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 الدكتور عاطف أبو حميد الشرمان                                       

 

  الُملخص                                                     

  

على اتخاذ القرار في المدارس ة اإللكترونيالتعرف إلى أثر عبء المعلومات إلى  هدفت هذه الدراسة

لتحقيق أهداف و، االرتباطيالوصفي اتبعت الباحثة المنهج  .الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر اإلداريين

وتم التأكد من صدقهما و ثباتهما. حيث ركزت االستبانة األولى على قياس  ،تينتم تطوير استبانهذه الدراسة 

على  االستبانة الثانيةركزت في حين  ،( فقرة29تكونت من )وقد  ،لكترونيةمستوى إدارك عبء المعلومات اإل

 ( فقرة. 26)وقد تكونت من  ،درجة ممارسة اتخاذ القرار من قبل اإلداريينقياس 

 مدارس الخاصةفي ال عامديرمو، مقيم مشرفمدير،  مساعد، ( مدير330من ) عينة الدراسة كونتت

وادي لواء و، الجامعة، لواء قصبةال)لواء والتعليم  تربيةالمديريات العشوائية لباستخدام أسلوب العينة الطبقية 

 (.2015/2016للفصل الدراسي الثاني ) السير في محافظة العاصمة عمان

أن درجة عبء المعلومات اإللكترونية التي يواجهها إداريو المدارس الخاصة وقد أشارت نتائج الدراسة إلى       

ظهرت أ. كما كذلك القرار كانت مرتفعة تهم التخاذأن درجة ممارسمة عمان كان مرتفعاً، كما في محافظة العاص

وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين درجة إدراك عبء المعلومات اإللكترونية ودرجة ممارسة الدراسة 

 . هماتخاذ القرار من قبل اإلداريين في المدارس الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر

قل، في مجال التعامل مع عبء بضرورة تمكين الفئات العمرية األ الباحثةوصت أ وبناء على نتائج الدراسة

 دارية.لكترونية، واتخاذ القرارات اإلالمعلومات اإل
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Abstract:         
 

This study is aimed to find out the effect of electronic information overload on 

making decisions in private schools in the Capital Amman from the point view of 

administrators. The researcher utilized the descriptive correlative approach. 

In order to achieve the objectives of this study, two questionnaires were developed. 

Their validity and reliability were measured. The first questionnaire was the level of 

administrators’ awareness of electronic information overload which consisted (29) 

items. The second questionnaire was the degree of decision making which consisted 

(26) items.  

The two questionnaires were distributed to a stratified random sample which 

consisted (330) participants of directors, assistants, resident supervisors and general 

managers in the participating private schools in the second term (2015/2016) in the 

educational directorates of Qasaba, University and Wadi AlSeer in Amman the 

Capital.  



 س

 

The findings of the study pointed to that the degree of electronic information 

overload was high as experienced by administrators. Additionally, the degree of 

practice for administrators of private schools for decision making from their 

perspective was high and the study showed that there is a positive statistically 

significant relation between the degree of realizing electronic information and the 

degree of decision making by administrators in private schools in Amman the Capital 

from their point of view.  

In light of the findings of the study, the researcher recommended for 

empowering the younger administrators to be able to deal with electronic information 

overload and making decisions. 

 

Keywords: Information Overload, Decision Making, Jordanian Private Schools, 

Educational leaders. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 

 مقدمة
 

بما في ذلك الميدان  هذه الحقبة الزمنية الحالية والمعاصرة بالتغير والتطور السريعين في شتى ميادين الحياة، تتميز

ً من أركان المجتمعات الحديثة والمعاصرة، نظراً للدور تمثل تكنولوجيا  حيث التربوي. ً أساسيا المعلومات ركنا

التطورالعلمي والتكنولوجي  أوجد الحيوي الذي تلعبه في جميع مجاالت الحياة بما فيها المجال التربوي، حيث

الطفرة المعلوماتية المعرفي نقلة نوعية في جميع التوجهات والعمليات التي تقوم بها المؤسسة التربوية. هذه و

الغزيرة والسريعة استطاعت أن تغير العديد من معتقداتنا وممارساتنا التعليمية التقليدية، فأصبح أساس التنافس 

العالمي هو تطوير التعليم. فاستخدام األجهزة والحواسيب والبرمجيات وشبكات اإلتصال وقواعد البيانات للحصول 

يفاً في الوقت المناسب والمطلوب أصبح ضرورة يجب أن يتقنها جميع العاملين على المعلومات الضرورية كماً، وك

في المجال التربوي بشكل عام واإلداريين المعنيين باتخاذ القرارات التربوية بشكل خاص. لذلك أصبح استخدام 

على المجتمعات فكان  األجهزة في مجال التعليم من الضروريات بعد أن كان يعتبر نوعاً من الترف والكماليات،

 التحرك بسرعة وفعالية لمواكبة التطورالتكنولوجي وثورة المعلومات. 

إن هذه الدراسة تضع إطاراً عاماً حول المبادئ واألسس التي تمكن القيادات التربوية من التحرك الفعال لمواكبة 

جتها بمهنية من أجل تحقيق التطور التكنولوجي وثورة المعلومات. كما تشير إلى بعض الصعوبات التي يجب معال

اإلستفادة القصوى من المعلومات المتاحة، ومن أبرز هذه الصعوبات هي الكم الهائل من المعلومات التي أصبحت 

المعلومات  عبء"ما يسمى يمثل والذي والتخصصات الجديدة في العالم، متاحة نتيجة التطورات الحديثة

اإلنفجار المعرفي الذي يسمى بالمجتمع الرقمي أو المجتمع الشبكي، و كذلك التطور التكنولوجي و اإللكترونية".

واإلنتقال إلى مرحلة جديدة تسمى المرحلة المعلوماتية حيث تنتقل المعلومات واإلختراعات بسرعة عالية قد تفوق 

في  فرصيد المعلومات قدرة األفراد على التعامل مع كم وافر من المعلومات وهي ظاهرة "عبء المعلومات".

األساسية  حد ذاته أصبح مهًما مثل أهمية تراكم رأس المال، ألنها أصبحت تعد من المواردبتزايد مستمر، وتراكمها 

يشير مصطلح المعلومات إلى البيانات ضمن هيكل له مستويات عدة، يحول من قبل المستخدمين إلى للمنظمات. ف

. وفي ضوء ذلك يمكن تعريف المعلومات بأنها حالة المعلومات، فالمعلومات هي بيانات تمنح صفة المصداقية

ذهنية تقدم لغرض محدد، وتستثمر إلستثمار موارد أخرى. فيتم تطويرها وترقى إلى مكانة المعرفة، إلستخدامها 

تواجهنا ومعرفة  من أجل المقارنات والعمل على تقويم نتائج تم التوصل لها. كما أنها تعتبر حالً للمشكالت التي

لتحسين األنشطة اإلدارية مثل اتخاذ القرارات في معظم القطاعات وعلى جميع المستويات التنظيمية متاحة 

 (. 1999، كلو وجرجيس،2010)النجار،
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إلى أن التقنية أدت إلى إنفجار معلوماتي، بسبب انخفاض تكلفة التقنية  (2012العلي وقنديلجي والعمري )كما أشار 

إلى المعلومة ونشرها بسرعة عالية. وبناًء على ذلك أصبحت اإلبتكارات التي من خاللها يمكن الوصول و

واإلختراعات ظاهرةٌ واضحة في المجتمعات، ولكن تحكمها اإلمكانات والقدرات. هنالك صعوبات تفوق قدرة 

وتقييم التعامل مع كم وافر من المعلومات، أال وهي ظاهرة عبء المعلومات. األمر الذي يتطلب تحليل  األفراد على

إلى شخصيات قادرة على مواكبة التطورات التقنية ومواجهة  المعلومات لحل المشكلة. فأصبحت المجتمعات بحاجة

 تحديات العصر بأساليٍب حديثة. 

هي فائض من المعلومات ليس له أي تأثير سلللبي،  إن مفهوم العبء مغاير لمفهوم الزيادة في المعلومات، فالزيادة

لذي يعني وجود كمية أكبر من المعلومات تؤثر بطريقة سلبية على األفراد، فيمتلكهم شعور بعكس مفهوم العبء ا

بعدم الرضا والضغط والتوتر نتيجة لتدني مستوى قدراتهم في معالجتها واستخدامها بالشكل الصحيح. فال بد من 

دي  و مولدراإللكترونية. فيرى اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتعامل مع هذه الزيادة أو هذه الوفرة من المعلومات 

، أن (Mulder, de Poot, Verwij, Janssen &Bijlsma,2006)بيجلسلللللما  جانسلللللن و فيرويج وو بوت 

جة  حاً عند بعض األفراد، فبعض األفراد يحتاجون إلى وقت طويل لمعال قد ال يكون واضلللللل عبء المعلومات 

رة التي يمتلكها الشخص وبمؤهله العلمي. فعدم القدرة على المعلومات الكثيرة والتعامل معها، فهذا له عالقة بالخب

شار الحميدي، العبيد،  شتت. كما أ سامرائي )ومعالجة هذه المعلومات قد يؤدي إلى الت  ( أنه البد من توافر2004ال

المعلومات الدقيقة والصللللحيحة والواضللللحة في المؤسللللسللللات التعليمية، فالمعلومات ال تكون صللللحيحة إال بتوفير 

ائل التي تتم من خاللها معالجة، تنظيم، جمع وتخزين المعلومات واإلسلتفادة منها في الوقت المناسلب،  ألنها الوسل

تعتبر عنصلللراً مهماً في التنظيم اإلداري وةداة ربط بين أجزاءه في كافة المسلللتويات، وحجر أسلللاس تسلللتند إليها 

هي أسلللاس عملية صلللنع القرار، واألنشلللطة واألعمال فاإلدارة . األنشلللطة اإلدارية المتنوعة كعملية اتخاذ القرار

اإلدارية هي اتخاذ القرارات. لذلك فإن عملية اتخاذ القرارات من التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية، ألنها 

ترتبط بمجاالت عدة ليس داخلية فقط متمثلة في الهيكل التنظيمي، بل أيضلللللللاً قوى خارجية تتأثر وتؤثر بعملية 

القرار. أصللللبحت عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في المؤسللللسللللات التعليمية تتطلب كفايات إدارية متميزه، اتخاذ 

قادرة على التبصلللر في األمور وتحمل المسلللؤولية في اختيار أفضلللل البدائل عند اتخاذ القرار. وألن هذا العصلللر 

ل هو عمالً قائم على فلسللفة واضللحة. ويظهر عشللوائياً، بوليس له حدود، أصللبح العمل اإلداري ليس عمالً تقليدياً 

 (.1992)حسبو، ذلك بشكٍل واضح كلما زاد حجم المؤسسة

تؤثر وإن عملية اتخاذ القرارات في المنظمات تلعب دوراً محورياً في كفاءة وفعالية المنظمة، فهذه العملية تتأثر 

اإلقتصلللللللادي في و وضللللللع اإلجتماعي على األفراد والجماعات داخل المنظمات وخارجها، ألنها تؤثر على ال

خذة  فاءة القرارات اإلدارية المت ية وك فاعل مد على  جاح المنظمات يعت كل. فن هدف والمجتمع ك ها لل مدى مالءمت

 (.2003) الصيرفي، المحدد لكافة المستويات التنظيمية المختلفة
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مات هو مدى توافر المعلومات ( أن ما يميز أسللللللوباً عن غيره في اتخاذ القرار داخل المنظ2009أوضلللللح جلدة )

غبة وإرادة. فالمدير الذي يتخذ راتخاذ القرار ب الالزمة لمتخذ القرار، ألن متخذ القرار في هذه الظروف يقدم على

خذ القرارات ) مدير مت يه  خاذDecision  Makerالقرارات اإلدارية يطلق عل ية ات القرار هي من  (، ألن عمل

هي عملية مسللتمرة ألنها جوهر العملية اإلدارية وقلبها النابض. ولكن ذلك ال يعني والمهام األسللاسللية ليداريين ، 

ليس كل متخذ قرار هو مدير، فعلى سللللللبيل المثال معظم األحيان تكون قرارات وأن كل مدير هو متخذ قرار، 

ظمة. كما أشلللللار اإلدارة العليا في منظمة ما هي إقتراحات من مسلللللتويات إدارية في أسلللللفل الهيكل التنظيمي للمن

( أنه يجب على المدير أن يؤمن إيماناً كامالً في ضرورة مشاركة العاملين بصنع القرار لتحقيق 2006زاوي )عال

فينعكس على رضا وسخط  ،أهداف المنظمة، ألنها تؤثر في طبيعة مناخ العمل، ويكون حافزاً لهم للعمل بإخالص

( أن مدير المدرسة  في القرن 2008أهميته. كما أوضح عاشور )والعاملين تبعاً لدرجة ممارسة القرار ونوعيته 

حد و ها ببعض  الوا مدرسلللللللة وإدارت تأثر ال يات، نتيجة  هذه التحد يه دوراً كبيراً في مواجهة  العشللللللرين يقع عل

اتخاذ القرارات والمتغيرات مثل العولمة وثورة المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة في مجال اإلدارة بشللللللكل عام 

 كل خاص.بش

مواكبة ما لإن الثورة التكنولوجية التي تشللللهدها الدول المتقدمة في قطات التعليم، لم تترك مجاالً أمام الدول النامية 

تقدمه اإلختراعات العلمية في هذا المجال مثل الحواسيب اإللكترونية وغيرها. فأصبح دخول الكمبيوتر في مجال 

المدارس الحكومية في المملكة األردنية الهاشمية فيها جهاز حاسوب  ( من99%التعليم واقع مفروض ، حيث أن )

( من المدارس تسللللللتخدم اإلنترنت )وزارة 86%ثابت أو محمول يسللللللتخدم ألغراض تدريسللللللية أو إدارية، و)

 الفنية ذات الكفاءة العالية في مدارسلناو(. إال أن نقص الكوادر القيادية 2012اإلتصلاالت وتكنولوجيا المعلومات، 

المدارس إلى قرارات  المعرفة لدى صللللللنات القرار ومتخذيه ،  يقود مديريووتدني مسللللللتوى الوعي اإلداري 

خاطئة، بدالً من قرارات رشيدة تؤدي إلى تحقيق أهداف المنظمة. بما أن عملية اتخاذ القرارات مرتبطة باألنشطة 

متسلللللللسلللللللة وتصللللللاالت، فهي عمليات مترابطة القيادة واإلوالتوجيه  التنظيم وواإلدارية األخرى مثل التخطيط 

(. لذلك أصللبحت  2014)األشللهب، الميزة التنافسلليةوومتكاملة توظفها إدارات المدارس لتحقيق أهدافها: كاإلبدات 

عملية اإلتصللال في المؤسللسللات التربوية لها أهمية قصللوى، فهي عبارة عن عملية تنسلليق وربط بين نظام القيادة 

عمله وما ال يجوز عمله. أي أن اإلجراءات ما هي إال قرارات لتنفيذ العمليات المختلفة كامالً لتوضلللللليح ما يجب 

فمن هنا أي خلٍل ما في إحدى األنشللللطة  .البرامج الزمنية هي عبارة عن قرارات لمواعيد العمل خطوة بخطوة، و

المدارس. كما أن توافر كم  اإلدارية المرتبطة بعملية اتخاذ القرارات تؤثر على فعالية وسللللللالمة قرارات إداريو

هائل من المعلومات من مصللادر مختلفة لدى متخذي القرار قد يكون له أثر سلللبي في قدرتهم على اتخاذ قرارات 

 تستند إلى رؤية واضحة مبنية على تلك المعلومات.
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 مشكلة الدراسة

طات التعليم وهو ما كان له أثر واضللح الحظت الباحثة اإلنتشللار الكبير للعديد من أنوات التكنولوجيا المختلفة في ق

على مدى قدرة العاملين في قطات التعليم على توظيف إمكانيات التكنولوجيا لخدمة التعليم. فالتغير المسللللللتمر في 

التكنولوجيا نتيجة التطورات المتسللللارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات و اإلتصللللال، يجعل من الصللللعوبة على 

لمين مسللللايرة هذا التطور واإلسللللتفادة من إمكانياتها الكبيرة وإسللللتخدامها بالشللللكل السللللليم القادة اإلداريين والمع

وتوظيفها في عملية صلللنع أو اتخاذ القرار. فبالرغم من مصلللادر المعلومات الكثيرة التي أصلللبحت متوافرة لمدير 

اإلسللللتفادة منه. وهو ما قد المدرسللللة إال أن ذلك قد يجعله غير قادر على مواكبة كم المعلومات الذي يصللللل إليه و

فعلى المدرسللة أكثر من يسللهم في إضللعاف السللبب الذي وجدت من أجله تلك التكنولوجيا وهو توفير المعلومات. 

، أي جهة أخرى مسللللؤولية اإلضللللطالت ومهمة المواكبة والتأهيل الضللللرورين لتقليص المدة بين الواقع والمأمول

ادرة على تحليل البيانات واسللللللتيعابها. هذه التحديات تطرح على ومسلللللللايرة هذه التحوالت يحتاج إلى كفايات ق

المدارس األردنية )القطات الخاص( رهانات غير مألوفة ومتطلبات جديدة ال مفر من اإلسللللللتجابة لها. مما سللللللبق 

على التعامل مع  ينيمكن تحديد مشللللكلة الدراسللللة في اإلجابة عن التسللللاؤل الرئيسللللي ا تي: ما مدى قدرة اإلدري

 تراكم الهائل للمعلومات، وتجددها المطرد وتوظيفها توظيفاَ صحيحاَ عند اتخاذهم القراراَت؟ال

المدارس  إدارييقدرة وعلى من الدراسات السابقة إلى تأثير عبء المعلومات في اتخاذ القرار، أشارت العديد كما 

فقد  .متوافر من مصللللادر مختلفةعلى اتخاذ قرارات تسللللتند إلى رؤية واضللللحة في ضللللوء كم المعلومات الكبير ال

اإلسللتفادة منها ( أن وجود زيادة واضللحة في التكنولوجيا قد يكون له أثر سلللبي على مدى (Xie,2009أشللار زي 

( دراسة هدفت إلى معرفة مدى اعتماد 2005أبو سبت ) ىالمعلومات والبيانات الالزمة. وأجرأو الحصول على 

اتخاذ القرار. خلصللللت ة ات في اتخاذ القرار، والدور الذي يلعبه في عمليالجامعات الفلسللللطينية على نظم المعلوم

استخدام المعلومات بالرغم من الكم الهائل المتوافر من مصادر مختلفة، والدراسة بعد تحليل النتائج إلى أن جودة 

سة أن نظم المعلومات  الحالية ال ترتقي يعتمد على المستوى التنظيمي لدائرة النظم في المنظمات، وأظهرت الدرا

إلى النظم الخبيرة في إعطاء حلوالً للمشلللكالت. فقدمت هذه الدراسلللة مجموعة من التوصللليات واإلقتراحات التي 

من شأنها تطوير نظم المعلومات اإلدارية في عمليتي صنع واتخاذ القرارات في المنظمات التعليمية، لذلك جاءت 

 : الدراسة الحالية محاولة اإلجابة عن السؤال

خاصلللللللة في محافظة ما  مدارس ال خاذ القرار ليداريين في ال ية على ات تأثير عبء المعلومات اإللكترون مدى 

 العاصمة عمان من وجهة نظرهم؟
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 هدف الدراسة وأسئلتها

سة  لتعرف إلى أثر عبء المعلومات اإللكترونية على اتخاذ القرار في المدارس الخاصة في إلى اهدفت هذه الدرا

عمان من وجهة نظر اإلداريين، ومعرفة أهم المشللللكالت التي تحد من كفاءة اإلداريين في اإلسللللتخدام  العاصللللمة

األمثل للمعلومات وا ثار السللللللبية المترتبة على ذلك، وتقديم التوصللللليات والمقترحات التي يمكن أن تسلللللهم في 

 تحسين هذه الكفايات، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية ا تية:

ما درجة عبء المعلومات اإللكترونية التي يواجهها اإلداريون في المدارس الخاصة في  السؤال األول:

 محافظة العاصمة عمان من وجهة نظرهم؟

تخاذ المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان ال ما درجة ممارسة اإلداريين في السؤال الثاني:

 القرار اإلداري من وجهة نظرهم؟

بين درجة عبء   (α≤0.05)هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الث:السؤال الث

المعلومات اإللكترونية ودرجة ممارسة اتخاذ القرار من قبل اإلداريين في المدارس الخاصة في محافظة 

 العاصمة عمان؟

في درجة عبء   (α≤0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  السؤال الرابع:

المعلومات اإللكترونية التي يواجهها اإلداريون في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى 

 لمتغيرات: الجنس والعمر والمؤهل العلمي والخبرة والمنصب الوظيفي؟

ة في درجة ممارس  (α≤0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  السؤال الخامس:

اتخاذ القرار من قبل اإلداريين في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغيرات: الجنس 

 المؤهل العلمي والخبرة والمنصب الوظيفي؟والعمر و

 أهمية الدراسة

 تتضح أهمية الدراسة الحالية في جانبين:

 أوالً:األهمية النظرية:

يم إضافة نوعية لألدب النظري في مجاالت عبء المعلومات اإللكترونية من المؤمل أن تسهم الدراسة الحالية في تقد

وتوظيف التكنولوجيا في التعليم واإلدارة التربوية، حيث أن المكتبة العربية بحاجة إلى هذا النوت من الدراسات 

 الحديثة.

 :ثانياً:األهمية التطبيقية

 َ َ وصفيا ومات اإللكترونية يقدم رؤية واضحة حول عبء المعل من المؤمل أن تمثل هذه الدراسة الحالية نموذجا

داء اإلداريين في المدارس الخاصة، ومن ناحية أخرى تغذية راجعة ألصحاب القرار حول توظيف أبهدف تحسين 
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التكنولوجيا في قطات التعليم من أجل مراعاة العوامل التي من الممكن أن تؤثر في اإلستفادة من تبني تكنولوجيا 

 معينة.

 د الدراسةحدو

 تتمثل حدود الدراسة بما يأتي: 

تشمل الدراسة عينة من مديري المدارس ومساعديهم والمشرفين المقيمين واإلداريين العامين في الحد البشري: 

 المدرسة.

 الحد المكاني: المدارس الخاصة في العاصمة عمان.

 .2015/2016الحد الزماني: الفصل الدراسي الثاني 

 محددات الدراسة

حددت نتائج هذه الدراسة بدرجة صدق أداتي الدراسة وثباتهما، وصدق استجابة أفراد العينة عن فقراتها. كما أن ت

 المجتمعات المماثلة.وتعميم نتائج هذه الدراسة ال يتم إال على المجتمع الذي سحبت منه عينة الدراسة 

 مصطلحات الدراسة

 ريفهم مفاهيمياً وإجرائياً وعلى النحو ا تي:تم تع ةأساسي اتاشتملت هذه الدراسة على مصطلح

جداً من المعلومات التي تقدم في غضون فترة زمنية  كبيركم : هو (Information overload)معلوماتعبء ال

، ألنها تفوق قدرة العاملين على استيعاب هذا الكم من المعلومات، ومعالجتها قصيرة ومن الصعب فهمها وحلها

 & ,Rajabzadeh, Nejadirani, Soroodian) منها للقيام بالمهام واألنشطة اإلداريةوتحديد ما يحتاجون 

Kermani, 2011). 

ً بأنه: الدرجة التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة من خالل إجابتهم على  ويعرف عبء المعلومات إجرائيا

 االستبانة التي قامت الباحثة بإعدادها.

عقالنية رشيدة عملية ( اتخاذ القرار بأنه "2005:10عرف الصيرفي ):(Decision Makingاتخاذ القرار)

 تتبلور في االختيار بين بدائل متعددة ذات مواصفات تتناسب مع اإلمكانيات المتاحة واألهداف المطلوبة."

مستوى درجة ممارسة عملية اتخاذ القرار التي حصل عليها أفراد عينة  ويعرف اتخاذ القرار إجرائياً بأنه:

    لدراسة من خالل إجابتهم على االستبانة التي قامت الباحثة بإعدادها.ا

هم األشخاص الذين حصلوا على والء األخرين في تحمل  :The Educational leaders))القادة التربويون

المسؤولية في التأثير على نشاطات األفراد وسلوكهم عن طريق اتخاذ واصدار القرارات لتحقيق األهداف 

 (.    2013جوة )دواني،المر
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: هم مديرو المدارس، ومساعدوهم، والمشرفون المقيمون، والمدراء التربويين أما التعريف اإلجرائي للقادة

ن في المدراس، الذين يختلفون في درجة إدراكهم لعبء المعلومات اإللكترونية عند ممارسة عملية اتخاذ العامو

 القرارات.
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

  

عبء المعلومات اإللكترونية وعملية اتخاذ  ا الفصل األدب النظري المتعلق بمحوري الدراسة وهما:يعرض هذ

 القرار، كما سيعرض الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة بمتغيري الدراسة.

 أوالً: األدب النظري

عبء المعلومات اإللكترونية، أسباب  المعلومات، العالقة بما في ذلك يتضمن هذا القسم عرضاً لألدب النظري ذي

خصائص ، ، مراحل عملية اتخاذ القرارومميزاتها عبء المعلومات اإللكترونية لدى اإلداريين، عملية اتخاذ القرار

، مشكالت ومعوقات اتخاذ العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار أنوات القرارات، أنوات متخذي القرار، القرار الجيد،

 مات واتخاذ القرار. القرار، والمعلو

 المعلومات

( أن المعلومات هي عبارة عن بيانات معالجة، أصبحت ذي قيمة ومعنى بعد أن تم 2006أوضح الغرباوي ) 

تحليلها أو تفسيرها أو تجميعها في شكل مفيد لتداولها ونشرها وتوزيعها في صورة رسمية وغير رسمية داخل 

إلتصال واتخاذ القرارات. وبين بأن المعلومات تعد من الموارد المنظمة لتحقيق أغراض عدة مثل عمليات ا

 األساسية للمنظمة، ألنها تزود الفرد بالمعرفة التي تنعكس ايجابياً على تصرفاته واتخاذ قراراته.

فالمعلومات هي بيانات معالجة تمتلك صفة المصداقية، وضعت في إطار واضح ومحدد وبعدة أشكال، ليستفادة 

   ل إلى المعرفة بعد تطويرها وربطها بالشكل الصحيح.منها للوصو

 عبء المعلومات 

هي صعوبة اتخاذ القرار، فهذه الزيادة في والزيادة السريعة في كمية المعلومات التي تسبب مشاكل ليداريين هو 

تتجاوز قدرتهم  ألنها على استيعابها، وصعوبة تحديد ما يحتاجونه من المعلومات.العاملين المعلومات تفوق قدرة 

 (.Farhoomand & Drury,2002معالجتها )ومعها  على التعامل

اإلتصال وإلى دور تكنولوجيا المعلومات  ( Filippov & Lastrebova,2010) اوالستريبوف فيليبوف أشار

مقدرة  وأشارا أيضاً إلى الدور السلبي في تعدد قنوات هذه المعلومات، فتكون نتيجة ذلك صعوبة وعدم اإليجابي،

على معالجة وفلترة هذه المعلومات، فيسمى ذلك عبء تكنولوجي. أي يواجه المدير صعوبة في اختيار بديل من 
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البدائل المتاحة من هذه المصادر الكثيرة المختلفة. فينعكس ذلك على فاعلية القرار المتخذ، ألنه حصيلة دراسة 

 علمية وتقدير سليم للواقع.

اب األساسية في مشكلة عبء المعلومات الناتج عن تولد كمية غير محدودة من المعلومات، ويعد اإلنترنت أحد األسب

مع عدم قدرة العقل البشري على مواجهة هذا التزايد والتنامي ومعالجته ضمن وقت محدد من الزمن، كما أن زيادة 

لعقل البشري الذي يتميز بقدرة طاقة الكمبيوتر وتنامي التكنولوجيا يؤديان إلى زيادة توليد المعلومات، بعكس ا

إستيعابية محدودة إستعداداً ليستجابة، وبالتالي فإن الزيادة ستولد عدم قدرة العقل البشري على التكيف معها، وأن 

الفرد الغير قادر على التعلم بسرعة ال يستطيع السيطرة على معدل التغيير على المستوى الشخصي والمجتمع، 

من ثم يتولد لديه الشعور بالضغط واإلرتباك بسبب حث األفراد على التغير وى التأقلم، مما يعكس عدم قدرته عل

 .(Tate,2008)الكبير في وقت قصير 

المعلومات اإللكترونية وذلك لسهولة الحصول شبكة اإلنترنت أحد المصادر التكنولوجية التي ينتج عنها عبء  تعدو

وبشكل متكرر عن طريق اإلمكانات الفنية والتكنولوجية كأجهزة أي وقت وبوقت قصير  على أحدث المعلومات، في

إذاً مشكلة اإلدارة األساسية هي ليست نقص المعلومات  (Zillman, 2015). مثل الحاسوب والهاتف النقال

 .المناسبة وإنما الكم الهائل من المعلومات الغير مناسبة

 

 لومات لدى اإلداريينعبء المع

إلى  تكنولوجيا المعلومات، زادت قدرة الوصول الكلفة المادية إلمتالك وسائل وتراجع تقوة المعلوما  زيادة مع

ي المعلومات اإلنفجارجد فتوا ، محدودة غير ونشرها بشكل مطلق في كل العالم ولمدة زمنية بسهولة المعلومات

 (.Whelan&Teigland,2010) جه المديرينالمعاصرة التي تواالتكنولوجي الذي يعد أحد التحديات 

( أن اإلداريين الذين تتوفر لديهم الخبرة والمعرفة والمهارة، يمتازون بالقدرة على تقييم 2006يرى العزاوي )

نه في بعض البدائل التخاذ قرار سليم، إذا ما كان هنالك صحة وحداثة في البيانات والمعلومات المتاحة. إال أ

 يجة:ن في اتخاذ القرارات نتيالمواقف يتردد اإلداري

 الضرورية. غير المعلومات من جدا كبيرة ن كميةيتلقي اإلداري -

 المعلومات الموجودة. من للتحقق المعلومات من مزيد ن عنيبحث اإلداري -

 ن بأن المعلومات يمكن أن توفر المزيد من األمن من خالل الحصول على مزيد منها.يريشعور اإلدا -

 لية استغاللها في المستقبل.ن المعلومات إلحتماييراكم اإلداري - 

 ن المعلومات التي يرون إمكانية اإلستفادة منها التخاذ قرارات أفضل، وحاجتهم إلى تبريريراكم اإلداريي-

 (Rajabzadeh, Nejadirani, Soroodian, & Kermani, 2011).قرارتهم  
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 المعلومات لديهم كاملة وتامة عن نتائجلقراراتهم حسب مدى حجم توفر المعلومات، فإذا  ينيرجع تأكد وثقة اإلداري

ن تواجههم قيود في قراراتهم يالمتاحة لديهم. فبعض اإلداري قراراتهم، فهم متأكدون من نتائج كل بديل من البدائل

لحالة تحفهم المخاطر، ألنهم في هذه الحالة يحتملون حدوث النتائج المتوقعة، لكن ال يعلمون أي منها قد تحدث. وا

ن على علم بكل النتائج المتوقعة، ولكنهم غير متأكدين بحدوث كالً من هذه النتائج وكون فيها اإلدارياألخيرة ي

 (.2006)العزاوي، 

توافر كم كبير من البيانات قد يؤدي إلى تطور في أنظمة المعلومات بحيث يتم حفظها في مجموعة من النظم إن 

المعلومات بإستمرار  تحديث عصرالتغيرالمستمر، أي العلمي فيوتصنيفها وفق المهام اإلدارية مع مواكبة التطور 

حتى ال تتناقص قيمتها مع مرور الزمن. لذلك يجب على مديري المدارس متابعة تطوير عمل األنظمة الشبكية، 

ألنه ممكن أن تصبح األنظمة المستخدمة في المدارس قديمة بعد فترة وجيزة. إال أن توافر المعلومات بكم كبير 

( أنه ال بد من توافر بيئة مناسبة 1990س بالضرورة أن يخدم اتخاذ القرارات المناسبة. فحسب ما أكده سالمة )لي

بدقة وفي ووسلوكيات مالئمة من قبل العاملين، حتى يمكن اإلدارييين من اتخاذ قرارات سليمة وصحيحة بسرعة 

أجهزة قادرة على التعامل مع المعلومات والبيانات الوقت المناسب. لذلك البد من توافر معلومات وبيانات مسبقة و

 الجاهزة بدقة وبسرعة.

 تخاذ القرارا

التعليمية من مشكلة تعدد وتعقد  لما تشهده المنظمات إن ازدياد أهمية القرارات في مجال اإلدارة التعليمية يعود

ى إلى تحقيق العديد من األهداف بحيث لم تعد المنظمة التعليمية تسعى لتحقيق هدف واحد، وإنما تسع أهدافها،

 المعقدة والمتشابكة.

وألن قدرة اإلدارة التعليمية التخاذ أي قرار تربوي، وخاصةً فيما يتعلق في تحليل وتقييم جمع البيانات الالزمة 

محدود، فإنه البد من ضرورة تقسيم عملية اتخاذ القرارات التربوية وتوزيعها، فمن هنا تبرز هناك مشكلتان 

سيتان عند تصميم الهيكل التنظيمي للمدرسة ، األولى هي : على أي األسس يجب أن يتم تقسيم هذه العملية أسا

فالتطور الذي شهدته اإلدارة  وتوزيعها ، والثانية هي : كيف يمكن التنسيق بين القرارات التربوية المتعددة وتنفيذها،

درسة، وفرض على اإلداريين التعاون مع مرؤوسيهم أدى الى تعقد الدور الذي يقوم به مدير الم المدرسية،

وإشراكهم في صنع قراراتهم وممارسة مهامهم. وبما أن هذا التطور الذي شهدته اإلدارة المدرسية قد فرض 

المشاركة في اإلدارة بشكل عام، فإن ذلك يتبعه ضرورة المشاركة في القرارات. وألن عملية صنع القرارت هي 

 اإلقتراحات، الدراسة، التحليل، والتقييم، وألنها تتم على مستويات متعددة  راء، اإلتصاالت،نتيجة مجهودات من ا

بالتنظيم المدرسي وبمعرفة أشخاص عديدين، األمر الذي يجعل هذه العملية ذات جهد جماعي مشترك )الصليمي، 

2006.) 
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 اتخاذ القـرارميزات م

( 2006) كما يوضح الشيخ ي يستدعي التفكير المنظم والواعي،اتخاذ القرارات اإلدارية عبارة عن نشاط إنسان

 بأن عملية اتخاذ القرارات تتميز بأنها:

 مقدمات. تستثمر الخبرة والمعلومات المتراكمة وال تنطلق فجأة من دون .1

 ملموسة. تتم في تنظيم حقيقي ولمواجهة مواقف ومشكالت .2

 ال تتوقف على قدرات متخذ القرار.. 3

 المرؤوسين. تفاعل متخذ القرار مع غيره من ومحصلة نتاج .4

 المعلومات وامكانيات البحث والتحري وحرية التفكير. توجد في مناخ تتوفر فيه. 5

( إلى أن المناخ داخل المدرسة ممكن أن يكون مشجعاً ودافعاً أو مانعاً ومحبطاً، ألنه 2001كما أشار حبيب )

ية مثل السياسات والقواعد والنظم واإلجراءات، فينعكس ذلك على عواقب يتأثر بعوامل عدة منها عوامل تنظيم

 غير الرسمية.والقرار وسلوك األفراد في أنشطتهم الرسمية 

 عناصر اتخاذ القرار

 ( إلى عناصر اتخاذ القرار التي يجب دراستها حتى يكون القرار المتخذ سليم وصحيح:2004أشار عباس )

ين التخاذ القرار، كلما كان الهدف المراد تحقيقه واضحاً، كان الهدف: البد من وجود هدف مع -1

 القرار المتخذ سليماً.

 الدافع: يتخذ القرار إذا كان وراءه دافعاً لتحقيق هدف معين. -2

 التنبؤ: البد من القدرة على توقع ما سيحدث في المستقبل في حالة اتخاذ قرارات معينة. -3

م اإلداري لحل مشكلة ما، فيقوم باختيار األنسب في نظره البدائل: وجود بدائل وحلول متعددة أما -4

 لتحقيق هدفه.

القيود: يواجه متخذ القرار قيود عدة أال وهي درجة التأكد من المردود، درجة المخاطرة، الخبرة،   -5

 مصادر التمويل، ومدة تنفيذ القرار حتى يكون القرارصحيح وسليم.

ابلية التنفيذ دون معوقات، ويكون مرحباً به ومقبوالً من قبل المعنيين، فالقرار اإلداري السليم والفعال يمتاز بق

 وأن يتخذ القرار في الوقت المناسب لحدوث المشكلة.

 القرار واتخاذ القرار في اإلدارة المدرسية عملية صنع

دأ هذه معاً، فهي عملية واحدة. تب "اتخاذ القرار"و "صنع القرار" :عملية القرار المصطلحينمصطلح يشمل 

( الفرق 1999) وضح هوانهأ العملية بمراحل وخطوات، وتنتهي بالقرار، أي باتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه. حيث

عملية اتخاذ القرار(، فعملية صنع القرار تشتمل على جميع مراحل و بين هذين المصطلحين )عملية صنع القرار

دارات في المؤسسة ذات العالقة للوصول إلى عملية القرار، تبدأ بمرحلة التصميم، حيث تشمل معظم اإل
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معلومات دقيقة وشاملة لموضوت المشكلة. أما عملية اتخاذ القرار فهي نتاج وخالصة عملية صنع القرار، تنتهي 

عملية صنع القرار يقوم بها مديرالمدرسة وحده أو . هذه العملية باختيار دقيق وحذرألحد البدائل المقترحة

 مجاالت عدة في العمل المدرسي دقيقة، سليمة ومتخصصة حيث تشمل تستند على معلومات بمشاركة العاملين،

أما عملية اتخاذ القرار هي بمثابة الخطوة  اإلشراف والتقويم . التدريس، شؤون الطلبة، مثل المناهج وطرق

ية لتحديد واختيارالبدائل األخيرة لمدير المدرسة، يقوم بها منفرداً أو بمشاركة العاملين بناًء على معلومات واف

( على أهمية القرار في اإلدارة المدرسية، فالقرار 2002) أكد أحمد .المطروحة بالنسبة لقضية تربوية معينة

لمدير المدرسة ألنه القائد اإلداري، إال أنه ال يمكن أن يعمل بمفرده وخاصةً في رسم سياسات المنظمة وعمليات 

( بأن اإلدارة عبارة عن جهاز متعدد الوظائف، يدير العمل 2013د عطوي )اتخاذ القرارات، مثلما أكوصنع 

وينظم جهود اإلداريين والعاملين لتحقيق األهداف المنشودة. وأن أساس نجاح هذا العمل اإلداري يتوقف على 

نتائج ن كوحدة واحدة للحصول على أفضل الي. فمن هنا جاء أهمية عمل اإلداريمدى المشاركة في اتخاذ القرار

فالعمل اإلداري التربوي هو عبارة عن تفاعل أشخاص مربين مع أشخاص  أدنى تكلفة.وبأقل جهد، أقصر وقت، 

متعلمين في مناخ تتوافر فيه العالقات اإلنسانية السليمة، مع توافر أمور أساسية هي الحقائق والمعلومات، القيم 

مدرسية العلمية الحديثة التي تتمثل بجهود إنسانية متكاملة واإلتجاهات، والعادات والمهارات. فهذه هي اإلدارة ال

(. فالمدرسة 2011الفلسفة التربوية السائدة )الحريري،وللوصول إلى هدف مشترك يتفق مع متطلبات المجتمع، 

، هي التنظيم اإلنساني الذي يشمل اإلداريين، المشرفين، المعلمين والطلبة. فمشاركتهم جميعاً في اتخاذ القرارات

 يساعد على توحيدهم وربط أهدافهم بأهداف المدرسة.

 

 مراحل اتخاذ القرار

 :خطوات  عملية اتخاذ القرارات تمر بأربع أن (2014األشهب ) المشار اليه في (Simonسيمون ) أوضح

هي تحديده بها يجب على مدير المدرسة القيام  مرحلة البحث واإلستطالت: إن من أهم األمور التي.  1  

الوقت وأسبابها، والخلط بين أعراضها  عدم، ودرجة أهمية المشكلةويعة الموقف الذي خلق المشكلة، لطب

 والمناسب بشأنها. اتخاذ القرارالفعالوالمالئم للتصدي لحلها 

الموقف و مرحلة التصميم: عباره عن مرحلة استكشاف بدائل مختلفة تتناسب وطبيعة المشكلة أ. 2  

       المراد حله.         

 البدائل المتاحة وفقاً لمعايير يستند إليها تتم عملية اختيارالبديل األفضل من بين رحلة اإلختيار:. م3

 عملية اإلختيار. المدير في
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اختيار الوقت المناسب إلعالنه، وذلك حتى  إن الحاجة لضمان فاعلية القرار توجب رحلة التنفيذ:. م4

لتحديد درجة فعاليته  د عملية التطبيق، يقوم المدير بتقويم النتائجأحسن النتائج. وبع يؤدي القرار إلى

 مدى نجاح القرار في تحقيق الهدف الذي اتخذ من أجله.و

 خصائص القرار الجيد

( أن القرار المتخذ يكون قراراً جيداً إذا توفرت معلومات مؤكدة، وإذا كان القرار واقعياً 2004) أوضح عباس

ة الداخلية والخارجية، مع وضوح في حجم المردود المرغوب فيه. فالقرار الجيد هو مراعياً للظروف البيئي

 القرار الذي ال يتحيز ألي وجهات نظر معينة.

 أنواع القرارات

عوامل متعددة ناتجة عن طبيعة عملية اتخاذ القرارات، وتتنوت القرارات اإلدارية التعليمية وتخضع العتبارات 

تسعى إلى تحقيقها. فإن القرارات تتنوت وتتشكل تبعاً للنشاط، التخطيط، التنظيم اإلداري والجوانب المختلفة التي 

اعتبارات ثابتة لعملية تصنيف ووأوضح أنه ال توجد معايير  (2013نمط القيادة. مثلما ذكرها عطوي )و أ

 القرارات:

وتنظيم المناهج، والمشاريع قرارات متعلقة بالمادة )المحتوى( متمثلة بالبرامج التعليمية، ببناء   - 

 المتعلقة بالتربية.

 قرارات متعلقة في أسلوب اتخاذ القرار للمدير وكيفية إدارته الستخدام الوقت. -

 قرارات رسمية متعلقة باتخاذ المدير لهذه القرارات من دوره الرسمي كرجل إدارة في المنظمة. -

 قرارات شخصية متعلقة برجل اإلدارة كإنسان. -

ية متعلقة بالسياسة البعيدة للمنظمة فهي مهمة جداً، ال تتخذ إال بعد مرحلة التخطيط قرارات رئيس -

 التخاذ القرار ألن وجود أي خطأ فيها يعرض المنظمة لخسارة كبيرة أو يهدد وجودها.

 قرارات مبرمجة متعلقة بالبت في مواقف متكررة من حين  خر منبثقة من خبرات وتجارب المدير. -

رمجة متعلقة بحل مشكالت جديدة في نوعها تحتاج إلى تفكير وإبدات من جانب قرارات غير مب -

 المدير.

 زت أنوات القرارات في ثالثة أشكال :وج( أ1999إال أن الهادي)

 قرارات النشاط: قرارات تتعلق بالموارد المادية والموارد البشرية. -1

قرارات مخططة  رمجة(.أو غير مخططة )غير مب قرارات التخطيط: قرارات مخططة )مبرمجة( -2

)مبرمجة( هي القرارات الروتينية أو التنفيذية، وهذه القرارات شبه يومية أو مستمرة، ال يبذل 

اإلداريون جهد في اتخاذها، ألنها جزء من حياة المؤسسة التعليمية مثل قرارات التشغيل اليومية 

هذه وألساسية أو الرئيسية، وتوزيع األعمال. قرارات غير مخططة )غير مبرمجة( هي القرارات ا
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غير مكررة، وهي قرارات حاسمة ألنها تعالج مشكالت معقدة تؤثر على دور والقرارات فردية 

 ونجاح المؤسسة في المستقبل.

القرارات التنظيمية: قرارات إدارية ألنها ترتبط بالمستويات اإلدارية، يمارسها اإلداري في  -3

فهي قرارات متصلة بالسياسة العليا للمؤسسة. تمتاز هذه المؤسسة إنطالقاً من صفته اإلدارية، 

 القرارات بالكفاءة والفاعلية.

 متخذي القرار في الميدان التربويأنواع 

 أو معلماً  سواًء أكان مدير مدرسة أو مشرفاً تربوياً  ( أنوات متخذي القرار2014) األشهب ذكرت

 كما يلي:

 وال يهتم بالمعلومات عند اتخاذ القرار. المتسرت: يتصف بشخصية قوية وحب للمخاطرة .1

المسالم: يضع اللوم دائماً على األخرين في اتخاذه للقرار إذا كان خاطئاً ويفضل أن يقوم شخص  .2

 ةخر بمهمته لكي يتجنب المخاطرة.

المحقق: يتصف بكونه عديم الثقة باألخرين وكثير الشكوك فيقوم بإتخاذ القرار بعد عملية استكشاف  .3

 نفسه.األمور ب

 الديموقراطي: يشارك ويستمع إلى ةراء فريقه في العمل فيكون القرار مبني على اإلجمات. .4

صاحب قرار ةخر لحظة: يتعمد تأخير اتخاذ القرار حتى لو كان لديه وقت لذلك فهو ال يحب  .5

 المبادرة واإلقدام، فاتخاذ القرار يكون غالباً ارتجالياً.

 تطيع أن يصدر قرار نهائي، فإذا أصدر قرار ال يلبث أن يغيره.المتردد: ثقته بنفسه مهزوزة ال يس .6

العاطفي: تابعاً لمشاعره وعاطفته وهذا يدفعه إلى احترام مشاعر ا خرين وا خذ بآرائهم عند اتخاذ  .7

 القرار.  

 المؤثرة في اتخاذ القرارالعوامل 

د تزيد من كلفة اتخاذ القرار، كما قد ( أن هنالك عوامل مؤثرة في عملية اتخاذ القرارق2000أوضح المنصور )

تبني قرارات خاطئة تزيد من الوقت الالزم التخاذ القرار سواًء كانت فردية أو مجتمعة، وقد تقود بالنهاية إلى 

 جتمات هذة العوامل المؤثرة معاً وهي:اوخاصة في حال 

ة، وليس للمنظمة أي العوامل الناتجة عن محيط الخارجي للمنظم وهيعوامل البيئة الخارجية: -1

منها الظروف اإلقتصادية، وسيطرة على هذه العوامل بل على العكس هي التي تؤثر بالمنظمة، 

 السياسية للمجتمع، األطراف ذات العالقة، التشريعات والقوانين الحكومية، والتطورات التكنولوجية.

غيرها يجب والتربوية  ( أجمعا على أن جميع المؤسسات2006( والعزاوي )2007) حيث أن كنعان

 أن تواكب 
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الثورة التكنولوجية، لما أحدثته من تغييرات جوهرية في العملية اإلدارية وخاصةً عملية اتخاذ 

القرارات، فالحاسب ا لي لعب دوراً هاماً في تجميع البيانات، تخزينها، تحليلها، وحفظها بشكل دقيق 

 إلدارية.ومنظم، للتوصل إلى الحلول المالئمة للمشاكل ا

وهي العوامل التنظيمية للمنظمة، ومنها عدم وجود نظم المعلومات داخل  عومل البيئة الداخلية:-2

المنظمة، عدم وجود هياكل تنظيمية واضحة، درجة المركزية في اتخاذ القرارات، مدى وضوح 

 األهداف ومدى توافر اإلمكانات المالية والبشرية.

وامل الخاصة بكل من له صلة باتخاذ القرار، من متخذي الع وهيعوامل شخصية ونفسية:  -3

القرار، مساعديهم، ومشاركيهم في صنع القرار. فمنها النفسية المتعلقة بالحالة النفسية للشخص، وما لها 

على عملية اتخاذ القرار. وأما الشخصية فهي المتعلقة بشخصية وقدرات متخذ القرار، فكل إداري رمن أث

 (.2007من إحتمالية تساوي الكفايات والمهارات )كنعان،  له أسلوبه بالرغم

 

 مشكالت ومعوقات اتخاذ القرار

يواجه المدير في الدول النامية معوقات أثناء عملية اتخاذ القرار كالمشكالت والمعوقات اإلدارية، والمشكالت 

كترونية وأثرها على اتخاذ القرار والمعوقات النابعة من وضع القيادات اإلدارية ذات الصلة بعبء المعلومات اإلل

 في المدارس لدى المديرين.

 ت والمعوقات اإلداريةكالالمش

 من أهم هذه المعوقات اإلدارية التي تعترض عملية اتخاذ القرارت ما يلي:

 الوضع التنظيمي لألجهزة اإلدارية

ظيم الواحد، والتكرار إن وجود مستويات إدارية داخل المنظمة أي تشتت الفروت واألقسام ووحدات التن

واإلزدواجية في اختصاصات وصالحيات األجهزة اإلدارية، ووجود التنظيمات غير الرسمية داخل األجهزة 

اإلدارية من المعوقات المتعلقة بالوضع التنظيمي لألجهزة اإلدارية. حيث يؤدي ذلك إلى صعوبة في أحكام 

صال المختلفة وبالتالي يؤدي إلى إعاقة تعثر استالم عمليات التوجيه وصعوبة استخدام أدوات وقنوات اإلت

 (. 2009البيانات والمعلومات من قبل مراكز اتخاذ القرارات في الوقت المناسب)جلدة، 

 المعلومات الالزمة التخاذ القرارعدم وفرة 

نظم المعلومات ن سالمة وفعالية القرارات اإلدارية لها صلة بالدرجة األولى بعبء المعلومات اإللكترونية، وإ

 اإلدارية الخاصة بجمع المعلومات الصحيحة، الدقيقة، والكافية التخاذ القرارات السليمة.

إن النقص في الكفاءات والكوادر القيادية نتيجة هجرة هذه الكفاءات قد ساهم وبشكل كبير في ازدياد المشاكل 

الشخصي. فالبد من اإلشارة هنا إلى أن عبء  والمعوقات التي تواجه عملية اتخاذ القرار، وهو ما يسمى بالعبء
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المعلومات اإللكترونية بأنواعه سواء كان عبء تنظيمي أوعبء تكنولوجي أو عبء شخصي له أثر كبير على 

 (.2009عملية اتخاذ القرار لدى اإلداريين )جلدة، 

يلها أو تفسيرها أو المعلومات هي عبارة عن بيانات معالجة، حيث أصبحت ذات قيمة ومعنى بعد أن تم تحل

تجميعها في شكل مفيد لتداولها ونشرها وتوزيعها في صورة رسمية وغير رسمية داخل المنظمة لتحقيق 

(. ويحتاج اإلداريون إلى المعلومات 2006أغراض عدة مثل عمليات اإلتصال واتخاذ القرارات )الغرباوي، 

( إلى أن المؤسسات 2007ي )بقنديلجي والجنابشكل أساسي من أجل اتخاذ العديد من القرارات. وقد أشار 

التعليمية هي أول من تبنت تطبيق نظم المعلومات اإلدارية، فكان هناك تحول ملموس خالل العقود األخيرة من 

 النظم التقليدية إلى نظم جديدة تمكن اإلداريون من القيام بأعمالهم بشكل أفضل وأكثر دقة.

 التكنولوجي في اإلدارةم العلمي وعدم اإلستفادة من التقد

من الصعوبات التي تواجه األقسام اإلدارية في الدول النامية هي عدم اإلستفادة من العلم و التكنولوجيا والثورة 

بالعبء التكنولوجية التي تشهدها الدول المتقدمة، وبالتالي تؤثر على عملية اتخاذ القرارات، وهو ما يسمى 

 (2007التكنولوجي )كنعان، 

 لنابعة من وضع القيادات اإلداريةوالمعوقات ا التالمشك

إن عجز القيادات اإلدارية على حل المشاكل المعقدة التي تواجهها في ظل مراحل التغيير والتطوير التي تشهدها 

األجهزة اإلدارية من أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية اتخاذ القرار فعلى سبيل المثال: إن النقص في 

ءات والكوادر القيادية نتيجة هجرة هذه الكفاءات قد ساهم وبشكل كبير في ازدياد المشاكل والمعوقات التي الكفا

تواجه عملية اتخاذ القرار، وهو ما يسمى بالعبء الشخصي. فالبد من اإلشارة هنا إلى أن عبء المعلومات 

خصي له أثر كبير على عملية اتخاذ اإللكترونية بأنواعه سواء كان عبء تنظيمي أوعبء تكنولوجي أو عبء ش

 (.2009القرار لدى اإلداريين )جلدة، 

 در القيادية التي تتميز بالكفاءةعدم توفر الكوا

إن النقص في الكفاءات والكوادر القيادية نتيجة هجرة هذه الكفاءات قد ساهم وبشكل كبير في ازدياد المشاكل 

و ما يسمى بالعبء الشخصي. فالبد من اإلشارة هنا إلى أن عبء والمعوقات التي تواجه عملية اتخاذ القرار، وه

المعلومات اإللكترونية بأنواعه سواء كان عبء تنظيمي أوعبء تكنولوجي أو عبء شخصي له أثر كبير على 

 (. 2009عملية اتخاذ القرار لدى اإلداريين )جلدة، 
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 ً  : الدراسات السابقة ذات الصلةثانيا

دراسات سابقاً تناولت موضوت المعلومات اإللكترونية، عبء المعلومات اإللكترونية، واتخاذ أجريت العديد من ال

القرار لدى اإلداريين بصورةٍ عامة، لكن الدراسة الحالية تسعى إلى بيان أثر وعالقة عبء المعلومات اإللكترونية 

اريين العامين في المدارس الخاصة من على عملية اتخاذ القرار للمديرين والمساعدين والمشرفين المقيمين واإلد

 وجهة نظرهم، مرتبة ترتيباً تصاعدياً من األقدم إلى األحدث وفيما يأتي عرض لبعض هذه الدراسات:

 

 اتخاذ القراربالمعلومات والدراسات السابقة ذات الصلة 

امة تقنية المعلومات ( دراسة بعنوان:"مدى استخدام مديري المدارس الع(Christopher, 2003أجرت كريستوفر 

والعوامل المؤثرة في هذا االستخدام." هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى كيفية استخدام مديرو المدارس التقنيات 

من أجل اتخاذ القرار أو دعمه، والعالقة بين استخدام تقنية المعلومات ودقة القرار. تكونت عينة الدراسة من 

نيا. وتوصلت الدراسة إلى أن معدل استخدام مديري المدارس تقنية المعلومات ( مدير مدرسة في والية فرجي397)

في عملية اتخاذ القرار قليل، بالرغم من قدرة هؤالء المدراء على استخدام التقنية، فاعتماد مدراء المدارس على 

مديري المدارس قدرتهم الخاصة أكثر من اعتمادهم على التقنية التربوية. أوصت الدراسة على ضرورة تدريب 

 في استخدام تقنية المعلومات لتمكينهم من إدارة البيانات وتحليلها حتى تتحسن عملية اتخاذ القرار. 

( دراسة هدفت إلى معرفة أثر العبء والحمل الزائد للمعلومات على أداء المديرين Lesa, 2009أجرت ليسا )كما 

التي من شأنها مساعدة اإلدارة العليا على القيام بوظائفها في  وقدرتهم على اتخاذ القرارات، وتحديد اإلسترتيجيات

كافة الظروف والمتغيرات، وللوصول إلى الهدف الرئيسي من هذه الدراسة تم البحث في خمسة عوامل رئيسية 

. كمتطلبات  داء أعمالهم خصائص المعلومات التي يحتاجها المديرو -1تتعلق بالمهام التي يؤديها المديرين وهي:

التكنولوجيا التي يستخدمها   -3.أنوات المهام التي يؤديها المديرون من خالل المعلومات التي حصلوا عليها -2

الخصائص الشخصية التي تساعد أو تعيق من قدرة المديرون على إدارة المعلومات.  -4المديرون لتنفيذ هذه المهام. 

مديراً في  28اءة وفاعلية ةداء المديرون، على عينة مؤلفة من العوامل والمتغيرات التنظيمية التي تؤثر على كف -5

% من مجتمع الدراسة وقد توصلت الدراسة إلى أن 20عدد من المراكز الرعاية الصحية، في أمريكا، يمثلون 

، العبء والحمل الزائد للمعلومات التي يتعامل معها المديرون بصورة يومية يؤثر سلباً على كفاءة وةداء المديرون

كما أن دور المديرون قد تغير بسبب انخراطهم لوقت طويل في إدارة ومتابعة الكم الكبير من المعلومات، على 
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حساب متابعة شؤون العاملين والعملية اإلنتاجية، واتخاذ القرارات اإلدارية المناسبة المتعلقة بأنشطة المؤسسة 

 اإلنتاجية والتنظيمية.

( بدراسة هدفت إلى التعرف على مفهوم عبء المعلومات وتحديد أثره على Carlevale, 2010قام كارليفل )و

اإلدارة الوسطى في اتخاذ القرارات، والوصول إلى بعض النتائج التي من شأنها التخفيف من أثار  كفاءة وفاعلية

على عينة مكونة عبء المعلومات الزائدة على ةداء العاملين واتخاذهم للقرارات المناسبة، حيث تم توزيع استبانة 

فرداً من اإلداريين في المستويات اإلدارية الوسطى في عدد من المؤسسات في والية كاليفورنيا األمريكية،  22من 

وتوصلت الدراسة إلى أن اإلدارة الوسطى في هذه المؤسسات تتعامل مع كميات كبيرة من المعلومات التي تردها 

ساء والمرؤوسين، وبسبب كمية المعلومات التي يقوم العاملون في اإلدارة باستخدام البريد اإللكتروني من قبل الرؤ

ً فإنهم قد يتجاهلون إصدار بعض القرارات أو تأخيرها، فالعبء الزائد لهذه  الوسطى بتصفيتها وتدقيقها يوميا

ي تؤدي إلى عدم المعلومات التي يتم التعامل معها يومياً تسبب الضغط في العمل وحدوث التوتر واإلرهاق، وبالتال

 الفعالية في اتخاذ القرارات المناسبة.

( إلى التعرف على دورالمعلومات في اتخاذ القرارات بالمؤسسات التعليمية لوالية 2011وهدفت دراسة عاللوش )

سطيف أنموذجا. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، حيث ركزت هذه الدراسة على التأكيد على توفير 

( سؤاالُ على 64الدقيقة، المالئمة والشاملة من أجل اتخاذ القرارات األكثر رشداً. تم توزيع استبانة من ) المعلومة

( مدير إكمالية. توصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن أكبر 150( مدير ثانوية و )53عينة الدراسة التي تكونت من )

القرارات بالمؤسسات التعليمية تكمن في جمع أفراد الطرائق المستخدمة للحصول على المعلومات الالزمة التخاذ 

العينة للمعلومات بأنفسهم، استخدام جميع الموارد المتاحة للحصول على المعلومات، جمع المعلومات من عدة 

مصادر للحصول على المعلومات المناسبة، االعتماد على القراءة ونتائج الدراسات، وتوزيع المهام على عدد من 

 المرؤوسين.

( دراسة هدفت إلى تحديد أثر عبء المعلومات على كفاءة وفاعلية اتخاذ Jackson, 2013أجرى جاكسون )و

القرارات لدى القيادات في اإلدارة العليا، ومحاولة وضع ةليات وإستراتيجيات مناسبة لتحسين قدراتهم على اتخاذ 

إداري في عدد من المؤسسات في  (29)من القرارات، حيث تركزت أسئلة الدراسة التي أرسلت إلى عينة مؤلفة 

نترنت، حول أماكن جغرافية مختلفة في الواليات المتحدة األمريكية، من خالل الوسائل األلكترونية على شبكة اإل

ن مع الكم الكبير للمعلومات، أو انقطات تدفق المعلومات، وأولويات الحصول عليها، وتأثيرها يكيفية تعامل اإلداري

اتخاذهم للقرارات اإلدارية داخل المؤسسة. ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة هو صياغة نظرية تتعلق على فعالية 

بعبء المعلومات، بحيث تشمل ةليات واجراءات تنفيذية للتكيف مع المعلومات المتوفرة داخل المؤسسة، وترتكز 

الحفاظ على قنوات مفتوحة بإستمرار على تحديد أولويات الحصول على هذه المعلومات، والسيطرة على تدفقها و
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للحصول على المعلومات وضمان عدم انقطاعها. للحد من ا ثار السلبية لعبء المعلومات على اتخاذ القرارات، 

 وزيادة فعالية المؤسسة في ةداء مهامها وبالتالي تحقيق األهداف المطلوبة.

 

 الدراسات السابقة ذات الصلة بالمعلومات

دراسة لمعرفة مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت على ممارسة   (Dianne, 2000)أجرى دايان

( 10والواليات المتحدة. وتكونت عينة الدراسة من ) كندا ، ونيوزيلندا، القيادة التربوية لدى مديري المدارس في

تحقيق أهداف الدراسة استخدم والواليات المتحدة. ول مديري المدارس اإلبتدائية والمتوسطة في كندا ونيوزيلندا،

المعلومات واإلتصاالت تستخدم  الباحث المقابلة الفردية كأداة للدراسة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تكنولوجيا

 لتربوية لدى مديري المدارس.ا لتعزيزالقيادة

ستخدام تكنولوجيا ( بدراسة هدفت إلى التعرف إلى مدى تأثير اGera & Gu,2004الباحثان جيرا وجو ) اقامكما 

 ،المعلومات على األداء اإلداري للعاملين في المؤسسات التربوية في كندا. واعتمدت الدراسة األسلوب المسحي

( مدرسة ثانوية وكليات متوسطة. وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن 250حيث تكونت العينة من )

ء العاملين في المدارس، وأن هناك عالقة قوية بين استخدام تكنولوجيا استخدام تكنولوجيا المعلومات يحسن من ةدا

المعلومات واإلبدات اإلداري مما يسهم في زيادة اإلنتاج. أظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالة احصائياً تعزى 

 لمتغيرات الجنس، وسنوات الخبرة.

لمحوسبة في مديريات التربية والتعليم ( دراسة بعنوان:"مدى تطبيق أنظمة المعلومات ا2004وأجرى دلوت )

ومدارسها في األردن والصعوبات التي تواجه ذلك التطبيق من وجهة نظر القادة التربويين." ولتحقيق أهداف 

( فقرة. 16( فقرة واالستبانة الثانية من )52الدراسة، قام الباحث بتطوير استبانتين، تكونت االستبانة األولى من )

ً في إقليم الشمال، فقد بلغت عينة الدراسة )1623سة من )تكون مجتمع الدرا ( قائداً تربوياً. 351( قائداً تربويا

وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن مدى تطبيق أنظمة المعلومات المحوسبة في مديريات التربية 

ات والمدارس عند تطبيق أنظمة والتعليم ومدارسها كان بدرجة متوسطة، وأن الصعوبات التي تواجه المديري

المعلومات المحوسبة كانت بدرجة متوسطة أيضاً، وأوصت هذه الدراسة على ضرورة عقد دورات تدريبية للقادة 

 التربويين إلستخدام الحاسوب في مجاالت عدة، ومنها اتخاذ القرارات. 

لى دور استخدام تكنولوجيا ( إلى التعرف إMarkides & Aderson, 2006سعت دراسة ماركيدس وأدرسون )و

المعلومات واإلتصاالت في األعمال اإلدارية وتنمية اإلبدات اإلداري لدى العاملين في مؤسسات تربوية من كليات 

( دراسة حالة 20مجتمع ومدارس ثانوية في والية كليفورنيا، مقارنة مع شركات عالمية. واشتملت الدراسة على )
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وأظهرت  ( دراسة حالة لشركات عالمية.20ع ومدارس ثانوية، مقارنة مع )لمؤسسات تربوية من كليات مجتم

 نتائج الدراسة وجود فروق في دور التكنولوجيا في تنمية  المجال اإلداري لصالح الشركات. 

  السابقة ذات الصلة باتخاذ القرارالدراسات 

مديرو مدارس التعليم العام، كما يراه  بعنوان:"واقع عملية اتخاذ القرار على مستوى دراسة (2000هجان )أجرى  

الدراسة إلى معرفة واقع عملية اتخاذ القرار والمعوقات التي تواجههم على هذه  المدارس و وكالؤها." هدفت 

عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات التالية: الوظيفة،  أفرادر مستوى مدارس التعليم العام، ومعرفة الفروق بين وجهات نظ

( مدراء ووكالء مدارس التعليم 40ليمية، العمر، المؤهل العلمي، والخبرة. تكونت عينة الدراسة من )المرحلة التع

العام في المدينة المنورة، أعد الباحث االستبانة كآداة للدراسة. أوضحت النتائج أن المدراء والوكالء يمارسون 

وجهات نظر أفراد عينة الدراسة نحو عملية اتخاذ عملية اتخاذ القرار، وأنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين 

القرار تبعاً لمتغيرات: الوظيفة، المرحلة التعليمية، المؤهل العلمي، والخبرة في مجال العمل اإلداري للمدارس، 

هي عدم توفر الوقت الكافي لتحديد األبدال، عدم تعاون بعض ووكشفت عن أبرز المعوقات لعملية اتخاذ القرار 

 عدم توفر المعلومات الكافية.    وعدم الثقة بالنفس، صعوبة التنقييم للبدائل، ون في المدارس، التردد العاملي

الشخصية وعالقتها باتخاذ القرار لدى عينة من مديري ( بعنوان: "بعض سمات 2003وسعت دراسة مسكي ) 

القرار لدى مديري المدارس وسماتهم إلى التعرف إلى العالقة بين مظاهر اتخاذ  ،المدارس بمدينة مكة المكرمة"

وتكونت  الشخصية في ضوء بعض المتغيرات مثل الخبرة والمرحلة التعليمية. استخدم الباحث األسلوب الوصفي.

( مديراً، وأداة الدراسة هي االستبانة 243عينة الدراسة من جميع مديري المدارس بمدينة مكة المكرمة وعددهم )

توجد عالقة ارتباط إيجابية بين سمات الشخصية  . وكانت نتائج الدراسة كما يلي:التي تكونت من أربع محاور

للمدير واتخاذ القرار، أما بالنسبة لمتغيرات الخبرة والمرحلة التعليمية، أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات 

 داللة احصائية بين عملية اتخاذ القرار لمديري المدارس تبعاً للمتغيرات السابقة.

"المعوقات التنظيمية وعالقتهما بدرجة مشاركة الموظفين اإلداريين :( بدراسة بعنوان2003في حين قام الجغبير )

في اتخاذ القرارات في وزارة التربية والتعليم واقتراح أنموذج نظري للتغلب على هذه المعوقات."هدفت هذه 

شاركة العاملين في اتخاذ القرارات. وبيان أثر الدراسة إلى التعرف على العالقة بين المعوقات التنظيمية وم

( إداري وإدارية 440المتغيرات: الخبرة اإلدارية، المؤهل العلمي، والجنس ليداريين. تكونت عينة الدراسة من )

وهي عينة طبقية عشوائية، ةداتي الدراسة هما استيبانات مطورتان. ومن أهم النتائج أن درجة مشاركة الموظفين 

ن متوسطة في اتخاذ القرارات، ووجود فروق ذات داللة احصائية بين درجة المشاركة ليداريين تعزى اإلداريي

للمؤهل العلمي، وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين درجة المشاركة ليداريين تعزى للخبرة اإلدارية 

 والجنس.    
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والتنظيمية والبيئية على عملية اتخاذ القرار لدى  بعنوان:"أثر العوامل اإلنسانية دراسة (2005أبو حمدي )وأجرى 

مديري المدارس في إقليم الجنوب." هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر العوامل اإلنسانية والبيئية والتنظيمية على 

ً عالقة ذلك مع بعض المتغيرات.مجتمع الدراسة هو  عملية اتخاذ القرار لمديري المدارس في الجنوب، وأيضا

( مديرة ومدير، وتم اختيار العينة بطريقة طبقية عشوائية 582يري المدارس الحكومية والخاصة وعددهم )جميع مد

( مديرة ومدير، وأداة الدراسة هي االستبانة وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة هي أن 360وعددهم )

، وأظهرت الدراسة أيضاً أن درجة تأثر المديرين درجة تأثر المديرين بالعوامل اإلنسانية عند اتخاذ القرار عالية

بقوانين وتعليمات المنظمة عالية، بينما كانت درجة تأثرهم بالعوامل البيئية عند اتخاذ القرار متوسطة. وأن هناك 

لح فروق ذات داللة احصائية في العوامل اإلنسانية والبيئية والتنظيمية لعملية اتخاذ القرار لدى المديرين تعزى لصا

( سنة فأكثر، بينما بالنسبة لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  11الخبرة )

 في العوامل اإلنسانية والتنظيمية والبيئية لعملية اتخاذ القرار للمديرين.

ارات اإلدارية لدى مديري ( إلى التعرف إلى درجة فاعلية عملية اتخاذ القر2006هدفت دراسة إبراهيم والقضاة )و

ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عجلون، والتعرف على أثر المتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي،  

( فقرة، ومن أهم نتائج 36الخبرة اإلدارية( على عملية اتخاذ القرارات اإلدارية، طورا الباحثان استبانة مكونة من )

ية اتخاذ القرارات كبيرة، وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس، الدراسة: كانت درجة فاعل

وجاءت الفروق لصالح الذكور، وأيضاَ يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، فجاءت هذه 

 خبرة اإلدارية.الفروق لصالح الدراسات العليا، بينما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير ال

اإلداري لدى المديرين في القطات  بعنوان:"العوامل المؤثرة على نمط اتخاذ القراربدراسة  (2007العواودة )وقام 

الدراسة إلى حصر العوامل المؤثرة على نمط اتخاذ القرار اإلداري في الوزارات  هذه العام في األردن." هدفت

( مدير ومديرة يمثلون مجتمع الدراسة. اعتمد الباحث المنهج 413ة من )المركزية في األردن. تكونت عينة الدراس

من أهم نتائج الدراسة: أن متغير توفر ولدراسة، استخدم االستبانة كآداة الدراسة وقام بتوزيعها. لالوصفي التحليلي 

. أما متغير الخبرة فال المعلومات، طبيعة المشكلة اإلدارية والنمط القيادي لها تأثير على انماط اتخاذ القرارات

 يوجد له أي داللة إحصائية في تأثيره على نمط اتخاذ القرارات.

بعنوان:"فاعلية عملية اتخاذ القرار لدى مديرات رياض األطفال في   (2008المومني والقضاة )وهدفت دراسة 

طفال في إقليم شمال عمان، " إلى معرفة درجة فاعلية عملية اتخاذ القرار لدى مديرات رياض األ.أقليم شمال عمان

را ودرجة تأثير بعض المتغيرات )المحافظة، المؤهل العلمي، الخبرة اإلدارية( على عملية اتخاذ القرار. طو

الباحثان استبانة كآداة لدراسة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه يوجد فروق ذات داللة احصائية تعزى ألثر 

للمديرات  ووجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المؤهل العلمي،المحافظة فكانت لصالح محافظة إربد، 
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الحاصالت على شهادات أكثر من البكالوريس. وبالنسبة لمتغير الخبرة، فإنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية 

تعزى ألثر الخبرة، للمديرات التي خبرتهن أكثر من عشر سنوات. وكانت هنالك توصيات من الباحثان بناًء على 

ذه النتائج، أال وهي إعادة النظر في البرامج التدريبية ليداريين حتى تتوفر لديهم الخبرة الكافية في عملية اتخاذ ه

 القرارات.

بعنوان:"معوقات اتخاذ القرار كما يراها مديرو المدارس اإلبتدائية بمملكة البحرين." دراسة ( 2009غلوم )وأجرى 

تكون  وامل المؤثرة والمعوقات التخاذ القرارات لدى مديري المدارس.الدراسة إلى الكشف عن الع هذه هدفت

( مدير ومديرة، منهم 112مجتمع الدراسة من جميع المديرين في المدارس اإلبتدائية الحكومية بالبحرين وعددهم )

نات وتكونت ( مديرة. واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وأداة الدراسة هي االستبانة لجمع البيا86) ( مدير و29)

هو تقديم مقترحات للتغلب على المعوقات. وتوصلت نتائج الدراسة إلى و( عبارة لتحقيق هدف الدراسة 75من )

أن معوقات اتخاذ القرار التي تواجه المديرين والمديرات في  مدارس مملكة البحرين تتعلق بظروف المناخ العالئقي 

المعوقات التي كانت أقل تأثير تتعلق بمدير المدرسة. وأظهرت داخل المدرسة، ومن ثم معوقات تتعلق بالطالب و

 . الدراسة أنه ال توجد فروق دالة احصائياً ألثر متغيرات الجنس، وعدد سنوات الخبرة، ونوت المدرسة

 الدراسات السابقة موقع الدراسة الحالية من

وجيرا و جو  (Jackson,2013)سون هذه الدراسة تتفق مع دراسة جاك بالنظر إلى الدراسات السابقة يتضح أن

(Gera & Gu,2004) حيث أظهرت أن األجهزة اإللكترونية والتعامل معها ال تشكل عبئاً معرفياً كبيراً على ،

( التي هدفت إلى التعرف على أثر متغير 2006اإلداريين والمعلمين. بينما اختلفت مع دراسة إبراهيم والقضاة )

رات اإلدارية، حيث أوضحت أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية لصالح الذكور الجنس على عملية اتخاذ القرا

( التي هدفت إلى معرفة واقع عملية اتخاذ القرار 2000وليست لصالح اإلناث، واختلفت مع دراسة هجان )

ً لمتغيرات )العمر، المؤهل العلمي، والخبر ة(، والمعوقات التي تواجه مديرو المدارس من وجهة نظرهم، تبعا

   فأظهرت بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لهذه المتغيرات.

بعض الدراسات السابقة هدفت إلى التعرف إلى أهمية المعلومات اإللكترونية في ممارسة عملية اتخاذ القرار 

ن على المعلومات في اتخاذ يالدراسات أن درجة اعتماد اإلداري، كما أوضحت بعض (2011عاللوش )كدراسة 

 ,Carlevale) القرارات كبيرة جداً. في حين أظهرت بعض الدراسات أثر عبء المعلومات اإللكترونية كدراسة

لدراسات التي بحثت في موضوت اتخاذ القرار ومعظم الجوانب المتعلقة به من اباإلضافة للكم الكبير  .(2010

هناك ول صنع القرار، وأنوات القرارات. (، ومراح2005كالعوامل المؤثرة في اتخاذ القرار كدراسة أبو حمدي )

دراسات تطرقت لموضوت عبء المعلومات اإللكترونية ونظم المعلومات االدارية وارتباطها بعملية صنع ودعم 

  .(2009اتخاذ القرار كدراسة غلوم )
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علومات لم تتطرق لدراسة أثر عبء المأن معظم الدراسات السابقة  –على حد علم الباحثة  –بالمجمل  هولكن

بحثت في ، فمعظم الدراسات السابقة اإللكترونية على اتخاذ القرار بشكل تفصيلي في اإلدارة المدرسية أو التربوية

مجمل المواضيع المتعلقة بموضوت الدراسة إال أنها لم تبحث بشكل مباشر في العالقة ما بين عبء المعلومات 

المدارس اإلداريين في إللكترونية على درجة ومدى ممارسة أثرعبء المعلومات اولقرار، ا اإللكترونية واتخاذ

 هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات.مميز الخاصة لعملية اتخاذ القرار. وهذا ما 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث                                                   

 

 الطريقة واإلجراءات

 

 يتضمن هذا الفصل وصفاً للطريقة واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تحديد منهج الدراسة ومجتمع الدراسة،  

 وثباتهما، إضافة إلى عينتها، وأداتين الدراسة المستخدمتين في جمع البيانات، وخطوات التحقق من صدقهما و

 وصف إجراءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية المتبعة في تحليل البيانات.  

 

 

 منهج الدراسة

 استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي اإلرتباطي كونه المنهج األكثر مالءمة في هذا النوت من 

 واقع، والمرتكزة على المسح الميداني، من خالل الدراسات، حيث يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في ال 

 االستبانة لجمع البيانات. اعتمدتوالحصول على البيانات من مصادرها الرئيسية، 
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 الدراسة مجتمع

داريين في المدارس الخاصة في العاصمة عمان في تسع مديريات للعام الدراسة من جميع اإل تكون مجتمع

ً وإدارية، منهم2549م )، إذ بلغ عدده2015/2016 ( من اإلناث. وفق 1952) ( من الذكور، و597) ( إداريا

 (،2014)مديرية التعليم الخاص، 2014/2015اإلحصائية الصادرة عن مديرية التعليم الخاص، للعام الدراسي 

 ( يوضح ذلك.1والجدول رقم )

 (1الجدول رقم )

 

  ي المدارس الخاصة ضمن المديريات التابعةتوزيع مجتمع الدراسة من اإلداريين و اإلداريات ف

 

 2014/2015للعاصمةعمان للعام الدراسي 

 

مديرية التربية  الرقم    

 والتعليم                   

 المجموت عدد اإلداريات عدد اإلداريين

 

عمان األولى/ لواء  1

 قصبة عمان            

93 364 457 

عمان الثانية/ لواء  2

             الجامعة     

295 764 1059 

عمان الثالثة/ لواء  3

 القويسمة

223 301 524 

عمان الرابعة/ لواء  4

 ماركا                 

53 297 350 

عمان الخامسة/ لواء  5

 وادي السير         

43 176 219 

 36 31 5 لواء سحاب                               6

 88 65 23                 لواء ناعور               7

 33 26                          7 لواء الجيزة                               8

 6 6 صفر                        لواء الموقر                             9

 2549          1952                        597  المجموع
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 عينة الدراسة

 
( استبانة على عينة عشوائية طبقية ممثلة لعدد من مديرين ومساعدين ومشرفين 330قامت الباحثة بتوزيع )

عامين في المدارس الخاصة لمديريات تربية قصبة عمان والجامعة ووادي السير في محافظة  مقيمين وإداريين

ة منها لعدم صالحيتها للتحليل.وشكلت العينة ( استبان10( استبانة، تم تحييد )310العاصمة عمان، وقد تم استرداد )

من االستبانات التي تم  )%(90ونسبة  من مجتمع الدراسة، %(17) ته( استبانة، أي ما نسب300النهائية للدراسة )

 ( يبين توزيع عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات المستقلة.2توزيعها. والجدول رقم )

   

 (2جدول رقم )

 

 متغيرات الديموغرافيةعينة الدراسة بحسب ال

 

 العدد المتغير الفرعي  المتغير           

 

 الجنس

 116 ذكر 

 184 انثى 

 300 المجموع

 

 

 المؤهل العلمي

 132 بكالوريس 

 52 دبلوم عالي

 72 ماجستير

 44 دكتوراه 

 300 المجموع

 

 الخبرة العلمية

 182 اقل من خمس سنوات

 88 (  10من خمس الى اقل من ) 

 30 ( سنوات فأكثر  10من ) 

 300 المجموع

 

 المنصب الوظيفي

 22 مدير عام 

 68 مدير مرحلة مدرسية 

 64 مساعد مدير 

 146 مشرف مقيم 

 300 المجموع
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 الدراسة اأدات

 
شرفين أداتين الستقصاء درجة إدراك المديرين والمساعدين والم بناًء على هدف الدراسة فقد تم إعداد

عالقتها بعملية اتخاذ القرار، والمقيمين واإلداريين العامين في المدارس الخاصة لعبء المعلومات اإللكترونية 

 هدف الدراسةالمستخدمتين في هذه الدراسة لجمع البيانات. ولتحقيق  نداتيوذلك من خالل إجابتهم عن فقرات األ

إلى المصادر المكتبية المختلفة ليطالت عليها. ومراجعة تم مراجعة األدب النظري للدراسة، حيث تم الرجوت 

األدبيات السابقة مثل المصادر المتعلقة بموضوت الدراسة الحالية وهو أهمية عبء المعلومات اإللكترونية وعالقتها 

التي دكتوراة( صة، والرسائل العلمية )ماجستير وبعملية اتخاذ القرار من وجهة نظر اإلداريين في المدارس الخا

 عملية اتخاذ القرار باإلضافة إلى اإلنترنت والمواقع اإللكترونية.وتبحث في عبء المعلومات اإللكترونية 

قامت الباحثة ببناء االستبانة األولى لقياس مدى إدراك مديروالمدارس الخاصة لعبء المعلومات اإللكترونية لدى 

وادي السير ورات لمديريات تربية قصبة عمان والجامعة خاصة عملية اتخاذ القراوممارستهم لألنشطة اإلدارية 

( يبين االستبانة بصورتها النهائية. 4( فقرة، والملحق )29في محافظة العاصمة عمان. وقد تكونت االستبانة من )

سة للتعرف إلى درجة عبء المعلومات اإللكترونية التي يواج سئلة الدرا هها وقد تم بناء األداة الثانية ليجابة عن أ

اإلداريون عند ممارسللللة عملية اتخاذ القرارات من وجهة نظرهم في المدارس الخاصللللة لمديريات تربية قصللللبة 

( 4( فقرة، والملحق )26عمان والجامعة ووادي السلللير في محافظة العاصلللمة عمان. وقد تكونت االسلللتبانة من )

 يبين االستبانة بصورتها النهائية. 

الخماسي، وكانت أبدال اإلجابة  (Likertتبانتين وزناً متدرجاً وفقاً لسلم ليكرت )وأعطي لكل فقرة من فقرات االس

هي: )أوافق بشلللللدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشلللللدة(. وقد أعطي البديل )أوافق بشلللللدة( خمس درجات، 

والبديل )ال أوافق  والبديل )أوافق( أربع درجات، والبديل )محايد( ثالث درجات، والبديل )ال أوافق( درجتين،

بشدة( درجة واحدة. وقد تم اختيار مقياس ليكرت الخماسي لسهولة فهم وتوازن درجاته، حيث تكون مدى موافقة 

أفراد العينة على كل عبارة من المتغيرات على النحو ا تي: )أوافق بشلللللللدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق 

 (. 1,2,3,4,5بشدة( وتقابلها األرقام )

 و تم تحديد مستوى المؤشرات بإعتماد المعادلة ا تية:
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 وعليه يكون معيار الحكم:

      2.33 – 1.00المستوى المنخفض:  

 3.67 – 2.34المستوى المتوسط: 

 5.00 – 3.68المستوى المرتفع: 

 

 صدق أداتي الدراسة
 

محكمين من أعضاء الهيئة التدريسية للتحقق من الصدق الظاهري ألداتي الدراسة، تم اإلستعانة بنخبة من ال

واإلحصاء، حيث قامت الباحثة بعرض االستبانتين نظم المعلومات و التربوية والمتخصصين في مجاالت اإلدارة

( ألخذ ةرائهم حول فقرات االستبانة، حيث تم التعديل بناء على مالحظاتهم. 3بصورتهما األولية عليهم )ملحق 

( فقرة، وبعد تحكيمها تم حذف بعض الفقرات، إلى أن أصبحت 33صورتها األولية من )تكونت االستبانة األولى في 

( فقرة، وبعد 27( فقرة. وتكونت االستبانة الثانية في صورتها األولية من )29بصورتها النهائية مكونة من )

( يوضح 4حق رقم )( فقرة. والمل26تحكيمها تم حذف بعض الفقرات إلى أن أصبحت بصورتها النهائية مكونة من )

 أداتي الدراسة بصورتهما النهائية

 الدراسة أداتي ثبات 

( على عينة مكونة test-retestختبار وإعادة االختبار)من ثبات أداتي الدراسة تم تطبيق طريقة االللتأكد 

عامل بين مرتي التطبيق، وتم حساب م إداريين من خارج عينة الدراسة، وبفارق زمني مدته أسبوعان (10)من 

وألداة )اتخاذ  81الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون، حيث كان الستبانة )عبء المعلومات اإللكترونية( 

( لعبء 87.1( حيث كان )Cronbach-Alpha. كما تم حساب معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا )79القرار( 

 أن هذه القيم مقبولة إلجراء الدراسة الحالية.( التخاذ القرار. و قد وجد ب91.7المعلومات اإللكترونية و )

 متغيرات الدراسة 

 تضمنت الدراسة المتغيرات ا تية:

 :المستقلة المتغيرات

                الجنس وله مستويان )ذكر( و )أنثى(. .1

 سنة فما فوق. 45، 45أقل من  -35سنة،  35أقل من  -30سنة،  30العمر: أقل من  .2

 مستويات: )بكالوريوس(، )دبلوم عالي(، )ماجستير(، )دكتوراة(. المؤهل العلمي وله أربع .3

( سنوات 10من ) ( سنوات،10من خمس سنوات إلى أقل من ) أقل من خمس سنوات، الخبرةعلى ثالثة مستويات: .4

 فأكثر.

 .مشرف مساعد مدير، مديرمرحلة مدرسية، المنصب الوظيفي وله أربع مستويات: مديرعام، .5



32 

 

 التابعة: المتغيرات         

 إدراك إداريي المدارس الخاصة لعبءالمعلومات اإللكترونية.درجة . 1      

 .درجة ممارسة إداريي المدارس الخاصة لعملية اتخاذ القراراإلداري.2            

 إجراءات الدراسة          

امعة الشرق األوسط بعد التأكد من صدق أداتي الدراسة وثباتهما، والحصول على كتاب تسهيل مهمة من ج -

لمديريات التربية والتعليم في العاصمة عمان، للواء قصبة عمان وللواء الجامعة وللواء وادي السير ملحق رقم 

(1 .) 

 ( استبانة على اإلداريين في المدارس الخاصة من أفراد عينة الدراسة في العاصمة عمان.330تم توزيع ) -

 فراد عينة الدراسة.قامت الباحثة بجمع االستبانات من أ -

 ( استبانة.300( استبانة منها لعدم صالحيتها للتحليل. أي تم اعتماد )10( استبانة، وتحييد )310تم استرداد ) -

القيام بتفريغ إجابات أفراد العينة، إدخال البيانات باستخدام الحاسوب، وتحليل البيانات عن طريق استخدام برنامج  -

 (.SPSSالتحليل اإلحصائي )

 تقديم التوصيات والمقترحات. -

 المعالجة اإلحصائية

 تم استخدام الوسائل اإلحصائية ا تية من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

ليجابة عن السؤال األول و الثاني، تم استخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والرتب  -

 والمستوى ودرجة الممارسة.

( للتعرف إلى درجة إدراك Pearsonل الثالث، تم استخدام معامل ارتباط بيرسون )ليجابة عن السؤا -

 اإلداريين لعبء المعلومات اإللكترونية ودرجة ممارسة اإلداريين لعملية اتخاذ القرار في مدارسهم.

ليجابة عن ( لعينتين مستقلتين t-testليجابة عن السؤالين الرابع والخامس، تم استخدام االختبار التائي ) -

والمؤهل (  ليجابة عن متغير الخبرة One way ANOVAمتغير الجنس ، واستخدم تحليل التباين األحادي )

 .  الفروق للفروق لمعرفة عائدية( (Sheffeواختبار شيفية العلمي والمنصب الوظيفي،
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 الفصل الرابع                     

  راسةنتائج الد                      
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 الفصل الرابع                                                           

 نتائج الدراسة

 

إلى عبء  يهدف هذا الفصل إلى عرض النتائج المتعلقة باإلجابة على أسئلة الدراسة، و ذلك للتعرف

المعلومات اإللكترونية وعالقته باتخاذ القرار في المدارس الخاصة من وجهة نظر اإلداريين في محافظة 

 العاصمة عمان.

النتائج المتعلقة بالسؤال االول: ما درجة عبء المعلومات اإللكترونية التي يواجهها اإلداريون في المدارس   

 ؟نظرهم الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة

وليجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة عبء 

المعلومات اإللكترونية من وجهة نظر اإلداريين بشكل عام ولكل فقرة من فقرات أداة الدراسة، ويوضح جدول 

 .( ذلك3رقم )
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 (3جدول رقم )

 وجهة ن لمعيارية والرتب لفقرات استبانة عبء المعلومات اإللكترونية مالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات ا

 ً  نظر اإلداريين في المدارس الخاصة مرتبة تنازليا

 الفقرة الرقم
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

عبء 

 المعلومات

4 
تحرص المدرسة على تحديث البرمجيات 

 المستخدمة في عملياتها
 مرتفع 1 6.70 4.15

 مرتفع 2 0.69 4.14 تخدم األنظمة الهدف المراد تحقيقه 5

3 
تعمل المدرسة على توفير وحدة للصيانة 

 والمتابعة
 مرتفع 3 0.75 4.11

2 
تدعم المدرسة برامج متنوعة إلنجاز العمليات 

 اإللكترونية
 مرتفع 4 0.88 4.06

10 
يوجد في المدرسة جهة مسؤولة عن معالجة 

 المشكالت التي يواجهها العاملون
 مرتفع 5 0.87 4.00

9 
تعمل المدرسة على توظيف فنيين 

 متخصصين للتعامل مع البيانات المتوافرة
 مرتفع 5 0.90 4.00

24 
يساعد نظام المعلومات المستخدم اإلداريين 

 على اتخاذ القرارات بطريقة سليمة
 مرتفع 6 0.82 3.94

8 
تسهم األنظمة في استرجات المعلومات 

 من أجل تحديد الهدف بسرعة
 مرتفع 7 0.79 3.93

28 
   تلبي نظم المعلومات اإلحتياجات المعلوماتية

 لمختلفة على كافة المستويات اإلداريةا
 مرتفع 8 0.76 3.91

15 
كن نظم المعلومات اإللكترونية إلى إرباك تم

 المديرين
 مرتفع 9 0.90 3.90

25 
يساعد نظام المعلومات الموجود في المدرسة 

 في توفير الوقت
 مرتفع 10 0.90 3.88

27 
يسهل نظام المعلومات في المدرسة ةداء 

 اإلداريين للمهمات المطلوبة
 مرتفع 11 0.89 3.86

11 
تتمتع الجهة المسؤولة بعالقة جيدة مع 

 مستخدمي النظام
 مرتفع 12 0.84 3.85

23 
م نظام المعلومات المستخدم العمل يدع

 التعاوني
 مرتفع 13 011. 3.84
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 مرتفع 14 0.96 3.83 تقلل اإلدارات من حجم المحفوظات الورقية 7

21 
توفر قاعدة البيانات اإللكترونية كماً كبيراً من 

 المعلومات
 مرتفع 14 1.01 3.83

29 
أدى استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات إلى 

 ات أكثر قابلية للقياس الكميجعل المعلوم
 مرتفع 14 0.91 3.83

1 
تستخدم المدرسة األجهزة المطلوبة للحصول 

على المعلومات المالئمة ليداريين في 

 المدرسة
 مرتفع 14 0.99 3.83

22 
يشعر اإلداريون بمزيد من األمن الوظيفي 

 عند حصولهم على مزيد من المعلومات
 مرتفع 15 0.94 3.82

 ماتية إلى صعوبةدد القنوات المعلويؤدي تع 6

 تفلترة المعلوما

 مرتفع 16 0.92 3.80

26 
يساعد نظام المعلومات في تقليل األخطاء 

 في العمل
 مرتفع 16 0.92 3.80

14 
 تتوفر في المدرسة قاعدة بيانات شاملة 

 مرتفع 16 0.92 3.80

18 
تولد المدرسة معارف جديدة عن طريق 

تجمع من مصادر توليف المعلومات التي 

 متعددة  
 مرتفع 17 1.07 3.48

16 
يؤدي ازدياد العبء اإللكتروني إلى إرباك 

 المديرين 
 مرتفع 18 1.03 3.43

17 
ينعكس العبء اإللكتروني على مقدرة 

المدرسة على السيطرة على متغيرات العمل 

 في البيئة اإللكترونية 
3.37 1.05 19 

 

 متوسط

12 
ذوي الكفاءة في  تعاني المدرسة من نقص

 مع تدفق المعلومات اإللكترونية  التعامل
3.22 1.18 20 

 متوسط

13 
تشكل األجهزة اإللكترونية عبئاً معرفياً على 

 اإلداريين في المدرسة
3.20 1.21 21 

 متوسط

20 
ونية سلباً على يؤثر كم المعلومات اإللكتر

 ةدائي في اإلدارة
3.17 1.18 22 

 متوسط

 مرتفع  0.90 3.75 المتوسط العام

 

من وجهة  لمعلوماتا(  أن درجة إدراك اإلداريين في المدارس الخاصة لعبء 3يتضح من الجدول رقم )    

(، وجاءت الفقرات في 0.90( واإلنحراف المعياري )3.75نظرهم كان مرتفعاً، إذ بلغ المتوسط الحسابي )
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(، وجاءت في الرتبة األولى 3.17-4.15سابية بين )المستويين المرتفع والمتوسط، إذ ترواحت المتوسطات الح

" ، بمتوسط تحرص المدرسة على تحديث البرمجيات المستخدمة في عملياتها ( والتي تنص على: "4الفقرة )

( التي تنص 5( وبمستوى مرتفع، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )0.76( وانحراف معياري )4.15حسابي )

( و بمستوى 0.69( وانحراف معياري )4.14ف المراد تحققيه" بمتوسط حسابي )على: "تخدم األنظمة الهد

"يؤثر كم المعلومات اإللكترونية سلباً على ( التي تنص على: 20)ة الفقر مرتفع، وجاءت في الرتبة األخيرة

 ( وبمستوى متوسط.1.18( وانحراف معياري )3.17" بمتوسط حسابي )ةدائي في اإلدارة 

ما درجة ممارسة اإلداريين في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة  السؤال الثاني:

 عمان التخاذ القرار اإلداري من وجهة نظرهم؟

ليجابة عن هذا السلللؤال تم حسلللاب المتوسلللطات الحسلللابية واإلنحرفات المعيارية لدرجة ممارسلللة اتخاذ 

فقرة من فقرات أداة الدراسة، ويوضح القرار ليداريين في المدارس الخاصة من وجهة نظرهم بشكل عام ولكل 

 ( ذلك4الجدول رقم )

 (4جدول رقم )                                                                

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والرتب لفقرات استبانة اتخاذ القرار إلداريي

 المدارس الخاصة من وجهة نظرهم مرتبة تنازليا

 الفقرة الرقم
 المتوسط

 الحسابي  

االنحراف 

 المعياري 
 الرتبة 

 اتخاذ 

 القرار

 مرتفع 1 0.78 4.10  أُقيم نتائج القرارات لالستفادة منها 26

 مرتفع 2 0.71 4.08 أُشرف على تنفيذ القرارات 25

8 
يتميز نظام المعلومات بالمرونة بحيث 

 يمكن تعديله عند الحاجة
 عمرتف 3 0.77 4.02

 مرتفع 4 0.71 4.01 أضع مخططاً زمنياً لمتابعة تنفيذ القرارات 23

22 
أُخطط لعملية اتخاذ القرارات باإلعتماد على 

 نظام المعلومات
 مرتفع 4 0.69 4.01

 مرتفع 4 0.79 4.01 أتنبأ بنتائج قراراتي ألضع خططاً بديلة 24

13 
تَوفر المعلومات الدقيقة يزيد من فعالية 

 قراراتي
 مرتفع 5 0.74 4.00

17 
أمتلك المقدرة على اتخاذ القرار في الوقت 

 المناسب باإلستعانة بنظام المعلومات
 مرتفع 6 0.74 3.97
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3   
يساعد نظام المعلومات في توفير معلومات 

 دقيقة عند الحاجة التخاذ القرارات
 مرتفع 7 0.76 3.96

20 
أوزت المهام على العاملين في المدرسة 

 لتوصيات فيما يتعلق باتخاذ القرارلتقديم ا
 مرتفع 8 0.79 3.94

21 
أستعين بالتوصيات المقدمة لي من العاملين 

 في اتخاذ القرارات
 مرتفع 9 0.71 3.92

14 
يساعد نظام المعلومات في المقارنة بين 

 األبدال المتاحة في عملية اتخاذ القرارات 
 مرتفع 10 0.70 3.90

9 
رة المتوافرة في تساعد المعلومات الكثي

 اتخاذ القرارات المناسبة
 مرتفع 11 0.79 3.89

11 
أَحرص على مشاركة المعلمين بعملية اتخاذ 

القرارات المتعلقة بمجال عملهم من خالل 

 استخدام نظام المعلومات
 مرتفع 12 0.83 3.88

4 
يقدم النظام المستخدم معلومات كافية 

 لتحسين عملية اتخاذ القرارات
 مرتفع 12 0.94 3.88

16 
جميع المعلومات التي تصل اإلداريين من 

 نظم المعلومات ضرورية التخاذ القرارات
 مرتفع 12 0.79 3.88

19 
أتواصل مع العاملين عن طريق تبادل نظام 

 المعلومات
 مرتفع 12 0.87 3.88

5 
ينظم النظام المستخدم البيانات بحيث تساعد 

 اسبة اإلداريين على اتخاذ القرارات المن
 مرتفع 13 0.96 3.87

15 
تتالءم القرارات المالية واألهداف العامة 

 للمدرسة
 مرتفع 13 0.84 3.87

18 
أُشكل فريقاً متخصصاً لمساعدتي في اتخاذ 

 القرارات
 مرتفع 13 0.89 3.87

10 
يجري اإلعتماد على نظام المعلومات عند 

 اتخاذ القرارات
 مرتفع 14 0.80 3.85

1 
رات تدريبية بإستمرار يجري عقد دو

ليداريين لالستفادة من المعلومات التي 

 تجمع لعملية اتخاذ القرارات
 مرتفع 15 0.90 3.84

 مرتفع 16 0.99 3.75 يساعد نظام المعلومات على حل المشكالت 6

2 
يجمع أفراد النظام المعلومات من أقسام 

المدرسة لالستفادة منها عند عملية اتخاذ 

 القرارات
 مرتفع 17 0.92 3.72

 مرتفع  0.82 3.91 المتوسط العام 
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( أن درجة ممارسلللة اتخاذ القرار ليداريين في المدارس الخاصلللة من وجهة 4) تضلللح من الجدول رقمي

(، وجاءت الفقرات في 0.82( واإلنحراف المعياري )3.91نظرهم كان مرتفعاً، إذ بلغ المتوسللللللط الحسلللللللابي )

( 26الفقرة )(، وجاءت في الرتبة األولى 3.69-4.10المتوسللطات الحسللابية بين ) المسللتوى المرتفع، إذ ترواحت

( و 0.78( وانحراف معياري )4.10بمتوسط حسابي ) "،أُقيم نتائج القرارات ليستفادة منها والتي تنص على: "

ارات" بمتوسلللط ( التي تنص على: "أُشلللرف على تنفيذ القر25)بمسلللتوى مرتفع، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة 

( التي 2( وبمسلللللتوى مرتفع، وجاءت في الرتبة قبل األخيرة الفقرة )0.71( وانحراف معياري )4.08حسلللللابي )

يجمع أفراد النظام المعلومات من أقسام المدرسة ليستفادة منها عند عملية اتخاذ القرارات" بمتوسط تنص على: "

التي تنص على: فع، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( وبمستوى مرت0.92( وانحراف معياري )3.72حسابي )

( وبمسللتوى 1.00( وانحراف معياري )3.69" بمتوسللط حسللابي )يسللاعد نظام المعلومات في التنبؤ بالمشللكالت"

 مرتفع.

بين  (α≤0.05)هل هناك عالقة ذات داللة إحصؤؤائية عند مسؤؤتوى  الداللة السؤؤؤال الثالث: 

في المدارس  ية ودرجة ممارسؤؤؤؤؤة اتخاذ القرار من قبل اإلدارييندرجة عبء المعلومات اإللكترون

 الخاصة في محافظة العاصمة عمان؟

للتأكد من وجود عالقة  (α≤0.05)عند مستوى الداللة تم حساب معامل االرتباط ليجابة عن هذا السؤال 

ين في المدارس الخاصة في بين درجة عبء المعلومات اإللكترونية ودرجة ممارسة اتخاذ القرار من قبل اإلداري

 ج.يبين هذه النتائ( 5محافظة العاصمة عمان باستخدام معامل ارتباط بيرسون، والجدول رقم )

 (5جدول رقم )                                                             

  من  القرار مارسة اتخاذاإللكترونية ودرجة م نتائج تحليل معامل ارتباط بيرسون بين درجة عبء المعلومات

 فظة العاصمة عمانقبل اإلداريين في المدارس الخاصة في محا

مستوى إتخاذ القرار إلداريي المدارس  المجال

 الخاصة

 مستوى عبء المعلومات اإللكترونية

معامل إرتباط 

 بيرسون
0.397** 

 0.000 مستوى الداللة

 (0.05** دال احصائيا عند مستوى )
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بين درجة عبء  (α≤0.05)( وجودعالقة ذات داللة إحصللائية عند مسللتوى الداللة 5رقم )يبين الجدول 

درجة ممارسلللللللة اتخاذ القرار من قبل اإلداريين في المدارس الخاصلللللللة في محافظة والمعلومات اإللكترونية 

 (.0.000( وبمستوى داللة إحصائية )0.397العاصمة عمان، حيث بلغ معامل اإلرتباط )

في درجة  (α≤0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصؤؤؤؤائية عند مسؤؤؤؤتوى الداللة بع: السؤؤؤؤؤال الرا

المدارس الخاصة في محافظة العاصمة  عبء المعلومات اإللكترونية التي يواجهها اإلداريون في

 ؟الخبرة والمنصب الوظيفيوعمان تعزى لمتغيرات: الجنس والعمر والمؤهل العلمي 

 متغير الجنس -1

ت الحسللللابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة عبء المعلومات اإللكترونية التي يواجهها تم حسللللاب المتوسللللطا

اإلداريون في المدارس الخاصة من وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان، تبعاً لمتغير الجنس، كما تم تطبيق 

 .( ذلك6( ويظهر الجدول رقم )t-testاختبار )

 (6رقم ) جدول

 في  اإلداريون حرافات المعيارية لدرجة عبء المعلومات اإللكترونية التي يواجههاالمتوسطات الحسابية واإلن

 تبعاً لمتغير الجنس (t)المدارس الخاصة من وجهة نظرهم، ونتائج اختبار 

المتوسط  العدد 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 مستوى الداللة قيمة ت

 0.00* 2.553 0.81 3.03 116 ذكور

   0.87 3.77 184 إناث

 

( لدرجة عبء α≤0.05وى داللة )سللللللتوجود فروق ذات دالله إحصللللللائية عند م( 6يبين الجدول رقم )

المعلومات اإللكترونية التي يواجهها اإلداريون في المدارس الخاصللللللة من وجهة نظرهم في محافظة العاصللللللمة 

ستناداً إلى قيمة )ت( المحسوبة إذ بلغت )تبعاً عمان  ( وقد كانت 0.00بمستوى داللة )( و2.553لمتغير الجنس، ا

 هذه الفروق لصالح اإلناث.
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                                       متغير العمر -2

تم حسللللاب المتوسللللطات الحسللللابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة عبء المعلومات اإللكترونية التي يواجهها 

مة عمان، تبعاً لمتغير العمر، ويظهر اإلداريون في المدارس الخاصلللللللة من وجهة نظرهم في محافظة العاصلللللل

 (:7الجدول رقم )

 (7جدول رقم )

 اعبء المعلومات اإللكترونية التي يواجههرافات المعيارية لدرجة حالمتوسطات الحسابية واإلن

 

 في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان،تبعاً لمتغير العمر اإلداريون 

 

 راف المعيارياإلنح المتوسط الحسابي العدد العمر
 0.68 4.25 32 سنة 30أقل من 

 0.95 3.51 66 سنة 35و أقل من  30
 0.91 3.59 112 سنة 45أقل من  35
 0.80 3.60 90 سنه فما فوق 45

 0.83 3.73 300 المجموت 

 

يبين الجدول السابق وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة عبء المعلومات اإللكترونية 

يواجهها اإلداريون في المدارس الخاصللة من وجهة نظرهم في محافظة العاصللمة عمان، تبعاً لمتغير العمر،  التي

(، وجاءت فئة الذين تبلغ 4.25سنة( على أعلى متوسط حسابي ) 30إذ حصلت فئة الذين تبلغ أعمارهم )أقل من 

أقل  -35اءت فئة الذين تبلغ أعمارهم )(، وج3.60سللنة فما فوق( بالرتبة الثانية بمتوسللط حسللابي ) 45أعمارهم )

 35أقل من  -30(، وأخيراً جاءت فئة الذين تبلغ أعمارهم )3.59سلللنة( بالرتبة الثالثة بمتوسلللط حسلللابي ) 45من 

(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى 3.51سنة( بمتوسط حسابي )

(، وجاءت نتائج تحليل التباين على One way ANOVAتحليل التباين األحادي )( تم تطبيق α≤0.05داللة )

 :(8النحو الذي يوضحه الجدول رقم )
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 (8جدول رقم )                                         

 في اإلداريون تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة عبء المعلومات اإللكترونية التي يواجهها

 المدارس الخاصة من وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان،تبعاً لمتغير العمر

 مصدر التباين
مجموت 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة )ف(

 *0.000 8.706 4.422 3 13.267 بين المجموعات

   0.508 295 149.841 داخل المجموعات

    298 163.108 المجموت

 

( لدرجة عبء α≤0.05( إلى وجود فروق ذات داللة إحصلللللللائية عند مسللللللتوى )8الجدول رقم )يتضللللللح من 

المعلومات اإللكترونية التي يواجهها اإلداريون في المدارس الخاصللللللة من وجهة نظرهم في محافظة العاصللللللمة 

(. ولمعرفة 0.000ة )(، و بمستوى دالل8.706عمان، تبعاً لمتغير العمر، استناداً إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت )

 .(9عائدية الفروق تبعاً لمتغير العمر تم استخدام اختبار شيفية للفروق كما هو واضح في جدول رقم  )

 (9جدول رقم )

 اإلداريون نتائج اختبار شيفية للمقارنات البعدية للفروق في درجة عبء المعلومات اإللكترونية التي يواجهها

 العاصمة عمان،تبعاً لمتغير العمررهم في محافظة في المدارس الخاصة من وجهة نظ 

 

 المتوسط  العمر

 الحسابي

 أقل من 

 سنة 30

 و أقل 30

 سنة 35من  

 أقل من 35

 سنة 45 

 سنه 45

 فما فوق 

 *0.26    4.25 سنة 30أقل من 

 0.31    3.51 سنة 35وأقل من  30

     3.59 سنة 45أقل من  35

     3.60 سنه فما فوق 45

ً شير الى ان فرق متوسطي الفئتين * ت  دال احصائيا
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في درجة ( α≤0.05عند مسلللتوى )فروق ذات داللة إحصلللائية وجود ( إلى 9تشلللير نتائج الجدول رقم )

سللللنة فما فوق(، حيث أن داللة هذه الفروق  45سللللنة(، وفئة ) 30عبء المعلومات اإللكترونية، بين فئة )أقل من 

 (.4.25بمتوسط حسابي )سنة(، و 30كانت لفئة )أقل من 

 متغير المؤهل العلمي -3

تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة عبء المعلومات اإللكترونية التي يواجهها 

المدارس الخاصللللللة من وجهة نظرهم في محافظة العاصللللللمة عمان، تبعاً لمتغير المؤهل العلمي،  اإلداريون في

 .ك( ذل10ويظهر الجدول رقم )

 (10جدول رقم )                                  

 في عبء المعلومات اإللكترونية التي يواجهها اإلداريونالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة 

 لمتغير المؤهل العلميتبعاً المدارس الخاصة من وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان، 

 اإلنحراف المعياري ط الحسابيالمتوس العدد المؤهل العلمي

 1.12 3.91 132 بكالوريوس

 1.03 3.71 52 دبلوم عالي

 0.98 3.89 72 ماجستير

 0.98 3.41 44 دكتوراه

 1.02 3.72 300 المجموت

 

عبء المعلومات اإللكترونية يبين الجدول السابق وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة 

لمتغير المؤهل تبعاً و المدارس الخاصلللللللة من وجهة نظرهم في محافظة العاصللللللمة عمان، التي يواجهها إداري

(، وجاءت فئة )الماجسللللتير( بالرتبة 3.91العلمي، إذ حصلللللت فئة )البكالوريوس(على أعلى متوسللللط حسللللابي )

وأخيراً (، 3.71(، وجاءت فئة )دبلوم عالي( بالرتبة الثالثة بمتوسللللط حسللللابي )3.89الثانية بمتوسللللط حسللللابي )

(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسلللطات الحسلللابية ذات 3.41جاءت فئة )دكتوراة( بمتوسلللط حسلللابي )

 (One way ANOVA)تم تطبيق تحليل التباين األحادي  (α≤0.05)داللة إحصللللللائية عند مسللللللتوى الداللة 

 (11وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحة الجدول رقم )
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 (11جدول رقم )

 في  اإلداريون علومات اإللكترونية التي يواجههاعبء المتحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة 

 المدارس الخاصة من وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان،تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

 داللةال )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.00 9.710 4.886 3 14.658 بين المجموعات

   0.503 295 148.449 داخل المجموعات

    298 163.108 المجموت

 

عبء ( لدرجة α≤0.05( وجود فروق ذات داللة إحصلللائية عند مسلللتوى )11يتضلللح من الجدول رقم )

وجهة نظرهم في محافظة العاصللللللمة المعلومات اإللكترونية التي يواجهها اإلداريون في المدارس الخاصللللللة من 

( 0.00، وبمستوى داللة )( 9.710)، استناداً إلى قيمة )ف( المحسوبة إذ بلغت لمتغير المؤهل العلميتبعاً  عمان،

اختبار شللليفيه للفروق كما هو واضلللح في جدول اسلللتخدام ولمعرفة عائدية الفروق تبعاً لمتغير المؤهل العلمي تم .

 .(12رقم )

 (12جدول رقم )

 اإلداريون نتائج اختبار شيفية للمقارنات البعدية للفروق في درجة عبء المعلومات اإللكترونية التي يواجهها

 في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان،تبعاً لمتغير المؤهل العلمي 

 دكتوراه ماجستير  دبلوم عالي بكالوريوس  المتوسط الحسابي  المؤهل العلمي 

     3.91 بكالوريوس 

    0.26 3.71 دبلوم عالي 

    *0.31 3.89 ماجستير 

    *0.17 3.41 دكتوراه

ً * تشير الى ان فرق متوسطي الفئتين   دال احصائيا

 

في  (α≤0.05عند مسلللتوى )( إلى وجود فروق ذات داللة إحصلللائية 12تشلللير نتائج الجدول رقم )

ريوس(، وبين فئة )ماجسللللللتير(، حيث أن داللة هذه درجة عبء المعلومات اإللكترونية، بين فئة )بكالو

عند (، كذلك وجود فروق ذات داللة إحصللائية 3.91الفروق كانت لفئة )بكالوريوس(، بمتوسللط حسللابي )
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في درجة عبء المعلومات اإللكترونية، بين فئة )بكالوريوس(، وفئة )دكتوراة(، ( α≤0.05مسللللللتوى )

 (.12الوريوس(، كما هو مبين في الجدول رقم )حيث أن داللة هذه الفروق كانت لفئة )بك

 متغير الخبرة -4

م حسلللاب المتوسلللطات الحسلللابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة عبء المعلومات اإللكترونية التي يواجهها ت

اإلداريون في المدارس الخاصللللللة من وجهة نظرهم في محافظة العاصللللللمة عمان، تبعاً لمتغير الخبرة، ويظهر 

 ( ذلك:13الجدول رقم )

 

 (13جدول رقم )

 عبء المعلومات اإللكترونية التي يواجهها المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة 

 لمتغير الخبرةتبعاً في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان،اإلداريون 

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي  

 1.14 3.85 30 أقل من خمس سنوات

 1.03 3.66 88 سنوات 10من خمس سنوات إلى أقل من 

 0.99 3.52 182 سنوات فأكثر 10من 

 1.05 3.67 300 المجموت

         

عبء المعلومات اإللكترونية الجدول السابق وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة يبين         

لمتغير الخبرة، تبعاً رس الخاصة من وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان، التي يواجهها اإلداريون في المدا

(، وجاءت فئة )من خمس سنوات إلى 3.85إذ حصلت فئة )أقل من خمس سنوات( على أعلى متوسط حسابي )

سنوات فأكثر( بمتوسط  10(، وأخيراً جاءت فئة )من 3.66سنوات( بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) 10أقل من 

(، ولتحديد فيما اذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (3.52سابيح

(α≤0.05)  تم تطبيق تحليل التباين األحادي(One way ANOVA) نحو وجاءت نتائج تحليل التباين على ال

 .(14الذي يوضحة الجدول رقم )

 

 



46 

 

 (14جدول رقم )                                                               

في  عبء المعلومات اإللكترونية التي يواجهها اإلداريونتحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة 

 لمتغير الخبرةتبعاً المدارس الخاصة من وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان،

 مصدر التباين
مجموت 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة )ف(

 *0.001 5.133 2.662 4 10.647 بين المجموعات
   0.519 294 152.461 داخل المجموعات

    298 163.108 المجموت

 

( لدرجة α≤0.05( إلى وجود فروق ذات داللة إحصلللللائية عند مسلللللتوى )14يتضلللللح من الجدول رقم )

ها اإلد ية التي يواجه ظة عبء المعلومات اإللكترون خاصلللللللة من وجهة نظرهم في محاف مدارس ال اريون في ال

(، وبمسللللللتوى داللة 5.133العاصللللللمة عمان، تبعاً لمتغير الخبرة، اسللللللتناداً إلى قيمة ف المحسللللللوبة إذ بلغت )

جدول واضح في (. ولمعرفة عائدية الفروق تبعاً لمتغير الخبرة تم استخدام اختبار شيفية للفروق كما هو 0.001)

 .(15رقم )

 (15دول رقم )ج

 

 اإلداريون عبء المعلومات اإللكترونية التي يواجههانتائج اختبار شيفية للمقارنات البعدية للفروق في درجة 

 

 لمتغير الخبرةتبعاً في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان، 

 

 الخبرة
المتوسط 

 الحسابي
أقل من خمس 

 سنوات

 من خمس سنوات

 10أقل من  إلى

 سنوات

 10من 

سنوات 

 فأكثر

    3.85 أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من 

 سنوات 10
3.66 0.22   

   *0.18 3.52 سنوات فأكثر 10من 

ً * تشير الى ان فرق متوسطي الفئتين   دال احصائيا

عبء  لدرجة( α≤0.05( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )15تشير نتائج الجدول رقم )

سللللللنوات فأكثر(، حيث أن داللة هذه  10المعلومات اإللكترونية، بين فئة )أقل من خمس سللللللنوات(، وفئة )من 

 (3.85الفروق كانت لفئة )اقل من خمس سنوات(، بمتوسط حسابي )
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 الوظيفيالمنصب  -5

التي يواجهها م حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة عبء المعلومات اإللكترونية ت

 ً للمنصب الوظيفي، و يظهر  اإلداريون في المدارس الخاصة من وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان، تبعا

 .( ذلك16الجدول رقم )

 (16جدول رقم )

 عبء المعلومات اإللكترونية التي يواجههاالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة 

 لمنصب الوظيفيتبعاً لة من وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان،في المدارس الخاص اإلداريون 

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المنصب الوظيفي

 0.69 3.43 22 مدير عام

 0.99 3.62 64 مساعد مدير

 0.66 3.92 68 مدير مرحلة مدرسية

 0.61 3.57 146 مشرف

 0.74 3.68 300 المجموت

 

عبء المعلومات اإللكترونية بق وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة يبين الجدول السا

للمنصللللللب تبعاً التي يواجهها اإلداريون في المدارس الخاصللللللة من وجهة نظرهم في محافظة العاصللللللمة عمان، 

(، 3.92اذ حصللللت فئة المنصلللب الوظيفي )مدير مرحلة مدرسلللية( على أعلى متوسلللط حسلللابي بلغ ) الوظيفي،

(، وجاءت فئة المنصلللب 3.62وجاءت فئة المنصلللب الوظيفي )مسلللاعد مدير( بالرتبة الثانية بمتوسلللط حسلللابي )

(، وأخيراً جاءت فئة المنصلللب الوظيفي )مدير عام( 3.57الوظيفي )مشلللرف( بالرتبة الثالثة بمتوسلللط حسلللابي )

بية ذات داللة إحصللللائية عند (، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسللللطات الحسللللا3.43بمتوسللللط حسللللابي )

وجاءت نتائج تحليل  (One way ANOVA)تم تطبيق تحليل التباين األحادي  (α≤0.05)مسللللللتوى الداللة 

 (:17التباين على النحو الذي يوضحة الجدول رقم )
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 (17جدول رقم )

 اإلداريون في واجههاعبء المعلومات اإللكترونية التي يتحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة 

 لمنصب الوظيفيالمدارس الخاصة من وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان، تبعاً ل 

 مصدر التباين
مجموت 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة )ف(

 0.004 4.52 2.393 3 7.178 بين المجموعات

   0.529 295 155.929 داخل المجموعات

    298 163.108 المجموت

 

 (α≤0.05)عند مسلللللتوى الداللة ( إلى وجود فروق ذات دالله إحصلللللائية 17يتضلللللح من الجدول رقم )

عبء المعلومات اإللكترونية التي يواجهها اإلداريون في المدارس الخاصللة من وجهة نظرهم في محافظة لدرجة 

(، وبمسلللتوى داللة 4.52إذ بلغت )، اسلللتناداً إلى قيمة )ف( المحسلللوبة العاصلللمة عمان، تبعاً للمنصلللب الوظيفي

وق كما هو واضللح في ولمعرفة عائدية الفروق تبعاً للمنصللب الوظيفي تم اسللتخدام اختبار شلليفية للفر (.0.004)

 .(18جدول رقم )

 (18جدول رقم )

 عبء المعلومات اإللكترونية التي يواجههانتائج اختبار شيفية للمقارنات البعدية للفروق في درجة 

 

 للمنصب الوظيفيتبعاً يون في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان،اإلدار 

 

 مساعد مدير مدير عام المتوسط الحسابي المنصب الوظيفي
مدير مرحلة 

 مدرسية
 مشرف

  *0.353   3.43 مدير عام

    0.305 3.62 مساعد مدير

     3.92 مدير مرحلة مدرسية

   0.485  3.57 مشرف مقيم

ً ن فرق متوسطي الفئتين أ * تشير الى  دال احصائيا

 

في  (α≤0.05)عند مسللتوى الداللة ( إلى وجود فروق ذات داللة إحصللائية 18تشللير نتائج الجدول رقم )

درجة عبء المعلومات اإللكترونية التي يواجهها اإلداريون في المدارس الخاصلللة من وجهة نظرهم في محافظة 
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في )مدير مرحلة مدرسللية(، وفئة المنصللب الوظيفي )مدير عام(، حيث العاصللمة عمان، بين فئة المنصللب الوظي

(، كما هو مبين 3.92أن داللة هذه الفروق كانت لفئة المنصب الوظيفي )مدير مرحلة مدرسية( بمتوسط حسابي )

 (.18في الجدول رقم )

ة في درج (α≤0.05)السؤؤؤال الخامس:هل هناك فروق ذات داللة إحصؤؤائية عند مسؤؤتوى الداللة 

ممارسؤؤة اتخاذ القرار من قبل اإلداريين في المدارس الخاصؤؤة في محافظة العاصؤؤمة عمان تعزى 

 والخبرة والمنصب الوظيفي؟ والمؤهل العلمي لمتغيرات: الجنس والعمر

 متغير الجنس -1

 درجة ممارسة اتخاذ القرار منم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية من أجل التعرف على ت     

، كما تم قبل اإلداريين في المدارس الخاصللللة من وجهة نظرهم في محافظة العاصللللمة عمان، تبعاً لمتغير الجنس

 ( ذلك:19( ويظهر الجدول رقم )t-testتطبيق اختبار )

 (19جدول رقم )

  المتوسطات الحاسبية واإلنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اتخاذ القرار من قبل اإلداريين في

 تبعاً لمتغير الجنس (t)الخاصة من وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان، ونتائج اختبار المدارس

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 مستوى الداللة قيمة ت

 *0.00 7.35 0.867 3.46 116 ذكور

   0.916 3.76 184 إناث

 

درجة ممارسللة اتخاذ ل (α≤0.05)سللتوى الداللة عند موجود فروق ذات دالله إحصللائية ( 19يبين الجدول ) 

ً القرار من قبل اإلداريين في المدارس الخاصة من وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان،  لمتغير الجنس.  تبعا

 (.0.00( وبمستوى داللة )7.35وقد كانت هذه الفروق لصالح اإلناث، استناداً إلى قيمة )ت( المحسوبة إذ بلغت )
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 مرمتغير الع -2

تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اتخاذ القرار من قبل اإلداريين في  

( 20المدارس الخاصلللة من وجهة نظرهم في محافظة العاصلللمة عمان، تبعاً لمتغير العمر، ويظهر الجدول رقم )

 ذلك: 

 (20جدول رقم )

 ممارسة اتخاذ القرار من قبل اإلداريين في درجة المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ل

 الخاصة من وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان، تبعاً لمتغير العمر المدارس

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر

 0.92 3.85 32 سنة 30أقل من 

 0.84 3.77 66 سنة 35وأقل من  30

 0.88 4.22 112 سنة 45أقل من  35

 1.08 4.05 90 سنه فما فوق 45

 0.93 3.97 300 المجموت 

 

ممارسللة اتخاذ القرار من وبيبن الجدول السللابق وجود فروق ظاهرية بين المتوسللطات الحسللابية لدرجة 

يالحظ من  قبل اإلداريين في المدارس الخاصللة من وجهة نظرهم في محافظة العاصللمة عمان، تبعاً لمتغيرالعمر،

سلللللنة( جاءت بالرتبة األولى بمتوسلللللط حسلللللابي  45أقل من  -35( أن فئة الذين تبلغ أعمارهم )22الجدول رقم )

(، وفئة الذين 4.05سنة فما فوق( جاءت بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) 45وفئة الذين تبلغ أعمارهم ) (،4.22)

أخيراً جاءت فئة الذين تبلغ (، و3.85سلللنة( جاءت بالمرتبة الثالثة بمتوسلللط حسلللابي ) 30تبلغ أعمارهم )أقل من 

ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسلللللطات  (،3.77سلللللنة( بمتوسلللللط حسلللللابي ) 35أقل من  -30أعمارهم )

 One way)تم تطبيق تحليل التباين األحادي  (α≤0.05)الحسللللابية ذات داللة إحصللللائية عند مسللللتوى الداللة 

ANOVA)  (21الذي يوضحة الجدول رقم )وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو: 
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 (21جدول رقم )

  المدارس ريين فيتحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة ممارسة اتخاذ القرار من قبل اإلدا

 الخاصة من وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان، تبعاً لمتغير العمر

 الداللة )ف( ربعاتمتوسط الم درجات الحرية مجموت المربعات مصدر التباين
 *0.000 10.7 3.146 3 9.439 بين المجموعات

   0.294 296 86.919 داخل المجموعات
    299 96.358 المجموت

 

  

 (α≤0.05)( إلى وجود فروق ذات داللة إحصلللللائية عند مسلللللتوى الداللة 21يتضلللللح من الجدول رقم )

س الخاصلللللة من وجهة نظرهم في محافظة العاصلللللمة مارسلللللة اتخاذ القرار من قبل اإلداريين في المدارلدرجة م

، ولمعرفة عائدية الفروق تبعاَ لمتغير (10.7)بلغت  لمتغير العمر، اسلللتناداً إلى قيمة ف المحسلللوبة إذتبعا ًعمان، 

 .(22وق كما هو واضح في جدول رقم )العمر تم استخدام اختبار شيفية للفر

 

 (22جدول رقم )

 

 ات البعدية للفروق لدرجة ممارسة اتخاذ القرار من قبل اإلداريين فينتائج اختبار شيفية للمقارن

 

 لمتغير العمرتبعاً الخاصة في محافظة العاصمة عمان، المدارس  

 

 المتوسط العمر

 الحسابي 

 أقل من 

 سنة 30

 و أقل 30

 سنة 35من  

 أقل  35

 سنة 45من 

 سنه  45

 فما فوق

  *0.36   3.85 سنة 30أقل من 

  *0.44   3.77 سنة 35من و أقل  30

     4.22 سنة 45أقل من  -35

   0.198-  4.05 سنه فما فوق 45

ً * تشير الى ان فرق متوسطي الفئتين   دال احصائيا

 

 (α≤0.05)( إلى وجود فروق ذات داللة إحصلللللائية عند مسلللللتوى الداللة 22تشلللللير نتائج الجدول رقم )

سلللللنة(، وفئة الذين تبلغ أعمارهم  30ئة الذين تبلغ أعمارهم )أقل من لدرجة ممارسلللللة اتخاذ القرار اإلداري بين ف

سللللللنة(، و  45أقل من  -35سللللللنة(، حيث أن داللة هذه الفروق كانت لفئة الذين تبلغ أعمارهم ) 45أقل من  -35)

لدرجة ممارسة  (α≤0.05)عند مستوى الداللة  (، كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية4.22بمتوسط حسابي )
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أقل  -35)سللللللنة(، وفئة الذين تبلغ أعمارهم  35و أقل من  30خاذ القرار اإلداري بين فئة الذين تبلغ أعمارهم )ات

سللنة(، وكما هو مبين  45أقل من  -35سللنة(، حيث أن داللة هذه الفروق كانت لفئة الذين تبلغ أعمارهم  ) 45من 

 (.22في الجدول )

 متغير المؤهل العلمي -3

ت الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اتخاذ القرار من قبل اإلداريين تم حساب المتوسطا 

في المدارس الخاصة من وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان، تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، ويظهر الجدول 

 ( ذلك:23رقم )

 (23جدول رقم )

 تخاذ القرار من قبل اإلداريين في المدارسدرجة ممارسة االمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ل

 الخاصة من وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان، تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العملي

 0.81 3.95 132 بكالوريوس

 1.02 3.94 52 دبلوم عالي

 0.88 4.13 72 ماجستير

 0.97 4.20 44 دكتوراه

 0.92 4.05 300 المجموت

 

ممارسللة اتخاذ القرار من ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسللطات الحسللابية لدرجة 23يبين الجدول رقم )

قبل اإلداريين في المدارس الخاصلللة من وجهة نظرهم في محافظة العاصلللمة عمان، تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، 

(، وجاءت فئة المؤهل العلمي 4.20أعلى متوسللللللط حسلللللللابي )إذ حصلللللللل فئة المؤهل العلمي )دكتوراه( على 

(، وجاءت فئة المؤهل العلمي )بكالوريوس( بالرتبة الثالثة 4.13)ماجسلللللتير( بالرتبة الثانية بمتوسلللللط حسلللللابي )

(، ولتحديد 3.94(، وأخيراً جاءت فئة المؤهل العلمي )دبلوم عالي( بمتوسلللط حسلللابي )3.95بمتوسلللط حسلللابي  )

تم تطبيق  (α≤0.05)الفروق بين المتوسلللطات الحسلللابية ذات داللة إحصلللائية عند مسلللتوى الداللة  فيما اذا كانت

لنحو الذي يوضلللللحة الجدول وجاءت نتائج تحليل التباين على ا (One way ANOVA)تحليل التباين األحادي 

 .(24رقم )
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 (24جدول رقم )

  اتخاذ القرار من قبل اإلداريين في المدارس لدرجة ممارسةتحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق 

 الخاصة من وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان، تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

 مصدر التباين
مجموت 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة )ف(

 0140. 3.60 1.131 3 3.393 بين المجموعات

   0.314 296 92.965 داخل المجموعات

    299 96.358 المجموت

 

لدرجة ( α≤0.05( إلى وجود فروق ذات داللة إحصلللللائية عند مسلللللتوى )24يتضلللللح من الجدول رقم )

ممارسة اتخاذ القرار من قبل اإلداريين في المدارس الخاصة من وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان، تبعاً 

لمعرفة و ، (0.014، وبمسلللتوى داللة )(3.60ة إذ بلغت )لمتغير المؤهل العلمي، اسلللتناداً إلى قيمة ف المحسلللوب

 .(25للفروق كما هو واضح في جدول )عائدية الفروق تبعاً لمتغير المؤهل العلمي تم استخدام اختبار شيفية 

 (25جدول رقم )

 من قبل اإلداريين فينتائج اختبار شيفية للمقارنات البعدية للفروق في درجة ممارسة اتخاذ القرار 

 

 لمتغير المؤهل العلميتبعاً لمدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان،ا

 

 المؤهل العلمي
 المتوسط 

 الحسابي
 بكالوريوس

 دبلوم 

 عالي
 دكتوراه ماجستير

     3.95 بكالوريوس

    0.18 3.94 دبلوم عالي

   0.10  4.13 ماجستير

   *0.25  4.20 دكتوراه

ً ن ن فرق متوسطي الفئتيأ* تشير الى   دال احصائيا
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 (α≤0.05)( إلى وجود فروق ذات داللة إحصلللللائية عند مسلللللتوى الداللة 25تشلللللير نتائج الجدول رقم )

لدرجة ممارسة اتخاذ القرار اإلداري بين فئة المؤهل العلمي )دبلوم عالي(، وفئة المؤهل العلمي )دكتوراة(، حيث 

(، وكما هو مبين في الجدول 4.20راة(،  بمتوسللط حسللابي )أن داللة هذه الفروق كانت لفئة المؤهل العلمي )دكتو

 .(25رقم )

  متغير الخبرة -4

م حسللاب المتوسللطات الحسللابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة ممارسللة اتخاذ القرار من قبل اإلداريين ت

ول رقم خبرة، ويظهر الجدفي المدارس الخاصلللللة من وجهة نظرهم في محافظة العاصلللللمة عمان، تبعاً لمتغير ال

 .( ذلك26)

 (26جدول رقم )

 ممارسة اتخاذ القرار من قبل اإلداريين فيالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة 

 لمتغير الخبرةتبعاً الخاصة من وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان، المدارس 

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة

 1.16 3.89 30 أقل من خمس سنوات

من خمس سلللنوات الى أقل 

 سنوات 10من 
88 3.96 0.95 

 0.76 4.07 182 سنوات فأكثر 10من 

 0.96 3.97 300 المجموت

    

ممارسللة اتخاذ القرار من قبل ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسللطات الحسللابية لدرجة 26يبين الجدول رقم )    

لمتغير الخبرة، إذ حصلت فئة تبعاً  ظرهم في محافظة العاصمة عمان،اإلداريين في المدارس الخاصة من وجهة ن

( 10(، وجاءت فئة )من خمس سللنوات إلى أقل من )4.07سللنوات فأكثر( على أعلى متوسللط حسللابي ) 10)من 

( ، وأخيراً جاءت فئة )أقل من خمس سللنوات( بمتوسللط حسللابي 3.96سللنوات( بالرتبة الثانية بمتوسللط حسللابي )

حديد فيما اذا كانت الفروق بين المتوسلللللطات الحسلللللابية ذات داللة إحصلللللائية عند مسلللللتوى الداللة (، ولت3.89)

(α≤0.05)  تم تطبيق تحليل التباين األحادي(One way ANOVA)  وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو

 (:27الذي يوضحة الجدول رقم )
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 (27جدول رقم )

 الخاصة من  لدرجة ممارسة اتخاذ من قبل اإلداريين في المدارسالفروق تحليل التباين األحادي إليجاد داللة 

 لمتغير الخبرةتبعاً وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان،

 مصدر التباين
مجموت 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة )ف(

 0.018 3.019 0.947 4 3.789 بين المجموعات

   0.314 295 92.569 داخل المجموعات

    299 96.358 المجموت

 

( α≤0.05إلى وجود فروق ذات داللة إحصلللللائية عند مسلللللتوى الداللة )( 27يتضلللللح من الجدول رقم )

لدرجة ممارسلللللة اتخاذ القرار من قبل اإلداريين في المدارس الخاصلللللة من وجهة نظرهم في محافظة العاصلللللمة 

(. 0.018، وبمسللللللتوى داللة )(3.019المحسللللللوبة إذ بلغت ) اسللللللتناداً إلى قيمة )ف(عمان، تبعاً لمتغير الخبرة، 

 .(28ة للفروق كما في الجدول رقم )ولمعرفة عائدية الفروق تبعاً لمتغير الخبرة تم استخدام اختبارشيفي

 (28رقم ) جدول

 رس المدا  نتائج اختبار شيفية للمقارنات البعدية للفروق لدرجة ممارسة اتخاذ القرار من قبل اإلداريين في

 ةلمتغير الخبرتبعاً الخاصة في محافظة العاصمة عمان،

 أقل من  المتوسط الحسابي الخبرة

 خمس سنوات

 من خمس سنوات 

 10إلى أقل من 

 سنوات

 سنوات 10من 

 فأكثر 

 *0.17   3.89 أقل من خمس سنوات

 من خمس سنوات إلى

 سنوات 10أقل من  
3.96   0.13* 

  0.34  4.07 سنوات فأكثر 10من 

ً ن فرق متوسطي الفئتين أ* تشير الى   دال احصائيا
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 α≤0.05)عند مسلللللتوى الداللة ) ( إلى وجود فروق ذات داللة إحصلللللائية28تشلللللير نتائج الجدول رقم )

سلللنوات فأكثر(، وفئة )اقل من خمس سلللنوات(، حيث أن  10لدرجة ممارسلللة اتخاذ القرار اإلداري بين فئة )من 

(، كذلك وجود فروق ذات داللة 4.07سللللنوات فأكثر(، بمتوسللللط حسللللابي ) 10ة )من داللة هذه الفروق كانت لفئ

سنوات فأكثر(،  10لدرجة ممارسة اتخاذ القرار اإلداري بين فئة )من  α≤0.05)إحصائية عند مستوى الداللة )

أكثر(، سنوات ف 10سنوات(، حيث أن داللة هذه الفروق كانت لفئة )من  10وفئة )من خمس سنوات إلى أقل من 

 (.28وكما هو مبين في الجدول رقم )

 المنصب الوظيفي -5

تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اتخاذ القرارمن قبل اإلداريين في  

ً للمنصب الو ظيفي، ويظهر الجدول رقم المدارس الخاصة من وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان، تبعا

 .( ذلك29)

 (29ول رقم )جد

 مارسة اتخاذ القرار من قبل اإلداريين في المدارس م المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة

 يلخاصة في محافظة العاصمة عمان، تبعاً للمنصب الوظيفا

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المنصب الوظيفي

 0.99 4.09 22 مدير عام

 0.84 4.01 64 مساعد مدير

 0.85 4.06 68 مدير مرحلة مدرسية

 0.81 4.01 146 مشرف مقيم

 0.87 4.04 300 المجموت

 

مارسللة اتخاذ القرار من قبل ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسللطات الحسللابية لدرجة م29يبين الجدول )

ب الوظيفي، إذ حصل لمنصتبعاً لاإلداريين في المدارس الخاصة من وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان، 

(، وجاءت فئة المنصللللب الوظيفي )مدير 4.09فئة المنصللللب الوظيفي )مدير عام( على أعلى متوسللللط حسللللابي )

(، وجاءت فئة المنصلللب الوظيفي )مسلللاعد مدير( وفئة 4.06مرحلة مدرسلللية( بالرتبة الثانية بمتوسلللط حسلللابي )

(. ولتحديد فيما اذا كانت الفروق بين 4.01المنصللللللب الوظيفي )مشللللللرف( بالرتبة الثالثة بمتوسللللللط حسللللللابي )
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تم تطبيق تحليل التباين األحادي  (α≤0.05)المتوسلللللطات الحسلللللابية ذات داللة إحصلللللائية عند مسلللللتوى الداللة 

(One way ANOVA) ( 30وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحة الجدول رقم:) 

 (30جدول رقم )

 من  الخاصة الفروق لدرجة ممارسة اتخاذ القرارمن قبل اإلداريين في المدارستحليل التباين األحادي إليجاد 

ً  وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان،  للمنصب الوظيفي تبعا

 مصدر التباين
مجموت 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة )ف(

 0.904 0.189 0.61 3 0.184 بين المجموعات

   0.325 296 96.174 داخل المجموعات

    299 96.358 المجموت

 

لدرجة  α≤0.05)) عند مستوى الداللة( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 30يتضح من الجدول )

تبعاً  مارسة اتخاذ القرار من قبل اإلداريين في المدارس الخاصة من وجهة نظرهم في محافظة العاصمة عمان،م

(، ولمعرفة عائدية 0.904، وبمستوى داللة )(0.189))ف( المحسوبة إذ بلغت  ، استناداً إلى قيمةلمنصب الوظيفيل

     (31ة للفروق كما في الجدول رقم )الفروق تبعاً للمنصب الوظيفي تم استخدام اختبار شيفي

 (31جدول رقم )

 في للفروق في درجة ممارسة اتخاذ القرارمن قبل اإلداريين للمقارنات البعدية اختبار شيفية نتائج

 ً  الوظيفي للمنصب المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان،تبعا

 المنصب الوظيفي
   المتوسط

 مديرعام الحسابي
     مساعد

 مدير

 مديرمرحلة

 مدرسية 
 مشرف

     4.09 مديرعام

    *0.16 4.01 مساعدمدير

    0.308 4.06 مدرسية مديرمرحلة

    *0.24 4.01 مشرف

 ل احصائياً توسطي الفئتين دا*تشير إلى أن فرق م
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 α≤0.05)) لداللةا عند مستوى( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 31تشير نتائج الجدول رقم )   

لدرجة ممارسة اتخاذ القرار اإلداري بين فئة المنصب الوظيفي )مدير عام(، وفئة المنصب الوظيفي )مساعد 

(، كذلك وجود 4.09انت لفئة المنصب الوظيفي )مديرعام(، بمتوسط حسابي )مدير(، حيث أن داللة هذه الفروق ك

لدرجة ممارسة اتخاذ القرار اإلداري بين فئة المنصب  α≤0.05)عند مستوى الداللة )فروق ذات داللة إحصائية 

لوظيفي الوظيفي )مدير عام( ، وفئة المنصب الوظيفي )مشرف(، حيث أن داللة هذه الفروق كانت لفئة المنصب ا

 )مدير عام(.
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 الفصل الخامس                                                   

 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

شة النتائج التي  سة، يتناول هذا الفصل مناق التوصيات التي تقدمها في ضوء النتائج وتوصلت إليها الدرا

 مناقشة النتائج على النحو ا تي:والتي توصلت إليها. 

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول، والذي ينص على: ما درجة عبء المعلومات اإللكترونية 

 عمان من وجهة نظرهم؟التي يواجهها اإلداريون في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة 

 

أظهرت النتائج أن درجة عبء المعلومات اإللكترونية التي يواجهها اإلداريون في المدارس الخاصللة في 

مة عمان من وجهة نظ عاصلللللل بة األولى الفقرة التي تنص رمحافظة ال كانت مرتفعة، حيث جاءت في المرت هم 

ياتها" بمسللللتوى مرتفع، وفي المرتبة الثانية على"تحرص المدرسللللة على تحديث البرمجيات المسللللتخدمة في عمل

جاءت الفقرة التي تنص على "تخدم األنظمة الهدف المراد تحقيقه" بمسللللتوى مرتفع، وهذه نتيجة منطقية في ظل 

اإلهتمام المتزايد والدور الكبير الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم األردنية في السنوات األخيرة، بربط مدخالت 

بالوسلللللللائل التكنولوجية الحديثة وأنظمة المعلومات والشللللللبكات، والحرص على فتح قنوات جديدة لتدفق التعليم 

البيانات والمعلومات التي تخدم العملية التعليمية برمتها، كمدخل هام لتطوير التعليم ومواجهة تحديات العصللللللر، 

ام األمثل لشللللبكات المعلومات وقواعد حيث إدراك القائمون على العملية التربوية في المملكة ضللللرورة االسللللتخد

بة  بل الطل نات من ق يا بة، والب فاعل بين الطل يد من معلومات، وزيادة الت ما هو جد كل  المعلمين، ليطالت على 

وتبادل المعلومات، والحصول عليها بسهولة ويسر، إضافة إلى تمكين المعلم من تنويع طرق وأساليب التدريس، 

والفيديوهات بصورة مشوقة للطلبة، بعيداً عن الوسائل واألساليب القديمة المعتمدة باستخدام الصور والرسومات 

الوقت المناسللب بناًء على ما يحصلللون  على التلقين، ويمكن اإلداريين من اتخاذ القرارات اإلدارية المالئمة و في

كل األ بة قبل األخيرة الفقرة التي تنص "تشلللللل يه من معلومات دقيقة. وجاءت في الرت ئاً عل ية عب جهزة اإللكترون

معرفياً على اإلداريين في المدرسلللللة". إن وجود هذه الفقرة في مرتبة متدنية قد يعزى إلى حرص المؤسلللللسلللللات 

التربوية على تأهيل وتدريب الكادر التعليمي واإلداري لديه على استخدام الوسائل اإللكترونية وأجهزة الحاسوب، 

م به على أك هام المنوطة  بالم يام  ية أن يلم المعلم واإلداري بطرق للق حال ية ال ل وجه، إذ تتطلب التطورات التقن

التعامل مع الوسلللللائل التعليمية الحديثة كالحاسلللللوب وبرامجه واإلنترنت، و كيفية اسلللللتخدامها بفاعلية مع طالبه، 

نظمة الخاصللة عالماتهم، إضللافة إلى اسللتخدام األوواسللتخدامها في إدخال واسللتخراج البيانات األسللاسللية للطلبة 
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باألمور المالية والمحاسلللللبية، وبالتالي فمن البديهي أن األجهزة اإللكترونية والتعامل معها ال تشلللللكل عبئاً معرفياً 

ودراسة جيرا وجو (Jackson,2013) مع دراسة جاكسون  وتتفق هذه الدراسة كبيراً على اإلداريين والمعلمين،

(Gera & Gu,2004) كون بدرجة بسللللليطة كما أظهرت النتيجة السلللللابقة، وقد يكون إن وجد ذلك فقد ي، وحتى

عدم اهتمام بعض المدارس بهذا األمر نتيجة قلة والسللللللبب في ذلك ما هو مرتبط بالبيئة المدرسللللللية والتجهيزات 

اإلمكانات المادية لديها، ومنها ما هو مرتبط باإلداريين أنفسللهم كعدم إمتالكهم للمهارات الحاسللوبية الضللرورية، 

لكثرة األعبللاء المترتبللة على اإلداريين التي تحول بينهم وبين متللابعللة ةخر التطورات في التكنولوجيللا. وهللذه  أو

( ، حيث أظهرت النتائج أن قدرات القيادات اإلدارية في ممارسلة األنشلطة 2003النتيجة تتفق مع دراسلة القداح )

ف من إداري  خر ومن مدرسللة  خرى حسللب درجة اإلدارية خاصللة فيما يتعلق باتخاذ القرارات اإلدارية، تختل

إحاطتهم بتكنولوجيا التربية وتوظيفها. وقد جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على "يؤثر كم المعلومات 

اإللكترونية سلللباً على ةدائي في اإلدارة" وبمسللتوى متوسللط  و قد يعزى ذلك إلى أن اسللتخدام التكنولوجيا الحديثة 

المعلومات في العملية اإلدارية سللللاعدت على ايجاد قنوات إتصللللاالت جديدة في المدارس، مما أسللللهم في وأنظمة 

زيادة سللللرعة تدفق ومعالجة وتبادل المعلومات وتطوير أسللللاليب إدارية حديثة كاإلجتماعات واإلشللللراف واتخاذ 

غرابة في هذه النتيجة ووقوت هذه القرارات. كما سللللاهمت في زيادة السللللرعة في إنجاز المهام اإلدارية، فال نجد 

الفقرة في المرتبة األخيرة، بمعنى أن كم المعلومات يؤثر إيجابياً على ةداء اإلدارة وليس سلللللللباً، إال أن األمر ال 

يخلو من بعض التأثيرات السلبية على ا داء، و قد يعزى ذلك إلى انشغال اإلداريين في الكم الكبير من المعلومات 

تيبها، فيذهب وقت اإلداريين على اإلهتمام بالمعلومات، متناسللللللين المهام اإلدارية األخرى من وتصللللللنيفها وتر

سا ) سة لي شراف ومتابعة وحتى اإلهتمام بالعاملين، وهذه النتيجة تتوافق مع ما توصلت إليه درا ( Lesa, 2009إ

ن بصلللللورة يومية يؤثر سللللللباً على والتي أظهرت أن العبء والحمل الزائد للمعلومات التي يتعامل معها اإلداريو

كفاءة وةداء اإلداريون، حيث أن دور اإلداريون قد تغير بسللللللبب انخراطهم لوقت طويل في إدارة و متابعة الكم 

الكبير من المعلومات، على حسللاب متابعة شللؤون العاملين والعملية اإلنتاجية، واتخاذ القرارات اإلدارية المناسللبة 

األخرى، فتأثير عبء المعلومات على ةداء اإلداريون هو تأثير متباين ال ينطبق على  المتعلقة بأنشللطة المؤسللسللة

 الجميع بنفس الدرجة.

مناقشة نتائج السؤال الثاني و الذي نصه: ما درجة ممارسة اإلداريين في المدارس الخاصة في 

 محافظة العاصمة عمان التخاذ القرار اإلداري من وجهة نظرهم؟  

المتعلقة بالسلللؤال الثاني أن درجة ممارسلللة اإلداريين في المدارس الخاصلللة في محافظة أظهرت النتائج 

العاصللللللمة عمان التخاذ القرار من وجهة نظرهم كانت مرتفعة. وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن طبيعة المدارس 

ه الحال في المدارس الخاصلللة واسلللتقالليتها تتطلب من اإلداريين فيها اتخاذ الكثير من القرارات بعكس ما هو علي

الحكومية التي تطبق الكثير من القرارات التي تتخذ من قبل جهات خارج المدرسلللللللة، من هنا يمكن إدراك كبر 
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حجم المسللؤولية الملقاة على عاتق اإلداري في المدارس الخاصللة، فهو المشللرف التربوي المقيم الذي يتابع سللير 

هة، ومن جهة أخرى هو القائد التربوي المسؤول عن صنع واتخاذ العملية التربوية، ويشرف عليها بانتظام من ج

فهو يقوم باتخاذ القرارات اإلدارية في مجاالت عديدة منها ، القرارات المالئمة لتصريف األمور اإلدارية المتعددة

لمديرون ما يتعلق بالمناهج وطرائق التدريس، والتمويل، واألبنية، واإلدارة، وشللللللؤون الطلبة، وبالتالي يدرك ا

أهمية عملية اتخاذ القرارات في مدارسللللللهم، ودورها المحوري في كفاءة وفعالية المدرسللللللة، خاصللللللةً إذا كانت 

قراراتهم بعيدة عن العالقات الشلللللخصلللللية  وتحقق العدل بين العاملين، ومبنية على أسلللللاس المعلومات والبيانات 

هداف القرار و فاعلية تطبيقه للوصللللول إلى النتائج الدقيقة والشللللاملة، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في تحقيق أ

المرجوة منه، ووجود العديد من البدائل الختيار األنسللب من بينها، كذلك االتصللال الجيد الذي يحقق سللرعة تدفق 

المعلومات بين المسلللللتويات اإلدارية األخرى داخل المدرسلللللة، إضلللللافة إلى تقبل ةراء بقية الموظفين من معلمين 

( التي 2011حيث تتفق هذه الدراسللللة مع دراسللللة عاللوش ) ألخذ بها إذا ما كانت ذات كفاءة عالية.ومشللللرفين وا

توصللللللت إلى أن اتخاذ القرارات الرشللللليدة تكمن في جمع أفراد العينة المعلومات من مصلللللادر متعددة بأنفسلللللهم 

 للحصول على المعلومات المناسبة، وتوزيع المهمات على المرؤوسين.

السؤال الثالث والذي نصه: هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة مناقشة نتائج 

(α≤0.05 بين درجؤؤة عؤؤبء المعلومؤؤات اإللكترونيؤؤة ودرجؤؤة ممؤؤارسؤؤؤؤؤؤؤؤة اتخؤؤاذ القرار من قبؤؤل )

 المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان؟ ن في اإلداريي

ت داللة إحصللائية موجبة بين درجة إدراك عبء أظهرت النتائج المتعلقة بالسللؤال الثالث وجود عالقة ذا

المعلومات اإللكترونية ودرجة ممارسلللللللة اتخاذ القرار من قبل اإلداريين في المدارس الخاصلللللللة في محافظة 

العاصمة عمان من وجهة نظرهم. وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن وعي اإلداريون في المدارس الخاصة و إدراكهم 

سللللتخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات وزيادة مصللللادر المعلومات قد يدفعهم إلى للضللللغوطات التي يشللللكلها اال

االعتماد عليها من أجل اتخاذ قرارات ومتابعة تنفيذها ومشلللاركة األخرين في ذلك بسلللبب توافر المصلللادر لذلك. 

م لها والتفكير بالطرق ها وما قد تشللللكله من أعباء قد يدفعهم إلى توجيه انتباههرفتكنولوجيا المعلومات وإدراك دو

التغلب على الصعوبات التي تواجههم في ذلك. و هو ما يتفق مع دراسة ووالوسائل التي تمكنهم من االستفادة منها 

حيث أوضللللللحت الدراسللللللة قيمة وأهمية المعلومات ودورها في اتخاذ القرارات الصللللللائبة، و ( 2011عاللوش )

( التي أظهرت أن استخدام تكنولوجيا Dianne,2000ودراسة دايان )اعتبارها مورداً أساسياً لألنشطة البشرية. 

المعلومات واإلتصللللللاالت، له دور كبير في  تعزيز القيادة التربوية لدى مديري المدارس. ودراسللللللة جيرا و جو 

(Gera & Gu,2004 .التي أكدت على أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يحسن من أداء العاملين في المدارس )

هنالك عالقة قوية بين اسللتخدام تكنولوجيا المعلومات وابتكار وسللائل وأدوات جديدة وفاعلة لحل المشللكالت  و أن
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اإلدارية، واتخاذ القرارات اإلدارية المناسللللبة، لذلك كانت العالقة ايجابية بين درجة عبء المعلومات اإللكترونية 

ولكن  في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظرهم. ودرجة اتخاذ القرار من قبل اإلداريين في المدارس الخاصة

التي أشللللارت أن العبء الزائد من  (Carlevale, 2010)نتيجة هذه الدراسللللة اختلفت مع نتائج دراسللللة كارليفل 

 المعلومات يسبب الضغط والتوتر ليداريين وبالتالي يؤثر على فاعلية اتخاذ القرارات.

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  مناقشة نتائج السؤال الرابع الذي نصه:

(α≤0.05  في درجؤؤؤة عؤؤؤبء المعلومؤؤؤات اإللكترونيؤؤؤة التي يواجههؤؤؤا اإلداريون في المؤؤؤدارس )

الخاصؤؤؤؤة في محافظة العاصؤؤؤؤمة عمان تعزى لمتغيرات: الجنس والعمر والمؤهل العلمي والخبرة 

 والمنصب الوظيفي؟

 متغير الجنس -1

( في درجة عبء المعلومات α≤0.05ود فروق ذات داللة إحصلللللللائية عند مسللللللتوى )ظهرت النتائج وجأ

اإللكترونية التي يواجهها اإلداريون في المدارس الخاصللللللة في محافظة العاصللللللمة عمان من وجهة نظرهم تبعاً 

ة لمتغير الجنس، حيث كانت الفروق لصلللللللالح اإلناث، وتعزى هذه النتيجة إلى اختالف طبيعة المرأة عن طبيع

الرجل و طريقة تعاطيها مع األعباء والضللغوط وهو ما قد يفسللر درجة عبء المعلومات اإللكترونية كما جاء في 

التي أشارت إلى  (Gera & Gu,2004)جيرا وجو الدراسة الحالية. وفي هذا تختلف الدراسة الحالية مع دراسة 

تعزى  جيا المعلومات على ا داء اإلداريفي مدى تأثير اسلللللتخدام تكنولو عدم وجود فروق ذات داللة إحصلللللائية

 لمتغير الجنس.

 متغير العمر -2

المعلومات درجة عبء ( في α≤0.05ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصلللللائية عند مسلللللتوى )أ

اإللكترونية التي يواجهها اإلداريون في المدارس الخاصلللللة في محافظة العاصلللللمة عمان من وجهة نظرهم، تبعاً 

سلللنة فما فوق،  45سلللنة عند مقارنتهم بالذين تبلغ أعمارهم  30مر ولصلللالح من تبلغ أعمارهم أقل من لمتغير الع

يعزى ذلك إلى أنه كلما مارس اإلداري عمله أكثر أصبحت مهارته ومعرفته أكبر في المجاالت اإلدارية المختلفة، 

ومات التي تتدفق من كافة اإلتجاهات، وأصللللللبح لديه القدرة واإلدراك الكافي للتعامل مع الكم الهائل من المعل

(، التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة 2000والعكس صحيح. وتختلف هذه الدراسة مع دراسة هجان )

 إحصائية في درجة عبء المعلومات اإللكترونية ألفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير العمر.
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 متغير المؤهل العلمي -3

المعلومات درجة عبء في  α≤0.05)وق ذات دالله إحصلللللائية عند مسلللللتوى )أظهرت النتائج وجود فر  

تبعاً اإللكترونية التي يواجهها اإلداريون في المدارس الخاصلللللة في محافظة العاصلللللمة عمان من وجهة نظرهم، 

سلللتير(، لصلللالح فئة )البكالوريس( عند مقارنتها مع فئة الدراسلللات العليا )الدكتوراه والماج لمتغير المؤهل العلمي

يعزى ذلك إلى أن أصحاب المؤهالت العلمية المتوسطة ليس لديهم معرفة ودراية كبيرة للتعامل مع العبء الزائد 

للمعلومات التي يتعاملون معها يومياً، ألن خبرتهم العملية والعلمية أقل من أصللحاب فئة الدراسللات العليا، كما أن 

هم ومواكبة كل ما هو جديد، أما أصحاب فئة الدراسات العليا فهم أصحاب هذه الفئة يسعون دوماَ إلى تطوير أنفس

أكثر معرفة من أصللللللحاب المؤهالت األخرى في مجال اإلدارة لما تلقوه من مهارات ومفاهيم واتجاهات ايجابية 

توصلللت بشللكل التي  (Christopher,2003)كريسللتوفر أثناء دراسللاتهم العليا، وتختلف هذه النتيجة مع دراسللة 

إلى أن معدل استخدام مديري المدارس لتقنية المعلومات في عملية اتخاذ القرار قليل، بالرغم من قدرة هؤالء عام 

 المدراء على اسللللتخدام التقنية، فالمدراء يعتمدون على قدرتهم الخاصللللة أكثر من اعتمادهم على تقنية المعلومات. 

ولكنها تتفق مع دراسة  لديه لممارسة أي نشاط إداري.وأنه ممكن ألي إداري أن يعتمد على المعلومات المتوافرة 

التي أظهرت أن الخصللائص الشللخصللية هي التي تسللاعد أو تعيق من قدرة المديرون على  (Lesa,2009)ليسللا  

  إدارة المعلومات.

 متغير الخبرة -4

ت المعلومادرجة عبء ( في α≤0.05أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصلللللائية عند مسلللللتوى )  

اإللكترونية التي يواجهها اإلداريون في المدارس الخاصلللللة في محافظة العاصلللللمة عمان من وجهة نظرهم، تبعاً 

لمتغير الخبرة لصللالح األفراد من ذوي الخبرة )أقل من خمس سللنوات(، وقد يعزى ذلك إلى عدم امتالكهم الخبرة 

تي تواجههم أثناء العمل، أما أصحاب الخبرات الطويلة الكافية للتعامل مع الكم الهائل من المعلومات اإللكترونية ال

ية  كاف فإن عدم إمتالك الخبرة ال لذلك  عامل معها.  جة المعلومات الكثيرة والت ال يحتاجون إلى وقت طويل لمعال

سلللللليؤدي إلى تشللللللتت العاملين وإرباكهم أثناء تعاملهم مع الكم الكبير من المعلومات. وتختلف هذه النتيجة مع ما 

( التي أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصلائياً للمعوقات التي تواجه اإلداريين 2009إليه دراسلة غلوم ) توصللت

في المدارس الخاصللة من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الخبرة، وإنما الفروق تتعلق بظروف المناخ العالئقي داخل 

التي أشللارت إلى وجود تباين  ((Gera & Gu,2004 المدرسللة وتتعلق بالطالب. وتتفق هذه الدراسللة مع دراسللة

 واضح
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لذي يمضللللللي وقتلاً أطول في معلالجلة  فأظهرت النتلائج أن الملدير ا عبء المعلومات على الملديرين،  تأثير  في 

  المعلومات تختلف كفاءته ومهارته عن باقي المديرين.

 المنصب الوظيفي -5

في درجة عبء المعلومات  (α≤0.05أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصلللللائية عند مسلللللتوى )  

اإللكترونية التي يواجهها اإلداريون في المدارس الخاصلللللة في محافظة العاصلللللمة عمان من وجهة نظرهم، تبعاً 

للمنصب الوظيفي لصالح منصب )مدير مرحلة مدرسية( مقارنةً مع المناصب الوظيفية األخرى، وقد يعزى ذلك 

وى اإلداري المتوسللط، فهو المسللؤول األول عن حسللن سللير العمل إلى أن مدير المرحلة المدرسللية يقع في المسللت

بمدرسلللته، ويرتبط عمله بباقي األعمال المدرسلللية األخرى، وهو أيضلللاً حلقة الوصلللل األهم في المجال اإلداري، 

كون بين اإلدارة العليا وبقية العاملين )معلمين، مشللرفين(، وعليه فإن حجم المسللؤولية والمهام الملقاة على عاتقه ت

كبيرة مقارنةً مع غيره من اإلداريين، وألن أسللللللاس العملية اإلدارية تتعلق بالجانب الفني والمعلوماتي، فإن هذه 

الفئة من اإلداريين تقضللللللي وقتاً طويالً في التعامل مع كميات كبيرة من المعلومات ومعالجتها، لذلك هناك فروق 

ة ليداريين في المدارس الخاصلللللة تعزى لمتغير المنصلللللب دالة إحصلللللائياً في درجة عبء المعلومات اإللكتروني

 ,Carlevaleتتفق هذه الدراسلللة مع دراسلللة  الوظيفي ولصلللالح اإلداريين في منصلللب )مدير مرحلة مدرسلللية(.

التي توصللللللت إلى أن اإلدارة الوسلللللطى تتعامل مع كميات كبيرة من المعلومات التي يقوموا اإلداريون  ((2010

يومياً، ولكنها تختلف معها في األثر الذي يسللللللببه هذا الكم الهائل من المعلومات على المهام بتصللللللفيتها و تدقيقها 

اإلدارية. حيث أن نتائج هذه الدراسلللللللة أظهرت عالقة إيجابية بين عبء المعلومات ودرجة فاعلية عملية اتخاذ 

ين عبء المعلومات اإللكترونية ون هذه الدراسللة تبحث بشللكل مباشللر في العالقة ما بلك القرارات لدى اإلداريين.

واتخاذ القرار، فهي مختلفة عن الدراسللات السللابقة التي بحثت في مجمل المواضلليع المتعلقة بموضللوت الدراسللة، 

فغالبية الدراسللات ركزت على المعوقات التي يواجهها اإلداريون في المدارس الخاصللة  ولكن ليس بشللكل مباشللر.

ة منهللا: الجنس، العمر، المؤهللل العلمي، والخبرة العمليللة، دون التطرق من وجهللة نظرهم، تبعللاً لمتغيرات عللد

 للمنصب الوظيفي.
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مناقشؤؤة نتائج السؤؤؤال الخامس و الذي نصؤؤه: هل هناك فروق ذات داللة إحصؤؤائية عند مسؤؤتوى 

اإلداريين في المدارس الخاصؤؤؤؤة في  ( في درجة ممارسؤؤؤؤة اتخاذ القرار من قبلα≤0.05الداللة )

العلمي والخبرة والمنصؤؤؤؤؤؤب مة عمان تعزى لمتغيرات: الجنس والعمر والمؤهل محافظة العاصؤؤؤؤؤؤ

 الوظيفي؟

 الجنسمتغير -1

( في درجة ممارسللة القرار من α≤0.05أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصللائية عند مسللتوى )  

تغير الجنس لصلللالح قبل اإلداريين في المدارس الخاصلللة في محافظة العاصلللمة عمان من وجهة نظرهم، تبعاً لم

القيام بمشلللللللاورات طويلة قبل واإلناث، ويمكن أن يعزى السللللللبب إلى أن من طبيعة المديرات أخذ وقت كبير 

اتخاذهن للقرارات، كذلك سلللعيهن إليجاد أكثر من بديل لحل المشلللكالت، أما المديريين الذكور فهم أكثر جرأة في 

إبراهيم  دراسللللللة نتيجة ع اإلناث، وهذه النتيجة تختلف معاتخاذ القرارات، والتي تتخذ بشللللللكل أسللللللرت مقارنة م

ذات داللة إحصلللللللائية على درجة فاعلية عملية اتخاذ القرارات فروق التي أظهرت وجود  ( 2006والقضلللللللاة )

. وتختلف هذه الدراسللللللة اإلدارية لدى اإلداريين تعزى لمتغير الجنس، ولكن جاءت هذه الفروق لصللللللالح الذكور

( التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصللللائية في اسللللتجابات أفراد 2005بو حمدي )أيضللللاً مع دراسللللة أ

العينة ألثر العوامل اإلنسلللللللانية والتنظيمية والبيئية لعملية اتخاذ القرار لدى المديرين تعزى لمتغيري )الجنس و 

 .المؤهل العلمي(

 متغير العمر -2

( في درجة ممارسللة القرار من α≤0.05ند مسللتوى )أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصللائية ع  

قبل اإلداريين في المدارس الخاصللة في محافظة العاصللمة عمان من وجهة نظرهم، تبعاً لمتغير العمر، حيث جاء 

نة( مقارنة مع غيرهم من األفراد الذين تبلغ  45أقل من  -35الفرق لصلللللللالح األفراد الذين تبلغ أعمارهم ) سلللللل

( يمتاز أصلللللحابه 45أقل من  -35سلللللنة. يعزى ذلك إلى أن هذا العمر من ) 45أو أكثر من  35أعمارهم أقل من 

بالخبرة والقدرة الكبيرة على ممارسللللللة عملية اتخاذ القرارات، المبنية على األسللللللس العلمية، وتوفر المعلومات، 

المديرين، فتكون لديهم القدرة ودرجة كبيرة من التأكد، إضللافة للخبرة الواسللعة التي تمتلكها هذه الفئة العمرية من 

نتيجة هذه  .على التعامل مع المعلومات المتوفرة ومعالجتها، واتخاذ القرار اإلداري المناسللب في الوقت المناسللب

( التي أشلللارت إلى أن درجة تأثر المديرون بالعوامل اإلنسلللانية عند 2005الدراسلللة تتفق مع دراسلللة أبو حمدي )

يمكن أن يكون لعمر اإلنسللان دور في  ذلك. أي أنه يوجد فروق إحصللائية لعملية اتخاذ اتخاذ القرار عالية، والتي 

 القرار لدى اإلداريين، تعزى لمتغير العمر.



67 

 

 متغير المؤهل العلمي -3

( في درجة ممارسللة القرار من α≤0.05أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصللائية عند مسللتوى )

صللللة في محافظة العاصللللمة عمان من وجهة نظرهم، تبعاً لمتغير المؤهل العلمي قبل اإلداريين في المدارس الخا

)ماجسلللتير(،  حيث جاء الفرق لصلللالح فئة )الدكتوراه( عند مقارنتها مع فئة )دبلوم عاٍل( وفئة )بكالوريوس( وفئة

م اكتسابها علمي كبير، تووقد يعزى ذلك إلى أن الحاصلين على درجات عليا يتمتعون بمهارات ومستوى معرفي 

خالل دراسلللاتهم العليا، كما أن معظم أصلللحاب الشلللهادات العليا هم من كبار السلللن وذوي الخبرات الكبيرة، التي 

تمكنهم من اتخاذ القرارات اإلدارية السلللللليمة، وتوظيفها في الوقت والمكان المناسلللللبين، مقارنة مع اإلداريين من 

(، التي توصلللت إلى وجود 2008القضللاة )وفق مع دراسللة المومني ذوي المؤهالت العلمية األقل. وهذه النتيجة تت

فروق ذات داللة إحصلللائية لصلللالح المؤهل العلمي للمديرات الحاصلللالت على شلللهادات أكثر من البكالوريوس. 

( التي أشللللللارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصللللللائية في العوامل 2005وتختلف مع دراسللللللة أبو حمدي )

 .مية والبيئية لعملية اتخاذ القرار للمديرين تعزى لمتغير المؤهل العلمياإلنسانية والتنظي

 الخبرةمتغير  -4

( في درجة ممارسللللللة اتخاذ α≤0.05ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصللللللائية عند مسللللللتوى )أ

ير الخبرة، القرار من قبل اإلداريين في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظرهم، تبعاً لمتغ

سنوات فأكثر عند مقارنتها مع فئة من )10حيث جاء الفرق لصالح فئة من ) سنوات5(  سنوات 10أقل من ) -(   )

و فئة أقل من خمس سللللللنوات، وهذا أمر منطقي إذ أن اإلداريين ذوي الخبرة الطويلة، هم في األصللللللل يمتلكون 

تكنولوجية وكل ما يدور حولهم من تطور في أساليب حل المعرفة الكافية، ولديهم القدرة على متابعة المستجدات ال

المشكالت، واستغالل خبرات األخرين وإشراكهم في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية. و هذه النتيجة تختلف مع ما 

تجاهات اجود فروق ذات داللة إحصللللللائية نحو ، والتي أظهرت عدم و(2003مسللللللكي )توصلللللللت إليه دراسللللللة 

( التي أشلللارت إلى أن 2000قرارات تعزى لعدد سلللنوات الخبرة. وتختلف مع دراسلللة هجان )اإلداريين التخاذ ال

والوكالء في المدارس يمارسللللللون عملية اتخاذ القرار، وأنه من وجهة نظر أفراد العينة ال توجد فروق  المديرين

ية اتخاذ القرار تعزى لمتغير الخبرة في مجال  ية في درجة ممارسلللللللة عمل العمل اإلداري ذات داللة إحصلللللللائ

سة المومني و سة مع درا ( التي أظهرت أنه يوجد فروق ذات داللة 2008لقضاة )اللمدارس. ولكن تتفق هذه الدرا

 إحصائية تعزى ألثر الخبرة على عملية اتخاذ القرار، للمديرات التي خبرتهن أكثر من عشر سنوات.
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 متغير المنصب الوظيفي-5

( في درجة ممارسللللللة اتخاذ α≤0.05ة إحصللللللائية عند مسللللللتوى )أظهرت النتائج وجود فروق ذات دالل

القرارات من قبل اإلداريين في المدارس الخاصلللة في محافظة العاصلللمة عمان من وجهة نظرهم، تبعاً للمنصلللب 

الوظيفي، حيث جاء الفرق لصلللالح منصلللب )مدير عام( مقارنةً مع المناصلللب الوظيفية األخرى، وقد يعزى ذلك 

يحصللللل على منصللللب مدير عام، يكون قد قضللللى مدة مناسللللبة في التدريس والعمل اإلداري،  إلى أن الفرد الذي

فيكون قد اكتسللللب الخبرة والمعرفة الكبيرة، وفهم بشللللكل معمق كل ما يحيط بالنظام التعليمي للمدرسللللة، وبالتالي 

 تكون قدرته كبيرة على اتخاذ القرارات اإلدارية السليمة وفي الوقت المناسب.
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 اتالتوصي 

 ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة باآلتي:في 

التعامل مع عبء المعلومات لتمكينهم من الفئات العمرية األقل تدريب مديري المدارس، وخاصة  ضرورة -1

 اإللكترونية، واتخاذ القرارات اإلدارية.

واستخدام الوسائل اإللكترونية، وتحليلها،  اتالبيان وإدارة على تنمية قدرات اإلداريين في مجال معالجة التركيز -2

 والحاسوب.

 .ء المعلوماتي الزائدعبالاإلداريين لتجنيب بشكل مناسب، اإلدارية عمال والمهام على تقسيم األالتركيز  -3

إجراء دراسات نوعية حول إدراك اإلداريين لكيفية التعامل مع عبء المعلومات اإللكترونية واستثمار هذه  -4

 في تحقيق أهداف مشتركة ومحددة للمدارس. همعلى إعتبارها رصيداً معرفياً في مدارسهم، يساعد المعلومات،
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 قائمة المراجع    

 لعربيةالمراجع ا

مديري المدارس لبيئية على عملية اتخاذ القرار لأثر العوامل اإلنسانية والتنظيمية وا(. 2005أبو حمدي ، إلهام )

 ، رسالة ماجستير،جامعة مؤتة الكرك.في إقليم الجنوب

تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية في صنع القرارات اإلدارية في الجامعات (. 2005أبو سبت ، صبري )

 رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة. فلسطينية في قطاع غزة.ال

 ، اإلسكندرية، مكتبة المعارف الحديثة.اإلدارة التعليمية بين النظرية والتطبيق(. 2002أحمد، إبراهيم )

 ومديرات درجة فاعلية عملية اتخاذ القرارات اإلدارية لدى مديري(. 2006اإلبراهيم، عدنان والقضاة، محمد )

 .25-47(،62)2، المدارس الحكومية الثانوية في محافظة عجلون، مجلة التربية

 ، عمان: دار أمجد للنشر والتوزيع.اتخاذ القرارات اإلدارية أنواعها ومراحلها(. 2014األشهب، نوال )

 .، صنعاء: دار الفكر المعاصرمقدمة في علم المكتبات والمعلومات(. 1999جرجيس ، جاسم وكلو ، صباح )

المعوقات التنظيمية وعالقتها بدرجة مشاركة الموظفين اإلداريين في اتخاذ القرارات (. 2003الجغبير، عبد اإلله )

رسالة دكتوراة غير  في وزارة التربية والتعليم واقتراح أنموذج نظري للتغلب على هذه المعوقات،

 منشورة، األردن، جامعة عمان العربية للدراسات العليا.

 ، عمان: دار الراية للنشر والتوزيع.أساليب اتخاذ القرارات اإلدارية الفعالة(.2009ليم )جلدة ، س

 ، القاهرة: مكتبة اإلنجلو المصرية.سيكولوجية صنع القرار(. 2001حبيب ، مجدي )

 ، عمان. دار الثقافة للنشر والتوزيع.إدارة التغيير في المؤسسات التربوية(. 2011الحريري، رافدة )

 ، القاهرة:مطابع الطوبجي التجارية.أصول اإلدارة العامة(. 1992أحمد ) ،حسبو 

 )مدخل نظم المعلومات اإلدارية(. 2004الحميدي ، نجم والعبيد ، عبد الرحمن والسامرائي ، سلوى )

 معاصر(. عمان:دار وائل للنشر. 

تربية والتعليم ومدارسها في مدى تطبيق أنظمة المعلومات المحوسبة في مديريات ال(. 2004دلوت ، فخري )

. رسالة دكتوراة، جامعة األردن والصعوبات التي تواجه ذلك التطبيق من وجهة نظر القادة التربويين

 اليرموك، إربد.

 ، عمان. دار المسيرة للنشر والتوزيع.القيادة التربوية(. 2013دواني ، كمال )

سلوب التخصصات المتداخلة، القاهرة: مجلة التربية (. صنع القرار التربوي باستخدام أ1990سالمة ، عادل )

 .85-97(،15) 7المعاصرة، 

 ، عرض تقديمي مفاهيم اإلبداع اإلداري ودوره في اتخاذ القرارات(. 2006الشيخ ، عارف ، )
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 .17،مجلد مجلة الثقافة اإلدارية(. صنع القرارات في اإلدارة التعليمية، 2016الصليمي ، محمد )

 عمان. دار الثقافة للنشر والتوزيع، مفاهيم إدارية حديثة،(. 2003د )الصيرفي ، محم

(. دور مدير المدرسة الثانوية في مواجهة التحديات التي تواجه المدرسة في القرن 2008عاشور ، محمد )

 .279-295(،4) 4، المجلة األردنية في العلوم التربوية الواحد والعشرين. 

 ، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.لم اإلدارةأساسيات ع(. 2004عباس ، علي )

 ، األردن: كنوز المعرفة للنشر والتوزيع.إدارة اتخاذ القرار اإلداري(. 2006العزاوي ، خليل )

 ،عمان: دار الثقافة اإلدارة المدرسية الحديثة مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العلمية(. 2013عطوي ، جودت )

 يع. للنشر والتوز 

. رسالة ماجستير، جامعة دور المعلومات في اتخاذ القرارات داخل قطاع التربية(. 2007عاللوش ، نجمة )

 منتوري، قسنطينة.

. عمان:دار المسيرة المدخل إلى إدارة المعرفة(. 2012العلي ، عبد الستار وقنديلجي ، عامر والعمري ، غسان )

 للنشر والتوزيع.

العام في  العوامل المؤثرة على نمط اتخاذ القرار اإلداري لدى المديرين في القطاع (.2007العواودة ، عاطف )

 ، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية، عمان.األردن

 ، اإلسكندرية: أليكس لتكنولوجيا المعلومات. نظم المعلومات اإلدارية(. 2006الغرباوي ، عالء )

رسالة  معوقات اتخاذ القرار كما يراها مديرو المدارس االبتدائية بمملكة البحرين،(. 2009، محمد ) غلوم

 ماجستير غير منشورة، الجامعة الخليجية، البحرين.

، عمان: دار نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات(. 2007قنديلجي ، عامر والجنابي ، عالء الدين )

 المسيرة للنشر والتوزيع.

 ، عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع. اتخاذ القرارات اإلدارية بين النظرية والتطبيق(. 2007نواف )كنعان ، 

بعض السمات الشخصية وعالقتها باتخاذ القرار لدى عينة من مديري المدارس بمدينة (. 2003مسكي ، جميل )

 ، رسالة ماجستير، جامعة القرى، مكة المكرمة.مكة المكرمة

. عمان: دار ومكتبة الحامد للنشر نظرية القرارات اإلدارية: مفاهيم وطرائق كمية(. 2000)المنصور، كاسر 

 والتوزيع.

(. "فاعلية عملية اتخاذ القرارلدى مديرات رياض األطفال في أقليم شمال 2008المومني ، خالد والقضاة، محمد )

 36 مجلة علوم إنسانية،األردن"، 

 . عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.ومات اإلدارية: منظور معاصرنظم المعل(. 2010النجار ، فايز )

 . القاهرة:دار النهضة العربية.استراتيجيات صنع واتخاذ القرارات(. 1999الهادي ، منى )
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(. واقع عملية اتخاذ القرارعلى مستوى مدارس التعليم العام، كما يراه مديرو المدارس 2000هجان ، علي )

 ، العدد الرابع والعشرون.مجلة كلية التربية: جامعة عين شمس، ووكالؤها، القاهرة

 . الكويت، مكتبة الفالح.مدخل إلى اإلدارة التربوية(. 1999هوانه ، وليد )

انتشار واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في (. 2012وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، عمان، األردن..مدارس المملكة األردنية الهاشمية
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 (1ملحق رقم )

كتاب تسهيل مهمة من مديرية التعليم الخاص في محافظة العاصمة عمان إلى المدارس الخاصة 

 بانةلتطبيق االست
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 (2ملحق رقم )

 الدراسة/ نسخة المحكمينأدتا 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الشرق األوسطجامعة 

 المحكم الفاضل.......................المحترماألستاذ 

 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته:

 أما بعد: 

القرار في المدارس الخاصة عالقته بإتخاذ وعبء المعلومات الباحثة دراسة ميدانية بعنوان:"  تجري

" وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة من وجهة نظر اإلداريين في محافظة العاصمة عمان

 الماجستير في اإلدارة والقيادة التربوية، بجامعة الشرق األوسط في عمان.

رم بتحكيم معرفة واسعة في مجال تخصصكم،  يرجى التكوونظراً لما تتمتعون به من خبرة وكفاءة 

هاتين االستيبانتين، وإبداء رأيكم في فقرات اإلستيبانتين، وذلك سعياً لوصول االستيبانتين للمستوى الذي 

 يسمح بتطبيقهما على عينة الدراسة. 

 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 وأسأل هللا أن يجزيكم خير جزاء                                             

 

 يونس شعبانة: لبنى الباحث

 0787666640رقم الهاتف: 
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 العوامل الديموغرافية )الشخصية( 

 ( في المربع المناسب:xيرجى وضع إشارة )

 

 انثى                        ذكر                     الجنس : -1

 سنة 35من أقل  – 30          سنة 30اقل من                        العمر : -2 

 سنة فما فوق 45        سنة 45أقل من  -35                      

  

 عالٍ دبلوم               بكالوريوس                     المؤهل العلمي :-3

 دكتوراه               ماجستير                                         

                                                                                      

               خمس سنوات أقل من                     الخبرة العملية: -4

 ( سنوات10من خمس سنوات إلى أقل من )                                            

 فأكثر ( سنوات10من )                                    
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 استبانة عبء المعلومات بصورتها األولية

 
 ( في المكان المناسب إزاء كل عبارة من العبارات ا تية، أو اقتراح التعديل المناسب:Xيرجى وضع اإلشارة )

 

 تعديل ال

 المقترح

 بحاجة الى 

 تعديل

 

 صالحية الفقرة

 

 

 الفقرة

 الرقم 
 

غير 

 مالئمة مالئمة

       

تستخدم المدرسة األجهزة المطلوبة 

 .للحصول على المعلومات المالئمة
1 

        

المدرسة برامج متنوعة إلنجاز تستخدم 

 العمليات  اإللكترونية المختلفة.
2 

        

يتوافر في المدرسة أجهزة حديثة للتعامل 

 مع المعلومات المختلفة.
3 

        

البرمجيات تحرص المدرسة على تحديث 

 المستخدمة في عملياتها.
4 

 5 تحقق األجهزة جودة في النشاط المطلوب.        

        

تعدد قنوات هذه المعلومات يؤدي إلى 

 عدم مقدرة في فلترة المعلومات.وصعوبة 
6 

        

تقلل األجهزة المستخدمة من حجم 

 المحفوظات والورق والملفات.
7 

        

زة في توفير واسترجات تسهم هذه األجه

 المعلومات بسهولة من أجل تحديد الهدف.
8 

    

توظف المدرسة مبرمجين للتعامل مع 

 البيانات المتوافرة.
9 

       

 والمعدات توظف المدرسة مشغلي األجهز

 من ذوي اإلختصاص.
10 

        

يتوافر في المدرسة وحدة للصيانة 

 والمتابعة.
11 

    

ي الت تالمشكالعن  وجود جهة مسؤولة

 يواجهها العاملون ومتابعة سير العمل.
12 

    

 تتمتع الجهة المسؤولة بعالقة جيدة مع

 مستخدمي النظام وتفهم احتياجاتهم.
13 

  

 

 

  

 ةةمتخصص المدرسة وحدة صيانة    تمتلك

 كنولوجيا المعلومات.تب
14 
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 ً ً  تشكل األجهزة اإللكترونية عبئا   معرفيا

 لعاملين في المدرسة.على ا
15 

 16 يتوفر لدى المدرسة قاعدة بيانات شاملة.    

        

  أقسام يؤثر العبء اإللكتروني على تعامل

  اتخاذ المدرسة ودوائرها الداخلية في

 القرارات. 

17 

        

تساعد نظم المعلومات في تمكين المدير 

 في عمله.
18 

        

نولوجي إلى ارباك يؤدي ازدياد العبء التك

 وتشتيت المديرين.
19 

  

 

    

ينعكس العبء التكنولوجي على قدرة 

المدرسة في السيطرة والتحكم على 

 متغيرات العمل في البيئة اإللكترونية.

20 

    

ال يتوافر مختصون من ذوي الكفاءة في 

 التعامل مع تدفق المعلومات اإللكترونية.
21 

       

وليف المعلومات التي تعمل المدرسة على ت

يتم جمعها من مصادر متعددة، من أجل 

 توليد معرفة جديدة.

22 

        

تتبنى المدرسة سياسات متطورة في البحث 

 والتطوير لتوليد معارف جديدة.. 
23 

        

أواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع كم 

المعلومات الكثيرة نتيجة التعامل مع 

 التكنولوجيا.

24 

    

توفر األجهزة اإللكترونية كماً كبيراً من 

 المعلومات.
25 

    

 يؤثر كم المعلومات اإللكترونية سلباً على

 أدائي في اإلدارة.
26 

    

أشعر بمزيد من األمن عند حصولي على 

 مزيد من المعلومات.

                   

27                   

    

ية نظم المعلومات المتوافر مالئم لتلب

االحتياجات المعلوماتية على كافة 

المستويات اإلدارية، وفي مختلف 

 المجاالت الوظيفية.

28              

    

يدعم نظام المعلومات المستخدم العمل 

 الجماعي. 

 

29               

    

عد نظام المعلومات المستخدم المديرين يسا

 اتخاذ القرارات بطريقة سليمة. في
30                
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يساعد نظام المعلومات الموجود في 

 المدرسة 

 في توفير الوقت والجهد.

 

     

31      

    

يساعد نظام المعلومات في تقليل األخطاء 

 في 

 العمل.

 

32      

    

يسهل نظام المعلومات في المدرسة أدائي 

 .للمهام المطلوبة

 

33                
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 استبانة اتخاذ القرارات بصورتها األولية                                        

 
 أو اقتراح التعديل المناسب: ( في المكان المناسب إزاء كل عبارة من العبارات ا تية،Xيرجى وضع اشارة )     

 

 التعديل

 المقترح

 لىبحاجة ا

 تعديل

  صالحية الفقرة

 الفقرة             

 

 

 غير الرقم

 مالئمة
 مالئمة

        

يتم عقد دورات تدريبية  

ليداريين لالستفادة من 

المعلومات التي يتم جمعها في  

 اتخاذ القرارات.

1 

        

يقوم أفراد النظام بجمع 

مدرسة و الالمعلومات من أقسام 

 رارات.تخزينها التخاذ الق

2 

    

يساعد نظام المعلومات في توفير 

 معلومات دقيقة التخاذ القرارات.
3 

    

يقدم النظام المستخدم معلومات 

 كافية التخاذ القرارات.
4 

       

يقوم النظام بتوفير المعلومات 

حين الحاجة إليها للمساعدة في 

 اتخاذ القرارات. 

5 

        

نظام المعلومات المستخدم 

 اعد علىيس

 تحسين اتخاذ القرارات. 

6 

        

 يساعد نظام المعلومات في توفير

 حلوالً 

 مناسبة للمشكالت.

7 

        

يساعد نظام المعلومات على 

 التنبوء بالمشكالت.
8 

        

 ة يتميز نظام المعلومات بالمرون

يمكن تعديله عند الحاجة بحيث 

 لذلك.

9 

        

كثيرة تساعد المعلومات ال

في تخطيط أمثل  المتوافرة

 التخاذ القرارات.

10 

        

ينظم النظام بيانات تساعد 

 اإلداريين في

 اتخاذ القرارات السليمة. 

11 

        

أعتمد على نظام المعلومات عند 

 تاتخاذ القرارا
12 
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أشارك المعلمين بعملية اتخاذ 

 القرارات المتعلقة بمجال عملهم.

     

13              

    

تؤثر المعلومات الكثيرة سلباً في 

 عملية اتخاذ القرارات.

 

14 

    

تساعد المعلومات الكثيرة التي 

يتم جمعها إلكترونياً في عملية 

 متابعة تنفيذ القرارات.

15 

        

يساعدني نظام المعلومات في 

التمييز أو المقارنة بين البدائل 

المتاحة في عملية اتخاذ 

 رارات.الق

16 

        

القرارات المالية تتالءم مع 

 األهداف العامة للمدرسة.
17 

        

لدي القدرة على اتخاذ القرار في 

 الوقت المناسب.
18 

        

أشكل فريقاً متخصصاً 

 لمساعدتي في اتخاذ القرارات.
19 

        

أتواصل مع فريق العمل عن 

 طريق تبادل نظام المعلومات. 
20 

        

أقوم بتوزيع األدوار والمهام بين 

 أعضاء الفريق لتقديم التوصيات.
21 

        

أستعين بالتوصيات المقدمة إلي 

من فريق العمل في اتخاذ 

 القرارات. 

22 

        

أتخذ قرارات مالية اعتماداً على 

المعلومات التي يوفرها نظام 

 المعلومات.

23 

        

ية اتخاذ أقوم بالتخطيط لعمل

 القرارات. 
24 

        

أضع مخططاً زمنياً لمتابعة 

 القرارات.
25 

    

أقوم باإلشراف على تنفيذ 

 القرارات.
26 

    

أقيم نتائج القرارات لالستفادة 

 منها.
27 
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 (3ملحق رقم )

 أسماء األساتذة المحكمين ألداتي الدراسةترتيب 

 ل مكان العم األسم الرقم 

 جامعة الشرق األوسط األستاذ الدكتور عباس مهدي الشريفي                   .1

 جامعة الشرق األوسط األستاذ الدكتور عبدالحافظ سالمة                        .2

 جامعة الشرق األوسط األستاذ الدكتور محمود الحديدي                          .3

 الجامعة األردنية ني الطويل                             األستاذ الدكتور ها .4

 الجامعة األردنية األستاذ الدكتور أحمد الخوالدة                           .5

 جامعة العلوم اإلسالمية األستاذ الدكتور عبدهلل الدليمي                              .6

 جامعة الشرق األوسط                 الدكتور محمد القداح              .7

 جامعة العلوم اإلسالمية الدكتور محمد فالح الخوالدة                               .8

9.  جامعة الشرق األوسط الدكتورة ملك الناظر                                       

 جامعة الشرق األوسط                           أبو عمارةالدكتور طالل يوسف  .10

الجامعة العربية  لدكتور عباس عبدالحليم عباس                       ا .11

 فتوحةالم

 جامعة البتراء الدكتورة يارا الفايز                                         .12
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 (4ملحق رقم ) 

 

 الدراسة بالشكل النهائي اأدت
 

 الشرق األوسطجامعة 

 كلية العلوم التربوية                         

 قسم اإلدارة و القيادة التربوية   

         

 ........................المحترمين.                                                        خت الكريمةخ الكريم،  األألا

                                                                                      السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:

 :                                                                                                                        أما بعد

ت وعالقته بإتخاذ القرار في المدارس الخاصة من وجهة عبء المعلوما بعنوان:" تقوم الباحثة بدراسة    

" وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة في العاصمة عمان إلدارييننظر ا

والقيادة التربوية، بجامعة الشرق األوسط في 

           عمان.                                                                   

 يرجى التكرم باإلجابة على ونظراً لما تتمتعون به من خبرة و كفاءة ومعرفة واسعة في مجال تخصصكم،      

ً ستبانة بموضوعية، علماإلأسئلة                 بان المعلومات ستعامل بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط. ا

تعاونكم حسن لكمة شاكر  

 الباحثة       

ونس شعبانلبنى ي  
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 العوامل الديموغرافية )الشخصية( 

 ( في المربع المناسب:xيرجى وضع إشارة )  

 انثى                    ذكر                          الجنس : -1

 سنة 35أقل من  – 30            سنة 30قل من ا                          العمر : -2

 سنة فما فوق 45         سنة 45أقل من  -35                     

 عالٍ دبلوم              بكالوريوس                  المؤهل العلمي :-3

 دكتوراه                      ماجستير                                        

                                                                                      

               خمس سنوات أقل من           الخبرة العملية: -4

 ( سنوات10من خمس سنوات إلى أقل من )                                  

 ( سنوات فأكثر10من )                            

 

 مدير مرحلة مدرسية                   مدير عام          :المنصب الوظيفي-5

 مشرف مساعد مدير                                                   
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 استبانة عبء المعلومات اإللكترونية                            

 :( في المكان المناسب إزاء كل عبارة من العبارات ا تيةXيرجى وضع اإلشارة )

 

 ال أوافق

 شدةب 
 أوافق محايد ال أوافق

أوافق 

 بشدة
 الرقم الفقرة

 

    

 تستخدم المدرسة األجهزة

المطلوبة للحصول على 

المعلومات المالئمة 

 ليداريين في المدرسة.

1 

 

    

المدرسة برامج تدعم 

متنوعة إلنجاز العمليات  

 اإللكترونية.

2 

 

    

تعمل المدرسة على توفير 

 .وحدة للصيانة والمتابعة
3 

 

    

تحرص المدرسة على 

تحديث البرمجيات 

 المستخدمة في عملياتها.

4 

 

   

 

 

الهدف األنظمة تخدم 

 المراد تحقيقه.
5 

 

    

يؤدي تعدد القنوات 

المعلوماتية إلى صعوبة 

 فلترة المعلومات.

6 

 

    

تقلل اإلدارات من حجم 

 المحفوظات الورقية.
7 

 

    

تسهم األنظمة في 

معلومات استرجات ال

بسرعة من أجل تحديد 

 الهدف.

8           

 

    

تعمل المدرسة على 

توظيف فنيين متخصصين 

للتعامل مع البيانات 

 المتوافرة.

9 
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يوجد في المدرسة جهة  

مسؤولة عن معالجة 

المشكالت التي يواجهها 

 العاملون.

10 

 

    

تتمتع الجهة المسوؤلة 

جيدة مع مستخدمي بعالقة 

 11 مالنظا

 

    

تعاني المدرسة من نقص 

ذوي الكفاءة في التعامل 

مع تدفق المعلومات 

 12 لكترونية اإل

 

    

تشكل االجهزة  

االلكترونية عبئاً معرفياً 

داريين في على اإل

 13 المدرسة 

 

    

تتوفر في المدرسة قاعدة 

 بيانات شاملة.
14 

 

    

تمكن نظم المعلومات 

 اإللكترونية المدير في

 عمله.

15 

 

    

يؤدي ازدياد العبء 

اإللكتروني إلى ارباك 

 المديريين.

16 

 

    

ينعكس العبء اإللكتروني 

على مقدرة المدرسة على 

السيطرة على متغيرات 

العمل في البيئة 

 االلكترونية.

17 

 

    

تولد المدرسة معارف 

جديدة عن طريق توليف 

المعلومات التي تجمع من 

 مصادر متعددة.

18 

 

    

تواجه المدرسة صعوبات 

كبيرة في التعامل مع كم 

المعلومات الكثيرة نتيجة 

 التعامل مع التكنولوجيا.

19 
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يؤثر كم المعلومات 

اإللكترونية سلباً على 

 أدائي في اإلدارة.

20 

 

    

توفر قاعدة البيانات 

اإللكترونية كماً كبيراً من 

 المعلومات.

21 

 

    

ن بمزيد من ويشعر اإلداري

األمن الوظيفي عند 

حصولهم على مزيد من 

 المعلومات.

22 

 

    

يدعم  نظام المعلومات 

 المستخدم العمل التعاوني. 
23 

 

    

يساعد  نظام المعلومات 

المستخدم اإلداريين على 

اتخاذ القرارات بطريقة 

 سليمة.

24 

 

    

يساعد نظام المعلومات 

الموجود في المدرسة في 

 الوقت.توفير 

25 

 

    

يساعد نظام المعلومات 

في تقليل األخطاء في 

 العمل.

26 

 

    

 يسهل نظام المعلومات في

المدرسة أداء اإلداريين 

 للمهمات المطلوبة.

27 

 

    

تلبي نظم المعلومات 

اإلحتياجات المعلوماتية 

المختلفة على كافة 

 المستويات اإلدارية.

28 

 

    

 أدى استخدام تكنولوجيا

نظم المعلومات إلى جعل 

المعلومات أكثر قابلية 

 للقياس الكمي.

29 
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 استبانة اتخاذ القرارات                                            

 :ة( في المكان المناسب إزاء كل عبارة من العبارات ا تيXيرجى وضع اشارة )                 

 

ال أوافق 

 بشدة
 الرقم الفقرة أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق

 

        

 يجرى عقد دورات تدريبية

بإستمرار  ليداريين لالستفادة 

من المعلومات التي تجمع 

 تخاذ القرارات.العملية 

1 

 

        

يجمع أفراد النظام المعلومات 

مدرسة ليستفادة المن أقسام 

خاذ تامنها عند عملية 

 القرارات.

2 

 

 
   

يساعد نظام المعلومات في 

توفير معلومات دقيقة عند 

 تخاذ القرارات.الحاجة ال

3 

 

 
   

يقدم النظام المستخدم 

معلومات كافية لتحسين عملية 

 إتخاذ القرارات.

4 

 

       

ينظم النظام المستخدم البيانات 

بحيث تساعد اإلداريين على 

 تخاذ القرارات المناسبة.ا

5 

 

        

يوفر نظام المعلومات الحلول 

 المناسبة للمشكالت.
6 

 

        

 يساعد نظام المعلومات في

 التببؤ بالمشكالت.
7 

 

        

 يتميز نظام المعلومات

ة بحيث يمكن تعديله نبالمرو

 عند الحاجة.

8 

 

        

تساعد المعلومات الكثيرة 

تخاذ القرارات االمتوافرة في 

 .المناسبة

9 
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يجري اإلعتماد على نظام 

المعلومات عند اتخاذ 

 القرارات.

10 

 

        

 أحرص على مشاركة 

  المعلمين بعملية اتخاذ

القرارات المتعلقة بمجال 

عملهم من خالل استخدام نظام 

 المعلومات.

11 

 

        

تساعد المعلومات الكثيرة التي 

تجمع إلكترونياً في عملية 

 تنفيذ القرارات. متابعة

12 

 

    

توفر المعلومات الدقيقة يزيد 

 من فعالية قراراتك.
13 

 

    

في  يساعد نظام المعلومات

المتاحة  المقارنة بين األبدال 

 اتخاذ القرارات.   في عملية

14 

 

    

تتالءم القرارات المالية و 

 .األهداف العامة للمدرسة
15 

 

    

جميع المعلومات التي تصل 

إلداريين من نظم المعلومات ا

 . ضرورية إلتخاذ القرارات

16 

 

        

  أمتلك المقدرة على اتخاذ

القرار في الوقت المناسب 

 باإلستعانة بنظام المعلومات.

17 

 

        

أشكل فريقاً متخصصاً 

 لمساعدتي في اتخاذ القرارات.
18 

 

        

أتواصل مع فريق العمل عن 

 لمعلومات.طريق تبادل نظام ا
19 

 

        

أوزت المهام بين أعضاء 

 الفريق لتقديم التوصيات.
20 

 

        

أستعين بالتوصيات المقدمة لي 

من فريق العمل في اتخاذ 

 القرارات.

21 
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أخطط لعملية اتخاذ القرارات 

باإلعتماد على نظام 

 المعلومات.

22 

 

        

أضع مخططاً زمنياً لمتابعة 

 ذ القرارات.تنفي
23 

 

        

أتنبأ بنتائج قراراتي ألضع 

 خططاَ بديلة.
24 

 25 أشرف على تنفيذ القرارات.         

 

        

أقيم نتائج القرارات ليستفادة 

 منها.
26 

 

 

 
 


