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 وتقديرشكر 

الحمد هلل حمًدا كثيًرا كما أمر، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد صلى اهلل عليه  

 وسلم خير البشر، الحمدهلل كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه أن وفقني إلتمام رسالتي هذه.

اإلشراف على  والتقدير الكبير ألستاذي الدكتور أحمد أبو كريم لتفّضله بقبولوأتقدم بالشكر الجزيل 

هذه الرسالة، وللجهد الكبير الذي بذله معي إلنجازها، فكان نعم المرشد والموجه، وكان لي كاألب 

 الحاني الصبور.

فمنك  شكًرا أستاذي الفاضل لمالحظاتك القّيمة التي تركت أكبر األثر في رسالتي هذه       

صراري، ودعواتنا لكم بأن يبقيكم اهلل نبراًسا يضيء لغيره طريق العلم، ويمتعكم  استمديت قّوتي وا 

 بموفور الصحة والعافية.

 كما أتقدم بالشكر الكبير للجنة المناقشة األفاضل، جعلكم اهلل ذخًرا ألهل العلم .

لمالحظاتهم القيمة، ولكل من قدم الدراسة  اتاوأتوجه بعميق امتناني لألساتذة األفاضل محكمي أد

وكل الشكر ألسرتي الغالية  لوقوفهم إلى جانبي وتشجيعهم المستمر  لي النصح في رسالتي هذه،

         لي إلتمام هذه الرسالة. شكًرا لكم جميًعا وأسأل اهلل أن يحفظكم.
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لدى القيادات  نظم المعلومات اإلدارية وعالقتها بمستوى الرقابة اإلداريةاستخدام 
 التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم

 إعداد
 وفاء صالح عبد الرحمن الرحاحلة

 إشراف
 األستاذ الدكتور أحمد فتحي أبو كريم

 الملخص
وعالقتها بمستوى  هدفت هذه الدراسة التعرف إلى درجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية

الرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية، 
( قائًدا تربوًيا تم اختيارهم بأسلوب المسح الشامل، وتم استخدام 001وتكونت عينة الدراسة من )

ستبانتين: األولى الستخدام نظم المعلومات المنهج الوصفي االرتباطي، ولجمع البيانات تم تطوير ا
اإلدارية، والثانية للرقابة اإلدارية، وقد تم التحقق من صدق األداتين وثباتهما وأظهرت النتائج أن 

رجتي استخدام نظم المعلومات اإلدارية، والرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية كانتا مرتفعتين، د
بين ( α=  0.0.)ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى وجود عالقاتكما بينت النتائج 

درجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية ومجاالتها، وبين مستوى الرقابة اإلدارية ومجاالتها من 
  نظرهم. وجهة

في درجة  (α=  0.0.)عدم وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة وأظهرت النتائج 
وجود و  ومات اإلدارية تعزى لمتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(استخدام نظم المعل

في درجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية  (α=  0.0.)عند مستوى الداللة  إحصائًيافروق دالة 
 تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لصالح المدير.

في مستوى  (α=  0.0.)فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  وجودكما أظهرت النتائج 
الرقابة اإلدارية في درجة استخدام )البرمجيات، والمستلزمات البشرية، وجودة المعلومات( تعزى 

عند مستوى الداللة لمتغير المؤهل العلمي لصالح الدراسات العليا، وعدم وجود فروق دالة إحصائًيا
(.0.0  =α) ستخدام أجهزة وأدوات المعلومات تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح في درجة ا

في  (α=  0.0.)الدراسات العليا وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
مستوى الرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم تعزى لمتغير المسمى 

في  (α=  0.0.المدير، وعدم وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة ) الوظيفي لصالح
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مستوى الرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم تعزى للجنس، والمؤهل 
العلمي، وسنوات الخدمة(، وأوصت الدراسة بجملة من التوصيات كان أهمها االستمرار في رفع 

لنظم المعلومات االدارية وتوفير أحدث األجهزة والبرمجيات الالزمة التمام أعمال الوزارة  الكفاءة
تطوير وتحديث مستمر لنظم المعلومات اإلدارية المستخدمة في الوزارة ومواكبة التطورات، و 

لدور لتتناسب مع التغيرات والتطورات التكنولوجية الحديثة، ونشر الوعي بأهمية الرقابة األدارية وا
 الذي تحققه في تحقسق األهداف وتصحيح األداء وليس ايجاد العقوبات أو تصيد األخطاء
والتحديث المستمر في الوسائل واألساليب الرقابية المستخدمة في تنفيذ المهام الرقابية  بما يتسم 

 بالدقة واالتقان والمرونة العالية.

اإلدارية، الرقابة اإلدارية، القيادة، وزارة التربية الكلمات المفتاحية: النظم، نظم المعلومات 
 والتعليم.
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Abstract 

This study aimed to identify the use of management information systems and their 

relationship with the level of control to the leaders in the Ministry of Education in the 

Hashemite Kingdom of Jordan, the study sample consisted of (051) educational leaders, 

they were chosen in a comprehensive scanning method, were also the relational 

descriptive approach was used for collecting data, two questionnaires were developed: 

The First is to use management information systems, The Second is for the 

administrative control, the validity and reliability of the two questionnaires have been 

verified . 

The results showed the level of the use of administrative information systems and 

administrative control among educational leaders were high, it also showed the 

existence of positive correlations with statistic at a level (α = 0.05) between the use of 

management information systems and their fields, and the level (α =0.05) of 

administrative control and its fields from the workers viewpoint. 

The results showed that there were no statistically significant difference at the 

significance level (α =0.05) in the degree of using management information systems due 

to the variables ( gender, educational qualifications, years of service) and the presence 

of statistically significant differences at the level of significance (α =0.05) attributed to 

the variable of the job title in favor of the manager, at the level of administrative control 

of the degree of use (software, human supplies, and quality of information) attributed to 

the variable of the academic qualification in favour of postgraduate studies and the 

absence of statistically significant difference at the level (α =0.05) of significance in the 



 ن
 

degree of the use of information devices and tools due to the variable of the scientific 

qualification in favour of postgraduate studies. 

The results also showed that there are statistically significant differences at the level 

of (α =0.05) administrative control for educational leaders in the Ministry of Education 

centre due to the variable of the job title in favour of the director. 

And the absence of statistically significant differences at the level of significance  

(α = 0.05) in the level of administrative control of educational leaders in the Ministry of  

Education center attributed to ( gender, educational qualification and years of service), 

the study recommended a set of recommendations, the most important of which was to 

continue raising the efficiency of administrative information systems and provide the 

latest hardware and software needed to complete the ministry’s work and keep pace 

with developments, develop and continuously update administrative information 

systems used in the ministry to suit modern technological changes and developments, 

and spread awareness of the importance of administrative oversight and the role it 

achieves in achieving goals and correcting performance rather than finding penalties or 

phishing errors and continuous updating in the methods of supervisory authority used in 

carrying out the supervisory tasks, which is characterized by accuracy, workmanship 

and high flexibility. 

Keyword: Systems, Management Information Systems, Administrative Control, 

Leader ship , Ministry of Education. 
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 خلفية الدراسة وأهميتها
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 األول الفصل
 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمةال

الموارد البشرية، فادة من أهم مرتكزات الدولة التي تهدف اإلوزارة التربية والتعليم من تعد 

الرقي بالمجتمع فادة من جميع أساليب التعلم من أجل النهوض و واإل، وتوظيف الموارد المادية

تسعى هذه الوزارة إلى تزويد المجتمع بالخبرات المستمرة، والمتطورة، في ظل ، حيث بأكمله

التربوية وتنمية ، وتطوير أداء القيادات بلية واالستجابة للنمو االقتصاديحتياجات المستقاال

 المهارات والكفاءات اإلنتاجية.

، ويعد األمين العام المسؤول مين العام، يساعده مديرو التربيةجهاز يتكون من الوزير، واأل وهو

دارت  (.2108)صالح، ه، واإلشراف والتوجيهالمباشر عن تنظيم الجهاز، وا 

الحادي والعشرين الكثير من الدراسات التي تسعى لتحسين العملية اإلدارية السيما  القرنويشهد 

مكن الموظفين من متابعة بحيث ت األنظمة التربوية والتحسين المستمر والنمو المهني للموظفين،

في اتخاذ القرارات، وضرورة متابعة النتائج والمخرجات من خالل أعمالهم وتحملهم المسؤولية 

العكسية، ومحاسبة الموظفين وجميع الوحدات اإلدارية وتطبيق أنظمة رقابية ضمن مقاييس  التغذية

 .(Harrison,2015)محددة وواضحة 

اآللي، هي األساس لبناء وأدوات الحاسب  وتعد المعلوماتية بكل ما تشتمل عليه من نظم

المعلومات، وسهولة زين ، وتخلوقتوا ،، والتي تسهم في توفير الجهدداريةالمؤسسات اإل

وتعزيز العالقات بين الجماعات، ، ، والمحافظة على مستوى األداء الفعال بكفاءة عاليةاسترجاعها
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زاء، د في ربط أج، وتساعير من المشكالت، وحل الكثالقرارات الفعالة اتخاذواألفراد، كما وتسهم في 

 ( .2108بني عيسى، ومكونات المؤسسة اإلدارية )

ما وأنها عمليات ، كداريةملية اإلقوم عليها العاإلدارية من أهم األسس التى توتعد الرقابة 

للتأكد  ، وهي تقوم بإجراءات معينةوالمستمرة من خالل المراجعة الدائمة اإلداريةمساندة للوظائف 

والسياسات المستقبلية في  من سير العمل داخل المؤسسة اإلدارية تتماشى مع الخطط المحددة،

، ولذلك فهي تتميز عليها لتحقيق األهداف التي تسعى جادة لتحقيقهاحدود التعليمات المنصوص 

تخاذ عمالها، وغير خاضعة لجهات أخرى في اوالقيام بأ ،بأنها وحدات مستقلة لتسهيل مهامها

 (9.020رزوقي وعبد األمير،) القرارات

الوحدات اإلدارية ، وتحقيق  في نجاح المؤسسات ال سيما دورولنظم المعلوماتية اإلدارية 

دارة على إنجاز الوظائف اإلدارية، تزيد من كفاءة اإل اإلدارية، كما وأنهاالترابط بين الوظائف 

، كما أنها تساهم في التنسيق بين والمحافظة على األنظمة، وامتالك قوة عقلية لتحقيق المهام

في توفير المعلومات  وتتجلى أهمية النظم المعلوماتيةتبادل المعلومات رعية للمؤسسه و الوحدات الف

، كما ة، وتحقيق التميز الوظيفي للمنظمحيحة في الوقت المناسبالقرارات الص للوصول إلى الالزمة

 (.2108)رجم، أن أهميتها ال تقتصر الجانب الداخلي بل تمتد للجانب الخارجي

المعلومات اإلدارية في الحفاظ على المؤسسات،  وفي ضوء ما سبق فقد تبين دور نظم

لومات في غاية ، وهكذا أصبحت نظم المعيسمح بالتحكم بأنشطتها الذي وممتلكاتها، ومواردها،

 ، وترقية المؤسسة،نظًرا لدورها في تفعيل في المؤسسات التعليمية،مهمة ، تتبوأ مكانة األهمية

وأسبابها، وتحقيق فعالية الرقابة  عن االنحرافات، ، وتسهم في الكشفوالتأكد من حسن سير العمل
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نظم المعلومات اإلدارية  استخدام إلى تعرفلتالي تسعى هذه الدراسة الاإلدارية داخل المؤسسة، وبا

 0الرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم بمستوىوعالقتها 

 مشكلة الدراسة

أثر ينعكس على الدولة بأكملها، ولذلك التربية والتعليم ألهدافها المخطط لها  وزارةتحقيق  يعد

تحتاج الوزارة إلى أسس ومرتكزات تعتمد عليها في العملية اإلدارية والتي تتمثل بالرقابة اإلدارية من 

مؤسسات خالل قياس النتائج واألداء لجميع العمليات واألنشطة والتعليمات التي تتم داخل الوزارة وال

 .دابير الالزمة لتصويب االنحرافاتالتربوية التابعة لها واتخاذ الت

في تقريره السنوي قد دعا مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة وزارة التربية والتعليم ف

حيات ليات والصالو ( السعي لتطوير الهكيل التنظيمي والنظر في المسؤ 2104التراكمي للعام )

 لةومقايسس واضحة وتطوير عملية الرقابة اإلدارية والمساء   تطويرها ضمن خططوالعمل على 

 .(2105أبو شحادة والقادري،)جديدة  رقابيةواتباع طرق ووسائل 

أم رقابة  ،اإلدارية من أهم الدعائم األساسية في المؤسسات سواًء أكانت رقابة ذاتية الرقابةتعد و 

خارجية، فال إدارة ناجحة بدون رقابة فاعلة، فهي ضرورية لتحقيق األهداف المرسومة، وتصحيح 

تقانها، ،االنحرافات نجازها باألوقات المحددة ومتابعة األعمال باستمرار، وا  تحقيق ، والتأكد من وا 

 .(2108،)العامري عمل ضمن الئحة القوانين واألنظمةوال األهداف ضمن ما هو مخطط له

لجميع الوسائل،  ،نظام رقابي ناجح أن يتسم بالوضوح، والدقة، وأن يكون شامالوال بد ألي 

، ليكونوا قادرين على ت، واإلمكانات والكفاءات العاليةالمعدات، والعاملين ذوي الخبراو  واألجهزة،

ومقابلة  دراسة صالحبعض الدراسات كما في ، وقد أشارت القيام بالمهام المطلوبة بالشكل الصحيح 
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 ( إلى وجود شكوى من المعلمين والمعلمات من ممارسة تطبيق الرقابة اإلدارية في2107)

بشكل غير كاف، مما  اختالف في درجة تطبيقها وممارستها ووجود، القطاعين: الخاص والعام

( 2106) العنزيوكما أوصت دراسة ، على أداء المعلمين والمعلمات ومن ثم الطلبة  ينعكس سلًبا

ضرورة تطوير أنظمة وآليات عمل أقسام المعلومات في إدارات التربية والتعليم، وتوفير البيئة 

وأوصت  المناسبة التي تساعد على استخدام مديري ومديرات اإلدارات لنظم المعلومات اإلدارية،

تخدام نظم المعلومات دارة وزارة التربية والتعليم الس( ضرورة تعزيز اهتمام إ2108) دراسة صالح

وضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال نظم دارية بجميع مكوناتها وعناصرها، اإل

( ضرورة تكثيف العمل الرقابي 2105)دراسة رزوقي وعبد األمير  أوصتكما  المعلومات االدارية

لمختصة، كما أوصت العالي من خالل الجهات ا من قبل وزارة التعليم العالي على مؤسسات التعليم

إعادة النظر في الوضع التنظيمي لوحدات الرقابة الداخلية في  (2105) دراسة ابو شحادة والقادري

 وزارة التربية والتعليم، وضرورة تزويد الوزارة بالبيئة االلكترونية لتطبيق الرقابة االدارية بفاعلية عالية

 مؤهالت العلمية لتحقيق ذلك. وضرورة الحاق اإلداريين بدورات تدريبية وتوفير ال

، ومفاهيم الرقابة، ومفاهيم اإلدارة الحديثة ومع التطور والتغيير السريع في نظم المعلومات،

حيث تعد من أهم المؤسسات تأثيًرا،  ،ألهمية وزارة التربية والتعليم ًرا، ونظووسائلها وأساليبها،

ية الستخدام نظم ر أصبحت الحاجة ملحة وضرو ، من العاملين وأكبرها حجًما، وتضم عدًدا كبيًرا

من  تمكن المؤسسة اإلدارية لدى القيادات التربوية وى الرقابةالمعلومات اإلدارية وعالقتها بمست

مكانات االستمرار والنمو، وامتالك العاملين لمهارات ين على القيام بمهامهم بشكل تجعلهم قادر ، وا 

 0على أداء وزارة التربية والتعليم  األن ذلك سينعكس إيجابيً  ،أفضل
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ما درجة :  لخص في اإلجابة عن السؤال اآلتيجاء االهتمام بهذه الدراسة التي تتومن هنا 

 مركز في ات التربويةالقياد لدى اإلدارية الرقابة وعالقتها بمستوى اإلدارية المعلومات نظم استخدام

 من وجهة نظرهم. والتعليم التربية وزارة

 هاالدراسة وأسئلت هدف

لدى القيادات اإلدارية في  درجة استخدام نظم المعلومات اإلداريةتعرف   الدراسة هذه هدفت

من وجهة مركز وزارة التربية والتعليم بالمملكة األردنية الهاشمية، وعالقتها بمستوى الرقابة اإلدارية 

 : اآلتيةاألسئلة ولتحقيق هذا سعت الدراسة إلى اإلجابة عن  نظرهم

ما درجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة : األول السؤال

 ؟ همالتربية والتعليم من وجهة نظر 

مستوى الرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم من  ما: الثاني السؤال

 ؟هموجهة نظر 

عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام نظم المعلومات  هل توجد: الثالث السؤال

من وجهة  لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم اإلدارية ومستوى الرقابة اإلدارية

 ؟نظرهم

استخدام لدرجة  (0.05α=) عند مستوى الداللة ئيةإحصا ذات داللةهل توجد فروق : الرابع السؤال

 يم تعزى لمتغيراتية في مركز وزارة التربية والتعلنظم المعلومات اإلدارية لدى القيادات التربو 

 ؟الخدمة(المسمى الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات والجنس، )
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لمستوى ( α=  0.0.)هل هناك فروق ذات داللة إحصائي عند مستوى الداللة : الخامس السؤال

القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم تعزى لمتغيرات الجنس،  الرقابة اإلدارية لدى

 ؟(والمسمى الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة

 همية الدراسةأ

وعالقتها بمستوى الرقابة  اإلدارية المعلومات نظم استخدامدرجة تعرف في تبرز أهمية الدراسة 

وأرجو أن تتحقق  ،من وجهة نظرهم والتعليم التربية وزارة كزمر  فياإلدارية لدى القيادات التربوية 

 :همية من خالل اآلتياأل

 األهمية النظرية 

وعالقته بمستوى  اإلدارية المعلومات نظماستخدام  درجةهمية الدراسة في الكشف عن أتكمن 

لقيام بالمهام وتوظيفها في افي مركز وزارة التربية والتعليم، لدى القيادات التربوية  اإلدارية الرقابة

ذات داللة إحصائية عن أثر  تسهم بالحصول على نتائجكما أنها  ،وتحقيق األهداف اإلدارية

والتعليم، توظيف نظم المعلومات اإلدارية وعالقتها بمستوى الرقابة اإلدارية في مركز وزارة التربية 

دارية وعالقته بالرقابة اإلدارية لدى بدراسة جديدة بين نظم المعلومات اإل كما أنها تزود المكتبة

 .القيادات التربوية

 قيةبياألهمية التط 
  في اآلتيتتمثل األهمية التطبيقية: 

من اإلدارية  المعلومات نظم استخدام درجةيس أنها تقناحية العملية تكمن أهمية الدراسة من ال

لدى  (، وجودة المعلوماتالمعلومات، والبرمجيات، والموارد البشرية خالل المجاالت )أجهزة وأدوات

 تساعد، كما أنها التي تساعد في تحقيق األهداف الدعائم همأ من دعوالتي ت القيادات التربوية،
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ة، والتنسيق والرقاب ،والتنظيمطيط، )التخ ةاإلداري وظائفالر وتطوي بتفعيل هتمامالا زيادةفي  الدراسة

 القيادات التربوية. كفاءة زيادة شأنها من والتي، والتعليمة التربي وزارة مركزي ف والتقييم(

مدى استخدام القادة التربويين لنظم المعلومات وعالقتها بمستوى كما وتسهم الدراسة في تقييم 

والتشريعات والقوانين  )الهيكل التنظيمي والبيئة الرقابية، المجاالتقابة اإلدارية من خالل الر 

 وتزويد اإلدارات بالنتائج والمالحظات التي (واألدوات والتكنولوجيا المستخدمة في الرقابة واألنظمة،

دى القيادات ل األداء مستوى تطوير في الدراسة هذه وتساعد، ةتهدف إلجراء التعديالت المطلوب

تحقيق الفائدة ، كما وتسهم في والتعليم التربية وزارةمركز  اإلنتاجية في الكفاءة ورفعالتربوية، 

، من األدب النظري والدراسات السابقةواالستفادة  ،راسةج هذه الدللباحثين بعد اإلطالع على نتائ

وتزويد المكتبة األردنية على وجه الخصوص، والمكتبة العربية على وجه العموم في موضوع 

 وزارة التربية والتعليم. وعالقتة بالرقابة اإلدارية في مركزاستخدام نظم المعلومات 

 مصطلحات الدراسة

ة وتم تعريفها مفاهمًيا ت والمفاهيم األساسية التي تضمنتها هذة الدراستم تحديد المصطلحا

جرائًيا  على النحو اآلتي: وا 

، تحكمها عالقات ة التي تعمل بتنسيق تام وتفاعلاألجزاء المترابطأو  مجموعة من العناصر:"النظم

لتحقيق غايات مشتركة وهدف عام، بواسطة قبول المدخالت  د،نطاق محدوآلية معينة في 

رجات مع التغذية الراجعة لي منظم للمدخالت بهدف انتاج المخومعالجتها من خالل إجراء تحوي

 .:38)2101)النجار، والرقابة وتسمى هذه العملية ديناميكية النظام"
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  Information System)(Management اإلدارية المعلومات نظم

، مع المعلوماتعن مكونات مجتمعة ومرتبطة تعمل مع بعضها البعض لجهي عبارة "

والتنسيق والرقابة، والتحليل على مستوى المنظمة  وتخزينها ومعالجتها لدعم عملية صنع القرار

واستيعاب داريين والعاملين في تحليل المشاكل، اإل بحيث تصبح واضحة لإلدارة، كما تساعد

  .&Laudon,2013:13) (Laudon المواضيع الصعبة

من العناصر المتداخلة أو المتفاعلة بعضها مع بعض، والتي تعمل  "مجموعة وتعّرف بأنها:

 وبثها، وتوزيعها، ، وتعمل على معالجتها، وتخزينهاوالمعلومات ،على جمع مختلف أنواع البيانات

إضافة إلى تحليل  ،قرار، وتأمين السيطرة على المنظماتخاذ الالمستفيدين، لغرض دعم عملية  على

بني  المشكالت، وتحديد البدائل المالئمة لحلها، كما يقوم بتوفير قاعدة بيانات لألنشطة المنظمة ")

 (.051:2108 عيسى،

 management Information اإلدارية المعلومات نظمتعرف الباحثة مما سبق و 

)System) بأنها: مجموعة من األنظمة المتكاملة التي توفر البيانات والمعلومات للتحكم  إجرائًيا

حل المشكالت، ووضع الحلول، تشمل بأعمال القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم و 

في األردن في مركز وزارة التربية والتعليم  القيادات التربوية ستجابة، ويقاس ذلك باوكشف األخطاء

دوات المعلومات، )أجهزة وأ ( وكانت كاآلتيبنظم المعلومات اإلدارية) جابة عن أداة الدراسةباإل

 .(، جودة المعلوماتالبرمجيات، المستلزمات البشرية

  :الرقابة

المحددة تنفذ  واألوامر، والتعليمات، أن األهداف من كدأعملية تهدف إلى الت :اإلداريةالرقابة 

 (: 2010Gerrit, Christopher) جيريت قة عاليةود   هتمامابل العاملين بقمن 
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ويقاس ذلك باستجابة  لتحقيق األهداف المستقبلية، القيام بالمهام المطلوبة :بأنها تعرف إجرائيااو 
ية والتعليم على أداة الدراسة الخاصة بالرقابة اإلدارية شاغلي الوظائف القيادية في مركز وزارة الترب

األدوات و  التشريعات والقوانين واألنظمة،و  التنظيمي والبيئة الرقابية،)الهيكل  وكانت كاآلتي
 .والتكنولوجيا المستخدمة في الرقابة(

أفكار ومشاعر و  سلوك على التأثير في الشخص يملكها التي القدرة هي:" ((Leadershipة القياد

 (.:210135)النجار، العاملين من خالل حفزهم على تحقيق أهداف المنظمة"

إجرائًيا بأنها: هي القدرة التي يمتلكها األشخاص الذين يتقلدون المناصب اإلدارية في وتعرف 

التأثير على العاملين ويقاس ذلك باستجابة شاغلي الوظائف القيادية في مركز وزارة التربية والتعليم 

 .نظم المعلومات اإلدارية، والرقابة اإلدارية(ل) ــعلى أداتي الدراسة المتعلقة ب

  دود الدراسةح

 : تتمثل حدود الدراسة باآلتي
 ، مساعد مدير، رئيس قسم(ر إداريمدي ) القيادات التربوية وهم شاغلي الوظائف :الحدود البشرية

 . في مركز وزارة التربية والتعليم األردنية

 جامعيالعام ال الدراسي الثاني من الفصل تم اجراء هذه الدراسة خالل :الحدود الزمانية

2105/2121. 

 .العاصمة عمان محافظة : مركز وزارة التربية والتعليم فيالحدود المكانية

رية وعالقته بمستوى الرقابة اإلدارية لدى : استخدام نظم المعلومات اإلداالحدود الموضوعية

رئيس مدير، مساعد مدير إداري، ) همالقيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر 

 .قسم(



00 
 

 محددات الدراسة

بأمانة علمية  ق أداتي الدراسة وثباتهما، ودقة استجابات عينة الدراسةنتائج الدراسة بصد تحددت

، كما أن تعميم نتائج الدراسة ال يكون لتحقيق الغرض منها وموضوعية على فقرات أداتي الدراسة

 المماثلة.، والمجتمعات العينة منهال على المجتمع الذي ستسحب إ
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

 تمهيد

المعلومات  بمتغيري الدراسة المتمثلين في نظممفاهيم المتعلقة لل عرًضاهذا الفصل  يتضمن

ل ليكون نظري متكام وذلك للوصول إلى إطار مفاهيمي،  وتلك المرتبطة بالرقابة اإلدارية ،اإلدارية

النظري  ألدبيتناول األول ا بحيث ،جزئينتقسيم هذا الفصل إلى  حيث تمأساسا للدراسة الميدانية، 

 ،والمكونات، واألهداف ،المفهوم، واألهميه: يثمن حدارية والرقابة اإلدارية حول نظم المعلومات اإل

للدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع  اعرضً ويتناول البحث الثاني  ،والخصائص

 الدراسة.

 األدب النظري: أولا 

 نظم المعلومات اإلدارية 

بوظائفها  والقيام ،المساندة لإلدارة لتحقيق أهدافهامن أهم الوسائل ة عد نظم المعلومات اإلداريت

د من قدرتها زيتو  ،وتوظيفها بمختلف األنشطة ،وتنسيقها ،المعلوماتقوم بجمع ي تبكفاءة عالية فه

، وابتكار أساليب جديدة داعمة تحقق ساتتطوير المؤسو  ،وضمان التقدم ،على التصدي للتحديات

 0المنافسة والتميز

يها حياة الفرد، مجموعة المبادئ، والتشريعات، واألعراف، وغيرها من األمور التي يقوم عل"  النظم:

 (.2011 :18،صرايرة واللصاصمة)ال وحياة الدولة، وبها تنظم أمورها"وحياة المجتمع 
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التي تهدف إلى تحقيق هدف  والمتكاملة من العناصر المترابطة والمتفاعلةمجموعة  "هو :النظم

التي تربط  ، وأن العالقة بين عناصر النظام هي الرابطةواحداً  ويجب أن تكون العناصر كالً  واحد

رجات وتغذية راجعة")عبد لنظام مدخالت وعمليات وعمليات ومخبينهم لتحقيق هدفها المشترك ول

 .(2101:8ربه،

، تعمل على تحقيق بطة والمتناسقة والمتفاعلة بينًيامن العناصر المترا"مجموعة ف بأنه وعرّ 

 (.1521:8)فراونة، أو مشتركة" أهداف محددة

 متكاملمن األنظمة المترابطة والتي تعمل بشكل  مجموعةهي أن النظم يستخلص مما سبق 

 ق أهداف المؤسسة بأفضل النتائج وأقل وقت وجهد.تسعى إلى تحقي

  تصنيف النظم:

 (:2101يمكن تقسيم النظم إلى عدة أشكال وصور مختلفة كما أوردها بسيوني)

النظم المحسوسة وتتضمن الموارد : أما النظم التجريبية فهي النظم التجريبية والمفاهمية .0

ي نظم ليس لها شبيه، ومن البشرية واآللة والموارد المادية والطاقة، وأما النظم المفاهمية فه

 ، والنظرية االقتصادية.أشكالها نظرية المؤسسات

: أما النظم الطبيعية فهي التي تكون موجودة في الطبيعة مثل النظم الطبيعية والنظم المصنعة .2

الشمسي، أو نظام الجسم البشري لالنسان أو غيرها من األنظمة الموجودة بالطبيعة، أما النظام 

من قام بصنعها كأنظمة التعليم، واالتصاالت،  وعة فهي النظم التي يكون االنسانالنظم المصن

 واألعمال.



00 
 

 اً خاص اجتماعياً  من مجموعة من الناس يتخذون نظاماً : هي أنظمة تتشكل النظم الجتماعية .1

 مؤسسات العمل.بهم ومن صورها األحزاب السياسية والنقابات المهنية، و 

 عليها. تجريبية ويعد نظام الطيران مثاالً : ويندرج هذا النوع تحت النظم ال واآللة اإلنسان نظم .4

 البيئة مع التكيف على قادرة نظم هي المفتوحة بالنظم ونعنيالنظم المغلقة والمفتوحة:  .5

 التنبؤ اليمكن التي خاصة والخارجية جميع المتغيرات الداخلية ومعدائم  بشكل معها والتفاعل

اعل مع المحيط تم التف، بحيث اليالتعديل أو رالتغيي تقبل ال ثابتة أنظمة فهي المغلقة أما، بها

مدخالتها الخارجية ن ألوذلك  اً وثبات اً توازنالمغلقة وهي أكثر النظم  الخارجي، وأما النظم شبه

 .(2101 )عبد ربه، ، كما أنها تخضع لنظام رقابياً سابقمعلومة 

 المعلومات

األعمال، وتعتبر األساس في انجاز  للمنظمات الخاصة والعامة، ركن أساسي المعلوماتتعد 

كما وتساعد االدارات العليا في الحصول على المعلومات الدقيقة والتي يعتمد عليها باتخاذ القرارت 

 حل المشكالت.السليمة، والمساهمة في 

أو استعمال معين التخاذ بيانات التي تمت معالجتها لتحقيق هدف محدد فقد عّرفت بأنها ال

أو تفسيرها في شكل ذي  ،أو تجميعها ،، أي البيانات التي أصبح لها قيمة بعد تحليلهاالقرارات

 شكل آخرمعنى، والذي يمكن تداولها وتسجيلها ونشرها في صورة رسمية أو غير رسمية أو أي 

 (.2104العيسى،)

بيانات مستخلصة، أي البيانات التي خضعت للمعالجة والتحليل والتفسير بهدف فت بأنها عرّ و 

والظواهر ببعضها البعض قات التي تربط الحقائق واألفكار استخراج المقارنات والمؤشرات والعال

 (.06:2108 )حسنية، مثل التقارير اإلدارية
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 أبعاد المعلومات

 وعلى النحو اآلتي: (2108) أوردها ياسينهناك بعدان أساسيان للمعلومات 

الحاجة بعلومات مرتبطة ن الم( ويعني بذلك أالوقت)، أولها رتمثل في عدة صو الشخصي: ويبعد ال

بغض النظر عن الوصول إلى المعلومة ومعناهاا )الموقع( هإليها خالل فترة زمنية معينة، وثاني

)الشكل( ويعني بهذا البعد أن تكون بصورة واضحة يسهل استيعابها، كما البد  اهوثالثمكان توفرها، 

 بالدقة العالية.أن تتصف 

: األعلى إلى  عدة اتجاهات : وهو تبادل المعلومات داخل المنظمة وخارجها وله البعد التنظيمي

دارة التشغيلية، واألسفل إلى تيجية إلى اإلادارة العليا واالستر وهو تبادل المعلومات من اإل األسفل

رة المنظمة والمعامالت اليومية، والتدفق األفقي من الخارج والداخل س صو األعلى وهي التي تعك

 . وهو الذي يكون بين مختلف الوحدات اإلدارية للمنظمة للمنظمة

 أنواع المعلومات

 الكيالني والبيانيالسالمي و  الحاجة إليها كما صنفها يمكن تصنيف المعلومات إلى أنواع حسب    
(2104):  

بمعلومات تساعدهم على القيام وهي التي تهدف إلى تزويد االدارة : المعلومات المعرفية .0
 بالمهام بشكل أفضل واتخاذ القرارات السليمة.

وهي التي تهدف إلى تطوير المنظمة ورفع كفاءة العاملين ومن األمثلة  : نمائيةالمعلومات اإل .2

 الدورات التدريبية التي يلتحق بها العاملون لتنمية قدراتهم واكسابهم الخبرات الجديدة.عليها 

وهي المعلومات التي تزود بها الؤوسسات التعليمة كالمدارس  :تعليميةالمعلومات ال .1

 والجامعات.
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العلمية لإلفادة من الموارد  وهي المعلومات التي تستخدم في األبحاث :نتاجيةالمعلومات اإل .4

 مكانات المتوفرة.اإلو 

 المعلومات نظم

 مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة التي تهدف إلى تحقيق هدف واحد،" :فت بأنهاعر  

، وأن العالقة بين عناصر النظام هي الرابطة التي تربطها ا واحدً هذه العناصر كاًل  أن تكون ويجب

يسى، عبني) "وتغذية عكسية، ومخرجات، وعمليات، وللنظام مدخالترك، لتحقيق هدفها المشت معاً 

2108193:.) 

 أهمية نظم المعلومات

يجاد التنافس بين ر مختلف العمليات اإلداريةضرورة البد منها لتسيي تعد المعلومات ، وا 

من عناصر  اً وعنصر للمعرفة وذلك باالهتمام بالمعلومات كمصدر أساسي  ،المؤسسات والعاملين

تأثيرها على المنتج وجودته، كما  مدىت وتظهر أهمية المعلومات في المجاالفي مختلف نتاج اإل

كما أوردها أن وضوح المعلومات مؤشر ذو داللة على تحقيق األهداف المستقبلية والتي من أهمها 

 :على النحو اآلتي(2108رجم )

 كما ،الالزمةالمشكلة واتخاذ القرارات يساهم في توفير المعلومات التي تتناسب مع دراسة  .0
 وتساهم في دراسة النتائج المترتبة على تلك القرارات.

، مما يسهم باتخاذ القرارات ن خالل الرقابة اإلدارية الفعالةالكشف عن األخطاء، واإلنحرافات م .2
 الصحيحة التي تسهم في إرتقاء المؤسسة وتطورها.

انب والترابط بين مختلف جو  توفر الصورة المتكاملة عن المؤسسة، وذلك لقدرتها على التنظيم .1
 .المؤسسة ومستوياتها اإلدارية
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 مكونات نظم المعلومات

ال بد أن تعمل التي  جزاء كغيره من النظممجموعة من العناصر واأل يتضمن نظم المعلومات

بشكل متكامل لتحقيق أهدافها التي تبغي الوصول إليها ومرتكز أساسي لقاعدة المعلومات التي 

 ومن هذهواتخاذ القرارات السليمة ملية اإلدارية، والقيام بالوظائف، ير العيفي تسيعتمد عليها 

 :المكونات الرئيسة

: وهو الذي يقوم بجمع األجزاء والعناصر وربطها ببعضها البعض ثم ادخالها بشكل  المدخالت .1

 صحيح إلى النظام حتى يتم معالجتها بشكل صحيح وخال من األخطاء، وقد تشمل هذه أشكال

 الفيديو، والبيانات النصية(.و الصوت، و الصوره، و والهجاء، ، وهي )األرقام

: وهي التي تقوم بتحويل البيانات إلى معلومات يمكن االستفادة منها بحيث يتم المعالجة .2

تحويلها من معلومات خام إلى معلومات ذات قيمة ومعنى، وتختلف طرق المعالجة فقد تكون 

مها والوقت، إلى عدة أسباب منها التكلفة، وتداخل البيانات، وحج بسيطة أو معقدة، ويرجع ذلك

 (2101)النجار،و (2115، الجزراوي والجنابي)والعمليات الحسابية 

: وهي البيانات والعناصر والمعلومات المعالجة، التي يتم توفيرها )المعلومات( المخرجات .1

لالستفادة  تقارير، أو أشكال، أو رسالةللمستخدمين اإلداريين تتناسب وأعمالهم وقد تتضمن 

 .منها

وهي ضمان أداء المؤسسة بشكل أفضل من خالل الرقابة الذاتية،  :الراجعة والتغذية الرقابة .4

تفعيل أنظمة المراقبة والتحكم من أجل التحقق من تحقيق األهداف واإلنجاز، أو من خالل 

 .(2101البرزنجي وجمعة ،)  جمع المعلومات والبيانات عن أداء المؤسسة

 ة مع األنظمة األخرىيجابيبالتفاعل والتكيف لبناء عالقات إنظام مفتوح يسمح  وهي : لبيئةا .0

 .(2100الشوابكة،)
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وترى الباحثة أن العالقة والتفاعل بين مكونات النظام البد أن تكون بتناسق بحيث تبدأ من 

ي عالية، حيث يعد النظام المصدر الرئيس الذلمخرجات بشكل متكامل وبدقة المدخالت وتنتهي با

مة التخاذ القرار، كما ويسهم في تمكين المنظمة للتخطيط ورسم يزود اإلدارة بالمعلومات المالئ

 السياسات، والتكامل بين البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة.

 خصائص وجودة المعلومات

قيمة وجودة،  أن تتصف بمجموعة من الخصائص الالزمة لجعلها أكثر للمعلوماتال بد  

  فالمعلومات تعكس أداء المؤسسة، وتسهم في اتخاذ القرارات السليمة، وتساعد في تحفيز العاملين

 :لومات من خالل مجموعة من الخصائصورفع مستوى األداء، ويمكن قياس جودة المع

 في جمع البيانات من مصادرها  وذلك من خالل المصداقيةلمتناهية أن تتسم المعلومات بالدقة ا

األولية وخلوها من األخطاء، وبناًء عليها يتم اتخاذ القرارات اإلدارية السليمة، واالتصاف 

أن تكون خالية من التمييز وتتسم بالعدالة، والشمولية ونقصد بذلك أن و  بالموضوعية والشفافية،

توقيت المناسب وعند الحاجة إليها وأن تكون وقابلة بالتتصف بالتكامل، وتوفير المعلومات 

 .(2100)ثعلب، للقياس

  أن تكون هذه المعلومات واضحة ومفهومة  م المعلومات مع حاجات العاملين، وضرورةتالء  تأن

ة على شكل ية التعبير عن المعلومات الكميمكانوسرعة الوصول إليها، وا  ، ويسهل التعامل معها

 (.2104منها بشكل مستمر)الغرباوي، االستفادةأرقام، و 

نستخلص مما سبق أن فاعلية المنظمة وكفاءتها مرتبط بامتالكها للمعلومات التي تتسم بالدقة 

لقدرتها لالستجابة لكل ما هو جديد  ة والعدالة والشمول والتكامل باإلضافةالمرونو والكفاية  والسرعة

 قراراتها.ومتغير وعالقتها بأداء المنظمة وتطورها وجودة 
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 (:Management Information Systems) مفهوم نظم المعلومات اإلدارية

وأنواعها وأهدافها، وقد اإلدارية من أهم موارد المنظمات على اختالف أحجامها تعد المعلومات 

نال موضوع نظم المعلومات اإلدارية اهتمام عدد كبير من الكتاب والباحثين، وقد ورد الكثير من 

يعتمد على الحاسب نظام  ف بأنهرّ التعريفات لنظم المعلومات اإلدارية من وجهة نظرهم فقد ع  

اآللي، والذي يجعل المعلومات متاحة للمستخدمين الذين لهم احتياجات متشابهه وعادة يكون 

دة فرعية تابعة لها وتصف معلومات المؤسسة أو وح –المستخدمون كينونة تنظيمية رسمية 

وما  أو أحد نظمها الرئيسة بالنسبة إلى ما حدث بالماضي وما يحدث في الوقت الراهن،المؤسسة، 

وتتاح المعلومات في صورة تقارير دورية، وتقارير خاصة،  يمكن أن يحدث في المستقبل،

المديرين مخرجات للمعلومات عمليات محاكاة رياضية. ويستخدم كل من المديرين وغير ومخرجات ل

 (.352:2000، )مكليود رارات لحل المشكالت"عند اتخاذهم الق

، ونقل، وتخزين، م تكنولوجيا المعلومات في التقاطنوع من أنظمة العمل يستخد" ف بأنهرّ وع  

 "المعلومات التي تدعم واحدة أو أكثر من أنظمة العملأو عرض  ومعالجة،واسترجاع،

2002:6)_,Alter). 

 ،قوم بجمعتناصر المترابطة والمتداخلة التي نظام يتكون من مجموع من الع"ف بأنهرّ وع  

وسهولة  ؤسسة،لمباوالتحكم ، تخاذ القراراتال، ظيفهاوتو  ،جاعهاستر ا  و  ،وتخزين المعلومات ،ومعالجة

 ،لى المعلوماتكما أنها تحتوي ع ،والقدرة على تحليلها من قبل الموظفين ،التعامل مع المشاكل

 " الودون والودونللمؤسسة ةوكل مايتعلق في البيئة الخارجي ،لعاملينباوالبيانات الخاصة 

(2007:14 Laudan, & Laudon.) 
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"مجموعة من العناصر المتداخلة أو المتفاعلة بعضها مع بعض والتي : بأنه فرّ وكذلك ع  

تها وتخزينها وبثها وتوزيعها ، وتعمل على معالجالمعلوماتختلف أنواع البيانات و تعمل على جمع م

 (.2101، لغرض دعم عملية اتخاذ القرار وتأمين السيطرة على النظم" )عبد ربه المستفيدينعلى 

التي تساعد المنظمة  مجموعة من األنظمةنستخلص مما سبق بأن نظم المعلومات اإلدارية 

تمكن المؤسسة من  بحيث يمكن تخزينها، وحفظها، واسترجاعها، التي بجمع البيانات، والمعلومات

 ومواجهة التحديات.،وحل المشكالتتخاذ القرارات، ، وسهولة اعمالهاالقيام بأ

 اإلدارية م المعلوماتأهمية نظ

 ،تقدم نظم المعلومات اإلدارية العون والمساعدة لإلداريين والعاملين على القيام بمهامهم

في توفير  أن نظم المعلومات اإلدارية تساهم (2100ويرى محمد ) ،وحسن سير العمل ،ووظائفهم

 ،طيطيع المستويات للقيام بعمليات التخاذ القرارات اإلدارية على جمالمعلومات الالزمة التخ

 والرقابة داخل المؤسسة. ،والتوجيه ،والتنظيم

تخاذ افي  تساعد المديرينالبيانات والمعلومات التي  مدتق( أنها 2108) بني عيسى وأورد

، لمعلومات للقيام بوظائفهم بكفاءةالعاملين في المؤسسة بأهم اتزويد جميع ، و القرارات الصحيحة

 ،متابعة سير األعمال وتنفيذهاة، وسهولة، و سترجاعها عند الضرور او  ،حفظ البيانات والمعلوماتو 

جراء عملية الرقابة والتق من خالل  ( أنها تسهم في تقدم المؤسسة وازدهارها2108) رجم وذكرييم، وا 

إمداد المؤسسة بصوره واضحة متكاملة الكشف عن األخطاء والعمل على التصحيح وتساعد في 

 .اإلدارية تنسيق التكامل بين مختلف الجوانبمن خالل ال

 نظم المعلومات اإلدارية مكونات

جميع األجهزة  ويتكون من يشمل جميع الوظائف اإلدارية، متكاماًل  انظامً تعد نظم المعلومات 

وقد  والمعدات المستخدمة على اختالف أشكالها التي تستخدم في حفظ وجمع ومعالجة البيانات،
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 كما وهياتفق الباحثون جميعهم على المكونات المادية والبرمجيات والموارد البشرية واالتصاالت 

 (.2100) ( والشوابكة2101النجار) أوردها

 أم الحواسيب بجميع أشكالها ،الحاسب اآللي الشخصي سواء أكان ذلك :المادية المكونات .0

، أو ما يخص المعالجة المركزية والشاشة، وكل ، وتخزين المعلومات، واالسترجاعلتفعيل النظام

عالية ما يعد من المكونات المادية التي تزيد من القدرة على الحفظ والمعالجة للبيانات والسرعة ال

 (.2101، )البرزنجي وجمعة ساسية لتقدم المؤسسة وازدهارهاحدى المقاييس األالتي تعد إ

، يام ببعض العمليات كجمع البياناتالق فيبرمجيات النظم التي تساعد  : وهيالبرمجيات .2

والقيام  وبرمجيات التطبيقات وهي التي تقوم بتفعيل تلك األنظمة وحفظها واسترجاعها، ،وترتيبها

والبرمجيات التطبيقية( وبرمجيات التأليف، رمجيات النظام، )ب إلىبالمهام المطلوبة وتقسم 

 .(2101، مى والبيانيال)ال

، الكترونيةأو ، وتحويلها إلى ملفات يدويةت، قوم بجمع البيانات ي التيه :البيانات قواعد .1

 .مثل األقراص المرنة، واألقراص الصلبة أو األشرطة سترجاعها عند الحاجةاو 

لتفعيلها باألنظمة ، واإلجراءات، تقوم بترتيب ووصف للتعليماتالتي  وهي :اإلجراءات .4

وسائل ، ويتم ذلك بجمع المعلومات والتنسيق والترتيب والحفظ للمعلومات، وتحديد الحاسوبية

 .لومات وتبادلهااالتصال المناسبة لنقل المع

العاملين  حيث يعد ،: وهم أهم عنصر من تلك العناصر من أجل إدارة نظم المعلوماتاألفراد .0

في المؤسسة من أهم مكوناتها مهما بلغ اعتمادها على اآلالت، فهو المسيطر على مختلف 

 (.2102، )العبادي والعارضي العناصر واألنشطة
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: وهي منظومة توفر االتصاالت الفعالة داخل المؤسسة أو خارجها، وتعد من التصالت .6

والذي يعتمد  وزيادة كفاءة األعمال وسرعة األداء، الوسائل األساسية التخاذ القرارات ونجاحها،

 ،(2100، )الكساسبة بشكل أساسي على تحديد أهدافه وموضوعه لتحقيق االتصال الفعال

 .(2101 )البرزنجي وجمعة،

 المستلزمات البشرية

من أهم مكونات العملية اإلدارية وأهم ممتلكات المؤسسة ولذلك قد اهتمت كثير من تعد 

دارة األعمال  بإدارة الموارد البشرية التي عرفت بأنهاالمنظمات  "اإلدارة التي تعتمد على األفراد، وا 

وتركز على الجوانب المادية والعناصر البشرية وتهتم بتطوير خبرات ومهارات اإلداريين والموظفين، 

واالستفادة من وتعمل على االستجابة لحاجات ومتطلبات األفراد العاملين وتقوم بتوجيههم وتددريبهم 

 (.2106)الحريري، خبراتهم ورفع معنوياتهم"

ولذلك البد من االهتمام ببعض المعايير عند اختيار العاملين وفق قدرات وطاقات تجعلهم 

 : قادرين على تحمل المسؤولية ومن هذه االعتبارات

على هم الذاتية والتعرف اختيار العاملين بناء على مؤهالت علمية واالطالع على سيرت .0

 .كفاءاتهم

تدريب العاملين وفق سياسات واضحة ومحددة للجميع تزود العاملين بخبرات جديدة تحقق  .2

 أهداف المؤسسة وتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين.

 مراجعة أعمال العاملين: وذلك بهدف التعرف على مواطن الخلل واألخطاء بهدف معالجتها .1

 (.2104، )دودين
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 اإلداريةظم المعلومات خصائص ن  

 ، وهي(2102) مراد آل هاأوردكما أودها من السمات  تصف بمجموعةتن نظم المعلومات إ

مكانية تطبيق النظام دون ، و ول على المعلومات بالوقت المناسبوالحص ستخدام األمثل للنظم،الا ا 

ويوفر  ،بما يتناسب مع كل جديدة عة الحصول على المعلومة الجديدوسر  أن يشترط الخبرة العالية،

على تلبية  قادر هأنو الشمولية، والتناسب في مخرجات النظام، والبساطة وسهولة حفظ المعلومات، 

حاجات األنشطة واألعمال التي تقوم بها المؤسسة، في جوانب: الرقابة، والتخطيط، مما يؤدي إلى 

قرارات بالمعلومات قدرة النظام على تزويد متخذي اليات اإلدارية، و تعزيز التكامل بين جميع المستو 

وتتوازن فيه التكاليف مع  دامهظام الرقابة، وسهولة تعليمه واستخوالصحيحة المتصلة بن الضرورية،

نظام يتأثر ، ويعد والتغير بما يتناسب مع كل جديد يتسم بالمرونة العالية قابل للتعديلو  ،منافعه

 .من دون التمييز مع األشخاص ،يطةحويؤثر بالبيئة الم

 نظم المعلومات اإلداريةأهداف 

يساهم نظم المعلومات اإلدارية تزويد المؤسسة بالمعلومات والبيانات، التي تهدف إلى القيام 

 كل متناسق ومنظم، وتحقيق األهداف.باألعمال والوظائف بش

حسابية بسرعة عالية أنها تساهم في القيام بالعمليات اإلحصائية وال (2101) أشار الطواف

تحقيق رقابة إدارية من خالل المتابعة المستمرة وتقديم التقارير التي تشمل جميع و  ودقة متناهيه

 تخاذ القرارات اإلدارية السليمة،عتماد عليها الة التي تتسم بالدقة العالية، واالأعمال وأنشطة المؤسس

م مساعدة العاملين على القيام بالمها( إلى أن أهم أهدافها 2102) العبادي والعارضيوذكر 

الموكولة إليهم والتي تشمل التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتي تعتمد في تحقيق أهدافها 

ونجاحها على المعلومات التي تتسم بالدقة والكفاية والتوقيت المناسب والمالءمة، كما تساهم في 
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القرارات  ايجاد سلسلة من البدائل إلنجاز األعمال بحيث يمكن بيان النتائج التي تترتب على

 احة كما لو أنها تم تطبيقه.المت

ظم المعلومات الداريةوظائف ن    

( 2100) األساسية كم بينها الشوابكةمجموعة من الوظائف ناط بنظم المعلومات اإلدارية ي  

 كاآلتي:

 واالعتماد القيام بمعالجة البيانات وتصنيفها، وتوفير الرقابة والحماية اآلمنة على المعلومات،

نات والعمل على حفظ المعلومات والبيا والرقابة،على المعلومات الالزمة للتخطيط، والتقييم، 

( 2101) كما ذكر الشبيل والمومني الخاصة بالمؤسسة،واألنشطة  الضرورية للقيام بكافة األعمال

البيئة  التواصل والتفاعل المتبادل بين العاملين وبين وضمان توافر وسائل االتصال بين العاملين

 صدار القرارات،والمراكز الرئيسية المسؤولة عن اعالن عن المواقع الداخلية والخارجية، واإل

 يم الدوري والمستمر ألداء المؤسسة والتغذية الراجعة.والمساهمة في التق

 أمن وسرية نظم المعلومات اإلدارية

باإلدارة، والذي يقصد به كل من أهم األنشطة المتعلقة عد أمن وسرية المعلومات اإلدارية ي  

التشريعات والقوانيين واالجراءات واألدوات التي يتم استخدامها لحماية أنظمة المعلومات من 

أو السرقة للمعلومات أو اي االستخدامات الغير شرعية والمخالفة للقوانين كالتغيير أو التعديل 

 أو أضرار. ى نشوء كوارثوجود أي خطر يؤدي إلتعمد للمعدات واألجهزة أو ضرر مادي م

ا االهتمام بمضمون يتضمن األمن على المعلومات من خالل سرية المعلومات والتي يقصد به

 .(2104، السالمي وآخرون) االهتمام بآلية تخزين المعلومة وطرق حفظهاالمعلومة و 
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، خالل الرقابة المستمرة، واالمنة ولمواجهة ذلك البد من التخطيط المتكامل والمتجدد من

والكشف السريع عن المشاكل التي تواجه األنظمة باالضافة إلى التطوير المستمر لألدوات 

والتقنيات واستخدام الوسائل الحديثة ذات الكفاءة العالية لتحقيق أعلى درجات السيطرة من أجل 

ة على نظم المعلومات تساهم في أمن األمن والحماية، والعمل على تحديد تشريعات وسياسات رقابي

 (.2102، )ياسين نظم المعلومات

 التحديات التي تواجه نظم المعلومات

تغلب على هذه من التحديات التي تتطلب ال ظم المعلومات كباقي األنظمة بعضاً واجه نت

يجاد الحلول المناسبة، لتحقيق أهداف المؤسسة، ،التحديات ومواجهتها ، بكفاءة عاليةلمهام وتنفيذ ا وا 

 : ومن أهم هذه التحديات

على اتخاذ القرارات السليمة بسبب عدم امتالكها للمهارات ارية قصور نظم المعلومات اإلد

والكفايات التي يمتلكها القادة أو المدراء، بل تعد وسيلة مساندة لإلدارة بشكل أفضل واتخاذ القرارات 

المعلومات مع المدخالت والبيانات المعالجة وجودتها، السليمة، ووجود عالقة طردية بين جودة 

وقلة فاعلية النظم  اذ القرار،ام على تقديم المعلومات التي البد من تحليلها قبل اتخوعدم قدرة النظ

 (.2101)بسيوني، دارية في حال التغيير المستمر للقيادات العليااإل

والتطوير  ،يريبالتغ انوالحاسب اآللي تتسم ،تكنولوجيا المعلومات ( أن2100ويرى الوادي )

، والكفاءة العالية، والمهارة ،إلى العاملين أصحاب الخبرة انفتقدا تموكما أنه، وعدم الثبات ،المستمر

 يرات بالبيئة الداخلية والخارجيةالمعلومات مرتبط بحدوث تغ م ظالحاجة إلى نوأن 

من رأى أن من المعوقات نقص التعلم والثقافة والمعرفة الذي يكون من أسبابه البيئة  وهناك

الخارجية، أو أفكار العاملين ومعتقداتهم وهي تعد من أهم المشكالت التي تواجة نظم المعلومات 
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هذه النظم األمر الذي يؤدي إلى سهولة استخدام  اً على المؤسسة بآثار سلبية، وأحيانتعود والتي 

وعدم وجود التواصل والتفاعل مع الخبراء  ظم وبرمجيات،وجود خبراء ومختصين لتصميم ن   عدم

     حظم والمعلوماتية بصورة صحيحة تسمح بنقل الصورة التقنية بشكل واضوالمختصين بالن  

2013), Mehdi & jafar.) 

( أن األمية المعلوماتية هي من أخطر التحديات التي تعاني 2101) وجمعةالبرزنجي  ويشير

، ويعني بذلك عدم معرفة األفراد بالتطورات الجديدة دول العالم وخاصة الدول العربيةمنها مختلف 

رهاق من التحديات المشكالت الصحية واإلوكيفية التعامل معها ومن أهمها جهاز الحاسوب، وأن 

 .اً شعاعات والتي تسبب الوفاة أحيانباالضافة إلى تعرضهم لالالذي يسببه للعاملين 

 فقد تصبح ،أهميتها مع مرور الزمن قد تفقد المعلومات والبيانات أن (2106) وذكرت العنزي

تخاذ وقاعدة ال ،ات تزداد أهمية عندما تكون أساساً معلوملقيمة ا، وأن بدون قيمة في المستقبل

 . القرارات الخاصة بالمؤسسة

وترى الباحثة أن من أهم التحديات التي يواجها نظم المعلومات قلة الموارد البشرية المؤهلة 

 كنولوجيوالمدربة على التعامل مع األنظمة الحديثة، باإلضافة إلى التغيرات السريعة والتطور الت

بالبرمجيات أو وكذلك عدم وجود خبراء مختصين  المتغير التي تفقدها أهميتها مع مرور الزمن،

 صعوبة التواصل مع المختصين.

 اإلدارية ةالرقاب

تستطيع المؤسسة  حيث ،وأهمها ةاألربع ةالرئيس اإلدارية الوظائف ىحدإدارية اإل ةتعد الرقاب

 ،فاتانحر الوالكشف عن ا ،المحددة ةرة الزمنيوتطبيق األهداف المحددة ضمن الفت ،قياس منجزاتها

 وهي عملية تكاملية بين جميع العاملين وقيادة ناجحة لتطوير المؤسسة. ها،وتصحيحها، ومنع تكرار 
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وعة التي تستخدم لتحقيق األهداف وتنفيذ الخطط الموضإحدى الوسائل الرقابة بأنها فت رّ ع فقد

عرفت بأنها "السياسات والتعليمات التي تحددها المؤسسة تجعلها  دللمؤسسة بمقياس زمني محدد، فق

 .(,Mawanda (2011 فهاقادرة على تحقيق أهدا

طة الموضوعة والتعليمات للخ   اً التحقق إذا كان كل شيء يحدث طبق" فت بأنهاكذلك عرّ 

ثها، حدو  الصادرة وأن غرضها هو اإلشارة إلى نقاط الضعف واألخطاء بقصد معالجتها وعدم تكرار

 (.21:2102)الطراونة وعبد الهادي، "أفعالو  أفراد،و  ،وهي تنطبق على كل شيء معدات

سين لغرض التأكد من أن و قياس وتصحيح أداء المرؤ ( بأنها عملية 2102وعّرفها العالق )

 قد تم تحقيقها". وبأنه أهداف المشروع، والخطط الموضوعة لبلوغها

تلك الوظيفة اإلدارية التي تقوم على المتابعة المستمرة والفحص  فت الرقابة اإلدارية بأنها "وعرّ 

اذ واتخ الدقيق لما ينجزه من أعمال وما يتحقق من أهداف للتأكد من مطابقتهالما هو مخطط مسبقاً 

 (.:210485ي، )الحرير  االجراءات التصحيحية كلما اقتضتى األمر في الوقت المناسب"

من مجموعة من الضوابط التفاعل بين المؤسسات المختلفة ضتنظيم  بأنها: فتكذلك عرّ 

 .,Peter) 2016) القوة اإلدارية بيترو ، ومراقبة المعلومات واستخدام أساليب السيطرة والتعليمات

الدمج بين التخطيط والتحكم واعداد التقارير، عملية  نهاأ "(A, 2017:181ANN) آناتها فوعرّ 

وعنصر أساسي لإلدارة لتوجيه أنشطة المؤسسة عن طريق التنسيق بين عملية التخطيط والتصرف 

 كذلك والتحكم". 

فت بأنها "عملية يتم من خاللها إبالغ أفراد ما يجب عمله، ومعرفة أو التأكد من أن عرّ كما و 

 (.2108، )بلوكريف إنجاز العمل المنوط به"كل فرد بذل قصارى جهده في 
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نشاط مستقل وموضوعي يقدم خدمات استشارية بهدف  ( "بأنها2108فها القصص )وعرّ 

إضافة قيمة للمؤسسة، وتحسين عملياتها وتحقيق أهدافها من خالل اتباع إسلوب منظم لتقييم، 

 وتحسين فاعلية إدارة المخاطر، والرقابة والحوكمة"

أكد ت"عملية عقالنية مدروسة، ترتبط بكل مسعى انساني ينشد التحقق أو البأنها  فتر  ع  كما و 

 )عساف ومسودة، ف أو أهداف معينة"من سالمة الممارسات أو العمليات التي تمارس لتحقيق هد

:2018412.) 

أن الرقابة مجموعة من االجراءات، والتعليمات، واألوامر ذات طابع  نستخلص مما سبق

تصويب االنحرافات، وتحسين األداء، فهي قانوني تسعى للتحقق من القيام باألعمال المطلوبة، و 

وأيجاد مختلف الجوانب  في اً كمّ و  ،نوعاً  تعد من أهم الوظائف اإلدارية التي تسعى لقياس األداء

 .الحلول المناسبة

 والبيئة الرقابيةالهيكل التنظيمي 

يعد الهيكل التنظيمي األساس في تحقيق أهداف المؤسسة فهو عبارة عن خريطة تبين وظائف 

"مجموعة الطرق التي تقسم بها المؤسسة أفرادها  : األفراد وطبيعة التفاعل فيما بينهم فقد عرف بأنه

ليتشكل لدينا خارطة رسمية تصف كيفية توزيع في مهمات متميزة ومحددة ومن ثم التنسيق بينهما 

 (.2105، يد)سع المهام والمسؤوليات على األفراد وكذا تحدد العالقات الرسمية فيما بينهم"

 رقابةال أهمية

من أهم الوظائف اإلدارية لما لها من دور كبير في تحقيق أهداف  اإلداريةتعد الرقابة 

نجاز أعمالها بكل تكاملو ، المؤسسة  ،، ضمن الوقت المحددوبأقل تكلفة ،وتوازن ،وتناسق، ا 
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ظهار النتائج والمقصود من الرقابة أنها  نشاط إداري يهدف إلى تحسين العمل، وتحقيق الكفاءة، وا 

 .العاملين ومكافأة، اإليجابية

 التعديل والتغييراء إلجر نتائج المحققة مع الخطط الموضوعة، والمتابعة المستمرة ومقارنة ال

 .(2108_،)دودين

 أهداف الرقابة

التي تتجاوز الكشف عن األخطاء والتقييم  الرقابة اإلدارية لتحقبق جملة من األهداف تسعى

ضمان االستخدام األمثل  ومن أهمهاومتابعة األعمال إلى تحفيز العاملين وتشجيعهم وتعزيزهم، 

مات التي تضبط سلوكيات للموارد البشرية والمالية داخل المؤسسة، وضمان االلتزام بالقوانين والتعلي

 ولين أصحاب الكفاءات العالية والمبدعينساهم في الكشف عن العاملين والمسؤ وت العاملين،

 التحقق من كفاءاتهمبة أداء المدراء ومتابعة أعمالهم و ومراق(، 2101، )الموريتاني

 .(2101_،)باغي

، وتصويبها، ومنع تكرارها، وتفعيل الكشف عن االنحرافات، والمشكالت كما وتسهم في

االتصال اإلداري بين جميع المستويات بالشكل المطلوب، كما وتسهم في تحقيق االنتماء الوظيفي 

 .(2102، )عباس للمؤسسةللعاملين، وتحقق التميز الوظيفي للعاملين وزيادة االنتاجية 

الباحثة أن الرقابة اإلدارية ضرورية لدورها في تحسين األداء ورفع مستوى كفاءة  وتستخلص

العاملين وتحفيزهم، باالضافة إلى دورها بمراقبة نشاطات المنظمة وتنفيذ الخطط، والكشف عن 

 . األخطاء وتصويبها، واالستشراف بالمستقبل
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 الجيدخصائص النظام الرقابي 

 : أن تتضمن مجموعة من الخصائص والسمات والتي من أهمهاال بد للرقابة الفعالة 

   أن يكون متناسبًا مع حجم المؤسسة، وأنشطتها، : ال بد للنظام الرقابي المستخدم مةالمالء

جم المؤسسة أكبر، ، وكلما كان حالعاملين، والخدمات التي تقدمها، ومنجزاتها، و وأهدافها

، أما إذا كانت المؤسسة أنشطتها محدودة ة معقد، يزداد احتياجها لنظام رقابأوسعونشاطاتها 

 (2101)الحاللمة والمدادحة، وحجمها أصغر تحتاج لنظام رقابة بسيط.

 ومعنى ذلك أن الفائدة التي يحققها النظام للمؤسسة التوازن والمماثلة بين المردود والتكاليف :

 ه، وتطبيقه، واالستفادة منه.تعادل التكلفة المادية الستعمال

 لقدرة على ، واالمتغيرات الجديدة والغير متوقعة: قدرة النظام على مواجهة كل  المرونة والوضوح

 وأن تكون الوسائل مفهومه لجميع الموظفين داخل المؤسسةر معها بكل يسالتعامل 

 (.2102_،)العالق

 العالية هو النظام الذي لدية القدرة، : نظام الرقابة ذو الكفاءة النحرافات كشف في السرعة

 .(2102، )رحاحلة وخضور واالستجابة السريعة الكتشاف األخطاء، والتنبؤ بها قبل حدوثها

 عناصر الرقابة الدارية 
كما أوردها الطراونة وعبد  التاليةقابة اإلدارية مجموعة من العناصر األساسية الر تتضمن 

 :(2102( الهادي
 .يس والبنودتحقيقها ووضع المقاي هداف المرادوضع األ .0

 .من العمل مع ما هو مخطط له سابًقاالمقارنة بين ما تم انجازه  .2

 .ب الفروق التي ظهرت بعد المقارنةالتعرف على أسبا .1

 تصحيح األخطاء والعمل على المتابعة المستمرة لألعمال. .4
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النتائج التي تم العمل على تحقيق المراجعة لالنجاز بشكل مستمر ومقارنة األهداف مع  .0
 تحقيقها.

الفعالة الرقابة أسس  

التي يكاد يجمع عليها أغلب تعتمد الرقابة الفعالة على مجموعة من األسس والمبادئ األساسية 

 (:2102ذكرها الطراونة وعبد الهادي ) ين اإلداريين والتي من أهمها كماالمفكري

ومالء مة بين النظام الرقابي وحجم المؤسسة وأهدافها التي تسعى لتحقيقها،  أن يكون انسجام 

كما ال بد أن يكون سهل وواضح  ،والخطط الموضوعة ووسائل العملوأساليب القياس المستخدمة، 

ات والمهارات للمختصين على ة تدريب العاملين الجدد، وتوافر اإلمكانامع ضرور  العاملينلجميع 

الرقابية المستخدمة ضمن هيكل تنظيمي يتبع للسلطة العليا لضمان الشفافية والعدالة وعدم األجهزة 

ليات المناطة و كما ال بد من وضوح الواجبات والمسؤ  التميز واعتراًف بسلطته وصالحياته،

ة، وأن تها والحصول على نتائج دقيقة وصحيحمع ضمان الديمومة للرقابة واستمراري بالعاملين،

والقدرة على  سم بالمرونة العالية بحيث يمكن التعامل مع المتغيرات الطارئة،نظام الرقابي يتيكون ال

 تصحيح األخطاء وحل المشكالت.

 أبعاد الرقابة اإلدارية

 :تسعى إلى تحقيقها وهي أساسيةوأغراض الرقابة تستند إلى أبعاد 

يهدف هذا االتجاه إلى اكتشاف األخطاء، والعمل على تصويبها، فهو يقوم على  : البعد األول

 .)2101، الموريتاني(متابعة أنشطة، وأعمال المؤسسة لضمان إتقان المخرجات من المعلومات 
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يهدف إلى حماية النظام من أي اختراق، أو الدخول إلى البيانات بطريقة غير  :البعد الثاني

يتعلق بمخالفة أخالقيات الحواسيب، والتكنولوجيا، فهو يهدف إلى استخدام أنظمة شرعية، وكل ما 

 فعالة غير قابلة لالختراق.

وهو بعد يقوم على عملية التقييم، والتحليل، والمتابعة ألنظمة المعلومات المستخدمة،  البعد الثالث:

 .(2118، )ياسين والعمل على تحليل النتائج المتعلقة بالفوائد العائدة على المؤسسة

 أساليب الرقابة المباشرة

 : أعداد العاملين ومن هذه األساليبباختالف حجم المؤسسة وأنشطتها و أساليب الرقابة تتعدد 

 .والمنجزات، والمعامالت، على جانب إداري في جميع األنشطة : إجراء رقابةابة الشاملةالرق .0

عشوائي، ويكثر استخدامه في المؤسسات الرقابة االنتقائية: أن يتم فحص عينة بشكل  .2

 ، أو العنقودية.أو اإلحصائية ،ر العينة بعدة طرق إما العشوائيةالضخمة، ويكون اختيا

 (.2105، )النقشبندي ، والرقابة الدورية، والرقابة المفاجئةمرةالرقابة المست .1

 وسائل الرقابة اإلدارية

كما  التي تساهم في تحقيقها ومن هذه الوسائلئل بة اإلداريه على مجموعة من الوساتعتمد الرقا

 :(2101ريمة ) (2101) الموريتاني هاأورد

ير األعمال، وتكون على وتقييم أدائهم وس ،أداء العاملين هي التي توضح آلية :التقارير اإلدارية .0

سنوي أو شهري أو أسبوعي  موجهة لإلدارة العليا وتكون بشكل: التقارير الدورية وتكون عدة أشكال

والهدف منها الوقوف على إنجازات العاملين، ومنها تقارير سير العمل والفحص وقياس  أو يومي

وصيه ، وتقارير التالتي تكمل عملية الرقابة الشاملةارير الخاصة مدى كفاءة وفاعلية العاملين والتق

 بالقيام بمهمة، أو حل مشكلة.
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ة )العليا والوسطى والدنيا( والهدف منه التأكد من اإلداري مختلف الجوانب في: ة واإلشرافالمتابع .2

 .لتقييم للموظفين ومعرفة الصعوباتحسن سير العمل وا

 وهي شكل من أشكال المتابعة لبعض األخطاء واالنحرافات، تمارس من قبل :الشكاوي والتظلم .1

 .لينالمراجعين والمواطنين على المسؤو 

محدد بفترة زمنية أو مباغت ووقت غير محدد من قبل مختصين يتمتعون : وقد يكون التفتيش .4

 بكفاءة عالية.

مقارنة مع ما كان  هي تدوين سير عمل المؤسسة ومن ثمو  :السجالت والمتابعة الداخلية .0

 مخطط له للتحقق من اإلنجاز.

 أنواع الرقابة

والتي يمكن تقسيمها ألى أشكال ، رقابة يمكن أن تخضع لها اإلداراتهنالك أشكال متعددة من ال

متعددة ومتكاملة في آن واحد، وهنالك بعض األشكال من الرقابة التي تتسم بالتداخل أو التكامل أو 

 : تصنيف الرقابةوفيما يلي  اإلزدواجية

كما إلى ثالثة أنواع الرقابة من حيث الزمن تصنف  الرقابة حسب المدى الزمني للتنفيذ :أولا 

 :(2100) وعبوي والقدومي ومحمد (2104) صنفها سالمة

 ويتم بعد كل مرحلة قياس النتائج التي التي تقسم خطة العمل إلى مراحل وهي: الرقابة المرحلية ،

حيث يتم م اإلنتقال للمرحلة التي تليها، تسعى إلى تحقيقها، وعندما يتم اإلنتهاء من كل مرحلة يت

 التأكد من تحقق النتائج.

  ويكون بعد انجاز العمل كاماًل، أو بعد اإلنتهاء من كل المراحل. التنفيذ:الرقابة بعد 
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 من أنواع الرقابة التي يتم ممارستها للتقليل أو منع حدوث  هي: الرقابة المستمرة الموجهة

 .اإلنحرافات وتصويب األخطاء قبل وقوعها، ويمكن أن نطلق عليها الرقابة الوقائية

   من حيث التنظيمالرقابة الوقائية  :ثانياا 

 :قسم إلىيث التنظيم تحأن الرقابة الوقائية من  (2100(والحيالي (2101)الحاللمة والمدادحة  ذكر

مستمرة ضمن فترات زمنية  دورية بصورة رقابي برنامج بوضع تعنى التي وهيالرقابة الدورية:  .0

 تم تحديدها ويكون الهدف منها الوقاية أكثر من المعالجة.

مفاجئ بهدف الكشف عن  ل: وتكون عبارة عن عمليات تفتيش بشكالمفاجئة الرقابة .2

 .ى تقييم العاملين وقياس كفاءاتهماالنحرافات وتصويب األخطاء، باإلضافه إل

 رارية.: وهي رقابة تتسم بالديمومة واالستمالمستمرة الرقابة .1

 مصادرها وجهاتها ثالثاا: الرقابة من حيث

 )2108) كما أوردها عساف ومسوده مصدرها إلى األنواع اآلتيةن حيث الرقابة متم تصنيف 

 :(2100) والقدومي ومحمد والعبوي

، وتتوقف على مدى اتصاف العامل ابة التي يمارسها الفرد على نفسهوهي الرق :الذاتية الرقابة

 باالخالص وشعوره بتحمل المسؤولية وقيامه بواجباته ومدى تقبله لألنظمة والقوانين.

لى مستوى الدولة أو ويقصد بها تلك السلطة التي تتولى مسؤولية التشريع ع :السلطة العليا رقابة

بنى األنظمة الخاصة كما وأنها تت ،سياسات والتشريعاتوهي التي تحدد ال ،منظمةعلى مستوى ال

 بالمتابعة ويختلف الدول عن بعضها في أنظمتها بحسب فلسفتها التي تتبناها.
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شاماًل جميع  ،لتي يمارسها المسؤول على مرؤوسيه، في الهرم اإلداريوهي ا :الرقابة الرئاسية

 المستويات العليا والوسطى والدنيا.

 وهي كاآلتي: : الرقابة حسب أهدافهارابعاا

تطبيق كافة التعليمات واالجراءات وفق األنطمة  يجابية: وهي الرقابة التي تهدفالرقابة اإل .0

والقوانين المحددة داخل المنظمة بما يضمن تحقيق األهداف من جهة ، والتنبؤ باالخطاء 

خاذ التدابير الالزمة لمنع وقوعها ، والتأكد من سير العمل على تواالنحرافات المتوقع حدوثها وا

حد الطرق في حفز العاملين ورفع كفاءاتهم، وتعد هذه الرقابة أ أفضل وجه داخل المؤسسة،

الرتقاء بالمؤسسة  .(2100)عبد الهادي وطراونة، وا 

 لحدوثها خطاء والتنبو بها منعاً الرقابة الكشف عن االنحرافات واأل. الرقابة السلبية: وتهدف هذه 2

 واألخطاءفات ومعاقبة مرتكبي االنحرا لمنع تكرارها، ع ضرورة اتخاذ االجراءات الالزمةم

 (.2101_)باغي،

باختالف النتائج واألهداف التي تسعى المنظمة أن الرقابة تتعدد أنواعها  يتبين مما سبق

وباختالف حجم المنظمة وعدد العاملين فيها، وكذلك يرتبط نوع الرقابة بالخطط  لتحقيقها،

 ومواجهة التحديات.الموضوعة المراد تنفيذها، بحيث تسعى لتحقيق األهداف وتصحيح االنحرافات 

 أسباب مقاومة الرقابة

 :اً ن أكثرها انتشار اإلدارية لعدة أسباب وم مقاومة الرقابة عودي

 .شكل مبالغ فيه أكثر مما هو مطلوبممارسة القادة اإلداريين للرقابة اإلدارية ب .0

 أكثر من غيرها.م النظام الرقابي ببعض الجوانب والمجاالت اهتما .2



17 
 

واألهداف المتحققة لكل مدير داخل إدارته المسؤول  مستوى تحقيق النتائج، المحاسبة عنالمساءلة و  .1

 عنها.

عطائها لغير مستحقيهاعدم تحقيق العدالة في توزيع  .4 ، وعدم تحفيز العاملين ذوي األداء المكافأت وا 

 (.2101، )الحاللمة والمدادحة ميزالمت

 اإلدارية ظم المعلوماتقواعد الرقابة على ن  

صة في للمعلوماتية والتكنولوجيا دور في إحداث تغيير وتطور في المؤسسات المختلفة خاكان 

ال أنه لم يتم اعتمادها كما ينبغي في مجال الرقابة اإلدارية، وقد تبين أن مجال المعلومات اإلدارية، إ

 (:2102) الطراونة وعبد الهاديعد أساسية منها كما أوردها النظام الرقابي يعتمد على قوا

أن عدم  إال ،في تحقيق األهداف وانجاز المطلوبالشك فيه أن الرقابة تساعد : مما الرقابة قبول .0

 ،ن للنظام الرقابي أن يكون ناجحاً تقبل العاملين يؤدي إلى عدم نجاح النظام وفشله وبالتالي ال يمك

 إال إذا كان منسجمًا مع أفكار العاملين في المنظمة.

و التهاون وهو تحديد بعض النقاط التي يمكن اعتبارها مهمة اليمكن تجاوزها أ: الستراتيجية النقاط .2

 طاء أن تكون مقبولة ويمكن تجاوزها.، بحيث إذا وقع أخفيها

 م مع ضروره العمل بما يتالءلية تجاه المؤسسة : وهي شعور العاملين بالمسؤو الرقابية المسؤولية .1

 تحددها المؤسسة. مع النقاط االستراتيجة التي

، من أجل المساهمة بتحقيق األهداف وترى الباحثة ضرورة توظيف التكنولوجيا في منظمات العمل

يجاد التنافس والكشف عن االنحرافات قت المطلوب وبالدقة المتناهية وا  وضمان سير األعمال ضمن الو 

 االنتاج بكفاءة عالية.الت وضمان ناسبة للمشكها والقدرة على ايجاد الحلول الموالتنبؤ ب
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 الدراسات السابقة ذات الصلة

 :ة بموضوع الدراسة تم تصنيفها إلىيأتي مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلفيما 

 الدراسات ذات الصلة بنظم المعلومات اإلدارية. .0

 .سات ذات الصلة بالرقابة اإلداريةالدرا .2

 الدراسات ذات الصلة بنظم المعلومات اإلدارية

إلى تقديم استراتيجية مقترحة لتطوير نظم المعلومات اإلدارية  (2115) هدفت دراسة بني أحمد

نظم المعلومات اإلدارية لدى مديري  من خالل التعرف إلى درجة استخدام في وزارة التربية والتعليم

ربية والتعليم اإلدارات والمديرات ومديري التربية والتعليم ومساعديهم ورؤساء األقسام في وزارة الت

 وتكون مجتمع الدراسة من جميع القادة التربويين في وزارة التربية والتعليم، ،، في األردنومديرياتها

، (521من مجتمع الدراسة البالغ ) ( تم اختيارهم بطريقة عشوائية401) ومديرياتها والبالغ عددهم

 استخدام المنهج الوصفي االرتباطي،وتم  وتم استخراج ثبات األداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا،

 (.3-3.52لدى أفراد العينة تتراوح بين ) اسة إلى أن المتوسطات الحسابيةوقد خلصت الدر 

عينة الدراسة لجميع مجاالت األداة بدرجة إلجابات أفراد  نظم المعلومات اإلداريةلمجاالت 

لدرجة استخدام نظم المعلومات متوسطة، كما أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

نظم لتطوير  اقتراح لوزارة التربية والتعليم ، وتقديمعند مستوى الداللة تغيرات الدراسةاإلدارية تعزى لم

 .المعلومات اإلدارية

 ( تحليل واقع نظم المعلومات اإلدارية ودورها في صناعة القرار2102) هدفت دراسة عطاونة

وتكونت عينة الدراسة من جميع الموظفين والموظفات  ة،العالي الفلسطينيالتربية والتعليم في وزارة 

عام ، مدير،  ي الفلسطينية ممن يحملون المسميات اإلدارية )مديروزارة التربية والتعليم العالفي 
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موظف وموظفة، وكانت األداة  (141غ عددهم )لموظف إداري( والبا رئيس شعبة، رئيس قسم،

أن درجة  :لى وقد خلصت الدراسة إاالستبانة، وتم استخدام المنهج الوصفي، المستخدمة المقابلة و 

كما أظهرت  نظم المعلومات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالية الفلسطينية مرتفعة، استخدام

النتائج إلى أن درجة إجابة المبحوثين عن نظم المعلومات اإلدارية أنها تعد من أفضل الوسائل 

 صنع القرار كانت بدرجة مرتفعة .لجودة 

رارات ظم المعلومات اإلدارية وجودة القالتعرف إلى العالقة بين ن (2100) هدفت دراسة الوادية

تم استخدام  دام أداة اإلستبيان، كماوتم استخ اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة،

: تطبيق راسة إلى أنلصت الدالطبقية المسحية، وقد خلباحث العينة واستخدم ا المنهج الوصفي،

ظم المعلومات اإلدارية بدرجة مرتفعة، كما أشارت الدراسة لوجود ارتباط بين وزارة التربية والتعليم لن  

 نظم المعلومات اإلدارية وجودة القرارات اإلدارية.

دارية  في تحسين إلى التعرف إلى دور نظم المعلوماتية اإل (2100) هدفت دراسة فراونة

، وكانت األداة استبانة، وتم استخدام ية والتعليم العالي بمحافظة غزةاإلدارة المدرسية في وزارة الترب

موظفا  تم اختيارهم عشوائيا  ، وقد  (257) كونت عينة الدراسة منتو  المنهج الوصفي التحليلي ،

 نية األساسية )البرمجيات والمكوناتارتفاع درجة توفر الب : خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

مج اإلدارة المدرسية في وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، كما أن المادية والموارد البشرية ( لبرنا

ين أداء االدارة توافر وجودة المعلومات التي يقدمها برنامج اإلدارة المدرسية كان له األثر في تحس

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين برنامج اإلدارة المدرسي من  تعليم،رة التربية والالمدرسية في وزا

حيث استخدام البرنامج ورضا المستخدم وجودة المعلومات يؤثر بشكل إيجابي على أداء وفعالية 

بين مستوى تأثير نظم المعلومات اإلدارية  االدارة المدرسية، وأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية
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، والمؤهل العلمي، التعليم باختالف النوع اإلجتماعيالمدرسية في وزارة التربية و  وأداء اإلدارة

 والمسمى الوظيفي، والخبرة(.

 ( التعرف إلى العالقة بين جودة نظم المعلومات اإلدارية2106) هدفت دراسة العنزي

 تم وقد، قة تبوك التعليمية من وجهة نظرهمالمستخدمة لدى مديري ومديرات اإلدارات في منط

ارات الشؤون التعليمية من مديري ومديرات إد تكونت عينة الدراسةو  المنهج الوصفي، اماستخد

 ،مديرًا ومديرة( 42) والبالغ عددهم واإلدارات التابعة للمدير العام، واإلدارية، والمالية، والمدرسية

متوسطة ألفراد العينة على الموافقة بدرجة  :إلى  الدراسةخلصت  د قو وكانت األداة االستبانة، 

ت في منطقة تبوك التي يستخدمها مديرو ومديرات اإلدارا اإلدارية يةدرجة جودة نظم المعلومات

، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات األفراد باختالف متغير الجنس، التعليمية

اختالف الجنس لصالح والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية ب

 اإلناث.

أثر نظم المعلومات اإلدارية، وتطوير كفاءة أداء  التعرف إلى (2017) دراسة الزعبيهدفت 

من العاملين في مديرية  (50) البالغ عددهم العاملين في مديرية التربية والتعليم في لواء الرمثا

الدراسة تم تصميم وتطوير استبانة، وقد تم استخدام ، ولتحقيق أهداف التربية والتعليم في الرمثا

وقد خلصت الدراسة إلى عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لمتطلبات إدارة نظم المنهج الوصفي، 

المعلومات اإلدارية على تطوير، ورفع كفاءة آداء العاملين في مديرية التربية والتعليم في لواء 

إحصائية من خالل البحث في أثر نظم المعلوماتية اإلدارية ، وعدم وجود فروق ذات داللة الرمثا

عزى للمستوى الوظيفي، في الرمثا ت   على رفع كفاءة وتطوير أداء العاملين في مديرية التربية والتعليم

 ، سنوات الخبرة.المستوى العلمي
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 التعرف إلى العالقة اإلرتباطية بين نظم( 9.02) حنا وعبد العزيز ونجيبهدفت دراسة 

دارة األزمات في جامعة الموصل في  ،وقدرتها في تعزيز قدرة المنظمات المعلومات اإلدارية وا 

وتكون مجتمع الدراسة  وقد تم استخدام المنهج الوصفي السببي، العراق، وقد كانت األداة االستبانة،

يجابية بين: لت الدراسة إلىمديرًا ومسؤواًل، وقد توص( 55)من  نظم  وجود عالقة معنوية وا 

المعلومات وبعد إدارة األزمات، كما أشارت إلى عالقة معنوية وايجابية بين توافر قاعدة البيانات 

 وتكنولوجيا المعلومات وبعد إدارة األزمات.

 يةلتزام التنظيمي لمحللي نظم المعلوماتاال ردوإلى التعرف  (9.02)فيق هدفت دراسة تو 

وقد استخدم  ،ستبانةالا كانت األداةو  ، اإلدارية في تحقيق جودة تصميم أنظمة المعلومات اإلدارية

كليات جامعة  نت عينة الدراسة من محللي نظموقد تكو  الباحث المنهج الوصفي التحليلي،

ارتباطية وجود عالقة  :الدراسة إلى  خلصتوقد 0 محلالً ستين والبالغ عددهم في العراق،  الموصل،

إيجابية عالية لبعد االلتزام التنظيمي مع تصميم أنظمة المعلومات ، كما تشير إلى أن متغير 

 .ة جيدة مع تصميم أنظمة المعلوماتااللتزام الشعوري، وااللتزام المعياري ذو عالقة ارتباطية إيجابي

حسب ارة التعليم في فيجي إلى تصنيف معلومات إد Beth, 2019)هدفت دراسة بث )

 ، والبالغ عددهمسة في فيجي في واشنطنالمدر  نت عينة الدراسة من طالب، وقد تكو اإلعاقة

نتائج  ، وقد توصلت الدراسة إلى: أن(EMIS) دراسة الدقة التشخيصيةال( وكانت أداة 472)

والتي تتطلب  التحديات التي تواجه التعليم،أهم وتعد من  ضعيفةعن حاالت االعاقة للطلبة االبالغ 

كما  والرجوع إليها عند الحاجةبهم  الخاصة البيانات حفظ بهدف  ضرورة استخدام نظم المعلومات

  توصلت إلى ضرورة تفعيل نظم المعلومات في إدارة التعليم والمدارس ألهميتها.
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( التعرف إلى دور توافر متطلبات نظم المعلومات اإلدارية في 2108) هدفت دراسة صالح

( فردًا 51األداء الوظيقي في وزارة التربية والتعليم، في األردن، ونكونت عينة الدراسة من ) تحسين

من مديري ورؤساء األقسام في وزارة التربية والتعليم، وكانت األداة االستبانة، وتم استخدام المنهج 

ات اإلدارية الوصفي التحليلي، وقد خلصت الدراسة إلى: وجود أثر بارز لمستلزمات نظم المعلوم

 .على األداء الوظيفي

 ذات الصلة بالرقابة اإلدارية الدراسات

التعرف إلى دور وحدات الرقابة اإلدارية الداخلية في الجامعات ( 9.00)هدفت دراسة الزعبي 

فردًا ( 63)دراسة من وقد تكونت عينة ال ،من وجهة نظرهماألردنية في أداء أعضاء هيئة التدريس 

تم ، و داة االستبانةاأل وكانت ة،كوميحفي الجامعات األردنية الالداخلية  الرقابة داتحيعملون في و

تقدير أفراد العينة لدور وحدات الرقابة ن لى أوقد توصلت الدراسة إ ،منهج التحليل الوصفياستخدام 

، كما أشارت إلى وجود فروق ذات داللة بين تقدير الضعيف إلى المتوسط ،والمالية ،اإلدارية

 )الخبرة، والمؤهل العلمي الذي كان لصالح حملة أقل من البكالوريس(. إحصائية تعزى لمتغير

داء الوظيفي المساءلة اإلدارية وعالقتها باألإلى ( التعرف 2101) هدفت دراسة الشريف

كانت ، و ي وزارة التربية والتعليم في غزةوبتطبيق الدراسةعلى العاملين اإلداريين ف للعاملين اإلداريين

( موظفًا إداريًا تم اختيارهم بطريقة 121)من ، وقد تكونت عينة الدراسةاإلداة المستخدمة االستبيان

وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي،  ( موظف إداري،811قد تكون من ) عشوائية من مجتمع

لدى جميع  : أن مفهوم المساءلة اإلدارية مفهوم واضح وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

الموظفين اإلداريين في وزارة التربية والتعليم، كما أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المساءلة 

 اإلدارية واألداء الوظيفي للعاملين اإلداريين في وزارة التربية والتعليم في غزة.
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ألداء لية في رفع مستوى ادور الرقابة الداخإلى التعرف  (2104) هدفت دراسة أبو كريم

 في المملكة العربية السعودية، القادة التنفيذيون في وزارة التربية والتعليم كما يراها الوظيفي الفعال 

من المشرفين التربويين ومديري المدارس الثانوية الحكومية االبتدائية في المملكة العربية السعودية 

( 014ينة الدراسة من )ونت عنهج الوصفي التحليلي، وقد تكمبمدينة الرياض، وتم استخدام ال

أفراد العينة : تقارب تقديرات خلصت الدراسة إلى أن ( مدير مدرسة، وقد 026، و)مشرف تربوي

سة واألداة الكلية بدرجة عالية، كما أظهرت عدم وجود فرووق ذات داللة احصائية االدر على محاور 

ة لمتغير روق ذات داللة إحصائيفي االستجابة لمتغيرات المؤهل العلمي وطبيعة العمل، ووجود ف

 (06-8تكافؤ الفرص، وتكنولوجيا المعلومات مقارنة مع ذوي الخدمة ) سنوات الخدمة على محاور

 ( سنوات.8لصالح من هم أقل من )

( التعرف إلى دور نظم المعلومات في اتخاذ 2104دفت دراسة عبد الرحمن وتادرس )ه

الرسمية من جهة نظر القادة، وعالقة كفاءة المعلومات  القرارات اإلدارية في الجامعات األردنية

والمتغيرات المسمى الوظيفي، والخبرة، والكلية، تم استخدام أداة االستبيان، وتكونت عينة الدراسة 

وقد توصلت الدراسة إلى أن لكفاءة  وتم استخدام المنهج الوصفي، من مئتي من القادة األكاديمين،

لقرارات اإلدارية في الجامعات األردنية، كما أشارت إلى عدم وجود فروق المعلومات دور في اتخاذ ا

 ، وسنوات الخبرة(.سمى الوظيفي، والكليةذات داللة إحصائية تعزى للمتغيرات )الم

التعرف إلى تقييم وتطوير الدور الرقابي لديوان الرقابة ( 9.05) هدفت دراسة الداعور، وفراونة

وتكونت العينة من جميع ، بة على أداء الجامعات الفلسطينيةالفلسطيني في الرقاالمالية واإلدارية 

مع أجهزة ًا احتكاك لتربية والتعليم األكثرت الفلسطينية المعترف بها من وزارة االجامعاي فالعاملين 

وقد تم استخدام المنهج  االستبيان،وقد كانت األداة ، ( موظف وموظفة407) والبالغ عددهم الرقابة
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الدراسة على إجراء رقابة من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية  وقد اعتمدتالوصفي التحليلي، 

اهتمام ديوان : إلى خلصت الدراسةوقد ، ليا للرقابةالعواألجهزة  وذلك بالمقارنة بين المعايير الدولية

الرقابة اإلدارية على أداء بأدوار رقابة المالية أكثر من اإلهتمام البأدوار  الرقابة الفلسطيني

، واإلشارة إلى وجود عالقة إيجابية بين األساليب الرقابية وتطوير ديوان الرقابة الجامعات الفلسطينية

لة ، كما أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللى أداء الجامعات الفلسطينيةالمالية واإلدارية ع

 ، مكان العمل(.زى )للمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي، والخبرةإحصائية تع

( التعرف إلى العالقة بين المهارات اإلدارية للمديرين Muraina, 2014) هدفت دراسة مريانة

وقد تكونت عينة الدراسة من  وفعالياتهم اإلدارية في المدارس الثانوية في والية أويو في نيجيريا،

لصت الدراسة إلى وجود عالقة دالة إحصائيًا بين سة ثانوية، وقد خمدر  (21معلمًا ممن ) (211)

 المهارات اإلدارية للعاملين والفاعلية اإلدارية.

، ودرجة ى درجة الرقابة اإلدارية المطبقةإلى التعرف إل( 2106) هدفت دراسة حسن علي

الضفة الغربية من حافظة شمال ي المدارس الحكومية األساسية في ماألداء الوظيفي لدى مدير 

)الجنس، والمؤهل  سهم، والعالقة بينهما، والتعرف على أثر كل منوجهات نظر المديرين أنف

دى عملية الرقابة وعالقتها باألداء الوظيفي لفي  ، وموقع المدرسة(سنوات الخبرة، والمديرية العلمي،

يري المدارس الحكومية وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مد ،المديرين في المدارس الحكومية

ومديرة ، كانت  مديراً  (225في محافظة شمال الضفة الغربية، والبالغ عددهم ) األساسية ومديراتها،

أن  :خلصت الدراسة إلى وقد  واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، أداة الدراسة االستبانة،

ووجود فروق ذات  ارس بدرجة مرتفعة جداً يري المدالدرجة الكلية لمجاالت الرقابة اإلدارية لدى مد

الجنس لصالح اإلناث دون الذكور، وال يوجد  اإلدارية تعزى لمتغيرداللة إحصائية في درجة الرقابة 
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فروق ذات داللة إحصائية تعزى لكل من المتغيرات المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المديرية، موقع 

 المدرسة، متغير الجنس(.

إلى درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية  ( التعرف2107)ومقابلة  هدفت دراسة صالح 

 المنهج المسحي، انوقد استخدم الباحث ،العامة والخاصة للرقابة اإلدارية من وجهة نظر المعلمين

علًما ومعلمًة من المدارس م (063)، منهم معلمُا ومعلمةُ ( 909)وقد تكونت عينة الدراسة من

تم اختيار العينة بطريقة عشوائية من و  ،معلمًة من المدارس الخاصة ومعلماً ( 63)، والعامة

معلمًا ( 0006)، ومن المدارس الثانوية والخاصة (9606)والبالغ عددهم  المعلمين والمعلمات

، وكانت األداة استبانة تم تطويرها لقياس درجة تطبيق مديري من المدارس الثانوية العامةومعلمًة 

عمان( للرقابة اإلدارية من وجهة نظر ) العامة والخاصة في محافظة العاصمةالمدارس الثانوية 

لخاصة المدارس ا لدى مديري أن درجة تطبيق الرقابة اإلدارية :الدراسة إلىخلصت وقد ، المعلمين

، وكانت الفروق ذات داللة إحصائية تعزى رس الثانوية العامة فكانت متوسطة، أما المدامرتفعة

، كما أن القادة األكفاء ان(، وكانت لصالح المدارس الخاصةفي العاصمة )عملنوع المدارس 

 قادريين على تحسين أداء المعلمين وبالتالي تحقيق الطلبة لنتائج بدرجات أعلى .

السلطة اإلدارية أهمية إلى  ،(Sergio & Edgar, 2017) هدفت دراسة سيرجو وادجار

لجمع  ناستبياارس، في دولة المكسيك ، وتم استخدام مديري المدبين ودورها في تعزيز العدالة 

وفيما يتعلق بالعينة تم تحديد حجمها وخصائصها  وتم استخدام المنهج الوصفي، ،البيانات والقياس

 ةاإلداري الرقابة أن إلى، وخلصت الدراسة ( مدرسة حكومية صباحية ومسائية07111من حوالي )

وأن السعي لتحقيق الكفاءة والفاعلية في الهيئات  المساواة قد يؤدي إلى عدمبدون ضوابط وتعليمات 

 العامة يحقق العدالة االجتماعية.
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( التعرف إلى التأثير الذي أحدثه مفهوم المحاسبة اإلدارية  (Anna, 2017هدفت دراسة آنا

ن مجتمع على الجوانب األكاديمية اإلدارية ، في دولة بولندا ، وكانت األداة استبانة ، وتكو وتطبيقه 

الدراسة من مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة، باالضافة إلى بعض المدارس الحكومية 

السيطرة وممارسة المحاسبة أهمية  جامعة، وخلصت الدراسة إلى (06العليا، والبالغ عددهم )

إلى الصلة عناوينها ( من الدراسات في بولندا أشارت 268هناك ما يقارب )فواالهتمام بها،  اإلدارية

دارة المؤسسةوالعالقة   ( وحدة في25) المحاسبة اسم شائع االستخدام لدىأن و ، بين المحاسبة، وا 

دارة المؤسسات بنجاح.بة اإلدارية المحاس، كما أشارت إلى العالقة االيجابية بين ( جامعة08)  وا 

التربوية ( إلى التعرف درجة تطبيق المساءلة 2108) هدفت دراسة الطويسي والطراونة

لية اإلدارية في مديريات التربية والتعليم في األردن من وجهة نظر رؤساء عوعالقتها بدرجة الفا

وكانت األداة المستخدمة االستبيان، وتكونت  ،استخدام المنهج الوصفي االرتباطياألقسام فيها، وتم 

شمال األردن، وقد ( رئيس قسم في ست مديريات تربية وتعليم في جنوب ووسط و 020) العينة من

، في حين كانت المساءلة ة اإلدارية كانت بمستوى جيد جداً لصت الدراسة إلى أن درجة الفاعليخ

يم في درجة فاعلية أداء الولم يظهر أثر لكل من الجنس أو نوع القسم أو األق بمستوى جيد،

لصالح اقليمي الشمال المديريات وظهور اختالف بين األقاليم في درجة تطبيق المساءلة التربوية 

 والجنوب.

للرقابة اإلدارية في مديريات  إلى بناء أنموذج (2105هدفت دراسة أبو شحادة والقادري )

التربية والتعليم األردنية، وقد تكونت عينة الدراسة من أفراد المجتمع اإلداريين في وحدة الرقابة 

التربية والتعليم، ومساعديهم اإلداريين ا، ومديري ية والتعليم األردنية ومديرياتهاإلدارية في وزارة الترب

، وكانت األداة المستخدمة االستبيان، وتم 2106( للعام الدراسي 256والفنيين البالغ عددهم )
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: أن درجة تطبيق الرقابة اإلدارية في خلصت الدراسة إلى، وقد المسحي التطويرياستخدام المنهج 

بدرجة متوسطة، وأن أهمية تطبيق الرقابة اإلدارية في مديريات مديريات التربية والتعليم األردنية 

، وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين واقع الرقابة اإلدارية ربية والتعليم كانت بدرجة مرتفعةالت

 الجابات أفراد المجتمع. بين أهمية الرقابة اإلدارية وفًقاو 

 منهاة الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالي ملخص
 وأثرهما دارية،االطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة بنظم المعلومات اإل من خالل تبين

في تطوير المؤسسة وتقدمها، وتحسين أداء العاملين وانجاز المهام بشكل أفضل، كما أظهرت 

الدراسات ضرورة التطوير المستمر لتلك النظم بما يتناسب مع المستجدات العالمية لتحقيق مستوى 

 .قيق أهداف المؤسساتحوت ،عال من العمل وتحقيق الرضا للعاملين

من  ،مع الدراسات السابقةرض المفاهيم المتعلقة بنظم المعلومات في عهذه الدراسة اتفقت  فقد

دب التي تم الرجوع إليها واالستفادة منها بإثراء األهداف،األو  حيث المفهوم واألهمية والخصائص

ودراسة  (2102) ( ودراسة عطاونة2115، وفي بناء أداة الدراسة، مثل دراسة بني أحمد )النظري

 (.2108ودراسة صالح ) (2107) ودراسة الزعبي (2106) العنزي دراسةو  (2100) الوادية

أهميتها وأهدافها من حيث  المتعلقة بالرقابة اإلدارية هذه الدراسة مع الدراسات كما اتفقت

نجاز المهووسائلها، كا أكدت على  وأنواعها ومصادرها ام أثرها الكبير في تحقيق األهداف وا 

(، 2104سة أبو كريم )مثل درا الجوانب والمستويات اإلداريةميع وتصحيح االنحرافات في ج

 يدراسة ابو شحادة والقادر و  Sergio,& Edgar, 2017)) دراسة( و 2107) ومقابلةودراسة صالح 

(2105). 
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عى إلى معرفة درجة إن أهم ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة أنها تس

في مركز وزارة بمستوى الرقابة اإلدارية التي تم تطبيقها نظم المعلومات اإلدارية وعالقتها  استخدام

بأن الدراسات التي ركزت على هذا الجانب محدودة، وقد طبقت على القادة  علًما التربية والتعليم،

ب النظري الرائدة على حد علم الباحثة، فهي دراسة تربط بين األد التربويين، وتعد من الدراسات

 .بالتطبيق العملي للرقابة اإلداريةلنظم المعلومات اإلدارية 
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

واألداتين اللتين  وعينتها، ،لمنهجية الدراسة، ومجتمع الدراسةعرضًا  تناول هذا الفصل

وكيفية التحقق من صدقهما وثباتهما، والوسائل اإلحصائية المناسبة،  ستستخدمها الباحثة،

 والخطوات اإلجرائية لتنفيذ البحث.

 منهج الدراسة

ي الذي يفي بأغراض الدراسة، وهو المنهج العلم ،رتباطيالباحثة المنهج الوصفي اإلاستخدمت 

تطبيقي من استخدام الدراسة على الجزء ال اعتمدت ومن أجل ذلك ع،على دراسة الواقألنه يعتمد 

 .أداتي الدراسة

 ةمجتمع الدراس

العاملين في مركز وزارة التربية والتعليم والبالغ من جميع القادة التربويين تمع الدراسة تكون مج

سب معلومات قسم الموارد البشرية في مركز وزارة التربية والتعليم ح اً تربوي اً ائد( ق208عددهم )

 م. (2121–2105) الفصل الثانيخالل 

 (1-3جدول )ال
 حسب الوظيفة والجنسم يتوزيع القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعل

 

 

 

  

 مجموع اناث ذكور الوظيفة
 02 01 15 مدير

 166 51 115 رئيس قسم
 218 64 154 مجموع



00 
 

 عينة الدراسة

البالغ  الدراسة على كافة أفراد المجتمعذ وزعت أداة ، إتم استخدام أسلوب المسح الشامل

في مركز وزارة التربية والتعليم في محافظمة العاصمة )عمان( وتم  اً ( قائدًا تربوي208عددهم )

التأكد من اإلجابة على جميع الفقرات الموجودة حيث بلغ عدد  استبانة وتم (001)استرجاع 

 .(001االستبانات الصالحة )

 (0-3)جدول ال
 حسب المتغيرات الديموغرافيةالدراسة  عينة

 النسبة العدد الفئة المتغير

 الجنس
 %69.3 014 ذكور
 %30.7 46 اناث

المسمى 
 الوظيفي

 %23.3 35 مدير/ مساعد مدير
 %76.7 115 رئيس قسم

عدد سنوات 
 الخدمة

 %10.7 16 سنوات 0أقل من 
 %14.0 21 سنوات 0-01

 %75.3 113 سنوات 01أكثر من 

 المؤهل العلمي
 %36.7 55 بكالويس فما دون

 %63.3 95 دراسات عليا
 

 ( ونس%69.3الجنس: بلغت نسبة الذكور ،)(.%30.7ناث )بة اإل 
 (، كما قد بلغ عدد 10) ( بتكرار بلغ%23.3مساعد مدير) : بلغت نسبة مدير/المسمى الوظيفي

 (.000) بتكرار (%76.7رؤساء األقسام )

 بلغت نسبة القادة التربويين الذين يملكون خبرة أقل من خمس سنوات عدد سنوات الخدمة : 
 سنوات فقد بلغت النسبة (01-0) رة( أما العينة التي تمتلك خب(16م البالغ عدده (،(10.7%

 سنوات بنسبة 01( وأما العينة الذن يملكون خبرة أكثر من 20)( البالغ عددهم 14.0%)
 (.001( والبالغ عددهم)75.3%)
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  البالغ عددهم  (،(%36.7المؤهل العلمي: بلغت نسبة الذين لديهم شهادة بكالوريس فأقل بنسبة

 .(50) البالغ عددهم (%.63) أما الذين يحملون درجة الدراسات العليا ،(00)

 أداتا الدراسة

مسح  ، باالعتماد علىلجمع المعلومات ةداأكثة االستبانة الباحطورت اسة در للتحقيق أهداف ا

واإلفادة منها في بناء فقرات القياس، إذ تم الرجوع إلى الدراسات السابقة  ،األدب التربوي السابق

 (، ودراسة)الداعور2115ذات الصلة بموضوع الدراسة ومن هذه الدراسات دراسة )بني أحمد،

 :أداة الدراسة من تتكون، و (2100(، ودراسة )فراونة،2104وفراونة،

 مجاالت أربعةموزعة على  ( فقرة،25المعلومات اإلدارية، تتكون من) نظم استخدام: األداة األولى

 (.، جودة المعلوماتالبرمجيات، المستلزمات البشرية ،)أجهزة وأدوات المعلومات

الهيكل التنظيمي ) مجاالت ثالث على موزعة( 20) من وتكونت اإلدارية الرقابةاة الثانية: داأل

 التشريعات والقوانين واألنظمة، األدوات والتكنولوجيا المستخدمة في الرقابة(.والبيئة الرقابية، 

 :وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي

 منخفضة جًدا(. -منخفضة  –متوسطة  –عالية  -)عالية جًدا

( والحد األدنى 0حساب طول الفئة من خالل قسمة الفرق بين الحد األعلى للبدائل )وقد تم 

مستويات وهي: )عالية جًدا، عالية، متوسطة، منخفضة، منخفضة جًدا(، وكما هو ( على خمس 0)

 .(1-1( وهكذا تصبح أوزان الفقرات كما يبين الجدول )0-0/)0=8.1مبين في المعادلة اآلتية  
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 (3-3)الجدول 
 معلومات اإلداريةأوزان الفقرات والمجالت لقياس درجة استخدام نظم ال

 الرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم وعالقتها  بمستوى

 المتوسط الحسابي المستوى
 0.11 -0.81 منخفضة جدًّا

 0.80 -2.61 منخفضة
 2.60 -1.41 متوسطة

 1.40 -4.21 عالية
 4.20 -0.11 جداا عالية

 

 الدراسة اصدق أدات

 : داة الدراسة، كاآلتيباستخدام نوعين من الصدق، وذلك للتحقق من صدق أ قامت الباحثة

 الصدق الظاهري: –أولا 

( من المحكمين وذوي 02) ( على0الملحق رقم )األولية تم عرض أداتا الدراسة بصورتها 

الخبرة واالختصاص من أعضاء هيئة التدريس من أساتذة كلية العلوم التربوية في عدد من 

(، وطلب منهم آرائهم في فقرات أداة الدراسة من حيث وضوح 2الملحق رقم )الجامعات األردنية 

التعديل أو الصياغة للفقرات ومالءمتها للمجال التي وضعت فيه وذلك من خالل الموافقة أو 

أو أكثر من وافقة المحكمين، وتم اجراء  %80الحذف، وقد اعتمدت الفقرات التي حصلت على 

و حذفها، وأصبحت االستبانة بصورتها الالزم مع الفقرات الي اقترح إعادة صياغتها أو تعديلها أ

 (.1النهائية كما في الملحق )

بتطبيقها على مجتمع الدراسة لتحقق من الصدق الظاهري ألداتي الدراسة قامت الباحثة ا بعد

للتعرف على مدى صدق االتساق الداخلي لألداة ومدى اسهام الفقرات المكونة للمجال، وذلك 
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-1)الجدول كما يظهر ( (Person Correlation Coefficient بحساب معامل ارتباط بيرسون

 .(7-1)والجدول (6-1)والجدول(0-1( و الجدول )4

 (4-3)الجدول
 )أجهزة وأدوات المعلومات( مجالبفقرات الخاصة ارتباط فقرات أداة الدراسة  معامالت

 الدللة اإلحصائية ارتباط الفقرة مع المجال الفقرة الدللة اإلحصائية ارتباط الفقرة مع المجال الفقرة
1 0.90 0.00 5 0.66 0.00 
2 0.90 0.00 6 0.83 0.00 
3 0.90 0.00 7 0.93 0.00 
4 0.88 0.00    

 

قد  )أجهزة وأدوات المعلومات( مجالالت االرتباط لفقرات أن قيم معام (4-1)الجدولويظهر 

(، وقد كانت جميع قيم معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية 31.5 – 1.66تراوحت ما بين )

االتساق الداخلي بين درجة من صدق  وجودوهذا يدل على  (،α = 1.10عند مستوى الداللة )

 .)أجهزة وأدوات المعلومات(مجال األولفقرات ال

 (5-3الجدول )
 مجال)البرمجيات( بفقرات خاصةالفقرات أداة الدراسة  ارتباط معامالت 

 الدللة اإلحصائية ارتباط الفقرة مع المجال الفقرة الدللة اإلحصائية ارتباط الفقرة مع المجال الفقرة
1 0.73 0.00 5 0.93 0.00 
2 0.64 0.00 6 0.80 0.00 
3 0.70 0.00 7 0.90 0.00 
4 0.94 0.00    

 

قد تراوحت ما مجال )البرمجيات( االرتباط لفقرات  تمعامالأن قيم ( 0-1الجدول )ويظهر 

إحصائية عند مستوى (، وقد كانت جميع قيم معامالت االرتباط ذات داللة 1.54 – 1.64بين )

فقرات بين  تساق الداخليدرجة ممن صدق اال وجود (، وتشير هذه النتائج إلىα= 1.10الداللة )

 .)البرمجيات( المجال الثاني
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 (6-3الجدول )
 )المستلزمات البشرية( المجالبفقرات  الخاصةفقرات أداة الدراسة ارتباطمعامالت 

 

 

قد )المستلزمات البشرية(  مجالت االرتباط لفقرات معامال قيمأن ( 6-1الجدول )ويظهر 

إحصائية (، وقد كانت جميع قيم معامالت االرتباط ذات داللة 1.50 – 1.76تراوحت ما بين )

 بينتساق الداخلي من صدق اال درجة ى وجوديدل عل (. وهذاα=  1.10عند مستوى الداللة )

  .)المستلزمات البشرية( فقرات المجال الثالث
 (7-3)الجدول 

 (.)جودة المعلومات الخاصة بفقرات المجالسة فقرات أداة الدرا ارتباط معامالت 
 اإلحصائية الدللة ارتباط الفقرة مع المجال الفقرة
1 0.87 0.00 
2 0.82 0.00 
3 0.77 0.00 
4 0.89 0.00 
5 0.79 0.00 
6 0.87 0.00 
7 0.87 0.00 
8 0.81 0.00 

 

قد تراوحت  جودة المعلومات(( مجالن قيم معامالت االرتباط لفقرات أ( 7-3)الجدول  ويظهر

، وقد كانت جميع قيم معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى (025. – 066.)ما بين 

فقرات  االتساق الداخلي بينوهذا يدل على توافر درجة مقبولة من صدق(α 0 = 0.0.)الداللة 

 0المجال الرابع

 الدللة اإلحصائية ارتباط الفقرة مع المجال الفقرة
3 0.76 0.00 
4 0.84 0.00 
5 0.92 0.00 
6 0.84 0.00 
7 0.95 0.00 
8 0.87 0.00 
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 نظم المعلومات اإلداريةت الرتباط بين مجالت استبانة معامال
. ويبين نظم المعلومات اإلداريةارتباط بيرسون بين مجاالت استبانة  معامالتوجرى حساب 

اسة والداللة اإلحصائية لكل ( قيم معامالت ارتباط بيرسون بين مجاالت أداة الدر8-3) الجدول رقم

 . منها

 (8-3الجدول )
 قيم معامالت الرتباط بين مجالت أداة الدراسة )نظم المعلومات اإلدارية(

 مستوى الدللة معامل الرتباط مع الداة الكلية المجالت
 0.00 0.95 أجهزة وأدوات المعلومات

 0.00 0.96 البرمجيات
 0.00 0.99 المستلزمات البشرية
 0.00 0.90 جودة المعلومات

 

داللة احصائية عند مستوى وذات مرتفعة رتباط اال تمعامالوجود  (8-3الجدول )ويظهر 

                                             . هي استبانة نظم المعلومات اإلداريةوبين جميع مجاالت الدراسة  )α=  0.05(داللة ال
 (9-3)الجدول 

 )الهيكل التنظيمي والبيئة الرقابية( بمجال الدراسة المتعلقة أداة فقرات ارتباطمعامالت 

 الدللة اإلحصائية ارتباط الفقرة مع المجال الفقرة الدللة اإلحصائية ارتباط الفقرة مع المجال الفقرة
1 0.80 0.00 9 0.86 0.00 
2 0.73 0.00 10 0.77 0.00 
3 0.67 0.00 11 0.86 0.00 
4 0.76 0.00 12 0.63 0.00 
5 0.85 0.00 13 0.62 0.00 
6 0.88 0.00 14 0.63 0.00 
7 0.90 0.00 15 0.62 0.00 
8 0.76 0.00    

 الهيكل التنظيمي والبيئة الرقابية( مجال)الت االرتباط لفقرات معام أن (5-1الجدول )ويظهر 

(، وقد كانت جميع قيم معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية 1.51 – 21.6) بينقد تراوحت ما 

التساق الداخلي درجة مقبولة من صدق ا وجوددل على ، وهذا ي(α=  0.0.)عند مستوى الداللة 

 المجال األول.لفقرات 
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 (12-3الجدول )
 )التشريعات والقوانين واألنظمة( أداة الدراسة المتعلقة بمجال فقرات معامالت ارتباط

 الداللة اإلحصائية ارتباط الفقرة مع المجال الفقرة الداللة اإلحصائية ارتباط الفقرة مع المجال الفقرة

1 0.98 0.00 3 0.87 0.00 
2 0.78 0.00 4 0.88 0.00 

 

)التشريعات والقوانين  مجال الثانيالمعامالت االرتباط لفقرات  ( أن01-1) الجدولويظهر 

(، وقد كانت جميع قيم معامالت االرتباط ذات داللة 1.58 – 1.88قد تراوحت ما بين ) واألنظمة(

تساق درجة مقبولة من صدق اال وجود ، وهذا يدل على(α= 0.0.)إحصائية عند مستوى الداللة

 لفقرات المجال الثاني. الداخلي

 (11-3الجدول )
 مجال )األدوات والتكنولوجيا المستخدمة(بأداة الدراسة المتعلقة فقرات معامالت ارتباط 

 

 الدللة اإلحصائية ارتباط الفقرة مع المجال الفقرة الدللة اإلحصائية ارتباط الفقرة مع المجال الفقرة
1 0.86 0.00 4 0.92 0.00 
2 0.98 0.00 5 0.91 0.00 
3 0.85 0.00 6 0.81 0.00 

( سابق الذكر أن قيم معامالت االرتباط لفقرات المجال الثالث قد 00-1الجدول )ويظهر 

(، وقد كانت جميع قيم معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية 1.58 – 1.80تراوحت ما بين )

 االتساق الداخليدرجة مقبولة من صدق  وجود ( وهذا يدل علىα=0.0.عند مستوى الداللة )

 لفقرات المجال الثالث.

 (10-3الجدول )
 لمتغير الرقابة اإلداريةم معامالت الرتباط قي

 مستوى الدللة معامل الرتباط المجال 
 0.00 0.99 الهيكل التنظيمي والبيئة الرقابية
 0.00 0.84 التشريعات والقوانين واألنظمة

 0.00 0.88 والتكنولوجيا المستخدمة في الرقابةاألدوات 
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أن جميع قيم معامالت االرتباط بين مجاالت الدراسة واألداة الكلية كانت ( 02-1) الجدولويظهر 

وهذا يدل على وجود درجة من  (،α=0.0.مرتفعة وذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

 . االتساق الداخلي بين فقرات درجة الرقابة االدارية

 ةالدراستا ثبات أدا

وقامت بتطبيق  باستخدام طريقة التجزئة النصقيةأداتا الدراسة من ثبات  للتأكدقامت الباحثة 

حيث احتسبت  ،عينة الدراسة( قائد وقائدة من غير 11األداة على عينة استطالعية مكونة من )

درجة النصف األول لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك درجات النصف الثاني، وحساب 

(، وتظهر (Cronbach Alpha كرونباخ ألفابينهما من خالل معامل الثبات   ثباتالمعامل 

 (.1-13) النتائج في الجدول
 (13-3جدول )

 الثبات ألداة الدراسة تمعامال

 

ألفا للداللة على االتساق  ثبات ألفا كرونباخال ل( أن جميع قيم معام01-1)الجدول  ويظهر

وقيم معامل ثبات  ،( وهي درجة مقبولة0.89_0.98) الداخلي والثبات ألداة الدراسة تتراوج بين

 (.0.98-0.83) التجزئة النصفية تتراوج بين

 معامل ثبات التجزئة النصفية كرونباخ ألفامعامل ثبات  المجال
 0.86 0.90 أجهزة وأدوات المعلومات.

 0.86 0.89 البرمجيات.
 0.92 0.97 المستلزمات البشرية.

 0.91 0.96 جودة المعلومات 
 0.98 0.98 نظم المعلومات اإلدارية

 0.83 0.94 الهيكل التنظيمي والبيئة الرقابية.
 0.95 0.90 واألنظمة.التشريعات والقوانين 

 0.88 0.95 األدوات والتكنولوجيا المستخدمة في الرقابة.
 0.95 0.97 الرقابة اإلدارية
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 متغيرات الدراســة

 : اآلتية متغيراتال تملت الدراسة على كل مناش

 .اإلدارية الرقابة، اإلدارية المعلومات نظم:  المتغيرات التابعة -0

 وهي: المتغيرات المستقلة -0

 وأنثى( -)ذكر مستويان الجنس وهو (0

 رئيس قسم( -)مدير / مساعد مديرمستويانالمسمى الوظيفي وله  (2

ــــــــــه  (1 ــــــــــى  0ســــــــــنوات _  0) أقــــــــــل مــــــــــن مســــــــــتويات  1ســــــــــنوات الخدمــــــــــة ول  01ســــــــــنوات إل

 سنوات(. 01سنوات _أكثر من 

 )بكالوريس فما دون _ دراسات عليا(. مستويانالمؤهل العلمي وهو  (4

  المعالجة اإلحصائية

 : االحصائيةاستخدمت الوسائل االحصائية التالية لمعالجة البيانات 

  العينة عن كل تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة اجابات أفراد

 فقرات أداة الدراسة.

 م معامل ارتباط بيرسونتم استخدا (Pearson Correlation Coefficient ) ىاليجاد مد 

 . صدق االتساق الداخلي لألداة

 ( تم استخدام معامل كرونباخ ألفاCronbach Alpha) لألداة . اليجاد معامل الثبات 

 ( تم استخدام االختبار التائيT-test،للعينات المستقلة لمتغير الجنس )  ،والمسمى الوظيفي

 .علميوالمؤهل ال
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  و( اختبار تحليل التباين األحاديOne Way ANOVA لمعرفة الفروق ذات الداللة )
 عدد سنوات الخدمة.تبعاً االحصائية 

 الدراسةاجراءات 

 : اإلجراءات اآلتيةتنفيذ الدراسة وفق تم 

 .األدب النظري والدراسات السابقة االطالع على .0

 تحديد أفراد مجتمع وعينة الدراسة. .2

 الدراسة والتحقق من الصدق والثبات.تا عداد أداإ .1

موجه إلى وزارة التربية  جامعة الشرق األوسط رئيس الحصول على كتاب تسهيل مهمة من .4

 والتعليم لتسهيل تطبيق أداة الدراسة على أفراد العينة.

 .على العينة أداة الدراسةتطبيق  .0

 (.SPSSباستخدام الرزمة اإلحصائية ) ل البيانات إحصائياً تحلي .6

 .النتائجعرض وتحليل ومناقشة  .7

 ا.إليهتم التوصل النتائج التي وصيات والمقترحات بناًء على تقديم الت .8
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

درجة  إلى التعرفللنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة بهدف  تناول هذا الفصل عرضاً 

استخدام نظم المعلومات اإلدارية وعالقتها بمستوى الرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز 

 تية:وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآل ،وزارة التربية والتعليم
 األول سؤالالنتائج المتعلقة بال

اإلدارية لدى القيادات التربوية  درجة استخدام نظم المعلوماتما : األول سؤالالالنتائج المتعلقة ب
 ؟همرة التربية والتعليم من وجهة نظر مركز وزا في

لدرجة استخدام الحسابية واالنحرافات المعيارية  طاتوسلمتحساب ا هذا السؤال تم عن ولإلجابة

نظم المعلومات اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم بشكل عام ولكل 

 (50-0)مجال من مجاالت أداة الدراسة، ويظهر ذلك في الجدول 

 (4-1جدول )ال 
القيادات  المعلومات اإلداريةة استخدام ودرجالمعيارية والرتبة  الحسابية والنحرافات المتوسطات 

 تنازلياا التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم مرتباا 

درجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية لدى القيادات التربوية في أن ( 4-0) الجدول ويظهر

معياري ف انحراو (3.86) المتوسط الحسابي مركز وزارة التربية والتعليم كانت مرتفعة، اذ بلغ

أجهزة وأدوات " الرتبة األولى مجالب جاءو ، وجاءت مجاالت األداة جميعها بدرجة عالية، (0.49)

 الدرجة الرتبة النحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال مالرق
 عالية 1 0.52 4.05 المعلوماتأجهزة وأدوات  1
 عالية 2 0.60 3.83 البرمجيات 2
 عالية 1 0.61 3.79 جودة المعلومات 4
 عالية 4 0.72 3.77 المستلزمات البشرية 1
 عالية 0.49 3.86 نظم المعلومات اإلدارية: األداة الكلية 
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جاء و  ،عالية ، وبدرجة(009.)، وانحراف معياري (50.0) بمتوسط حسابي مقداره "المعلومات

، (.03.)، وانحراف معياري (6026) حسابي مقدارهبمتوسط  "البرمجيات"مجال  بالرتبة الثانية

، (6065) ، بمتوسط حسابي مقداره(جودة المعلومات)مجال  الثالثة جاء بالرتبة، و وبدرجة عالية

، (المستلزمات البشرية) ، وجاء بالرتبة األخيرة المجال، وبدرجة عالية(0.61)وانحراف معياري 

فقرات  وجاءت 0وبدرجة عالية( 0.72)، وانحراف معياري (3.77)بمتوسط حسابي مقداره 

 :المجاالت على النحو اآلتي

 أجهزة وأدوات المعلومات. مجال 1

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية  تم

 (4-2) الجدوللهذا المجال كما يظهر في لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم 

 (4-0)جدول ال
القيادات التربوية في مركز استخدام  درجةلوالرتبة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية  

 مرتباا تنازلياا "أجهزة وأدوات المعلومات": مجال األولوزارة التربية والتعليم لل

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

النحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 عالية جداً  1 0.67 4.33 .الحواسيب الالزمة لحتياجات العملتستخدم الوزارة أجهزة  1

3 
فـــي انجـــاز  أساســـياا  تســـعى الـــوزارة لجعـــل الحواســـيب جـــزءاا 

 عالية 2 0.68 4.16 .أعمالها اإلدارية

تــوفر الــوزارة المســاحات الكافيــة لتخــزين المعلومــات بهــدف  2
 .حفظها

 عالية 3 0.71 4.11

 عالية 4 0.78 4.09 .جميع األجهزة الحاسوبيةتيسر الوزارة التعامل مع  4

تعتمــد الــوزارة شــبكات ربــط األجهــزة مــع أجهــزة أخــرى فــي  6
 .مختلف المستويات

 عالية 5 0.71 3.98

 عالية 6 0.71 3.84 .تحرص الوزارة على الصيانة الدورية المستمرة لألجهزة 5
 عالية 7 0.67 3.83 .تستخدم الوزارة األجهزة الحديثة المتطورة 7
 عالية 0.52 4.05 الدرجة الكلية 
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التربوية في  المعلومات اإلدارية لدى القيادات دام نظمخدرجة است أن (4-2) الجدول يظهرو 

، إذ بلغ المتوسط كانت عالية ،"أجهزة وأدوات المعلومات" مركز وزارة التربية والتعليم لمجال

ي الدرجة ف اً وجاءت فقرات هذا البعد جميع(، 0.52)االنحراف المعياري و (4.05) الحسابي

( 0(، وجاء في الرتبة األولى الفقرة )3.83-4.33) وسطات الحسابية بينالعالية، إذ تراوحت المت

والتي تنص على "تستخدم الوزارة نظم أجهزة الحواسيب الالزمة الحتياجات العمل" بمتوسط حسابي 

( والتي تنص 1وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ) ،( وبدرجة عالية0.67( وانحراف معياري )4.33)

في إنجاز أعمالها  اإلدارية" بمتوسط حسابي  اً سيب جزًءا أساسيعلى "تسعى الوزارة لجعل الحوا

( التي تنص على "توفر 2) ( وبدرجة عالية، وبالرتبة الثالثة الفقرة0.68( وانحراف معياري )4.16)

( وانحراف 4.11) معلومات بهدف حفظها" بمتوسط حسابيلالوزارة المساحات الكافية لتحزين ا

( التي تنص على "تيسر الوزارة التعامل مع جميع األجهزة 4( وبالرتبة الرابعة الفقرة )0.71معياري )

( وبدرجة عالية، وبالرتبة الخامسة 0.78( وانحراف معياري )4.09الحاسوبية بمتوسط حسابي )

الوزارة على الصيانة الدورية المستمرة لألجهزة بمتوسط  ( والتي تنص على " تحرص6) الفقرة

( والتي تنص 0( وبدرجة عالية، وبالرتبة السادسة الفقرة )0.71( وانحراف معياري )3.98حسابي )

أجهزة أخرى في مختلف المستويات" بمتوسط حسابي  هزة مععلى " تعتمد الوزارة شبكات ربط األج

( والتي تنص 7وبدرجة عالية، وبالرتبة األخيرة الفقرة )( 0.71( وانحراف معياري )3.84)

( وانحراف معياري 3.83على"تستخدم الوزارة األجهزة الحديثة المتطورة " بمتوسط حسابي )

 (، وبدرجة عالية. 0.67)

 .البرمجيات .2

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة استخدام نظم المعلومات  المتوسطاتحساب  تم

اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم لفقرات هذا المجال كما يظهر في 

 .(5-6) الجدول
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 (4-3جدول )
استخدام القيادات التربوية في مركز وزارة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة 
 اا مرتبة تنازلي البرمجياتالثاني مجال للالتربية والتعليم لدرجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

2 
توفر الوزارة أنظمة تمكنها من متابعة كافة األعمال 

 باألنشطة اإلدارية بشكل أفضل. المتعلقة
 عالية 1 0.69 3.91

 عالية 2 0.83 3.88 0تستخدم الوزارة شبكة االنترنت بهدف اتمام المعامالت 3

1 
الوزارة نظم حديثة في )حفظ المعلومات تعتمد 

 واالسترجاع(.
 عالية 3 0.73 3.87

 عالية 4 0.75 3.81 تسم برامج الوزارة بالمرونة لتيسر االستخدام.ت 5

7 
النظم التي تستخدمها الوزارة تمكنها من متابعة أنشطة 

 األعمال بشكل أفضل.
 عالية 5 0.84 3.80

4 
تسعى الوزارة إلى تحديث مستمر دوري للبرمجيات 

 0المستخدمة كلما دعت الحاجة
 عالية 6 0.76 3.79

 عالية 7 0.84 3.75 0توفر الوزارة برنامج النسخ االحتياطي للمعلومات 6

 عالية 0.60 3.83 الدرجة الكلية 

درجة استخدام القيادات التربوية نظم المعلومات اإلدارية في مركز  أن (4-1) الجدول يظهرو 

( 0.60نحراف معياري )ال( وا3.83) إذ بلغ المتوسط الحسابي وزارة التربية والتعليم كانت عالية،

قيم المتوسطات الحسابية قد تراوحت  في هذا المجال عالية، إذ أن  وجاءت فقرات المجال جميعاً 

، وجاء في (025. – 032.)، بينما تراوحت قيم االنحرافات المعيارية بين (6020 –.603(من 

"توفر الوزارة أنظمة تمكنها من متابعة كافة األعمال  ( والتي تنص على2الرتبة األولى الفقرة )

( 0.69( وانحراف معياري )3.91رية بشكل أفضل" بمتوسط حسابي )المتعلقة باألنشطة اإلدا

تستخدم الوزارة شبكة االنترنت " والتي تنص على( 6) الفقرة الثانيةوبدرجة عالية، وجاء في الرتبة 
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وبدرجة عالية، وفي ( 0.83) وانحراف معياري (3.38)بمتوسط حسابي " تمام المعامالتإبهدف 

( حفظ المعلومات واالسترجاع)تعتمد الوزارة نظم حديثة في "والتي تنص على( 0) ةر الرتبة الثالثة الفق

 الفقرة وبدرجة عالية، وجاء في الرتبة الرابعة  0.73)) وانحراف معياري( 3.87)بمتوسط حسابي 

( 3.81)بمتوسط حسابي " م ستخداالتتسم برامج الوزارة بالمرونة لتيسر ا" والتي تنص على( 0)

والتي تنص ( 6) وبدرجة عالية، وجاء في الرتبة الخامسة الفقرة( 0.75) معياريوانحراف 

بمتوسط حسابي " النظم التي تستخدمها الوزارة تمكنها من متابعة أنشطة األعمال بشكل أفضل"على

والتي تنص ( 5) الفقرةوبدرجة عالية، وجاء في الرتبة السادسة ( 0.84) وانحراف معياري( 3.80)

بمتوسط " مستمر دوري للبرمجيات المستخدمة كلما دعت الحاجة الوزارة إلى تحديثتسعى "على

والتي  (3) وجاء في الرتبة األخيرة الفقرةوبدرجة عالية، ( 0.76) وانحراف معياري( 3.79) حسابي

وانحراف ( 3.75) بمتوسط حسابي" توفر الوزارة برمجية النسخ االحتياطي للمعلومات" علىتنص 

 0وبدرجة عالية( 0.84) معياري

جودة المعلومات .3  

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة استخدام نظم 

: المعلومات اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم لفقرات المجال الرابع

 .(جودة المعلومات)
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 (4-4)جدول ال
القيادات التربوية في مركز وزارة استخدام  والنحرافات المعيارية والرتبة ودرجةالمتوسطات الحسابية 

 جودة المعلوماتمجال لللنظم المعلومات الدارية  التربية والتعليم

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 عالية 1 0.76 3.89 0توفر الوزارة معلومات تتسم بالدقة بسرعة الوصول اليها 1

 عالية 2 0.88 3.87 0تحرص الوزارة على التأكيد على التطوير المستمر 2

تسهم نظم المعلومات اإلدارية في إعداد تصاميم الخطط  5
 عالية 1 0.71 3.85 االستراتيجية

 عالية 4 0.78 3.83 يعد نظام المعلومات الوزارة شاماًل لجميع الوحدات اإلدارية 3

4 
يوفر النظام سهولة تبادل المعلومات بين مختلف الوحدات 

 عالية 0 0.82 3.80 اإلدارية بما يتالءم مع الحاجة 

7 
تحرص الوزارة الحصول على المعلومات الالزمة لنظم 

 0المعلومات من مصادر موثوقة
 عالية 6 0.73 3.76

8 
المعلومات التي يوفرها نظم المعلومات اإلدارية مرتبة بشكل 

 0منظم يسهل الرجوع إليها
 عالية 7 0.80 3.65

 عالية 8 0.83 3.63 تحدد الوزارة األفراد الذين يحتاجون إلى التطوير 6

 عالية 0.61 3.79 الكلي 

درجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية لدى القيادات التربوية أن  (4-5)الجدول  يظهرو 

 كانت عالية، إذ بلغ المتوسط الحسابي( جودة المعلومات) في مركز وزارة التربية والتعليم لمجال

، وجاءت الفقرات جميًعا بدرجة عالية، وتراوحت المتوسطات (0.61) واالنحراف المعياري( 3.79)

( والتي تنص على"توفر الوزارة معلومات 0) وجاء بالرتبة األولى، (3.63_3.89)الحسابية بين 

وجاء (، 0.76) ( وانحراف معياري3.89) "بمتوسط حسابي تتسم بالدقة بسرعة الوصول إليها

( والتي تنص على "تحرص الوزارة على التأكيد على التطوير المستمر" 2) بالرتبة الثانية الفقرة

( وبدرجة عالية، وجاء في الرتبة الثالثة الفقرة 0.88) ( وانحراف معياري3.87بمتوسط حسابي )
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مات اإلدارية في إعداد تصاميم الخطط االستراتيجية" ( التي تنص على "تسهم نظم المعلو 0)

 الفقرة ( وبدرجة عالية، وجاء في الرتبة الرابعة0.71) ( وانحراف معياري3.85بمتوسط حسابي )

 "يعد نظام المعلومات الوزارة شاماًل لجميع الوحدات اإلدارية" "بمتوسط حسابي ( التي تنص على1)

( والتي تنص 4الفقرة ) درجة عالية، وجاء في الرتبة الخامسةوب (0.78( وانحراف معياري )3.83)

على "يوفر النظام سهولة تبادل المعلومات بين مختلف الوحدات اإلدارية بما يتالءم مع الحاجة" 

 ( وبدرجة عالية، وجاء بالرتبة السادسة الفقرة0.82) ( وانحراف معياري3.80) بمتوسط حسابي

الوزارة الحصول على المعلومات الالزمة لنظم المعلومات من ( والتي تنص على "تحرص 7)

(، وبدرجة عالية، وجاء بالرتبة 0.73) ( وانحراف معياري3.76) مصادر موثوقة" بمتوسط حسابي

"المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات اإلدارية مرتبة بشكل  ( والتي تنص على8) السابعة الفقرة

وبدرجة عالية، وجاء  (0.80وانحراف معياري ) (3.65وسط حسابي )منظم يسهل الرجوع إليه" بمت

"تحدد الوزارة األفراد الذين يحتاجون إلى  ( والتي تنص على6) بالرتبة األخيرة الفقرة

 .وبدرجة عالية (0.61) ( وانحراف معياري3.63) حسابيالتطوير"بمتوسط 

 المستلزمات البشرية .4

واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية تم حساب المتوسطات الحسابية 

 .(5-4)جدول في مركز وزارة التربية والتعليم لهذا المجال كما يظهر في  لدى القيادات التربوية
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 (5-4جدول )ال
القيادات التربوية في وزارة التربية  استخدام المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة 

 .مرتًبا تنازلًيا( ت البشريةالمستلزما) والتعليم نظم المعلومات اإلدارية للمجال

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 عالية 0 0.82 3.93  األعمال الالزمة لصيانة األنظمة المستخدمةتوفر الوزارة  7
 عالية 2 0.77 3.86 تعتبر الوزارة العاملين في نظم المعلومات من مكوناتها الهامة. 6

توفر الوزارة التـدريب المسـتمر الـدوري للعـاملين لتطـوير مقـدراتهم  1
 المعززة لكفاءاتهم.

 عالية 1 0.93 3.80

 عالية 4 0.85 3.74 توفر الوزارة محللين ومختصين بالبرمجيات واألنظمة. 3
 عالية 4 0.92 3.74 الفنيين المختصين وفقاا لمعايير محددة. تعين 4

2 
ــتالءم وحاجــات العمــل  ــرات الالزمــة للعــاملين لت ــوزارة الخب ــوفر ال ت

 الموكول اليه.
 عالية 0 0.92 3.69

توفر الوزارة امكانية الستعانة بالخبراء من خارج الوزارة إذا دعت  5
 الحاجة.

 عالية 6 1.00 3.61

 عالية 0.72 3.77 الكلي 

درجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية لدى القيادات التربوية في  أن (5-5)الجدول يظهر و 

مركز وزارة التربية والتعليم لمجال المستلزمات البشرية كانت عالية، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

 ،(6026 – 6030) قيم المتوسطات الحسابية من وتراوحت0.72) ) ( واالنحراف المعياري3.77)

( والتي تنص على"توفر الوزارة األعمال الالزمة لصيانة األنظمة 7وجاء بالمرتبة األولى الفقرة )

وجاء بالرتبة الثانية  ( وبدرجة عالية،0.82) ( وانحراف معياري3.93) المستخدمة" بمتوسط حسابي

مكوناتها الهامة"  "تعتبر الوزارة العاملين في نظم المعلومات من ( والتي تنص على6) الفقرة

 ( وبدرجة عالية، وجاء في الرتبة الثالثة الفقرة0.77) ( وانحراف معياري3.86) بمتوسط معياري

"توفر الوزارة التدريب المستمر الدوري للعاملين لتطوير مقدراتهم المعززة  ( والتي تنص على1)

ية، وجاء بالرتبة الرابعة ( وبدرجة عال0.93) ( وانحراف معياري3.80) لكفاءاتهم" بمتوسط حسابي

" لين ومختصين بالبرمجيات واألنظمة( واللتان تنصان على "توفر الوزارة محل4)،(3) الفقرات
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 ( وانحرافين معياريين3.74) و"تعين الفنيين المختصين وفًقا لمعايير محددة" بمتوسط حسابي

والتي تنص على "توفر الوزارة ( 2وبدرجة عالية، وجاء في الرتبة الخامسة الفقرة ) (0.92( )0.85)

( وانحراف 3.69) الخبرات الالزمة للعاملين لتتالءم وحاجات العمل الموكول إليهم بمتوسط حسابي

( والتي تنص على"توفر الوزارة 5وجاء في الرتبة السادسة الفقرة ) ( وبدرجة عالية،0.92) معياري

( وانحراف 3.61) الحاجة " بمتوسط حسابيإمكانية االستعانة بالخبراء من خارج الوزارة إذا دعت 

 ( وبدرجة عالية. 1.00) معياري
 الثاني سؤالالنتائج المتعلقة بال

ما مستوى الرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز : الثانيالسؤال النتائج المتعلقة ب
 ؟همالتربية والتعليم من وجهة نظر  ةوزار

لدرجة مستوى الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات  لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب

أداة كل مجال من مجاالت الرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم ل

 0الدراسة

 (6-4جدول )ال
ادات ممارسة الرقابة اإلدارية لدى القي المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة

 لمجالت الرقابة اإلدارية التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

النحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 عالية 1 0.52 3.72 0الرقابيةالهيكل التنظيمي والبيئة  1
 عالية 2 0.76 3.68 التشريعات والقوانين واألنظمة 2
 عالية 3 0.74 3.59 0والتكنولوجيا المستخدمة في الرقابةاألدوات  3
 عالية 0.55 3.66 الدرجة الكلية 4

درجة ممارسة الرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة  أن (6-4)الجدول ويظهر 

 معياري( وانحراف 3.66) المتوسط الحسابيكانت عالية، إذ بلغ  همالتربية والتعليم من وجهة نظر 

 المتوسطات الحسابية بين قد تراوحتف بدرجة عالية، ( وجاءت مجاالت األداة جميعاً 0.55)
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 بمتوسط حسابي مقداره" الهيكل التنظيمي والبيئة الرقابية"(، وجاء في الرتبة األولى 726.–6002)

بمتوسط " واألنظمةالتشريعات والقوانين "يجاء بالرتبة الثانو  ،(009.)، وانحراف معياري (6069)

األدوات والتكنولوجيا "جاء بالرتبة الثالثة و  ،(063.)، وانحراف معياري (6038) مقدارهحسابي 

أما فقرات  0(065.)، وانحراف معياري (6002) بمتوسط حسابي مقداره" المستخدمة في الرقابة

 :المجاالت فقد جاءت على النحو اآلتي

 بيةالهيكل التنظيمي والبيئة الرقا مجال .1

لدرجة ممارسة الرقابة اإلدارية لدى الحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطات حسابتم 

الهيكل التنظيمي والبيئة  لمجالوجهة نظرهم في مركز وزارة التربية والتعليم من  القيادات التربوية

 .(4-7كما يظهر في الجدول ) الرقابية

 (7-4)جدول ال
التربوية  اإلدارية لدى القيادات ممارسة للرقابةالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة ال

 تنازلياا  مرتباا  الهيكل التنظيمي والبيئة الرقابية لمجال همنظر  وزارة التربية والتعليم من وجهة في مركز

المتوسط  ةالفقر  الرقم
 الحسابي

النحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

2 
الواجباااااااات )تســـــــتخدم الـــــــوزارة منظومـــــــة رقابيـــــــة مدونـــــــة توضـــــــح 

 (0والمسؤوليات
 عالية 0 0.72 3.83

 عالية 0 0.70 3.83 0يوجد لدى الوزارة أهداف واضحة محددة 3

1 
يتمتــع النظــام الرقــابي فــي الــوزارة بقدرتــه علــى التكيــف مــع جميــع 

 0المتغيرات
 عالية 2 0.73 3.80

4 
النظــام الرقــابي فــي الــوزارة مــع امكانياتهــا مراعيــة حجمهــا يتناســب 

 عالية 2 0.66 3.80 0واألهداف المراد تحقيقها

10 
يتمتــــــع النظــــــام الرقــــــابي بقدرتــــــه علــــــى االستشــــــراف بالمشــــــكالت 

 0المتوقعة
 عالية 1 0.84 3.79

11 
يــــتمكن المنـــــاخ الرقـــــابي الـــــذي تعتمــــده الـــــوزارة مـــــن التكيـــــف مـــــع 

 0المتغيرات الطارئة
 عالية 4 0.82 3.73

5 
تــــوفر الــــوزارة قنــــوات اتصــــال تمكــــن العــــاملين مــــن االبــــالغ عــــن 

 0مالحظاتهم
 عالية 4 0.85 3.73
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لدى القيادات التربوية في مركز  درجة ممارسة الرقابة اإلدارية أن( 7-4)الجدول  ويظهر 

تراوحت المتوسطات الحسابية قد كانت بدرجة عالية، إذ إن  من وجهة نظرهموزارة التربية والتعليم 

تستخدم الوزارة اللتان تنصان على ( 6)،(9)لفقرات في الرتبة األولى ا وجاء، (6026 – 6002) من

يوجد لدى الوزارة أهداف واضحة محددة "،("الواجبات والمسؤوليات)منظومة رقابية مدونة توضح 

 وبدرجة عالية. (0.70(،)0.72) ( وانحرافين معياريين3.83) بمتوسط حسابي

يتمتع النظام الرقابي في الوزارة ( اللتان تنصان على 4(،)0) الفقراتوجاء في الرتبة الثانية  

بقدرته على التكيف مع جميع المتغيرات ويتناسب النظام الرقابي في الوزارة مع إمكانياتها مراعية 

( 0.66(،)0.73) ( وانحرافين معياريين3.80) حجمها واألهداف المراد تحقيقها" بمتوسط حسابي

ع النظام الرقابي بقدرته يتمت( والتي تنص على 01ثالثة الفقرة )وجاء في الرتبة ال وبدرجة عالية،

( وبدرجة 0.84) ( وانحراف معياري3.79"بمتوسط حسابي ) شراف بالمشكالت المتوقعةعلى اال

اخ الرقابي الذي يتمكن المن( اللتان تنصان على 0و) (00) فقراتعالية، وجاء في الرتبة الرابعة ال

تعتمده الوزارة من التكيف مع المتغيرات الطارئة" و"توفر الوزارة قنوات اتصال تمكن العاملين من 

المتوسط  ةالفقر  الرقم
 الحسابي

النحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 عالية 0 0.83 3.72 يتسم النظام الرقابي في الوزارة بواقعيته المعززة إلمكانية تطبيقه. 6
 عالية 6 0.91 3.71 0تتميز الرقابة اإلدارية بالشفافية المعززة للموضوعية 7
 عالية 6 0.89 3.71 0تتسم مناخات الرقابة االدارية في الوزارة بالشفافية العالية 9
 عالية 7 0.76 3.67 0يقلل النظام الرقابي في الوزارة من التكاليف غير الضرورية 15
 عالية 8 0.87 3.65 0للتعامل مع جميع المعايير الجديدةتستخدم الوزارة نظام  8

14 
تســـــتخدم الـــــوزارة أنظمـــــة مرنـــــة تســـــتطيع التكيـــــف مـــــع المتغيـــــرات 

 0الطارئة
 عالية 5 0.78 3.61

 عالية 01 0.82 3.59 0يسمح النظام الرقابي بمشاركة العامليين لإلفادة من آرائهم 13
 عالية 00 0.82 3.59 0المعايير الجديدةتستخدم الوزارة نظام للتعامل مع جميع  11
 عالية 0.52 3.72  الهيكل التنظيمي والبيئة الرقابية 
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( وبدرجة 821.(،)0.85) ( وانحرافين معياريين3.73) االبالغ عن مالحظاتهم" بمتوسط حسابي

الوزارة بواقعيه  الرقابي فييتسم النظام  ( والتي تنص على6) امسة الفقرةالخوجاء في الرتبة  عالية،

( وبدرجة عالية، وجاء 0.83) ( وانحراف معياري3.72) مكانية تطبيقه" بمتوسط حسابيالمعززة إل

الرقابة اإلدارية بالشفافية المعززة تتميز ( اللتان تنصان على" 5(،)7) في الفقرة السادسة الفقرات

( 3.71) "بمتوسط حسابية العالي الوزارة بالشفافيللموضوعية"، "تتسم مناخات الرقابة اإلدارية في 

( التي 00) السابعة الفقرة( وبدرجة عالية، وجاء في الرتبة 0.89(،)0.91) وانحرافين معياريين

 (3.67) بمتوسط حسابي الرقابي في الوزارة من التكيف غير الضروري يقلل النظامتنص على 

"يوفر  ( والتي تنص على8) ي الرتبة الثامنة الفقرة( وبدرجة عالية، وجاء ف0.76وانحراف معياري )

( 3.65) الهيكل التنظيمي في الوزارة الفرصة الستشراف المشكالت المتوقعة" بمتوسط حسابي

( والتي تنص 04التاسعة الفقرة ) ( وبدرجة عالية، وجاء في الرتبة0.87) وانحراف معياري

( 3.61سابي )ئة" بمتوسط حمع المتغيرات الطار لى"تستخدم الوزارة أنظمة مرنة تستطيع التكيف ع

( والتي تنص 01) ( وبدرجة عالية، وجاء في الرتبة العاشرة الفقرة0.78) وانحراف معياري

( واحراف 3.59فادة من آرائهم" بمتوسط حسابي )ظام الرقابي بمشاركة العاملين لإلعلى"يسمح الن

( والتي تنص على"تستخدم 02) الفقرة خيرة( وبدرجة عالية، وجاء في الرتبة األ0.82) معياري

 ( وانحراف معياري3.59الجديدة" بمتوسط حسابي ) الوزارة نظام للتعامل مع جميع المعايير

 ( وبدرجة عالية.0.82)

 التشريعات والقوانين واألنظمة .2

 القياداتتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة الرقابة اإلدارية لدى 

لمجال التشريعات والقوانين واألنظمة، ويظهر رة التربية والتعليم من وجهة نظرهم لتربوية في مركز وزاا

 .(8-4) كما في الجدول اآلتي
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(8-4)جدول ال  
 المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة التقدير للفقرات المتعلقة بالمجال

 .والقوانين واألنظمةالتشريعات : الثاني
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
 النحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

1 
قوانين ولوائح وتعليمات واضحة  يرتكز عمل الرقابة على )

 ومدونة(.
 عالية 1 0.88 3.75

0 
يتوفر لدى النظام الرقابي أنظمة لتنظيم أعمال الرقابة على 

 الجهات الخاضعة لها.
 عالية 2 0.80 3.72

4 
تقوم الوزارة بتحديث أنظمتها بما يتالءم والتشريعات 

 0الدولية
 عالية 3 0.88 3.62

2 
تعد الصالحيات الممنوحة للعاملين في الرقابة كافية 

 0لتحقيق رقابة فعالة
 عالية 4 0.82 3.60

 عالية 0.76 3.68 التشريعات والقوانين واألنظمة 

تعد الصالحيات الممنوحة للعاملين في " والتي تنص على( 2)وجاء في الرتبة األخيرة الفقرة 

وبدرجة ( 0.82) وانحراف معياري( 3.60) بمتوسط حسابي" الرقابة كافية لتحقيق لرقابة فعالة

 0عالية

 األدوات والتكنولوجيا المستخدمة في الرقابة. 3

الرقابة اإلدارية لدى تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة  

ن يلمجال التشريعات والقوانرة التربية والتعليم من وجهة نظرهم القيادات التربوية في مركز وزا

 (.5-4) اآلتيواألنظمة، ويظهر كما في الجدول 
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(9-4)جدول ال  
القيادات ممارسة الرقابة اإلدارية لدى المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة 

والتكنولوجيا المستخدمة في  لمجال األدوات هملتربية والتعليم من وجهة نظر التربوية في مركز وزارة ا
 مرتباا تنازلياا الرقابة

رة درجة ممارسة الرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزا أن (5-4)الجدول  ويظهر

لمجال األدوات والتكنولوجيا المستخدمة في الرقابة كانت عالية، إذ التربية والتعليم من وجهة نظرهم 

قيم المتوسطات الحسابية قد  أن ، إذ(0.74) وانحراف معياري( 3.59)بلغ المتوسط الحسابي 

يستخدم ""والتي تنص على( 2) وجاء في الرتبة األولى الفقرة، (6033 – 6000)تراوحت من 

 بمتوسط حسابي(" المعلومات والبيانات الرقمية)العاملون في الرقابة اإلدارية نظًما حديثة في 

والتي تنص ( 4)وبدرجة عالية، وجاء في الرتبة الثانية الفقرة ( 0.83) وانحراف معياري( 3.66)

بمتوسط حسابي " زارة على تبادل المعلومات الدولية لتعزيز مهارات العاملين فيهاتحرص الو"على

والتي تنص ( 3)وبدرجة عالية، وجاء في الرتبة الثالثة الفقرة ( 0.89)وانحراف معياري ( 3,63)

بمتوسط حسابي " األداء (كفاءة وفاعلية)وير البرامج المحوسبة لزيادة تعمل الوزارة على تط"على 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

النحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

1 
يستخدم العاملون في الرقابة اإلدارية نظمًا حديثة في )المعلومات 

 والبيانات الرقمية(.
 عالية 0 0.83 3.66

2 
ـــة لتعزيـــز مهـــارات  ـــادل المعلومـــات الدولي ـــوزارة علـــى تب تحـــرص ال

 0العاملين فيها
 عالية 2 0.95 3.63

3 
ـــــى تطـــــوير البـــــرامج المحوســـــبة لزيـــــادة  كفااااااءة )تعمـــــل الـــــوزارة عل

 0األداء( وفاعلية
 عالية 1 0.86 3.61

4 
األداريـة علـى)نظم المعلومـات والبـرامج يعتمد العاملين في الرقابة 

 الحاسوبية.
 عالية 4 0.85 3.57

 عالية 4 0.95 3.57 0تمكن الوزارة من متابعة أعمال الوحدات اإلدارية عن بعد 5

6 
يتم استخدام أسـاليب احصـائية للحصـول علـى بيانـات تسـاعد فـي 

 0تصويب االنحرافات في مختلف األنشطة
 عالية 5 0.90 3.51

 عالية 0.74 3.59 الكلي 
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واللتان ( 5)،(1)وجاء في الرتبة الرابعة  الفقرات وبدرجة عالية،( 0.86)وانحراف معياري ( 3.61)

تمكن "،("يعتمد العاملين في الرقابة اإلدارية على نظم المعلومات والبرامج الحاسوبية"تنصان على

وانحرافين ( 3.57)بمتوسط حسابي " متابعة أعمال الوحدات اإلدارية عن بعدالوزارة من 

يتم "والتي تنص على( 6) وبدرجة عالية، وجاء في الرتبة األخيرة الفقرة( 0.95)،(0.85)معياريين

استخدام أساليب إحصائية للحصول على بيانات تساعد في تصويب االنحرافات في مختلف 

 0وبدرجة عالية( 0.95) وانحراف معياري( 3.51) بمتوسط حسابي" األنشطة
 الثالث سؤالالنتائج المتعلقة بال

عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة توجد هل : السؤال الثالثالنتائج المتعلقة ب
لدى القيادات التربوية في مركز وزارة  معلومات اإلدارية ومستوى الرقابة اإلداريةلاستخدام نظم ا
  نظرهم؟ من وجهة التربية والتعليم

 تم حساب معامل االرتباط باستخدام معامل ارتباط بيرسونسؤال هذاال ولإلجابة عن

(pearson) مستوى الرقابة اإلدارية لدى ب ين درجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية وعالقتهاب

النتائج  (01-4) ويبين الجدولرة التربية والتعليم من وجهة نظرهم وزا القيادات التربوية في مركز

 :كاآلتي

(12-4) جدولال  
معامالت الرتباط بين درجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية وعالقتها بمستوى الرقابة اإلدارية لدى 

 همالقيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر 

المستلزمات  البرمجيات المعلومات المجالت
 البشرية

جودة 
 المعلومات

: األداة الكلية
نظم المعلومات 

 اإلدارية

الهيكل 
التنظيمي 
والبيئة 
 الرقابية

التشريعات 
والقوانين 
 واألنظمة

األدوات 
والتكنولوجيا 
المستخدمة 

 في الرقابة

: األداة الكلية
 الرقابة اإلدارية

أجهزة 
وأدوات 
 المعلومات

معامل 
 1 االرتباط

 

0.47 0.36 0.46 0.61 0.26 0.27 0.35 0.32 

مستوى 
 **0.00 **0.00 **0.001 **0.002 **0.00 **0.00 **0.00 **0.00 الداللة

 البرمجيات

معامل 
 االرتباط

 1 
0.73 0.52 0.87 0.48 0.42 0.53 0.54 

مستوى 
 **0.00 **0.00 **0.00 **0.00 **0.00 **0.00 **0.00 الداللة
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بين درجة ( α=  0.0.)ا وجود عالقات ارتباطية دالة إحصائيً ( 01-4)الجدول ويظهر 

 استخدام نظم المعلومات اإلدارية ومجاالتها، وبين مستوى الرقابة اإلدارية ومجاالتها من وجهة

 وعلى كافة المجاالت واألداة الكلية.هم نطر 
 الرابع سؤالالنتائج المتعلقة بال

( لدرجة α =0.05هل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى الدللة ):  السؤال الرابع
تعزى  استخدام نظم المعلومات اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم

 ؟ (وسنوات الخدمةالجنس، والمسمى الوظيفي، والمؤهل العلمي، )لمتغيرات 

 :اآلتيتمت اإلجابة عن السؤال على النحو 

 :متغير الجنس

في درجة استخدام ( α=  0.0.)وللتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية 

 ،نظم المعلومات اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم تعزى لمتغير الجنس

المستلزمات 
 البشرية

معامل 
 االرتباط

  1 
0.87 0.94 0.72 0.53 0.64 0.73 

مستوى 
 الداللة

0.00** 0.00** 0.00** 0.00** 0.00** 0.00** 

جودة 
 المعلومات

معامل 
 االرتباط

   1 
0.75 0.61 0.55 0.72 0.64 

مستوى 
 **0.00 **0.00 **0.00 **0.00 **0.00 الداللة

: األداه الكلية
نظم 

المعلومات 
 اإلدارية

معامل 
     االرتباط

1 
0.66 0.53 0.65 0.70 

مستوى 
 **0.00 **0.00 **0.00 **0.00     الداللة

الهيكل 
التنظيمي 
والبيئة 
 الرقابية

معامل 
 االرتباط

     
1 

0.59 0.73 0.935 

مستوى 
 **0.00 **0.00 **0.00      الداللة

التشريعات 
والقوانين 
 واألنظمة

معامل 
       االرتباط

1 
0.75 0.80 

مستوى 
 **0.00 **0.00       الداللة

األدوات 
والتكنولوجيا 
المستخدمة 
 في الرقابة

معامل 
        االرتباط

1 
0.90 

مستوى 
 الداللة

       0.00** 
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ويظهر  (Independnt Sample t test )مستقلينن يتالباحثة باستخدام اختبار ت لعين قامت

 ذلك.( 00-4)الجدول

 (11-4الجدول )
لدى القيادات المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية 

 تبعاا لمتغير الجنس (ت)واختبار التربوية 

المتوسط  العدد الجنس مجالت الدراسة
 الحسابي

النحراف 
 الدللة اإلحصائية درجات الحرية (ت) قيمة المعياري

أجهزة وأدوات 
 المعلومات

 0.48 4.10 104 ذكر
1.88 148 0.06 

 0.58 3.93 46 أنثى

 البرمجيات
 0.62 3.88 104 ذكر

1.51 148 0.13 
 0.54 3.72 46 أنثى

المستلزمات 
 البشرية

 0.79 3.76 104 ذكر
0.11 148 0.85 

 0.53 3.78 46 أنثى
جودة 

 المعلومات

 0.65 3.82 104 ذكر
0.07 148 0.32 

 0.50 3.71 46 أنثى

 األداء الكلي
 0.53 3.89 104 ذكر

1.19 148 0.24 
 0.39 3.78 46 أنثى

  
      عند مستوى الداللة  ةإحصائي ذات داللةق وعدم وجود فر (00-4)الجدول ويظهر 

(.0.0  =α )القيادات التربوية في مركز وزارة  في درجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية لدى

 (1.19) المحسوبة، والتي بلغت" ت"إلى قيمة  استناداً  التربية والتعليم تعزى لمتغير الجنس،

ا غير دالة احصائيً ( ت)حيث كانت جميع قيم ( للدرجة الكلية لألداة الكلية، 0.24وبمستوى داللة )

)أجهزة وأدوات المعلومات، البرمجيات، الموارد  في المجاالت (α=  0.0.)عند مستوى الداللة 

( وبمستوى داللة .0_11.88(7البشرية، جودة المعلومات( استنادًا إلى قيمة ت والتي  تراوحت بين 

 .0.06_ 0.85)بين )
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  الوظيفيمتغير المسمى 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية 

 .(02-4الجدول )لمسمى الوظيفي ويظهر ذلك في لمتغير ا لدى القيادات التربوية تبعاً 

 (10-4)الجدول 
اإلدارية لدى  المعلومات لدرجة استخدام نظم (ت)المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واختبار 

 لمتغير المسمى الوظيفي اا تبعالقيادات التربوية  

المسمى  مجالت الدراسة
المتوسط  العدد الوظيفي

 الحسابي
النحراف 
درجات  (ت) قيمة المعياري

 الحرية
الدللة 

 اإلحصائية
أجهزة وأدوات 

 المعلومات
 0.40 4.40 35 مدير

4.82 148 0.00 
 0.51 3.95 115 رئيس قسم

 0.53 4.19 35 مدير البرمجيات
4.27 148 0.00 

 0.57 3.72 115 رئيس قسم
المستلزمات 

 البشرية
 0.51 4.12 35 مدير

3.44 148 0.00 
 0.74 3.66 115 رئيس قسم

 0.51 4.17 35 مدير جودة المعلومات
4.55 148 0.00 

 0.59 3.67 115 رئيس قسم
 0.39 4.22 35 مدير األداء الكلي

5.38 148 0.00 
 0.47 3.75 115 رئيس قسم

 

( α=  0.0.)عند مستوى الداللة  ةإحصائي ذات داللةق ووجود فر (02-4) الجدول ويظهر

في درجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم 

عند مستوى الداللة  دالة احصائياً ( ت)تعزى لمتغير المسمى الوظيفي، حيث كانت جميع قيم 

(.0.0 α = 0)،أعلى متوسط حسابي ( مدير)إذ حصل فئة  وقد كانت جميع الفروق لصالح المدير

بية حيث كانت جميع قيم المتوسطات الحسا (3.75( أما فئة )رئيس قسم( بلغ )422) إذ بلغ

 0الستجابات المدراء أعلى مقارنة باستجابات عينة رؤساء األقسام
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 متغير المؤهل العلمي

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية 

وتظهر النتائج في  ليم تبًعا لمتغير المؤهل العلمي القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعلدى 

 تي:كاآل( 01-5)الجدول 

 (13-4) الجدول
 لدرجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية تبعاا لمتغير المؤهل العلميالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 

 

 العدد المؤهل العلمي مجالت الدراسة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 (ت) قيمة المعياري

درجات 
 الحرية

الدللة 
 إلحصائيةا

أجهزة وأدوات 
 المعلومات

 0.44 3.97 55 بكالوريوس فما دون
1.38 148 0.17 

 0.56 4.09 95 دراسات عليا

 البرمجيات
 0.58 3.62 55 بكالوريوس فما دون

3.38 148 0.00 
 0.57 3.95 95 دراسات عليا

المستلزمات 
 البشرية

 0.76 3.59 55 بكالوريوس فما دون
2.32 148 0.02 

 0.67 3.87 95 دراسات عليا
جودة 

 المعلومات

 0.57 3.59 55 بكالوريوس فما دون
3.09 148 0.00 

 0.60 3.90 95 دراسات عليا

 األداء الكلي
 0.48 3.69 55 بكالوريوس فما دون

3.22 148 0.00 
 0.48 3.95 95 دراسات عليا

  

عند مستوى الداللة ة إحصائيذات داللة ق و عدم وجود فر إلى ( 01-4)الجدول ويظهر 

(.0.0  =α ) في درجة استخدام أجهزة وأدوات المعلومات لدى القيادات التربوية في مركز وزارة

عند مستوى  حصائياً إغير دالة ( ت)التربية والتعليم تعزى لمتغير المؤهل العلمي، حيث كانت قيمة 

 (.0.17) ( وبمستوى داللة(1.38 إذ بلغت قيمة ت (α = 0.0.) داللةال

في درجة استخدام ( α=  0.0.)عند مستوى الداللة ة إحصائيذات داللة ق و وجود فر و 

مجيات لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم تعزى لمتغير المؤهل العلمي، حيث البر 
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وقد كان الفرق لصالح من كان (α 0=  0.0.)حصائيًا عند مستوى الداللة إدالة ( ت)كانت قيمة 

وجود فرق  ،(00.00) وبمستوى داللة( 3.384( )ت)إذ بلغت قيمة  مؤهله العلمي الدراسات العليا

في درجة استخدام المستلزمات البشرية لدى ( α=  0.0.) عند مستوى الداللة دال إحصائياً 

القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم تعزى لمتغير المؤهل العلمي، حيث كانت قيمة 

 (α 0=  0.0.) الداللةعند مستوى حصائياً إدالة ( ت)

( 2.32) إذ بلغت قيمة ت وقد كان الفرق لصالح من كان مؤهله العلمي الدراسات العليا

في درجة ( α=  0.0.)عند مستوى الداللة  وجود فرق دال إحصائياً و ، (0.02) وبمستوى داللة

استخدام جودة المعلومات لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم تعزى لمتغير المؤهل 

وقد كان الفرق  ،(α=  0.0.)ا عند مستوى الداللة حصائيً إدالة ( ت)العلمي، حيث كانت قيمة 

 (0.00) وبمستوى داللة( 3.09) لعليا إذ بلغت قيمة تلصالح من كان مؤهله العلمي الدراسات ا

في درجة استخدام نظم المعلومات ( α=  0.0.)عند مستوى الداللة  وجود فرق دال إحصائياً 

اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم تعزى لمتغير المؤهل العلمي، حيث 

كان الفرق لصالح من كان وقد  (α=  0.0.)عند مستوى الداللة  حصائياً إدالة ( ت)كانت قيمة 

 0(0.00) وبمستوى داللة( 3.22) إذ بلغت قيمة ت اسات العليامؤهله العلمي الدر

 لخدمةمتغير سنوات ا

نظم المعلومات اإلدارية  الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالتالمتوسطات قيم تم حساب 

 .(04-4) الجدوليظهر ذلك في الخدمة لمتغير سنوات  تبعاً 
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 (14-4الجدول )
 تبعاا لمتغير سنوات الخدمة نظم المعلومات اإلداريةدرجة استخدام الحسابية والنحرافات المعيارية لالمتوسطات 

 النحراف المعياري الحسابي المتوسط أفراد الدراسة الخدمةعدد سنوات  المجالت

أجهزة وأدوات 
 المعلومات

 0.57 3.96 16 سنوات 0أقل من 
 0.57 3.99 21 سنوات .0 – 0

 0.50 4.08 113 سنوات .0أكثر من 
 0.52 4.05 150 الكلي

 البرمجيات

 0.57 3.79 16 سنوات 0أقل من 
 0.43 3.86 21 سنوات .0 – 0

 0.63 3.83 113 سنوات .0أكثر من 
 0.60 3.83 150 الكلي

المستلزمات 
 البشرية

 0.49 3.69 16 سنوات 0أقل من 
 0.67 3.73 21 سنوات .0 – 0

 0.76 3.78 113 سنوات .0أكثر من 
 0.72 3.77 150 الكلي

جودة 
 المعلومات

 0.37 3.62 16 سنوات 0أقل من 
 0.69 3.77 21 سنوات .0 – 0

 0.62 3.81 113 سنوات .0أكثر من 
 0.61 3.78 150 الكلي

نظم المعلومات 
 اإلدارية

 0.34 3.76 16 سنوات 0أقل من 
 0.50 3.83 21 سنوات .0 – 0

 0.51 3.87 113 سنوات .0أكثر من 
 0.49 3.86 150 الكلي

 

وجود تقارب واضح في قيم المتوسطات الحسابية لمجاالت الدراسة ( 04-4)الجدول ويظهر 

 0الخدمة متغير سنوات الختالف مستويات واألداة الكلية تبعاً 

في درجة استخدام ( α=  0.0.)وللتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية 

نظم المعلومات اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم تعزى لمتغير سنوات 



81 
 

ويبين الجدول One Way ANOVA 0، قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي الخدمة

 0النتائج على الشكل اآلتي( 15-4)

 (15-4)ل الجدو
 سنوات الخدمة لمتغير عدد نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات إجابات أفراد الدراسة تبعاا 

 

في ( α=  0.0.) ا عند مستوى الداللةعدم وجود فرق دال إحصائيً ( 00-4)الجدول  ويظهر

درجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم تعزى 

 0.0.)ا عند مستوى الداللة حصائيً إغير دالة ( ف)، حيث كانت جميع قيم الخدمةلمتغير سنوات 

 =α 0)0الدراسةأفراد سابية الستجابات حوهذا يتضح من تقارب قيم المتوسطات ال 

      عند مستوى الداللة  ةإحصائيذات داللة ق وعدم وجود فر( 00-4)الجدول ويظهر 

(.0.0  =α ) في درجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة

مجالت 
درجات  مجموع مربعات مصدر التباين الدراسة

 الحرية
متوسط 
الدللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

أجهزة وأدوات 
 المعلومات

 0.15 2 0.30 بين المجموعات
 0.27 147 39.78 داخل المجموعات 0.57 0.56

  149 40.09 المجموع

 البرمجيات
 0.02 2 0.05 بين المجموعات

 0.361 147 53.11 داخل المجموعات 0.94 0.07
  149 53.16 المجموع

المستلزمات 
 البشرية

 0.08 2 0.17 بين المجموعات
 0.52 147 76.54 داخل المجموعات 0.85 0.16

  149 76.71 المجموع

جودة 
 المعلومات

 0.26 2 0.52 بين المجموعات
 0.37 147 54.16 داخل المجموعات 0.49 0.71

  149 54.68 المجموع

 األداء الكلي
 0.10 2 0.20 بين المجموعات

 0.25 147 36.08 داخل المجموعات 0.66 0.41
  149 36.28 المجموع
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( 0.41المحسوبة )( ف)، حيث كانت جميع قيم الخدمةالتربية والتعليم تعزى لمتغير سنوات 

كذلك عدم وجود فروق ذات ونظم المعلومات اإلدارية،  للدرجة الكلية ألداة (0.66) وبمستوى داللة

جودة و ، المستلزمات البشريةو البرمجيات، و داللة إحصائية في مجاالت أجهزة وأدوات المعلومات، 

وبمستوى داللة (0.70-0.16_0.07_0.56)  إذ بلغت قيمة فالمحسوبة( المعلومات

(0.94_0.53_0.85_0.49.) 
 الخامس سؤالالنتائج المتعلقة بال

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : السؤال الخامسالنتائج المتعلقة ب
(...0  =α ) لمستوى الرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم

 ؟ (الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة والمسمى الجنس) تعزى لمتغيرات

مستوى الرقابة اإلدارية لدى تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :الجنس متغير

 "ت"قامت الباحثة باستخدام اختبار  ،القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم تعزى للجنس

 : كاآلتي (06-4)الجدول ذلك  ويبين0 (Independnt Sample t test)تن مستقلتين لعين

 (16-4)الجدول 
 لمتغير الجنس تبعاا  (ت)واختبارالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمستوى الرقابة اإلدارية 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

    قيمة
 ( ت )

درجات 
 الحرية

الدللة 
 اإلحصائية

الهيكل التنظيمي والبيئة 
 الرقابية

 0.53 3.70 104 ذكر
0.64 148 0.52 

 0.49 3.76 46 أنثى
التشريعات والقوانين 

 واألنظمة
 0.79 3.66 104 ذكر

0.20 148 0.84 
 0.69 3.69 46 أنثى

األدوات والتكنولوجيا 
 المستخدمة في الرقابة

 0.75 3.56 104 ذكر
0.73 148 0.47 

 0.73 3.66 46 أنثى

 األداء الكلي
 0.57 3.66 104 ذكر

0.59 148 0.56 
 0.50 3.72 46 أنثى

في ( α=  0.0.)ا عند مستوى الداللة عدم وجود فرق دال إحصائيً  (06-4)الجدول ويظهر 

مستوى الرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم تعزى لمتغير الجنس، 
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 إذ بلغت قيمة ت ،(α=  0.0.)عند مستوى الداللة  حصائياً إغير دالة ( ت)حيث كانت جميع قيم 

( لألداة الكلية لمستوى الرقابة اإلدارية، وعدم وجود فروق ذات 0.557) ( بمستوى داللة0.59)

)الهيكل التنظيمي  مجاالت الرقابة اإلدارية لكافة ((a=0.00 داللة احصائية عند مستوى الداللة

 األدوات والتكنولوجيا المستخدمة في الرقابة(.و  والقوانين واألنظمة،التشريعات و  والبيئة الرقابية،

 :الوظيفي متغير المسمى

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الرقابة اإلدارية لدى القيادات 
وتم  ،لمسمى الوظيفيالمتغير  تعزى من وجهة نظرهمالتربوية في مركز وزارة التربية والتعليم 

 (17-4)ويبين الجدول 0 (Independnt Sample t test) تن مستقلتيناستخدام اختبار ت لعين
 ذلك.

 (17-4)الجدول 
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمستوى الرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية، واختبار 

 لمتغير المسمى الوظيفي (ت)

المسمى  المجال
 الوظيفي

المتوسط  العدد
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجات  (ت) قيمة
 الحرية

الدللة 
 اإلحصائية

الهيكل التنظيمي 
 والبيئة الرقابية

 0.39 3.97 35 مدير
3.32 148 0.00 

 0.53 3.65 115 رئيس قسم
التشريعات 
والقوانين 
 واألنظمة

 0.75 3.97 35 مدير
2.72 148 0.01 

 0.74 3.58 115 رئيس قسم

األدوات 
والتكنولوجيا 
المستخدمة في 

 الرقابة

 0.68 4.04 35 مدير

4.34 148 0.00 
 0.71 3.46 115 رئيس قسم

 0.48 3.99 35 مدير األداء الكلي
3.93 148 0.00 

 0.54 3.59 115 رئيس قسم
في ( α=  0.0.)ا عند مستوى الداللة وجود فرق دال إحصائيً  (07-4) الجدولويظهر 

مستوى الرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم تعزى لمتغير المسمى 
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وقد كانت  (α= 0.0.)عند مستوى الداللة  حصائياً إدالة ( ت)الوظيفي، حيث كانت جميع قيم 

ر إذ بلغ المدي فئةلصالح  جميع الفروق لصالح المدير، حيث كانت جميع قيم المتوسطات الحسابية

( 3.59) ( وجاء المتوسط الحسابي لفئة رئيس قسم0.00) وبمستوى داللة (3.99) قيمة المتوسط

 ( لألداة الكلية لمستوى الرقابة اإلدارية.0.00) وبمستوى داللة

 متغير المؤهل العلمي

لمستوى الرقابة اإلدارية لدى القيادات  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

الباحثة باستخدام اختبار  قامتو ،التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم تعزى إلى المؤهل العلمي

 0ذلك( (18-4ويبين الجدول 0 (Independnt Sample t test)تن مستقلتين ت لعين

 (18-4)الجدول 
 تبعاا لمتغير المؤهل العلمي (ت)المعيارية لمستوى الرقابة اإلدارية  واختبارالمتوسطات الحسابية والنحرافات 

 العدد المؤهل العلمي المجال
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 قيمة
 (ت)

درجات 
 الحرية

الدللة 
 اإلحصائية

الهيكل التنظيمي 
 والبيئة الرقابية

 0.51 3.69 55 بكالوريوس فما دون
0.57 148 0.57 

 0.52 3.74 95 دراسات عليا
التشريعات والقوانين 

 واألنظمة
 0.74 3.70 55 بكالوريوس فما دون

0.35 148 0.73 
 0.77 3.66 95 دراسات عليا

األدوات والتكنولوجيا 
 المستخدمة في الرقابة

 0.72 3.56 55 بكالوريوس فما دون
0.41 148 0.68 

 0.75 3.61 95 دراسات عليا
 0.54 3.66 55 بكالوريوس فما دون األداء الكلي

0.42 148 0.67 
 0.56 3.70 95 دراسات عليا

( α=  0.0.) عند مستوى الداللة عدم وجود فرق دال إحصائياً ( 08-4)الجدول ويظهر 

الرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم تعزى لمتغير المؤهل  لمستوى

( إذ بلغت α=  0.0.)عند مستوى الداللة  حصائياً إغير دالة ( ت)العلمي، حيث كانت جميع قيم 
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عدم وجود ( للدرجة الكلية ألداة الرقابة اإلدارية ، وكذلك 0.67) ( وبمستوى داللة0.42) قيمة ت

 فروق ذات داللة احصائية لجميع مجاالت الرقابة اإلدارية.

 الخدمة متغير سنوات

لمتغير  االرقابة اإلدارية تبعً لممارسة واالنحرافات المعيارية  لمتوسطات الحسابيةقيم اتم حساب 

 .(05-4) الخدمة، ويظهر ذلك في الجدول سنوات

 (19-4)الجدول 
 .لمتغير سنوات الخدمة اا ، تبعالرقابة اإلداريةلممارسة الحسابية والنحرافات المعيارية المتوسطات 

 النحراف المعياري الحسابي المتوسط أفراد الدراسةحجم  الخدمةالعدد سنوات  مجال

الهيكل التنظيمي 
 والبيئة الرقابية

 0.34 3.73 16 سنوات 0أقل من 
 0.51 3.62 21 سنوات .0 – 0

 0.54 3.74 113 سنوات .0أكثر من 
 0.52 3.72 150 الكلي

التشريعات والقوانين 
 واألنظمة

 0.76 3.50 16 سنوات 0أقل من 
 0.67 3.80 21 سنوات .0 – 0

 0.78 3.67 113 سنوات .0أكثر من 
 0.76 3.67 150 الكلي

األدوات والتكنولوجيا 
المستخدمة في 

 الرقابة

 0.68 3.60 16 سنوات 0أقل من 
 0.71 3.62 21 سنوات .0 – 0

 0.76 3.59 113 سنوات .0أكثر من 
 0.74 3.59 150 الكلي

الرقابة : األداة الكلية
 اإلدارية

 0.35 3.67 16 سنوات 0أقل من 
 0.49 3.65 21 سنوات .0 – 0

 0.59 3.69 113 سنوات .0أكثر من 
 0.55 3.68 150 الكلي

وجود تقارب واضح في قيم و عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية( 05-4)الجدول ويظهر 

وللتعرف على ما الخدمة، سنوات  لمتغير المتوسطات الحسابية لمجاالت الدراسة واألداة الكلية تبعاً 

لمستوى الرقابة ( α=  0.0.)عند مستوى الداللة  ةإذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائي
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استخدام تم  الخدمةاإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم تعزى إلى سنوات 

 تظهرالنتائج في الجدولوOne Way ANOVA 0تحليل التباين األحادي 

 (02-4)الجدول 
 لمتغير عدد سنوات الخدمة الفروق لمستوى الرقابة اإلدارية تبعاا  تحليل التباين األحادي إليجاد دللة

 

متوسط  درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين المجال
الدللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
الهيكل التنظيمي 
 والبيئة الرقابية

 0.13 2 0.26 بين المجموعات
 0.27 147 39.67 داخل المجموعات 0.62 0.47

  149 39.92 المجموع
والقوانين التشريعات 

 واألنظمة
 0.40 2 0.81 بين المجموعات

 0.58 147 85.21 داخل المجموعات 0.50 0.69
  149 86.02 المجموع

األدوات والتكنولوجيا 
المستخدمة في 

 الرقابة

 0.01 2 0.02 بين المجموعات
 0.556 147 81.78 داخل المجموعات 0.98 0.02

  149 81.80 المجموع
 0.02 2 0.04 بين المجموعات الكلي األداء

 0.31 147 44.95 داخل المجموعات 0.94 0.06
  149 44.99 المجموع

 

 (α= 0.0.)عند مستوى الداللة  عدم وجود فرق دال إحصائياً ( 21-4)الجدول  ويظهر

الرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم تعزى لمتغير سنوات  لمستوى

( للدرجة الكلية للرقابة 0.94) وبمستوى داللة (0.06) المحسوبة (ف) بلغت قيمة، حيث الخدمة

في جميع  (α=  0.0.)ا عند مستوى الداللة حصائيً إدالة  اإلدارية، وكذلك عدم وجود فروق

( وبمستوى 0.02-0.69-0.47) لقيمة )ف( المحسوبة والتي بلغت مجاالت الرقابة اإلدارية تبعاً 

 (.0.98-0.50-0.62) داللة
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

ألسئلة الدراسة وهي  اً لنتائج التي تم التوصل إليها وفقهذا الفصل على عرض لمناقشة ا يشتمل

 كما يأتي:
شة  ئج المتعلقة بالمناق  األول سؤالالنتا

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: والذي ينص على: "مادرجة استخدام نظم المعلومات 
 ؟"همالقيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر اإلدارية لدى 

إلى أن درجة استخدام نظم  (0-4) (4-4) (1-4) (2-4) (0-4) أشارت النتائج في الجدول

( بانحراف 1.86المعلومات اإلدارية لدى القيادات التربوية كانت مرتفعة إذ بلغ المتوسط الحسابي )

مجاالت األداة جميعها مرتفعة وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن نظم ( وجاءت 1.45) معياري

المعلومات اإلدارية طريقة منظمة لعرض معلومات الماضي والحاضر المتعلقة بالعمل ومتابعة 

العاملين، وتدعم نظم المعلومات اإلدارية عملية التخطيط واإلدارة، بحيث توفر المعلومات الالزمة 

القرارات الفّعالة، لتحسين األداء، وتأمين قاعدة معلومات متكاملة وواسعة  في الوقت المحدد التخاذ

للتنسيق بين العاملين، بحيث تتمكن القيادات التربوية من قياس عملهم على أساس معايير موحدة 

 تسهم في زيادة كفاءتهم.

اإلدارية على القرارات  اذفي توفير المعلومات الالزمة التخ نظم المعلومات اإلدارية تساهمو 

 . جميع المستويات للقيام بعمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة داخل المؤسسة

ورة أن تكون هذه المعلومات م المعلومات مع حاجات العاملين، وضر كما يجب أن تتالء

ومفهومة ويسهل التعامل معها، وسهولة وسرعة الوصول إليها، وامكانية التعبير عن  واضحة

 .مات الكمية على شكل أرقام، واالستفادة منها بشكل مستمرالمعلو 
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، (50.0) بمتوسط حسابي مقداره "أجهزة وأدوات المعلومات" لرتبة األولى مجالبا جاءو 

في الدرجة العالية، إذ  وجاءت فقرات هذا البعد جميعاً  ،مرتفعة، وبدرجة (009.)وانحراف معياري 

والتي تنص ( 0)، وجاء في الرتبة األولى الفقرة (6026-5066) تراوحت المتوسطات الحسابية بين

( 5066)بمتوسط حسابي " تستخدم الوزارة نظم أجهزة الحواسيب الالزمة الحتياجات العمل"على 

( والتي تنص على "تستخدم 7وبالرتبة األخيرة الفقرة ) ،وبدرجة عالية( 036.)وانحراف معياري 

(، وبدرجة 0.67( وانحراف معياري )3.83المتطورة " بمتوسط حسابي )الوزارة األجهزة الحديثة 

ذلك بأن استخدام نظم المعلومات اإلدارية يؤدي إلى توفير  الجهد والوقت، وتقليل  وقد يفسرعالية. 

األخطاء ، كما يسهم في دعم العمل الجماعي، وزيادة القدرة اإلنتاجية لدى العاملين، وتقليل 

وبذلك يتم إنجاز المهام الوظيفية بدقة متناهية، ويمكن العاملين من توفير  التعامل باألوراق،

المعلومات الضرورية والشاملة في الوقت المناسب لمتخذي القرارات من أجل وضع استراتيجيات 

مناسبة، واتخاذ القرارات السليمة، والقيام بعمليات التخطيط والتنظيم التي تزيد في جودة العمل،  وقد 

السبب ألن أجهزة وأدوات المعلومات األساس الذي يعتمد عليه القادة التربويون، والعاملون في يعود 

دخال البيانات  استخدام نظم المعلومات اإلدارية، فهي األداة الرئيسة التي يتم من خاللها العمل، وا 

 ستند جميع األعمال إلى وجودها. وجمعها وتدقيقها، وت

، وانحراف معياري (6026) حسابي مقدارهبمتوسط  بالرتبة الثانية "البرمجيات"جاء مجال و 

، بينما (6020 –.603(قيم المتوسطات الحسابية قد تراوحت من إذ أن  مرتفعة،، وبدرجة (.03.)

( والتي 2، وجاء في الرتبة األولى الفقرة )(025. – 032.)تراوحت قيم االنحرافات المعيارية بين 

أنظمة تمكنها من متابعة كافة األعمال المتعلقة باألنشطة اإلدارية بشكل تنص على" توفر الوزارة 

وجاء في الرتبة األخيرة  ( وبدرجة عالية0.69( وانحراف معياري )3.91أفضل" بمتوسط حسابي )
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 بمتوسط حسابي" توفر الوزارة برمجية النسخ االحتياطي للمعلومات"علىوالتي تنص  (3) الفقرة

ذه النتيجة إلى أن البرامج وربما تعزى ه 0وبدرجة عالية( 0.84) معياريوانحراف ( 3.75)

المستخدمة في وزارة التربية والتعليم تتالءم مع أجهزة الحاسوب ومتطلبات العمل، وتؤدي إلى تلبية 

احتياجات المستخدم من المعلومات مما يزيد من فعالية األداء الوظيفي للعاملين، ويخفف عنهم 

ة عمل مرنة تواكب كافة العمل، ويسهم استخدام نظم المعلومات اإلدارية في إيجاد بيئضغوطات 

، وتقدم أساليب فعالة التخاذ القرارات الالزمة، وقد تعود ألن مختلف التعليمات واألوامر المتغيرات

 تحتاج لبرمجيات خاصة متعلقة بالعمل يتم من خاللها تأدية المهام المطلوبة.

، وانحراف (6065) ، بمتوسط حسابي مقدارهفجاء بالرتبة الثالثة "المعلومات جودة"مجال  أما

وجاء ، (3.63_3.89)وتراوحت المتوسطات الحسابية بين ، مرتفعة، وبدرجة (0.61)معياري 

( والتي تنص على"توفر الوزارة معلومات تتسم بالدقة بسرعة الوصول إليها 0)بالرتبة األولى

( والتي تنص 6) وجاء بالرتبة األخيرة الفقرة (،0.76) وانحراف معياري( 3.89) "بمتوسط حسابي

 ( وانحراف معياري3.63) على "تحدد الوزارة األفراد الذين يحتاجون إلى التطوير "بمتوسط حسابي

المعلومات على  اذه النتيجة بأن تركيز مستخدمو وقد يستدل على ه (، وبدرجة عالية.0.61)

العاملين، وتوفر الخصائص النوعية في البيانات  ءالمنفعة، والفاعلية، والدقة في العمل كمقياس ألدا

والمعلومات بحيث تحقق األهداف، وتوفر المعلومات الالزمة لكافة المستخدمين لمساعدتهم في 

تؤثر على النتائج النهائية، فتمثل ذلك أن جودة المعلومات اتخاذ القرارات التربوية، وربما يتبين من 

، ولجودتها يتم التشديد على وتفسيراً  وشرحاً  المعلومات المادة الحية التي يتم التعامل معها تحليالً 

 لوصول للنتائج المراد تحقيقها.  المخرجات النهائية للحد من العيوب في األداء، وا
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، وانحراف (3.77)، بمتوسط حسابي مقداره "المستلزمات البشرية"وجاء بالرتبة األخيرة مجال 

( والتي تنص على "توفر الوزارة 7وجاء بالمرتبة األولى الفقرة ) 0وبدرجة عالية( 0.72)معياري 

( 0.82) ( وانحراف معياري3.93) األعمال الالزمة لصيانة األنظمة المستخدمة" بمتوسط حسابي

( والتي تنص على "توفر الوزارة إمكانية االستعانة 5وجاء في الرتبة السادسة الفقرة ) وبدرجة عالية،

( 1.00) ( وانحراف معياري3.61) بالخبراء من خارج الوزارة إذا دعت الحاجة " بمتوسط حسابي

 وبدرجة عالية. 

ذه النتيجة للقيادات التربوية في وزارة التربية والتعليم وحرصها على إيفاد العاملين وقد تنسب ه

تختص بأحدث البرامج، واألنظمة المتعلقة بمهامهم، واطالعهم على التطورات بدورات تدريبية 

يجاد سلسلة  المستجدة، وتزويدهم بالخبرات والمهارات الالزمة بين البيئة الداخلية والخارجية للعمل، وا 

إليهم في الوقت المناسب، وقد تفسر الهتمام العاملين بزيادة  منوطةمن البدائل إلنجاز األعمال ال

هم يريكفاءتهم وتطوير أدائهم لرفع مستواهم المهني وضمان حصولهم على تقديرات جيدة من قبل مد

وبالتالي يثبت كل منهم جدارته واقتداره للبقاء في مسماه الوظيفي والسعي لترقيته وزيادة دخله 

 المادي.

اءت مرتفعة، وعند الرجوع إلى فقرات االستبانة التفصيلية نجد أن فقرات المجاالت جميعها ج

وقد يعود ذلك إلى توفر نظم معلومات إدارية يشتمل على تقنيات حديثة ومنظمة، وقد تكون 

لوضوح التعليمات الخاصة بنظم المعلومات ودقتها بحيث توزع المهام وفق قوانين محددة تضمن أن 

هم ن مديريعلى إعطاء انطباع إيجابي عيقوم كل العاملين بمهامهم، وربما تعزى لحرص العاملين 

يصال معلومة لهم بارتياحهم في مجال  -معتقدين باطالعهم على االستبانات - لنيل رضاهم، وا 

 عملهم.
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(، 2100(، وفراونة )2102اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة عطاونة )

 (  2108(، وصالح )2100(، والوادية )2100ومحمد )

(، والزعبي 2115الحالية مع ما توصلت إليه دراسة بني أحمد )واختلفت نتائج الدراسة 

(2107.) 
شة  ئج المتعلقة بالمناق  الثاني سؤالالنتا

ي ينص على" ما مستوى الرقابة اإلدارية لدى تمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وال
 ؟""رة التربية والتعليم من وجهة نظرهمالقيادات التربوية في مركز وزا

ممارسة الرقابة إلى أن درجة  (5-4) (8-4) (7-4) (6-4) ولاأشارت النتائج في الجد

 كانت عالية، إذ بلغ من وجهة نظرهمعليم اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والت

 ا بدرجة عالية،ه( وجاءت مجاالت األداة جميع0.55) ( وانحراف معياري3.68) المتوسط الحسابي

ذه النتيجة إلى أن القيادات (، وقد تعزى ه726.– 6002) المتوسطات الحسابية بين قد تراوحتف

التربوية هي المسؤولة عن متابعة سير العمل والتقيد باألنظمة والتعليمات، والتأكد من التزام 

 العاملين بمهامهم، وتحديد أسباب الخلل في األداء والتوجيه لتجنب وقوعها.

الرقابة اإلدارية لتحقيق جملة من األهداف التي تتجاوز الكشف عن األخطاء والتقييم  تسعى

ومتابعة األعمال إلى تحفيز العاملين وتشجيعهم وتعزيزهم، ومن أهمها ضمان االستخدام األمثل 

ت للموارد البشرية والمالية داخل المؤسسة، وضمان االلتزام بالقوانين والتعليمات التي تضبط سلوكيا

 .العاملين وتساهم في الكشف عن العاملين والمسئولين أصحاب الكفاءات العالية والمبدعين

كما وتسهم في الكشف عن االنحرافات، والمشكالت، وتصويبها، ومنع تكرارها، وتفعيل 

االتصال اإلداري بين جميع المستويات بالشكل المطلوب، وفي تحقيق االنتماء الوظيفي للعاملين 

 .ميز الوظيفي للعاملين وزيادة اإلنتاجية للمؤسسةوتحقق الت
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 (6069) مقداره بمتوسط حسابي" الهيكل التنظيمي والبيئة الرقابيةوجاء في الرتبة األولى"

تستخدم اللتان تنصان على ( 6)،(9)في الرتبة األولى الفقرات  وجاء ،(009.)وانحراف معياري 

يوجد لدى الوزارة أهداف واضحة " ،("الواجبات والمسؤوليات)الوزارة منظومة رقابية مدونة توضح 

وجاء في  عالية، ( وبدرجة0.70) (،0.72) ( وانحرافين معياريين3.83) محددة بمتوسط حسابي

تعامل مع جميع المعايير "تستخدم الوزارة نظام لل ( والتي تنص على02) الفقرة الرتبة األخيرة

وقد تعزى هذه النتيجة ( وبدرجة عالية، 0.82) وانحراف معياري( 3.59الجديدة" بمتوسط حسابي )

ألنه يعد وسيلة لمساعدة  المؤسسة التربوية على تحقيق أهدافها، ويساعد على تقليص االختالفات 

بين األفراد إلى أقل درجة ممكنة، ويلزمهم بمتطلبات العمل، وقد تفسر هذه النتيجة، لكونه يشكل 

لى المرونة، والتوازن، واالستمرارية، إمل على التقسيم الوظيفي المستند مساحة أعمال وأنشطة تشت

وربما ألنه يشير إلى الطريقة التي تنظم بها المؤسسة التربوية مواردها البشرية، ويشتمل على أنماط 

جود مهام محددة يشرف عليها التفاعل والتنسيق والسلوك الموجه نحو إنجاز األهداف من خالل و 

  . المديرين

، وانحراف (6038) مقدارهبمتوسط حسابي " التشريعات والقوانين واألنظمة"ية جاء بالرتبة الثانو 

 يرتكز عمل الرقابة على" والتي تنص على( 6) وجاء في الرتبة األولى الفقرة ،(063.)معياري 

( 0.88) وانحراف معياري( 3.75) بمتوسط حسابي(" قوانين ولوائح وتعليمات واضحة ومدونة)

تعد الصالحيات الممنوحة " والتي تنص على( 2)وجاء في الرتبة األخيرة الفقرة  وبدرجة عالية،

( 0.82) وانحراف معياري( 3.60) بمتوسط حسابي" للعاملين في الرقابة كافية لتحقيق لرقابة فعالة

 0وبدرجة عالية
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التي تحدد مسؤوليات وقد تنسب هذه النتيجة لمجموعة القواعد واألسس والقوانين والتعليمات 

المؤسسات التربوية، وأساليب عملها، ومراقبة النتائج بصورة تضمن تحقيق األهداف، وربما تعزى 

للقوانين  هذه النتيجة إلى كونها األساس اإلداري الذي يقوم عليه ضبط السلوك، أو العمل وفقاً 

في حق كل  راءات المتخذةؤولية ويتقبلون اإلجالموضوعة، لينجز العاملون مهامهم بانضباط ومس

 0  إليهمن يتم األعمال المسندة  ويكافأ من يقصر في عمله،

 بمتوسط حسابي مقداره" األدوات والتكنولوجيا المستخدمة في الرقابة"جاء بالرتبة الثالثة و 

يستخدم " والتي تنص على( 2) وجاء في الرتبة األولى الفقرة، (065.)، وانحراف معياري (6002)

 بمتوسط حسابي(" المعلومات والبيانات الرقمية)حديثة في  اً لعاملون في الرقابة اإلدارية نظما

والتي تنص ( 6) وجاء في الرتبة األخيرة الفقرة وبدرجة عالية،( 0.83) وانحراف معياري( 3.66)

يتم استخدام أساليب إحصائية للحصول على بيانات تساعد في تصويب االنحرافات في " على

وربما يستدل  0وبدرجة عالية( 0.95) وانحراف معياري( 3.51) بمتوسط حسابي" مختلف األنشطة

يجاد الحلول بأسلوب علمي،  على هذه النتيجة بتطبيق المفاهيم النظرية بهدف حل المشكالت، وا 

صلة واستثمار المواد المتاحة إليجاد بدائل وفق المتغيرات ذات العالقة، والتكيف مع التحوالت الحا

في نظم المعلومات، وقد تعزى هذه النتيجة لكونها عملية منهجية منظمة تسعى إلى تصميم وتقويم 

 0   األداء الوظيفي وتحقيق األهداف المطلوبة

(، 2104(، وأبو كريم )2101اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ماتوصلت إليه دراسة الشريف )

 (.2100الحالية مع ما توصلت إليه دراسة الزعبي )(، واختلفت نتائج الدراسة 2106وعلي )

  



57 
 

شة  ئج المتعلقة بالمناق  الثالث سؤالالنتا

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي ينص على:" هل هناك عالقة ارتباطية ذات دللة 
إحصائية بين درجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية ومستوى الرقابة اإلدارية لدى القيادات 

 "؟من وجهة نظرهمالتربوية في مركز وزارة التربية والتعليم 

إيجابية ذات داللة  وجود عالقات ارتباطية( 01-4)دولأظهرت النتائج الموجودة في ج

بين درجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية ومجاالتها، وبين ( α=  0.0.) ة عند مستوىإحصائي

أنها ن م اً ويمكن تفسير هذه النتيجة انطالق ، همر ظن مستوى الرقابة اإلدارية ومجاالتها من وجهة

المتفاعلة بعضها مع بعض والتي تعمل على جمع مختلف مجموعة من العناصر المتداخلة أو 

أنواع البيانات والمعلومات، وتعمل على معالجتها وتخزينها وبثها وتوزيعها على المستفيدين لغرض 

 دعم عملية اتخاذ القرار وتأمين السيطرة على النظم.

 ذكرها ياسين قابيةيشكالن التكامل بين الوظائف اإلدارية والر  بعدان أساسيان للمعلومات يوجد

(2108): 

  البعد الشخصي: ويتمثل في عدة صور، أولها )الوقت( ويعني ذلك أن المعلومات مرتبطة

بالحاجة إليها خالل فترة زمنية معينة، وثانيها )الموقع( أي الوصول إلى المعلومة بغض النظر 

واضحة يسهل استيعابها، عن مكان توفرها وثالثها )الشكل( ونعني بهذا البعد أن يكون بصورة 

 كما البد أن يتصف بالدقة العالية.

 األعلى إلى  البعد التنظيمي: وهو تبادل المعلومات داخل المنظمة وخارجها وله عدة اتجاهات :

تيجية إلى اإلدارة التشغيلية، واألسفل استر المعلومات من اإلدارة العليا واالاألسفل  وهو تبادل 

صورة المنظمة والمعامالت اليومية، والتدفق األفقي من الخارج  إلى األعلى وهي التي تعكس

 والداخل للمنظمة وهو الذي يكون بين مختلف الوحدات اإلدارية للمنظمة.
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وقد تعزى هذه النتيجة العتماد القادة التربويون على نظم المعلومات اإلدارية في الرقابة وتسيير 

اعاة عاملي الوقت والدقة، إذ البد من مواكبة التطور ر األعمال، واهتمامهم في إنجاز األعمال مع م

التكنولوجي لتحسين المخرجات واألداء الوظيفي، حيث إن التفاعل بين نظم المعلومات اإلدارية 

والرقابة يسهم في إحداث نقلة نوعية متميزة ترفد المؤسسات التربوية بالكفاءات الالزمة للوصول إلى 

 األهداف المرجوة.

، (Muraina,2014) (، ومريانة2100ئج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الوادية )اتفقت نتا

 (.2108اسة حنا وعبد العزيز )ر ود

(، ودراسة 2107واختلفت نتائج الدراسة الحالية مع النتائج التي توصلت إليها دراسة العنزي )

 (.  2105أبو شحادة والقادري )
شة  ئج المتعلقة بالمناق  الرابع سؤالالنتا

 ئيةإحصا ذات دللةتوجد فروق  لهالمتعلقة بالسؤال الرابع والذي ينص على: " مناقشة النتائج
لدرجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية لدى القيادات التربوية ( α=0.05) عند مستوى الداللة

المسمى الوظيفي، والمؤهل العلمي، والجنس، في مركز وزارة التربية والتعليم تعزى لمتغيرات )
 "؟(الخدمةوسنوات 

ق ووجود فر عدم(00-4) (04-4) (01-4) (02-4) (00-4)ول رقم اجدالنتائج أظهرت 

في درجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية ( a=  0.0.)عند مستوى الداللة  ةإحصائي ذات داللة

، والمؤهل، وسنوات الجنس اتوالتعليم تعزى لمتغير لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية 

( للدرجة 0.237وبمستوى داللة ) (1.187) المحسوبة، والتي بلغت" ت"استناًدا إلى قيمة  الخدمة

 الكلية لألداة الكلية.
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تقان بغض النظر عن  وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن استخدام نظم المعلومات يتطلب مهارة وا 

العلمي، وسنوات الخدمة، فالممارسة والتدريب على استخدام أنظمة المعلومات الجنس، والمؤهل 

 يقلص الفوارق بين المتغيرات كافة.

تقان بغض النظر عن  وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن استخدام نظم المعلومات يتطلب مهارة وا 

الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة، فالممارسة والتدريب على استخدام أنظمة المعلومات 

 يقلص الفوارق بين المتغيرات كافة.         

لى تطوير أدائهم بما ينسجم ومهامهم كما قد تفسر هذه النتيجة لحرص القادة التربويين ع

 المنوطة بهم والتعامل مع أجهزة الحاسوب ال يفرق بين متغير وآخر إال بدرجة اتقان استخدامها.

في ( α=  0.0.)عند مستوى الداللة  ةإحصائي ذات داللةق ووجود فركما أظهرت النتائج 

التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم تعزى درجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية لدى القيادات 

 0المسمى الوظيفي ولصالح المدير لمتغير

وقد تعزى هذه النتيجة لكون المدير المسؤول المباشر عن آلية استخدام نظم المعلومات 

اإلدارية، حيث يرجع العاملون إليه في كل خطوة، ويتطلب ذلك إلمامه بكافة التفاصيل المتعلقة 

علومات بشكل أعمق، كما قد تفسر هذه النتيجة بحرص المدير على التزود بكافة المهارات بنظم الم

 0العامة والخاصة المتعلقة بنظم المعلومات ليحظى باألفضلية التي تتالءم مع مركزه الوظيفي

في ( α=  0.0.)عند مستوى الداللة  ةإحصائي ذات داللةق ووجود فركما أظهرت النتائج 

لدى القيادات التربوية في مركز  البرمجيات، وجودة المعلومات، والمستلزمات البشريةة استخدام درج

 0المؤهل العلمي ولصالح الدراسات العليا وزارة التربية والتعليم تعزى لمتغير
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وقد تفسر هذه النتيجة الهتمام أصحاب الشهادات العليا بالتطورات المستحدثة في مجال 

المعلومة وجودتها، وحرصهم على تطوير ذاتهم لالنخراط بقطاعات  البرمجيات واهتمامهم بنوعية

 العمل، والحصول على وظائف مرموقة ذات دخل مرتفع.

للمتعلم  اً على مجاالت البحث، مما يفتح آفاقكما قد تعزى هذه النتيجة العتماد الدراسات العليا 

باالطالع على كل ما هو جديد في مجال نظم المعلومات وتطبيقه بشكل علمي وفق قواعد وأسس 

 دقيقة تزيد من كفاءتهم وتميزهم.     

في ( α=  0.0.)عند مستوى الداللة  ةإحصائي ذات داللةق ووجود فروأظهرت النتائج عدم 

 لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم تعزى أجهزة وأدوات المعلوماتة استخدام درج

 0 لمتغير المؤهل العلمي

وقد تعزى هذه النتيجة لكون استخدام أجهزة وأدوات المعلومات أمر ليس معقد ومتاح أمام 

في  اً بذلك ال يشكل المؤهل العلمي فارقبالنسبة للعديد من األشخاص، و  سهالً  اً ويعد موضوع الجميع

 هذا األمر.

 كاآلتي:ارية مجموعة من الوظائف األساسية وهي يناط بنظم المعلومات اإلد

القيام بمعالجة البيانات وتصنيفها، وتوفير الرقابة والحماية اآلمنة على المعلومات، واالعتماد 

ات على المعلومات الالزمة للتخطيط، والتقييم، والرقابة، والعمل على حفظ المعلومات والبيان

 الخاصة بالمؤسسة.الضرورية للقيام بكافة األعمال واألنشطة 
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فر وسائل االتصال بين العاملين وضمات التواصل والتفاعل المتبادل بين العاملين اتو  يعد كما

وبين البيئة الداخلية والخارجية، واالعالن عن المواقع والمراكز الرئيسية المسؤولة عن اصدار 

 م الدوري والمستمر ألداء المؤسسة والتغذية الراجعة.يالتقيالقرارات، والمساهمة في 

اختلفت نتائج الدراسة ، و (9.00) هذه النتائج مع ما توصلت إليه نتائج دراسة فراونة واتفقت

 .(9.03) العنزيالحالية مع ما توصلت إليه دراسة 
شة  ئج المتعلقة بالمناق  الخامس سؤالالنتا

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية  واللذي ينص على "الخامسالسؤال مناقشة النتائج المتعلقة ب
لمستوى الرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة  (α=0.05)عند مستوى الداللة

 ؟( الجنس، والمسمى الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة)التربية والتعليم تعزى لمتغيرات 

 ذات قو وجود فر  (21-4) (05-4) (08-4) (07-4) (06-4) ولالجدأظهرت النتائج في ا

في مستوى الرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية ( α=  0.0.)عند مستوى الداللة  ةإحصائي اللةد

مسمى الوظيفي ولصالح المدير، وقد تفسر هذه ربية والتعليم تعزى لمتغير الفي مركز وزارة الت

النتيجة بأن المدراء يتمتعون بقدر من النشاط وتحمل ضغوطات العمل، والحزم في تطبيق القوانين 

ذلك من كون والتشريعات، والربط بين متطلبات العمل وتطبيق األنظمة الرقابية بشكل أكثر 

يجاد حلول متطلبات عملهم، وربما كانوا أكثر مقدرة على تقص ي المشكالت التي تعترض العمل وا 

 0    لها من خالل وضع الخطط المناسبة

عند مستوى الداللة  ةإحصائي اللةد ذات قو فر  وأظهرت نتائج الجداول السابقة عن عدم وجود

(.0.0  =α ) في مستوى الرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية في مركز وزارة التربية والتعليم

، وقد تعزى هذه النتائج إلى أن العاملين لمي، وسنوات الخدمة، والمؤهل العالجنس اتلمتغير تعزى 

متفقون، وبنفس  ن القادة التربويون باختالف جنسهم، ومؤهلهم العلمي، وسنوات خدمتهميعتقدون بأ
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مبنية وفق مستوى الرقابة  وربما يعود ذلك إلى أن الرقابة اإلدارية التي يمارسها القادة التربويون 

أسس واضحة ومعايير منظمة تحقق العدالة ويدركها العاملون على اختالف هذه المتغيرات، كما قد 

لية والدقة ها القادة التربويون تتسم بالشمو يشير ذلك إلى أن األنظمة والتشريعات والقوانين التي يطبق

م وحيادية ومسؤولية في والمرونة، وقد ينسب ذلك  لكفاءتهم وقدرتهم على ممارسة مهامهم بنظا

 0عملهم اإلداري

كان للمعلوماتية والتكنولوجيا دور في إحداث تغيير وتطور في المؤسسات المختلفة خاصة في 

كما أوردها مجال المعلومات اإلدارية، وقد تبين أن النظام الرقابي يعتمد على قواعد أساسية منها

 :(2102طراونه وعبد الهادي )

الشك فيه أن الرقابة تساعد في تحقيق األهداف وانجاز المطلوب، إال أن : مما الرقابة قبول .0

عدم تقبل العاملين يؤدي إلى عدم نجاح النظام وفشله وبالتالي ال يمكن للنظام الرقابي أن يكون 

 ناجحًا  إال إذا كان منسجمًا مع أفكار العاملين في المنظمة.

التي تتولى مسؤولية التشريع على مستوى الدولة : ويقصد بها تلك السلطة رقابة السلطة العليا .2

أو على مستوى المنظمة، وهي التي تحدد السياسات والتشريعات،كما وأنها تتبنى األنظمة 

 الخاصة بالمتابعة ويختلف الدول عن بعضها في أنظمتها بحسب فلسفتها التي تتبناها.

في الهرم اإلداري، شاماًل جميع  : وهي التي يمارسها المسؤول على مرؤوسيه،الرقابة الرئاسية .1

 المستويات العليا والوسطى والدنيا.

 0(9.00)هذه النتائج مع ما توصلت إليه نتائج دراسة الزعبي  اتفقت

، ودراسة عبد (9.05)نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه نتائج دراسة أبوكريم  واختلفت

 .(9.03)، وعلي (9.05)، وفراونة (9.05)الرحمن وتادرس 
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 التوصيات

الرقابة على و نظم المعلومات االدارية على  أظهرت وجود درجة مرتفعة بناًء على النتائج التي

 :، تم تقديم التوصيات والمقترحات اآلتية اإلدارية

  لـنظم المعلومـات االداريـة وتـوفير أحـدث األجهـزة والبرمجيـات الالزمـة االستمرار في رفع الكفـاءة

  .الوزارة ومواكبة التطوراتالتمام أعمال 

  تحديد العاملين المختصين وأصحاب الخبرة في مجال التكنولوجيـا للعمـل فـي مركـز وزارة التربيـة

 والتعليم.

  تطوير وتحديث مستمر لنظم المعلومـات اإلداريـة  المسـتخدمة فـي الـوزارة لتتناسـب مـع التغيـرات

 0والتطورات التكنولوجية الحديثة

  التربية والتعليم تقنيات حديثة لتحقيق أمن المعلومات الخاصة بهاتطبيق وزارة. 

 التربية والتعليم وبشكل دوري خاصة في مجال نظم  وزارة عقد دورات تدريبية لجميع العاملين في

 المعلومات اإلدارية.

 وتصــحيح األداء  نشــر الــوعي بأهميــة الرقابــة األداريــة والــدور الــذي تحققــه فــي تحقســق األهــداف

 س ايجاد العقوبات أو تصيد األخطاء.ولي

  التحديث المستمر في الوسائل واألساليب الرقابية المستخدمة في تنفيذ المهام الرقابيـة  بمـا يتسـم

 بالدقة واالتقان والمرونة العالية.

  االهتمام بصناديق الشكاوى كاداة من أدوات الرقابة اإلدارية للكشف عن القصور والخللومناقشـة

 ومتابعتها بشكل موضوعي ومستمر.الشكاوي 
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 قائمة المصادر والمراجع

 المراجع العربية

دور الرقابة اإلدارية في رفع مستوى األداء الوظيفي الفعال كما (. 2104أبو كريم، أحمد فتحي )
جامعة الملك          :السعوديةيراها القادة التنفيذيون في وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية 

 (.0سعود، مجلة مركز البحوث )

(. أنموذج رقابي مقترح ألداء اإلداريين التربويين 2105عبداهلل فضل والقادري، سليمان ) ،أبوشحادة
دراسات في مديريات وزارة التربية والتعليم األردنية في ضوء الواقع واالتجاهات المعاصرة، 

 (.151-135) (.0) (1) (46العلوم التربوية )

(. خصائص نظام المعلومات اإلدارية وأثرها في مؤشرات نجاحه، 2102آل مراد، نبال يونس )
 (.041-002( )92( )34) والقتصادمجلة اإلدارة 

( عمان: دار وائل للنشر 2). طالعامةالرقابة في اإلدارة ( 2101باغي، محمد عبد الفتاح )
 والتوزيع. 

المعلومات في المنظمات  متكنولوجيا ونظ (.2101محمود حسن)البرزنجي، حيدر شاكر وجمعة، 
 حسن الهواسي.  دالناشر محمو  (.المعاصرة منظور )إداري_ تكنولوجي 

 .دارالكتب العلمية: القاهرة(، 0)ط نظم المعلومات اإلدارية. (.2101) الحميد بسيوني، عبد

)رسالة ماجستير غير  .المؤسساتدور التدقيق المحاسبي في تسيير (. 2108، خديجة )بلوكريف
 منشورة(، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم. 

في  استراتيجية مقترحة لتطوير نظم المعلومات اإلدارية(. 2115) بني أحمد، أحمد محمد عوض
، الجامعة وزارة التربية والتعليم األردنية، أطروحة دكتوراه غير منشوره، كلية الدراسات العليا

 .األردنية

عمان: المكتبة ، (0. ط)إدارة المعرفة بين النظرية والتطبيق (.2108بني عيسى، أحمد محمد )
 الوطنية.

(. دور االلتزام الوظيفي لمحللي النظم في تحقيق جودة تصميم أنظمة 2108زهير) أحمدتوفيق، 
 (.37-06))0()8) .والقتصاديةمجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية المعلومات اإلدارية  
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عمان: دار  ،إدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات الجامعية (.2100، سيد )ثعلب
 الفكر. 

(، 0ط)أساسيات نظم المعلومات المحاسبية. (. 2115الجزراوي، إبراهيم والجنابي، عامر )
 دار اليازوري للنشر والتوزيع. عمان: 

 الوراق للنشر والتوزيع. عمان: ،(0) . طالمعاصرةاإلدارة (. 2104الحريري، محمد سرور )

عمان: دار األكاديميون للنشر  (،0) . طإدارة األفراد الحديثة(. 2106الحريري، محمد سرور )
 والتوزيع.

الرقابة اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي لدى مديري (. 2106حسن علي، مرح طاهر شكري )
الغربية من وجهات نظر  الضفةالمدارس الحكومية األساسية في محافظات شمال  

، كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح (ماجستير غير منشورة رسالة)أنفسهم.  المديرين 
 .فلسطين-نابلس الوطنية،

الجمهورية العربية السورية: منشورات الجامعة  .نظم إدارة المعلومات(. 2108) سليمحسنية، 
 السورية. االفتراضية 

(، 0ط) المفاهيم الحديثة في علم اإلدارة،(. 2101الحاللمة، محمد عزات، والمدادحة، أحمد نافع )
 عمان: مكتبة الجامعة للنشر.

ات (. دور نظم المعلوم2108، رشا دريد وعبد العزيز، سيف خالد، ونجيب، سهم حازم )حنا
مجلة جامعة إدارة األزمات دراسة تطبيقية في بعض كليات جامعة الموصل،  اإلدارية في

 كركوك للعلوم اإلدارية.

(، عمان: مركز 0. ط)التحليل المالي واستخداماته للرقابة على األداء(. 2100الحيالي، وليد )
 الكتاب األكاديمي.

تقييم وتطوير الدور الرقابي لديوان الرقابة (. 2104، جبر إبراهيم وفراونة، رامي أحمد )الداعور
مجلة المالية واإلدارية الفلسطيني في الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية )دراسة ميدانية(، 

 (.056-197( )1( )0الجامعة اإلسالمية للدراسات القتصادية واإلدارية )

(، عمان: 0، ط)واإلدارة منظمات األعمال المعاصرة، الوظائف(. 2104دودين، أحمد يوسف )
 األكاديميون للنشر. 
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 اليازوري للطباعة: عمان(، 2)طدارة التغيير والتطوير التنظيمي. (. إ2108يوسف ) أحمددودين، 
 والنشر. 

ورقلة، معهد التكنولوجيا، ميدان  –. جامعة قاصدي مرباح نظام المعلومات(. 2108رجم، خالد )
 والتجارية وعلوم التسيير.في العلوم االقتصادية  التكوين

(: 0. ط)مفاهيم حديثة في الرقابة اإلدارية(. 2102رحاحلة، عبد الرزاق وخضور، ناصر )
 اإلعمار العلمي للنشر والتوزيع. عمان، دار 

(. الرقابة اإلدارية والقضائية على 2105رزوقي، رفاه كريم، وعبد األمير وازهر عبد الحي علي )
 مجلة كلية التربية األساسية للعلوممؤسسات التعليم العالي األهلي في العراق )دراسة مقارنة(، 

 (.1638-1603) (40) ، جامعة بابلالتربوية واإلنسانية

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير دارية على المرافق اإلداريةاإل الرقابة(. 2101ريمة، بريش )
 القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي. في

(. أثر نظم المعلومات اإلدارية ورفع كفاءة العاملين في مديرية 2107الزعبي، محمد عيسى )
 (.65-49( )3( )6، المجلة العالمية للتسويق اإلسالمي. )ثاالرم التربية والتعليم في لواء

(. دور وحدات الرقابة اإلدارية في تنمية أعضاء هيئة التدريس في 2100الزعبي، ميسون طالع )
 (.034-016()1()38، دراسات العلوم التربوية )الجامعات األردنية الحكومية

. أساسيات نظم المعلومات اإلدارية(. 2104السالمي، عالء والكيالني،عثمان والبياني، هالل )
 (، عمان: دار المناهج للنشر.0ط)

، e-kutub Ltd. دار النشر:مبادئ إدارة األعمال ونظريات المنظمة(. 2105سعدي، فاطمة )
 شركة بريطانية في انجلترا.

(، عمان: دار دجلة 0. ط)لتربوية أصولها وأسسها العلميةاإلدارة ا(. 2104سالمة، ياسر خالد )
 للنشر والتوزيع.

أثر نظم المعلومات المحاسبية على مهام مدققي ديوان  .(2101محمد ) الشبيل، عون والمومني،
مجلة المنارة للبحوث المحاسبة ألردني في تعزيز المساءلة والشفافية )دراسة ميدانية(.  

 (.4) (19)والدراسات 
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أثر المساءلة اإلدارية على األداء الوظيفي للعاملين اإلداريين في وزارة (. 2101شريف، حنين )ال
، الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورةوالتعليم العالي بقطاع غزة.  التربية  
 .فلسطين-غزة

( 0، ط)اإلداريةاتخاذ القرارات  دور نظم وتكنولوجيا المعلومات في(. 2100الشوابكة، عدنان )
 عمان: دار اليازوري للنشر.

(. درجة تطبيق مديري المدارس 2107صالح، عريب محمد سليمان ومقابلة، عاطف يوسف )
، دراسات العلوم التربوية الخاصة والعامة للرقابة اإلدارية من وجهة نظر المعلمين الثانوية

 (44) (4) (003-042.) 

أساسيات نظم المعلومات (. 2100أحمد، واللصاصمة، عبد الكريم سليمان ) خالدالصرايرة، 
 (، عمان: زمزم ناشرون وموزعون.0) . طاإلدارية

(. دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء الوظيفي في وزارة 2108صالح، أحمد عارف )
 (3) (30اإلنسانية )العلوم : مجلة جامعة النجاح لألبحاثالتربية والتعليم في األردن، 

(517-544 .) 

(، عمان، دار 0. ط)الرقابة اإلدارية(. 2102وعبد الهادي، توفيق صالح ) الطراونة، حسين أحمد
 الحامد للنشر.

: عمان(، 0) طالرقابة اإلدارية المفهوم والممارسة. (. 2100طراونة، حسين وعبد الهادي توفيق )
 الحامد للنشر. دار

(، عمان: جامعة 0، ط)نظم المعلومات اإلدارية واتخاذ القرار(. 2101) الخالقطواف، عبد 
 عمران.

 المساءلة التربوية وعالقتها بالفاعلية اإلدارية في  (.2108الطويسي، زياد والطراونة، إخليف )
الجمعية األردنية مديريات التربية والتعليم في األردن من وجهة نظر رؤساء األقسام فيها، 

 (.062-035(1) (3األردنية ) التربويةالمجلة للعلوم التربوية 

النظام القانوني للرقابة اإلدارية الخارجية "دراسة (. 2108العامري، علي حسن عبد األمير )
 القاهرة: المركز العربي. (،0) " طمقارنة
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(، 0) . طمنظور استراتيجينظم إدارة المعلومات (. 2102العبادي، هاشم والعارضي، جليل )
 دار الصفاء للنشر. عمان :

(، عمان: 2) طالرقابة اإلدارية في منظمات األعمال. (. 2102عباس، علي محمد صالح )
 المكتبة الوطنية، إثراء للنشر.

(. دور كفاءة 2104عبد الرحمن، إيمان جميل عبد الفتاح، وتادرس، حربي هاشم إبراهيم )
لقرارات اإلدارية في الجامعات األردنية الرسمية من جهة نظر القادة في اتخاذ ا المعلومات 
 (.525-477( )3( )15التربوية، والنفسية ) مجلة العلومالتربويين، 

 (، عمان: الجنادرية للنشر.0. ط)مبادئ نظم المعلومات اإلدارية(. 2101عبد ربه، رائد محمد )

اساسيات اإلدارة في منظمات (. 2108عساف، عبد المعطي محمد ومسوده، مازن عبد العزيز )
 (، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.1العمال المعاصرة. ط) 

تحليل واقع نظم المعلومات اإلدارية ودورها في صناعة (. 2102) وجدي لطفي ابراهيم، عطاونة
، جامعة الخليل، كلية الدراسات العليا والبحث اليا لفلسطينيةالقرار في وزارة التربية والتعليم الع

 العلمي.

(، دار اليازوري العلمية 0. عمان: ط)اإلدارة الحديثة ومفاهيم نظريات(. 2102العالق، بشير)
 للنشر.

(. جودة نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة لدى مديري ومديرات 2106) خلفالعنزي، أمل 
، دراسات عربية في التربية وعلم النفس، تبوك التعليمية من وجهة نظرهماإلدارات في منطقة 

(07( )416-418.) 

(، عمان: دار 0) . طإدارة مصادر المعلومات والبيانات(. 2104) العيسى، سمير جمال
 للنشر. األكاديميون

، رسالة نظم المعلومات الصحية المحوسبة وعالقتها باألداء الوظيفي(. 2104الغرباوي، محمود )
 جامعة األزهر، غزة. منشورة، غير ماجستير 

. )رسالة دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية(. 2100فراونة، أشرف )
 ماجستير غير منشورة( أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، غزة، فلسطين. 
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أداء اإلدارة ومات اإلدارية في تحسين دور نظم المعل(. 2100فراونة، أشرف حسني محمد )
)دراسة تطبيقية على برنامج اإلدارة المدرسية في وزارة التربية والتعليم العالي المدرسية 
غزة البرنامج  –العليا  العليا، للدراسات واإلدارة للدراساتغزة(، أكاديمية السياسة  بمحافظات

 دارة.المشترك بين جامعة األقصى وأكاديمية السياسة واإل

(، 0. ط)المفاهيم اإلدارية الحديثة(. 2100هاني محمد وعبوي، زيد ) القدومي، محمد ومحمد،
 عمان: دار المعتز للنشر والتوزيع.

 (، عمان: المكتبة الوطنية.0. ط)تطبيق التدقيق الداخلي العملي(. 2108) بكرالقصص، سائد 

من خالل تكنولوجيا  المؤسسي األداءتحسين فاعلية (. 2100الكساسبة، وصفي عبد الكريم )
 (،عمان: دار اليازوري للنشر.0ط )المعلومات، 

تكنولوجيا المعلومات في منظات (. 2101الالمى، غسان قاسم داود والبيتاني، أميرة شكرولي )
 (، عمان: مؤسسة الوراق للنشر.0. ط)الستخدمات والتطبيقات األعمال

(، عمان: دار المعتز للنشر 0) . طمعلومات اإلداريةنظم ال(. 2100) عبداهللمحمد، جمال 
 والتوزيع.

(، 0) . تعريب سرور علي إبراهيم سرور. طنظم المعلومات اإلدارية(. 2111مكليود، رايموند )
 الرياض: دار المريخ للنشر.

( 0) ط .الرقابة اإلدارية في العهد الراشدي(. 2101الشيخ بن مزيد ) األمينالموريتاني، محمد 
 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

(، عمان: دار الحامد للنشر 1) . طنظم المعلومات اإلدارية(. 2101النجار، فايز جمعة )
 والتوزيع. 

(، 0. ط)الرقابة المستقلة على تنفيذ الموازنة للدولة(. 2105النقشبندي، ئوميد مسعود محمود )
 بيروت : منشورات زين الحقيقية.

، عمان: دار المنهل مدخل منهج تطبيقي: أساليب البحث العلمي(. 2100زعبي )الوادي، حسين ال
 للنشر والتوزيع. 
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، عالقة نظم المعلومات اإلدارية بجودة القرارات اإلدارية(. 2100الوادية، محمد سميح محمد )
 دراسة حالة، وزارة التربية والتعليم )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة األزهر: غزة.

(، 0. ط)أساسيات نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات (.2102سين، سعد غالب )يا
 عمان: دار المناهج للنشر.

(، عمان: دار اليازوري للنشر 0) طنظم المعلومات اإلدارية. (. 2108ياسين، سعد غالب )
 والتوزيع.
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 (1الملحق )                                           

 الدراسة بصورتها األولية اتاأد

 
 

 
 ...................................... المحترم حضرة األستاذ/ة الدكتور/ة

 .................................... وبعد السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 

 الرقابة بمستوى وعالقتها اإلدارية المعلومات نظم استخدامدراسة بعنوان "تقوم الباحثة بإجراء 
استكمااًل لمتطلبات الحصول  وذلكوالتعليم"  التربية وزارة مركز في التربوية القيادات اإلدارية لدى

على درجة الماجستير في اإلدارة والقيادة في جامعة الشرق األوسط ، تهدف الدراسة إلى التعرف 
درجة استخدام نظم المعلومات اإلدارية وعالقتها بمستوى الرقابة اإلدارية لدى القيادات التربوية على 

 في مركز وزارة التربية والتعليم.
ولما عرف عنكم من خبرات وقدرات عالية في مجال البحث العلمي، نأمل من سعادتكم 

االستبانة، ومدى وضوح كل التكرم بإبداء آرائكم عن وضوح كل عبارة، ومالحظاتكم عن محاور 
 منها وانتمائها لبعضها، كما آمل التفضل بإضافة ما ترونه مناسبًا من عبارات ومقترحات.

أرجو العلم بأن اإلجابة عن فقرات أداة الدراسة سوف تكون وفق سلم ليكرت الخماسي،  
 على النحو اآلتي: )عالية جدًا، عالية، متوسط، منخفضة، منخفضة جدًا(.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.
 

 : وفاء صالح عبد الرحمن الرحاحلة  الباحثة                                                     
 1772157246رقم الهاتف: 

 :البيانات الشخصية للمحكم

 ......................................................................................................اإلسم:

 ...............................................................................................:التخصص

 .....................................................................................................الجامعة:

 .............................:..............................................................الرتيه األكاديمية
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 القسم األول: الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة 

 أمام العبارة المناسبة فيما يأتي: (√)الرجاء وضع إشارة 

 الجنس:             -0

 ذكر            انثى   

 : الوظيفي المسمى -2

 رئيس قسم:        مدير / مساعد إداري         -1

 سنوات الخدمة:     عدد -4

 سنوات 01أكثر من          سنوات      01 - سنوات  0سنوات           0أقل من     

 المؤهل العلمي:  -0

 بكالوريوس فما دون            دراسات عليا     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



006 
 

 القسم الثاني: استبانة نظم المعلومات اإلدارية

 الفقرة الرقم
التعديل  وضوح الفقرة الصياغة اللغوية النتماء للمجال

المقتر 
غير  منتمية ح

غير  سليمة منتمية
غير  واضحة سليمة

 واضحة
 األول: أجهزة وأدوات المعلومات:المجال 

تستخدم الوزارة األجهزة والحواسيب الالزمة والتي  1
 تتناسب واحتياجات العمل.

       

2 
تستخدم األجهزة واألنظمة مساحات كافية لحفظ 

 البيانات وتخزين المعلومات.
       

3 
تسعى الوزارة لجعل الحواسيب جزءًا أساسيًا في 

 ووظائفها اإلدارية.انجاز أعمالها 
       

4 
سهولة التعامل مع جميع المعدات واألجهزة 

 الحاسوبية.
       

0. 5 
تعتمد الوزارة شبكات ربط األجهزة مع أجهزة 

 أخرى في مختلف المستويات.
       

        العمل على الصيانة الدورية والمستمرة لألجهزة. 6

        والمتطورة.تستخدم الوزارة األجهزة الحديثة  7
 المجال الثاني: البرمجيات 

8 
االعتماد على نظم حديثة في حفظ المعلومات 

 والتخزين واالسترجاع.
       

توفر أنظمة قادرة على متابعة األعمال وكافة  9
 األنشطة اإلدارية بشكل أفضل

       

10 
استخدام شبكة االنترنت للقيام باألعمال واتمام  

 المعامالت.
       

11 
تسعي الوزارة إلى تحديث مستمر ودوري 
 للبرمجيات المستخدمة كلما دعت الحاجة.

       

        تتسم الرامج بالمرونة وسهولة االستخدام. 12
        توفر البرمجية النسخ االحتياطي للمعلومات. 13

النظم المستخدمة قادرة على متابعة األعمال  14
 واألنشطة بشكل أفضل.
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 المجال الثالث: المستلزمات البشرية

15 
التدريب المستمر والدوري لدي العاملين لتطوير 

 كفاءتهم وقدراتهم 
       

16 
توفر خبرات لدى العاملين تتالءم وحاجات العمل 

 الموكل إليه.
       

        توفر محللين ومختصين بالبرمجيات واألنظمة. 17

المختصـــين وفـــق ضـــوابط ومعـــايير تعـــين الفنيـــين  18
 محددة.

       

19 
ــالخبراء مــن خــارج الــوزارة إذا  امكانيــة االســتعانة ب

 دعت الحاجة.
       

20 
يعـــــد العــــــاملين فــــــي نظـــــم المعلومــــــات مــــــن أهــــــم 

 مكونات الوزارة.
       

21 
تــوفر الــوزارة عمــال صــيانة يمتلكــون القــدرة علــى  

 تصميم األنظمة.
       

 الرابع: جودة المعلومات:المجال 

ــــة وســــرعة  22 تــــوفر معلومــــات صــــحيحة تتســــم بالدق
 الوصول اليها.

       

23 
تــــــــوفر المعلومــــــــات قابلــــــــة للتحــــــــديث والتطــــــــوير 

 المستمر.
       

24 
يعــــد النظــــام معلومـــــات شــــاملة لجميــــع الوحـــــدات 

 اإلدارية
       

25 
يوفر النظام سهولة تبادل المعلومات بين مختلف 

 الوحدات اإلدارية وبما يتالءم مع الحاجة 
       

26 
تســــــاهم نظــــــم المعلومــــــات فــــــي إعــــــداد وتصــــــميم 

 الخطط االستراتيجية.
       

27 
تحدد األفراد الذين يحتاجون إلى تحسين وتطـوير 

 مستمر.
       

28 
لـــــنظم  يـــــتم الحصـــــول علـــــى المعلومـــــات الالزمـــــة

 المعلومات من مصادر موثوقة.
       

المعلومـــات التـــي يوفرهـــا نظـــم المعلومـــات مرتبـــة  29
 منظمة يسهل الرجوع إليها.

       

30 
غيــــاب أي طــــرف أكــــاديمي ال يعيــــق المعلومــــات 

 من وصولها بالوقت المناسب.
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 القسم الثالث: استبانة الرقابة اإلدارية

 الفقرة الرقم
 وضوح الفقرة الصياغة اللغوية للمجالالنتماء 

التعديل 
غير  منتهية المقترح

غير  سليمة منتمية
 سليمة

غير  واضحة
 واضحة

 المجال األول : الهيكل التنظيمي والرقابة اإلدارية :

يتمتع النظام الرقابي بقدرته على التكيف مع  1
 جميع المتغيرات.

       

2 
مدونة مع  تستخدم الوزارة منظومة رقابية

 توضيح الواجبات والمسؤوليات.
       

        يوجد لدى الوزارة أهداف واضحة ومحددة. 3

4 
يتناسب النظام الرقابي وامكانيات الوزارة 

 وحجمها واألهداف المراد تحقيقها.
       

5 
توفر الوزارة قنوات اتصال تمكن العاملين من 

 االبالغ عن مالحظاتهم.
       

        النظام الرقابي بواقعيته وامكانية تطبيقه.يتسم  6
        تتميز الرقابة بالشفافية والموضوعية. 7

8 
يتمتع بالقدرة على التنبؤ بالمشكالت منعًا 

 لحدوثها.
       

        تتسم الرقابة االدارية بالشفافية العالية 9

10 
يتمتع النظام الرقابي بقدرته على التنبؤ 

 المتوقعة منعا لحدوثها. بالمشكالت
       

11 
القــــــدرة علــــــى التكيــــــف مــــــع جميــــــع المتغيــــــرات 

 والحاالت الطارئة.
       

12 
تســتخدم الــوزارة نظــام رقــابي قابــل للتعامــل مـــع 

 جميع الشروط والمعايير الجديدة.
       

13 
يســـمح النظـــام بمشـــاركة العـــاملين وأخـــذ آرائهـــم 

 بعين االعتبار.
       

14 
تســتخدم الــوزارة أنظمــة قــادرة علــى التكيــف مــع 

 جميع المتغيرات والحاالت الطارئة.
       

15 
ــــــل النظــــــام الرقــــــابي مــــــن التكــــــاليف الغيــــــر  يقل

 ضرورية وفوائده تفوق تكاليفه.
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 الفقرة الرقم
 وضوح الفقرة الصياغة اللغوية النتماء للمجال

التعديل 
 منتهية المقترح

غير 
 سليمة منتمية

غير 
 واضحة سليمة

غير 
 واضحة

 المجال الثاني : التشريعات والقوانين واألنظمة :

16 
يتــــوفر لــــدى النظــــام الرقــــابي أنظمــــة وتعليمــــات 
لتنظــيم أعمــال الرقابــة علــى الجهــات الخاضــعة 

 لها.

       

17 
تعد الصالحيات الممنوحة للعـاملين فـي الرقابـة 

 كافية لتحقيق رقابة فعالة.
       

18 
يرتكـــــــز عمـــــــل الرقابـــــــة علـــــــى قـــــــوانين ولـــــــوائح 

 وتعليمات واضحة ومدونة.
       

19 
تقـــوم الـــوزارة بتحـــديث األنظمـــة والتعليمـــات بمـــا 

 يتالءم والتشريعات الدولية.
       

 المجال الثالث : األدوات والتكنولوجيا المستخدمة في الرقابة :

21 
نظــم يعتمــد العــاملين فــي الرقابــة اإلداريــة علــى 

 المعلومات والبرامج الحاسوبية.
       

20 
ـــــــظ  ـــــــة فـــــــي حف يســـــــتخدم العـــــــاملين نظـــــــم حديث

 واسترجاع المعلومات والبيانات الرقابية.
       

22 
تعمــــــل علــــــى تطــــــوير بــــــرامج محوســــــبة تعمــــــل 
تطوير البـرامج المحوسـبة لزيـادة كفـاءة وفاعليـة 

 األداء.

       

21 
ـــــرات والمهـــــارات  ـــــادل الخب ـــــتم تب ـــــة مـــــع ي الحديث

 المنظمات الدولية
       

24 
تمكن الوزارة من متابعـة وظـائفهم وأعمـالهم فـي 

 الوحدات اإلدارية عن بعد.
       

20 
يــتم اســتخدام أســاليب احصــائية للحصــول علــى 
معلومــات تســاعد فــي تصــويب االنحرافــات فــي 

 مختلف األنشطة.
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 (0ملحق )ال

 الدراسة اقائمة بأسماء محكمي أدات
 

 الجامعة التخصص الرتبة السم الرقم
 الجامعة األردنية إدارة تربوية أستاذ دكتور هاني عبد الرحمن الطويل 1

 جامعة البلقاء التطبيقية إدارة تربوية أستاذ دكتور الخرابشةعمر محمد  2

 جامعة الشرق األوسط إدارة تربوية أستاذ دكتور المقابلة يوسف  عاطف  3

 جامعة البلقاء التطبيقية إدارة تربوية أستاذ دكتور عدنان عبد السالم العضايلة 4

 جامعة البلقاء التطبيقية إدارة تربوية أستاذ دكتور أحمد محمد أحمد بدح 5

 الجامعة األردنية إدارة تربوية أستاذ مشارك صالح أحمد العبابنة 6

 البلقاء التطبيقية جامعة إدارة تربوية  أستاذ مشارك محمد القداح 7

 جامعة الشرق األوسط مناهج تدريس أستاذ مشارك عثمان ناصر منصور 8

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا تعليم أستاذ مشارك السعيد خليل 9

 جامعة الشرق األوسط مناهج تدريس أستاذ مشارك شحادة حسنفواز 11

 الشرق األوسطجامعة  إدارة تربوية أستاذ مشارك أمجد  محمود درادكة 11

 جامعة الشرق األوسط إدارة تربوية  أستاذ مساعد حسونةعادل  أسامة  12
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  (3) الملحق
النهائيةالدراسة بصورتها  ااتأد  

 

 
 

 /ة....................................... المحترم /ةالتربوي/ة القائدحضرة 
 ....................................... تحية طيبة وبعد

 
 بمستوى وعالقتها اإلدارية المعلومات نظم استخدامتقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "

استكمااًل لمتطلبات  وذلك" والتعليم التربية وزارة مركز في التربوية القيادات اإلدارية لدى الرقابة
 .الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة والقيادة في جامعة الشرق األوسط 

 

وتتضمن االستبانة ثالثة أقسام ، األول الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة، والثاني نظم     
 المعلومات اإلدارية، والثالث الرقابة اإلدارية.

 

أمام ما ترونه مناسًبا لكل فقرة، علًما بأن االجابات  (√ووضع اشارة )يرجى قراءة فقرات االستبانة 
 كاآلتي: (Likert) مقياس ليكرت الخماسيعلى الفقرات ستكون ضمن 

 )عالية جًدا، عالية، متوسطة، منخفضة، منخفضة جًدا(.
 

االجابة،  وتأمل الباحثة أن تنال االستبانة اهتمامكم واستجاباتكم مع توخي الدقة والموضوعية في
 مؤكًدا لكم أن المعلومات المقدمة ستعامل بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط.

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.

 
 : وفاء صالح عبد الرحمن الرحاحلة  الباحثة                                      

 6177215724رقم الهاتف: 
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 القسم األول: الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة 
 أمام العبارة المناسبة فيما يأتي:(√)الرجاء وضع إشارة 

 :            الجنس.1

 ذكر            انثى   

 :المسمى الوظيفي.2

  رئيس قسم:          مدير / مساعد إداري           

 عدد سنوات الخدمة:    ..3

 سنوات 01سنوات         أكثر من  01 -سنوات  0سنوات           0أقل من      

 المؤهل العلمي: .4

 بكالوريوس فما دون            دراسات عليا
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 القسم الثاني: استبانة نظم المعلومات اإلدارية
 فيما يأتي:أمام العبارة المناسبة  (√الرجاء وضع إشارة )

 الفقرة الرقم
 درجة الموافقة

 منخفضة جداا  منخفضة متوسطة ةعالي عالية جداا 

 المجال األول: أجهزة وأدوات المعلومات:

1 
تستخدم الوزارة األجهزة والحواسيب الالزمة والتي 

 تتناسب واحتياجات العمل.
     

2 
تستخدم األجهزة واألنظمة مساحات كافية لحفظ  

 البيانات وتخزين المعلومات. 
     

3 
تسعى الوزارة لجعل الحواسيب جزءًا أساسيًا في 

 انجاز أعمالها ووظائفها اإلدارية.
     

4 
سهولة التعامل مع جميع المعدات واألجهزة 

 الحاسوبية. 
     

0. 5 
مع أجهزة أخرى تعتمد الوزارة شبكات ربط األجهزة 

 في مختلف المستويات.
     

      العمل على الصيانة الدورية والمستمرة لألجهزة. 6

      تستخدم الوزارة األجهزة الحديثة والمتطورة. 7

 المجال الثاني: البرمجيات 

8 
االعتماد على نظم حديثة في حفظ المعلومات 

 والتخزين واالسترجاع.
     

9 
قادرة على متابعة األعمال وكافة توفر أنظمة 

 األنشطة اإلدارية بشكل أفضل
     

10 
استخدام شبكة االنترنت للقيام باألعمال واتمام  

 المعامالت.
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 الفقرة الرقم
 درجة الموافقة

 منخفضة جداا  منخفضة متوسطة ةعالي عالية جداا 

11 
تسعي الوزارة إلى تحديث مستمر ودوري 

 المستخدمة كلما دعت الحاجة.للبرمجيات 
     

      تتسم الرامج بالمرونة وسهولة االستخدام. 12

 توفر البرمجية النسخ االحتياطي للمعلومات. 13
  

 

   

14 
النظم المستخدمة قادرة على متابعة األعمال 

 واألنشطة بشكل أفضل.
     

 المجال الثالث: المستلزمات البشرية

15 
التدريب المستمر والدوري لدي العاملين لتطوير 

 كفاءتهم وقدراتهم 
     

16 
توفر خبرات لدى العاملين تتالءم وحاجات العمل 

 الموكل إليه.
     

 توفر محللين ومختصين بالبرمجيات واألنظمة. 17
  

 

   

18 
تعين الفنيين المختصين وفق ضوابط ومعايير 

 محددة.
     

19 
االستعانة بالخبراء من خارج الوزارة إذا امكانية 

 دعت الحاجة.
     

20 
يعد العاملين في نظم المعلومات من أهم مكونات 

 الوزارة.
     

21 
توفر الوزارة عمال صيانة يمتلكون القدرة على  

 تصميم األنظمة.
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 الفقرة الرقم
 درجة الموافقة

 جداا منخفضة  منخفضة متوسطة ةعالي عالية جداا 

 : جودة المعلومات: المجال الرابع

22 
توفر معلومات صحيحة تتسم بالدقة وسرعة 

 الوصول اليها.
     

23 
توفر المعلومات قابلة للتحديث والتطوير 

 المستمر.
     

24 
يعد النظام معلومات شاملة لجميع الوحدات 

 اإلدارية
     

25 
يوفر النظام سهولة تبادل المعلومات بين مختلف 

 الوحدات اإلدارية وبما يتالءم مع الحاجة 
     

26 
تساهم نظم المعلومات في إعداد وتصميم الخطط 

 االستراتيجية.
     

27 
تحدد األفراد الذين يحتاجون إلى تحسين وتطوير 

 مستمر.
     

28 
يتم الحصول على المعلومات الالزمة لنظم 

 المعلومات من مصادر موثوقة.
     

29 
المعلومات التي يوفرها نظم المعلومات مرتبة 

 منظمة يسهل الرجوع إليها.
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 : استبانة الرقابة اإلدارية القسم الثالث

 ( أمام العبارة المناسبة فيما يأتي:√الرجاء وضع إشارة )

 الفقرة الرقم
 درجة الموافقة

 منخفضة جداا  منخفضة متوسطة ةعالي عالية جداا 

 المجال األول : الهيكل التنظيمي والرقابة اإلدارية :

1 
يتمتع النظام الرقابي بقدرته على التكيف مع 

 جميع المتغيرات.
     

2 
تستخدم الوزارة منظومة رقابية مدونة مع توضيح 

 الواجبات والمسؤوليات.
     

      ومحددة.يوجد لدى الوزارة أهداف واضحة  3

4 
يتناسب النظام الرقابي وامكانيات الوزارة وحجمها 

 واألهداف المراد تحقيقها.
     

5 
توفر الوزارة قنوات اتصال تمكن العاملين من 

 االبالغ عن مالحظاتهم.
     

 يتسم النظام الرقابي بواقعيته وامكانية تطبيقه. 6
  

 

   

 والموضوعية.تتميز الرقابة بالشفافية  7
  

 

   

8 
يتمتع بالقدرة على التنبؤ بالمشكالت منعًا 

 لحدوثها.
     

 تتسم الرقابة االدارية بالشفافية العالية 9
  

 

   

10 
يتمتع النظام الرقابي بقدرته على التنبؤ 

 بالمشكالت المتوقعة منعا لحدوثها.
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 الفقرة الرقم
 درجة الموافقة

 منخفضة جداا  منخفضة متوسطة ةعالي عالية جداا 

11 
القدرة على التكيف مع جميع المتغيرات والحاالت 

 الطارئة.

  

 

   

12 
تستخدم الوزارة نظام رقابي قابل للتعامل مع جميع 

 الشروط والمعايير الجديدة.

  

 

   

13 
يسمح النظام بمشاركة العاملين وأخذ آرائهم بعين 

 االعتبار.

  

 

   

14 
الوزارة أنظمة قادرة على التكيف مع جميع تستخدم 

 المتغيرات والحاالت الطارئة.

  

 

   

15 
يقلل النظام الرقابي من التكاليف الغير ضرورية 

 وفوائده تفوق تكاليفه.

  

 

   

 المجال الثاني : التشريعات والقوانين واألنظمة :

16 
يتوفر لدى النظام الرقابي أنظمة وتعليمات لتنظيم 

 الرقابة على الجهات الخاضعة لها.أعمال 
     

17 
تعد الصالحيات الممنوحة للعاملين في الرقابة 

 كافية لتحقيق رقابة فعالة.
     

18 
يرتكز عمل الرقابة على قوانين ولوائح وتعليمات 

 واضحة ومدونة.
     

19 
تقوم الوزارة بتحديث األنظمة والتعليمات بما 

 يتالءم والتشريعات الدولية.
     

 المجال الثالث : األدوات والتكنولوجيا المستخدمة في الرقابة :

21 
يعتمد العاملين في الرقابة اإلدارية على نظم 

 المعلومات والبرامج الحاسوبية.
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 الفقرة الرقم
 درجة الموافقة

 منخفضة جداا  منخفضة متوسطة ةعالي عالية جداا 

حفظ واسترجاع  يستخدم العاملين نظم حديثة في 20
       المعلومات والبيانات الرقابية.

22 
تعمل على تطوير برامج محوسبة تعمل تطوير 
      البرامج المحوسبة لزيادة كفاءة وفاعلية األداء.

21 
يتم تبادل الخبرات والمهارات الحديثة مع 

 المنظمات الدولية
     

24 
تمكن الوزارة من متابعة وظائفهم وأعمالهم في 

 الوحدات اإلدارية عن بعد.
     

20 
يتم استخدام أساليب احصائية للحصول على 
معلومات تساعد في تصويب االنحرافات في 

 مختلف األنشطة.
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 (4ملحق )ال

 ق األوسط إلى وزارة التربية والتعليمركتاب تسهيل مهمة من رئيس جامعة الش
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 (5ملحق )ال

 مهمة من وزارة التربية والتعليمكتاب تسهيل 
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 (6ملحق )ال

 ة البحثيةءالبرا

 


