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ملخص:

هدفت الدراسة الى التعرف إلى دور نظام إدارة المعلومات التربوية " "Open Emisفي و ازرة

التربية والتعليم األردنية في تلبية حاجات الهيئة اإلدارية والتعليمية في مدارس محافظة معان ،ومدى
رضاهم عنه .إستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتم تصميم إستبانة كآداة رئيسة لجمع
البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )082إدارياً ومعلماً في مدارس محافظة معان ،وأظهرت
النتائج أن نظام إدارة المعلومات التربوية يلبي حاجات الهيئة اإلدارية والتعليمية بدرجة مرتفعة ،إذ

يلبي النظام الحاجات على الترتيب اآلتي( ،الحاجة اإلجتماعية  ،الحاجة األكاديمية ،الحاجة
اإلدارية ،الحاجة اإلحصائية،الحاجة اإلقتصادية ،الحاجة التنظيمية) ،كما أظهرت النتائج أنه ال
ت وجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة لدور نظام إدارة
المعلومات تعزى لمتغيرات الدراسة (النوع اإلجتماعي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،المسمى

الوظيفي) ،وأن درجة رضا الهيئة اإلدارية والتعليمية عن النظام كانت متوسطة ،كما أوصت الدراسة
بعقد دورات تدريبية لمستخدمي النظام لمتابعة تطوراته.
الكلمات المفتاحية :نظام إدارة المعلومات التربوية ،حاجات الهيئة اإلدارية والتعليمية ،محافظة

معان.

* وزارة التربية والتعليم /األردن
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....دور نظام إدارة المعلومات التربوية

The role of the educational information management system
(OpenEmis) for the Ministry of Education in meeting the needs of the
administrative and educational staff in the schools of Ma'an
Governorate and their degree of satisfaction with it
Shaker Khaleel Jbarat*
Abstract:
The study aimed to identify the role of educational information
management system "OpenEmis" of the Jordanian Ministry of Education to
meet administrative and educational needs of Ma'an schools staff, and their
satisfaction. The researcher used the analytical descriptive method and a
questionnaire as a main tool for data collection. The study sample consisted
of (280) members from Ma’an schools. The results revealed that the
educational information management system is highly effective to address
the administrative and educational needs, in which the social needs are met
first, then the academic, and finally the administrative needs. Also, there are
no statistically significant differences in the average scores of the study
sample because of the study variables such as social type, educational
qualification, years of service, and job title. Additionally, the results clear
that the level of satisfaction is moderate. Thus, training sessions for the
system users to measure its developments, are recommended.
Keywords: Information Management System, Educational and Educational
Needs, Ma'an Governorate.
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المقدمة

تؤؤد التكنولوجيؤا دو اًر مهمؤاً فؤي أنظمؤة المعلومؤؤات فؤي جميؤع المجؤؤاالت اإلقتصؤادية والسياسؤؤية

والتعليميؤؤة ،ونتيجؤؤة التغي ؤرات والتطؤؤورات اإلجتماعيؤؤة واإلقتصؤؤادية والعلميؤؤة التكنولوجيؤؤة التؤؤي تواجههؤؤا
العملية التعليمية ،كان البد من مواكبة هذه التطورات من قبل المؤسسات التعليمية فؤي تقؤديم خؤدماتها
للتواصل مع المستفيدين ولتسهيل األعمال وسرعة اإلنجاز.

وقؤؤد تؤؤالر النظؤؤام التعليمؤؤي بالتقؤؤدم التكنولؤؤوجي ،ممؤؤا أسؤؤهم فؤؤي إدخؤؤال التكنولوجيؤؤا الؤؤى المؤؤدارس
واإلسؤؤتفادة منؤؤه فؤؤي كؤؤل مؤؤا يتعلؤؤق بالعمليؤؤة التعليميؤؤة مؤؤن طلبؤؤة ومعلمؤؤين ،ونشؤؤاطات ،ومنؤؤاهج ،ممؤؤا
وضؤؤع التعلؤؤيم أمؤؤام تحؤؤديات ومتطلبؤؤات كلي ؤرة ،وأبرزهؤؤا المقؤؤدرة علؤؤى التعامؤؤل مؤؤع األنظمؤؤة التكنولوجيؤؤة
واستغاللها في إستلمار المعلومات(.)Alwadia,2015

وتعؤد المعلومؤات التربويؤة لؤروة ،تكمؤؤن أهميتهؤا فؤي إتخؤاذ القؤ اررات ،واإلسؤهام فؤي وضؤع الخطؤؤط

ورسؤ ؤؤم السياسؤ ؤؤات وتعؤ ؤؤديلها ،والرقابؤ ؤؤة وتقيؤ ؤؤيم األداء للمؤ ؤؤدارس ،وتعؤ ؤؤد إتخؤ ؤؤاذ الق ؤ ؤ اررات اإلداريؤ ؤؤة أكلؤ ؤؤر
إستخدامات المعلومات أهمية(.)Sultan,2005
وبنؤؤاءاً علؤؤى القؤؤدر الهائؤؤل مؤؤن المعلومؤؤات اإلداريؤؤة واألكاديميؤؤة الالزمؤؤة فؤؤي المنظمؤؤات التعليميؤؤة

وأهميتها في مختلف المراحل الزمنية ،يتوجب وجود نظام لتخزينها وحفظها واسترجاعها عنؤد الحاجؤة،
ويعؤ ؤؤد نظؤ ؤؤام إدارة المعلومؤ ؤؤات التربويؤ ؤؤة ( ،)OpenEmisأحؤ ؤؤد أبؤ ؤؤرز األمللؤ ؤؤة علؤ ؤؤى نظؤ ؤؤم المعلومؤ ؤؤات
التربويؤؤة ،وال ؤؤذ يمك ؤؤن تخصيص ؤه بس ؤؤهولة لتلبي ؤؤة اإلحتياج ؤؤات المت ازي ؤؤدة ل ؤؤدى قطؤؤاع التربي ؤؤة والتعل ؤؤيم
()Ministry of Education, Jordan, 2015
مشكلة الدراسة:

تعؤؤد تكنولوجيؤؤا المعلومؤؤات عصؤؤب الحيؤؤاة فؤؤي الوق ؤت ال ؤراهن ،ومؤؤع إنتشؤؤار الب ؤرامج األلكترونيؤؤة

واعتمؤؤاد المؤسسؤؤات التعليميؤؤة عليهؤؤا ،والتسؤؤابق فؤؤي تقؤؤديم خؤؤدمات تعليميؤؤة أفضؤؤل ،واج ؤراء عديؤؤد مؤؤن
الدراسات التي إجريت لمعرفة دور نظام المعلومات التربوية في الدول المختلفؤة ملؤل فلسؤطين وكينيؤا،

والتؤ ؤؤي بحلؤ ؤؤت دور النظؤ ؤؤام فؤ ؤؤي مسؤ ؤؤاعدة المؤ ؤؤديرين لتخطؤ ؤؤي المشؤ ؤؤكالت التؤ ؤؤي ت ؤ ؤواجههم ملؤ ؤؤل د ارسؤ ؤؤة
( ،)Habash,2017فض ؤ ؤالً عؤ ؤؤن أن و ازرة التربيؤ ؤؤة والتعلؤ ؤؤيم األردنيؤ ؤؤة تهؤ ؤؤتم لتطؤ ؤؤوير التعلؤ ؤؤيم واإلرتقؤ ؤؤاء
بالعمليؤؤة التعليميؤؤة و تبنؤؤت نظؤؤام المعلومؤؤات التربويؤؤة ( )Open Emisإلدارة المعلومؤؤات المدرسؤؤية،

والتخطؤؤيط ،واستصؤؤدار المعلومؤؤات منؤؤه ،ومؤؤن خؤؤالل عمؤؤل الباحؤؤث فؤؤي مركؤؤز الملكؤؤة رانيؤؤا لتكنولوجيؤؤا
المعلومؤ ؤؤات وتعاملؤ ؤؤة المسؤ ؤؤتمر مؤ ؤؤع النظؤ ؤؤام ،وقيامؤ ؤؤه باألعمؤ ؤؤال اإلداريؤ ؤؤة واختالطؤ ؤؤه بالهيئؤ ؤؤة اإلداريؤ ؤؤة
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والتعليمية في المدارس التؤي تطبؤق النظؤام ،وسؤماع بعؤا اآلراء حؤول النظؤام ،وتماشؤياً مؤع توصؤيات
د ارسؤؤة فراونؤؤة ( )Fraunah,2015التؤؤي أوصؤؤت بضؤؤرورة إج ؤراء تقيؤؤيم مسؤؤتمر فؤؤي أوسؤؤاط العؤؤاملين

بؤؤو ازرة التربيؤؤة والتعلؤؤيم للتعؤؤرف إلؤؤى أفكؤؤارهم ورآائهؤؤم بؤؤالنظم التربويؤؤة ،بؤؤادر الباحؤؤث ب ؤ جراء الد ارسؤؤة
الحاليؤة التؤي تسؤعى الؤى التعؤرف إلؤى دور نظؤام إدارة المعلومؤات التربويؤة ( )Open Emisفؤي و ازرة
التربية والتعليم األردنية في تلبية حاجات الهيئة اإلدارية والتعليمية في مدارس محافظة معان ،ودرجؤة
رضاهم عنه.
وهكذا تتبلور مشكلة الدراسة بؤالتعرف إلؤى دور نظؤام إدارة المعلومؤات التربويؤة ()OpenEmis

فؤؤي و ازرة التربيؤؤة والتعلؤؤيم األردنيؤؤة فؤؤي تلبيؤؤة حاجؤؤات الهيئؤؤة اإلداريؤؤة والتعليميؤؤة فؤؤي مؤؤدارس محافظؤؤة
معان ،ودرجة رضاهم عنه .من خالل االجابة عن أسئلة الدراسة اآلتية:
 .2ما دور نظام إدارة المعلومات التربوية ( )OpenEmisفي و ازرة التربية والتعليم األردنية في تلبية
حاجات الهيئة اإلدارية والتعليمية في مدارس محافظة معان؟

 .0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )2020=αبين متوسط إجابات أفراد عينة
الدراسة لدور نظام إدارة المعلومات التربوية ( )OpenEmisفي تلبية حاجات الهيئة اإلدارية
والتعليمية تعزى لمتغيرات الدراسة (النوع اإلجتماعي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،المسمى
الوظيفي)؟

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

 .2التعؤؤرف إلؤؤى دور نظؤؤام إدارة المعلومؤؤات التربويؤؤة فؤؤي تلبيؤؤة حاجؤؤات الهيئؤؤة اإلداريؤؤة والتعليميؤؤة فؤؤي
مدارس محافظة معان التابعة لو ازرة التربية والتعليم األردنية.
 .0التعؤؤرف إلؤؤى درجؤؤة رضؤؤا الهيئؤؤة اإلداريؤؤة والتعليميؤؤة فؤؤي مؤؤدارس معؤؤان عؤؤن نظؤؤام إدارة المعلومؤؤات
التربوية (.)OpenEmis
أهمية الدراسة:

األهمية النظرية:

تنبؤؤع أهميؤؤة الد ارسؤؤة كونهؤؤا مؤؤن الد ارسؤؤات القليلؤؤة التؤؤي تناولؤؤت موضؤؤوع نظؤؤام إدارة المعلومؤؤات

التربوية ،وكونها من أولى الدراسات (علؤى حؤد علؤم الباحؤث) التؤي تسؤلط الضؤوء علؤى حاجؤات الهيئؤة
اإلداريؤؤة والتعليميؤؤة التؤؤي يلبيهؤؤا نظؤؤام إدارة المعلومؤؤات التربويؤؤة ( ،)OpenEmisوألهميتهؤؤا فؤؤي التاكيؤؤد
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على دور النظؤام وأهميتؤه وضؤرورة تطبيقؤه للمسؤاعدة فؤي تلبيؤة الحاجؤات وتؤوفير المعلومؤات وتخزينهؤا
إلتخاذ الق اررات المناسبة بهدف تحسين التعليم واإلرتقاء به.
األهمية التطبيقية:

 .2قد تسهم الدراسة في مساعدة الباحلين اآلخرين ،وتفتح المجؤال لد ارسؤات إضؤافية حؤول نظؤام إدارة
المعلومات التربوية.

 .0قؤؤد تسؤؤاعد الهيئؤؤة اإلداريؤؤة والتعليميؤؤة فؤؤي و ازرة التربيؤؤة والتعلؤؤيم للتعؤؤرف إلؤؤى النظؤؤام واألدوار التؤؤي
يقؤوم بهؤؤا ،ويلبؤؤي إحتياجؤؤاتهم بنؤؤاء علؤؤى نتؤؤائج الد ارسؤؤات التؤؤي تظهؤؤر أن هنؤؤاو قلؤؤة وعؤؤي بالجوانؤؤب
التي يساعد بها نظام إدارة المعلومات التربوية العاملين في التعليم.
 .3قد تسهم في تنمية اإلتجاهات اإليجابية نحو إستخدام الحاسوب في األعمال اإلدارية والتعليمية.
مصطلحات الدراسة:
نظاااام إدارة المعلومااااات التربوياااة ( :)OpenEmisه ؤؤو نظ ؤؤام إدارة التعل ؤؤيم الموح ؤؤد ()Emis

والؤؤذ يسؤؤتخدم لمسؤؤاعدة كؤؤل المسؤؤتفيدين فؤؤي برنؤؤامج التعلؤؤيم ،وتقويؤؤة كؤؤل الجوانؤؤب المتعلقؤؤة بالنظؤؤام
التعليمؤ ؤؤي ،لتسؤ ؤؤهيل عمليؤ ؤؤة جمؤ ؤؤع البيانؤ ؤؤات وتعزيزهؤ ؤؤا وحفظهؤ ؤؤا واسؤ ؤؤترجاعها ومعالجتهؤ ؤؤا وتوزيعهؤ ؤؤا
)(Information Mangement System, 2016
واجرائياً :هو نظام الكترونؤي يسؤتخدم مؤن قبؤل المؤدارس يقؤوم مؤن خاللؤه كؤل مؤن اإلدارة والهيئؤة
التعليمية ب دخال البيانات الخاصة بالمدرسة عليه ،لحفظها واسترجاعها وقت الحاجة.

الهيئااة اإلداريااة :هؤؤي الهيئؤؤة المسؤؤؤولة عؤن عمليؤؤات التخطؤؤيط والتنظؤؤيم والتوجيؤؤه وضؤؤبط وتقيؤؤيم

األعمؤؤال والمسؤؤائل التؤؤي تتعلؤؤق بشؤؤؤون المؤسسؤؤات للوصؤؤول الؤؤى أهؤؤدافها الموسؤؤومة ب سؤؤتخدام أفضؤؤل

الطؤرق فؤؤي إسؤتلمار القؤؤوى البشؤرية والمؤوارد المتحؤؤة وباقؤؤل مؤا يمكؤؤن مؤؤن جهؤد ومؤؤال ( Al Ajami,
.)2008

واجرائيااااً :ه ؤؤم اإلداريؤ ؤون الع ؤؤاملون ف ؤؤي الم ؤؤدارس التابع ؤؤة ل ؤؤوزارة التربي ؤؤة والتعل ؤؤيم األردني ؤؤة للع ؤؤام

الدراسي .0221/0228

الهيئة التعليمية :هي الهئية التدريسية والمتمللة بالمعلمين والمعلمات المؤهلين إلكساب المتعلم

المعرفؤة والمهؤارات المتعؤددة ،وأشؤكال التفكيؤر ،فضؤالً عؤن القؤيم اإلجتماعيؤة والدينيؤة واألخالقيؤة ( Al

.)Hilah, 2002
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واجرائي ااً :هؤؤم المعلم ؤون والمعلمؤؤات العؤؤاملون فؤؤي و ازرة التربيؤؤة والتعلؤؤيم األردنيؤؤة للعؤؤام الد ارسؤؤي

.0221/0228

الحاجااات اإلداريااة والتعليميااة :هؤؤي جميؤؤع مكونؤؤات البيئؤؤة التعليميؤؤة وتشؤؤمل المكونؤؤات البش ؤرية

والماديؤؤة ،والتؤؤي يشؤؤعر المسؤؤؤولون بالحاجؤؤة الؤؤى إشؤؤباعها ،وذلؤؤو لتحقيؤؤق األهؤؤداف التعليميؤؤة واإلرتقؤؤاء
بالعملية التعليمية (.)Glidan, 2008
اجرائي ااً :هؤؤي إسؤؤتجابة عينؤؤة الد ارسؤؤة عؤؤن فق ؤرات اإلسؤؤتبانة المسؤؤتخدمة فؤؤي البحؤؤث والتؤؤي تملؤؤل

إدراكهم لدور نظام إدارة المعلومات التربويؤة بتلبيؤة الحاجؤات اإلداريؤة والتعليميؤة ،والمتمللؤة بؤ ؤالحاجات
اإلدارية ،األكاديمية ،اإلقتصادية ،التنظيمية ،اإلحصائية ،واإلجتماعية.
الرضااا :هؤؤو الشؤؤعور بالسؤؤعادة نتيجؤؤة إشؤؤباع حاجؤؤة أو رابؤؤة ،وهؤؤو األداء المؤؤدرو والمتوقؤؤع فؤؤي

ح ؤؤال تط ؤؤابق األداء م ؤؤع م ؤؤا ه ؤؤو متوق ؤؤع ،ودلي ؤؤل يتع ؤؤرف م ؤؤن خالل ؤؤه عل ؤؤى ج ؤؤودة الخ ؤؤدمات المقدم ؤؤة
(.)Kotler,2001
واجرائياً :تقدير الهيئؤة اإلداريؤة والتعليميؤة مؤن مؤدير مؤدارس ومؤوظفين إداريؤين ومعلمؤين لمؤدى

تلبية حاجاتهم اإلدارية والتعليمية من خالل نظام إدارة المعلومات التربوية (.)OpenEmis
حدود الدراسة:

 الحؤؤدود الموضؤؤوعية :إقتصؤؤرت هؤؤذه الد ارسؤؤة علؤؤى معرفؤؤة دور نظؤؤام إدارة المعلومؤؤات التربويؤؤة فؤؤي
و ازرة التربية وا لتعليم في تلبية حاجات الهيئة اإلدارية والتعليمية في مدارس محافظؤة معؤان ودرجؤة
رضاهم عنه.
 الحدود البشرية :إقتصرت الدراسة على مؤدير المؤدارس ومسؤاعديهم ومعلمؤي المؤدارس ومعلماتهؤا
العاملين في مدارس محافظة معان التابعة لو ازرة التربية والتعليم األردنية.

 الحدود المكانية :محافظة معان.

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

تتحدد نتائج هذه الدارسة بمجتمعها ،ودرجة اسؤتجابة أفؤراد عينتهؤا ،إذ يمكؤن تعمؤيم نتؤائج الد ارسؤة

على المجتمعات المشابهة لمجتمعها ،في ضوء صدق أداة الدراسة ،وموضوعية المستجيبين.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:

يشير مصطلح نظام إدارة المعلومات التربوية الى النظام الذ يؤتم تصؤميمه إلعؤداد المعلومؤات

المتعلقة ب دارة العملية التعليمة بصورة ومنظمؤة ،مؤن خؤالل األنظمؤة الفرعيؤة التؤي تجمؤع وتحلؤل وتقؤيم
المعلومات ذات العالقة بالنظام التربو ويتميؤز نظؤام إدارة المعلومؤات التربويؤة بعؤدة خصؤائم منهؤا،

اإلعتمادية ويقصد بها قدرة النظام على تلبية حاجة المستفيدين وتلبية متطلباتهم ،وسهولة التحقق من
المعلومؤؤات وعرضؤؤها بصؤؤورة متناسؤؤقة .والدقؤؤة وتعنؤؤي خلؤؤو المعلومؤؤات فؤؤي النظؤؤام مؤؤن الخطؤؤا بدرجؤؤة
عاليؤؤة .والشؤؤمولية أ أن النظؤؤام يشؤؤمل جميؤؤع الجوانؤؤب التؤؤي جمعؤؤت مؤؤن إجلهؤؤا المعلومؤؤات (الجوانؤؤب
اإلحصؤ ؤ ؤؤائية ،واألكاديميؤ ؤ ؤؤة ،واإلداريؤ ؤ ؤؤة ،واإلجتماعيؤ ؤ ؤؤة ،والتنظيميؤ ؤ ؤؤة) ،وخاصؤ ؤ ؤؤية التوقيؤ ؤ ؤؤت إذ ال قيمؤ ؤ ؤؤة
للمعلومؤؤات إذا لؤؤم تصؤؤل الؤؤى المسؤؤتفيد فؤؤي الوقؤؤت المناسؤؤب ،كؤؤون المعلومؤؤات المؤؤادة األوليؤؤة للقؤ ار ارت،

والق اررات التي ال تؤخذ في الوقت المناسب مصيرها الفشل (.)Bassiouni, 2010
العناصر المكونة لنظام إدارة المعلومات التربوية ):(OpenEmis

يتكؤؤون نظؤؤام المعلومؤؤات التربويؤؤة مؤؤن عؤؤدة عناصؤؤر وهؤؤي األساسؤؤية فؤؤي تكوينؤؤه ومنهؤؤا البيانؤؤات

وهي المؤواد األوليؤة لؤنظم المعلومؤات ،وتعؤد مؤوارد ذات قيمؤة عاليؤة فؤي المؤسسؤة وتتنؤوع حسؤب البيئؤة
التي يطبؤق بهؤا النظؤام ،وفؤي النظؤام التربؤو هؤي المعلومؤات عؤن الطلبؤة والمنؤاهج والمعلمؤين ،والبنؤاء
المدرسي واإلدارة ،فضالً عن تكنولوجيا اإلتصاالت بعيدة المدى ،ملل اإلنترنت .ونظام تشؤغيل يمتؤاز

بتحوي ؤؤل البيان ؤؤات ال ؤؤى معلوم ؤؤات ع ؤؤن طري ؤؤق التخؤ ؤزين ،والفهرس ؤؤة ومعالج ؤؤة المعلوم ؤؤات ،واإلس ؤؤترجاع
واعداد التقارير (.)Laudon and Laudon,2012
أهمية نظام إدارة المعلومات التربوية (:)OpenEmis

يؤؤؤد النظؤؤام دو اًر أساسؤؤياً فؤؤي عملي ؤة إتخؤؤاذ الق ؤ اررات التربويؤؤة ،س ؤواء فؤؤي مؤؤا يتعلؤؤق بؤؤالتخطيط

التربؤؤو  ،أم تحدي ؤؤد األولوي ؤؤات ،أم وضؤؤع القؤؤ اررات الترب ؤؤو  ،ويعتم ؤؤد عل ؤؤى م ؤؤدى إسؤؤتخدام المعلوم ؤؤات
كقاعؤؤدة إلصؤؤدار القؤ اررات التربويؤؤة ،وعلؤؤى مؤؤدى إدراو العالقؤؤة بؤؤين المؤدخالت والعمليؤؤات والمخرجؤؤات
المتوقعؤؤة ،كمؤؤا يشؤؤكل قاعؤؤدة تطؤؤوير نمؤؤاذت توضؤؤح العالقؤؤة بؤؤين البؤؤدائل المتاحؤؤة ،وطبيعؤؤة السياسؤؤات

المقترحة ،ونوعية النتاجات المنشودة ممؤا يعؤد أساسؤاً إلتخؤاذ القؤ اررات التربويؤة السؤليمة بتوجيؤه المؤوارد

وفقاً لألولويات (.)Al Harahsha,2009
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ويتكؤون النظؤام مؤن لاللؤة أقسؤام رئيسؤة )،)Information Management System, 2016
يشؤؤمل كؤؤل منهؤؤا علؤؤى مجموعؤؤة مؤؤن العمليؤؤات هؤؤي (إدارة مهمؤؤات الطلبؤؤة ،وادارة مهمؤؤات المؤؤوظفين،

وادارة المباني المدرسية).

 إدارة مهمات الطلبة :يشمل هذا القسم كافة المهمات المتعلقة بشؤؤون الطلبة ملل:

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

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

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

مؤدار العؤام الحؤالي أو اسؤتعراا سؤجله السؤلوكي للسؤنوات السؤابقة ،ويشؤمل السؤجل السؤلوكي
للطالؤب ،متابعؤة حركؤة الحضؤور والغيؤاب ،وكؤذلو إمكانيؤة إضؤافة سؤلوو للطالؤب مؤع بيؤان درجؤة
خطورته وتفاصيله ،فضالً عن طلب إجؤراء تؤاديبي )فصؤل كلؤي -فصؤل جزئؤي( فؤي حؤال ارتكؤاب

مخالفات جسيمة.

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

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

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

خالل هذا القسم التقدم بطلبات تعديل درجات الطلبؤة فؤي المدرسؤة أو ترفيؤع الطلبؤة ال ارسؤبين وفؤق
معايير دائرة التربية والتعليم.
 المنح واألنشطة :يتيح النظام إمكانيؤة تسؤجيل واسؤتعراا كافؤة المؤنح والهبؤات التؤي حصؤل عليهؤا
الطالب مؤن المدرسؤة خؤالل سؤنوات د ارسؤته ،وكؤذلو يمكؤن للمدرسؤة تسؤجيل األنشؤطة التؤي نفؤذتها

خالل العام الدراسي وكذلو استعراا كافة األنشطة المدرسية.
 إدارة مهمات الموظفين :يشمل هذا القسم كافة المهمات المتعلقة بشؤؤون الموظفين ملل:

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

والغياب لهم ،في حين يمكؤن للمرشؤد النفسؤي الؤتحكم بالسؤجل السؤلوكي للطالؤب ،وال يمكنؤه الؤتحكم
بالتقييم األكاديمي ،ويمكن للمدير منح بعؤا المؤوظفين صؤالحيات إضؤافية فؤي مجؤال الطلبؤة أو
اإلرشاد النفسي أو الشهادات أو التقارير أو الدورات التدريبية وفق ما يراه مناسباً.

 طلب إنهاء عقد موظف :يمكن لمدير المدرسة التقدم بطلب إلنهاء عقد عمل موظف مؤن موظفيؤه
إمؤا بسؤبب الوفؤاة أو أل سؤبب آخؤر ،ويؤتم توضؤيح حيلياتؤه ضؤمن هؤذا الطلؤب ،وتتعامؤل الجهؤات
المختصة بعد ذلو مع الطلب.

الدو ارت التدريبيةُ :ي ِّ
مكن النظام مدير المدرسة من إلحاق الموظف بالدورة التي تناسبه من قائمؤة

الدورات المتاحة في النظام سواء أكانت دورات محلية أم إقليمية التعليمات التي تصل له.

 إدارة مهماااات المباااااني المدرسااااية :ويش ؤؤمل ه ؤؤذا القس ؤؤم إدارة جمي ؤؤع المهم ؤؤات المتعلق ؤؤة بالمب ؤؤاني
المدرسية.

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

وكذلو بيانات المجتمع ،وأخي اًر يعرا خريطة من جوجل ( )Googleتحدد موقع المدرسة على
الخريطة.

 طلبااااات التوريااااد :إذ ي ؤؤتم إضؤ ؤؤافة طل ؤؤب التوريؤ ؤؤد المطلؤؤؤوب (ألؤ ؤؤاث ،قرطاس ؤؤية ،معؤ ؤؤدات وأدوات
رياضية) وتحديد الكمية المطلوبة للنظام ،وتقوم الجهات المختصة بالتعامل مع الطلب.

 اللوازم المدرسية :يمكن من خالل النظام طلب اللوازم المدرسية الالزمة ،والتعؤرف إلؤى إجمؤالي
رصيد اللوازم المدرسية ،فضالً عن تعيين منسؤقي أقسؤام اللؤوازم المدرسؤية ،وادارة سؤندات إتؤالف

اللوازم المدرسية.

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

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

وأجريت عديد من الدراسات حول نظم إدارة المعلومات والتي تتناولها الدراسة الحالية منها

دراسة ( )Albadi,2018هدفت الدراسة الى تقييم جودة نظم المعلومات في إتخاذ الق اررات اإلدارية
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في و ازرة التربية والتعليم في سلطنة عمان ،إستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،واستخدم الباحث
اإلستبانة كاداة لجمع المعلومات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )302إدارياً ،وأظهرت النتائج أن جودة

نظام المعلومات عالية جداً ومرتبطة بشكل مباشر بفاعلية إتخاذ الق اررات اإلدارية في و ازرة التربية
والتعليم.

وأجؤ ؤؤرى حؤ ؤؤب ( )Habash,2017د ارسؤ ؤؤة بعن ؤ ؤوان ألؤ ؤؤر جؤ ؤؤودة نظؤ ؤؤام إدارة المعلومؤ ؤؤات التربويؤ ؤؤة
( ) Emisعلؤؤى المبؤؤادرة واإلبؤؤداع اإلدار لؤؤدى مؤؤدير مؤؤدارس وكالؤؤة الغؤؤوث الدوليؤؤة فؤؤي قطؤؤاع ا ؤزة،
ه ؤؤدفت الد ارس ؤؤة ال ؤؤى التع ؤؤرف إل ؤؤى أل ؤؤر ج ؤؤودة نظ ؤؤام إدارة المعلوم ؤؤات بابع ؤؤاده ( ج ؤؤودة النظ ؤؤام ،ج ؤؤودة
المعلوم ؤؤات ،ج ؤؤودة الخدم ؤؤة ،ج ؤؤودة الظ ؤؤروف الميسؤ ؤرة) عل ؤؤى المب ؤؤادرة واإلب ؤؤداع اإلدار  ،واسؤ ؤتخدمت

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،ولجمع البيانات تؤم إسؤتخدام اإلسؤتبانة كؤاداة رئيسؤة ،وتكونؤت عينؤة
الد ارسؤؤة مؤؤن ( )062مؤؤدي اًر مؤؤن جميؤؤع مؤؤدارس وكالؤؤة الغؤؤوث ،وأظهؤؤرت النتؤؤائج أن درجؤؤة إدراو مؤؤدير

الم ؤؤدارس لعوام ؤؤل ج ؤؤودة نظ ؤؤام إدارة المعلوم ؤؤات كان ؤؤت مرتفع ؤؤة بش ؤؤكل ع ؤؤام ،واحتل ؤؤت جؤ ؤودة الظ ؤؤروف

الميسؤرة الرتبؤؤة األولؤؤى ،لؤؤم جؤؤودة المعلومؤؤات ،لؤؤم جؤودة الخدمؤؤة المقدمؤؤة فجؤؤودة النظؤؤام،وال توجؤؤد فؤؤروق
ذات دالل ؤؤة إحص ؤؤائية ب ؤؤين إس ؤؤتجابة عين ؤؤة الد ارس ؤؤة ح ؤؤول ج ؤؤودة نظ ؤؤام إدارة المعلم ؤؤات تع ؤؤزى لس ؤؤنوات
الخدمة ومنطقة العمل .
د ارس ؤؤة كؤ ؤراز ( )Karaz,2016بعنؤ ؤوان تقي ؤؤيم م ؤؤدى نج ؤؤا الخ ؤؤدمات اإللكتروني ؤؤة ل ؤؤو ازرة التربي ؤؤة

والتعليم في قطاع ازة من وجهة نظر العاملين ومدى رضؤاهم عنؤه ،هؤدفت الد ارسؤة الؤى التعؤرف إلؤى

واقع ومدى نجا الخدمات اإللكترونية في و ازرة التربية والتعليم كاحد تطبيقات الحكومة ،وتقييمها من
خؤؤالل بحؤؤث درجؤؤة ت ؤوافر نجؤؤا الؤؤنظم اإلداريؤؤة ،وجؤؤودة المعلومؤؤات ،وجؤؤودة الخدمؤؤة ،وجؤؤودة النظؤؤام،
فضالً عن مدى رضا المستخدمين عنه ،إستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلؤي ،وتكونؤت عينؤة
الدراسة من ( )022شخم من العاملين في و ازرة التربية والتعلؤيم الفلسؤطينية ،وأظهؤرت النتؤائج وجؤود
إدراو لؤدى مجتمؤؤع الد ارسؤؤة ألهميؤؤة الخؤدمات اإللكترونيؤؤة وألرهؤا اإليجؤؤابي فؤؤي إنجؤؤاز األعمؤؤال وتؤؤوفير
الجهؤؤد والتكلفؤؤة ،وأظهؤؤرت تمتؤؤع المواقؤؤع اإللكترونيؤؤة بجؤؤودة التصؤؤميم وسؤؤهولة الؤؤتعلم وت ؤوافر متطلبؤؤات
النجا  ،وان هناو درجة رضا عالية على استخدام النظم اإللكترونية.
ودراسة الواديؤة ( ،)Al Wadia, 2015بعنؤوان عالقؤة نظؤم المعلومؤات اإلداريؤة بجؤودة القؤ اررات

اإلدارية ،هدفت الدراسة إلى التعرف إلى العالقة بين نظم المعلومؤات اإلداريؤة وجؤودة القؤ اررات اإلداريؤة
في و ازرة التربية والتعليم العالي في قطاع ازة ،أُستخدم المنهج الوصفي التحليلي ،وأُستخدمت اإلستبانة
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كاداة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )220إدارياً في و ازرة التربية والتعليم في قطاع ازة،

وأظهؤرت النتؤائج وجؤود عالقؤة بؤين جؤودة القؤ اررات اإلداريؤة ونظؤم المعلومؤات اإلداريؤة فؤي و ازرة التربيؤة

والتعليم العالي وأن نظم المعلومات اإلدارية مطبقة بنسؤبة عاليؤة ،وأن المتطلبؤات الماديؤة المتاحؤة لؤنظم
المعلومؤات اإلداريؤة متؤوفرة بنسؤبة ( )%20وأن المتطلبؤات البشؤرية المتاحؤة لؤنظم المعلومؤات اإلداريؤة

متوفرة بنسبة ( )%68والمتطلبات التنظيمية متاحة بنسبة (.)%60

و دراسة الشمر ( :)Al shammari,2008بعنوان تطوير نظم المعلومؤات اإلداريؤة فؤي إدارات
التربيؤة والتعلؤيم للبنؤين بالمملكؤة العربيؤة السؤعودية مؤن وجهؤة نظؤر مؤدير التعلؤيم ومسؤاعديه ورؤسؤاء
األقسام ،هدفت الدراسة إلى معرفة واقع نظم المعلومات اإلدارية فؤي إدارات التربيؤة والتعلؤيم للبنؤين فؤي
المملكؤة العربيؤة السؤعودية ،والتعؤرف إلؤى أر أفؤراد مجتمؤع الد ارسؤة عؤن المعلومؤات اإلداريؤة التؤي

يتحصلون عليها من األقسام التقنية في مديرياتهم ،ومقترحاتهم لتطوير نظم المعلومات اإلدارية ،وقد تؤم
اسؤتخدام المؤنهج الوصؤفي المسؤحي فؤي هؤذه الد ارسؤة ،واالسؤتبانة كؤاداة رئيسؤة للد ارسؤة ،وتكونؤت عينؤة
الدراسة من ( )302فرداً ،وأظهرت النتائج أن رضا أفراد العينة كان كبي اًر جداً عؤن المعلومؤات اإلداريؤة

التؤؤي يتحصؤؤلون عليهؤؤا مؤؤن حيؤؤث الدقؤة ،والتوقيؤؤت المناسؤؤب ،والمالءمؤؤة ،والتكلفؤؤة ،والوضؤؤو ،

والموضؤؤوعية ،والمولوقيؤؤة ،وكؤؤان متوسؤؤطاً فيمؤؤا يتعلؤؤق بشؤؤمولية ومرونؤؤة المعلومؤؤات واقتؤ ار أُنمؤؤوذت
لهيكلة قسم نظم المعلومات اإلدارية ب دارات التربية والتعليم ،بكافة مكوناته وأقسامه.

كما تطرقت دراسات أجنبيؤة لموضؤوع الد ارسؤة ومنهؤا د ارسؤة فينجؤين ( ،)Fenjen,2013بعنؤوان

تطبيؤق تكنولوجيؤؤا المعلومؤؤات فؤي المؤؤدارس اللانويؤؤة فؤؤي كينيؤا ،هؤؤدفت الد ارسؤؤة الؤى التعؤؤرف إلؤؤى أهميؤؤة
إس ؤؤتخدام التطبيق ؤؤات الفعال ؤؤة لتكنولوجي ؤؤا المعلوم ؤؤات واإلتصؤؤؤاالت فؤ ؤؤي المؤ ؤؤدارس اللانوي ؤؤة فؤؤؤي كينيؤ ؤؤا،
واسؤؤتخدمت الد ارسؤؤة المؤؤنهج الوصؤؤفي المسؤؤحي ،وتكونؤؤت عينؤؤة الد ارسؤؤة مؤؤن ( )002إداريؤاً ومعلمؤاً مؤؤن

و ازرة التعليم الكينية ،وأظهرت النتائج أهميؤة اإللتؤزام والؤدفاع عؤن تنفيؤذ البؤرامج اإللكترونيؤة فؤي التعلؤيم

والمدارس ألنها تؤلر وبشكل إيجابي في العملية التعليمية بشكل عام.

ود ارسؤؤة ( ،)AlHendawi & Baharudin,2013بعنؤوان تقيؤؤيم فاعليؤؤة نظؤؤام المعلومؤؤات

اإلداريؤة المسؤتندة إلؤى الويؤب مؤن وجهؤة نظؤر العؤاملين التربؤويين ،هؤدفت الد ارسؤة إلؤى تقيؤيم المنفعؤة

الحقيقيؤة لنظؤام إدارة المعلومؤات التربويؤة المرتكؤز علؤى الويؤب  ،WBMISللعؤاملين فؤي مجؤال التعلؤيم
كواحد من أهم القطاعات وأكلرها تطو اًر .ولفعل ذلو فقد تم عقد لقؤاءات مؤع عينؤة أوليؤة مكونؤة مؤن ()02
شخصؤاً مؤن العؤاملين بمجؤال التعلؤيم ،وقؤد تؤم اسؤتخدام المؤنهج الموضؤوعي ألاؤراا التحليؤل ،وكانؤت
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مجاالت الدراسة )جودة المعلومات ،جودة النظام ،جودة الخدمة ،جودة التصميم التفاعلي ،جؤودة اتخؤاذ
القرار ،رضا المستخدم) .وتوصلت الدراسة إلى وجود دليل قو على وجود عالقة بين الفاعلية ومستوى

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

دو اًر وسيطاً بين عوامل الجودة والمنافع المتحققة من نظام المعلومات المرتكز على الويب .وقد تم وضع

أداة تقيؤيم مؤن أجؤل مؤلء الفجؤوة الواقعؤة فؤي أدبيؤات نظؤم المعلومؤات اإلداريؤة ،ولإلسؤهام فؤي الد ارسؤات
التطبيقية في مجال تطوير نظم المعلومات وتقنيات التعليم.
ودراسة ( ،)Esther,2011بعنؤوان التحقيؤق فؤي اسؤتخدام نظؤم معلومؤات إدارة التعلؤيم (،)Emis

هؤدفت الد ارسؤة إلؤى فحؤم مؤدى اسؤتخدام نظؤم إدارة معلومؤات التعلؤيم وكيفيؤة االسؤتفادة منهؤا ،ومؤا

المطلؤوب لتسؤهيل اسؤتخدام نظؤم المعلومؤات فؤي المؤدارس ،وتؤم إجؤراء البحؤث فؤي المؤدارس اللانويؤة فؤي
سانت لوسيا( ،(ST. LuciaKوقد أُستخدم المنهج االستداللي ،الذ اعتمد على المالحظة والمقابالت
مع الموظفين اإلداريين والمعلمين ،وأظهرت نتائج الد ارسؤة أن نظؤم إدارة معلومؤات التعلؤيم ايؤر مسؤتغلة
بالشكل المطلوب وهنؤاو عؤدة عوامؤل تقنيؤة واقتصؤادية وتدريبيؤة وسؤلوكية وعوامؤل تنظيميؤة أسؤهمت فؤي
الحد من استخدام النظام بكفاءة وفاعلية عالية.
تعقيب على الدراسات السابقة:

يظهؤر مؤن خؤالل إسؤتعراا الد ارسؤات السؤؤابقة أن أالبيؤة الد ارسؤات تناولؤت موضؤوع نظؤؤام إدارة

المعلومؤات اإلداريؤة  ،وأهميتهؤا فؤي العمؤل اإلدار والمعيقؤات التؤي تواجؤه النظؤام ،وأن العوامؤل البيئيؤة
لنظم المعلومات تؤلر في جودة المعلومؤات التؤي ينتجهؤا النظؤام ،وتتفؤق الد ارسؤة الحاليؤة مؤع الد ارسؤات
السؤابقة كونهؤا تسؤتخدم المؤنهج ذاتؤه وهؤو المؤنهج الوصؤفي التحليلؤي ماعؤدا د ارسؤؤة ()Fenjen,2013

كونهؤؤا تسؤؤتخدم المؤؤنهج الوصؤؤفي المسؤؤحي ،ود ارسؤؤة( )Esther,2011إسؤؤتخدمت المؤؤنهج اإلسؤؤتداللي،
كم ؤا تتشؤؤابه عينؤؤة الد ارسؤؤة مؤؤع ك ؤل مؤؤن د ارسؤؤة ( ،)Fenjen,2013بحيؤؤث تكونؤؤت عينؤؤة الد ارسؤؤة مؤؤن
مدير المدارس والمعلمين ،بينما تختلف عينة دراسة عن دراستي (Habash, 2017؛ Al Wadia,
 )2015ب ضافة مدير المناطق على العينة  ،ومؤا يميؤز الد ارسؤة الحاليؤة عؤن الد ارسؤات األخؤرى انهؤا
تناولؤؤت موضؤؤوع نظؤؤام إدارة المعلوم ؤات التربويؤؤة ( )open Emisمؤؤن الناحيؤؤة التعليميؤؤة ،كؤؤون بؤؤاقي
الد ارس ؤؤات تح ؤؤدلت ع ؤؤن الجانؤ ؤب اإلدار فق ؤؤط ،كم ؤؤا تتمي ؤؤز الد ارسؤ ؤة كونه ؤؤا إختص ؤؤت الهيئ ؤؤة اإلداري ؤؤة
والتعليمي ؤؤة ل ؤؤو ازرة التربي ؤؤة والتعل ؤؤيم األردني ؤؤة إذ أن هن ؤؤاو ن ؤؤدرة ف ؤؤي الد ارس ؤؤات الت ؤؤي أخ ؤؤذت نظ ؤؤام إدارة
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وزرة التربية والتعليم األردنية فالد ارسؤات السؤابقة تناولؤت دولؤة فلسؤطين وكينيؤا،
المعلومات التربوية في ا
وسانت لوسيا وايرها.
منهجية الدراسة:

إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة الحالية لمالءمته أاراا الدراسة.

مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع اإلداريين والمعلمين العاملين في مدارس محافظة معؤان التابعؤة

ل ؤؤو ازرة التربي ؤؤة والتعل ؤؤيم األردني ؤؤة خ ؤؤالل الفص ؤؤل الد ارس ؤؤي الل ؤؤاني لع ؤؤام  0221/0228والب ؤؤالد ع ؤؤددهم
( )212إدارياً ،و( )3008معلماً وفقا للتقرير اإلحصائي لو ازرة التربية والتعليم.
عينة الدراسة:

تؤؤم إختيؤؤار عينؤؤة الد ارسؤؤة بالطريقؤؤة العش ؤوائية إذ بلغؤؤت عينؤؤة الد ارسؤؤة ( )082إداريؤاً ومعلم ؤاً مؤؤن

العؤؤاملين فؤؤي مؤؤدارس محافظؤؤة معؤؤان التابعؤؤة لؤؤو ازرة التربيؤؤة والتعلؤؤيم األردنيؤؤة خؤؤالل الفصؤؤل الد ارسؤؤي
اللؤ ؤ ؤؤاني لعؤ ؤ ؤؤام  ،0221/0228أ مؤ ؤ ؤؤا نس ؤ ؤ ؤؤبته ( )%8مؤ ؤ ؤؤن مجتمؤ ؤ ؤؤع الد ارس ؤ ؤ ؤؤة وهؤ ؤ ؤؤي نسؤ ؤ ؤؤبة مناس ؤ ؤ ؤؤبة
(.)Odih,2014
أداة الدراسة:

قام الباحث بتطؤوير اسؤتبانة كؤاداة لجمؤع البيانؤات مؤن أفؤراد عينؤة الد ارسؤة إلستقصؤاء دور نظؤام

إدارة المعلوم ؤؤات التربوي ؤؤة ( )OpenEmisل ؤؤو ازرة التربي ؤؤة والتعل ؤؤيم األردني ؤؤة ف ؤؤي تلبي ؤؤة حاج ؤؤات الهيئ ؤؤة
اإلداريؤؤة والتعليميؤؤة فؤؤي مؤؤدارس محافظؤؤة معؤؤان ودرجؤؤة رضؤؤاهم عنؤؤه .وتؤؤم تطؤؤوير اإلسؤؤتبانة باإلعتمؤؤاد
على األدب النظر والدراسات السابقة ومطالعة موقع الو ازرة في تطوير أداة الدراسة.
واعتمدت الدراسة في جمع البيانات الالزمة على مصدرين هما:
 المصؤؤادر اللانويؤؤة إذ إتجؤؤه الباحؤؤث فؤؤي معالجؤؤة اإلطؤؤار النظؤؤر للد ارسؤؤة الؤؤى مصؤؤادر البيانؤؤات
اللانويؤؤة والتؤؤي تتملؤؤل فؤؤي الم ارجؤؤع العربيؤؤة واألجنبيؤؤة ذات العالقؤؤة والؤؤدوريات والمقؤؤاالت والتقؤؤارير
واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضؤوع الد ارسؤة والبحؤث والمطالعؤة فؤي مواقؤع اإلنترنؤت
المختلفة.
 المصؤؤادر األوليؤؤة وذلؤؤو لمعالجؤؤة الجوانؤؤب التحليليؤؤة لموضؤؤوع البحؤؤث إذ لجؤؤا الباحؤؤث الؤؤى جمؤؤع
البيانات األولية من خالل اإلستبانة كاداة رئيسة للدراسة والتي تم تطويرها خصيصاً لهذا الغؤرا

والتي تم توزيعها على عينة الدراسة.
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صدق أداة الدراسة:

للتاكؤؤد مؤؤن صؤؤدق األداة ودرجؤؤة مالءمؤؤة فق ارتؤؤه فيمؤؤا اذا كانؤؤت تقؤؤيس مؤؤا وضؤؤعت ألجلؤه وتحقيقؤاً

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

والعاملين في الجامعات االردنية ،وتم األخذ بالمالحظات والتوصيات التؤي يقترحهؤا المحكمؤون ،إذ تؤم
اإلبق ؤؤاء عل ؤؤى الفقؤ ؤرات الت ؤؤي ستحص ؤؤل عل ؤؤى نس ؤؤبة موافق ؤؤة ( )%82ف ؤؤاكلر وذل ؤؤو لض ؤؤمان اإلس ؤؤتبانة
للمج ؤؤاالت المؤ ؤراد قياس ؤؤها وت ؤؤم التع ؤؤديل باإلض ؤؤافة أو الح ؤؤذف للفقؤ ؤرات اي ؤؤر المالءم ؤؤة ،وق ؤؤام الباح ؤؤث
ب حتساب صدق البناء لألداة من خالل حساب ارتباط الفقرة بالبعد الذ تنتمي اليه ،ا احتساب قؤيم
معؤؤامالت اإلرتبؤؤاط بؤؤين فق ؤرات اإلسؤؤتبيان والدرجؤؤة الكليؤؤة ،والتؤؤي تراوحؤؤت بؤؤين ( )2083-2062اذ تعؤؤد

مؤش ؤرات جيؤؤده علؤؤى صؤؤدق البنؤؤاء لإلسؤؤتبانة ،إذ كانؤؤت جميعهؤؤا اعلؤؤى مؤؤن  2032وهؤؤذا الحؤؤد األدنؤؤى
والمقبول لتمييز الفقرات (.)Odih,2014
ثبات أداة الدراسة:

للتحقؤق مؤؤن لبؤات أداة الد ارسؤؤة تؤؤم اسؤتخدام طريقؤؤة اللبؤؤات ب عؤؤادة اإلختبؤؤار( )test-retestإذ تؤؤم

تطبيق أداة الدراسة على عينة دراسة استطالعية مستمدة من مجتمع الدراسة األصلي (من اير أفراد
عينؤؤة الد ارسؤؤة) ،ولؤؤم تطبيؤؤق أداة الد ارسؤؤة علؤؤى العينؤؤة المؤؤذكورة م ؤرة اخؤؤرى ،بعؤؤد مؤؤرور اسؤؤبوعين علؤؤى

التطبي ؤؤق األول ،ول ؤؤم حس ؤؤاب معام ؤؤل االس ؤؤتقرار (لب ؤؤات اإلختب ؤؤار-إع ؤؤادة اإلختب ؤؤار )test-retestب ؤؤين
الؤ ؤؤدرجات فؤ ؤؤي مرتؤ ؤؤي التطبيؤ ؤؤق ،ووجؤ ؤؤد ان قيمؤ ؤؤة معامؤ ؤؤل اللبؤ ؤؤات ب سؤ ؤؤتخدام معادلؤ ؤؤة بيرسؤ ؤؤون بلغؤ ؤؤت
(ر= )2082وتعد هذه القيمة مقبولة لغايات تحقيق اهداف الدراسة .واستخدم الباحؤث أيضؤاً السؤتخرات

معامؤل اللبؤؤات اعتمؤؤاداً علؤؤى كرونبؤؤا الفؤا ( )Cronbach s Alphaلقيؤؤاس مؤؤدى اإلتسؤؤاق الؤؤداخلي
لفق ؤرات مجؤؤاالت اإلسؤؤتبانة بجمؤؤع أبعادهؤؤا بهؤؤدف إختبؤؤار مؤؤدى اإلعتماديؤؤة علؤؤى األداة والتؤؤي مللتهؤؤا

اإلسؤؤتبانة فؤؤي الد ارسؤؤة الحاليؤؤة ،وبلغؤت قيمؤؤة كرونبؤؤا ألفؤؤا (،)20288=α( )Cronbach s Alpha
وبذلو تكون اداة الدراسة لابتة وقابلة للتطبيق لغايات الدراسة الحالية.
متغيرات الدراسة:

أوالً :متغيرات الدراسة المستقلة:

 نظام إدارة المعلومات التربوية (.)OpenEmis
 النوع اإلجتماعي :ويشمل على فئتين (ذكر ،انلى).
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وتضمن (دبلوم ،بكالوريوس ،ماجستير ،دكتوراة).
 المؤهل األكاديمي:
ّ
 سنوات الخدمة( :أقل من  0سنوات ،من  0سنوات الى  22سنوات ،أكلر من  22سنوات)
 المسمى الوظيفي( :مدير ،موظف إدار  ،معلم)
ثانياً :المتغيرات التابعة:

حاج ؤؤات الهيئ ؤؤة اإلداري ؤؤة والتعليمي ؤؤة والمتملل ؤؤة ف ؤؤي (الحاج ؤؤات اإلداري ؤؤة ،الحاج ؤؤات األكاديمي ؤؤة،

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

بعد أن إنتهى الباحث من عملية جمع البيانات والمعلومات قؤام بترميزهؤا وادخالهؤا الؤى الحاسؤب

اآللؤؤي السؤؤتخرات النتؤؤائج اإلحصؤؤائية ،إذ تؤؤم اإلسؤؤتعانة باألسؤؤاليب اإلحصؤؤائية ضؤؤمن برنؤؤامج الرزمؤؤة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSوتم إستخدام األساليب اإلحصائية االتية:
 .2لإلجاب ؤؤة ع ؤؤن السؤ ؤؤالين األول واللال ؤؤث ت ؤؤم إس ؤؤتخدام المتوس ؤؤطات الحس ؤؤابية واإلنح ارف ؤؤات المعياري ؤؤة
إلستجابات أفراد عينة الدراسة.

 .0لإلجابؤؤة عؤؤن الس ؤؤال اللؤؤاني تؤؤم اسؤؤتخدام المتوسؤؤطات الحسؤؤابية واإلنح ارفؤؤات المعياريؤؤة واإلختبؤؤار
الت ؤؤائي ( )t-testفيم ؤؤا يتعل ؤؤق ب ؤؤالنوع اإلجتم ؤؤاعي وتحلي ؤؤل التب ؤؤاين األح ؤؤاد فيم ؤؤا يتعل ؤؤق بالمس ؤؤمى
الوظيفي والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة واختبار شيفيه في حال وجود فروق.

 .3وإليج ؤؤاد لب ؤؤات األداة ت ؤؤم اس ؤؤتخدام اإلختب ؤؤار واع ؤؤادة األختب ؤؤار ،وحس ؤؤاب معام ؤؤل إرتب ؤؤاط بيرس ؤؤون،
ومعادلة كرونبا الفا(  ،)Cronbach Alphaإليجاد اإلتساق الداخلي لفقرات االستبانة.
 .0تؤؤم اسؤؤتخدام مقيؤؤاس ليكؤؤرت نظؤ اًر لمالءمتؤؤه لتحقيؤؤق أهؤؤداف الد ارسؤؤة وتؤوازن درجاتؤؤه وارتفؤؤاع درجؤؤة
لباته وصدقه كما ياتي:

الحد االعلى – الحد االدنى للمقياس  /عدد الفئات =

 2082=0/2-0طول الفئة وبهذا تصبح الفئات على النحو االتي:
من ( )2082 -2منخفا جدا
من ( )0062 -2082منخفا
من( )3002 -0062متوسط
من( )0002 -3002مرتفع

من ( )0 -0002مرتفع جدا
911
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دور نظام إدارة المعلومات التربوية....

إجراءات الدراسة:

قام الباحث باإلجراءات اآلتية:

 الرجوع الى األدب النظر والدراسات السابقة ،والمواقع الحديلة لموضوع الدراسة.
 تحديد مجتمع الدراسة وعينته.

 تطوير أداة الدراسة (االستبانة).
 التاكد من صدق األداة ولباتها.
 تطبيق االستبانة على عينة الدراسة.
 تحليل البيانات اإلحصائية.
 عرا نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها.
النتائج ومناقشتها:

قام الباحث بتحليل البيانات من خالل مجموعة من اإلختبارات الوصفية المناسؤبة ،المتوسؤطات

الحسؤؤابية ،واإلنح ارفؤؤات المعياريؤؤة ،والرتؤؤب لكؤؤل حاجؤؤة وفقراتهؤؤا مؤؤن أجؤؤل اإلجابؤؤة عؤؤن أسؤؤئلة الد ارسؤؤة
ومناقشتها.
الساالال األول :ماااا دور نظاااام إدارة المعلومااات التربوياااة فاااي تلبيااة حاجاااات الهيئاااة اإلدارياااة

والتربوية في مدارس محافظة معان التابعة لوزارة التربية والتعليم األردنية؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم إستخرات المتوسط الحسابي ،واإلنحراف المعيار  ،والرتبة ،والجدول

( )2يوضح ذلو.
الرقم
2
0
3
0
0
6
2

الجدول( :)1المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والرتبة لكل مجاالت اإلستبانة

الحاجة التي يلبيها النظام
الحاجات اإلدارية
الحاجات األكاديمية
الحاجات التنظيمية
الحاجات اإلقتصادية
الحاجات اإلجتماعية
الحاجات اإلحصائية
جميع الحاجات

المتوسط الحسابي
3000
3020
3020
3022
3088
3000
3002

اإلنحراف المعياري
2011
20262
20222
20220
20106
20230
20220

الرتبة
3
0
6
0
2
0
****

درجة الموافقة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة

يبين الجدول أعاله أن المتوسؤط الحسؤابي لجميؤع فقؤرات اإلسؤتبانة بلؤد ( ،)3002وهؤذا يعنؤي أن
هنؤؤاو موافقؤؤة بدرجؤؤة مرتفعؤؤة علؤؤى فق ؤرات اإلسؤؤتبانة بشؤؤكل عؤؤام والتؤؤي تبؤؤين حاجؤؤات الهيئؤؤة اإلداريؤؤة

والتعليمية في مدارس محافظة معان التابعة لو ازرة التربية والتعلؤيم األردنيؤة ،إذ بلؤد المتوسؤط الحسؤابي
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للحاجؤات االداريؤة ،األكاديميؤة ،التنظيميؤؤة ،اإلقتصؤادية ،اإلجتماعيؤة ،اإلحصؤؤائية (م= ،3020 ،3000
 ،)3000 ،3088 ،3022 ،3020ويع ؤؤزو الباح ؤؤث ه ؤؤذه النتيج ؤؤة ال ؤؤى الجه ؤؤود الت ؤؤي تب ؤؤذلها و ازرة التربي ؤؤة
والتعلؤؤيم إلنجؤؤا النظؤؤام ،مؤؤن خؤؤالل تؤؤوفير التؤؤدريب للمسؤؤتخدمين ،والؤؤى الجهؤؤد الؤؤذ يبذلؤؤه مصؤؤممو

النظ ؤؤام ف ؤؤي عملي ؤؤة التحلي ؤؤل ،وجم ؤؤع البيان ؤؤات ع ؤؤن الم ؤؤوظفين ،وتحدي ؤؤد مهم ؤؤاتهم الوظيفي ؤؤة واإلداري ؤؤة،
وتسلسؤؤلهم اإلدار  ،ونقؤؤاط اإلتصؤؤال والتواص ؤؤل ،وتحديؤؤد المهم ؤؤات المش ؤؤتركة ،ممؤؤا أدى الؤؤى وض ؤؤو
الرؤية أمام المستخدمين ،وجعل النظام يتناسب مؤع المؤوظفين كؤل حسؤب مؤا مطلؤوب منؤه ،وهؤذا جؤاء
متفق ؤاً مؤؤع مؤؤا خرجؤؤت بؤؤه د ارسؤؤة حمؤؤاد ( )hammad,2013بؤؤان موقؤؤع الخؤؤدمات اإللكترونيؤؤة يتمتؤؤع
بجودة التصميم وسهولة التعلم وتوفر متطلبات نجا المعلومات اإلدارية ،وجودة النظام فؤي الخؤدمات

اإللكتروني ؤؤة ل ؤؤو ازرة التربي ؤؤة والتعل ؤؤيم ،وأيضؤ ؤاً تتف ؤؤق م ؤؤع م ؤؤا ج ؤؤاءت ب ؤؤه د ارس ؤؤة الش ؤؤمر (2008

Al

 )Shammari,التؤؤي توصؤؤلت الؤؤى أن نظؤؤام المعلومؤؤات التربويؤؤة يؤؤوفر معلومؤؤات إداري ؤة دقيقؤؤة وفؤؤي
التوقيؤؤت المناسؤؤب وبكؤؤل موضؤؤوعية ولقؤؤة ،وهؤؤذه النتيجؤؤة ت ؤاتي متوافقؤؤة مؤؤع رؤيؤؤة و ازرة التربيؤؤة والتعلؤؤيم
لتلبي ؤؤة اإلحتياج ؤؤات المختلف ؤؤة للهيئ ؤؤات المختلف ؤؤة العامل ؤؤة ف ؤؤي و ازرة التربي ؤؤة والتعل ؤؤيم( Information

.)Management System,2016
وفؤ ؤؤي مؤ ؤؤا ي ؤ ؤاتي تحليؤ ؤؤل لفق ؤ ؤرات (اإلحتياجؤ ؤؤات اإلداريؤ ؤؤة ،األكاديميؤ ؤؤة ،التنظيميؤ ؤؤة ،اإلقتصؤ ؤؤادية،
اإلجتماعية ،اإلحصائية)

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

الرقم

الفقرة

2
0
3
0
0
6
2

توفير البيانات بطريقة تدعم القرار اإلدار
امكانية الحصول على تقارير مفصلة عن المدرسة والطلبة
تعديل وتحديث بيانات الملف العام للمدرسة
متابعة أعمال الكادر التعليمي
توليق حضور واياب الكادر الوظيفي ومتابعته
توليق دوام الطلبة ومتابعته
الكلي

المتوسط
الحسابي
3032
3002
3000
3008
3062
3080
3020

اإلنحراف
المعياري
20102
20102
20102
20118
20288
20162
2011

الرتبة
6
0
3
0
0
2
***

درجة
الموافقة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

الجدول( )3تحليل فقرات مجال (اإلحتياجات األكاديمية) تم إستخدام المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري،
الرقم
2
0

الفقرة
توليق عالمات الطلبة وتقييمها
تشعيب ونقل الطلبة واضافة طلبة جدد

والرتبة ودرجة الموافقة
المتوسط الحسابي
0028
0028
911

اإلنحراف المعياري
20880
20866

الرتبة
2
0

درجة الموافقة
مرتفعة
مرتفعة

دور نظام إدارة المعلومات التربوية....
الرقم
3
0
0
6

شاكر خليل الجبارات

الفقرة

توفير الخطة السنوية لمهمات النظام التربو

ربط مدرس المادة مع المادة التي يدرسها
امكانية إنشاء اإلمتحانات وتحريرها وحذفها
الكلي

المتوسط الحسابي
3036
3006
3060
3020

اإلنحراف المعياري
20262
20100
20120
20262

درجة الموافقة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

الرتبة
0
0
3
***

الجدول ( )4تحليل فقرات مجال (اإلحتياجات التنظيمية) تم إستخدام المتوسط الحسابي واإلنحراف
الرقم
2
0
3
0

الفقرة
متابعة ملفات الموظفين والطلبة
تسهيل عملية النقل الجماعي
سرّية البيانات والمعلومات
الكلي

المعياري ،والرتبة ودرجة الموافقة
المتوسط الحسابي
3008
0080
0082
3020

اإلنحراف المعياري
20228
20268
20268
20222

درجة الموافقة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

الرتبة
2
3
0
***

الجدول ( )5تحليل فقرات مجال (اإلحتياجات اإلقتصادية) تم إستخدام المتوسط الحسابي واإلنحراف
المعياري ،والرتبة ودرجة الموافقة

الرقم
2
0
3

الفقرة
توفير معلومات مالية عن المدرسة
توفير معلومات عن الوضع الماد للطلبة
الكلي

المتوسط الحسابي
0011
3008
3022

اإلنحراف المعياري
20216
20220
20220

درجة الموافقة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

الرتبة
0
2
**

الجدول ( )6تحليل فقرات مجال (اإلحتياجات اإلجتماعية) تم إستخدام المتوسط الحسابي واإلنحراف
المعياري ،والرتبة ودرجة الموافقة
الرقم

الفقرة

2
0
3

مشاركة أولياء األمور في معرفة تقييم ابنائهم لتحسين ادائهم
التعاون بين المعلمين واإلدارات لضمان وصول المعلومات
الكلي

المتوسط
الحسابي
3011
3080
3088

اإلنحراف
المعياري
20106
20221
20106

الرتبة
2
0
**

درجة
الموافقة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

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

الرقم

الفقرة

2
0
3
0
0
6

توفير معلومات عن أعداد الطلبة في الصف الدراسي.
توفير معلومات عن الطلبة النظاميين واير النظاميين
توفير معلومات إحصائية للقيام بالدراسات والبحوث
توفير معلومات عن الوضع اإلجتماعي للطلبة
توفير معلومات عن الطلبة في السنوات الماضية
الكلي

المتوسط
الحسابي
3000
3020
3002
3032
3030
3000

اإلنحراف
المعياري
20261
20223
20223
20220
20230
20230

الرتبة
3
0
0
0
2
***

درجة
الموافقة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

السلال الثاني :هل يوجاد فاروق تات داللاة إحصاائية عناد مساتو ( ).0.5=αباين متوساط

إجابات أفراد عينة الدراسة لدور نظام إدارة المعلومات التربوياة ( )OpenEmisفاي تلبياة حاجاات
911
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الهيئااة اإلداريااة والتعليميااة تعااز لمتغي ارات الدراسااة (النااو اإلجتماااعي ،الملهاال العلمااي ،ساانوات

الخدمة ،المسمى الوظيفي)؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم إختبار الفرضيات اآلتية:

الفرضية األولى:

ال توجد فروق تات داللة إحصائية عند مستو ( ).0.5=αبين متوسط إجاباات أفاراد عيناة

الدراساة لادور نظاام إدارة المعلوماات التربوياة ( )Open Emisفاي تلبياة حاجاات الهيئاة اإلدارياة

والتعليمية تعز لمتغير النو اإلجتماعي.

إلختبؤؤار هؤؤذه الفرضؤؤية تؤؤم إسؤؤتخدام اختبؤؤار ( )t-testلعينيتؤؤين مسؤؤتقلتين والجؤؤدول ( )8يوضؤؤح

النتائج.
الجدول ( )8نتائج إختبار( )t-testلمتغير النو اإلجتماعي
المجال
الحاجات اإلدارية
الحاجات األكاديمية
الحاجات التنظيمية
الحاجات اإلقتصادية
الحاجات اإلجتماعية
الحاجات اإلحصائية
الكلي

النو اإلجتماعي

العدد

ذكر
انلى
ذكر
انلى
ذكر
انلى
ذكر
انلى
ذكر
انلى
ذكر
انلى
ذكر
انلى

66
020
66
020
66
020
66
020
66
020
66
020
66
020

المتوسط
الحسابي
3000
3006
3060
3082
0086
3020
0026
3003
3061
3010
3022
3032

اإلنحراف
المعياري
20262
20201
20122
20121
20222
20223
20200
20202
20202
20220
20200
20203

قيمة T

الداللة
اإلحصائية

-20001

2.023

-20622

20210

*

-20126

20202

*

-30222

20266

*

-20120

20222

*

-00080

20262

*

-2.752

0.087

*

*

يتضح من الجدول أعاله أن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار " "t-testأكبر من مستوى الداللة
 2020لجميع الحاجات ،وبذلو يسؤتنتج أنؤه ال توجؤد فؤروق ذات داللؤة إحصؤائية بؤين متوسؤط إسؤتجابة
أفؤ ؤراد عين ؤؤة الد ارس ؤؤة تع ؤؤزى لمتغي ؤؤر الن ؤؤوع اإلجتمؤؤؤاعي ،ويع ؤؤزو الباح ؤؤث هؤؤؤذه النتيج ؤؤة الؤؤؤى أن نظؤ ؤؤام

المعلومات التربوية في و ازرة التربية والتعليم األردنية يقوم بتؤوفير المتطلبؤات اإلداريؤة واألكاديميؤة لكؤال
الجنسين ،وتقدم الؤو ازرة التؤدريب علؤى النظؤام لكافؤة العؤاملين فيهؤا دون تمييؤز ،وتتفؤق هؤذه النتيجؤة مؤع
دراسة ( )Abu Mustafa, 2017بان النظام يوفر المتطلبات اإلدارية باعلى مستوى لكال الجنسين.
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الفرضية الثانية:

ال توجد فروق تات داللة إحصائية عند مستو ( ).0.5=αبين متوسط إجاباات أفاراد عيناة

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

إلختبار هذه الفرضية تؤم إسؤتخدام تحليؤل التبؤاين األحؤاد "  "ANCOVAوالجؤدول ( )1يبؤين

النتائج.
البعد

الجدول ( :)9نتائج تحليل التباين األحادي " "ANCOVAلمتغير الملهل العلمي
مصدر التباين

بين المجموعات
الحاجات
داخل المجموعات
اإلدارية
المجموع
بين المجموعات
الحاجات
داخل المجموعات
األكاديمية
المجموع
بين المجموعات
الحاجات
داخل المجموعات
التنظيمية
المجموع
بين المجموعات
الحاجات
داخل المجموعات
اإلقتصادية
المجموع
بين المجموعات
الحاجات
داخل المجموعات
اإلجتماعية
المجموع
بين المجموعات
الحاجات
داخل المجموعات
اإلحصائية
المجموع
*القيمة اير دالة إحصائياً عند مستوى

درجات
الحرية
3
026
021
3
026
021
3
026
021
3
026
021
3
026
021
3
026
021

مجمو
المربعات
800282
8080300
3201022
030332
6800212
3236020
000000
3010822
0020030
010022
0020010
20610820
030620
1220100
2222006
2200202
0822023
0120022
(.)2020=α

متوسط
المربعات
080202
020001

20326

220222
230012

20328

*20061

200828
80600

20220

*20260

10832
00003

00266

*20210

20820
30080

00212

*20281

300682
220831

20100

*20203

قيمة "ف"

الداللة
االحصائية
*20023

يتض ؤ ؤؤح م ؤ ؤؤن الج ؤ ؤؤدول ( )1أن قيم ؤ ؤؤة الدالل ؤ ؤؤة اإلحص ؤ ؤؤائية الختب ؤ ؤؤار تحلي ؤ ؤؤل التب ؤ ؤؤاين المش ؤ ؤؤترو

" "ANCOVAأكبؤؤر مؤؤن مسؤؤتوى الداللؤؤة  2020لجميؤع الحاجؤؤات ،وبؤؤذلو يسؤؤتنتج أنؤؤه ال توجؤؤد فؤؤروق
ذات داللؤؤة إحصؤؤائية بؤؤين متوسؤؤط إسؤؤتجابة أفؤراد عينؤؤة الد ارسؤؤة تعؤؤزى لمتغيؤؤر المؤهؤؤل العلمؤؤي ،ويعؤؤزو
الباحؤؤث هؤؤذه النتيجؤؤة الؤؤى أن الحاجؤؤات اإلداريؤؤة والتعليميؤؤة يؤؤتم تلبيتهؤؤا مؤؤن قبؤؤل نظؤؤام إدارة المعلومؤؤات
التربويؤؤة لكافؤؤة الفئؤؤات العاملؤؤة فؤؤي المؤسسؤؤة التعليميؤؤة س ؤواء مؤؤن إداريؤؤين ممؤؤن يحملؤؤون علؤؤى األالؤؤب

المؤه ؤ ؤؤل الد ارسؤ ؤ ؤؤي ( ماجسؤ ؤ ؤؤتير ودكتؤ ؤ ؤؤوراة) ،أم معلمؤ ؤ ؤؤين يحمل ؤ ؤؤون علؤ ؤ ؤؤى األالؤ ؤ ؤؤب درجؤ ؤ ؤؤة الؤ ؤ ؤؤدبلوم أو
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البكؤؤالوريوس ،وأنؤؤه يؤؤتم تعؤريا المسؤؤتخدمين للنظؤؤام للؤؤدورات التدريبيؤؤة ذاتهؤؤا للتعامؤؤل مؤؤع النظؤؤام كؤؤون
النظام جديد المنشا.
الفرضية الثالثة:
ال توجد فروق تات داللة إحصائية عند مستو ( ).0.5=αبين متوسط إجاباات أفاراد عيناة

الدراسااة لاادور نظااام إدارة المعلومااات التربويااة ( )OpenEmisفااي تلبيااة حاجااات الهيئااة اإلداريااة

والتعليمية تعز لمتغير المسمى الوظيفي.

إلختبار هذه الفرضية تم إستخدام تحليل التباين األحاد "  "ANCOVAوالجدول ( )22يبين

النتائج.
الجدول ( :)1.نتائج تحليل التباين األحادي " "ANCOVAلمتغير المسمى الوظيفي
البعد

مصدر التباين

بين المجموعات
الحاجات
داخل المجموعات
اإلدارية
المجموع
بين المجموعات
الحاجات
داخل المجموعات
األكاديمية
المجموع
بين المجموعات
الحاجات
داخل المجموعات
التنظيمية
المجموع
بين المجموعات
الحاجات
داخل المجموعات
اإلقتصادية
المجموع
بين المجموعات
الحاجات
داخل المجموعات
اإلجتماعية
المجموع
بين المجموعات
الحاجات
داخل المجموعات
اإلحصائية
المجموع
*القيمة اير دالة إحصائياً عند مستوى

درجات
الحرية
3
026
021
3
026
021
3
026
021
3
026
021
3
026
021
3
026
021

مجمو
المربعات
2300380
0800231
0162000
020630
3222020
3208026
300360
0320320
00200622
000202
20000028
2061013
120202
1120083
22260003
230000
1060662
0222000
(.)2020=α

متوسط
المربعات
000210
020286

قيمة "ف"

الداللة
االحصائية

00220

*20211

200822
230010

20222

*20321

220288
80621

20368

*20003

200000
00000

30000

*20282

30220
30602

20832

*20028

000028
220120

20361

*20003

يتضؤ ؤؤح م ؤ ؤؤن الج ؤ ؤؤدول ( )22أن قيم ؤ ؤؤة الدالل ؤ ؤؤة اإلحص ؤ ؤؤائية الختب ؤ ؤؤار تحلي ؤ ؤؤل التب ؤ ؤؤاين المش ؤ ؤؤترو

" "ANCOVAأكبؤؤر مؤؤن مسؤؤتوى الداللؤؤة  2020لجميؤؤع الحاجؤؤات ،وبؤؤذلو يسؤؤتنتج أنؤؤه ال توجؤؤد فؤؤروق
ذات داللة إحصائية بين متوسط إستجابة أفراد عينة الد ارسؤة تعؤزى لمتغيؤر المسؤمى الؤوظيفي ،ويعؤزو

الباحث هذه النتيجة الؤى أن النظؤام يؤوفر الحاجؤات للعؤاملين فؤي المدرسؤة كؤل حسؤب مسؤماه الؤوظيفي
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وحاجتؤؤه المناس ؤؤبة لؤؤه ف ؤؤي النظؤؤام ،ي ؤؤوفر الحاج ؤؤات اإلداري ؤؤة وإلحص ؤؤائية وإلجتماعي ؤؤة والتنظيميؤؤة لم ؤؤن
يحملؤون المسؤؤميات اإلداريؤؤة ،والحاجؤات األكاديميؤؤة ،واإلجتماعيؤؤة للمعلمؤؤين ،وبؤذلو يكؤؤون النظؤؤام يقؤؤدم

خدماته ويلبي الحاجات للفرد حسب مسماه الوظيفي.
الفرضية الرابعة:

ال توجد فروق تات داللة إحصائية عند مستو ( ).0.5=αبين متوسط إجاباات أفاراد عيناة

الدراسااة لاادور نظااام إدارة المعلومااات التربويااة ( )OpenEmisفااي تلبيااة حاجااات الهيئااة اإلداريااة

والتعليمية تعز لمتغير سنوات الخدمة.

إلختبار هذه الفرضية تم إستخدام تحليل التباين األحاد "  "ANCOVAوالجدول ( )22يبين

النتائج.
الجدول ( :)11نتائج تحليل التباين األحادي " "ANCOVAلمتغير سنوات الخدمة
البعد

مصدر التباين

بين المجموعات
الحاجات
داخل المجموعات
اإلدارية
المجموع
بين المجموعات
الحاجات
داخل المجموعات
األكاديمية
المجموع
بين المجموعات
الحاجات
داخل المجموعات
التنظيمية
المجموع
بين المجموعات
الحاجات
داخل المجموعات
اإلقتصادية
المجموع
بين المجموعات
الحاجات
داخل المجموعات
اإلجتماعية
المجموع
بين المجموعات
الحاجات
داخل المجموعات
اإلحصائية
المجموع
*القيمة اير دالة إحصائياً عند مستوى

درجات
الحرية
0
022
021
0
022
021
0
022
021
0
022
021
0
022
021
0
022
021

مجمو
المربعات
20063
880062
016000
060201
220.22
3208026
120002
03200032
00200622
620820
2021083
206101
280210
1880308
2226000
220066
0800006
0222000
(.)2020=α

متوسط
المربعات
320130
020302

قيمة "ف"

الداللة
االحصائية

20221

*20222

030320
230001

20238

*20228

000202
80380

00003

*20280

30200
00383

30806

*20210

10218
30082

00002

*20282

280832
220006

00013

*20222

يتضؤ ؤؤح م ؤ ؤؤن الج ؤ ؤؤدول ( )22أن قيم ؤ ؤؤة الدالل ؤ ؤؤة اإلحص ؤ ؤؤائية الختب ؤ ؤؤار تحلي ؤ ؤؤل التب ؤ ؤؤاين المش ؤ ؤؤترو

" "ANCOVAأكبؤؤر مؤؤن مسؤؤتوى الداللؤؤة  2020لجميؤؤع الحاجؤؤات ،وبؤؤذلو يسؤؤتنتج أنؤؤه ال توجؤؤد فؤؤروق
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ذات داللؤؤة إحصؤؤائية بؤؤين متوسؤؤط إسؤؤتجابة أف ؤراد عينؤؤة الد ارسؤؤة تعؤؤزى لمتغيؤؤر سؤؤنوات الخدمؤؤة ،ويؤؤرى
الباحث أن هذه النتيجة تعود الى كون النظام الذ تم تطبيقة حؤديلاً ،ونظؤام إدارة المعلومؤات التربويؤة

لو ازرة التربية والتعليم يلبي الحاجات بشكل عام بغا النظر عؤن سؤنوات الخدمؤة ،وهؤذه النتيجؤة تتفؤق

مؤؤع ماجؤؤاءت بؤؤه د ارسؤؤة ابؤؤو مصؤؤطفى ( )Abu Mustafa,2017التؤؤي خرجؤؤت بانؤؤه ال توجؤؤد فؤؤروق
ذات داللؤؤة إحصؤؤائية بؤؤين إسؤؤتجابة أف ؤراد عينؤؤة الد ارسؤؤة لجؤؤودة نظؤؤام إدارة المعلومؤؤات التربويؤؤة تعؤؤزى
لسنوات الخدمة.
السلال الثالث :ما درجة رضا الهيئاة اإلدارياة والتعليمياة عان نظاام إدارة المعلوماات التربوياة

()Open Emis؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم إستخرات المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلجابات أفؤراد

عينة الدراسة ألسئلة الرضا عن النظام والجدول ( )20يوضح ذلو.
الجدول( )12المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة رضا أفراد عينة الدراسة عن نظام إدارة
المعلومات التربوية.

الرقم

الفقرة

2
0
3
0
0
6
2
8
1
22

تقليل الجهد المبذول في تعبئة البيانات والرجوع إليها.
إمكانية الوصول الى النظام بسهولة
اختصار الوقت في تعبئة البيانات والرجوع إليها.
إمكانية فتح النظام على الهاتف المحمول
إمكانية التعديل على بيانات النظام
يزيد من اللقة بين الكادر التعليمي واألهالي
إمكانية العمل على النظام دون إنترنت
سهولة الفهم والعمل على التطبيق
تمكين العاملين سواء معلمين أم إداريين من متابعة أعمالهم في ا وقت
الرضا الكلي

المتوسط
الحسابي
3008
0088
3061
0011
3006
3000
0022
3000
3003
3020

اإلنحراف
المعياري
20202
20028
20208
20023
20113
20230
20220
20230
20230
20200

درجة
الرضا
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
منخفضة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يبين الجدول ( )20أن هناو درجة متوسطة من الرضا لدى أفراد عينة الد ارسؤة عؤن نظؤام إدارة
المعلومؤؤات التربويؤؤة  ،علؤؤى الؤؤرام مؤؤن تلبيؤؤة إحتياجؤؤاتهم بدرجؤؤة مرتفعؤؤة ،ورضؤؤاهم عنؤؤه كونؤؤه يختصؤؤر
الوقؤؤت ،ويمكؤؤنهم مؤؤن تعؤؤديل البيانؤؤات إال انهؤؤم يواجهؤؤون صؤؤعوبة فؤؤي الوصؤؤول الؤؤى النظؤؤام بسؤؤهوله ،
وصؤعوبة تحميلؤؤه علؤى الهؤؤاتف المحمؤول ،وأيضؤاً عؤؤدم إمكانيؤة العمؤؤل عليؤه دون اإلنترنؤؤت إذ حصؤؤلت

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

للتعامل مع النظام .
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:التوصيات

) ي ؤربط المسؤؤتخدم مؤؤعOpenEmis( وضؤؤع نظؤؤام مراقبؤؤة ومتابعؤؤة لنظؤؤام إدارة المعلومؤؤات التربويؤؤة.2
.القائمين عليه لحل المشكالت أوالً باول

. عقد دورات تدريبية لمستخدمي النظام لمتابعة تطورات النظام.0

 إجراء مزيد من الدراسات حول النظؤام فؤي و ازرة التربيؤة والتعلؤيم األردنيؤة والبحؤث فؤي نقؤاط ضؤعفه.3
.وقوته
. العمل على إيجاد مقترحات لعمل النظام دون وجود إنترنت.0
. توزيع دليل لكيفية تحميل النظام على الهواتف المحمولة وكيفية إستخدامه.0
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