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( لوزارة التربية والتعليم في تلبية حاجات Open Emisدور نظام إدارة المعلومات التربوية )
 الهيئة اإلدارية والتعليمية في مدارس محافظة معان ودرجة رضاهم عنه

 *شاكر خليل الجبارات

 ملخص:
" في وزارة Open Emisدور نظام إدارة المعلومات التربوية " إلىدفت الدراسة الى التعرف ه

مدى و التربية والتعليم األردنية في تلبية حاجات الهيئة اإلدارية والتعليمية في مدارس محافظة معان، 
ة لجمع تصميم إستبانة كآداة رئيستم و المنهج الوصفي التحليلي،  إستخدمت الدراسةرضاهم عنه. 

مدارس محافظة معان، وأظهرت  في( إداريًا ومعلمًا 082البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )
 إذ، بدرجة مرتفعة حاجات الهيئة اإلدارية والتعليمية يلبيالنتائج أن نظام إدارة المعلومات التربوية 

، الحاجة كاديميةالحاجة األ ،الحاجة اإلجتماعية )، اآلتي على الترتيبيلبي النظام الحاجات 
، كما أظهرت النتائج أنه ال (الحاجة التنظيمية ،اإلقتصادية،الحاجة اإلحصائيةالحاجة  ،اإلدارية

وجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة لدور نظام إدارة ت
ت الخدمة، المسمى المعلومات تعزى لمتغيرات الدراسة )النوع اإلجتماعي، المؤهل العلمي، سنوا

 كما أوصت الدراسةأن درجة رضا الهيئة اإلدارية والتعليمية عن النظام كانت متوسطة، و الوظيفي(، 
 .هعقد دورات تدريبية لمستخدمي النظام لمتابعة تطوراتب

نظام إدارة المعلومات التربوية، حاجات الهيئة اإلدارية والتعليمية، محافظة  الكلمات المفتاحية:
  .معان
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The role of the educational information management system 

(OpenEmis) for the Ministry of Education in meeting the needs of the 

administrative and educational staff in the schools of Ma'an 

Governorate and their degree of satisfaction with it 

Shaker Khaleel Jbarat* 
 

Abstract: 
The study aimed to identify the role of educational information 

management system "OpenEmis" of the Jordanian Ministry of Education to 

meet administrative and educational needs of Ma'an schools staff, and their 

satisfaction. The researcher used the analytical descriptive method and a 

questionnaire as a main tool for data collection. The study sample consisted 

of (280) members from Ma’an schools. The results revealed that the 

educational information management system is highly effective to address 

the administrative and educational needs, in which the social needs are met 

first, then the academic, and finally the administrative needs. Also, there are 

no statistically significant differences in the average scores of the study 

sample because of the study variables such as social type, educational 

qualification, years of service, and job title. Additionally, the results clear 

that the level of satisfaction is moderate. Thus, training sessions for the 

system users to measure its developments, are recommended.  
Keywords: Information Management System, Educational and Educational 

Needs, Ma'an Governorate. 
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 مقدمة ال
مؤؤًا فؤي أنظمؤة المعلومؤؤات فؤي جميؤع المجؤؤاالت اإلقتصؤادية والسياسؤؤية مهالتكنولوجيؤا دورًا  تؤؤد 

التؤؤي تواجههؤؤا  والعلميؤؤة التكنولوجيؤؤةالتطؤؤورات اإلجتماعيؤؤة واإلقتصؤؤادية و والتعليميؤؤة، ونتيجؤؤة التغيؤؤرات 
التعليمية فؤي تقؤديم خؤدماتها  هذه التطورات من قبل المؤسسات ةالبد من مواكبكان العملية التعليمية، 

 وسرعة اإلنجاز.  ولتسهيل األعمالللتواصل مع المستفيدين 
فؤؤي إدخؤؤال التكنولوجيؤؤا الؤؤى المؤؤدارس  أسؤؤهموقؤؤد تؤؤالر النظؤؤام التعليمؤؤي بالتقؤؤدم التكنولؤؤوجي، ممؤؤا 

واإلسؤؤتفادة منؤؤه فؤؤي كؤؤل مؤؤا يتعلؤؤق بالعمليؤؤة التعليميؤؤة مؤؤن طلبؤؤة ومعلمؤؤين، ونشؤؤاطات، ومنؤؤاهج، ممؤؤا 
علؤؤى التعامؤؤل مؤؤع األنظمؤؤة التكنولوجيؤؤة  المقؤؤدرةوضؤؤع التعلؤؤيم أمؤؤام تحؤؤديات ومتطلبؤؤات كليؤؤرة، وأبرزهؤؤا 

ستغاللها في إستلمار المعلومات)      (.Alwadia,2015وا 
فؤي وضؤع الخطؤؤط  واإلسؤهاملؤروة، تكمؤؤن أهميتهؤا فؤي إتخؤاذ القؤؤرارات،  التربويؤة المعلومؤات تعؤدو 

وتعؤؤؤؤد إتخؤؤؤؤاذ القؤؤؤؤرارات اإلداريؤؤؤؤة أكلؤؤؤؤر  للمؤؤؤؤدارس،داء بؤؤؤؤة وتقيؤؤؤؤيم األالرقاورسؤؤؤؤم السياسؤؤؤؤات وتعؤؤؤؤديلها، و 
 (.Sultan,2005إستخدامات المعلومات أهمية)

وبنؤؤاءًا علؤؤى القؤؤدر الهائؤؤل مؤؤن المعلومؤؤات اإلداريؤؤة واألكاديميؤؤة الالزمؤؤة فؤؤي المنظمؤؤات التعليميؤؤة 
سترجاعها عنؤد الحاجؤة،وأهميتها في مختلف المراحل الزمنية، يتوجب وجود نظام لتخزينها وحفظها   وا 

(، أحؤؤؤؤد أبؤؤؤؤرز األمللؤؤؤؤة علؤؤؤؤى نظؤؤؤؤم المعلومؤؤؤؤات OpenEmisيعؤؤؤؤد نظؤؤؤؤام إدارة المعلومؤؤؤؤات التربويؤؤؤؤة )و 
بسؤؤؤهولة لتلبيؤؤؤة اإلحتياجؤؤؤات المتزايؤؤؤدة لؤؤؤدى قطؤؤؤاع التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤيم  هوالؤؤؤذ  يمكؤؤؤن تخصيصؤؤؤ، التربويؤؤؤة

(Ministry of Education, Jordan, 2015) 
 مشكلة الدراسة:
نيؤؤة و ر لكتت الؤؤراهن، ومؤؤع إنتشؤؤار البؤؤرامج األوجيؤؤا المعلومؤؤات عصؤؤب الحيؤؤاة فؤؤي الوقؤؤتعؤؤد تكنول

جؤؤراء  عتمؤؤاد المؤسسؤؤات التعليميؤؤة عليهؤؤا، والتسؤؤابق فؤؤي تقؤؤديم خؤؤدمات تعليميؤؤة أفضؤؤل، وا  مؤؤن  عديؤؤدوا 
الدراسات التي إجريت لمعرفة دور نظام المعلومات التربوية في الدول المختلفؤة ملؤل فلسؤطين وكينيؤا، 

لتخطؤؤؤؤي المشؤؤؤؤكالت التؤؤؤؤي تؤؤؤؤواجههم ملؤؤؤؤل دراسؤؤؤؤة  يرينحلؤؤؤؤت دور النظؤؤؤؤام فؤؤؤؤي مسؤؤؤؤاعدة المؤؤؤؤدتؤؤؤؤي بوال
(Habash,2017 ،)أن وزارة التربيؤؤؤؤة والتعلؤؤؤؤيم األردنيؤؤؤؤة تهؤؤؤؤتم لتطؤؤؤؤوير التعلؤؤؤؤيم واإلرتقؤؤؤؤاء  فضؤؤؤؤاًل عؤؤؤؤن

( إلدارة المعلومؤؤات المدرسؤؤية، Open Emisبالعمليؤؤة التعليميؤؤة و تبنؤؤت نظؤؤام المعلومؤؤات التربويؤؤة )
ستصؤؤدار المعلومؤؤات منؤؤه، ومؤؤن خؤؤالل عمؤؤل الباحؤؤث فؤؤي مركؤؤز الملكؤؤة رانيؤؤا لتكنولوجيؤؤا وا لتخطؤؤيط، وا 

ختالطؤؤؤؤه بالهيئؤؤؤؤة اإلداريؤؤؤؤة  المعلومؤؤؤؤات وتعاملؤؤؤؤة المسؤؤؤؤتمر مؤؤؤؤع النظؤؤؤؤام، وقيامؤؤؤؤه باألعمؤؤؤؤال اإلداريؤؤؤؤة وا 
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يات والتعليمية في المدارس التؤي تطبؤق النظؤام، وسؤماع بعؤا اآلراء حؤول النظؤام، وتماشؤيًا مؤع توصؤ
( التؤؤؤي أوصؤؤؤت بضؤؤؤرورة إجؤؤؤراء تقيؤؤؤيم مسؤؤؤتمر فؤؤؤي أوسؤؤؤاط العؤؤؤاملين Fraunah,2015دراسؤؤؤة فراونؤؤؤة )

بؤؤالنظم التربويؤؤؤة،  بؤؤؤادر الباحؤؤث بؤؤؤ جراء الدراسؤؤؤة  آائهؤؤؤمأفكؤؤارهم ور  إلؤؤؤىبؤؤوزارة التربيؤؤؤة والتعلؤؤيم للتعؤؤؤرف 
( فؤي وزارة Open Emisدور نظؤام إدارة المعلومؤات التربويؤة ) إلؤىالحاليؤة التؤي تسؤعى الؤى التعؤرف 

، ودرجؤة في مدارس محافظة معان التربية والتعليم األردنية في تلبية حاجات الهيئة اإلدارية والتعليمية
 رضاهم عنه.

( OpenEmisدور نظؤام إدارة المعلومؤات التربويؤة ) إلؤىوهكذا تتبلور مشكلة الدراسة بؤالتعرف 
هيئؤؤة اإلداريؤؤة والتعليميؤؤة فؤؤي مؤؤدارس محافظؤؤة فؤؤي وزارة التربيؤؤة والتعلؤؤيم األردنيؤؤة فؤؤي تلبيؤؤة حاجؤؤات ال

 :اآلتيةمعان، ودرجة رضاهم عنه. من خالل االجابة عن أسئلة الدراسة 
( في وزارة التربية والتعليم األردنية في تلبية OpenEmisما دور نظام إدارة المعلومات التربوية ) .2

 ؟ والتعليمية في مدارس محافظة معانحاجات الهيئة اإلدارية 
( بين متوسط إجابات أفراد عينة α=2020وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )تهل  .0

( في تلبية حاجات الهيئة اإلدارية OpenEmisالدراسة لدور نظام إدارة المعلومات التربوية )
النوع اإلجتماعي، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المسمى تعليمية تعزى لمتغيرات الدراسة )وال

 الوظيفي(؟

 (؟OpenEmisما درجة رضا الهيئة اإلدارية والتعليمية عن نظام إدارة المعلومات التربوية ) .3
 أهداف الدراسة:

دور نظؤؤام إدارة المعلومؤؤات التربويؤؤة فؤؤي تلبيؤؤة حاجؤؤات الهيئؤؤة اإلداريؤؤة والتعليميؤؤة فؤؤي  إلؤؤىالتعؤؤرف  .2
 مدارس محافظة معان التابعة لوزارة التربية والتعليم األردنية.

درجؤؤة رضؤؤا الهيئؤؤة اإلداريؤؤة والتعليميؤؤة فؤؤي مؤؤدارس معؤؤان عؤؤن نظؤؤام إدارة المعلومؤؤات  إلؤؤى التعؤؤرف .0
 (.OpenEmisالتربوية )

 الدراسة:أهمية 
 : األهمية النظرية

تنبؤؤع أهميؤؤة الدراسؤؤة كونهؤؤؤا مؤؤن الدراسؤؤات القليلؤؤة التؤؤؤي تناولؤؤت موضؤؤوع نظؤؤام إدارة المعلومؤؤؤات 
حؤد علؤم الباحؤث( التؤي تسؤلط الضؤوء علؤى حاجؤات الهيئؤة علؤى ) أولى الدراساتوية، وكونها من الترب

(، وألهميتهؤؤا فؤؤي التاكيؤؤد OpenEmisاإلداريؤؤة والتعليميؤؤة التؤؤي يلبيهؤؤا نظؤؤام إدارة المعلومؤؤات التربويؤؤة )



 .0202، األول األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

981 

على دور النظؤام وأهميتؤه وضؤرورة تطبيقؤه للمسؤاعدة فؤي تلبيؤة الحاجؤات وتؤوفير المعلومؤات وتخزينهؤا 
 بهدف تحسين التعليم واإلرتقاء به. إلتخاذ القرارات المناسبة

 األهمية التطبيقية:
قد تسهم الدراسة في مساعدة الباحلين اآلخرين، وتفتح المجؤال لدراسؤات إضؤافية حؤول نظؤام إدارة  .2

 المعلومات التربوية.

النظؤؤام واألدوار التؤؤي  إلؤؤىقؤؤد تسؤؤاعد الهيئؤؤة اإلداريؤؤة والتعليميؤؤة فؤؤي وزارة التربيؤؤة والتعلؤؤيم للتعؤؤرف  .0
التؤؤي تظهؤؤر أن هنؤؤاو قلؤؤة وعؤؤي بالجوانؤؤب  الدراسؤؤاتعلؤؤى نتؤؤائج  ويلبؤؤي إحتياجؤؤاتهم بنؤؤاء ،وم بهؤؤايقؤ

 التي يساعد بها نظام إدارة المعلومات التربوية العاملين في التعليم.

 في تنمية اإلتجاهات اإليجابية نحو إستخدام الحاسوب في األعمال اإلدارية والتعليمية. تسهمقد  .3

 مصطلحات الدراسة:
( Emisهؤؤؤو نظؤؤؤؤام إدارة التعلؤؤؤيم الموحؤؤؤؤد )(: OpenEmisنظاااام إدارة المعلومااااات التربوياااة )

والؤؤذ  يسؤؤؤتخدم لمسؤؤؤاعدة كؤؤل المسؤؤؤتفيدين فؤؤؤي برنؤؤامج التعلؤؤؤيم، وتقويؤؤؤة كؤؤل الجوانؤؤؤب المتعلقؤؤؤة بالنظؤؤؤام 
سؤؤؤؤترجاعها ومعالجتهؤؤؤؤا  التعليمؤؤؤؤي،  وتوزيعهؤؤؤؤالتسؤؤؤؤهيل عمليؤؤؤؤة جمؤؤؤؤع البيانؤؤؤؤات وتعزيزهؤؤؤؤا وحفظهؤؤؤؤا وا 

(Information Mangement System, 2016)  
جرائيًا:  كؤل مؤن اإلدارة والهيئؤة  هخدم مؤن قبؤل المؤدارس يقؤوم مؤن خاللؤهو نظام الكترونؤي يسؤتوا 

سترجاعها وقت الحاجة.  التعليمية ب دخال البيانات الخاصة بالمدرسة عليه، لحفظها وا 
م والتوجيؤؤه وضؤؤبط وتقيؤؤيم ن عمليؤؤات التخطؤؤيط والتنظؤؤيعؤؤهؤؤي الهيئؤؤة المسؤؤؤولة الهيئااة اإلداريااة: 

األعمؤؤال والمسؤؤائل التؤؤي تتعلؤؤق بشؤؤؤون المؤسسؤؤات للوصؤؤول الؤؤى أهؤؤدافها الموسؤؤومة ب سؤؤتخدام أفضؤؤل 
 ,Al Ajamiالطؤرق فؤؤي إسؤتلمار القؤؤوى البشؤؤرية والمؤوارد المتحؤؤة وباقؤؤل مؤا يمكؤؤن مؤؤن جهؤد ومؤؤال )

2008.) 
جرائياااًا:  ة التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤيم األردنيؤؤؤة للعؤؤؤام ن فؤؤؤي المؤؤؤدارس التابعؤؤؤة لؤؤؤوزار و العؤؤؤامل ونهؤؤؤم اإلداريؤؤؤوا 

 .0228/0221الدراسي 
هي الهئية التدريسية والمتمللة بالمعلمين والمعلمات المؤهلين إلكساب المتعلم الهيئة التعليمية: 

 Alاألخالقيؤة )و القؤيم اإلجتماعيؤة والدينيؤة  فضؤاًل عؤنالمعرفؤة والمهؤارات المتعؤددة، وأشؤكال التفكيؤر، 

Hilah, 2002.) 
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ج ن فؤؤي وزارة التربيؤؤة والتعلؤؤيم األردنيؤؤة للعؤؤام الدراسؤؤي و ن والمعلمؤؤات العؤؤاملو هؤؤم المعلمؤؤرائيااًا: وا 
0228/0221. 

 هؤؤي جميؤؤع مكونؤؤات البيئؤؤة التعليميؤؤة وتشؤؤمل المكونؤؤات البشؤؤرية الحاجااات اإلداريااة والتعليميااة:
لتعليميؤؤة واإلرتقؤؤاء والماديؤؤة، والتؤؤي يشؤؤعر المسؤؤؤولون بالحاجؤؤة الؤؤى إشؤؤباعها، وذلؤؤو لتحقيؤؤق األهؤؤداف ا

 (.Glidan, 2008بالعملية التعليمية )
فقؤؤرات اإلسؤؤتبانة المسؤؤتخدمة فؤؤي البحؤؤث والتؤؤي تملؤؤل  عؤؤنهؤؤي إسؤؤتجابة عينؤؤة الدراسؤؤة  اجرائيااًا:

الحاجات ؤؤؤوالمتمللؤة بة، إدراكهم لدور نظام إدارة المعلومات التربويؤة بتلبيؤة الحاجؤات اإلداريؤة والتعليميؤ
 اإلجتماعية.و ة، اإلقتصادية، التنظيمية، اإلحصائية، اإلدارية، األكاديمي
هؤؤو الشؤؤعور بالسؤؤعادة نتيجؤؤة إشؤؤباع حاجؤؤة أو رابؤؤة، وهؤؤو األداء المؤؤدرو والمتوقؤؤع فؤؤي الرضااا: 

حؤؤؤؤال تطؤؤؤؤابق األداء مؤؤؤؤع مؤؤؤؤا هؤؤؤؤو متوقؤؤؤؤع، ودليؤؤؤؤل يتعؤؤؤؤرف مؤؤؤؤن خاللؤؤؤؤه علؤؤؤؤى جؤؤؤؤودة الخؤؤؤؤدمات المقدمؤؤؤؤة 
(Kotler,2001.) 

جرائيًا:  مؤدارس ومؤوظفين إداريؤين ومعلمؤين لمؤدى  مؤدير يؤة والتعليميؤة مؤن تقدير الهيئؤة اإلدار وا 
 (.OpenEmisتلبية حاجاتهم اإلدارية والتعليمية من خالل نظام إدارة المعلومات التربوية )

 :حدود الدراسة
  الحؤؤدود الموضؤؤوعية: إقتصؤؤرت هؤؤذه الدراسؤؤة علؤؤى معرفؤؤة دور نظؤؤام إدارة المعلومؤؤات التربويؤؤة فؤؤي

لتعليم في تلبية حاجات الهيئة اإلدارية والتعليمية في مدارس محافظؤة معؤان ودرجؤة وزارة التربية وا
 رضاهم عنه.

  ومعلماتهؤا المؤدارس ومسؤاعديهم ومعلمؤي المؤدارس  مؤدير الحدود البشرية: إقتصرت الدراسة على
 العاملين في مدارس محافظة معان التابعة لوزارة التربية والتعليم األردنية.

 ية: محافظة معان.الحدود المكان 

  0228/0221الحدود الزمانية: طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي اللاني للعام. 

 محددات الدراسة:
 الدراسؤة نتؤائج تعمؤيم يمكؤن عينتهؤا، إذ أفؤراد اسؤتجابة بمجتمعها، ودرجة الدارسة هذه نتائج تتحدد

 المستجيبين. ، وموضوعيةأداة الدراسة صدق ضوء في لمجتمعها، المشابهة المجتمعات على
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 : والدراسات السابقة اإلطار النظري
إلعؤداد المعلومؤات  ربوية الى النظام الذ  يؤتم تصؤميمهيشير مصطلح نظام إدارة المعلومات الت

المتعلقة ب دارة العملية التعليمة بصورة ومنظمؤة، مؤن خؤالل األنظمؤة الفرعيؤة التؤي تجمؤع وتحلؤل وتقؤيم 
بعؤدة خصؤائم منهؤا،  يتميؤز نظؤام إدارة المعلومؤات التربويؤةو  قة بالنظام التربو المعلومات ذات العال

وسهولة التحقق من ، لمستفيدين وتلبية متطلباتهما حاجةقدرة النظام على تلبية بها ويقصد  اإلعتمادية
الدقؤؤة وتعنؤؤي خلؤؤو المعلومؤؤات فؤؤي النظؤؤام مؤؤن الخطؤؤا بدرجؤؤة . و المعلومؤؤات وعرضؤؤها بصؤؤورة متناسؤؤقة

الجوانؤؤب التؤؤي جمعؤؤت مؤؤن إجلهؤؤا المعلومؤؤات ) النظؤؤام يشؤؤمل جميؤؤع الجوانؤؤب أ  أن الشؤؤمولية. و عاليؤؤة
ال قيمؤؤؤؤؤؤة  إذخاصؤؤؤؤؤؤية التوقيؤؤؤؤؤؤت (، و اإلحصؤؤؤؤؤؤائية، واألكاديميؤؤؤؤؤؤة، واإلداريؤؤؤؤؤؤة، واإلجتماعيؤؤؤؤؤؤة، والتنظيميؤؤؤؤؤؤة

ت، المعلومؤؤات المؤؤادة األوليؤؤة للقؤؤرارا كؤؤونللمعلومؤؤات إذا لؤؤم تصؤؤل الؤؤى المسؤؤتفيد فؤؤي الوقؤؤت المناسؤؤب، 
 (.Bassiouni, 2010)الفشل والقرارات التي ال تؤخذ في الوقت المناسب مصيرها 
 :(OpenEmis)العناصر المكونة لنظام إدارة المعلومات التربوية 

البيانؤؤات ومنهؤؤا  ينؤؤهيتكؤؤون نظؤؤام المعلومؤؤات التربويؤؤة مؤؤن عؤؤدة عناصؤؤر وهؤؤي األساسؤؤية فؤؤي تكو 
وارد ذات قيمؤة عاليؤة فؤي المؤسسؤة وتتنؤوع حسؤب البيئؤة مؤ دلؤنظم المعلومؤات، وتعؤوهي المؤواد األوليؤة 

التي يطبؤق بهؤا النظؤام، وفؤي النظؤام التربؤو  هؤي المعلومؤات عؤن الطلبؤة والمنؤاهج والمعلمؤين، والبنؤاء 
يمتؤاز  تشؤغيل نظامو  تكنولوجيا اإلتصاالت بعيدة المدى، ملل اإلنترنت. فضاًل عن، المدرسي واإلدارة

ومؤؤؤات عؤؤؤن طريؤؤؤق التخؤؤؤزين، والفهرسؤؤؤة ومعالجؤؤؤة المعلومؤؤؤات، واإلسؤؤؤترجاع بتحويؤؤؤل البيانؤؤؤات الؤؤؤى معل
عداد التقارير )و   (.Laudon and Laudon,2012ا 

 (:OpenEmisأهمية نظام إدارة المعلومات التربوية )
لتخطيط مؤؤا يتعلؤؤق بؤؤافؤؤي إتخؤؤاذ القؤؤرارات التربويؤؤة، سؤؤواء  ةيؤؤؤد  النظؤؤام دورًا أساسؤؤيًا فؤؤي عمليؤؤ

وضؤؤؤع القؤؤؤرارات التربؤؤؤو ، ويعتمؤؤؤد علؤؤؤى مؤؤؤدى إسؤؤؤتخدام المعلومؤؤؤات  مألولويؤؤؤات، أتحديؤؤؤد ا مالتربؤؤؤو ، أ
خالت والعمليؤؤات والمخرجؤؤات دكقاعؤؤدة إلصؤؤدار القؤؤرارات التربويؤؤة، وعلؤؤى مؤؤدى إدراو العالقؤؤة بؤؤين المؤؤ

مؤؤاذت توضؤؤح العالقؤؤة بؤؤين البؤؤدائل المتاحؤؤة، وطبيعؤؤة السياسؤؤات نالمتوقعؤؤة، كمؤؤا يشؤؤكل قاعؤؤدة تطؤؤوير 
المؤوارد  هالقؤرارات التربويؤة السؤليمة بتوجيؤوعية النتاجات المنشودة ممؤا يعؤد أساسؤًا إلتخؤاذ المقترحة، ون

 (.Al Harahsha,2009وفقًا لألولويات )
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، ((Information Management System, 2016ة أقسؤام رئيسؤ ةويتكؤون النظؤام مؤن لاللؤ
دارة ، الطلبؤؤة مهمؤؤات )إدارة يشؤؤمل كؤؤل منهؤؤا علؤؤى مجموعؤؤة مؤؤؤن العمليؤؤات هؤؤي المؤؤؤوظفين،  مهمؤؤاتوا 

دارة المباني المدرسية(.  وا 
  ملل الطلبةالمتعلقة بشؤؤون  مهماتيشمل هذا القسم كافة ال: الطلبة مهماتإدارة : 

 فؤي مؤنهم الجؤدد سؤواء الطلبؤة بتسؤجيل متعلقؤة مهمؤات عؤدة إجؤراء النظؤام ويتؤيح :الطلباة حركاة 
 كمؤا الدراسؤة، عؤن المنقطعؤين الطلبؤة بوشط آخر، مكان من للمدرسة المنقولين أم الصف األول

فؤي  المسؤجلين الطلبؤة بيانؤات تعؤديل أيضؤاً  كؤذلو، ويتؤيح ونقلهؤم الشؤعب بؤين الطلبؤة توزيؤع يمكؤن
 .المدرسة

 على الطالب سلوو متابعة في تتملل تزامي عدة للمستخدم النظام يوفر :للطالب السلوكي السجل 

 السؤلوكي السؤجل ويشؤمل السؤابقة، للسؤنوات السؤلوكي سؤجله اسؤتعراا أو العؤام الحؤالي مؤدار
 درجؤة بيؤان مؤع سؤلوو للطالؤب إضؤافة إمكانيؤة وكؤذلو والغيؤاب، الحضؤور متابعؤة حركؤة ،للطالؤب

 ارتكؤاب حؤال فؤي) جزئؤي فصؤل- كلؤي فصؤل (تؤاديبي إجؤراء طلب فضاًل عن وتفاصيله، خطورته

 .جسيمة مخالفات

 طبؤي،  فحم إلجراء الطبية للعيادات الطلبة تحويل إمكانية النظام يوفر :للطالب الصحي السجل
 .الطلبة لكل التحويالت أرشيف استعراا يمكن كما

 الفصؤلية مأ الشؤهرية سؤواء الطلبؤة درجؤات إدخؤال للمسؤتخدم النظؤام يتؤيح :األكااديمي التقيايم 

 مؤن يمكؤن كمؤا التفصؤيلية، ونسؤبها الؤدرجات إدخؤال عمليؤة سؤير عن تقارير كما يوفر النهائية،مأو 

 وفؤق الراسؤبين الطلبؤة ترفيؤع أو المدرسؤة فؤي الطلبؤة درجات تعديل بطلبات القسم التقدم هذا لخال

 والتعليم. التربية دائرة معايير

 عليهؤا حصؤل التؤي والهبؤات المؤنح كافؤة واسؤتعراا تسؤجيل إمكانيؤة النظام يتيح :واألنشطة المنح 
 التؤي نفؤذتها األنشؤطة تسؤجيل للمدرسؤة يمكؤن وكؤذلو دراسؤته، سؤنوات خؤالل المدرسؤة الطالب مؤن

 .المدرسية األنشطة كافة استعراا وكذلو الدراسي العام خالل
  ملل الموظفينالمتعلقة بشؤؤون  مهماتيشمل هذا القسم كافة ال: الموظفين مهماتإدارة: 

 وكؤذلو المؤسسؤة داخؤل المؤوظفين بيانؤات كافؤة اسؤتعراا للمسؤتخدم يمكؤن إذالماوظفين:  بياناات 
 دارةاإل نظؤام مؤن تلقيهؤا يؤتم البيانات تلو معظم ألن جميعها وليس البيانات تلو بعا تعديل يمكن
  SAP .البشرية الموارد دائرة تستخدمه الذ 
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 المؤسسؤة، فؤي العؤاملين للمؤوظفين الممنوحؤة الصؤالحيات فؤي الؤتحكم يمكن :الموظفين صالحيات 
 الحضؤور وتسؤجيل، فقؤط طالبؤه درجؤات إدخؤال صؤالحية مؤلالً  المعلؤم مؤنح افتراضؤي بشؤكل يتم إذ

 الؤتحكم يمكنؤه وال ،للطالؤب السؤلوكي بالسؤجل الؤتحكم النفسؤي للمرشؤد يمكؤن حين في لهم، والغياب

 أو الطلبؤة مجؤال فؤي إضؤافية صؤالحيات المؤوظفين بعؤا منح للمدير ويمكن ،األكاديمي بالتقييم

 .مناسباً  يراه ما فقو  التدريبية الدورات أو التقارير أو الشهادات أو النفسي اإلرشاد

 موظفيؤه مؤن موظف عمل عقد إلنهاء بطلب التقدم درسةالم لمدير يمكن :موظف عقد إنهاء طلب 
 الجهؤات وتتعامؤل الطلؤب، هؤذا ضؤمن حيلياتؤه توضؤيح يؤتمو  ر،آخؤ سؤبب أل  أو الوفؤاة بسؤبب إمؤا

 .الطلب مع ذلو بعد المختصة

 قائمؤة من تناسبه التي بالدورة الموظف إلحاق نم المدرسة مدير النظام ُيمكِّنالتدريبية:  تراالدو 

 .له تصل التي التعليمات إقليمية مأ محلية دوراتأكانت  سواء النظام في المتاحة الدورات

  المتعلقؤؤؤة بالمبؤؤؤؤاني  مهمؤؤؤؤاتال جميؤؤؤعويشؤؤؤمل هؤؤؤذا القسؤؤؤؤم إدارة  المباااااني المدرسااااية: مهمااااتإدارة
 .المدرسية

 بهؤا، الخاصؤة التواصؤل وبيانؤات، وعنوانهؤا، رسؤةالمد اسؤم عؤرا يؤتم حيؤث :المدرساة بياناات 

 على المدرسة موقع ( تحددGoogleمن جوجل ) خريطة يعرا وأخيراً  مع،تالمج بيانات وكذلو

 .الخريطة

  :وأدوات  ، قرطاسؤؤؤؤية، معؤؤؤؤداتألؤؤؤؤاث)المطلؤؤؤؤوب يؤؤؤؤتم إضؤؤؤؤافة طلؤؤؤؤب التوريؤؤؤؤد  إذطلبااااات التوريااااد
 .جهات المختصة بالتعامل مع الطلب( وتحديد الكمية المطلوبة للنظام، وتقوم الرياضية

 :إجمؤالي  إلؤىالتعؤرف و طلب اللوازم المدرسية الالزمة،  النظام يمكن من خالل اللوازم المدرسية
دارة سؤندات إتؤالف  فضاًل عنرصيد اللوازم المدرسية،  تعيين منسؤقي أقسؤام اللؤوازم المدرسؤية، وا 

 .اللوازم المدرسية

 :يب الغؤؤرف الصؤؤفية علؤؤى الفصؤؤول، أو تنسؤؤيب الغؤؤرف ويمكؤؤن مؤؤن خاللؤؤه تنسؤؤ الغاارف الصاافية
 على المرافق، ويوضح تفاصيل كل ارفة بالمدرسة ومساحتها ونوع الجدران واألسطح.

  :يؤؤتم مؤؤن خاللؤؤه التقؤؤدم بطلؤؤب للصؤؤيانة، ويؤؤتم تحديؤؤد تصؤؤنيف الصؤؤيانة ونوعهؤؤا طلبااات الصاايانة
 .والمكان المطلوب صيانته وتاريخ العطل ووصفه

الدراسات حول نظم إدارة المعلومات والتي تتناولها الدراسة الحالية منها من  عديدوأجريت 
هدفت الدراسة الى تقييم جودة نظم المعلومات في إتخاذ القرارات اإلدارية  (Albadi,2018) دراسة
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في وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، إستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدم الباحث 
( إداريًا، وأظهرت النتائج أن جودة 302اداة لجمع المعلومات، وتكونت عينة الدراسة من )اإلستبانة ك

إتخاذ القرارات اإلدارية في وزارة التربية  فاعليةنظام المعلومات عالية جدًا ومرتبطة بشكل مباشر ب
 والتعليم.

بويؤؤؤؤة بعنؤؤؤؤوان ألؤؤؤؤر جؤؤؤؤودة نظؤؤؤؤام إدارة المعلومؤؤؤؤات التر  دراسؤؤؤؤة (Habash,2017حؤؤؤؤب )وأجؤؤؤؤرى 
(Emis ،علؤؤى المبؤؤادرة واإلبؤؤداع اإلدار  لؤؤدى مؤؤدير  مؤؤدارس وكالؤؤة الغؤؤوث الدوليؤؤة فؤؤي قطؤؤاع اؤؤزة )

) جؤؤؤودة النظؤؤؤام، جؤؤؤودة ه دة نظؤؤؤام إدارة المعلومؤؤؤات بابعؤؤؤادألؤؤؤر جؤؤؤو  إلؤؤؤىهؤؤؤدفت الدراسؤؤؤة الؤؤؤى التعؤؤؤرف 
تخدمت المعلومؤؤؤات، جؤؤؤودة الخدمؤؤؤة، جؤؤؤودة الظؤؤؤؤروف الميسؤؤؤرة( علؤؤؤى المبؤؤؤادرة واإلبؤؤؤداع اإلدار ، واسؤؤؤؤ

ة، وتكونؤت عينؤة تؤم إسؤتخدام اإلسؤتبانة كؤاداة رئيسؤلجمع البيانات و الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، 
( مؤؤديرًا مؤؤن جميؤؤع مؤؤدارس وكالؤؤة الغؤؤوث، وأظهؤؤرت النتؤؤائج أن درجؤؤة إدراو مؤؤدير  062الدراسؤؤة مؤؤن )

حتلؤؤؤت جؤؤؤ ودة الظؤؤؤروف المؤؤؤدارس لعوامؤؤؤل جؤؤؤودة نظؤؤؤام إدارة المعلومؤؤؤات كانؤؤؤت مرتفعؤؤؤة بشؤؤؤكل عؤؤؤام، وا 
األولؤؤى، لؤؤم جؤؤودة المعلومؤؤات، لؤؤم جؤودة الخدمؤؤة المقدمؤؤة فجؤؤودة النظؤؤام،وال توجؤؤد فؤؤروق  الرتبؤؤةالميسؤرة 

سؤؤؤنوات ل ل جؤؤؤودة نظؤؤؤام إدارة المعلمؤؤؤات تعؤؤؤزىذات داللؤؤؤة إحصؤؤؤائية بؤؤؤين إسؤؤؤتجابة عينؤؤؤة الدراسؤؤؤة حؤؤؤو 
 الخدمة ومنطقة العمل . 

الخؤؤؤدمات اإللكترونيؤؤؤة لؤؤؤوزارة التربيؤؤؤة بعنؤؤؤوان تقيؤؤؤيم مؤؤؤدى نجؤؤؤا   (Karaz,2016دراسؤؤؤة كؤؤؤراز )
 إلؤىوالتعليم في قطاع ازة من وجهة نظر العاملين ومدى رضؤاهم عنؤه، هؤدفت الدراسؤة الؤى التعؤرف 

وتقييمها من  ،عليم كاحد تطبيقات الحكومةتواقع ومدى نجا  الخدمات اإللكترونية في وزارة التربية وال
وجؤؤودة المعلومؤؤات، وجؤؤودة الخدمؤؤة، وجؤؤودة النظؤؤام،  خؤؤالل بحؤؤث درجؤؤة تؤؤوافر نجؤؤا  الؤؤنظم اإلداريؤؤة،

مدى رضا المستخدمين عنه، إستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلؤي، وتكونؤت عينؤة  فضاًل عن
( شخم من العاملين في وزارة التربية والتعلؤيم الفلسؤطينية، وأظهؤرت النتؤائج وجؤود 022الدراسة من )

إنجؤؤاز األعمؤؤال وتؤؤوفير  فؤؤيألرهؤا اإليجؤؤابي و دمات اإللكترونيؤؤة إدراو لؤدى مجتمؤؤع الدراسؤؤة ألهميؤؤة الخؤؤ
الجهؤؤد والتكلفؤؤة، وأظهؤؤرت تمتؤؤع المواقؤؤع اإللكترونيؤؤة بجؤؤودة التصؤؤميم وسؤؤهولة الؤؤتعلم وتؤؤوافر متطلبؤؤات 

 درجة رضا عالية على استخدام النظم اإللكترونية. النجا ، وان هناو

 القؤرارات بجؤودة اإلداريؤة المعلومؤات نظؤم بعنؤوان عالقؤة (،Al Wadia, 2015الواديؤة )دراسة و 

 اإلداريؤة القؤرارات وجؤودة اإلداريؤة المعلومؤات نظم بين العالقة إلى التعرف إلى الدراسة اإلدارية، هدفت

 ستبانةاإل وُأستخدمت التحليلي، الوصفي المنهج ستخدمأُ  ،ازة قطاع في العالي والتعليم التربية في وزارة
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  ،( إداريًا في وزارة التربية والتعليم في قطاع ازة220تكونت عينة الدراسة من )و ، البيانات لجمع كاداة
 التربيؤة وزارة فؤي اإلداريؤة المعلومؤات ونظؤم اإلداريؤة القؤرارات جؤودة بؤين عالقؤة وجؤود ت النتؤائجأظهؤر و 

 لؤنظم تاحؤةالم الماديؤة المتطلبؤات بنسؤبة عاليؤة، وأن مطبقة اإلدارية المعلومات نظم وأن العالي والتعليم

 اإلداريؤة المعلومؤات لؤنظم المتاحؤة البشؤرية المتطلبؤات وأن (%20بنسؤبة ) متؤوفرة اإلداريؤة المعلومؤات

 (.%60بنسبة ) متاحة التنظيمية ( والمتطلبات%68بنسبة ) متوفرة
 إدارات فؤي اإلداريؤة المعلومؤات نظم بعنوان تطوير (:Al shammari,2008دراسة الشمر )و 

 ورؤسؤاء ومسؤاعديه التعلؤيم مؤدير  نظؤر وجهؤة مؤن السؤعودية العربيؤة بالمملكؤة للبنؤين مالتربيؤة والتعلؤي

 فؤي والتعلؤيم للبنؤين التربيؤة فؤي إدارات اإلدارية المعلومات نظم واقع معرفة  إلى الدراسة هدفت، األقسام

 التؤي يؤةالمعلومؤات اإلدار  الدراسؤة عؤن مجتمؤع رأ  أفؤراد إلؤى والتعؤرف السؤعودية، العربيؤة المملكؤة

 تؤم وقد اإلدارية، المعلومات نظم لتطوير ومقترحاتهم مديرياتهم، في التقنية األقسام من عليها يتحصلون

ة للدراسؤة، وتكونؤت عينؤة الدراسؤة، واالسؤتبانة كؤاداة رئيسؤ فؤي هؤذه المسؤحي الوصؤفي المؤنهج اسؤتخدام
 اإلداريؤة المعلومؤات عؤن جداً  كبيراً  كان العينة أفراد رضا أن النتائج وأظهرت( فردًا، 302الدراسة من )

 الوضؤؤو ،و  التكلفؤؤة،و  مؤؤة،ءالمالو  المناسؤؤب، التوقيؤؤتو  ة،الدقؤؤ حيؤؤث مؤؤن عليهؤؤا يتحصؤؤلون التؤؤي

قتؤؤرا  المعلومؤؤات يتعلؤؤق بشؤؤمولية ومرونؤؤة المولوقيؤؤة، وكؤؤان متوسؤؤطًا فيمؤؤاو الموضؤؤوعية، و   نمؤؤوذتأُ  وا 

 وأقسامه. مكوناته بكافة لتعليم،وا التربية ب دارات اإلدارية المعلومات نظم قسم لهيكلة

بعنؤوان  (،Fenjen,2013كما تطرقت دراسات أجنبيؤة لموضؤوع الدراسؤة ومنهؤا دراسؤة فينجؤين )
أهميؤؤة  إلؤؤىتطبيؤق تكنولوجيؤؤا المعلومؤؤات فؤي المؤؤدارس اللانويؤؤة فؤؤي كينيؤا، هؤؤدفت الدراسؤؤة الؤى التعؤؤرف 

ت فؤؤؤؤي المؤؤؤؤدارس اللانويؤؤؤؤة فؤؤؤؤي كينيؤؤؤؤا، إسؤؤؤؤتخدام التطبيقؤؤؤؤات الفعالؤؤؤؤة لتكنولوجيؤؤؤؤا المعلومؤؤؤؤات واإلتصؤؤؤؤاال
( إداريؤؤًا ومعلمؤؤًا مؤؤن 002واسؤؤتخدمت الدراسؤؤة المؤؤنهج الوصؤؤفي المسؤؤحي، وتكونؤؤت عينؤؤة الدراسؤؤة مؤؤن )

وزارة التعليم الكينية، وأظهرت النتائج أهميؤة اإللتؤزام والؤدفاع عؤن تنفيؤذ البؤرامج اإللكترونيؤة فؤي التعلؤيم 
 العملية التعليمية بشكل عام. فيل إيجابي كوالمدارس ألنها تؤلر وبش

المعلومؤؤات  نظؤؤام فاعليؤؤة بعنؤؤوان تقيؤؤيم، (AlHendawi & Baharudin,2013ودراسؤؤة )
 المنفعؤة تقيؤيم إلؤى الدراسؤة هؤدفت، التربؤويين العؤاملين نظؤر وجهؤة مؤن الويؤب إلؤى المسؤتندة اإلداريؤة

 التعلؤيم مجؤال فؤي للعؤاملين ،WBMIS علؤى الويؤب المرتكؤز المعلومؤات التربويؤة إدارة لنظؤام الحقيقيؤة

( 02) مؤن مكونؤة أوليؤة عينؤة مؤع لقؤاءات عقد تم فقد ذلو ولفعل .تطوراً  وأكلرها القطاعات أهم من كواحد
 التحليؤل، وكانؤت ألاؤراا الموضؤوعي المؤنهج اسؤتخدام تؤم وقؤد التعلؤيم، بمجؤال العؤاملين مؤن شخصؤاً 
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 اتخؤاذ جؤودة التفاعلي، التصميم جودة الخدمة، جودة النظام، جودة المعلومات، جودة (الدراسةمجاالت 

 ومستوى الفاعلية بين عالقة وجود على قو  دليل وجود إلى الدراسة وتوصلت .المستخدم( رضا القرار،

 يؤد  المستخدم رضا أن الدراسة بينت كما الويب، على المرتكز نظام المعلومات حول المستخدم رضا

 وضع تم وقد .الويب على المرتكز المعلومات نظام من المتحققة نافعوالم الجودة عوامل بين وسيطاً  دوراً 

الدراسؤات  فؤي ولإلسؤهام اإلداريؤة، المعلومؤات نظؤم أدبيؤات فؤي الواقعؤة الفجؤوة مؤلء أجؤل مؤن تقيؤيم أداة
 .التعليم وتقنيات المعلومات نظم تطوير مجال في التطبيقية
 (،Emis) التعلؤيم إدارة معلومؤات نظؤم ماسؤتخدا فؤي التحقيؤق ، بعنؤوان (Esther,2011دراسة )و 
 ومؤا االسؤتفادة منهؤا، وكيفيؤة التعلؤيم معلومؤات إدارة نظؤم اسؤتخدام مؤدى فحؤم إلؤى الدراسؤة هؤدفت

 فؤي اللانويؤة المؤدارس فؤي البحؤث إجؤراء وتؤم المؤدارس، فؤي المعلومؤات نظؤم اسؤتخدام لتسؤهيل المطلؤوب

 والمقابالت المالحظة على اعتمد الذ  ستداللي،اال المنهج وقد ُأستخدم، ST. LuciaK)لوسيا) سانت

 مسؤتغلة ايؤر التعلؤيم معلومؤات إدارة نظؤم أن الدراسؤة نتائج ، وأظهرتعلميناإلداريين والم الموظفين مع

 فؤي أسؤهمت تنظيميؤة وعوامؤل وسؤلوكية واقتصؤادية وتدريبيؤة تقنيؤة عوامؤل عؤدة المطلوب وهنؤاو بالشكل

 .عالية فاعليةو  بكفاءة النظام استخدام الحد من
 تعقيب على الدراسات السابقة:   

أن أالبيؤة الدراسؤات تناولؤت موضؤوع نظؤؤام إدارة  ةيظهؤر مؤن خؤالل إسؤتعراا الدراسؤات السؤؤابق
المعلومؤات اإلداريؤة ، وأهميتهؤا فؤي العمؤل اإلدار  والمعيقؤات التؤي تواجؤه النظؤام، وأن العوامؤل البيئيؤة 

ومؤات التؤي ينتجهؤا النظؤام، وتتفؤق الدراسؤة الحاليؤة مؤع الدراسؤات جودة المعل في لنظم المعلومات تؤلر
( Fenjen,2013نهج الوصؤفي التحليلؤي ماعؤدا دراسؤؤة )مؤوهؤو الذاتؤه  السؤابقة كونهؤا تسؤتخدم المؤنهج 

( إسؤؤتخدمت المؤؤنهج اإلسؤؤتداللي، Esther,2011كونهؤؤا تسؤؤتخدم المؤؤنهج الوصؤؤفي المسؤؤحي، ودراسؤؤة)
(، بحيؤؤث تكونؤؤت عينؤؤة الدراسؤؤة مؤؤن Fenjen,2013ل مؤؤن دراسؤؤة )عينؤؤة الدراسؤؤة مؤؤع كؤؤ هتتشؤؤاب اكمؤؤ

 ,Al Wadia؛ Habash, 2017) عن دراستي المدارس والمعلمين، بينما تختلف عينة دراسة مدير 

المناطق على العينة ، ومؤا يميؤز الدراسؤة الحاليؤة عؤن الدراسؤات األخؤرى انهؤا  مدير ( ب ضافة 2015
( مؤؤن الناحيؤؤة التعليميؤؤة، كؤؤون بؤؤاقي open Emisات التربويؤؤة )تناولؤؤت موضؤؤوع نظؤؤام إدارة المعلومؤؤ

إختصؤؤؤت الهيئؤؤؤة اإلداريؤؤؤة  كونهؤؤؤا ةب اإلدار  فقؤؤؤط، كمؤؤؤا تتميؤؤؤز الدراسؤؤؤالدراسؤؤؤات تحؤؤؤدلت عؤؤؤن الجانؤؤؤ
هنؤؤؤاو نؤؤؤدرة فؤؤؤي الدراسؤؤؤات التؤؤؤي أخؤؤؤذت نظؤؤؤام إدارة  إذ أنوالتعليميؤؤؤة لؤؤؤوزارة التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤيم األردنيؤؤؤة 
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، سؤابقة تناولؤت دولؤة فلسؤطين وكينيؤاوالتعليم األردنية فالدراسؤات ال التربيةارة المعلومات التربوية في وز 
 وسانت لوسيا وايرها.

 :منهجية الدراسة
 مته أاراا الدراسة.ءلتحليلي في الدراسة الحالية لمالإستخدم الباحث المنهج الوصفي ا

 : مجتمع الدراسة

عاملين في مدارس محافظة معؤان التابعؤة تكون مجتمع الدراسة من جميع اإلداريين والمعلمين ال
والبؤؤؤالد عؤؤؤؤددهم  0228/0221الفصؤؤؤل الدراسؤؤؤؤي اللؤؤؤاني لعؤؤؤؤام  األردنيؤؤؤة خؤؤؤؤالللؤؤؤوزارة التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤؤيم 

 ( معلمًا وفقا للتقرير اإلحصائي لوزارة التربية والتعليم. 3008( إداريًا، و)212)
 :عينة الدراسة

( إداريؤؤًا ومعلمؤؤًا مؤؤن 082بلغؤؤت عينؤؤة الدراسؤؤة ) إذة عينؤؤة الدراسؤؤة بالطريقؤؤة العشؤؤوائي تؤؤم إختيؤؤار
العؤؤاملين فؤؤؤي مؤؤؤدارس محافظؤؤة معؤؤؤان التابعؤؤؤة لؤؤوزارة التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤيم األردنيؤؤة خؤؤؤالل الفصؤؤؤل الدراسؤؤؤي 

مؤؤؤؤؤؤؤن مجتمؤؤؤؤؤؤؤع الدراسؤؤؤؤؤؤؤة وهؤؤؤؤؤؤؤي نسؤؤؤؤؤؤؤبة مناسؤؤؤؤؤؤؤبة  (%8)، أ  مؤؤؤؤؤؤؤا نسؤؤؤؤؤؤؤبته 0228/0221اللؤؤؤؤؤؤؤاني لعؤؤؤؤؤؤؤام 
(Odih,2014). 

 : أداة الدراسة
اسؤتبانة كؤاداة لجمؤع البيانؤات مؤن أفؤراد عينؤة الدراسؤة إلستقصؤاء دور نظؤام  قام الباحث بتطؤوير
( لؤؤؤوزارة التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤيم األردنيؤؤؤة فؤؤؤي تلبيؤؤؤة حاجؤؤؤات الهيئؤؤؤة OpenEmisإدارة المعلومؤؤؤات التربويؤؤؤة )

اإلداريؤؤة والتعليميؤؤة فؤؤي مؤؤدارس محافظؤؤة معؤؤان ودرجؤؤة رضؤؤاهم عنؤؤه. وتؤؤم تطؤؤوير اإلسؤؤتبانة باإلعتمؤؤاد 
 ب النظر  والدراسات السابقة ومطالعة موقع الوزارة في تطوير أداة الدراسة.على األد

عتمدتو   على مصدرين هما: ة الدراسة في جمع البيانات الالزم ا 
  إتجؤؤؤه الباحؤؤؤث فؤؤؤي معالجؤؤؤة اإلطؤؤؤار النظؤؤؤر  للدراسؤؤؤة الؤؤؤى مصؤؤؤادر البيانؤؤؤات  إذالمصؤؤؤادر اللانويؤؤؤة

نبيؤؤة ذات العالقؤؤة والؤؤدوريات والمقؤؤاالت والتقؤؤارير اللانويؤؤة والتؤؤي تتملؤؤل فؤؤي المراجؤؤع العربيؤؤة واألج
واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضؤوع الدراسؤة والبحؤث والمطالعؤة فؤي مواقؤع اإلنترنؤت 

 المختلفة.

  لجؤؤؤا الباحؤؤؤث الؤؤؤى جمؤؤؤع  إذالمصؤؤؤادر األوليؤؤؤة وذلؤؤؤو لمعالجؤؤؤة الجوانؤؤؤب التحليليؤؤؤة لموضؤؤؤوع البحؤؤؤث
تم تطويرها خصيصًا لهذا الغؤرا تبانة كاداة رئيسة للدراسة والتي خالل اإلس ة مناألوليالبيانات 

 تي تم توزيعها على عينة الدراسة.وال
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 :صدق أداة الدراسة
وتحقيقؤؤًا  هفيمؤؤا اذا كانؤؤت تقؤؤيس مؤؤا وضؤؤعت ألجلؤؤفقراتؤؤه  مالءمؤؤةللتاكؤؤد مؤؤن صؤؤدق األداة ودرجؤؤة 

ألهداف الدراسة وتساؤالتها، تم إستخدام الصدق الظاهر  إذ قام الباحث بعرا األداة على مجموعؤة 
مؤن المحكمؤين فؤؤي مجؤال تخصؤؤم التربيؤة مؤؤن أعضؤاء هيئؤؤة التؤدريس مؤؤن ذو  اإلختصؤام والخبؤؤرة 

تؤم  إذمحكمؤون، والعاملين في الجامعات االردنية، وتم األخذ بالمالحظات والتوصيات التؤي يقترحهؤا ال
( فؤؤؤؤاكلر وذلؤؤؤؤو لضؤؤؤؤمان اإلسؤؤؤؤتبانة %82اإلبقؤؤؤؤاء علؤؤؤؤى الفقؤؤؤؤرات التؤؤؤؤي ستحصؤؤؤؤل علؤؤؤؤى نسؤؤؤؤبة موافقؤؤؤؤة )

، وقؤؤؤام الباحؤؤؤث مالءمؤؤؤةللمجؤؤؤاالت المؤؤؤراد قياسؤؤؤها وتؤؤؤم التعؤؤؤديل باإلضؤؤؤافة أو الحؤؤؤذف للفقؤؤؤرات ايؤؤؤر ال
، ا  احتساب قؤيم ب حتساب صدق البناء لألداة من خالل حساب ارتباط الفقرة بالبعد الذ  تنتمي اليه

 تعؤؤد( اذ 2083-2062معؤؤامالت اإلرتبؤؤاط بؤؤين فقؤؤرات اإلسؤؤتبيان والدرجؤؤة الكليؤؤة، والتؤؤي تراوحؤؤت بؤؤين )
وهؤؤذا الحؤؤد األدنؤؤى  2032كانؤؤت جميعهؤؤا اعلؤؤى مؤؤن  إذمؤشؤؤرات جيؤؤده علؤؤى صؤؤدق البنؤؤاء لإلسؤؤتبانة، 

 (.Odih,2014والمقبول لتمييز الفقرات )
 :ثبات أداة الدراسة

تؤؤم  إذ( test-retestات أداة الدراسؤؤة تؤؤم اسؤتخدام طريقؤؤة اللبؤؤات ب عؤؤادة اإلختبؤؤار)للتحقؤق مؤؤن لبؤؤ
عينة دراسة استطالعية مستمدة من مجتمع الدراسة األصلي )من اير أفراد  تطبيق أداة الدراسة على

بعؤؤد مؤؤرور اسؤؤبوعين علؤؤى  اخؤؤرى،ولؤؤم تطبيؤؤق أداة الدراسؤؤة علؤؤى العينؤؤة المؤؤذكورة مؤؤرة  ،عينؤؤة الدراسؤؤة(
( بؤؤؤين test-retestاإلختبؤؤؤار إعؤؤؤادة-اإلختبؤؤؤارولؤؤؤم حسؤؤؤاب معامؤؤؤل االسؤؤؤتقرار )لبؤؤؤات  األول،طبيؤؤؤق الت

الؤؤؤؤؤدرجات فؤؤؤؤؤي مرتؤؤؤؤؤي التطبيؤؤؤؤؤق، ووجؤؤؤؤؤد ان قيمؤؤؤؤؤة معامؤؤؤؤؤل اللبؤؤؤؤؤات ب سؤؤؤؤؤتخدام معادلؤؤؤؤؤة بيرسؤؤؤؤؤون بلغؤؤؤؤؤت 
ستخدم الباحؤث الدراسة. و  ( وتعد هذه القيمة مقبولة لغايات تحقيق اهداف2082)ر= السؤتخرات أيضؤًا ا 
( لقيؤؤاس مؤؤدى اإلتسؤؤاق الؤؤداخلي Cronbach s Alphaل اللبؤؤات اعتمؤؤادًا علؤؤى كرونبؤؤا  الفؤا )معامؤ

لفقؤؤؤرات مجؤؤؤاالت اإلسؤؤؤتبانة بجمؤؤؤع أبعادهؤؤؤا بهؤؤؤدف إختبؤؤؤار مؤؤؤدى اإلعتماديؤؤؤة علؤؤؤى األداة والتؤؤؤي مللتهؤؤؤا 
(، α=20288) (Cronbach s Alpha)ألفؤؤا كرونبؤؤا   ت قيمؤؤةاإلسؤؤتبانة فؤؤي الدراسؤؤة الحاليؤؤة، وبلغؤؤ

 لابتة وقابلة للتطبيق لغايات الدراسة الحالية. و تكون اداة الدراسة وبذل
 متغيرات الدراسة:

 أواًل: متغيرات الدراسة المستقلة:
 ( نظام إدارة المعلومات التربويةOpenEmis.) 

 ذكر، انلى(.وع اإلجتماعي: ويشمل على فئتين )الن 
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  :دكتوراة(. )دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، وتضّمنالمؤهل األكاديمي 

  :سنوات( 22سنوات، أكلر من  22سنوات الى  0سنوات، من  0من  )أقلسنوات الخدمة 

 ( :مدير،المسمى الوظيفي )موظف إدار ، معلم 

 ثانيًا: المتغيرات التابعة:
حاجؤؤؤات الهيئؤؤؤة اإلداريؤؤؤؤة والتعليميؤؤؤة والمتمللؤؤؤؤة فؤؤؤي )الحاجؤؤؤات اإلداريؤؤؤؤة، الحاجؤؤؤات األكاديميؤؤؤؤة، 

 الحاجات اإلقتصادية، الحاجات اإلجتماعية، الحاجات اإلحصائية(. ،الحاجات التنظيمية
 المستخدمة:األساليب اإلحصائية 

دخالهؤا الؤى الحاسؤب  بعد أن إنتهى الباحث من عملية جمع البيانات والمعلومات قؤام بترميزهؤا وا 
ج الرزمؤؤؤة تؤؤؤم اإلسؤؤؤتعانة باألسؤؤؤاليب اإلحصؤؤؤائية ضؤؤؤمن برنؤؤؤام إذاآللؤؤؤي السؤؤؤتخرات النتؤؤؤائج اإلحصؤؤؤائية، 

 األساليب اإلحصائية االتية: وتم إستخدام( SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )
األول واللالؤؤؤث تؤؤؤم إسؤؤؤتخدام المتوسؤؤؤطات الحسؤؤؤابية واإلنحرافؤؤؤات المعياريؤؤؤة  ينلإلجابؤؤؤة عؤؤؤن السؤؤؤؤال .2

 إلستجابات أفراد عينة الدراسة.

إلنحرافؤؤات المعياريؤؤة واإلختبؤؤؤار السؤؤؤال اللؤؤاني تؤؤم اسؤؤؤتخدام المتوسؤؤطات الحسؤؤابية وا عؤؤنلإلجابؤؤة  .0
( فيمؤؤؤا يتعلؤؤؤق بؤؤؤالنوع اإلجتمؤؤؤاعي وتحليؤؤؤل التبؤؤؤاين األحؤؤؤاد  فيمؤؤؤا يتعلؤؤؤق بالمسؤؤؤمى t-testالتؤؤؤائي )
 واختبار شيفيه في حال وجود فروق. في والمؤهل العلمي وسنوات الخدمةالوظي

عؤؤؤادة األختبؤؤؤار، وحسؤؤؤاب معامؤؤؤل .3 بيرسؤؤؤون،  تبؤؤؤاطإر  وإليجؤؤؤاد لبؤؤؤات األداة تؤؤؤم اسؤؤؤتخدام اإلختبؤؤؤار وا 
 (، إليجاد اإلتساق الداخلي لفقرات االستبانة.Cronbach Alphaكرونبا  الفا)  ومعادلة

متؤؤه لتحقيؤؤق أهؤؤداف الدراسؤؤة وتؤؤوازن درجاتؤؤه وارتفؤؤاع درجؤؤة ءتؤؤم اسؤؤتخدام مقيؤؤاس ليكؤؤرت نظؤؤرًا لمال .0
 ياتي:لباته وصدقه كما 

 الحد االدنى للمقياس / عدد الفئات = –الحد االعلى 
 االتي:طول الفئة وبهذا تصبح الفئات على النحو  2082=0-2/0

 ( منخفا جدا2082 -2من )
 ( منخفا0062 -2082من )
 ( متوسط3002 -0062من)
 ( مرتفع0002 -3002من)
 ( مرتفع جدا 0 -0002من )



 شاكر خليل الجبارات                                                       ....    دور نظام إدارة المعلومات التربوية

  911 

 إجراءات الدراسة: 
 اآلتية:قام الباحث باإلجراءات 

 واقع الحديلة لموضوع الدراسة.الرجوع الى األدب النظر  والدراسات السابقة، والم 

  وعينته.تحديد مجتمع الدراسة 

  االستبانةتطوير أداة الدراسة(.) 

 هاولبات التاكد من صدق األداة. 

  الدراسة.تطبيق االستبانة على عينة 

 .تحليل البيانات اإلحصائية 

  وتفسيرها.عرا نتائج الدراسة ومناقشتها 
 النتائج ومناقشتها:

بيانات من خالل مجموعة من اإلختبارات الوصفية المناسؤبة، المتوسؤطات قام الباحث بتحليل ال
أسؤؤئلة الدراسؤؤة  عؤؤنجابؤؤة إلالحسؤؤابية، واإلنحرافؤؤات المعياريؤؤة، والرتؤؤب لكؤؤل حاجؤؤة وفقراتهؤؤا مؤؤن أجؤؤل ا

 ومناقشتها.
الساالال األول: ماااا دور نظاااام إدارة المعلومااات التربوياااة فاااي تلبيااة حاجاااات الهيئاااة اإلدارياااة 

 في مدارس محافظة معان التابعة لوزارة التربية والتعليم األردنية؟ والتربوية
هذا السؤال تم إستخرات المتوسط الحسابي، واإلنحراف المعيار ، والرتبة، والجدول  عنلإلجابة 

 يوضح ذلو. (2)
 (: المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والرتبة لكل مجاالت اإلستبانة1جدول)ال

 درجة الموافقة الرتبة اإلنحراف المعياري الحسابي المتوسط ي يلبيها النظامالحاجة الت الرقم
 مرتفعة 3 2011 3000 الحاجات اإلدارية 2
 مرتفعة 0 20262 3020 الحاجات األكاديمية 0
 متوسطة 6 20222 3020 الحاجات التنظيمية 3
 متوسطة 0 20220 3022 الحاجات اإلقتصادية 0
 مرتفعة 2 20106 3088 الحاجات اإلجتماعية 0
 متوسطة 0 20230 3000 الحاجات اإلحصائية 6
 مرتفعة **** 20220 3002 جميع الحاجات 2

(، وهؤذا يعنؤي أن 3002الجدول أعاله أن المتوسؤط الحسؤابي لجميؤع فقؤرات اإلسؤتبانة بلؤد ) يبين
الهيئؤؤؤة اإلداريؤؤؤة  هنؤؤؤاو موافقؤؤؤة بدرجؤؤؤة مرتفعؤؤؤة علؤؤؤى فقؤؤؤرات اإلسؤؤؤتبانة بشؤؤؤكل عؤؤؤام والتؤؤؤي تبؤؤؤين حاجؤؤؤات

بلؤد المتوسؤط الحسؤابي  إذوالتعليمية في مدارس محافظة معان التابعة لوزارة التربية والتعلؤيم األردنيؤة، 
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، 3020، 3000للحاجؤات االداريؤة، األكاديميؤة، التنظيميؤؤة، اإلقتصؤادية، اإلجتماعيؤة، اإلحصؤؤائية )م= 
لؤؤؤى الجهؤؤؤود التؤؤؤي تبؤؤؤذلها وزارة التربيؤؤؤة (، ويعؤؤؤزو الباحؤؤؤث هؤؤؤذه النتيجؤؤؤة ا3000، 3088، 3022، 3020

 ن، والؤؤؤى الجهؤؤؤد الؤؤؤذ  يبذلؤؤؤه مصؤؤؤممووالتعلؤؤيم إلنجؤؤؤا  النظؤؤؤام، مؤؤؤن خؤؤؤالل تؤؤؤوفير التؤؤدريب للمسؤؤؤتخدمي
اريؤؤؤة، هم الوظيفيؤؤؤة واإلدمهمؤؤؤاتالنظؤؤؤام فؤؤؤي عمليؤؤؤة التحليؤؤؤل، وجمؤؤؤع البيانؤؤؤات عؤؤؤن المؤؤؤوظفين، وتحديؤؤؤد 

المشؤؤؤتركة، ممؤؤؤا أدى الؤؤؤى وضؤؤؤو   مهمؤؤؤاتد الإلتصؤؤؤال والتواصؤؤؤل، وتحديؤؤؤوتسلسؤؤؤلهم اإلدار ، ونقؤؤؤاط ا
الرؤية أمام المستخدمين، وجعل النظام يتناسب مؤع المؤوظفين كؤل حسؤب مؤا مطلؤوب منؤه، وهؤذا جؤاء 

( بؤؤؤان موقؤؤؤع الخؤؤؤدمات اإللكترونيؤؤؤة يتمتؤؤؤع hammad,2013) حمؤؤؤاد متفقؤؤؤًا مؤؤؤع مؤؤؤا خرجؤؤؤت بؤؤؤه دراسؤؤؤة
مات اإلدارية، وجودة النظام فؤي الخؤدمات بجودة التصميم وسهولة التعلم وتوفر متطلبات نجا  المعلو 

 Al 2008) الشؤؤؤمر  اإللكترونيؤؤؤة لؤؤؤوزارة التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤيم، وأيضؤؤؤًا تتفؤؤؤق مؤؤؤع مؤؤؤا جؤؤؤاءت بؤؤؤه دراسؤؤؤة

Shammari,دقيقؤؤة وفؤؤي  ة ( التؤؤي توصؤؤلت الؤؤى أن نظؤؤام المعلومؤؤات التربويؤؤة يؤؤوفر معلومؤؤات إداريؤؤ
اتي متوافقؤؤة مؤؤع رؤيؤؤة وزارة التربيؤؤة والتعلؤؤيم التوقيؤؤت المناسؤؤب وبكؤؤل موضؤؤوعية ولقؤؤة، وهؤؤذه النتيجؤؤة تؤؤ

 Informationلتلبيؤؤؤة اإلحتياجؤؤؤات المختلفؤؤؤة للهيئؤؤؤات المختلفؤؤؤة العاملؤؤؤة فؤؤؤي وزارة التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤيم)

Management System,2016.) 
إلقتصؤؤؤؤؤادية، كاديميؤؤؤؤؤة، التنظيميؤؤؤؤؤة، ااإلداريؤؤؤؤؤة، األ )اإلحتياجؤؤؤؤاتي تحليؤؤؤؤؤل لفقؤؤؤؤؤرات اتوفؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤ
 صائية(اإلجتماعية، اإلح

اإلحتياجات اإلدارية( تم إستخدام المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري، (: تحليل فقرات مجال )2الجدول )
 الموافقةودرجة والرتبة 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 الموافقة
 وسطةمت 6 20102 3032 توفير البيانات بطريقة تدعم القرار اإلدار  2
 مرتفعة 0 20102 3002 امكانية الحصول على تقارير مفصلة عن المدرسة والطلبة 0
 مرتفعة 3 20102 3000 تعديل وتحديث بيانات الملف العام للمدرسة 3
 مرتفعة 0 20118 3008 متابعة أعمال الكادر التعليمي 0
 ةمرتفع 0 20288 3062 توليق حضور واياب الكادر الوظيفي ومتابعته 0
 مرتفعة 2 20162 3080 توليق دوام الطلبة ومتابعته 6
 مرتفعة *** 2011 3020 الكلي 2

اإلحتياجات األكاديمية( تم إستخدام المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري، ( تحليل فقرات مجال )3الجدول)
 درجة الموافقةو والرتبة 

 درجة الموافقة ةالرتب اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 مرتفعة 2 20880 0028 توليق عالمات الطلبة وتقييمها 2
ضافة طلبة جدد 0  مرتفعة 0 20866 0028 تشعيب ونقل الطلبة وا 
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 درجة الموافقة ةالرتب اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 متوسطة 0 20262 3036 النظام التربو  مهماتتوفير الخطة السنوية ل 3
 مرتفعة 0 20100 3006 ربط مدرس المادة مع المادة التي يدرسها 0
 مرتفعة 3 20120 3060 كانية إنشاء اإلمتحانات وتحريرها وحذفهاام 0
 مرتفعة *** 20262 3020 الكلي 6

اإلحتياجات التنظيمية( تم إستخدام المتوسط الحسابي واإلنحراف مجال ) ( تحليل فقرات4الجدول )
 درجة الموافقةو المعياري، والرتبة 

 درجة الموافقة الرتبة رياإلنحراف المعيا المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 مرتفعة 2 20228 3008 متابعة ملفات الموظفين والطلبة 2
 متوسطة 3 20268 0080 تسهيل عملية النقل الجماعي 0
 متوسطة 0 20268 0082 سرّية البيانات والمعلومات 3
 متوسطة *** 20222 3020 الكلي 0

ة( تم إستخدام المتوسط الحسابي واإلنحراف اإلحتياجات اإلقتصادي( تحليل فقرات مجال )5الجدول )
 درجة الموافقةو المعياري، والرتبة 

 درجة الموافقة الرتبة اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 متوسطة 0 20216 0011 توفير معلومات مالية عن المدرسة 2
 متوسطة 2 20220 3008 توفير معلومات عن الوضع الماد  للطلبة 0
 متوسطة ** 20220 3022 الكلي 3

اإلحتياجات اإلجتماعية( تم إستخدام المتوسط الحسابي واإلنحراف ( تحليل فقرات مجال )6الجدول )
 درجة الموافقةو المعياري، والرتبة 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 الموافقة
 مرتفعة 2 20106 3011 يم ابنائهم لتحسين ادائهممشاركة أولياء األمور في معرفة تقي 2
 مرتفعة 0 20221 3080 التعاون بين المعلمين واإلدارات لضمان وصول المعلومات 0
 مرتفعة ** 20106 3088 الكلي 3

اإلحصائية( تم إستخدام المتوسط الحسابي واإلنحراف  )اإلحتياجات( تحليل فقرات مجال 7الجدول)
 درجة الموافقةو المعياري، والرتبة 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 الموافقة
 متوسطة 3 20261 3000 توفير معلومات عن أعداد الطلبة في الصف الدراسي. 2
 متوسطة 0 20223 3020 توفير معلومات عن الطلبة النظاميين واير النظاميين 0
 متوسطة 0 20223 3002 بالدراسات والبحوث توفير معلومات إحصائية للقيام 3
 متوسطة 0 20220 3032 توفير معلومات عن الوضع اإلجتماعي للطلبة 0
 متوسطة 2 20230 3030 توفير معلومات عن الطلبة في السنوات الماضية 0
 متوسطة *** 20230 3000 الكلي 6

( باين متوساط α=.0.5)السلال الثاني: هل يوجاد فاروق تات داللاة إحصاائية عناد مساتو  
( فاي تلبياة حاجاات OpenEmisإجابات أفراد عينة الدراسة لدور نظام إدارة المعلومات التربوياة )
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اإلجتماااعي، الملهاال العلمااي، ساانوات  )النااو الهيئااة اإلداريااة والتعليميااة تعااز  لمتغياارات الدراسااة 
 الخدمة، المسمى الوظيفي(؟

 :اآلتيةيات لإلجابة عن هذا السؤال تم إختبار الفرض
 الفرضية األولى: 

( بين متوسط إجاباات أفاراد عيناة α=.0.5وجد فروق تات داللة إحصائية عند مستو  )تال 
( فاي تلبياة حاجاات الهيئاة اإلدارياة Open Emisالدراساة لادور نظاام إدارة المعلوماات التربوياة )

 والتعليمية تعز  لمتغير النو  اإلجتماعي.
يوضؤؤح  (8)( لعينيتؤؤين مسؤؤتقلتين والجؤؤدول t-testإسؤؤتخدام اختبؤؤار )إلختبؤؤار هؤؤذه الفرضؤؤية تؤؤم 

 النتائج.
 ( لمتغير النو  اإلجتماعيt-test( نتائج إختبار)8الجدول )

المتوسط  العدد النو  اإلجتماعي المجال
 الحسابي

اإلنحراف 
الداللة  Tقيمة  المعياري

 اإلحصائية
 20262 3000 66 ذكر الحاجات اإلدارية

 20201 3006 020 انلى *023.2 -20001
 20122 3060 66 ذكر الحاجات األكاديمية

 20121 3082 020 انلى *20210 -20622
 20222 0086 66 ذكر الحاجات التنظيمية

 20223 3020 020 انلى *20202 -20126
 20200 0026 66 ذكر الحاجات اإلقتصادية

 20202 3003 020 انلى *20266 -30222
 20202 3061 66 ذكر الحاجات اإلجتماعية

 20220 3010 020 انلى *20222 -20120
 20200 3022 66 ذكر الحاجات اإلحصائية

 20203 3032 020 انلى *20262 -00080
   66 ذكر الكلي

   020 انلى *0.087 2.752-
" أكبر من مستوى الداللة t-testيتضح من الجدول أعاله أن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار "

وجؤد فؤروق ذات داللؤة إحصؤائية بؤين متوسؤط إسؤتجابة تع الحاجات، وبذلو يسؤتنتج أنؤه ال لجمي 2020
أفؤؤؤؤراد عينؤؤؤؤة الدراسؤؤؤؤة تعؤؤؤؤزى لمتغيؤؤؤؤر النؤؤؤؤوع اإلجتمؤؤؤؤاعي، ويعؤؤؤؤزو الباحؤؤؤؤث هؤؤؤؤذه النتيجؤؤؤؤة الؤؤؤؤى أن نظؤؤؤؤام 

بتؤوفير المتطلبؤات اإلداريؤة واألكاديميؤة لكؤال  المعلومات التربوية في وزارة التربية والتعليم األردنية يقوم
الجنسين، وتقدم الؤوزارة التؤدريب علؤى النظؤام لكافؤة العؤاملين فيهؤا دون تمييؤز، وتتفؤق هؤذه النتيجؤة مؤع 

 ( بان النظام يوفر المتطلبات اإلدارية باعلى مستوى لكال الجنسين.Abu Mustafa, 2017) دراسة
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 الفرضية الثانية: 
( بين متوسط إجاباات أفاراد عيناة α=.0.5تات داللة إحصائية عند مستو  )وجد فروق تال 

( فااي تلبيااة حاجااات الهيئااة اإلداريااة OpenEmisالدراسااة لاادور نظااام إدارة المعلومااات التربويااة )
 والتعليمية تعز  لمتغير الملهل العلمي.

يبؤين  (1)ول " والجؤدANCOVAإلختبار هذه الفرضية تؤم إسؤتخدام تحليؤل التبؤاين األحؤاد  " 
 النتائج.

 " لمتغير الملهل العلميANCOVA(: نتائج تحليل التباين األحادي "9جدول )ال
 مصدر التباين البعد

مجمو  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
الداللة 
 االحصائية

الحاجات 
 اإلدارية

 080202 3 800282 بين المجموعات
 020001 026 8080300 تداخل المجموعا *20023 20326

  021 3201022 المجموع
الحاجات 
 األكاديمية

 220222 3 030332 بين المجموعات
 230012 026 6800212 داخل المجموعات *20061 20328

  021 3236020 المجموع
الحاجات 
 التنظيمية

 200828 3 000000 بين المجموعات
 80600 026 3010822 داخل المجموعات *20260 20220

  021 0020030 المجموع
الحاجات 
 اإلقتصادية

 10832 3 010022 بين المجموعات
 00003 026 0020010 داخل المجموعات *20210 00266

  021 20610820 المجموع
الحاجات 
 اإلجتماعية

 20820 3 030620 بين المجموعات
 30080 026 1220100 داخل المجموعات *20281 00212

  021 2222006 المجموع
الحاجات 
 اإلحصائية

 300682 3 2200202 بين المجموعات
 220831 026 0822023 داخل المجموعات *20203 20100

  021 0120022 المجموع
 (.α=2020*القيمة اير دالة إحصائيًا عند مستوى )

تبؤؤؤؤؤؤار تحليؤؤؤؤؤؤل التبؤؤؤؤؤؤاين المشؤؤؤؤؤؤترو أن قيمؤؤؤؤؤؤة الداللؤؤؤؤؤؤة اإلحصؤؤؤؤؤؤائية الخ (1)يتضؤؤؤؤؤؤح مؤؤؤؤؤؤن الجؤؤؤؤؤؤدول 
"ANCOVA وجؤؤد فؤؤروق تع الحاجؤؤات، وبؤؤذلو يسؤؤتنتج أنؤؤه ال لجميؤؤ 2020" أكبؤؤر مؤؤن مسؤؤتوى الداللؤؤة

ذات داللؤؤة إحصؤؤائية بؤؤين متوسؤؤط إسؤؤتجابة أفؤؤراد عينؤؤة الدراسؤؤة تعؤؤزى لمتغيؤؤر المؤهؤؤل العلمؤؤي، ويعؤؤزو 
بيتهؤؤا مؤؤن قبؤؤل نظؤؤام إدارة المعلومؤؤات الباحؤؤث هؤؤذه النتيجؤؤة الؤؤى أن الحاجؤؤات اإلداريؤؤة والتعليميؤؤة يؤؤتم تل

التربويؤؤة لكافؤؤة الفئؤؤات العاملؤؤة فؤؤي المؤسسؤؤة التعليميؤؤة سؤؤواء مؤؤن إداريؤؤين ممؤؤن يحملؤؤون علؤؤى األالؤؤب 
معلمؤؤؤؤؤؤين يحملؤؤؤؤؤؤون علؤؤؤؤؤؤى األالؤؤؤؤؤؤب درجؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤدبلوم أو  مالدراسؤؤؤؤؤؤي ) ماجسؤؤؤؤؤؤتير ودكتؤؤؤؤؤؤوراة(، أ المؤهؤؤؤؤؤؤل
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للتعامؤؤل مؤؤع النظؤؤام كؤؤون  ذاتهؤؤا التدريبيؤؤة لؤؤدوراتلالبكؤؤالوريوس، وأنؤؤه يؤؤتم تعؤؤريا المسؤؤتخدمين للنظؤؤام 
 النظام جديد المنشا. 

 :الفرضية الثالثة
( بين متوسط إجاباات أفاراد عيناة α=.0.5وجد فروق تات داللة إحصائية عند مستو  )تال 

( فااي تلبيااة حاجااات الهيئااة اإلداريااة OpenEmisالدراسااة لاادور نظااام إدارة المعلومااات التربويااة )
 لمتغير المسمى الوظيفي.والتعليمية تعز  

يبين  (22)" والجدول ANCOVAإلختبار هذه الفرضية تم إستخدام تحليل التباين األحاد  " 
 النتائج.
 " لمتغير المسمى الوظيفيANCOVA(: نتائج تحليل التباين األحادي ".1جدول )ال
 مصدر التباين البعد

مجمو  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
الداللة 
 االحصائية

الحاجات 
 اإلدارية

 000210 3 2300380 بين المجموعات
 020286 026 0800231 داخل المجموعات *20211 00220

  021 0162000 المجموع
الحاجات 
 األكاديمية

 200822 3 020630 بين المجموعات
 230010 026 3222020 داخل المجموعات *20321 20222

  021 3208026 المجموع
الحاجات 
 التنظيمية

 220288 3 300360 بين المجموعات
 80621 026 0320320 داخل المجموعات *20003 20368

  021 00200622 المجموع
الحاجات 
 اإلقتصادية

 200000 3 000202 بين المجموعات
 00000 026 20000028 داخل المجموعات *20282 30000

  021 2061013 المجموع
الحاجات 
 اإلجتماعية

 30220 3 120202 بين المجموعات
 30602 026 1120083 داخل المجموعات *20028 20832

  021 22260003 المجموع
الحاجات 
 اإلحصائية

 000028 3 230000 بين المجموعات
 220120 026 1060662 داخل المجموعات *20003 20361

  021 0222000 المجموع
 (.α=2020*القيمة اير دالة إحصائيًا عند مستوى )

أن قيمؤؤؤؤؤة الداللؤؤؤؤؤة اإلحصؤؤؤؤؤائية الختبؤؤؤؤؤار تحليؤؤؤؤؤل التبؤؤؤؤؤاين المشؤؤؤؤؤترو  (22)يتضؤؤؤؤؤح مؤؤؤؤؤن الجؤؤؤؤؤدول 
"ANCOVA وجؤؤد فؤؤروق تال لجميؤؤع الحاجؤؤات، وبؤؤذلو يسؤؤتنتج أنؤؤه  2020" أكبؤؤر مؤؤن مسؤؤتوى الداللؤؤة

راسؤة تعؤزى لمتغيؤر المسؤمى الؤوظيفي، ويعؤزو ذات داللة إحصائية بين متوسط إستجابة أفراد عينة الد
الؤوظيفي  هللعؤاملين فؤي المدرسؤة كؤل حسؤب مسؤماالباحث هذه النتيجة الؤى أن النظؤام يؤوفر الحاجؤات 
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وحاجتؤؤؤه المناسؤؤؤبة لؤؤؤه فؤؤؤي النظؤؤؤام، يؤؤؤوفر الحاجؤؤؤات اإلداريؤؤؤة وإلحصؤؤؤائية وإلجتماعيؤؤؤة والتنظيميؤؤؤة لمؤؤؤن 
ميؤؤة، واإلجتماعيؤؤة للمعلمؤؤين، وبؤذلو يكؤؤون النظؤؤام يقؤؤدم يحملؤون المسؤؤميات اإلداريؤؤة، والحاجؤات األكادي

 الوظيفي. هته ويلبي الحاجات للفرد حسب مسماخدما
 الرابعة:  الفرضية
( بين متوسط إجاباات أفاراد عيناة α=.0.5وجد فروق تات داللة إحصائية عند مستو  )تال 

اجااات الهيئااة اإلداريااة ( فااي تلبيااة حOpenEmisالدراسااة لاادور نظااام إدارة المعلومااات التربويااة )
 والتعليمية تعز  لمتغير سنوات الخدمة.

يبين  (22)" والجدول ANCOVAإلختبار هذه الفرضية تم إستخدام تحليل التباين األحاد  " 
 النتائج.

 " لمتغير سنوات الخدمةANCOVA(: نتائج تحليل التباين األحادي "11جدول )ال
 مصدر التباين البعد

مجمو  
 المربعات

ت درجا
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
الداللة 
 االحصائية

الحاجات 
 اإلدارية

 320130 0 20063 بين المجموعات
 020302 022 880062 داخل المجموعات *20222 20221

  021 016000 المجموع
الحاجات 
 األكاديمية

 030320 0 060201 بين المجموعات
 230001 022 220.22 داخل المجموعات *20228 20238

  021 3208026 المجموع
الحاجات 
 التنظيمية

 000202 0 120002 بين المجموعات
 80380 022 03200032 داخل المجموعات *20280 00003

  021 00200622 المجموع
الحاجات 
 اإلقتصادية

 30200 0 620820 بين المجموعات
 00383 022 2021083 داخل المجموعات *20210 30806

  021 206101 المجموع
الحاجات 
 اإلجتماعية

 10218 0 280210 بين المجموعات
 30082 022 1880308 داخل المجموعات *20282 00002

  021 2226000 المجموع
الحاجات 
 اإلحصائية

 280832 0 220066 بين المجموعات
 220006 022 0800006 داخل المجموعات *20222 00013

  021 0222000 المجموع
 (.α=2020*القيمة اير دالة إحصائيًا عند مستوى )

أن قيمؤؤؤؤؤة الداللؤؤؤؤؤة اإلحصؤؤؤؤؤائية الختبؤؤؤؤؤار تحليؤؤؤؤؤل التبؤؤؤؤؤاين المشؤؤؤؤؤترو  (22)يتضؤؤؤؤؤح مؤؤؤؤؤن الجؤؤؤؤؤدول 
"ANCOVA وجؤؤد فؤؤروق تالحاجؤؤات، وبؤؤذلو يسؤؤتنتج أنؤؤه ال لجميؤؤع  2020" أكبؤؤر مؤؤن مسؤؤتوى الداللؤؤة
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سؤؤط إسؤؤتجابة أفؤؤراد عينؤؤة الدراسؤؤة تعؤؤزى لمتغيؤؤر سؤؤنوات الخدمؤؤة، ويؤؤرى ذات داللؤؤة إحصؤؤائية بؤؤين متو 
تم تطبيقة حؤديلًا، ونظؤام إدارة المعلومؤات التربويؤة  الذ  الباحث أن هذه النتيجة تعود الى كون النظام

لوزارة التربية والتعليم يلبي الحاجات بشكل عام بغا النظر عؤن سؤنوات الخدمؤة، وهؤذه النتيجؤة تتفؤق 
وجؤؤد فؤؤروق ت( التؤؤي خرجؤؤت بانؤؤه ال Abu Mustafa,2017) ابؤؤو مصؤؤطفى ت بؤؤه دراسؤؤةمؤؤع ماجؤؤاء

ذات داللؤؤة إحصؤؤؤائية بؤؤين إسؤؤؤتجابة أفؤؤراد عينؤؤؤة الدراسؤؤة لجؤؤؤودة نظؤؤام إدارة المعلومؤؤؤات التربويؤؤة تعؤؤؤزى 
 لسنوات الخدمة.

وياة السلال الثالث: ما درجة رضا الهيئاة اإلدارياة والتعليمياة عان نظاام إدارة المعلوماات الترب
(Open Emis؟) 

لإلجابة عن هذا السؤال تم إستخرات المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلجابات أفؤراد 
 يوضح ذلو. (20)عينة الدراسة ألسئلة الرضا عن النظام والجدول 

رة ( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة رضا أفراد عينة الدراسة عن نظام إدا12جدول)ال
 المعلومات التربوية.

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

درجة 
 الرضا

 مرتفعة 20202 3008 تقليل الجهد المبذول في تعبئة البيانات والرجوع إليها. 2
 متوسطة 20028 0088 إمكانية الوصول الى النظام بسهولة 0
 مرتفعة 20208 3061 .اختصار الوقت في تعبئة البيانات والرجوع إليها 3
 متوسطة 20023 0011 إمكانية فتح النظام على الهاتف المحمول 0
 مرتفعة 20113 3006 إمكانية التعديل على بيانات النظام 0
 مرتفعة 20230 3000 يزيد من اللقة بين الكادر التعليمي واألهالي 6
 منخفضة 20220 0022 إمكانية العمل على النظام دون إنترنت 2
 متوسطة 20230 3000 سهولة الفهم والعمل على التطبيق 8
 متوسطة 20230 3003 إداريين من متابعة أعمالهم في ا  وقت متمكين العاملين سواء معلمين أ 1
 متوسطة 20200 3020 الرضا الكلي 22

ظؤام إدارة أن هناو درجة متوسطة من الرضا لدى أفراد عينة الدراسؤة عؤن ن (20)يبين الجدول 
الؤؤرام مؤؤن تلبيؤؤة إحتياجؤؤاتهم بدرجؤؤة مرتفعؤؤة، ورضؤؤاهم عنؤؤه كونؤؤه يختصؤؤر علؤؤى المعلومؤؤات التربويؤؤة ، 

الوقؤؤت، ويمكؤؤنهم مؤؤن تعؤؤديل البيانؤؤات إال انهؤؤم يواجهؤؤون صؤؤعوبة فؤؤي الوصؤؤول الؤؤى النظؤؤام بسؤؤهوله ، 
ت حصؤؤل إذوصؤعوبة تحميلؤؤه علؤى الهؤؤاتف المحمؤول، وأيضؤؤًا عؤؤدم إمكانيؤة العمؤؤل عليؤه دون اإلنترنؤؤت 

(، ويؤرى الباحؤث هنؤا أن 0022فقرة العمل على النظام دون انترنت اقل درجة رضا بمتوسؤط حسؤابي )
هذه النتيجة وبحسب وجهات نظر أفراد عينؤة الدراسؤة لفقؤرات الرضؤا أنهؤم بحاجؤة الؤى تؤدريب إضؤافي 

 للتعامل مع النظام .
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 التوصيات:
( يؤؤربط المسؤؤتخدم مؤؤع OpenEmisويؤؤة)وضؤؤع نظؤؤام مراقبؤؤة ومتابعؤؤة لنظؤؤام إدارة المعلومؤؤات الترب .2

 باول. القائمين عليه لحل المشكالت أوالً 
 النظام.عقد دورات تدريبية لمستخدمي النظام لمتابعة تطورات  .0
مزيد من الدراسات حول النظؤام فؤي وزارة التربيؤة والتعلؤيم األردنيؤة والبحؤث فؤي نقؤاط ضؤعفه إجراء  .3

 وقوته.
 ام دون وجود إنترنت.العمل على إيجاد مقترحات لعمل النظ .0
 .هتوزيع دليل لكيفية تحميل النظام على الهواتف المحمولة وكيفية إستخدام .0
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