور الثاني 
 التعليم

0.696 0.821 

 0.896 0.812 م إدارة معلومات التعليمانظلمستخدمي العوامل السلوكية : المحور الثالث 

معلومات  إدارةمدى جودة المعلومات التي يقدمها نظام : المحور الرابع 
 التعليم

 
0.742 0.852 

 0.859 0.753 جميع الفقرات
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 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2
ا ممده البًحث طكيقة أللً اكو بًخ لقيً  ثبً  اَل مبً ة  اطكيقة ثً ية لقيً  الثبً  وقاد يباين 

أن معًمه  الثبً  مكملعة حيث ب   معًماه الثباً  لوميا  هقاكا  اَل امبً ة ( 60.2)ودوه كقه 
0.884    

 
 (لفا كرونباخأطريقة ) معامل الثبات  -(01.4)جدول رقم 

 عنوان المحور
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.894 14  نظام إدارة معلومات التعليم العوامل التنظيمية المتاحة إلستخدام : المحور األول 

 0.872 15  نظام إدارة معلومات التعليم العوامل التقنية المتاحة الستخدام : المحور الثاني 

 0.902 8 العوامل السلوكية لمستخدمي نظام إدارة معلومات التعليم: المحور الثالث 

مــدى جــودة المعلومــات التــي يقــدمها نظــام إدارة معلومــات : المحــور الرابــع 
 التعليم

 

16 0.853 

 0.884 53 جميع الفقرات

 :اإلحصائية المعالجات
لمحقيال أهدال الدكا اة ومح ياه البيً اً  الما  ماه موميعظاً، هقاد ماه ا اممداه العدياد مان األ اًليد 

 Statistical Package) امحصًئية الم ً بة بً ممداه الحازه امحصاًئية ل ع اوه اَلوممًلياة

for Social Science  SPSS)  مة ه  وهيمً ي   مومولة من األ ًليد امحصًئية الم ممد
 :مح يه البيً ً 

دمااًه البيً ااً  إلاا  الحً ااد اثلاا ، ح ااد مقيااً  لياااك  الممً اا  ، ولمحديااد  (6 مااه مكميااز وا 
ماه  الدكا اةالم اممده ها  محاًوك ( الحادود الاد يً والع ياً) طوه همك  مقيً  ليااك  الممً ا  

، ثه مق يمل ل   لدد همكا  المقيً  المم ة ل حصوه ل   طوه (2=6-4) ح ًد المدى
وها  )قاه قيماة ها  المقياً   أ، بعاد ذلا  ماه إضاًهة هاذه القيماة إلا  ( 0.2=2/4)اللقك  أ  

   .وذل  لمحديد الحد األل   ل لمك  األول  وهاذا( الواحد الصحيح
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 :يوضح أطواه اللمكا  امً ي  ( 66.2)ودوه كقه 
 مقياس ليكرت الخماسي -(00.4)جدول رقم

 5-4.2 4.2-3.4 3.4-2.6 2.6-1.8 1.8-1 (متوسط الفقرة)الفترة
 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قليلة قليلة جداً  التقدير
 5 4 3 2 1 الدرجة

 %011-%84 %84-%68 %68-%52 %52-%36 %36-%21 الوزن النسبي

 
الصااالً  الشمصاااية لملاااكدا  الدكا اااة  ماااه ح اااًد المااااكاكا  وال  اااد المئوياااة ل معاااكل ل ااا  (8

 ومحديد ا موًبً  أهكادهً موًه لبًكا  المحًوك الكئي ية الم  ممضم ظً أدا  الدكا ة
وذلاا  لمعكهااة ماادى اكملااًع أو ا ملااًا ا ااموًبً  أهااكاد الدكا ااة  Meanالممو ااط الح ااًب   (0

لن اه لبًك  من لبًكا  ممغيكا  الدكا ة األ ً ية، م  الع ه با ل يليد ه  مكميد العبًكا  
ل مااً بااًن مل اايك ماادى اَل ااممداه أو ماادى ( 6991اشاا  ، ) ح ااد أل اا  ممو ااط ح ااًب  

 .المواهقة ل   العبًك  
ل معاكل ل ا  مادى ا حاكال   (Standard Deviation)المعياًك  ماه ا اممداه اَل حاكال  (2

ا ااموًبً  أهااكاد الدكا ااة لاااه لبااًك  ماان لبااًكا  ممغيااكا  الدكا ااة ولاااه محااوك ماان المحااًوك 
الكئي ااااية لاااان ممو ااااطظً الح ااااًب ، ويهحااااط أن اَل حااااكال المعيااااًك  يوضااااح المشاااام  هاااا  

الدكا ااااة إلاااا  وً ااااد المحااااًوك ا ااااموًبً  أهااااكاد الدكا ااااة لاااااه لبااااًك  ماااان لبااااًكا  ممغيااااكا  
الكئي ااية، ها مااً اقمكباا  قيمماال ماان الصاالك ا مااً مكاااز  اَل ااموًبً  وا ملااا مشااممظً بااين 

إذا اااًن اَل حااكال المعيااًك  واحااد صااحيحً هااال   هيع اا  لااده مكاااز اَل ااموًبً  ) المقياً  
 .( ومشممظً

 اممبًك أللً اكو بًخ لمعكهة ثبً  هقكا  اَل مبً ة (4
 ك ون لقيً  صدال اللقكا  معًمه اكمبًط بي (1
 معًدلة  بيكمًن بكاون ل ثبً  (.
  مك ول لمعكهة  وع البيً ً  هه ممب  الموزي  الطبيع  أه َل -اممبًك اولوموكول (2

 (1- Sample K-S ) 
لمعكهاااة اللاااكال باااين ممو اااط اللقاااك   One sample T testلممو اااط لي اااة واحاااد   tاممباااًك (9

 "0"و ط الحيًد والمم
 .ل لكوال بين ممو ط  لي مين م مق مين tاممبًك  (60
 .مح يه المبًين األحًد  ل لكوال بين ثهث ممو طً  هااثك (66
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 الفصل اخلامس
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 اختبار التوزيع الطبيعي 

 تحليل فقرات و محاور الدراسة: أواًل 

 ومناقشتها الدراسة فرضياتاختبار ثانيًا 
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 (S-sample K-1اختبار)اختبار التوزيع الطبيعي
لمعكهاااة هاااه البيً اااً  ممبااا  الموزيااا  الطبيعااا  أه َل  sample K-S-1)) ماااه ا اااممداه اممباااًك
ضااكوك  هاا  حًلااة حًلااة،  وهااو اممبااًك  40ة أابااك ماان ن ماااون حوااه العي ااأوي ااممده هاا  حًلااة 

. مشااامكط أن يااااون موزيااا  البيً اااً  طبيعيااااً المعم ياااةاممباااًك اللكضااايً  َلن معطاااه اَلممباااًكا  
 ماااًئا اَلممبااًك حياااث أن القيماااة اَلحممًلياااة لاااه محاااوك ااباااك مااان ( 6.4)ويوضااح الوااادوه كقاااه 

0.04  (05.0.sig ) وهااذا يااده ل اا  أن البيً ااً  ممباا  الموزياا  الطبيعاا  ويوااد ا ااممداه
 .اَلممبًكا  المع ميل

 (sample K-S-1) التوزيع الطبيعي اختبار - (0.5)جدول رقم 

عدد  عنوان المحور
 Zقيمة  الفقرات

القيمة 
 االحتمالية

نظــام إدارة معلومــات العوامــل التنظيميــة المتاحــة إلســتخدام : المحــور األول 
 0.363 0.975 14  التعليم 

نظــام إدارة معلومــات العوامــل التقنيــة المتاحــة الســتخدام : المحــور الثــاني 
 0.370 0.975 15  التعليم 

 0.402 0.976 8 العوامل السلوكية لمستخدمي نظام إدارة معلومات التعليم: المحور الثالث 
مدى جودة المعلومات التي يقدمها نظام إدارة معلومات : المحور الرابع 

 التعليم
 

16 0.989 0.917 

 0.172 1.108 53 جميع المحاور
 

 تحليل فقرات و محاور الدراسة :أواًل 
لمح يه هقاكا  اَل امبً ة ، ( One Sample T test )ل عي ة الواحد   Tمه ا ممداه اممبًك     

المح ااوبة  tوماااون اللقااك  ايوًبيااة بمع اا  أن أهااكاد العي ااة يواهقااون ل اا  محمواهااً إذا اً اا  قيمااة  
والااوزن  0.04اَلحممًليااة اقااه ماان  أو القيمااة) .6.9 الودوليااة  والماا  م ااًو   tاابااك ماان قيمااة 
، ومااون اللقاك   ا بية (0والممو ط الح ًب  اابك من الممويط المحًيد %   10ال  ب  اابك من 

 tالمح ااوبة أصاغك ماان قيمااة  tبمع ا  أن أهااكاد العي اة َل يواهقااون ل ا  محمواهااً إذا اً اا  قيماة  
والاوزن ال  اب  اقاه مان  0.04ه مان أو القيماة اَلحممًلياة اقا) .6.9 -الودولية والم  م ًو    

، ومااون آكاً العي اة ها  اللقاك  محًياد  ( 0والممو ط الح ًب  اابك من الممويط المحًياد %  10
 .0.04إذا اًن القيمة اَلحممًلية لظً اابك من 
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  نظام إدارة معلومات التعليم  الستخدامالعوامل التنظيمية المتاحة  :المحور األول 
الممًحااة المممث ااة  مااً هاا  العوامااه الم طيميااة: لإلوًبااة ل اا  ال ااؤاه المااًل يظاادل هااذا المحااوك 

َل اااااممداه  طاااااًه مع وماااااً  إداك  ( الاااا مط امداك ، دلاااااه امداك  الع ياااااً، مااااادكيد الم ااااممدمين)د
 المع يه؟ 

  
 في مدارس األونروامعرفة النمط اإلداري : أواًل 

 النمط اإلداري/ االول  المحور - (2.5)جدول رقم 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الترتيب االحتمالية

بإمكاني تبادل المعلومات والتواصل بسهولة بين  0
 3 0.000 26.017 82.21 0.616 4.11 مختلف المستويات الوظيفية

أغلب المهام والعمليات تحتاج لموافقة اإلدارة العليا  2
 5 0.000 8.350 71.73 1.013 3.59 إنجازهاإلتمام 

3 
األنشطة والمهام المدرسية لها تاريخ بداية وتاريخ 

تسجيل الطالب ، تشكيل : األنشطة والمهام مثل )نهاية
 (الفصول ، رصد الدرجات

4.42 0.691 88.46 29.712 0.000 0 

4 
يوجد وصف وظيفي مكتوب يحدد مهامي وصالحياتي 

 2 0.000 19.070 83.85 0.902 4.19 الوظيفية

5 
بين المدارس في منطقة عملي في إنجاز  يوجد توافق

 4 0.000 21.380 81.06 0.710 4.05 المهام

  0.000 33.718 81.46 0.459 4.07 جميع الفقرات 
  0.17تساوي " 217" و درجة حرية " 1.15" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 

 
مبي اة ها  وادوه الل عي اة الواحاد  وال ماًئا  tاممبًك  مه إ ممداهالمواهقة ل   اه هقك   ةلبيًن دكو

ح اد مكمباة ( الـنمط اإلداري)اَلوه  المحاوكهقاكا   آكاً أهاكاد لي اة الدكا اة ها  مبين( 8.4)كقه 
 :الوزن ال  ب   من األابك أهمية ال  األقه أهمية امً ي  

القيماااة ،  و % 10وهااا  أاباااك مااان %" 88.46" ب ااا  الاااوزن ال  اااب   "    0"هااا  اللقاااك   كقاااه  .6
ممااً يااده ل اا  ه ااً  مواهقااة لًليااة بااان  0.04وهاا  أقااه ماان   0.000اَلحممًليااة م ااًو   

م ويه الطهد ، : األ شطة والمظًه مثه )األ شطة والمظًه المدك ية لظً مًكيخ بداية ومًكيخ  ظًية 
 ( .، كصد الدكوً  مشايه اللصوه
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،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  83.85" ب اا  الاوزن ال  اب   "    2"ها  اللقاك   كقاه  .8
مماً ياده ل ا  إ ال  يوواد وصال وطيلا   0.04وها  أقاه مان   0.000اَلحممًلية م ًو   

 .مامود يحدد مظًه وصهحيً  الموطلين العًم ين ه  مداك  األو كوا ه  قطًع غز   
،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  82.21" ب اا  الاوزن ال  اب   "    6"كقاه  ها  اللقاك   .0

ممااً يااده ل اا  إ اال  بيماااًن المااوطيلين   0.04وهاا  أقااه ماان   0.000اَلحممًليااة م ااًو   
 .مبًده المع ومً  والمواصه ب ظولة بين ممم ل الم مويً  الوطيلية  

،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  81.06" ب اا  الاوزن ال  اب   "    4"ها  اللقاك   كقاه  .2
بااين  ممااً يااده ل اا  إ اال  يووااد مواهااال 0.04وهاا  أقااه ماان   0.000اَلحممًليااة م ااًو   

 .المداك  ه  م طال الم  معمه هيظً األو كوا من حيث إ وًز المظًه  
،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  71.73" ب اا  الاوزن ال  اب   "    8"ها  اللقاك   كقاه  .4

ممً يده ل ا  إن أغ اد المظاًه والعم ياً   0.04وه  أقه من   0.000ة م ًو   اَلحممًلي
 .محمًج لمواهقة امداك  الع يً مممًه إ وًزهً

بــالنمط )وبصــفة عامــة يتبــين أن المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المحــور االول المتعلقــة   
، واالنحـــراف (  3)وهـــي أكبـــر مـــن  القيمـــة المتوســـطة المحايـــدة   4.07تســـاوي  (  اإلداري

وهي أكبر من  الوزن النسـبي % 81.46والوزن النسبي  يساوي 0.459   المعياري يساوي
ــة  tوهــي أكبــر مــن قيمــة  33.718المحســوبة تســاوي   tوقيمــة % " 61" المحايــد  الجدولي

موافقـة عاليـة مـن ممـا يـدل علـى  1.15، و القيمة االحتمالية أقل من   0.17والتي تساوي 
العينــة حــول اإلمكانيــات التنظيميــة المتاحــة إلســتخدام نظــام إدارة معلومــات التعلــيم  قبــل أفــراد
ه ً  مواهقة ل   مان ِقباه أهاكاد العي اة الم امط عة ممً  بال يمضح أن  .النمط اإلداريالمتمثلة ب

الُمطباال ها  دائاك  المكبياة  ه إداك  مع ومً  المع ايهً طأكائظه ل   ال مط امداك  الممًح م ممداه 
والمع اايه هاا  ام ااكوا حيااث يمااان ل مااوطلين مبااًده المع ومااً  بااين ممم اال الم اامويً  الوطيليااة 
 ب ظولة وأغ د المظًه لظً وق  محدد وه ً  مواهال بين المداك  األ كوا من حيث إ وًز المظًه،

ماد ل ا  المادكج ها  األماوك الا مط امداك  الممبا  ها  امو اكوا يعم أن إلا  ال ماًئا أشاًك  اماً
امداكيااة وأن المظااًه هاا  المااداك  غًلبااًً محمااًج أن ي اامح بظااً ُماادكاً الم ااًطال المع يميااة وهااذا َل 

وتتفـــق هـــذ  النتـــائج مــع دراســـة كـــل مـــن  .  طااه إداك  مع وماااً  المع اايهيمعااًكا ماا  مطبيقاااً  
ماا   طااه  ممااواًهالعوامااه الم طيميااة الماا  م صاا  إلاا  أن (  8060،حمااًد)و( 8004 ، ااب أبو )

 (Farrokhi&Pokoradi, 2013)دكا ااة بًلمؤ  ااً  المع يميااة و المع ومااً  المعمااوه هيظااً 
الماا  أشااًك  (Lu&Wang,1997)  و( 5014الغكبااًو ، )و (Anom&others, 2012)و
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أن العوامه الم طيمية بمً هيظً ال مط امداك  ممواهال و م ظه لمه  طاه المع وماً  الصاحية  إل 
الماا  ( 8060،العميباا )و ( 8060الاادوي  ،)الم ااممدمة هاا  مكااااز األو ااكوا  الصااحية و دكا ااة 

أوصااا  بضاااكوك  أن مااااون   طاااه المع وماااً  ممواهقاااة مااا  العواماااه الم طيمياااة  بماااً هيظاااً الااا مط 
الماا  موصاا   لووااود معوقااً  م طيميااة مواواال (  8002اللااوازن، ) ختلــف مــع دراســةوت. امداك 

الم  أوضح  أن مشًاه  طه المع ومً  ب بد ( ,Gladwin 2003)دكا ة  طه المع وامً  و 
داكية ه  المؤ  ة  .لده المواهال بين المغيكا  ه   طه المع ومً  ومغيكا  م طيمية وا 

 
  م إدارة معلومات التعليمانظلدعم اإلدارة العليا مدى   -2

 دعم اإلدارة العليا/ المحور االول  - (3.5)رقم جدول 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 االحتمالية
 الترتيب

تـــوفر اإلدارة العليـــا الـــدعم والمـــوارد الالزمـــة  0
 2 0.000 29.990 83.56 0.566 4.18 نظام معلومات إدارة التعليم إلستخدام

ــى  2 ــا ســير العمــل القــائم عل ــابع اإلدارة العلي تت
 3 0.000 28.122 82.60 0.579 4.13 إستخدام نظام معلومات إدرة التعليم

تشجع اإلدارة العليا الموظفين علـى إسـتخدام  3
 0 0.000 29.226 85.19 0.622 4.26 نظام إدارة معلومات التعليم 

 4 0.000 15.700 77.88 0.821 3.89 اإلدارة على تقييم عمل النظام بإستمرارتعمل  4

5 
ـــة بالنظـــام  ـــي ومالحظـــاتي المتعلق تؤخـــذ آرائ

 5 0.000 6.981 68.08 0.834 3.40 بعين اإلعتبار

  0.000 28.552 79.46 0.492 3.97 جميع الفقرات 

 0.17تساوي " 217" حرية  و درجة" 1.15" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 
                  

ل عي اة الواحاد  وال ماًئا مبي اة ها  وادوه  tلبيًن دكوة المواهقة ل ا  ااه هقاك  ماه إ اممداه اممباًك 
( دلااه امداك  الع يااً)والااذ  يبااين آكاً أهااكاد لي ااة الدكا ااة هاا   هقااكا  المحااوك اَلوه ( 0.4)كقااه 

 :أهمية ال  األقه أهمية امً ي  مكمبة  ح د الوزن ال  ب  من األابك 
،  و القيمااة % 10وهاا  أابااك ماان %"  85.19" ب اا  الااوزن ال  ااب   "   0"هاا  اللقااك   كقااه  .6

امداك  الع ياً مشااو  "  مماً يااده ل ا  إن  0.04وها  أقااه مان   0.000اَلحممًلياة م اًو   
 " . طًه إداك  مع ومً  المع يه  ا ممداهالموطلين ل   
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،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  83.56" ب اا  الاوزن ال  اب   "    6"ها  اللقاك   كقاه  .8
امداك  الع يااً مااوهك "  ممااً يااده ل اا  إن  0.04وهاا  أقااه ماان   0.000اَلحممًليااة م ااًو   

 " . طًه إداك  مع ومً  المع يه  َل ممداهالدله والمواكد الهزمة 
،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  82.60" ب اا  الاوزن ال  اب   "    8"ها  اللقاك   كقاه  .0

امداك  الع يااً ممااًب  "  ممااً يااده ل اا  إن  0.04وهاا  أقااه ماان   0.000اَلحممًليااة م ااًو   
 " .  يك العمه القًئه ل   إ ممداه  طًه مع ومً  إدك  المع يه

،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  77.88" ب اا  الاوزن ال  اب   "    2"ها  اللقاك   كقاه  .2
امداك  معمااه ل اا  "  ممااً يااده ل اا  إن  0.04وهاا  أقااه ماان   0.000م ااًو    اَلحممًليااة

 " بً ممكاكمقييه لمه ال طًه 
،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  68.08" ب اا  الاوزن ال  اب   "    4"ها  اللقاك   كقاه  .4

مؤمااااااذ آكاً "  ممااااااً ياااااده ل اااااا  إ ااااال  0.04وهااااا  أقااااااه مااااان   0.000اَلحممًلياااااة م ااااااًو   
 " .إل  حد مً  اَللمبًكطلين الممع قة بًل طًه بعين ومهحطً  المو 

بدعم اإلدارة )وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور االول المتعلقة  
ـــا ـــدة   3.97تســـاوي  (  العلي ـــر مـــن  القيمـــة المتوســـطة المحاي ، واالنحـــراف (  3)وهـــي أكب

وهي أكبر من  الوزن النسـبي % 79.46والوزن النسبي  يساوي  0.492  المعياري يساوي
الجدوليـة  tوهـي أكبـر مـن قيمـة 28.552 المحسـوبة تسـاوي    tوقيمـة % " 61" المحايـد 

مما يـدل  1.15وهي أقل من    1.111، و القيمة االحتمالية تساوي    0.17والتي تساوي 
ة إلسـتخدام نظــام علـى موافقـة عاليـة مـن قبــل أفـراد العينـة حـول اإلمكانيــات التنظيميـة المتاحـ

ويمضح من مح يه  مًئا الدكا ة ه  الودوه  .إدارة معلومات التعليم المتمثلة بدعم اإلدارة العليا
 لم ااممدم   طااًه إداك  مع ومااً  المع اايه هاا الع يااً  امداك ودلااه ماان ِقبااه  اهممااًهألااهه أن ه ااً  
ع يااً باهميااة  طااه المع ومااً  ال طااًه ويعاازو البًحااث ذلاا  مدكا  امداك  ال ا ااممداهالمااداك  ل اا  

مؤمااذ آكائاا  )القااكاكا  ، أمااً هيمااً يمع ااال بااًللقك  المًم ااة  اممااًذهاا  العم يااة امداكيااة ودوكهااً هاا  
  ابة هاذه اللقاك  إلا  اثاك   ا ملاًاهيعازو البًحاث ( اَللمباًكومهحطًم  الممع قة بًل طاًه بعاين 

ًً لااااذل  يحااااك  القااااًئمين ل اااا   طااااه المع ومااااً  ل اااا  لمااااه  أكاً الُم ااااممدمين و مبًي ظااااً أحيً اااا
ـــــــق هـــــــذ   .المعاااااااديه  وامضاااااااًهً  بماااااااً ي ً اااااااد وميااااااا  الم اااااااممدمين ـــــــائجوتتف ـــــــع  النت م

)5015(Anom&other,  ودكا اة(King&Teo, 1996)   الما  م صا  إلا  أن دلاه امداك
 مان دلاه الما  أطظاك  وواود( 5002 مظ اً،(ه ويعازز  شاك  طاه المع وماً  ودكا اة الع يً ي ًه

ودكا اة   اَللامكو ياة ها  ماماد غاز  امق يما  ها  واًلاة الغاوث امداك  لمطبياال الع ياً امداك  قباه
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الما  اوصا  بزياًد  دلاه امداك  ل ماوطلين ها  المكاااز  (8062 ،الغكباًو ) وتختلـف مـع دراسـة
الصاااااااااااااااااحية ل ااااااااااااااااا  م اااااااااااااااااممداه  طاااااااااااااااااه المع وماااااااااااااااااً  و ااااااااااااااااااذل  دكا اااااااااااااااااة ااااااااااااااااااه مااااااااااااااااان 

Rouibah&others,2009) )ودكا اة(King&Teo,1996)  مان  اهمماًهالما  أطظاك  لاده
 . طه المع ومً   َل ممداهقبه امداك  الع يً 

 
 معلومات التعليمنظم إدارة تدريب العاملين على : ثالثاً 

 تدريب العاملين/ المحور االول  - (4.5)جدول رقم 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

القيمة  tقيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

حصلت على تدريب حول كيفية  0
 إستخدام النظام

4.04 0.859 80.87 17.524 0.000 0 

2 
مفيدة و يتوفر لي مواد تدريبية 

تتناسب مع إحتياجاتي إلستخدام 
 النظام

3.96 0.836 79.13 16.508 0.000 2 

3 
أحصل على تدريب بشكل دوري 
حول كيفية إستخدام كل تحديث 

 في النظام
3.41 1.027 68.17 5.740 0.000 4 

4 
يساعدني فريق الدعم الفني 

لإلستفسار عن كل ما هو جديد 
 في النظام

3.93 0.840 78.56 15.939 0.000 3 

  0.000 16.672 76.68 0.722 3.83 جميع الفقرات 

 0.17تساوي " 217" و درجة حرية " 1.15" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 
 

ل عي اة الواحاد  وال ماًئا مبي اة ها  وادوه  tلبيًن دكوة المواهقة ل ا  ااه هقاك  ماه إ اممداه اممباًك 
مكمباة ( مادكيد العاًم ين)هقكا  المحاوك اَلوه بين آكاً أهكاد لي ة الدكا ة ه  والذ  ي( 2.4)كقه 

 :من األابك أهمية ال  األقه أهمية امً ي   ح د الوزن ال  ب  
، و القيمااة % 10وهاا  أابااك ماان %" 80.87" ب اا  الااوزن ال  ااب   "   6" هاا  اللقااك   كقااه  .6

 حصاا وا ل اا  المااوطلين"ل اا  أن ممااً يااده  0.04  أقااه ماان وهاا 0.000اَلحممًلياة م ااًو  
 ."مدكيد حوه ايلية إ ممداه ال طًه
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،  و القيمااة % 10وهاا  أابااك ماان %"  79.13" ب اا  الااوزن ال  ااب   "   8" هاا  اللقااك   كقااه  .8
يمااوهك مااواد مدكيبيااة "  ممااً يااده ل اا  أ اال  0.04وهاا  أقااه ماان   0.000اَلحممًليااة م ااًو   

 ."المداك  م ممداه  طًه مع ومً  إداك  المع يه مليد  و مم ً د م  إحميًوً  الموطلين ه 
يماااة الق، و % 10وهااا  أاباااك مااان %" 78.56" ب ااا  الاااوزن ال  اااب   "   2" هااا  اللقاااك   كقاااه  .0

هكيال الادله الل ا  ي اًلد "ممً يده ل   إ ل  0.04أقه من  وه  0.000اَلحممًلية م ًو  
 ."الموطلين ه  ام مل ًك لن اه مً هو وديد ه  ال طًه

، والقيمااااة % 10وهاااا  أابااااك ماااان %" 68.17" ب اااا  الااااوزن ال  اااب   "   0" اللقااااك   كقااااه هااا   .2
أحصاااه ل ااا  مااادكيد "مماااً ياااده ل ااا  إ ااا   0.04وهااا  أقاااه مااان  0.000اَلحممًلياااة م اااًو  

 " .ال طًه  اه محديث ه  ا ممداهبشاه دوك  حوه ايلية 
ــع فقــرات المحــور االول  ــين أن المتوســط الحســابي لجمي ــدريب ب)المتعلقــة وبصــفة عامــة يتب ت

ــدة   3.83تســاوي  (  العــاملين ــر مــن  القيمــة المتوســطة المحاي ، واالنحــراف (  3)وهــي أكب
وهي أكبر من  الوزن النسـبي % 76.68والوزن النسبي  يساوي  0.722  المعياري يساوي

الجدوليـة  tوهـي أكبـر مـن قيمـة 16.672  المحسـوبة تسـاوي    tوقيمـة % " 61" المحايد 
مما يـدل  1.15وهي أقل من    1.111، و القيمة االحتمالية تساوي    0.17ساوي والتي ت

علـى موافقـة عاليـة مـن قبــل أفـراد العينـة حـول اإلمكانيــات التنظيميـة المتاحـة إلسـتخدام نظــام 
 .إدارة معلومات التعليم المتمثلة بتدريب العاملين
هااا  األو ااكوا يااادكاون  مع وماااً  المع اايه طااه إداك  ويمضااح مااان  مااًئا المح ياااه أن القااًئمين ل ااا  
دوك  مصاميه أ  بك اًما أو  طاًه ، هاماً  َلامماًهأهمية مدكيد الُم ممدمين ااحد أهه المطاوا  

أطظك  ال مًئا أن الماوطلين حصا وا ل ا  مادكيد حاوه مًهياة ال طاًه وايلياة لم ال ، وأن ه اً  
ال بًل طاًه وهاذا ي اًهه ها   وااًح َل  الماوطلين حاوه ماً يمع اؤ وم اً بً مل اًكا هكياال دلاه يظامه 

المعشااك وتتفــق هــذ  الدراســة مــع دراســة كــل مــن ويزيااد مان الًًمظااً   طاه إداك  مع ومااً  المع ايه
المااا  أشااًك  إلااا  ضاااكوك  إشااكا  العاااًم ين والم اااممدمين هاا  لم ياااة مصاااميه ( 8001)وآمااكون 

 و (Shamsuddin & others, 2014)أ طمة المع ومً  امداكية ومطويكهً و 

 (Hwang&others,2012)  و .(Shatha,2010)  ــــف مــــع دراســــة كــــل مــــن وتختل
المااا  أشاااًك  إلااا  أ ااال َل يااامه مااادكيد العاااًم ين هااا  ال طاااًه مااان أواااه مطاااويك ( 8004، اااب أبو (
أطظاك  لاده الًياة (  5010الادوي ، )ظًكامظه وقدكامظه ه  الوًمعً  الل  اطي ية وااذل  دكا اة م

لاده الًياة المادكيد الاهزه لمزوياد الم  أطظك   (Hayajneh,2006)البكاما المدكيبية وداك ة 
 العًم ين بًلمعكهة الاًم ة لن ومي  ميزا  ال طًه المع ومً  
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نظــام إدارة معلومــات  الســتخدامالعوامــل التنظيميــة المتاحــة : المحــاور الفرعيــة للمحــور االول
 التعليم 

العوامل التنظيمية المتاحة إلستخدام نظام ) المحاور الفرعية للمحور االول - (5.5)جدول رقم 
 (معلومات إدارة

 القيمة االحتمالية tقيمة  الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات م

 0.000 33.718 81.46 0.459 4.07 النمط اإلداري( أواًل  0
 0.000 28.552 79.46 0.492 3.97 دعم اإلدارة العليا( ثانيًا  2
 0.000 16.672 76.68 0.722 3.83 تدريب العاملين( ثالثًا  3
 0.000 31.692 79.38 0.441 3.96 جميع الفقرات 

 0.17تساوي " 217" و درجة حرية " 1.15" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 
 

العوامـل ) آكاً أهاكاد لي اة الدكا اة ها   المحاًوك اللكلياة ل محاوك اَلوه ( 5.5)كقاه يبين الودوه 
ــيم التنظيميــة المتاحــة إلســتخدام  مكمبااة  ح ااد الااوزن ال  ااب  ماان  (نظــام إدارة معلومــات التعل

 :األابك أهمية ال  األقه أهمية امً ي  
 . وقد احمه المكمبة اَلول %" 81.46"     ب   الوزن ال  ب   ل  مط امداك  .6
 .الثً يةوقد احمه المكمبة %" 79.46" لدله امداك  الع يً   ب   الوزن ال  ب    .8
 .  وقد احمه المكمبة الثًلثة%" 76.68"  لمدكيد العًم ينب   الوزن ال  ب    .0

العوامـل ) لجميـع المحـاور الفرعيـة للمحـور االول وبصفة عامة يتبـين أن المتوسـط الحسـابي 
ــيمالتنظيميــة المتاحــة إلســتخ مــن  أكبــر  وهــي 3.96يســاوي  (  دام نظــام إدارة معلومــات التعل

والـوزن النسـبي   0.441   ، واالنحـراف المعيـاري يسـاوي(  3)القيمـة المتوسـطة المحايـدة  
المحســوبة  tوقيمــة % " 61" وهــي أكبــر مــن  الــوزن النســبي المحايــد % 79.38يســاوي 
، و القيمة االحتمالية   0.17الجدولية والتي تساوي  tوهي أكبر من قيمة  31.692تساوي 
يـدل علـى موافقـة عاليـة مـن قبـل أفـراد العينـة حـول اإلمكانيـات التنظيميـة مما  1.15أقل من 

 .المتاحة إلستخدام نظام إدارة معلومات التعليم
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  نظام إدارة معلومات التعليم العوامل التقنية المتاحة إلستخدام  :المحور الثاني  
المممث ااااة  مااااً هاااا  العوامااااه المق يااااة الممًحااااة :يظاااادل هااااذا المحااااوك لإلوًبااااة ل اااا  ال ااااؤاه المااااًل 

 ؟  طًه إداك  مع ومً  المع يه َل ممداه ( ، وود  ال طًهالما ولوويةالموظيزا  )د
 

ــدات و برمجيــات )التجهيــزات التكنولوجيــة ( أواًل  م إدارة معلومــات انظــ المتاحــة إلســتخدام(مع
  التعليم

 (معدات و برمجيات)التكنولوجية التجهيزات / المحور الثاني  - (6.5)رقم جدول 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الترتيب االحتمالية

تتوفر أجهزة حاسوب مالئمة إلنجاز  0
 0 0.000 19.443 82.98 0.852 4.15 العمل المطلوب

عند حدوث خلل في الشبكة تتم  2
 6 0.000 5.128 66.83 0.960 3.34 معالجته بسرعة

تتناسب سرعة األجهزة مع حجم العمل  3
 4 0.001 3.453 74.62 3.053 3.73 المطلوب

تناسب وسائل إخراج المعلومات  4
 2 0.000 17.411 78.17 0.753 3.91 اإلحتياجات الكاملة للعمل

تتوفر سرعة إنترنت تمكنني من  5
 8 0.309 1.020 61.54 1.087 3.08 إستخدام النظام بسالسة وسرعة

نادًرا ما تحدث انقطاعات في شبكة  6
 1 0.002 3.120- 55.29 1.089 2.76 .اإلنترنت المستخدمة

7 

يتم تحديث أجهزة الحاسوب لتوفير 
أفضل اإلمكانيات التقنية إلستخدمها 
في الوصول لنظم المعلومات اإلدارية 

 .التعليمية

3.34 0.965 66.83 5.102 0.000 7 

8 
تتناسب البرمجيات والتطبيقات 
المستخدمة مع متطلبات نظام 

 معلومات إدارة التعليم
3.85 0.719 76.92 16.968 0.000 3 

1 
يتوفر دعم فني لمعاجلة األعطال و 
إصالح المشاكل واألخطاء المتعلقة 

 بالجانب التقني
3.70 0.804 73.94 12.500 0.000 5 

  0.000 10.308 70.79 0.755 3.54 جميع الفقرات 

 0.17تساوي " 217" و درجة حرية " 1.15" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 
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ل عي اة الواحاد  وال ماًئا مبي اة ها  وادوه   tلبيًن دكوة المواهقة ل   اه هقك  مه إ ممداه اممباًك 
ا  ًلموظيز با)هقاكا  المحاوك الثاً   الممع قاة ل ا  والذ  يبين آكاً أهاكاد لي اة الدكا اة ( 1.4)كقه 

مااان األاباااك أهمياااة الااا  األقاااه  مكمباااة ح اااد الاااوزن ال  اااب  ( (معااادا  و بكموياااً )الما ولووياااة 
 :أهمية امً ي  

،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  82.98" ب اا  الاوزن ال  اب   "   6" ها  اللقاك   كقاه  .6
ز  حً ود مموهك أوظ"  ممً يده ل   إ ل  0.04وه  أقه من   0.000اَلحممًلية م ًو   

 " . مهئمة م وًز العمه المط ود
،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  78.17" ب اا  الاوزن ال  اب   "   2" ها  اللقاك   كقاه  .8

و ااااًئه إمااااكاج "  ممااااً يااااده ل اااا  أن  0.04وهاااا  أقااااه ماااان   0.000اَلحممًليااااة م ااااًو   
 " .المع ومً  م ً د امحميًوً  الاًم ة ل عمه  

،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  76.92" ب اا  الاوزن ال  اب      "2" ها  اللقاك   كقاه  .0
البكمويااااااً  "  ممااااااً يااااااده ل اااااا  إن  0.04وهاااااا  أقااااااه ماااااان   0.000اَلحممًليااااااة م ااااااًو   

 " . طًه إداك  مع ومً  المع يه والمطبيقً  الم ممدمة مم ً د م  ممط بً  
،  و القيمااة % 10أاباك مان  وهاا %"  74.62" ب اا  الاوزن ال  اب   "   0" ها  اللقاك   كقاه  .2

 ااااكلة األوظااااز  "  ممااااً يااااده ل اااا  إن  0.04وهاااا  أقااااه ماااان   0.001اَلحممًليااااة م ااااًو   
 " . مم ً د م  حوه العمه المط ود

،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  73.94" ب اا  الاوزن ال  اب   "   9" ها  اللقاك   كقاه  .4
يماااوهك دلاااه ه ااا  "  ل ااا  إ ااال  مماااً ياااده 0.04وهااا  أقاااه مااان   0.000اَلحممًلياااة م اااًو   

 " . لمعًو ة األلطًه و إصهح المشًاه واألمطًً الممع قة بًلوً د المق  
،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  66.83" ب اا  الاوزن ال  اب   "   8" ها  اللقاك   كقاه  .1

ل د حادوث م اه ها  "  ممً يده ل   إ ل  0.04وه  أقه من   0.000اَلحممًلية م ًو   
 " .ممه معًلومل ب كلة  الشباة

،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  66.83" ب اا  الاوزن ال  اب   "   ." ها  اللقاك   كقاه  ..
ياامه محااديث أوظااز  "  ممااً يااده ل اا  إ اال  0.04وهاا  أقااه ماان   0.000اَلحممًليااة م ااًو   

اكياة الحً ود لموهيك أهضه امماً يً  المق ية م ممدمظً ه  الوصوه ل طه المع وماً  امد
 " .المع يمية 
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،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  61.54" ب اا  الاوزن ال  اب   "   4" ها  اللقاك   كقاه  .2
َل مماااوهك  اااكلة " مماااً ياااده ل ااا  إ ااال  0.04وهااا  أاباااك مااان   0.309اَلحممًلياااة م اااًو   

 " .إ مك   لمما    من إ ممداه ال طًه ب ه ة و كلة 
،  و القيمااة % 10وهاا  أقااه ماان %"  55.29"   ااب   ب اا  الااوزن ال"   1" هاا  اللقااك   كقااه  .9

محدث ا قطًلً  ه  "  ممً يده ل   إ ل  0.04وه  أقه من   0.008اَلحممًلية م ًو   
 "شباة ام مك   الم ممدمة 

التجهيزات بـ)وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني المتعلقة  
وهي أكبر من  القيمة المتوسطة المحايدة  3.54 تساوي(  (يات معدات و برمج)التكنولوجية 

وهـي أكبـر % 70.79والـوزن النسـبي  يسـاوي  0.755  ، واالنحـراف المعيـاري يسـاوي( 3)
وهـي أكبـر مـن 10.308 المحسـوبة تسـاوي  tوقيمـة % " 61" من  الوزن النسـبي المحايـد 

وهي أقل من    1.111، و القيمة االحتمالية تساوي    0.17الجدولية والتي تساوي  tقيمة 
ممــا يــدل علــى موافقــة عاليــة مــن قبــل أفــراد العينــة حــول اإلمكانيــات التقنيــة المتاحــة  1.15

 (.التجهيزات التكنولوجية)إلستخدام نظام إدارة معلومات التعليم المتمثلة ب
ا  مممباك و  الحً اود أوظاز  مان ااًه  لادد ماوهك إلا  المكملعاة ال  ابة هاذه البًحاث ويعازو

لًلياة وااذل  ماوهك  و اكلً  ابياك  ممزي ياة بم ًحً  والمدلمة الحً ود الموظز  باوظز  حديثة
 لم ا  الهزماة الحمًياة وماوهيكالمع وماً  األو كوا ها  مداك اظً و اًئه مماكاج وطبًلاة المقاًكيك 

وا هكيال من المممصين يقوه بممًبعة أوظاز  الماداك  والماااد حًَل  الممكيد، واذل  موهك األو ك 
 معااً   المقًبااه مان وواود الباكاما المط وباة لمشاغيه  طااًه المع وماً  بًلصاوك  المط وباة وها 

 مان باًلكغه أحيً اًً  وماد   ال اكلة اَل قطاًع مشاًاه ماداك  األ اكوا مان ها  الم اممدمة الشاباة
 .الوق   ل  ه  يمه الذ  الظًئه العم يً  لاه يكو  ذل  ه  وال بد حداثمظً

الم  أطظك  كضً ( 8004،أبو ب )و ( 8064، هكوا ة)وتتفق هذ  الدراسة مع دراسة كل من 
 ،الغكبااًو )المبحااوثين حااوه امماً يااً  المق يااة المووااود  هاا  المااداك  والوًمعااً  الل  ااطي ية و

لمكااز الصحية الم  أطظك  وهك  امماً يً  المق ية المممث ة بًلُمعدا  والبكمويً  ه  ا( 8062
الم  ( 8001،المعشك وآمكون( و دكا ة  ((Afaneh&others,2015دكا ةالمًبعة لألو كوا و 

وتختلـــف مـــع دراســـة كـــل مـــن أطظاااك  وواااود لهقاااة باااين امماً ياااً  المق ياااة وا  اااممداه ال طاااًه 
(Esther, 2011)   الم  أطظك  ضعل ه  امماً يً  المق ياة المماوهك  ها  الماداك  و دكا اة

 ودكا ااااة البكموياااة والل يااااة، الماااا  موصااا   لم ااااموى ممو ااااط مااان امماً ااااً ( 8009كمضاااًن، )
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(Demir, 2006 )  الم  أطظك   ق  ه  الماو ً  المًدية الممًحة ه  المداك  امبمدائية ه
 .أدك ة المكاية 

 نظام إدارة معلومات التعليم جودة ( ثانيًا 
 جودة النظام/ الثاني  المحور - (7.5)رقم جدول 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الترتيب االحتمالية

النظام سهل اإلستخدام وغير  0
 0 0.000 24.236 81.92 0.652 4.10 ُمعقد

2 
اإلعتماد على النظام بإمكاني 

في إنجاز كل المهام 
 المدرسية

3.88 0.764 77.50 16.523 0.000 3 

3 
بإمكاني الوصول إلى نظام 
المعلومات في أي مكان و 

 زمان
3.59 3.059 71.73 2.766 0.006 5 

يساعدني النظام بالرجوع إلى  4
 2 0.000 21.599 81.25 0.709 4.06 البيانات القديمة والمؤرشفة

 4 0.000 13.292 75.58 0.845 3.78 يتسم النظام بالسرعة 5

أواجه مشاكل وأعطال في  6
 6 0.198 1.292 61.83 1.020 3.09 أداء النظام

  0.000 15.568 74.97 0.693 3.75 جميع الفقرات 

 0.17تساوي " 217" و درجة حرية " 1.15" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 
 

ل عي اة الواحاد  وال ماًئا مبي اة ها  وادوه  tلبيًن دكوة المواهقة ل ا  ااه هقاك  ماه إ اممداه اممباًك 
بواااود  )والاااذ  يباااين آكاً أهاااكاد لي اااة الدكا اااة هااا   هقاااكا  المحاااوك الثاااً   الممع قاااة ( 4..)كقاااه 
 :مكمبة  ح د الوزن ال  ب  من األابك أهمية ال  األقه أهمية امً ي  ( ال طًه

،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  81.92" ب اا  الاوزن ال  اب   "    6"   كقاه ها  اللقاك  .6
ال طاااااًه  اااااظه "  مماااااً ياااااده ل ااااا  إن  0.04وهااااا  أقاااااه مااااان   0.000اَلحممًلياااااة م اااااًو   
 " . ام ممداه وغيك ُمعقد

،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  81.25" ب اا  الاوزن ال  اب   "    2"ها  اللقاك   كقاه  .8
ال طاااًه ي اااًلد   "  مماااً ياااده ل ااا  إن  0.04وهااا  أقاااه مااان   0.000م اااًو   اَلحممًلياااة 

 " . بًلكووع إل  البيً ً  القديمة والمؤكشلة
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،  و القيمااة % 10وهاا  أابااك ماان  %"77.50"ب اا  الااوزن ال  ااب   "    8"هاا  اللقااك   كقااه  .0
املمماًد ل ا  بيماً   "ممً يده ل   إ ل  0.04وه  أقه من   0.000اَلحممًلية م ًو   

 ." ال طًه ه  إ وًز اه المظًه المدك ية
، و القيماااة % 10وهااا  أاباااك مااان %" 75.58"ب ااا  الاااوزن ال  اااب    "  4"هااا  اللقاااك   كقاااه  .2

 ."ال طًه يم ه بًل كلة"ه ل   إن ممً يد 0.04وه  أقه من  0.000اَلحممًلية م ًو  
القيمااااة و  ،% 10بااااك ماااان وهاااا  أا%" 71.73"ب اااا  الااااوزن ال  ااااب    "  0هاااا  اللقااااك   كقااااه  .4

بيماااً   الوصااوه إلاا  "ممااً يااده ل اا  إ اال  0.04أقااه ماان  وهاا  0.001 َلحممًليااة م ااًو ا
 ."ه المع ومً  ه  أ  ماًن و زمًن  طً

، و القيماااة % 10وهااا  أاباااك مااان %" 61.83"ب ااا  الاااوزن ال  اااب   "   1"هااا  اللقاااك   كقاااه  .1
َل أواول مشًاه وألطًه "  إ   ممً يده ل  0.04وه  أابك من  0.69اَلحممًلية م ًو  

 ".ه  أداً ال طًه
ــع فقــرات المحــور الثــاني بجــودة )المتعلقــة  وبصــفة عامــة يتبــين أن المتوســط الحســابي لجمي

، واالنحـــراف (  3)وهــي أكبــر مــن  القيمــة المتوســطة المحايــدة   3.75تســاوي   (  النظــام
وهي أكبر من  الوزن النسـبي % 74.97والوزن النسبي  يساوي  0.693  المعياري يساوي

الجدوليــة  tوهــي أكبــر مــن قيمــة  15.568المحســوبة تســاوي    tوقيمــة % " 61" المحايــد 
، ممـا يـدل علـى موافقـة عاليـة  1.15 ، و القيمـة االحتماليـة أقـل مـن   0.17والتي تساوي 

معلومــات التعلــيم مـن قبــل أفــراد العينــة حــول اإلمكانيــات التقنيـة المتاحــة إلســتخدام نظــام إدارة 
ــة ب هاا   الُم ااممده ه إداك  مع ومااً  المع اايهً طااال مااًئا  ماادله ل اا  أن  .(جــودة النظــام)المتمثل
البيً اً  واملممًدياة  إدماًه واوظاً  م  ايال وواود  ووضاوح المحماوى، ممياز بًل اظولةياألو اكوا 

ويعاازو البًحااث هااذه ال مااًئا موًبااً  المبحااوثين مهممااًه  ،وال ااكلة ماان ووظااة  طااك أهااكاد العي ااة 
 الم اممدمينبمصميه  طًه معوماً  يماوائه ما  حًواً    طه إداك  مع ومً  المع يهالقًئمين ل   

الماا  م صاا  إلاا  أن ( 8064،هكوا ااة )وهــذا يتفــق مــع دراســة  ،ويم ااه بًل ااظولة واملممًديااة 
ك  المكبياااة والمع ااايه هااا  غاااز  يممياااز باااًلوود  و دكا اااة  بك اااًما امداك  المدك اااية الم اااممده هااا  وزا

الماا  أشااًك  إلاا  أن  طااًه الماادمً  املامكو يااة يممماا  بوااود  مكملعااة، ويمم اا   ( 8060 ،حمااًد)
 دكا اااااةو  Shamsuddin&others, 2014))واوظااااة ومصااااميه مهئااااه ودكا ااااة اااااه ماااان 

((Norshidah, 2007   حياث أشاًك  هاذه الدكا اً  إلا  أن واود  ال طاًه ها  أاثاك العواماه
   .ماثيكًا ل   الم ممدمين
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 نظام إدارة معلومات التعليم العوامل التقنية المتاحة إلستخدام : المحاور الفرعية للمحور الثاني
العوامااه )الثااً   آكاً أهااكاد لي ااة الدكا ااة هاا   المحااًوك اللكليااة ل محااوك ( 2.4)واادوه كقااه يبااين ال

مكمباة  ح اد الاوزن ال  اب   مان األابااك ( داه  طاًه مع وماً  إداك  المع ايهالمق ياة الممًحاة م امم
 :أهمية ال  األقه أهمية امً ي  

 . وقد احمه المكمبة اَلول %" 74.97" لوود  ال طًه  ب   الوزن ال  ب    .6
 وقد احمه%"  70.79"  (بكمويً معدا  و )الما ولووية  ال  ب  ل موظيزا ب   الوزن  .8

 .المكمبة الثً ية
 

العوامـل ) وبصفة عامة يتبـين أن المتوسـط الحسـابي لجميـع المحـاور الفرعيـة للمحـور الثـاني
وهـــي أكبـــر مـــن   3.62يســـاوي   ( نظـــام إدارة معلومـــات التعلـــيم التقنيـــة المتاحـــة إلســـتخدام 

والـــوزن النســـبي    0.596، واالنحـــراف المعيـــاري يســاوي( 3)المتوســـطة المحايــدة  القيمــة
المحســوبة  tوقيمــة % " 61" وهــي أكبــر مــن  الــوزن النســبي المحايــد % 72.46يســاوي 

ــة  15.068 تســاوي    ــر مــن قيم ــي تســاوي  tوهــي أكب ــة والت ، و القيمــة   0.18الجدولي
مما يدل على موافقة عاليـة مـن قبـل أفـراد  1.15وهي أقل من    1.111االحتمالية تساوي  

 .العينة حول اإلمكانيات التقنية المتاحة إلستخدام نظام إدارة معلومات التعليم
 

 (العوامل التقنية المتاحة)المحاور الفرعية للمحور الثاني  - (8.5)جدول رقم 

المتوسط  المحاور الفرعية م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 االحتمالية

معدات و )التجهيزات التكنولوجية  0
 0.000 10.308 70.79 0.755 3.54 (برمجيات 

 0.000 15.568 74.97 0.693 3.75 جودة النظام 2

جميع المحاور الفرعية للمحور  
 0.000 15.068 72.46 0.596 3.62 الثاني

 0.17تساوي " 217" درجة حرية و " 1.15" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 
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 م إدارة معلومات التعليمانظالمتاحة إلستخدام العوامل السلوكية :   المحور الثالث 
 طاًه إداك  ماً ها  العواماه ال ا واية لم اممدم  : يظدل هذا المحوك لإلوًبة ل   ال ؤاه الماًل 

 ؟مع ومً  المع يه 

 (السلوكيةالعوامل )المحور الثالث  - (1.5)رقم جدول 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

القيمة  tقيمة 
 االحتمالية

تساعدك نظم المعلومات في تسهيل  0
تخاذ القراراتك  مهامك وا 

4.12 0.622 82.40 25.988 0.000 

تؤثر نظم المعومات على أداء مهامي  2
 0.000 14.418 77.12 0.856 3.86 الوظيفية بالسرعة و الجودة المطلوبة

تؤثر نظم المعلومات على مستوى  3
 0.000 6.672 68.65 0.935 3.43 الصالحيات الُمخولة لدي

أواجه صعوبة في فهم التكنولوجيا  4
 0.000 9.860- 45.48 1.062 2.27 والتعامل معها

يساعدني نظام المعلومات في زيادة  5
 0.000 28.675 80.96 0.527 4.05 الرضا عن المهام المنجزة

يساعدني نظام المعلومات في تقليص  6
 0.000 23.841 80.77 0.628 4.04 اإلجراءات الروتينية

يساعدني نظام المعلومات بتنظيم المهام  7
 0.000 30.374 81.92 0.520 4.10 الوظيفية وأهدافها

8 
أفضل أحيانا أن أتخذ قرارات إعتيادية 

المعلومات المقدمة دون اإلعتماد على 
 من النظام

3.19 0.912 63.85 3.040 0.003 

 0.000 21.877 72.64 0.417 3.63 جميع الفقرات 

 0.17تساوي " 217" و درجة حرية " 1.15" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 

ها  وادوه ل عي اة الواحاد  وال ماًئا مبي اة  tلبيًن دكوة المواهقة ل ا  ااه هقاك  ماه إ اممداه اممباًك 
مادى مااثيك العواماه :  المحوك الثًلاث والذ  يبين آكاً أهكاد لي ة الدكا ة ه   هقكا  ( 9.4)كقه 

مكمبااة  ح اد الااوزن ال  اب    مان األابااك أهمياة الاا    طااه إداك  مع وماً  المع ايهال ا واية ل ا  
 :األقه أهمية امً ي  
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،  و القيمااة % 10وهاا  أابااك ماان  %"82.40" ب اا  الااوزن ال  ااب    "  6"هاا  اللقااك   كقااه  .6
 طاااه المع وماااً  "  مماااً ياااده ل ااا  إن  0.04وهااا  أقاااه مااان   0.000اَلحممًلياااة م اااًو   

ممًذ القكاكا    " .م ًلد ه  م ظيه مظًم  وا 
، و القيمااة % 10وهاا  أابااك ماان %" 81.92" ب اا  الااوزن ال  ااب   "    ."هاا  اللقااك   كقااه  .8

 طاااااًه المع وماااااً  "مماااااً ياااااده ل ااااا  إن  0.04  أقاااااه مااااان وهااااا 0.000اَلحممًلياااااة م اااااًو  
 ." ي ًلد   بم طيه المظًه الوطيلية وأهداهظً

القيمااة  و، % 10وهاا  أابااك ماان %" 80.96" ب اا  الااوزن ال  ااب   "    4"هاا  اللقااك   كقااه  .0
 طاااااًه المع وماااااً  "مماااااً ياااااده ل ااااا  إن  0.04  أقاااااه مااااان وهااااا 0.000اَلحممًلياااااة م اااااًو  

 " .الم وز   ي ًلد   ه  زيًد  الكضً لن المظًه
، و القيمااة % 10وهاا  أابااك ماان %" 80.77" ب اا  الااوزن ال  ااب   "    1"هاا  اللقااك   كقااه  .2

 طاااااًه المع وماااااً  " ااااا  إن مماااااً ياااااده ل 0.04وهااااا  أقاااااه مااااان  0.000اَلحممًلياااااة م اااااًو  
 " . ي ًلد   ه  مق ي  اموكاًا  الكومي ية

القيماااة ،  و % 10أاباااك مااان وهااا  %" 77.12" ب ااا  الاااوزن ال  اااب   "    8"هااا  اللقاااك   كقاااه  .4
 طاه المعوماً  ماؤثك "  ممً ياده ل ا  إن  0.04وه  أقه من   0.000اَلحممًلية م ًو   

 " . ل   أداً مظًم  الوطيلية بًل كلة و الوود  المط وبة
القيماااة ،  و % 10وهااا  أاباااك مااان %" 68.65" ب ااا  الاااوزن ال  اااب   "    0"هااا  اللقاااك   كقاااه  .1

 طه المع وماً  ماؤثك "  ممً يده ل   إن  0.04وه  أقه من   0.000اَلحممًلية م ًو   
 " .  ل   م موى الصهحيً  الُممولة لد 

القيماااة ،  و % 10وهااا  أاباااك مااان %" 63.85" ب ااا  الاااوزن ال  اااب   "    2"هااا  اللقاااك   كقاااه  ..
أهضااه أحيً ااً أن "  ممااً يااده ل اا  إ اا   0.04وهاا  أقااه ماان   0.003اَلحممًليااة م ااًو   

 " .لميًدية دون املممًد ل   المع ومً  المقدمة من ال طًه أممذ قكاكا  إ
،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  45.48" ب اا  الاوزن ال  اب   "    2"ها  اللقاك   كقاه  .2

َل يواوظون "  ممً يده ل   أن الموطلين  0.04وه  أقه من   0.000اَلحممًلية م ًو   
 ."  صعوبة ه  هظه الما ولوويً والمعًمه معظً

العوامــل الســلوكية )المحــور الثالــث وبصــفة عامــة يتبــين أن المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات 
ــات التعلــيمانظــ إلســتخدام ــر مــن  3.63تســاوي (  م إدارة معلوم ــة المتوســطة  وهــي أكب القيم
% 72.64والــوزن النســبي  يســاوي  0.417  ، واالنحــراف المعيــاري يســاوي(3)المحايــدة  

وهي  21.877المحسوبة تساوي    tوقيمة % " 61" وهي أكبر من  الوزن النسبي المحايد 
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ممــا  1.15، و القيمـة االحتماليـة أقـل مـن   0.17الجدوليـة والتـي تســاوي  tأكبـر مـن قيمـة 
 لمســتخدمي نظـــامالعوامـــل الســلوكية  موافقــة عاليـــة مــن قبــل أفـــراد العينــة حــوليــدل علــى  

 .يمالتعل إدارة معلومات
ويعزوا البًحث هذه ال  بة الُمكملعة ه  إوًبً  أهكاد العي ة هيمً يمع ال بمحوك العوامه ال  واية  

ألن العي اة الُم امظدهة هااه ُمادكاً المااداك  و اواد الُمادكاً وُماادكاً الم اًطال المع يميااة وها  شااكيحة 
المعًمه  اليومية  ُمدك  مدى أهمية ولزوه  طه المع ومً  ه  المؤ  ً  لم ييك المظًه وا  وًز

ممًذ القكاكا  ، ومحًوه ام ملًد  من هذه ال طه وا  مغهلظً ام مغهه األمثه  .وا 
ـــائج مـــع دراســـة   المااا  ( 8066 ،شاااًهين)ودكا اااة ( 8066دبًغياااة وال اااعد، (وتتفـــق هـــذ  النت

 ،المعشاك و المصابة)م ص  لووود ماثيك ل عوامه ال  واية ل   الًً   طه المع وماً  ودكا اة 
حيث أطظك  ال مًئا أن الموطلين يمممعون بمبك  ها  مواًه الحً اود ، وقاًدكين ل ا  ( 8001

 (Shamsuddin&Others,2014)الملًلااااه وام مااااًج هاااا  طااااه البيئااااة المحو اااابة و دكا ااااة 
دااظااه لماادى أهميااة  طااه المع ومااً  هاا  مح ااين األداؤ وزيااًد   حيااث أطظااك  إلمااًه المااوطلين وا 

هممًماال بًلما ولووياااً  (Chuttur,2009)ام مًويااة ودكا ااة  الماا  أطظاااك  أن قبااوه الُموطاال وا 
وتختلــف مــع دراســة  يزيااد ماان امقبااًه ل اا  أ ااممداه  طااه المع ومااً  وزيااًد  إ مًويااة المؤ  ااة

(Igbaria , 1995)    الم  أوص  بضكوك  موطيل وا اممداه األهاكاد الاذين يمممعاون بماؤهه
 .ية اًهية ه  موًه ما ولوويًل مية مممصصل ولديظه إهممًه و دكا
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 جودة المعلومات التي يقدمها نظام إدارة معلومات التعليم إلتخاذ القرارات : المحور الرابع 
 طًه مً مدى وود  المع ومً  الم  يقدمظً  :يظدل هذا المحوك إل  اموًبة ل   ال ؤاه المًل 

 ه  طه العوامه البيئية الممًحة ؟ إداك  مع ومً  المع يه 
 

 .نظام إدارة معلومات التعليم مالئمة المعلومات التي يقدمها : أواًل 
 مالئمة المعلومات/ المحور الرابع  - (01.5)جدول رقم 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الترتيب االحتمالية

النظام في الحصول على يساعدني  0
 0 0.000 31.579 83.27 0.531 4.16 معلومات مفيدة في إنجاز مهامي

2 
يمكنني النظام من إستعراض 
المعلومات حسب إحتياجاتي 

 الوظيفية والصالحيات المخولة لي
4.08 0.524 81.54 29.658 0.000 2 

يساعدني النظام في تحديد أفضل  3
تخاذ القرارات  5 0.000 20.926 78.85 0.649 3.94 الخيارات وا 

4 
يساعدني نظام المعلومات في 
تنظيم األنشطة الوظيفية ذات 

 العالقة بالعمل وأهدافه
3.98 0.629 79.62 22.484 0.000 4 

5 
يساعدني نظام المعلومات بتوفير 
كم مناسب من المعلومات إلتخاذ 

 القرارات
4.05 0.631 81.06 24.065 0.000 3 

  0.000 30.747 80.87 0.489 4.04 الفقرات جميع 

 0.17تساوي " 217" و درجة حرية " 1.15" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 

ل عي اة الواحاد  وال ماًئا مبي اة ها  وادوه  tلبيًن دكوة المواهقة ل ا  ااه هقاك  ماه إ اممداه اممباًك 
بمهئمااة )هقااكا  المحااوك الكاباا  الممع قااة والااذ  يبااين آكاً أهااكاد لي ااة الدكا ااة هاا   ( 60.4)كقااه 

مكمبااة  ح ااد الااوزن ال  ااب    ماان األابااك (   طااه إداك  مع ومااً  المع اايهالمع ومااً  ال ًموااة ماان 
 :أهمية ال  األقه أهمية امً ي  

القيماااة و ، % 10وهااا  أاباااك مااان %"  83.27" ب ااا  الاااوزن ال  اااب  "  6"هااا  اللقاااك   كقاااه  .6
ال طاًه ي اًلد ُممماذ  " مماً ياده ل ا  إن  0.04أقاه مان   وه 0.000اَلحممًلية م ًو   

 " . القكاك ه  الحصوه ل   مع ومً  مليد  ه  إ وًز مظًم 
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،  و القيمااة % 10وهاا  أابااك ماان %"  81.54" ب اا  الااوزن ال  ااب   "  8"هاا  اللقااك   كقااه  .8
لين ال طًه يمان الموط" ن ممً يده ل   أ 0.04وه  أقه من   0.000اَلحممًلية م ًو   

 " .  من إ معكاا المع ومً  ح د إحميًوًمظه الوطيلية والصهحيً  الممولة لظه
،  و القيمااة % 10وهاا  أابااك ماان %"  81.06" ب اا  الااوزن ال  ااب   "  4"هاا  اللقااك   كقااه  .0

 طاااًه المع وماااً  " مماااً ياااده ل ااا  إن  0.04  أقاااه مااان وهااا  0.000اَلحممًلياااة م اااًو   
 ." د من المع ومً  مممًذ القكاكا ي ًلد الموطلين بموهيك اه م ً 

،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  79.62" ب اا  الاوزن ال  اب   "    2"ها  اللقاك   كقاه  .2
 طاااًه المع وماااً  "  مماااً ياااده ل ااا  إن  0.04وهااا  أقاااه مااان   0.000اَلحممًلياااة م اااًو   

 " . ي ًلد ه  م طيه األ شطة الوطيلية ذا  العهقة بًلعمه وأهداهل
،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  78.85" ب اا  الاوزن ال  اب   "    0"قاك   كقاه ها  الل .4

ال طااًه ي ااًلد هاا  "  ممااً يااده ل اا  إن  0.04وهاا  أقااه ماان   0.000اَلحممًليااة م ااًو   
ممًذ القكاكا     " . محديد أهضه الميًكا  وا 

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور فقرات المحور الرابع المتعلقة 
، (  3)وهــي أكبــر مــن  القيمــة المتوســطة المحايــدة   4.04تســاوي (   بمالئمــة المعلومــات)

وهــي أكبــر مــن  % 80.87والــوزن النســبي  يســاوي  0.489  واالنحــراف المعيــاري يســاوي
وهـي أكبـر مـن قيمـة  30.747 المحسوبة تساوي  tوقيمة % " 61"  الوزن النسبي المحايد

t  وهــي أقــل مــن    1.111، و القيمــة االحتماليــة تســاوي   0.17الجدوليــة والتــي تســاوي
التــي يقــدمها  المعلومــات علــى أن ممــا يــدل علــى  موافقــة عاليــة مــن قبــل أفــراد العينــة 1.15

 . تخاذ القراراتالنظام مالئمة إل 
ويعازو البًحاث هاذه ال  ابة الُمكملااة ها  إوًباً  أهاكاد العي ااة إلا  أن  طاًه مع وماً  إداكا  المع اايه 
الُم اااممده هااا  األو اااكوا ياااوهك لااااه م اااممده واوظاااة مًصاااة بااال مبعاااًً لموقعااال الاااوطيل  ويعاااكا 
المع ومااااً  ح ااااد مااااً هااااو مط ااااود لاااااه موطاااال  ومبعااااًً ل مظااااًه الم وطااااة بااااًلموطلين هواوظااااة 

لمًصاااة بُمااادكاً الم اااًطال المع يمياااة ممم ااال لااان واوظاااة الُم اااممده المًصاااة ُبمااادكاً الُم اااممده ا
 المداك  وبًلمًل  اه و وع البيً ً  المعكوضة ه  اه واوظة 

الما  أطظاك   ماًئا المبحاوثين هيظاً ( 8004 ،أبو ب (: وتتفق هذ  الدراسة مع دراسة كل من 
 إل  مهئمة المع ومً  الم  مقدمظً  طه المع ومً  ه  الوًمعً  الل  طيي ة واذل  دكا ة 

بي اااا  أن المع وماااً  الماااا  مقااادمظً البااااكاما املامكو ياااة الم ااااممدمة  هاااا  وزاك  (  8060حماااًد،)
و  (Bafrouei&others,2013)المكبياااة والمع ااايه مهئماااة وم اااًلد هااا  إمماااًذ القاااكاكا  ودكا اااة
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(Alkhaffaf,2012)   الماااا  أاااااد  ل اااا  أن المع ومااااً  المهئمااااة م ااااًهه هاااا  إممااااًذ القااااكاكا
 SMIS بي   أن بك ًما امداك  المدك ية ( 8064هكوا ة،(الصحيحية ه  المؤ  ً  ، ودكا ة 

 .يقده مع ومً  ُمهئمة لُم ممدميل م كع ه  إ وًز المظًه اليوم  
 

 ( التوقيت)سرعة توفير المعلومات ( ثانيًا 
 سرعة توفير المعلومات/ المحور الرابع  - (00.5)رقم جدول 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 االحتمالية

0 
يساعدني النظام في إنجاز المهام بشكل 

إلمكانية الحصول على  أسرع  نظرا
 المعلومات بسرعة من النظام

4.18 0.586 83.65 29.113 0.000 

2 
يساعدني النظام في الحصول على  

المعلومات المطلوبة من النظام بالوقت 
 المطلوب

4.12 0.645 82.40 25.065 0.000 

3 
التي يوفر فيها النظام المعلومات  السرعة

ال تتعارض مع كون المعلومات دقيقة 
 وصحيحة

3.99 0.652 79.81 21.909 0.000 

4 
أصبحت ألية إنتقال المعلومات بين 

األشخاص المعنيين بإتخاذ القرار أكثر 
 سرعة

4.11 0.640 82.22 24.968 0.000 

 0.000 31.344 81.98 0.506 4.10 جميع الفقرات 

 0.17تساوي " 217" و درجة حرية " 1.15" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 
 

الواحاد  وال ماًئا مبي اة ها  وادوه  ل عي اة tلبيًن دكوة المواهقة ل ا  ااه هقاك  ماه إ اممداه اممباًك 
ب ااكلة )والااذ  يبااين آكاً أهااكاد لي ااة الدكا ااة هاا   هقااكا  المحااوك الكاباا  الممع قااة  ( 66.4)كقااه 

 :مكمبة  ح د الوزن ال  ب    من األابك أهمية ال  األقه أهمية امً ي  ( لمع ومً موهيك ا
،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  83.65" ب اا  الاوزن ال  اب   "   6" ها  اللقاك   كقاه  .6

ال طااااًه ي ااااًلد "  ممااااً يااااده ل اااا  أن  0.04وهاااا  أقااااه ماااان   0.000اَلحممًليااااة م ااااًو   
بشاه أ كع   طكا مماً ية الحصوه ل   المع ومً  ب كلة من الموطلين ه  إ وًز المظًه 

 " . ال طًه
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،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  82.40" ب اا  الاوزن ال  اب   "   8" ها  اللقاك   كقاه  .8
ال طااًه ي ااًلد هاا  "  ممااً يااده ل اا  إن  0.04وهاا  أقااه ماان   0.000َلحممًليااة م ااًو   

 ."  طًه بًلوق  المط وده ل    المع ومً  المط وبة من الاالحصو 
،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  82.22" ب اا  الاوزن ال  اب   "   2" ها  اللقاك   كقاه  .0

أليااااة إ مقاااااًه "  مماااااً يااااده ل اااا  إ ااااا   0.04وهااااا  أقااااه ماااان   0.000اَلحممًليااااة م ااااًو   
المع ومااً  بااين األشاامً  المع يااين بيممااًذ القااكاك أاثااك  ااكلة أصاابح  أ ااكع بعااد إ ااممداه 

 ." ًهال ط
،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  79.81" ب اا  الاوزن ال  اب   "   0" ها  اللقاك   كقاه  .2

ال ااكلة الماا  يااوهك "  ممااً يااده ل اا  إن  0.04وهاا  أقااه ماان   0.000اَلحممًليااة م ااًو   
 " . هيظً ال طًه المع ومً  َل ممعًكا م  اون المع ومً  دقيقة وصحيحة

بسرعة توفير )هقكا  المحوك الكاب  الممع قة  لحسابي لجميع وبصفة عامة يتبين أن المتوسط ا
، واالنحــراف (  3)وهــي أكبــر مــن  القيمــة المتوســطة المحايــدة   4.10تســاوي   (المعلومــات

وهي أكبـر مـن  الـوزن النسـبي % 81.98والوزن النسبي  يساوي  0.506  المعياري يساوي
الجدوليــة  tوهــي أكبــر مــن قيمــة 31.344 المحســوبة تســاوي    tوقيمــة % " 61" المحايــد 

مما يـدل  1.15وهي أقل من    1.111، و القيمة االحتمالية تساوي    0.17والتي تساوي 
يـتم تقـديمها التـي ينتجهـا النظـام  المعلومـات على موافقة عالية من قبـل أفـراد العينـة علـى أن

ـــت المناســـب إحصاااًئية ملياااد  و مقاااًكيك وااااذل  هًل طاااًه ياااوهك مع وماااً  كقمياااة وبيً اااً   .بالوق
واضحة وملظومة و مع ومً  غيك ممضًكبة وممدام ة  موثوقية لًلية م ممده ه  إممًذ القكاكا  
هماوهك هاذه الصالً  ها  المع وماً  الما  يوهكهاً  طاًه المع وماً  يوعاه لال دوك هعاًه ها  إمماًذ 

طظاوك إماً ياً  مماوهك  القاكاكا  ، ويعازوا البًحاث ذلا  إلا  المطاوك ها  الما ولووياً بشااه لاًه و 
،  اب أبو (ما  دكا اة ااه مان  وتتفق هذ  النتائج. بًمماًن إ ممدامظً ه  ممزين و قه البيً ً 

المد أطظك  أن العًم ين ها  الوًمعاً  الل  اطي ية لاديظه قادك  ل ا  اممصاًه المبًشاك ( 8004
طال و ااذل  دكا اة بًلحوا يد المكازية وا  ممكاج المع ومً  المط وباة مبعاًً لصاهحيً  ااه مو 

الماا  أطظااك  أن المااوطلين الم اامط عة أكائظااه هاا  العي ااة كاضاايين لاان  ااكلة ( 8064 ،هكوا ااة)
هاا  مااووهيك المع ومااً  اَلزمااة والمط وبااة ل مااوطلين  ودكا ااة ( SMIS)بك ااًما امداك  المدك ااية 

المااا  أطظاااك   اااكلة هااا  المطبيقاااً  املامكو ياااة الم اااممدمة هااا  وزاك  المكبياااة ( 8060،حماااًد )
أن  طه المع ومً  الصاحية ها  األو اكوا ( 8062 ،الغكبًو )والمع يه الل  طي ية وأطظك  دكا ة 
  .موهك المع ومً  ه  الوق  الم ً د
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 (صحة المع ومً )دقة المعلومات ( ثالثًا 
 (صحة المعلومات)دقة المعلومات / المحور الرابع  -(02.5)رقم جدول 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  tقيمة  النسبي

 الترتيب االحتمالية

يمكنني النظام من الحصول على  0
 7 0.000 28.894 82.79 0.569 4.14 معلومات تاريخية صحيحة

2 
يمكنني النظام من إستعراض 

المعلومات بطريقة مرتبة وصحيحة 
 يسهل فهمها

4.22 0.519 84.42 33.913 0.000 0 

3 
يمكنني نظام المعلومات من 

الحصول على معلومات رقمية 
 وبيانات إحصائية مفيدة

4.22 0.572 84.42 30.767 0.000 2 

4 
يمكنني النظام من الحصول على 

معلومات صحيحة وخالية من 
 األخطاء

4.14 0.636 82.88 25.956 0.000 6 

يمكنني النظام من الحصول على  5
 تقارير واضحة ومفهومة

4.20 0.617 83.94 27.962 0.000 3 

6 
يمكنني النظام من الحصول على 

معلومات ذات موثوقية عالية 
 تستخدم في إتخاذ القرارات

4.15 0.631 82.98 26.269 0.000 5 

7 
النظام من الحصول على  يمكنني

 4 0.000 26.919 83.17 0.621 4.16 معلومات غير متضاربة ومتداخلة

  0.000 35.090 83.52 0.483 4.18 جميع الفقرات 

   0.17تساوي " 217" و درجة حرية " 1.15" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 

ل عي اة الواحاد  وال ماًئا مبي اة ها  وادوه   tلبيًن دكوة المواهقة ل   اه هقك  مه إ ممداه اممباًك 
دقــــة )والااااذ  يباااين آكاً أهااااكاد لي ااااة الدكا اااة هاااا   هقااااكا  المحاااوك الكاباااا  الممع قاااة ( 68.4)كقاااه 

 :مكمبة  ح د الوزن ال  ب    من األابك أهمية ال  األقه أهمية امً ي  ( المعلومات
،  و القيمااة % 10أاباك مان  وهاا %"  84.42" ب اا  الاوزن ال  اب   "    8"ها  اللقاك   كقاه  .6

ال طااااًه ُيمااااان "  ممااااً يااااده ل اااا  إن  0.04وهاااا  أقااااه ماااان   0.000اَلحممًليااااة م ااااًو   
 ." الموطلين من إ معكاا المع ومً  بطكيقة مكمبة وصحيحة ي ظه هظمظً
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،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  84.42" ب اا  الاوزن ال  اب   "    0"ها  اللقاك   كقاه  .8
 طاااًه المع وماااً  "  مماااً ياااده ل ااا  إن  0.04وهااا  أقاااه مااان   0.000  اَلحممًلياااة م اااًو 

 " . ُيمان الموطلين من الحصوه ل   مع ومً  كقمية وبيً ً  إحصًئية مليد 
،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  83.94" ب اا  الاوزن ال  اب   "    4"ها  اللقاك   كقاه  .0

ال طااااًه ُيمااااان "   اااا  إن ممااااً يااااده ل 0.04وهاااا  أقااااه ماااان   0.000اَلحممًليااااة م ااااًو   
 " . الموطلين من الحصوه ل   مقًكيك واضحة وملظومة

،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  83.17" ب اا  الاوزن ال  اب   "    ."ها  اللقاك   كقاه  .2
ال طااااًه ُيمااااان "  ممااااً يااااده ل اااا  إن  0.04وهاااا  أقااااه ماااان   0.000اَلحممًليااااة م ااااًو   

 " .ممضًكبة وممدام ة الموطلين من الحصوه ل   مع ومً  غيك 
،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  82.98" ب اا  الاوزن ال  اب   "    1"ها  اللقاك   كقاه  .4

ال طااااًه ُيمااااان "  ممااااً يااااده ل اااا  إن  0.04وهاااا  أقااااه ماااان   0.000اَلحممًليااااة م ااااًو   
 " . الموطلين من الحصوه ل   مع ومً  ذا  موثوقية لًلية م ممده ه  إممًذ القكاكا 

،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  82.88" ب اا  الاوزن ال  اب   "    2"ها  اللقاك   كقاه  .1
ال طااااًه ُيمااااان "  ممااااً يااااده ل اااا  إن  0.04وهاااا  أقااااه ماااان   0.000اَلحممًليااااة م ااااًو   

 " . الموطلين من الحصوه ل   مع ومً  صحيحة ومًلية من األمطًً
،  و القيمااة % 10وهاا  أاباك مان %"  82.79" ب اا  الاوزن ال  اب   "    6"ها  اللقاك   كقاه  ..

ال طااااًه ُيمااااان "  ممااااً يااااده ل اااا  إن  0.04وهاااا  أقااااه ماااان   0.000اَلحممًليااااة م ااااًو   
 ." الموطلين من الحصوه ل   مع ومً  مًكيمية صحيحة

 
دقـــة )وبصـــفة عامـــة يتبـــين أن المتوســـط الحســـابي لجميـــع فقـــرات المحـــور الرابـــع المتعلقـــة 

، واالنحــراف ( 3) وهــي أكبــر مــن القيمــة المتوســطة المحايــدة4.18  تســاوي   (المعلومــات
النسـبي  مـن الـوزنوهـي أكبـر % 83.52 النسـبي يسـاويوالـوزن  1.483 يسـاويالمعيـاري 
الجدوليـة  tوهـي أكبـر مـن قيمـة  35.090  المحسوبة تسـاوي    tوقيمة % " 61" المحايد 

  1.15وهي أقل من    1.111تساوي و القيمة االحتمالية  ، 0.17والتي تساوي 
المعلومـات التـي ينتجهـا ( صـحة)مما يدل على موافقـة عاليـة مـن قبـل أفـراد العينـة حـول دقـة 

المع ومااً  هاا  ال طااًه ماان حيااث  دقااةويعاازو البًحااث هااذه ال مااًئا إلاا  مااوهك ممط بااً   .النظــام
م  اايال واوظااً  ال طااًه  و ااظولة هظااه البيً ااً  والمع ومااً  المعكوضااة واااذل  هااين ال طااًه يااوهك 
العديد من المزايً مثه لكا بيً ً  بصوك ممططً  ومقًكيك وأيضًً هين ال طًه يعكا بيً ً  
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وُمطظاك ال ماًئا كضاً  .ُمدك اين ال  وا  ال ًبقة والبيً ً  المًكيمية األمكى الممع قة بًلطهد وال
 طاًه إداك  مع وماً  المع ايه  يقادمظً الما  المع وماً  لان امداكياة القاكاكا  ُممماذ  العي اة أهاكاد

هًل طًه من ووظة  طك أهكاد العي ة ُيما ظه من إ معكاا المع ومً   بًلدقةوأ ظً مم ه   مع ومً 
وه ل ا  مع وماً  صاحيحة ومًلياة بطكيقة مكمباة وصاحيحة ي اظه هظمظاً و يماا ظه مان  الحصا

الما  أااد  ( 8004 ،أبو اب )ما  دكا اة ااه مان  وتتفق هذ  النتائجمن األمطًً بدكوة ابيك  
الماا  ( 8062حمااًد ،)المع ومااً  هاا  إممااًذ القااكاكا  هاا  الوًمعااً  الل  ااطي ية  دقااةل اا  أهميااة 

المع وماااً  اعًماااه أ ً ااا  ل واااًح المااادمً  املامكو ياااة المطبقاااة هااا  وزاك   دقاااةأشاااًك  أهمياااة 
المع وماااً  هااا  إمماااًذ  دقاااةالمااا  أشاااًك  إلااا  أهمياااة ( 8060الكواح اااة،)المكبياااة والمع ااايه ودكا اااة 

 .قكاكا  صحيحة
 

جـودة المعلومـات التـي يقـدمها نظـام إدارة معلومـات التعلـيم : تحليل المحاور الفرعية للمحور الرابع
  إلتخاذ القرارات

 (جودة المعلومات)المحاور الفرعية للمحور الرابع  - (03.5) جدول رقم

المتوسط  المحاور الفرعية م
 الحسابي

االنحراف 
القيمة  tقيمة  الوزن النسبي المعياري

 االحتمالية
 0.000 30.747 80.87 0.489 4.04 مالئمة المعلومات 0
 0.000 31.344 81.98 0.506 4.10 (التوقيت)سرعة توفير المعلومات  2
 0.000 35.090 83.52 0.483 4.18 (ة المعلوماتصح)دقة المعلومات  3
 0.000 37.340 82.31 0.431 4.12 جميع المحاور الفرعية 

 0.17تساوي " 217" و درجة حرية " 1.15" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 
 

العواماه )لي ة الدكا ة ه   المحاًوك اللكلياة ل محاوك الثاً   آكاً أهكاد ( 60.4) يبين الودوه كقه
مكمبة  ح د الوزن ال  ب   مان األاباك (   طًه إداك  مع ومً  المع يه المق ية الممًحة م ممداه 

 :أهمية ال  األقه أهمية امً ي  
 .وقد احمه المكمبة اَلول %"  83.52"  صحة المع ومً ب   الوزن ال  ب    .6
وقاااد احماااه المكمباااة %"  81.98" ( الموقيااا )ل اااكلة ماااوهيك المع وماااً  ب ااا  الاااوزن ال  اااب    .8

 . الثً ية
 .وقد احمه المكمبة الثًلثة%"  80.87" لمهئمة المع ومً  ب   الوزن ال  ب    .0
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مدى جـودة )وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع المحاور الفرعية للمحور الرابع 
وهــي أكبــر مــن  القيمــة  4.12يســاوي (  تــي يوفرهــا نظــام معلومــات إدارة التعلــيمالمعلومــات ال

والــوزن النســبي  يســاوي  0.431 ، واالنحــراف المعيــاري يســاوي(  3)المتوســطة المحايــدة  
المحســوبة تســاوي  tوقيمــة % " 61" وهــي أكبــر مــن  الــوزن النســبي المحايــد % 82.31

، و القيمـة االحتماليـة أقـل   0.18الجدوليـة والتـي تسـاوي  tوهي أكبـر مـن قيمـة  37.340
ممــا يــدل علــى موافقــة عاليــة مــن قبــل أفــراد العينــة حــول جــودة المعلومــات التــي  1.15مــن 

 .يقدمها النظام في ظل العوامل البيئية المتاحة
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 اختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها: ثانياً 

   وتنص على أنه   االولىالفرضية الرئيسة : 
و جــودة نظـام إدارة معلومــات التعلـيم توجـد عالقـة ذات داللــة إحصـائية بـين العوامــل البيئيـة ل(

المستخدمة في اتخاذ القـرارات فـي مـدارس نظام إدارة معلومات التعليم المعلومات التي يقدمها 
 )األونروا بقطاع غزة

ول محقاال مان صاحة اللكضايً  المًلياة  ايمه ح اًد  هكلية،هكضيً   0ويملكع من هذه اللكضية 
، وياامه الحاااه ل اا   ميوااة اَلممبااًك يااً  العهقااة بااين ممغيااكا  الدكا ااةاكمبااًط بيك ااون لق معًمااه

أقاااه مااان ( Sig)، هاااين اً ااا  قيماااة (Sig)المح اااوبة لإلممباااًك ب اااًًًا ل ااا  قيماااة م اااموى الدَللاااة 
يقاااًه حي ظاااً أن امممباااًك مع اااو  ويع ااا  ذلااا  وواااود لهقاااة حقيقياااة وذا  دَللاااة  0.04م اااموى 

لاده وواود لهقاة ذا   ا مان ذلا م  ام  0.04مان  أل ا ( Sig)إحصًئية ، أمً إذا اً   قيمة 
 :اللكضيً  اللكلية دَللة إحصًئية، وهيمً ي    مًئا اممبًك

 
 الفرضية الفرعية األولى  -0

يقـدمها جـودة المعلومـات التـي و عالقـة العوامـل التنظيميـة المتاحـة إلسـتخدام النظـام إلختبار 
 المستخدمة في إتخاذ القرارات نظام إدارة معلومات التعليم 

 معامل االرتباط بين العوامل التنظيمية المتاحة وجودة القرارات - (04.5)جدول رقم 

النمط  اإلحصاءات المحور
 اإلداري

دعم اإلدارة 
 العليا

تدريب 
 العاملين

جميع العوامل 
 التنظيمية المتاحة

جودة 
 المعلومات

 **0.560 **0.371 **0.562 **0.438 معامل االرتباط

القيمة 
 0.000 0.000 0.000 0.000 االحتمالية

 208 208 208 208 حجم العينة
 1.10معامل االرتباط دال احصائيا عند مستوي داللة **
والقيمااااة   0.410أن قيمااااة معًمااااه اَلكمبااااًط ي ااااًو  (  62.4)ال مااااًئا هاااا  واااادوه كقااااه  ومبااااين 

عالقــة ذات داللــة وجــود  ممــا يــدل علــى  0.04وهاا  أقااه ماان   0.000اَلحممًليااة  م ااًو     
و جودة المعلومات التي يقـدمها نظـام معلومـات إدارة  التنظيمية المتاحة العواملإحصائية بين 

، وهااذا يبااين أن ه ااً  إكمبااًط بااين امماً يااً  الم طيميااة =0.05عنــد مســتوى داللــة   التعلــيم
المع ومااً  ، ماادكيد الم ااممدمين ووااود   ممًحااة المممث ااة هاا  الاا مط امداك ، دلااه امداك  الع يااًال
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واود  هاين ذلا   ايؤد  إلا  زياًد   الاًً  هاذه امماً ياً   من وظة أماكى ، حياث أ ال ا ماً زاد
 ماا  دكا ااةوتتفــق نتيجــة هــذ  الدراســة  . هعًليااة القااكاكا  الماا  ياامه إممًذهااًالمع ومااً  وبًلمااًل  

الماا  م صاا  إلاا  ووااود أثااك ذو دَللااة إحصااًئية (  8060 ،حمااًد)دكا ااة و ( 8004 ، ااب أبو )
ة ه المع ومً  المعموه هيظً بًلمؤ  ً  المع يميً طالمع ومً   وود و ل عوامه الم طيمية الممًحة 

 البيئاة باين ايوًبياة لهقاة وواود ها ( 8009)وبًلماًل  واود  القاكاكا  وااذل  دكا اة كمضاًن 
المعشاك وأيضاًً ما  دكا اة ااه مان األداً ،  ومطاوك والمع ايه وزاك  المكبياة ها  الموواود  الم طيمياة
الم  أطظك  ووود لهقة بين العوامه الم طيمية ( 8066)دبًغية وال عد  و ( 8001)وآمكون 

وتختلـــف نتيجـــة هـــذ  الدراســـة . والاااًً  وهعًلياااة  طاااه المع وماااً  الم اااممدمة هااا  المؤ  اااً  
الماا  أطظااك  لااده ووااود لهقااة بااين امماً يااً  الم طيميااة الممًحااة ووااود  (  8060الاادوي  ، )

 . اكا المع ومً  الُمقدمة لمممذ  القك 
 
 : الفرضية الفرعية الثانية  -2

نظـام إدارة معلومـات المتاحـة و جـودة المعلومـات التـي يقـدمها  التقنيـةعالقة العوامـل إلختبار 
 المستخدمة في إتخاذ القراراتالتعليم 

 المعلوماتوجودة  باط بين العوامل التقنية المتاحةمعامل االرت -(05.5)جدول رقم 

معدات و )التجهيزات التكنولوجية  اإلحصاءات المحور
 (برمجيات 

جودة 
 النظام

جميع العوامل التقنية 
 المتاحة

جودة 
 المعلومات

معامل 
 **0.603 **0.466 **0.508 االرتباط

القيمة 
 0.000 0.000 0.000 االحتمالية

 208 208 208 حجم العينة
 1.10معامل االرتباط دال احصائيا عند مستوي داللة **
ل اد  المع وماً العواماه المق ياة الممًحاة  وواود  ا ممداه اممباًك بيك اون ميواًد العهقاة باين مه 

أن قيمااااة معًماااه اَلكمبااااًط (  64.4)ومباااين ال مااااًئا هااا  واااادوه كقاااه  05.0م اااموى دَللااااة  
ممــا يــدل علــى    0.04وهاا  أقااه ماان   0.000والقيمااة اَلحممًليااة  م ااًو      0.100ي ااًو   

نظـام إدارة معلومـات و جودة المعلومات التي يقدمها العوامل التقنية المتاحة وجود عالقة بين 
إكمباًط باين العواماه المق ياة الممًحاة ويباين هاذا أن ه اً    =0.05عند مسـتوى داللـة التعليم 
الاًً  ، حياث أ ال ا ماً زاد   المع وماً وواود  ( ووود  ال طًه ًلموظيزا  الما ولوويةب)المممث ة 

 .وود  المع ومً هين ذل   يزيد من  هذه العوامه
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دكا اااة ، و ( 8009، العماااك )،( 8066،دبًغياااة وال اااعد )   وتتفـــق هـــذ  النتيجـــة مـــع دراســـة
الماا  أطظااك  أ اال مووااد لهقااة بااين ما ولوويااً المع ومااً  الم ااممدمة وصاا   (  8004،أبو ااب )

الماا  موصاا   لووااود ( 8001المعشااك والمصاابة ، )القااكاكا  هاا  الوًمعااً  الل ااطي ية ودكا ااة  
أثاك ذ  دَللااة إحصااًئية لممغيااك العوامااه المق يااة وممغياك الم طيميااة هاا  مطبيقااً   طااه المع ومااً  

 واللًئاد  ال طاًه الما  م صا  إلا  أن ه ًلا  لهقاة باين واود ( 8060 ،حماًد)امداكية ودكا اة 
 (Norshidah, 2007)ال طًه ، واذل  دكا ة اه من  ا ممداه من المدكاة

حيااث أطظااك  هااذه الدكا ااً  ووااود لهقااة ل عوامااه   (Shamsuddin&others,2014)و 
الما  (  8060، الادوي ) وتختلـف هـذ  النتيجـة مـع دراسـة .لمق ية ل ا  هعًلياة  طاه المع وماً ا

 المع ومً  الم ممدمة ه   ممًحة وماثيكهً ل  أطظك  لده ووود لهقة بين الماو ً  المًدية ال
 .ص   القكاكا 

 
 :الفرضية الفرعية الثالثة -3

نظـام إدارة معلومـات عالقة العوامل السلوكية المتاحة و جودة المعلومات التي يقدمها إلختبار 
 في إتخاذ القرارات المستخدمةالتعليم 

 المعلوماتمعامل االرتباط بين العوامل السلوكية المتاحة وجودة   - (06.5)جدول رقم 

 العوامل السلوكية المتاحة اإلحصاءات المحور

 المعلومات جودة 

 **0.503 معامل االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية
 208 حجم العينة

 1.10مستوي داللة  معامل االرتباط دال احصائيا عند**
ل اد  المع وماً العوامه ال ا واية الممًحاة وواود  مه ا ممداه اممبًك بيك ون ميوًد العهقة بين 

أن قيمة معًمه اَلكمبًط ي ًو  ( 61.4)ومبين ال مًئا ه  ودوه كقه     =0.05م موى دَللة 
عالقـة  علـى وجـودمما يـدل  0.04أقه من  وه  0.000    اَلحممًلية م ًو  والقيمة 0.400

عنـد مسـتوى القـرارات المعلومـات المسـتخدمة فـي إتخـاذ العوامل السلوكية المتاحة وجودة بين 
(  8066 ،دبًغياة وال اعد  (:وتتفـق هـذ  النتيجـة مـع دراسـة كـل مـن  .   =0.05داللـة  

المااا  أطظاااك  أ ااال يوواااد مااااثيك ل عواماااه ال ااا واية ل ااا  م اااموى الاااًً  وهعًلياااة  طاااه المع وماااً  
الماا  أطظااك  أن العوامااه الثقًهيااة واَلوممًليااة بمااً ( 8066شااًهين، )المحً اابية  وأيضااًً دكا ااة 

هيظاااااااً العواماااااااه ال ااااااا واية  ماااااااؤثك هااااااا  الاااااااًً  وهًل ياااااااة  طاااااااه المع وماااااااً  المحً ااااااابية ودكا اااااااة 
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(Shamsuddin&others,2014)   ًًالم  أاد  ماثيك   وايً  ُم ممدم  ال طًه ل ا  الا
 .وبًلمًل  هين ذل  يؤثك ل   وود  المع ومً  الم  ُيقدمظً ال طًه هذه ال طه

 :ولىاختبار الفرضية الرئيسة األ 
توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين العوامــل البيئيــة لنظــام إدارة معلومــات التعلــيم و جــودة 
المعلومات التي يقدمها نظام إدارة معلومات التعليم المستخدمة في اتخاذ القـرارات فـي مـدارس 

إداك  باين العواماه البيئياة لا طه ماه ا اممداه اممباًك بيك اون ميواًد العهقاة  .األونروا بقطاع غـزة
   =0.05ل اد م اموى دَللاة مع ومً  المع يه ووود  المع ومً  الم ممدمة ه  إمماًذ القاكاكا 

والقيماة اَلحممًلياة  198ي ًو    أن قيمة معًمه اَلكمبًط(  4..6)ومبين ال مًئا ه  ودوه كقه 
 العوامــل البيئيــةممــا يــدل علــى  وجــود عالقــة بــين   0.04وهاا  أقااه ماان   0.000م ااًو     

عنــد مســتوى  وجــودة المعلومــات المســتخدمة فــي إتخــاذ القــرارت م إدارة معلومــات التعلــيمانظــل
و ( 8066دبًغيااة وال ااعد  ، )ومملااال هااذه ال مااًئا ماا  دكا ااة اااه ماان  .   =0.05داللــة  

و  Shamsuddin,2014))و ( 8004 ،أبو اااااااااااااااااب )و ( 8001المعشاااااااااااااااااك والمصااااااااااااااااابة ، )
(Anom&other,2012)  

 

وجودة العوامل البيئية لنظام إدارة معلومات التعليم معامل االرتباط بين   - (07.5)جدول رقم 
 المستخدمة في إتخاذ القرارت المعلومات

 اإلحصاءات المحور
العوامل 
التنظيمية 
 المتاحة

العوامل التقنية 
 المتاحة

العوامل 
السلوكية 
 المتاحة

جميع العوامل 
 التنظيمية المتاحة

المعلومات جودة 
التي ينتجها 

 النظام

 **0.692 **0.503 **0.603 **0.560 معامل االرتباط

 القيمة
 0.000 0.000 0.000 0.000 االحتمالية

 208 208 208 208 حجم العينة
 1.10معامل االرتباط دال احصائيا عند مستوي داللة **
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لمبيًن أهمية اه ممغيك من ممغيكا  الدكا ة الم مق ة ل ا  واود  المع وماً  قاًه البًحاث بايوكاً 
 مح يه ام حداك المط  الممعدد 

 االنحدار الخطي المتعدد تحليل: 
مه دكا ة العهقة بين الممغيكا  الم مق ة والممغيك المًل  وذل  بً ممداه  موذج اَل حداك المطا  

 :الممعدد وذل  امً ي  
(  مدى واود  المع وماً  الما  يقادمظً  طاًه إداك  مع وماً  المع ايه)معًدلة ا حداك الممغيك المًب  

 (امه الم طيمية، العوامه المق ية،  العوامه ال  واية العو )ل   الممغيكا  الم مق ة 
 نموذج معادلة االنحدار الخطي المتعدد:  أوال

Y = C+ X1 + X2 + X3 + Eit  

 :حيث

Y :  ( دوك  طه مع ومً  إداك  المع يه ه  إممًذ القكاكا )ممثه الممغيك المًب 
X1 :الممغيك الم مقه العوامه الم طيمية 
X2 : الم مقه العوامه المق يةالممغيك 
X3 :الممغيك الم مقه العوامه ال  واية 
C :ثًب  اَل حداك. 

Eit : ممثه المطا العشوائ.  
 نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد: ثانيا

 ،العواماااه الم طيمياااة)كا  الم ااامق ة ماااه ا اااممداه مح ياااه اَل حاااداك المطااا  الممعااادد لمعكهاااة الممغيااا
مادى واود  المع وماً  الما  يقادمظً  طاًه )ل   الممغيك الماًب  (لعوامه ال  وايةاالعوامه المق ية، 

أن معًدلاة ( 62.4)، وقاد مباين مان ماهه  ماًئا هاذا المح ياه وادوه كقاه ( إداك  مع ومً  المع ايه
وهااااا  ذا  دَللاااااة  12.820المح اااااوبة م اااااًو    Fاَل حاااااداك وياااااد  ومقبولاااااة حياااااث  أن قيماااااة 

 .0.04من  أقهوه   0.000لية م ًو  حيث ان القيمة اَلحممً 0.04إحصًئية ل د م موى  
ومااااااان ماااااااهه معاااااااًمه  الممغياااااااكا  الم ااااااامق ة بعاااااااد أن ماااااااه محوي ظاااااااً إلااااااا  لهماااااااً  معيًكياااااااة 

Standardization  المووااود  هاا  لمااود Beta  يمبااين أن أاثااك الممغيااكا   الم اامق ة ماااثيكا
امااه الم طيميااة  ي ياال العوامااه ال اا واية حيااث  ل اا  الممغيااك المااًب  هااو  العوامااه المق يااة ي ياال  العو 

 .ل   المكميد Beta  0.0.4  ،0.821  ،0.820ب غ  قيمة معًمه  
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والقيماة اَلحممًلياة المقًب اة لال   R2=  0.2.2( المل يك)امً ب غ  قيمة معًمه المحديد المعده 
مماااً ياااده ل ااا  أن    ااابة المباااًين الاااذ  مل اااكه الممغياااكا  الم ااام ق ة المااا  دم ااا   0.000ب غااا  

 .0.04ل د م موى دَللة  2..2معًدلة اَل حداك من مبًين الممغيك المًب  ويد  وم ًو  

قاادمظً  طااًه إداك  مع ومااً  وااود  المع ومااً  الماا  ي) ويمااان امًبااة معًدلااة ا حااداك الممغيااك المااًب 
اماً ( العواماه المق ياة،  العواماه ال ا واية  ،العوامه الم طيمياة) ل   الممغيكا  الم مق ة(  المع يه
 :ي  

Ŷ  = 1.268 + 0.240 X1 +  0.271 X2 +0.251 X3  

 تحليل االنحدار الخطي المتعدد - (08.5)جدول 
المتغيرات 
 المستقلة

معامالت 
 االنحدار

 الخطأ المعيار
معامالت االنحدار 

 المعيارية
Beta 

 القيمة االحتمالية tقيمة 
sig. 

دال 
غير 
 دال

دال عنـد  0.000 5.627  0.225 1.268 الثابت
1.15 

العوامـــــــل 
 0.000 3.906 0.246 0.062 0.240 التنظيمية

دال عنـد 
1.15 

العوامـــــــل 
 0.000 6.183 0.375 0.044 0.271 التقنية

دال عنـد 
1.15 

العوامـــــــل 
 السلوكية

دال عنـد  0.000 4.209 0.243 0.060 0.251
1.15 

 ANOVAتحليل التباين 

 1.111 القيمة االحتمالية F 64.281قيمة اختبار 

قيمـــــــة معامـــــــل  التفســـــــير 
 1.111 القيمة االحتمالية لمعامل التفسير R2 1.478المعدل 
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   ــة العوامااه أهااكاد العي ااة هاا  آكاً ممو ااطً  بااين َل مووااد هااكوال : الفرضــية الرئيســية الثاني
البيئياااة لااا طه إداك  مع وماااً  المع ااايه وماثيكهاااً ل ااا  واااود  المع وماااً  الم اااممدمة هااا  إمماااًذ 

المؤهاه  ، العمك، الم م  الوطيل ،الو  )كا  الديموغكاهية المًلية يعزى إل  الممغيالقكاكا  
والم  ي بثال م ظاً    =0.05ل د م موى دَللة  (لدد   وا  المبك ، م طقة العمه ، الع م

 : اللكضيً  اللكلية المًلية 
العوامـل البيئيـة لـنظم إدارة معلومـات في  آراء أفراد العينةمتوسطات بين ال توجد فروق -2.0

عنـد الجـنس يعـزى إلـى التعليم وتأثيرها على جـودة المعلومـات المسـتخدمة فـي إتخـاذ القـرارات 
    =0.05مستوى داللة  

 لجنسالمعزوة ل tنتائج  اختبار   - (01.5)جدول رقم 

المتوســــــــــــــط  العدد الجنس البيان
 الحسابي

االنحـــــــــــــراف 
القيمـــــــــــــــــــــة  tقيمة  المعياري

 االحتمالية

ــــة المتاحــــة إلســــتخدام  العوامــــل التنظيمي
 نظام إدارة معلومات التعليم

 0.970 0.432 3.997 109 ذكور
0.333 

  0.451 3.938 99 اناث

العوامــل التقنيــة المتاحــة إلســتخدام نظــام 
 إدارة معلومات التعليم

 

 1.451 0.630 3.680 109 ذكور
0.148 

  0.553 3.560 99 اناث

المتاحـــــة إلســـــتخدام العوامـــــل الســـــلوكية 
 نظام إدارة معلومات التعليم 

 2.693 0.395 3.705 109 ذكور
0.008 

  0.427 3.552 99 اناث

مدى جودة المعلومات التـي ينتجهـا نظـام 
 إدارة معلومات التعليم

 0.538 0.436 4.131 109 ذكور
0.591 

  0.427 4.098 99 اناث

 جميع المحاور
 1.537 0.377 3.904 109 ذكور

 
0.126 

 0.399 3.821 99 اناث 

 0.17تساوي   1.15ومستوى داللة " 216"الجدولية عند درجة حرية  tقيمة 

العوامااه البيئيااة هاا  َلممبااًك اللااكوال بااين ممو ااطً  ا ااموًبً  المبحااوثين  tمااه ا ااممداه اممبااًك 
يعزى إلا  الوا     ل طًه إداك  مع ومً  المع يه ووود  المع ومً  الم ممدمة ه  إممًذ القكاك  

 tوالاذ  يباين أن قيماة ( 69.4)وال ماًئا مبي اة ها  وادوه كقاه     =0.05ل اد م اموى دَللاة  
الودولياة والما  م اًو   tوها  اقاه مان قيماة  .6.40المح وبة لومي  المحاًوك موممعاة م اًو  

مماً  0.04وها  أاباك مان   0.681، امً أن القيمة اَلحممًلية لوميا  المحاًوك م اًو    .6.9
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العوامــل البيئيــة لــنظم إدارة فــي  آراء أفــراد العينــةمتوســطات بــين فــروق عــدم وجــود يااده ل اا  
ــيم وتأثيرهــا علــى جــودة المعلومــات المســتخدمة فــي إتخــاذ القــرارات  يعــزى إلــى معلومــات التعل

ومل اك هاذه ال ميواة باان الو  اين لظماً  لا  المظاًه .    =0.05عند مستوى داللـة  الجنس 
يً ة الموطيل العًده الم  ممبعظً األو كوا والم ًوا  ذل  إل    ودواأللمًه والحال ه  العمه ويع

و ( 8004، أبو اب )ودكا اة ( 8060حماًد، )و تتفق هذ  النتيجـة مـع دراسـة  .بين الو  اين 
ويعاازو  ،هاا  أ اال َل مووااد هااكوال هاا  ام ااموًبً  ُمعاازى لممغيااك الواا  ( 8064هكوا ااة ، )دكا ااة 

البًحااااث هاااااذا امملااااًال هااااا  أن الدكا ااااً  الثهثاااااة ال اااااًبقة مماااا  هااااا  مؤ  ااااً  مع يمياااااة، وهاااااذه 
 .مًج إل  ماًهؤ اللك  بين الو  ينالمؤ  ً  مح

يئيـة لـنظم إدارة معلومـات العوامـل الب في آراء أفراد العينة متوسطاتبين ال توجد فروق -2.2
ــيم  ــى جــودة المعلومــات التعل ــى  المســتخدمة فــي إتخــاذ القــراراتوتأثيرهــا عل ــد العمر يعــزى إل عن
  =0.05 داللةمستوى 

 للعمر (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي  - (21.5)جدول رقم 
 مصدر التباين المحور

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

إلستخدام نظام العوامل التنظيمية المتاحة 
 إدارة معلومات التعليم

 0.165 3 0.496 بين المجموعات
0.849 

 
0.469 

 0.195 204 39.764 داخل المجموعات 

  207 40.260 المجموع
العوامل التقنية المتاحة إلستخدام نظام 

 إدارة معلومات التعليم
 

 0.728 3 2.185 بين المجموعات
2.080 

 
0.104 

 0.350 204 71.438 المجموعاتداخل  
  207 73.623 المجموع

العوامل السلوكية المتاحة إلستخدام نظام 
 إدارة معلومات التعليم

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

0.385 3 0.128 
0.737 

 
0.531 

 35.573 204 0.174 

35.958 207  

جودة المعلومات التي ينتجها نظام إدارة 
 معلومات التعليم

 0.310 3 0.929 بين المجموعات
1.684 

 
0.172 

 0.184 204 37.490 داخل المجموعات 
  207 38.418 المجموع

 جميع المحاور
 0.213 3 0.638 بين المجموعات

1.416 
 

0.239 
 0.150 204 30.634 داخل المجموعات 

  207 31.272 المجموع

 2.65تساوي  1.15ومستوى داللة " 214، 3"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 
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ممو اطً  ممبًك هذه اللكضية مه ا ممداه اممبًك مح يه المبًين األحًد  َلممبًك اللكوال باين م
العوامااه البيئيااة ل طااًه إداك  مع ومااً  المع اايه ووااود  المع ومااً  الم ااممدمة هاا  آكاً أهااكاد العي ااة 
والااذ  يبااين أن ( 80.4)، وال مااًئا مبي ااة هاا  واادوه كقااه  العمااكيعاازى إلاا     هاا  إممااًذ القااكاك 

الودوليااة  Fوهاا  أقااه ماان قيمااة  ، 6.269المح ااوبة لومياا  المحااًوك موممعااة م ااًو   Fقيمااة 
وه  أابك من  0.624، امً أن القيمة اَلحممًلية لومي  المحًوك م ًو    8.14والم  م ًو   

العوامــل البيئيــة  فــي آراء أفــراد العينـةمتوســطات بــين فـروق علــى عــدم وجــود مماً ياده  0.04
يعزى  لنظم إدارة معلومات التعليم وتأثيرها على جودة المعلومات المستخدمة في إتخاذ القرارات

ويعزوا البًحث ذل  إل  ووود لدد من المممصين .   =0.05عند مستوى داللة   العمرإلى 
داكيين ه  مدكا  األو اكوا  ، وذو  المبك  ه  موًه الحً ود وما ولوويً المع ومً  امدك ين وا 
، بيمااااًن ُماااديك المدك اااة ال واااًو إلااايظه لإل مل اااًك والم اااًلد  هااا  ااااه ودياااد وُمااابظه هااا  ال طاااًه 

ماااه مطبيقظااً هاا  ماااداك  األو ااكوا ودكا اااة  الماا ( 8009)ماا  دكا اااة مظ ااً  وتتفــق هـــذ  الدراســة
أبو ب  )والمع يه غز  ، و م  دكا ة  الم  مه مطبيقظً ل   مداك  وزاك  المكبية( 8064هكوا ة، )
الم  أطظك  هكوال ذا  دَللة إحصًئية ُمعزى ( 8062الغكبًو ،)وتختلف مع دراسة ( 8004، 

 المع وماً   طاه َل اممداه الممًحاة امماً اً  حاوه المبحاوثين لُممغياك العماك ها  ا اموًبً 
 .المحو بة الصحية

 
العوامـل البيئيـة لـنظم إدارة معلومـات ال توجد فروق بين متوسطات آراء أفراد العينة في -2.3

ــرارات ــي إتخــاذ الق ــى جــودة المعلومــات المســتخدمة ف ــيم وتأثيرهــا عل ــى المســمى  التعل يعــزى إل
 . =0.05الوظيفي عند مستوى داللة  

 لمسمى الوظيفيل (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي  - (20.5)جدول رقم 
مجموع  مصدر التباين المحور

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

العوامل التنظيمية المتاحة إلستخدام نظام 
 إدارة معلومات التعليم

 0.194 3 0.583 بين المجموعات
1.000 

 
0.394 

 0.194 204 39.677 داخل المجموعات 

  207 40.260 المجموع
العوامل التقنية المتاحة إلستخدام نظام 

 إدارة معلومات التعليم
 

 0.804 3 2.411 بين المجموعات
2.302 

 
0.078 

 0.349 204 71.211 داخل المجموعات 
  207 73.623 المجموع

السلوكية المتاحة إلستخدام نظام العوامل 
 إدارة معلومات التعليم

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

0.189 3 0.063 0.359 
 

0.782 
 35.769 204 0.175 
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مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

35.958 207  

مدى جودة المعلومات التي ينتجها نظام 
 إدارة معلومات التعليم

 0.132 3 0.396 بين المجموعات
0.708 

 
0.549 

 0.186 204 38.023 المجموعات داخل 
  207 38.418 المجموع

 جميع المحاور
 0.142 3 0.427 بين المجموعات

0.940 
 

0.422 
 0.151 204 30.846 داخل المجموعات 

  207 31.272 المجموع

 3.14تساوي  1.15ومستوى داللة " 215، 2"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 

ممو اطً  اللكضية مه ا ممداه اممبًك مح يه المبًين األحًد  َلممبًك اللكوال باين َلممبًك هذه 
يعاازى إلاا    هااً هاا  اممااًذ القااكاكا ك ودو ،   طااه إداك  مع ومااً  المع اايهالااًً  هاا  آكاً أهااكاد العي ااة 

المح اااوبة  Fوالاااذ  يباااين أن قيماااة ( 86.4)، وال ماااًئا مبي اااة هااا  وااادوه كقاااه الم ااام  الاااوطيل  
 0.02الودولية والم  م اًو    Fوه  أقه من قيمة  0.110لومي  المحًوك موممعة م ًو     

ل ا  مماً ياده  0.04وه  أابك مان  0.461مًلية لومي  المحًوك م ًو  ، امً أن القيمة اَلحم
العوامــل البيئيــة لــنظم إدارة معلومــات  فــي آراء أفــراد العينــةمتوســطات بــين فــروق  عــدم وجــود

ــرارات ــي إتخــاذ الق ــى جــودة المعلومــات المســتخدمة ف ــيم وتأثيرهــا عل ــى  التعل المســمى يعــزى إل
اً و اواد ك ويل اك ذلا  باان العي اة الم امظدهة هاه ُماد .  =0.05الوظيفي عند مستوى داللـة  

اً الم اااااًطال المع يميااااة ممقااااًكبين باااااًلمؤهه  والممصصااااً  الع ميااااة ذا  العهقاااااة ك الماااادكاً وُمااااد
ويحدث مكقيً  ه  ال  ه الوطيل  هًل ًئد ُيصبح ُمديك وُمديك المدك ة ُممان  ،بًلموًه المكبو  

الغكبااًو  )ماا  دكا ااة اااه ماان  وتتفــق هــذ  النتيجــة، أن ياامه مكقيماال إلاا  ُمااديك م طقااة مع يميااة 
،  أبو اااااااب )، ودكا اااااااة ( 8064هكوا اااااااة ، )، ودكا اااااااة ( 8060حماااااااًد ، )ة ، ودكا ااااااا( 8062،

وذل  لمشًبل مومم  الدكا ة م  الدكا ً  الثهثة األميك  حيث مه مطبيال هذه الدكا اً  ( 8004
  .  المؤ  ً  المكبوية ه  قطًع غز الثهثة ه
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البيئيـة لـنظم إدارة معلومـات العوامـل ال توجد فروق بين متوسطات آراء أفراد العينة في -2.4
يعزى إلـى المؤهـل العلمـي  التعليم وتأثيرها على جودة المعلومات المستخدمة في إتخاذ القرارات

  =0.05عند مستوى داللة  
 لمؤهل العلميل (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي  -(22.5)جدول رقم 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

العوامل التنظيمية المتاحة إلستخدام نظام 
 إدارة معلومات التعليم

 0.257 3 0.771 بين المجموعات
1.328 

 

0.266 

 0.194 204 39.489 داخل المجموعات 

  207 40.260 المجموع

العوامل التقنية المتاحة إلستخدام نظام 
 إدارة معلومات التعليم

 

 0.265 3 0.796 بين المجموعات
0.743 

 

0.527 

 
 0.357 204 72.827 داخل المجموعات

  207 73.623 المجموع

العوامل السلوكية المتاحة إلستخدام نظام 
 إدارة معلومات التعليم

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

1.082 3 0.361 
2.110 

 

0.100 

 
34.876 204 0.171 

35.958 207  

مدى جودة المعلومات التي ينتجها نظام 
 إدارة معلومات التعليم

 0.304 3 0.912 بين المجموعات
1.654 

 

0.178 

 0.184 204 37.506 داخل المجموعات 

  207 38.418 المجموع

 جميع المحاور
 1.473 0.221 3 0.663 بين المجموعات

 

0.223 

المجموعاتداخل    30.609 204 0.150 
  207 31.272 المجموع

 2.65تساوي  1.15ومستوى داللة " 214، 3"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 

ممو اطً  َلممبًك هذه اللكضية مه ا ممداه اممبًك مح يه المبًين األحًد  َلممبًك اللكوال باين 
يعاازى إلاا    هااً هاا  اممااًذ القااكاكا ك ودو  ،المع اايه طااه إداك  مع ومااً  الااًً  هاا  آكاً أهااكاد العي ااة 
المح اوبة لوميا   Fوالذ  يبين أن قيمة ( 88.4)، وال مًئا مبي ة ه  ودوه كقه المؤهه الع م  

، اماً   8.14الودولياة والما  م اًو   Fوها  أقاه مان قيماة   6.001المحًوك موممعة م ًو   
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ممــا يــدل علــى  0.04وهاا  أابااك ماان   0.016أن القيمااة اَلحممًليااة لومياا  المحااًوك م ااًو    
العوامــل البيئيــة لــنظم إدارة معلومــات  فــي آراء أفــراد العينــةمتوســطات عــدم وجــود فــروق بــين 

يعزى إلـى المؤهـل العلمـي  التعليم وتأثيرها على جودة المعلومات المستخدمة في إتخاذ القرارات
اً الم اًطال المع يمياة ممقاًكبين ك المادكاً وُمادويل ك ذل  بان العي ة الم مظدهة هاه ُماداًك و اواد ، 

ما  دكا اة  وتتفق هـذ  النتيجـة ،بًلمؤهه  والممصصً  الع مية ذا  العهقة بًلموًه المكبو  
، ودكا اااة ( 8064هكوا اااة، )، ودكا اااة ( 8060حماااًد، )، ودكا اااة ( 8062الغكباااًو ،)ااااه مااان 

وذل  لمشًبل مومم  الدكا ة م  الدكا ً  الثهثة األميك  حيث مه مطبياال هاذه ( 8004،أبو ب )
 الدكا ً  الثهثة ه  المؤ  ً  المكبوية ه  قطًع غز  

ال توجد فروق بين متوسطات آراء أفراد العينة في العوامل البيئية لـنظم إدارة معلومـات  -2.5
التعليم وتأثيرها على جـودة المعلومـات المسـتخدمة فـي إتخـاذ القـرارات يعـزى إلـى عـدد سـنوات 

 . =0.05الخبرة عند مستوى داللة  
 

 عدد سنوات الخبرةل (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي  -(23.5)جدول رقم 
 مصدر التباين المحور

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F  "  

القيمة 
 االحتمالية

العوامل التنظيمية المتاحة إلستخدام نظام 
 إدارة معلومات التعليم

 0.070 3 0.209 بين المجموعات
0.355 

 
0.786 

 
 0.196 204 40.051 داخل المجموعات

  207 40.260 المجموع

العوامل التقنية المتاحة إلستخدام نظام 
 إدارة معلومات التعليم

 

 0.348 3 1.043 بين المجموعات
0.978 

 

0.404 

 
 0.356 204 72.579 داخل المجموعات

  207 73.623 المجموع

العوامل السلوكية المتاحة إلستخدام نظام 
 إدارة معلومات التعليم

المجموعاتبين   
 داخل المجموعات

1.255 3 0.418 
2.459 

 

0.064 

 
34.703 204 0.170 

35.958 207  

جودة المعلومات التي ينتجها نظام إدارة 
 معلومات التعليم

 0.223 3 0.670 بين المجموعات
1.207 

 
0.308 

 
 0.185 204 37.748 داخل المجموعات

  207 38.418 المجموع

المحاور جميع  0.538 0.725 0.110 3 0.330 بين المجموعات 
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مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F  "  

القيمة 
 االحتمالية

   0.152 204 30.943 داخل المجموعات
  207 31.272 المجموع

 2.65تساوي  1.15ومستوى داللة " 214، 3"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 
ممو اطً  ممبًك اللكوال باين َلممبًك هذه اللكضية مه ا ممداه اممبًك مح يه المبًين األحًد  َل

العوامااه البيئيااة ل طااًه إداك  مع ومااً  المع اايه ووااود  المع ومااً  الم ااممدمة هاا  آكاً أهااكاد العي ااة 
والاذ  ( 80.4)، وال ماًئا مبي اة ها  وادوه كقاه  لادد  ا وا  المباك يعازى إلا   إممًذ القكاك ه  

 Fوهااا  أقااه مااان قيماااة   6.426المح ااوبة لوميااا  المحاااًوك موممعااة م اااًو    Fيبااين أن قيماااة 
  0.804، اماااً أن القيماااة اَلحممًلياااة لوميااا  المحاااًوك م اااًو     8.14الودولياااة والمااا  م اااًو   

ممـا يـدل  علـى عـدم وجـود فـروق بـين متوسـطات آراء أفـراد العينـة فـي  0.04وه  أابك مان 
مســتخدمة فــي العوامــل البيئيــة لــنظم إدارة معلومــات التعلــيم وتأثيرهــا علــى جــودة المعلومــات ال

ويعاازو البًحااث . =0.05عنــد مســتوى داللــة   إتخــاذ القــرارات يعــزى إلــى عــدد ســنوات الخبــرة
ذل  إل  أن الموطلين الودد ذو  المبك  الحديثة ل ا  إطاهع بًلما ولووياً وامماوك المق ياة وم قاوا 

مباك  القديماة مهه حيًمظه الوًمعياة لاد  م اًقً  ممع اال بي اممداه الحً اود ، أماً الُمادكاً ذو ال
ن هااا  العمااااك ُيماااا ظه ام ااامعً ة بًل ااااكمًكية أو امداكيااااين أو مااادك  الحً اااود هاااا  ماااي والممقاااد
ما  دكا اة وتتففـق هـذ  الدراسـة لم اًلدمظه ها  حاًه وواود أ  صاعوبة أو أ  ُمابظه   ،المدك ة
المااا  ماااه مطبيقظاااً هااا  ماااداك  وزاك  المكبياااة والمع ااايه هااا  غاااز  ودكا اااة ( 8064 ،هكوا اااة)ااااه مااان 

حيث أطظك  ( 8062،الغكاو )وتختلف مع دراسة   (8004 ، ب أبو )ودكا ة ( 8009 ،مظ ً)
الدكا ااااة أ اااال مووااااد هااااكال هاااا  إ ااااموًبً  المبحااااوثين حااااوه امماً يااااً  الممًحااااة م ااااممداه  طااااه 

 .لعدد   وا  المبك  المع ومً  الصحية المحو بة معزى 
 

العوامـل البيئيـة لـنظم إدارة معلومـات في  آراء أفراد العينةمتوسطات بين ال توجد فروق -2.6
 منطقـة العمـلإلـى  يعـزىالتعليم وتأثيرها على جودة المعلومات المستخدمة فـي إتخـاذ القـرارات 

 . =0.05عند مستوى داللة  
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 منطقة العملل (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي  - (24.5)جدول رقم 
مجموع  مصدر التباين المحور

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

العوامل التنظيمية المتاحة إلستخدام نظام 
 إدارة معلومات التعليم

 1.238 0.240 3 0.720 بين المجموعات

 

0.297 

 0.194 204 39.540 داخل المجموعات 

  207 40.260 المجموع
العوامل التقنية المتاحة إلستخدام نظام 

 إدارة معلومات التعليم
 

 0.192 0.069 3 0.207 بين المجموعات

 

0.902 

 
 0.360 204 73.416 داخل المجموعات

  207 73.623 المجموع

نظام  العوامل السلوكية المتاحة إلستخدام
 إدارة معلومات التعليم

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

0.224 3 0.075 0.426 

 

0.735 

 35.734 204 0.175 

35.958 207  

مدى جودة المعلومات التي ينتجها نظام 
 إدارة معلومات التعليم

 1.647 0.303 3 0.908 بين المجموعات

 

0.180 

 
 0.184 204 37.510 داخل المجموعات

  207 38.418 المجموع

 جميع المحاور
 0.910 0.138 3 0.413 بين المجموعات

 

0.437 

 
 0.151 204 30.859 داخل المجموعات

  207 31.272 المجموع
 2.65تساوي  1.15ومستوى داللة " 214، 3"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 

َلممبااااًك اللااااكوال بااااين ، مح يااااه المبااااًين األحااااًد  َلممبااااًك هااااذه اللكضااااية مااااه ا ااااممداه اممبااااًك 
العوامااه البيئيااة لاا طه إداك  مع ومااً  المع اايه وماثيكهااً ل اا  وااود  ممو ااطً  آكاً أهااكاد العي ااة هاا  

يعازى إلا  م طقاة العماه ، وال ماًئا مبي اة ها  وادوه  ، المع ومً  الم ممدمة ها  إمماًذ القاكاكا 
وها    0.960وبة لوميا  المحاًوك موممعاة م اًو   المح ا Fوالذ  يبين أن قيمة ( 82.4)كقه 

، اماااً أن القيماااة اَلحممًلياااة لوميااا  المحاااًوك  8.14الودولياااة والمااا  م اااًو    Fأقاااه مااان قيماااة 
آراء فروق بين متوسطات  على عدم وجودممً يده   0.04وه  أابك من    ، .0.20م ًو  

أفــراد العينــة فــي العوامــل البيئيــة لــنظم إدارة معلومــات التعلــيم وتأثيرهــا علــى جــودة المعلومــات 
وتتفـق .  =0.05يعزى إلى منطقة العمل عند مستوى داللة  المستخدمة في إتخاذ القرارات 

هكوا ااة )ماا  دكا ااة وتختلــف هــذ  الدراســة ( 8004 ،أبو ااب )ماا  دكا ااة اااه ماان  هــذ  الدراســة
الم  أطظك  هكوال ذا  دَللة إحصاًئية حاوه م اموى مااثيك  طاه المع وماً  امداكياة (  8064،

وأداً امداك  المدك ااية هاا  وزاك  المكبيااة والمع اايه ُمعاازى لممغيااك ماااًن العمااه لصااًلح مديكيااة شااكال 
 .غز  
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 النتائج :أواًل 
 :أطظك  الدكا ة ال مًئا المًلية 

بًمماً يااً  الم طيميااة الممًحااة )ووااود دكوااة لًليااة ماان المواهقااة ل اا  المحااوك الممع ااال  -1
ماان العي ااة الدكا ااة الم اامط عة أكائظااه حيااث ب اا  الااوزن (  ه إداك  مع ومااً  المع اايهً طاام ااممداه 

% 61.46ااااًن الاااوزن ال  اااب  لموماااوع هقاااكا  الااا مط امداك   ه،  72.26ال  اااب  لظاااذا المحاااوك 
والااااوزن ال  ااااب  % 72.46وب ااا  الااااوزن ال  اااب  لاااادله امداك  الع يااااً م اااممداه  طااااه المع وماااً  

وهذا يدله ل   أن امماً يً  % 76.66  لمع يهه إداك  مع ومً  اً طلمدكيد الم ممدمين ل   
الم طيمية الم  موهكهً دائك  المكبية والمع يه مممث ة بًل مط امداك  الممب  ، و دله امداك  الع يً و 

ُمكملعاة إلا  حاد ماً وم اًهه ها  زياًد   ه إداك  مع وماً  المع ايهً طامدكيد الم اممدمين م اممداه 
و ماااؤثك ل ااا  واااود  المع وماااً  المااا  يقااادمظً ال طاااًه بشااااه  طاااًه إداك  مع وماااً  المع ااايه الاااًً  
 .إيوًب 

بًمماً يً  المق ية الممًحة م اممداه )ووود دكوة مواهقة لًلية ل   هقكا  المحوك الممع ال  -5
ال  ااب  حيااث ب اا  الااوزن ، ماان قبااه أهااكاد العي ااة الم اامط عة أكائظااه (  ه إداك  مع ومااً  المع اايهً طاا

واًن الوزن ال  ب  الُممع ال بًلمعدا  الما ولووية الممًحة % 72.46لموموع هقكا  هذا المحوك 
شباة  اً وا غيك مواهقين إل  حد مً ل   وهك ه  حين أن البًحثين % 70.72ب   الوزن ال  ب  

لممًديااة لًليااة ، % 72.27وهيمااً يمع ااال بوااود  ال طااًه ب اا  الااوزن ال  ااب   ،إ مك اا  ذا  وااود  وا 
وهذا يدله ل   أن مداك  األو كوا مممم  بيماً يً  مق ية لًلية م ًهه ه  لمه  طه المع ومً  
بالًً  لًلية بمهل  كلة شباة ام مك ا  الما  محماًج إلا  مح اين ومطاويك وااذل  هيماً يمع اال 

وماؤثك ل ا  واود  المع وماً  الالاًً  د العي اة ويزياد مان د بح اد كأ  أهاكابواود  ال طاًه هظاو ويا
 .الم  يقدمظً ال طًه بشاه إيوًب 

ماادى ماااثيك العوامااه )ووااود دكوااة مواهقااة لًليااة ماان قبااه أهااكاد العي ااة  ل اا  المحااوك الممع ااال  -2
هقااااد أطظااااك  إوًبااااً  أهااااكاد العي ااااة أن العوامااااه ال اااا واية ، ( ال اااا واية ل اااا   طااااه المع ومااااً  

وضااكوك  إ اامغهلظً هاا  ماديااة  ه إداك  مع ومااً  المع اايهً طااً  اللكديااة مملااال ل اا  أهميااة والمووظاا
ممًذ القكاكا  وهاذا ُيشايك ، %   75.64حيث ب   الوزن ال  ب  لظذا المحوك  ،المظًه المدك ية وا 

هاا  مااداك  األو ااكوا مزيااد ماان  ه إداك  مع ومااً  المع اايهً طااإلاا  أن العوامااه ال اا واية لم ااممدم  
 . ومؤثك ل   وود  المع ومً  الم  يقدمظً ال طًه بشاه إيوًب  ً  ال طًهالً
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بواود  المع وماً  الما  يقادمظً )ووود دكوة لًلية من المواهقة ل ا  هقاكا  المحاوك الممع قاة  -4
حيث ب   الوزن ال  ب  موًبً  أهكاد العي ة الم مط عة أكائظه ل ا  (  طًه إداك  مع ومً  المع يه

بًل  ابة : وب غ  إوًبً  الم مط عين ل   أوزاً هاذا المحاوك اماً ي ا  %   65.21هذا المحوك 
، أمااً بمصااو   ااكلة % 60.67لمهئمااة المع ومااً  الماا  ُيقاادمظً ال طااًه ب غاا    اابة المواهقااة 

 بدقاااة، وهيماااً يمع اااال %   61.26هقاااد اً ااا  المواهقاااة لًلياااة وب غاااة  ،ال طاااًه بماااوهيك المع وماااً 
وهذه ال  ابة العًلياة ها  هعًلياة %  62.25هقط ب   الوزن ال  ب  ( ومً صحة المع )المع ومً  

ه  إممًذ القكاكا  ه  مداك  اَلو كوا ه   ميواة لاوهك  العواماه الما   طًه إداك  مع ومً  المع يه 
عوامااه المممث ااة بًلعوامااه الم طيميااة الممًحااة و ال بًلصااوك  المط وبااةن يعمااه ال طااًه أم ااًهه هاا  

وأن ياون ، و  وايً  الم ممده إموًه ال طًه هوهك  هذه العوامه أد  لزيًد  هعًلية ال طًه المق ية 
من ِقبه قكاك  الماثيك ل   وود  المع ومً  وبًلمًل  إ ممدامل بيممًذ اللل م ًهمة م حوطة ه  

 .العًم ين 

 إداك  لاا طه ةالبيئياا العوامااهبااين   0.02موواد لهقااة ذا  دَللااة إحصااًئية ل ااد م ااموى دَللااة  -2
 .القكاكا  إممًذ ه  الم ممدمة المع ومً  وود و  المع يه مع ومً 

  بااين العوامااه الم طيميااة  0.02مووااد لهقااة إيوًبيااة ذا  دَللااة إحصااًئية ل ااد م ااموى دَللااة
 طاااًه إداك  مع وماااً   يقااادمظً المااا  المع وماااً  واااود  و الممًحاااة م اااممداه  طاااًه المع وماااً 

 .المع يه 
  باااين العواماااه المق ياااة  0.02موواااد لهقاااة إيوًبياااة ذا  دَللاااة إحصاااًئية ل اااد م اااموى دَللاااة

 .   طًه إداك  مع ومً  المع يه  يقدمظً الم  المع ومً  وود  والممًحة 

  وباين العواماه ال ا واية  0.02موود لهقة إيوًبية ذا  دَللاة إحصاًئية ل اد م اموى دَللاة 
 . طًه إداك  مع ومً  المع يه  يقدمظً الم  المع ومً  وود 

 إداك  ل طه البيئية العوامهَل موود هكوال ذا  دَللة إحصًئية ه  إ موًبً  المبحوثين حوه  -6
ُمعازى ل ُممغياكا   القاكاكا  إمماًذ ها  الم اممدمة المع وماً  واود  ل ا  وماثيكهاً المع ايه مع ومً 
 .(المبك  ، م طقة العمه  الو   ، العمك ، المؤهه الع م  ، لدد   وا ) المًلية 
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 التوصيات : ثانيًا 
إشااااكا  العااااًم ين هاااا  المااااداك  ماااان ُماااادكاً و ااااواد وُمدك ااااين  بمصااااميه ال طااااًه وأمااااذ أكائظااااه  -1

وااكاً المعاديه  ل ا  ال طااًه الما  ممواهاال ل يظااً  ومهحطاًمظه  المعم قاة بًل طااًه بعاين املمباًك وا 
 .أغ د المداك 

، ه مااً هااو وديااد ل اا   طااًه المع ومااً دوكا  مدكيبيااة بشاااه دوك  لشااكح وموضاايح ااا لقااد -5
، وأن يااااون م اامواهً يممًشااا  ماا  المطاااوكا  ل ااا  إدامااة هاااذه الاادوكا  المدكيبيااةومحًولااة العمااه 

 .والمعديه  الم  محدث ل   ال طًهوالمغيكا  
والممًبعااة وا  اامطهع أكائظااه  زيااًد  دلااه امداك  الع يااً لم ااممدم  ال طااًه ماان مااهه المشااوي  -2

 . طه إداك  مع ومً  المع يهحوه المشًاه الم  يواوظو ظً ه  إ ممداه 
العماااه ل ااا  ماااوهيك شاااباة إ مك ااا  هااا  ماااداك  األو اااكوا م بااا  حًواااة الم اااممدمين م اااممداه  -4

ال طااااًه ب ه ااااة وال ااااكلة المط وبااااة ، و مااااوهيك مااااوطل  دلااااه ه اااا  مممصصااااين هاااا  الشااااباً  
 .ًاه واأللطًه الممع قة بشباة ام مك   مصهح المش

بمً يماوائه ما  ، العمه ل   محديث أوظز  الحً ود والُمعدا  المق ية المووود  ه  المداك   -2
 طاااه إداك  حًواااة الم اااممدمين م اااممداه ال طاااًه ب ه اااة و اااظولة وي بااا  الغًياااة المط وباااة مااان 

 .مع ومً  المع يه
ودوكه ها  إ واًز المظاًه  طاًه إداك  مع وماً  المع ايه همياة العمه ل ا  مولياة الم اممدمين با -6

ممااًذ القاااكاكا  والوصاااوه إلااا  أهضاااه ال ماااًئا ، وماااوهيك الااادله ل مااادكاً والمدك اااين الم اااممدمين  وا 
ق اااًلظه باااان ال طااًه َل يعمباااك باااديه لاان دوكهاااه امداك  باااه هااو ماماااه وُمح ااان ل ماااًئا  ل  طااًه وا 

 .مم  أداًهه ويمده المدك ة والطًلد والمو
 يكغبو ظاً، الما  المدمً  والصاهحيً  ل   ل معكل األو كوا مداك  ه  م ممك مقييه إوكاً -7

 العمااه ل اا  بظاادل بًلمااداك  الُمطبقااة  طااه إداك  مع ومااً  المع اايه لاان كضااًهه م ااموى وقيااً 
 .والًًمل وودمل مح ين

 ،و اًئه إلامكو ياة  اكيعةامهممًه بًلدله الل   الُمقده  واً لن طكيال األهكاد أو من مهه  -6
مضاامن أن ياامه حااه الُمشااا ة با ااكع وقاا  ،وا  ااممكاكية لمااه ال طااًه ، ومحًولااة مو ااد األمطااًً 

 .المماكك  الم  قد محدث ه  ال طًه
مزويد المداك  باوظز  حً اود محمولاة ممًحاة المواًه ل ُم اممدمين م اممداه ال طاًه أث اًً  -2

 .وصوه لإل مك  ل اً ية إ قطًع الميًك الاظكب  ، م  موهيك إم
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 الدراسات الُمستقبلية: ثالثًا 
 طااه  وااود  المع ومااً  الماا  مقاادمظًم اا يط الضااًو ل اا  لوامااه أمااكى ممااان أن مااوثك ل اا   -1

 .ل   إممًذ قكاك  هعًلةوماثيكهً  إداك  مع ومً  المع يه
الُمطبقاااة هااا  الماااداك  الحاومياااة أو   طاااه إداك  مع وماااً  المع ااايهإواااكاً دكا اااً  ُمقًك اااة مااا   -5

 .مؤ  ً  مع يمية أمكى 
ه  زيًد  الكضا  الاوطيل    طه إداك  مع ومً  المع يهدكا ً  م  ط الضًو ل   دوك الًً   -2

 .ل عًم ين 
 .من وود  المع يه ه  ه  طين  اَلكمقًًه    طه إداك  مع ومً  المع يهدوك  -4
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 : قائمة المراجع
  الكتب: 

 القكآن الاكيه.
   الاداك " طاه المع وماً  امداكياة ها  الم طماً  المعًصاك  (: ".800)ادكيا ، ثًبا ،

0 الوًمعياة، ام ا دكية، مصك

 ، الوًمعية  الداك ،"األ ً ية الملًهيه" امداكية المع ومً   طه (:8000) و يً  الباك
.اَل ا دكية، مصك  ل  شك والموزي ،

 ، الداك  ،"مقدمة ه   طه المع ومً  امداكية ( : " 6994) و يً وم  ه، ل    الباك
.اَل ا دكية، مصك الوًمعية،

   داك وائه ل  شك والموزي ، " طه المع ومً  المحً بية (: " 8002)الح طًو ، محمد ،
.لمًن، األكدن

 المو و  وآمكون، داك ، مكومة "إ مكاميوية المع يه املامكو  "،(8004)المًن، بدك
شعًع ل  شك والع وه

 ، و ل طبًلة الوًمعية الداك ،"المحً بية المع ومً   طه (:"8004)  الدين امًه الدهكاو 
0ال شك، القًهك  

  مبًدىً  طه المع ومً  امداكية ( :  " 6994)الصبًح، لبد الكحمن والصبً  ،لمًد
.لمًن، داك الم يك ،  الطبعة األول " الحً وبية 

 اليًزوك  ل  شك والموزي  ، " امداك  الحديثة  طكيً  وملًهيه(: "8002)العهال، بشيك ،
.لمًن،األكدن

  المامباة "  طه المع وماً  امداكياة األ ا  والمباًدئ (: " 8008)المغكب ، لبد الحميد،
.العاصكية ،الم صوك ،مصك

  ديد ل ممطيط ه  األ طمة مدمه و: مح يه ال يً ً (: " 6992)الح ين، أحمد
.الشًكقة الطبعة األول ، ،"الحاومية 

  داك الوًمعة " طه المع ومً  المحً بية(:"8008)الدهكاو ، امًه الدين واًمه،  ميك ،
 .الوديد  ل  شك، القًهك 

   82، مو ة المدقال ، لدد" مكاوعة ومح يه: محً بة الالًً  (:" 6991)الكاو  ، حام
  داك اللاك الوًمع  ،  ،" القكاك امداك  و طه دلمل( : "8001)الصيكه ، محمد

 .مصك  ،ام ا دكية
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 ، ل  شك، وائه داك ،"اَلداكية  المع ومً   طه ال  المدمه" (:8004) لبد محمد الطًئ 

.لمًن، األكدن
  ًد  امداكية والم مية البشكية امموًهً  الحديثة ه  القي(: "8060)العوم ، محمد" ،

 .  ، األكدنالم يك  ل  شك والموزي  والطبًلة، الطبعة األول ، لمًنداك 
 ًالمدمه إل   طه المع ومً  (:8000)الايه  ، لثمًن والبيًم ، ههه وال ًلم ، له

.األكدن: ج ل  شك والموزي ،لمًنھ، داك الم 6ًط. اإلداكية
  الامد الع مية ، ، داك " طه المعومً  امداكية (: " 8060)ب يو  ، لبد الحميد

.القًهك ، مصك
 ، وطًئل ( )6)مبًدئ امداك  (: "8060)كبح   لي   ول يًن، هيًا، محمود وقداد

.، لمًن لطبعة األول ، اداك صلًً ل  شك والموزي (" لمديكا
  مامبة داك"مح يه و مصميه  طه المع ومً  المحً بية" : (8002)قً ه، لبد الكزاال ، 

.الموزي ، لمًن، األكدنالثقًهاة ل  اشك و 
  6،ط"  طاه المع وماً  امداكياة (: " 8004)ق دي و ، لًمك والو اًب ، لاهً الادين ،

0 داك الما يك  ل  اشك والموزي ، لمًن، األكدن

  لمًن،  ، الطبعة األول  ، داك اللاك" طه المع ومً  امداكية (: " 8066)مع د،  يد ،
  .األكدن

  داك " الممطيط والكقًبة وص   القكاك" –المحً بة امداكية (: 8066)ومعة، أحمد ،
.، لمًن ، األكدن صلًً ل  شك والموزي ، الطبعة األول 

  طه المع ومً  امداكية مدمه ال طه الداك الوًمعية الطب  " (:8000)  طًن ، إبكاهيه 
 .، ام ا دكية، مصك"وال شك والموزي 

  مؤ  ة الوكاال ل  شك "مبًدىً  طه المع ومً  امداكية"(: 6992)   يه ،الح  ية ،
.، لمًن، األكدن6،ط والموزي ،

  مكاز الامًد . إلداد مديك المدك ة لقيًد  المغييك(: 8000)لمًد الدين، م   مؤممن
.األاًديم  ، القًهك 

 داك الوًمعية، اَل ا دكية، مصك" طه المع ومً  المحً بية(: "8002) لطية، احمد ،. 
  مح يه ومصميه  طه المع ومً  المحً بية : " (8002)قً ه، لبد الكازال محمد" ،

 .األكدن امبة داك الثقًهة ل  شك والموزي ، لمًن،الطبعة األول ، م
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  الطبعاة .  طه المع ومً  امداكية، مادمه إداك (: 6999)غكاد، اًمه وحوًز ، هًدية
 .ومطبعة امشعًع الل ية، القًهك  مامبة. األول 

 
 
 األبحاث : 

  ه   المد ية المدمة لديوان املامكو   الموق  وود  أثك(: "8068)الكواح ة، لمًك
، وًمعة الشكال األو ط، األكدن " العًم ين كض  محقيال

  مبًدئ امداك  م  المكايز ل   إداك  األلمًه، داك الم يك ، ( : "8002)الشمًع، م يه
2لمًن، األكدن، ط

 أثك الًً   طه المع ومً  ه  هًل ية لم ية اممًذ ( :"8004)، محمد  المحً  ة
داك  األلمًه ، ، المو ة األكد ية ه  إ"القكاكا  دكا ة ميدا ية ه  دائك  الومًك  األكد ية

.6،العدد 6المو د 
  والمق ية ه  اثك العوامه الم طيمية (: " 8001) المصبة، محمد المعشك، زيًد و

، " دكا ة مطبيقية ه  القطًع المصكه  اَلكد  : مطبيقً   طه المع ومً  اَلداكية
.، الاك ، اَلكدن(2)،العدد( 8)المو ة اَلكد ية ه  اداك  اَللمًه، المو د

 لهقة  طه المع ومً  امداكية بوود  القكاكا  امداكية دكا ة (:"8064)، محمد الوادية
ك ًلة مًو ميك وًمعة األزهك، ، " قطًع غز  –بية والمع يه العًل  وزاك  المك : حًلة 
.، ه  طينغز 

 ،والمع يه المكبية لوزاك  املامكو ية المدمً   وًح مدى مقييه:   (8060)أحمد حمًد 

.مًو ميك، الوًمعة ام همية، ه  طين ك ًلة العًم ين،  طك ووظة من – غز  قطًع
  طه وهًل ية الًً  ل   البيئية العوامه أثك(:" 8066) ابكاهيهال عد ، دبًغية، محمد و  

األكد ية،  شكاً  المامين ه  مح ي ية دكا ة:  "المامين شكاً  ه  المع ومً  المحً بية
. واَلقمصًد، العدد الم عون ، األكدن امداك  مو ة

 د ل   المحً بة المح ي ية  طًه مع ومً  ل م ييك وم ًل(:"8004)، ههه دكحمون
.لوزائك، الوزائكوًمعة ا، أطكوحة داموكاه ، "إممًذ القكاك ه  المؤ  ة امقمصًدية

 أثك المع ومً  ل   اممًذ القكاكا  ه  الب و  الموًكية ( : 8008)، صبكي ة زيك
.األكد ية، ك ًلة مًو ميك ، وًمعة اليكمو ، األكدن
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   مبًدئ امحصًً وا ممدامًمظً ه  موًَل  المدمة (: "6991)اش ، محمد بظو
.داك الطبًلة الحك ، ام ا دكية، مصك". اَلوممًلية

  دوك  طه ومق يً  اممصًه امداك  ه  مدمة اممًذ (: "8002)مصعد، طبش
ك، ، ك ًلة مًو مي" حًلة مطبيقية وزاك  المكبية والمع يه ه  قطًع غز  -القكاك  

الوًمعة ام همية، ه  طين

 دوك  طه المع ومً  امداكية ه  الكه  من هعًلية ( : "8002)، ا مًليه م ًصكية
، ك ًلة "دكا ة حًلة الشكاة الوزائكية لأللم يوه  –لم ية اممًذ القكاكا  امداكية 

.مًو ميك، وااًمعة محمد بوضيًل الم ي ة، الوزائك
  دكوة موطيل الحً ود ه  امداك  المدك ية ( : "8009)مظ ً، لبد الوهًد محمود

، ك ًلة مًو ميك، الوًمعة "لمداك  واًلة الغوث ه  محًهطً  غز  و به مطويكهً
.ام همية، ه  طين

  ما ولوويً المع ومً  الحديثة و أثكهً ل   القكاكا  (: " 8001) البحيص ، لصًه
، الوًمعة "ل واق  الل  طي   دكا ة ا مطهلية -امداكية ه  م طمً  األلمًه 

 .ام همية، ه  طين
  هًل ية  طه المع ومً  (: ".800)المشًل ، شًاك وًك اهلل، والقطد، محي  الدين

، "دكا ة ميدا ية ه  الشكاً  الص ًلية األكد ية: امداكية وأثكهً ه  إداك  األزمً 
 .0المو د  66المو ة األكد ية ه  إداك  األلمًه، العدد 

 القكاكا   ل   وأثكهً المحو بة الصحية المع ومً   طه (:8060) مصبًح دوي ،ال 

0غز  اَل همية، الوًمعة األوكوب ، غز  م مشل  ل   والطبية دكا ة مطبيقية امداكية
  مطويك  طه المع ومً  امداكية ه  إداكا  المكبية والمع يه (: 8002)الشمك ،مشعًن

ل ب ين بًلمم اة العكبية ال عودية من ووظة  طك مديك  المع يه وم ًلديل وكؤ ًً 
 . مًو ميك ، وًمعة أه القكى ، ال م اة العكبية ال عودية-األق ًه مصوك مقمكح، ك ًلة 

   أداً المواكد البشكية أثك ا ممداه ما ولوويً المع ومً  ل  (:8060)العميب ، لزيز  
ميدا ية ل   األاًديمية الدولية ام مكالية، األاًديمية العكبية البكيطً ية داك ة  -

 www.abahe.co.uk -ل مع يه العًل  
  العًلمية ل  شك "امداك  المدك ية وممط بً  العصك(: "8000)العوم ، ح  ين ،

 .لمًنوالموزي ، 
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  المدمه إل  البحث ه  الع وه ال  واية ه  الع وه (:"6994)الع ًل صًلح حمد
 .مامبة العبياًن: الكيًا". ال  واية

  طه المع ومً  الصحية ولهقمظً بًألداً الوطيل ( : "8062)الغكبًو ، محمود - 
ك ًلة ، " دكا ة ميدا ية ل   مكااز واًلة الغوث الصحية األولية  ه  قطًع غز 

 .مًو ميك ، وًمعة األزهك، غز ، ه  طين
  دوك  طًه المع ومً  ه  اممًذ القكاكا  ه  المؤ  ً  ( :" 8009)الظزايمة، أحمد

، مجل  جامع  دمشق ( دكا ة ميدا ية ه  المؤ  ً  العًمة لمحًهطة اكبد" )الحاومية

، العدد األول 52للعلثم اإلقتصادي  والقانثني ، المجلد 

 ، القكاكا  ص   ه  امداكية المع ومً   طه دوك مقييه: "( 8004) صبك  أبو ب 

 م شوك ، غيك مًو ميك ك ًلة ،" غز  قطًع ه  الل  طي ية ه  الوًمعً  امداكية

0ه  طين ام همية، الوًمعة

  أثك إ ممداه  طه م ً د  القكاكا  ل   مطويك األداً ( : " 8009)كمضًن ، هدوى
، ك ًلة مًو ميك، "دكا ة مطبيقية ل   وزاك  المكبية والمع يه محًهطً  قطًع غز  

 . الوًمعة ام همية، غز  ، ه  طين
    بية العوامه المؤثك  ه  الًً  وهًل ية  طه المع ومً  المحً(: "8066)شًهين، ل 

،ا ية الموًك ، الوًمعة "المحو بة ه  المصًكل الموًكية العًم ة ه  ه  طين
 ام همية، غز 

 البحث الع م ، (:"8006)لبيدا ، ذوقًن ولد ، لبد الكحمن ولبد المًلال، اًيد
 .، داك اللاك، لمًن"ملظومل، أدوامل، وأ ًليبل

  اكية ودوكهً ه  ص ًلة مح يه واق   طه المع ومً  امد( : 8068)لطًو ة، وود
القكاك ه  وزاك  المكبية والمع يه العًل  الل  طي ية، ك ًلة مًو ميك ، وًمعة الم يه، 

 . ه  طين
  المدك ية  امداك  أداً مح ين ه  امداكية المع ومً   طه دوك(: "8064)هكوا ة، أشكل

العًل   والمع يه المكبيةوزاك   ه  SMIS المدك ية امداك  بك ًما ل   مطبيقية دكا ة)
، ك ًلة مًو ميك ، وًمعة األقص ، غز  "(غز  بمحًهطً 

  داك " القدك  ل   إممًذ القكاك ولهقمظً بمكاز الضبط ( : "8060)مو   ، شظكزاد ،
 صلًً ل  شك ، الطبعة األول  ،لمًن ، األكدن 
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 ( اإلستبانة النهائية)– (1)رقم ملحق 
 

 غزة  –الجامعة اإلسالمية 
 كلية التجارة

 ماجستير إدارة األعمال 
 

 
 السيدة الفاضلة ،،، /السيد الفاضل 

 تحية طيبة وبعد ،،،
 : يقوه البًحث بيوكاً دكا ة ل حصوه ل   دكوة المًو ميك ه  إداك  األلمًه ، بع وان 

 

 (العوامل البيئية لنظم إدارة معلومات التعليم وتأثيرها على جودة المعلومات المستخدمة في إتخاذ القرارات )

 األونروا في قطاع غزة مدراسفي   EMISنظام دراسة تطبيقية على
 

 حاااوه الماااوطلين آكاً ل ااا  المعاااكل بظااادل ل بحاااث المظماااة الووا اااد أحاااد اَل ااامبيًن هاااذا ويمثاااه
العوامه البيئية ل طه إداك  مع ومً  المع يه وماثيكهاً ل ا  واود  المع وماً  الم اممدمة ها  إمماًذ 

 اَل امبيًن هاذا مصاميه ماه هقاد لاذل و  غاز ، قطًع ه  األ كوا مداك ل    مطبيقية دكا ةالقكاكا  
 . الدكا ة لظذه الهزمة المع ومً  لوم  المكهال

ًً باان المع وماً   البحاث هاذا إمماًه ه  م ًلد الم  المع ومً  ومقديه المعًون ه  باه أمه ا   ل ما
 ألغكاا إَل م معمه ولن المًمة بًل كيةالم   مدلون بظً  ماون محه إهممًه البًحث و معًمه 

 الم موى إل  المع يمية ل مؤ  ً  امداك  بًَلكمقًً بم موى أن ي ًههالذى أمم    الع م  البحث

 .المط ود واألداً الممميز
 

 البًحث                                                                          
 معمصه محمد اكاز
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 اإلس بمنة
 يرجى إختيار البديل المناسب لكل من األسئلة التالية بوضع إشارة أمام الجواب المناسب 

 :البيانات  الشخصية 

 الجنس  .1

 أنثى                                     ذكر      

 

 العمر  .1

   41إلى أقل من  11                   سنة   11أقل من      

 فأكثر    51                51من إلى أقل  41     

 
 : المسمى الوظيفي  .1

                       مدير مدرسة                ُمدير منطقة تعليمية    

 -----------مسمى أخر                           مديرنائب       

 :المؤهل العلمي  .1

 دبلوم                بكالوريوس               ماجستير                 دكتورا        

 عدد سنوات الخبرة  .4

    11إلى أقل من  5                     سنوات  5أقل من      

 سنة فأكثر  15                    15إلى أقل من  11   

 

 منطقة العمل  .5
 جنوب غزة            وسط غزة             مدينة غزة             شمال غزة     
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 المكان لإلجابة في درجات خمس عبارة كل وأمام العبارات من مجموعة يلي فيما

 المناسب

موافق
 

بشدة
 

موافق 
 

محايد
 

غير موافق
غيــــر موافــــق  

بشدة
 

 نظام إدارة معلومات التعليم  المتاحة إلستخدامالعوامل التنظيمية  معرفة يهدف هذا المحور إلى( المحور األول 

          النمط اإلداري( أواًل 
      بإمكاني تبادل المعلومات والتواصل بسهولة بين مختلف المستويات الوظيفية 1
      والعمليات تحتاج لموافقة اإلدارة العليا إلتمام إنجازهاأغلب المهام  5
 األنشطة والمهام المدرسية لها تاريخ بداية وتاريخ نهاية 2

      (تسجيل الطالب ، تشكيل الفصول ، رصد الدرجات: األنشطة والمهام مثل )

      مهامي وصالحياتي الوظيفيةيوجد وصف وظيفي مكتوب يحدد  4
      بين المدارس في منطقة عملي في إنجاز المهام  توافقيوجد  2

           دعم اإلدارة العليا( ثانيًا 

      نظام معلومات إدارة التعليم الالزمة إلستخدام والمواردالدعم  العليا توفر اإلدارة 1
      سير العمل القائم على إستخدام نظام معلومات إدرة التعليم العليا تتابع اإلدارة 5
      نظام إدارة معلومات التعليم الموظفين على إستخدام  العليا تشجع اإلدارة 2
      تعمل اإلدارة على تقييم عمل النظام بإستمرار 4
      تؤخذ آرائي ومالحظاتي المتعلقة بالنظام بعين اإلعتبار 2

                       تدريب العاملين( ثالثًا 

       حول كيفية إستخدام النظامحصلت على تدريب  1
      مفيدة و تتناسب مع إحتياجاتي إلستخدام النظاملي مواد تدريبية  يتوفر 5
      إستخدام كل تحديث في النظام  حول كيفيةأحصل على تدريب بشكل دوري  2
      الدعم الفني لإلستفسار عن كل ما هو جديد في النظاميساعدني فريق  4

 م معلومات إدارة التعليمانظالتقنية المتاحة إلستخدام العوامل يهدف هذا المحور إلى معرفة ( المحور الثاني 
          (معدات و برمجيات )التجهيزات التكنولوجية  (أواًل 

       المطلوب تتوفر أجهزة حاسوب مالئمة إلنجاز العمل 1
      . بسرعة معالجته تتم الشبكة في خلل حدوث عند 5
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 تتناسب سرعة األجهزة مع حجم العمل المطلوب 2
 

     

      تناسب وسائل إخراج المعلومات اإلحتياجات الكاملة للعمل   4
      .وسرعة بسالسة النظام إستخدام نم تمكنني إنترنت سرعة وفرتت 2
      .المستخدمة اإلنترنت شبكة في انقطاعات تحدث ما نادًرا 6

 فـي إلسـتخدمها التقنيـة اإلمكانيـات أفضـل لتـوفير أجهـزة الحاسـوب تحـديث يتم 7
 .التعليمية اإلدارية المعلومات لنظم الوصول

     

نظـام إدارة معلومـات  متطلبـات مـع المسـتخدمة والتطبيقـات البرمجيـات تتناسب 6
 التعليم 

     

 المتعلقـــة واألخطـــاء المشـــاكل إصـــالح و األعطـــال لمعاجلـــة فنـــي دعـــم يتـــوفر 2
 التقني بالجانب

     

           جودة النظام ( ثانيًا 

      النظام سهل اإلستخدام وغير ُمعقد 1
      بإمكاني اإلعتماد على النظام في إنجاز كل المهام المدرسية 5
      المعلومات في أي مكان و زمانبإمكاني الوصول إلى نظام  2
      يساعدني النظام بالرجوع إلى البيانات القديمة والمؤرشفة 4
      يتسم النظام بالسرعة 2
      أواجه مشاكل وأعطال في أداء النظام   6

 إدارة التعليم م معلوماتانظ السلوكية للمستخدمين إتجا العوامل  معرفة يهدف هذا المحور إلى( المحور الثالث 
تخاذ كمهام تسهيل في تساعدك نظم المعلومات 1        كالقرارات وا 
      المطلوبةو الجودة  بالسرعة الوظيفية يمهام أداء على نظم المعومات تؤثر 5
        لدي الُمخولة الصالحيات مستوى على المعلومات نظم تؤثر 2
       معها والتعامل التكنولوجيا فهم في صعوبة أواجه 4
      عن المهام المنجزة  الرضا زيادة في المعلومات نظام نييساعد 2
       ةالروتيني اإلجراءات تقليص في المعلومات نظام نييساعد 6
 وأهدافها الوظيفية المهام بتنظيم المعلومات نظام نييساعد 7
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8 
اإلعتمـاد علـى المعلومـات المقدمـة أفضل أحيانا أن أتخذ قرارات إعتياديـة دون 

 من النظام
     

مـدى جـودة المعلومـات التـي يقـدمها النظـام فـي ظـل العوامـل البيئيـة  معرفـة يهدف هذا المحور إلـى( المحور الرابع 
   المتاحة

 مالئمة المعلومات     (  أوالً 

      يساعدني النظام في الحصول على معلومات مفيدة في إنجاز مهامي 1

يمكننـــــي النظـــــام مـــــن إســـــتعراض المعلومـــــات حســـــب إحتياجـــــاتي الوظيفيـــــة  5
   والصالحيات المخولة لي

     

تخاذ الخيارات أفضل تحديد في النظام يساعدني 2       القرارات وا 

 بالعمــل العالقــة ذات الوظيفيــة األنشــطة تنظــيم فــي المعلومــات نظــام يســاعدني 4
 وأهدافه

     

      القرارات إلتخاذ المعلومات من مناسب كم بتوفير المعلومات نظام يساعدني 2
  (التوقيت)سرعة توفير المعلومات (  ثانياً 

 علـى الحصـول إلمكانيـة نظـرا يساعدني النظام في إنجاز المهـام بشـكل أسـرع  1
 النظام من بسرعة المعلومات

     

 بالوقـت النظـام مـن المطلوبـة المعلومـات يساعدني النظام فـي الحصـول علـى  5
   المطلوب

     

 المعلومــات كــون مــع تتعــارض ال المعلومــات النظــام فيهــا يــوفر التــي الســرعة 2
 وصحيحة دقيقة

     

أصــبحت أليــة إنتقــال المعلومــات بــين األشــخاص المعنيــين بإتخــاذ القــرار أكثــر  4
 سرعة

     

  (صحة المعلومات )دقة المعلومات (  ثالثاً 

      صحيحة تاريخية معلومات من الحصول على النظاميمكنني  1
      فهمها يسهل وصحيحة مرتبة بطريقة المعلومات يمكنني النظام من إستعراض 5

 إحصـائية وبيانـات رقميـة معلومـات على الحصول من المعلومات نظام يمكنني 2
 مفيدة

     

      األخطاء من وخالية صحيحة معلوماتمن الحصول على  النظاميمكنني  4
      ومفهومة واضحة تقاريريمكنني النظام من الحصول على  2

يمكنني النظـام مـن الحصـول علـى معلومـات ذات موثوقيـة عاليـة تسـتخدم فـي  6
 إتخاذ القرارات

     

      يمكنني النظام من الحصول على معلومات غير متضاربة ومتداخلة  7
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