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 ملخص الدراسة

متمثاًل  EMIS)إدارة معلومات التعليم )هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر جودة نظام 
بأبعاده )جودة النظام، جودة المعلومات، جودة الخدمة، جودة الظروف الميسرة( على المبادرة 
ن مجتمع  واإلبداع اإلداري، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتكوَّ

( مديرًا، وقد تم استخدام 267اع غزة وعددهم )الدراسة من جميع مديري مدارس وكالة الغوث في قط
( استبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة، وتم 267أسلوب الحصر الشامل، حيث تم توزيع )

%(. وتم استخدام االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، 93.6نسبة استرداد )منها ب( 250داد )استر 
 (.SPSSرزم اإلحصائية )كما وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج ال

وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة إدراك مديري المدارس لعوامل جودة نظام إدارة المعلومات 
EMIS ( واحتلت جودة الظروف الميسرة المرتبة 77.39بشكل عام كان مرتفعًا وبلغت نسبته ،)%

المرتبة الثانية بنسبة  %( فيما احتلت جودة المعلومات80.08األولى في إدراك المديرين لها بنسبة )
%(، وفي المرتبة األخيرة كانت 76.92%( واحتلت جودة الخدمة المرتبة الثالثة بنسبة )79.08)

%(. كما أظهرت الدراسة وجود درجة موافقة عالية لديهم على واقع 75.35جودة النظام بنسبة )
ج أن هناك عالقة ذات %(. وأظهرت النتائ83.36المبادرة واإلبداع اإلداري حيث بلغت نسبته )

 والمبادرة واإلبداع اإلداري، كما  EMISداللة إحصائية بين عوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم 
، جودة الظروف الميسرة هي" أظهرت الدراسة أن المتغيرات المؤثرة على المتغير التابع "المبادرة

رة ثالمتغيرات المؤ  وكانت. جودة الخدمةجودة النظام، بينما تبين ضعف تأثير  ،جودة المعلومات
بينما تبين ضعف تأثير جودة ، جودة الظروف الميسرةهي: " اإلبداع اإلداري على المتغير التابع "

 .و جودة الخدمة جودة المعلوماتو النظام 
ضرورة استكمال بناء البرنامج والربط الشامل مع دائرة  أوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمهاو 

من المبادرة  تزيد أنتوقع من المالصحة والهندسة بالسرعة الممكنة للخروج بمعلومات دقيقة وشاملة 
واإلبداع. وكذلك دعم كل المديرين المبادرين والمبدعين وتكريمهم ومنحهم حوافز مادية أو معنوية، 

نجاح التي حققوها ليستفيد منها اآلخرون ويحذوا حذوهم. كما أوصت باإلضافة إلى نشر قصص ال
جراء  بضرورة أخذ آراء ومالحظات مديري المدارس فيما يتعلق بالنظام على محمل األهمية وا 

كما يجب توفير التدريب الالزم على كيفية توظيف النظام في تنمية اإلبداع  التعديالت الالزمة،
 ري المدارس.اإلداري والمبادرة لدى مدي
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tcaAtsbA 
The aim of this study was to identify the impact of the quality of Education 

Management Information System (EMIS) considering its dimensions of system quality, 

information quality, service quality, and facilitative conditions quality on initiative and 

administrative creativity. The study used the descriptive analytical approach in this 

regard, where the study population included all the managers of UNRWA schools in the 

Gaza Strip, who are 267 principals. The comprehensive survey method was used to 

approach them, where 250 responses were retrieved, i.e. 93.6% of the sample. The 

questionnaire was used as the main data collection tool, and SPSS program as a data 

analysis tool. 

The results of the study showed that the degree of awareness among the school 

principals to the quality factors of the education management information system EMIS 

was high in general, i.e. 77.93%. The facilitative conditions quality was ranked first in 

the principals' awareness, with a percentage of 80.08%, the information quality was 

ranked second with a percentage of 79.08%, and the service quality was ranked third 

with a percentage of 76.92%. The last rank was for the system quality with a percentage 

of 75.35%. The study also showed a high degree of agreement for the reality of initiative 

and administrative creativity, which counted for 83.36%. The results showed that there 

is a statistically significant relationship between EMIS quality factors and management 

initiative and creativity. The study also showed that the variables that affect the 

dependent variable of "initiative" are the system quality, information quality and 

facilitative conditions quality and service quality were found to have insignificant 

impact. Also the study showed that the variables that affect the dependent variable of 

"administrative creativity " is the facilitative conditions quality, Other variables, i.e. 

system quality, information quality and service quality were found to have insignificant 

impact. 

The study recommended that the establishment of the mutual program and full 

integration with the Department of Health and Engineering should be completed as soon 

as possible to produce accurate and comprehensive information. This is expected to 

increase the initiative and creativity of school principals. The study also recommended 

that the views and observations of school principals should be taken into account in 

terms of the necessary adjustment. Training should also be provided on how to use the 

system in developing managerial creativity and initiative among school principals. 
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 اإلهـــــداء

 إلى كل من كان له فضل علَي في هذه الحياة

 إلى كل من علمني حرفًا منذ ولدت إلى يومنا هذا

 إلى كل من ساعدني وساندني في إتمام هذه الرسالة

 إلى نبراس حياتي ومعلمي .. والدي حفظه اهلل

 الغاليةإلى روح المغفور لها بإذن اهلل .. والدتي 

 إلى من سكنوا حشايا القلب .. إخوتي وأخواتي األعزاء

 إلى رفيقة دربي وشريكة نجاحي .. زوجتي العزيزة

 إلى بسمة الحاضر وأمل المستقبل .. أبنائي األحباء

 إلى شهداء وجرحى الوطن الحبيب 

 لكم جميعًا، أهدي ثمرة جهدي المتواضع
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 وتقديرٌ شكٌر 
هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى  الحمد

 آله وصحبه أجمعين، أما بعد،،

أشكر اهلل العلي القدير أن وفقني إلتمام هذه الدراسة، فهو عز وجل أحق بالشكر والثناء، 
س" فإنني أتقدم بخالص وانطالقًا من قوله صلى اهلل عليه وسلم: "ال يشكر اهلل من ال يشكر النا

 الشكر والتقدير لكل من دعمني وساندني حتى إتمام هذه الدراسة وأخص بالذكر:

  ُمشِرفيَّ األفاضل: د. خالد دهليز ، و أ. د. يوسف عاشور على ما قدموه لي من دعم ومساندة
رشاد، والذي كان له األثر الكبير في إخراج هذه الدراسة إلى النور بهذا الشك  ل.ونصح وا 

 مناقشة هذه الرسالة. القبولهم السادة أعضاء لجنة المناقشة د. وسيم الهابيل و د. خليل ماضي 
 .السادة المحكمين الذين تفضلوا بتحكيم استبانتي وأفادوني بتوجيهاتهم وآرائهم 
  السادة في دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية على ما قدموه لي من تسهيالت لتطبيق

 الدراسة.هذه 
 .والدي العزيز الذي ألهمني الروح والعزيمة الستكمال دراستي وكان لي دومًا الناصح األمين 
 .إخوتي وأخواتي على ما أمدوني به من دعم معنوي ودعوات صادقة من القلب 
  زوجتي الغالية، التي تحملت وتكبدت الكثير من المشقة والعناء بسبب انشغالي بالدراسة وكانت

 سند وعون في كل األوقات.لي خير 
  أصدقائي األعزاء وزمالء الدراسة الذين لم يألو جهدًا في تقديم الدعم والمساندة، وكانوا لي خير

سند وعون على إنهاء دراستي هذه وأخص بالذكر: أ. حاتم اسماعيل، د. حسام السيد،        
 أ. رسالن صيام، أ. سامر الشريف، فجزاهم اهلل عني خير الجزاء.

 الباحث          

 صالح علي حبش
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة 1.1
تعتبرررر تكنولوجيرررا المعلومرررات واحررردة مرررن أهرررم المفاصرررل التررري تلعرررب دورًا هامرررًا فررري حيررراة 

الترري  التكنولوجيررالقررد شررهدت العقررود األخيرررة تطررورًا واضررحًا فرري مجررال والمجتمعررات هررذه األيررام، 
أصررربحت تشررركل أهميرررة كبيررررة فررري اقتصررراديات الررردول ممرررا خلرررق منافسرررة شرررديدة، وأصررربح لرررردى 

جررودة  بالرردور الررذي تلعبرره التكنولوجيررا فرري يكررافالوعي الررباألنشررطة الخدميررة البرراحثين والمهتمررين 
   لتحقيق الميزة التنافسية المطلوبة .األداء اإلداري الخدمات وأثرها في 

وتعد التكنولوجيا أداة حيوية إلنشاء وحفظ ومشراركة المعلومرات لالسرتخدام المسرتقبلي فري 
أن تسررررتمر وتنمررررو برررردون دعررررم كبيررررر مررررن  األيررررامهررررذه فرررري  مكرررران العمررررل، وال يمكررررن للمنظمررررات

وبات في ظل هذا التقدم العلمي والتكنولروجي الرذي نعيشره . (Rosenberg,2006) التكنولوجيا 
اليروم مررا يملرري علرى الشررعوب اسررتقدام واسرتخدام تكنولوجيررا المعلومررات فري مفاصررل الحيرراة اليوميررة 

، وذلرررك للرررتخلص مرررن نمرررط األسررراليب الخصررروصوالعلميرررة والتعليميرررة علرررى وجررره  ،العمليرررة منهرررا
)علررروان،  والطررررق التقليديرررة ومحاولرررة مواكبرررة التقررردم والتطرررور الرررذي تزخرررر بررره دول العرررالم المتقررردم

  .م(2005
داخرل  إلرى التكنولوجيرا إدخرال فري سراهم ممرا التكنولوجي بالتقدم التعليمي النظام تأثر وقد

 مرن كجزء المدرسية وقد تطورت اإلدارة والتعلم، التعليم عمليتي في منها واالستفادة الصف غرفة
 إلرى تعليمرات معينرة، حسرب المدرسرة شرؤون بتسيير خاصة روتينية عملية من لتنتقل هذا النظام

 ونشراطات، ومعلمرين، طلبرة، مرن التعلميرة التعليميرة بالعمليرة يتصرل مرا بكرل عنرىتُ  شراملة عمليرة
 أمرام تحرديات التعلريم وضرع ممرا وغيرهرا، المحلري، المجتمرع مرع المدرسرة وعالقرة ومنهراج،
 حديثة. علمية مدرسية إدارة وجود ضرورة أبرزها لعل كثيرة، ومتطلبات

علرررى الصرررعيد العرررالمي والعربررري والمحلررري بضررررورة اسرررتخدام  دراسررراتولقرررد أوصرررت عررردة 
 التررري م(2008)الخوالررردة والحنيطررري، تكنولوجيرررا المعلومرررات فررري مختلرررف المؤسسرررات منهرررا دراسرررة

أوصت بالعمل على توفير تكنولوجيرا المعلومرات لمختلرف المؤسسرات والوحردات اإلداريرة، ودراسرة 
بمزايررررا اسررررتخدام تكنولوجيررررا  للمررررديرينيررررة و الترررري أوصررررت بعمررررل دورات توعم( 2006)البحيصرررري، 
 .في إدارة عملية التعليم داخل المؤسسات التعليمية المعلومات
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مرررة اإلدارة المدرسرررية، والعقرررل المررردبر الرررذي يتحمرررل وباعتبرررار مررردير المدرسرررة قائررردًا لمنظو 
مسؤولية تخطيطها وتوجيهها وقيادتهرا وتقويمهرا، فلرم يعرد دوره منحصررًا فري إدارة الشرئون اإلداريرة 
للتعليم، بل أصبح له دور حيوي وهام تجاه كل عناصرر المنظومرة المدرسرية سرواء كانرت معلمرين 

ة وحتررى المجتمررع المحلرري المحرريط بهررا. ومررع االرتقرراء أو طلبررة أو منرراهج دراسررية أو بيئررة مدرسرري
بأداء مردير المدرسرة وتحسرينه فرإن األداء المدرسري سرينتقل ليصربح أكثرر إيجابيرة وفاعليرة، بحيرث 
تكررون األجررواء الترري يتواجررد بهررا الطلبررة والمعلمررون تشررعرهم بالطمأنينررة والدافعيررة نحررو العمررل، مررن 

 (.م2005مثل )إدريس ،أجل ضمان تحقيق األهداف على الوجه األ

ولررم يعررد الحررديث اليرروم قاصرررًا علررى قائررد المدرسررة التقليرردي، ولكررن علررى القائررد العصررري  
يجراد  الذي لديه القدرة على االبتكار واإلبداع داخرل مؤسسرته، وقيادتهرا نحرو االخرتالف والتميرز، وا 

ته وحشررررد كافررررة ميررررزة تنافسررررية لهررررذه المؤسسررررة، ولديرررره قرررردرة علررررى بنرررراء رؤيررررة مسررررتقبلية لمؤسسرررر
اإلمكانيات المادية والبشرية بهذه المنظمة نحرو تحقيرق هرذه الرؤيرة فري ظرل العديرد مرن المتغيررات 

 . (م2012العالمية والمحلية المحيطة بالمؤسسات التعليمية )عبد المنعم ومصطفى،

وتعتبرر المبررادرة فرري إنجرراز العمررل مررن المواضريع الهامررة فرري العمررل اإلداري نظرررًا لتأثيرهررا  
علررررى المؤسسررررات والعرررراملين فيهررررا، ففرررري بيئررررة تتسررررم بتغيررررر تقنرررري  بررررالنفعاإليجررررابي الررررذي يعررررود 

وتكنولوجي متسارع، وفي ظل توافر مناهج حديثة ومتطورة، زادت مسرئولية اإلدارة المدرسرية تجراه 
ن إنجاز وتحقيق المهرام بإنتاجيرة أكبرر وبطررق إبداعيرة أكثرر، ممرا اسرتدعى وجرود نظرام البحث ع

 معلومات حديث يراعي تلك الجوانب ويهتم بها.

يجراد خلرق علرى القردرة أنره علرى اإلداري اإلبرداع إلرى وينظرر  القابلرة الجديردة األفكرار وا 
 اسرتخدام فرإن وبالترالي المختلفرة، اإلداريرة العمليرات تطروير فري تسرهم أن يمكرن التري للتطبيرق
 برل ال األفرراد لردى اإلبداعيرة الملكرات إبرراز فري مهًمرا دوًرا يلعرب أن يمكرن المعلومرات تكنولوجيرا
 مرن يحتاجونره ما كل األفراد لهؤالء ستوفر التكنولوجيا هذه أن اعتبار على تعزيزها، على ويعمل
   .الواقع أرض على أفكارهم وتطبيق لتجربة الالزمة واإلمكانات واألدوات الوسائل

 المرررديرينوتكمررن أهميرررة المبرررادرة واإلبرررداع اإلداري لررردى مرردير المدرسرررة فررري كونررره يجعرررل 
أكثررر إحساسررًا بالمشرركالت الترري تقررابلهم، وأكثررر اسررتفادة مررن المعلومررات المتاحررة للتوصررل لحلررول 

قبل، أمررا بالنسرربة للمعلمررين ، باإلضررافة لكونرره يجعلهررم أكثررر تبصرررًا بالمسررتالمشرركالتمبتكرررة لهررذه 
فإن توفر قائد مبدع داخل المدرسة يجعلهم أكثر اسرتقاللية، ممرا يمكرنهم مرن تطبيرق اسرتراتيجيات 
تعلم وتدريس جديدة ومتداخلة تحقق الهدف المنشود، باإلضافة إلى أنره يفرتح البراب أمرام الطرالب 
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لمدرسررة وانجررذابًا لبيئرررة الررتعلم التررري لررالدالء بررهرائهم ومقترحررراتهم، وهررو مررا يجعلهرررم أكثررر تمسررركًا با
 ( . م2008ُتضحي شيقة وجذابة )نصر، 

نظرررم إدارة المعلومرررات علرررى أداء  أثررررتسرررعى الدراسرررة للبحرررث عرررن وبنررراء علرررى مرررا سررربق، 
 المدرسررة بدرجررة أو بررأخرى نحررو المزيررد مررن المبررادرة وفيمررا إذا كانررت تقررود مرردير ،اإلدارة المدرسررية
 .العمل ي إنجازف واإلبداع اإلداري

 الدراسة  مشكلة 1.2

اإلدارة المدرسرررية هررري اإلدارة التنفيذيرررة لبررررامج التربيرررة والتعلررريم، وهررري المسرررؤولة عرررن  عرررد  تُ 
قيرررادة التغييرررر مرررن أجرررل تحسرررين نوعيرررة التعلررريم لمواكبرررة التغييرررر المسرررتمر نحرررو تحقيرررق األهرررداف 

والررذي يخطررط ويررنظم  المدرسررة،التربويررة. ومرردير المدرسررة هررو القائررد التربرروي لجميررع العرراملين فرري 
الررذي يوظرررف كررل الطاقرررات البشرررية والماديرررة مررن أجرررل  ويتررابع ويقررروم مررن خرررالل العمررل الفريقررري،

 .م(2011)الصالحي، المصلحة العامة وتحقيق األهداف المنشودة

مسرألة تررف أو لريس  ت المعاصرة، على اختالف أنواعهرااإلبداع في المنظما ولقد أصبح
نمررا بررات أمرررًا ضررروريًا وملحررًا، وال غنررى لهررا عنرره إذا مررا أرادت البقرراء واالزدهررار،  شرريئًا كماليررًا، وا 

تنميرة  عرن طريرقوعليها أن تجعل اإلبداع أسلوب عملها وممارساتها اليومية، ويمكن تحقيق ذلك 
المطلررق والشررامل، وتقصرري د و المهرارات اإلبداعيررة الكتشرراف المشرركالت والتعررود علررى التفكيررر الناقرر

ألن اإلبررداع علررى هررذا المسررتوى ، يررة مشرركلة ممررا هررو غيررر مباشررر وفيمررا هررو غيررر مررألوفأأبعرراد 
 سيقود المنظمات والجماعات والمجتمعات إلى تجارب ريادية لم يسبق لها مثيل.

 ولعل المطلرع علرى األدوار اإلداريرة والفنيرة المرتبطرة براألداء المدرسري أو بمردير المدرسرة
تحديرردًا يجررد مررن الضررروري أن يمتلررك المررديرون زمررام المبررادرة فرري تنفيررذ وأداء العديررد مررن المهررام، 
ألنرره فرري ظررل الصررعوبات الترري تواجرره اإلدارة المدرسررية تجررد أن العديررد مررن المشرراكل اليوميررة الترري 

ات تواجررره المدرسرررة يمكرررن حلهرررا بمبرررادرة المررردير وقدرتررره علرررى التنبرررؤ بالمشررركالت واتخررراذ اإلجرررراء
 والتدابير لمواجهة المشاكل قبل وقوعها.

البررامج انتشار البرامج التكنولوجية المتعددة، واعتماد المؤسسات التعليمية على هرذه  ومع
اعتمررادًا كبيرررًا فرري كافررة القطاعررات، وفرري كافررة المجرراالت ولكافررة المسررتويات الرردنيا منهررا والعليررا، 

ومع تبّني األونرروا لسياسرة إصرالح التعلريم، ، وتسابق المؤسسات في تقديم خدمات تعليمية أفضل
 مرن تخطرط عنردما الجرودة، مفهروم وخاصرة التسرويقية، المفراهيم كران لزامرًا عليهرا االهتمرام بتبنري

   .المستوى الذي تبحث عنه في البقاء أجل حتَّى من أو التميز، أجل
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ولعل نظام إدارة المعلومات السابق الذي كانت تستخدمه األونروا )نظرام إدارة االختبرارات 
حصرائيات شرراملة  الموحردة( كران نظامرًا يفتقرر للعديرد مرن النقراط، مرن أهمهرا تقرديم بيانرات دقيقرة وا 

نمرا عبرر برر اإلعحول طبيعة األداء المدرسري، كرذلك فرإن مشراكل تقنيرة مثرل عردم عملره  نترنرت وا 
شرربكة الداخليررة )اإلنترانررت( كرران يمثررل عائقررًا أمررام مررديري المرردارس فرري الحصررول علررى البيانررات ال

أن تطبيرق هررذا النظررام فري قطرراع غررزة كمررا التري يبحثررون عنهررا فري الوقررت والمكرران الرذي يريدونرره. 
كل عائقررًا أمررام ترروفير بيانررات شرراملة فقررط دون برراقي المنرراطق الخمسررة الترري تعمررل بهررا األنررروا يشرر

خذي القرار للتخطيط االستراتيجي، كما أن التكرار في البيانات نتيجة حركة الطلبرة مرن ودقيقة لمت
لررى مرردارس األونرررروا  دقيقررة يمكرررن ترروفير بيانرررات أو المرردراس الحكوميررة كررران يشرركل عائقرررًا أمررام وا 

 االعتماد عليها إحصائيًا.

ليحررل العديررد مررن المشرراكل الترري كانررت تواجرره  EMISإدارة معلومررات التعلرريم وجرراء نظررام 
 ؤيتهم المستقبلية.المديرين، وتعوق عملهم اإلداري وتخطيطهم المسبق ور 

كمررردير مدرسرررة فررري مررردارس وكالرررة الغررروث الدوليرررة، وشرررعوره  الباحرررثومرررن خرررالل عمرررل 
المدرسررة وتسررهيل إجررراء كافررة شررئون فرري إدارة بأهميررة الرردور الررذي تلعبرره نظررم المعلومررات اإلداريررة 

 المبرررادرة واإلبرررداع اإلداريح بأهميرررة تررروافر ِلررر، كرررذلك شرررعوره المُ لمنوطرررة بعملرررهاالعمليرررات والمهرررام 
 أثرر جرودة نظرام إدارة معلومرات التعلريمتأتي هذه الدراسة لمعرفة ، كمطلب أساسي لالدارة المتميزة

EMIS العررراملين بوكالرررة الغررروث الدوليررررة  المررردارس مررررديريلررردى  علرررى المبرررادرة واإلبرررداع اإلداري
 وبالتالي يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي: بقطاع غزة.

مـدارس  مـديري نظام إدارة معلومـات التعلـيم علـى المبـادرة واإلبـداع اإلداري لـدىجودة  أثرما " 
 ؟ "وكالة الغوث بقطاع غزة
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 أسئلة الدراسة  1.3

 تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:

، جودة المعلومات، جودة الخدمة، جودة نظامالجودة ) حول المديرينما مستوى تصورات  .1
( في مدارس وكالة الغوث بقطاع EMISإدارة معلومات التعليم ) الظروف الميسرة( لنظام

 غزة؟
 المبادرة واإلبداع اإلداري لديهم؟حول مستويات المديرين ما مستوى تصورات  .2
( المدركة في المبادرة EMISما مدى مساهمة عوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم ) .3

 مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة؟ مديريلدى 
( المدركة في اإلبداع EMISما مدى مساهمة عوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم ) .4

 لة الغوث بقطاع غزة؟مدارس وكا مديرياإلداري لدى 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة المستطلعة آرائهم  .5

حول محاور الدراسة تعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، 
 عدد سنوات الخدمة، منطقة العمل(؟

 أهمية الدراسة 1.4

 النظرية :أولا:  األهمية 

بوكالة الغوث  EMISتقدم الدراسة إطارًا نظريًا وتطبيقيًا حول نظام إدارة معلومات التعليم  .1
بشكل جدي  -في حدود علم الباحث–الجديد  بشكله وهي الدراسة األولى التي تتناول النظام

 ودقيق.

ع اإلداري لدى على المبادرة واإلبدا EMIS. تبين الدراسة أثر نظام إدارة معلومات التعليم 2
 مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة.

 . تعتبر الدراسة من المراجع المفيدة والحيوية للمكتبات في هذا المجال.3
 ثانياا:  األهمية التطبيقية:

 من المتوقع أن يستفيد من نتائج الدراسة مجموعة من الفئات:
 :ستفيد نتائج الدراسة الحالية الباحث كونه يعمل مديرًا إلحدى مدارس وكالة  الباحث نفسه

 الغوث الدولية بقطاع غزة، وتقدم له تصورات حول العوامل المؤثرة في المبادرة واإلبداع
 ، وسبل تقديم األداء األفضل لمساعدة المدرسة على تحقيق أهدافها.اإلداري
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 :م هذه الدراسة مجموعة من التوصيات التي تسهم بزيادة تقد إدارة برنامج التربية والتعليم
لدى مديري المدارس وتفيدهم أيضًا في كشف عالقة االرتباط بين  اإلداري المبادرة واإلبداع

 نظام إدارة معلومات التعليم والمبادرة واإلبداع اإلداري لديهم.
 القائمون على إدارة برنامج نظام إدارة معلومات التعليم EMIS: ث تكشف الدراسة مدى حي

المدارس لعوامل جودة النظام، ودور النظام في رفع مستوى المبادرة واإلبداع  مديريتقدير 
اإلداري لديهم. كما وتقدم توصيات حول أفضل السبل لالرتقاء بهذين المجالين من خالل 

 .للمديرينالعمل على رفع جودة الخدمات التي يقدمها النظام 
ُتعد  الدراسة بالغة األهمية كونها تتعلق بالمؤسسات التعليمية، وال الباحثون والمهتمون:  .2

 يخفى على أحد دور هذه المؤسسات في بناء قدرات المجتمع ونموه.

  حيث تقدم الدراسة إطارًا نظريًا جيدًا حول عوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم، كما
لدى مديري المدارس وتشكل نواة لدراسات  اإلداري رة واإلبداعوتبين أثر النظام على المباد

 مستقبلية في هذا المجال.

 أهداف الدراسة  1.5

 انسجاماا مع أسئلة الدراسة فإن الدراسة الحالية تسعى لتحقيق األهداف التالية:

( ، جودة المعلومات، جودة الخدمة، جودة الظروف الميسرةالتعرف إلى )جودة النظام .1
 المدركة لنظام إدارة معلومات التعليم لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة. 

 .  مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة المبادرة واإلبداع اإلداري لدى مديريمستوى  إلىالتعرف  .2
والمبادرة لدى مديري  EMISاختبار العالقة بين عوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم  .3

 س وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة.مدار 
واإلبداع اإلداري لدى  EMISاختبار العالقة بين عوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم  .4

 مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة.
اختبار مدى تأثير العوامل الديموغرافية على العالقة ما بين عوامل جودة نظام إدارة  .5

 وما بين المبادرة واإلبداع اإلداري لدى الفئة المستهدفة. EMISمعلومات التعليم 
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 الدراسةوأنموذج متغيرات  1.6

 المبادرة واإلبداع اإلداري   :ةالتابع اتالمتغير 
 EMIS المتغير المستقل: جودة نظام إدارة معلومات التعليم

 وسيتم قياسه من خالل األبعاد التالية:

 (، جودة الظروف الميسرةجودة الخدمات)جودة النظام، جودة المعلومات، 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة متغيرات نموذج: (1.1) شكل
 لدراسات السابقةعلى اإعداد الباحث بناء المصدر: 

- (Princely Ifinedo, Birger Rapp, Airi Ifinedo, Klas Sundberg,2010)  

- (Sun Joo Yoo, Seung-hyun Han, Wenhao Huang, 2012 ) 

- (Zhou, J., & George, J. M. ,2001).   

-  (Groen, Marc J.F. Wouters a,1, Celeste P.M. ,2012) 

 
  

 المتغيرات المستقلة

المتغير 

 التابع

 المبادرة

جودة نظام إدارة 
 معلومات التعليم

 EMIS  

 جودة النظام

 جودة المعلومات

 جودة الخدمات 

جودة الظروف 

 الميسرة

 اإلبداع اإلداري
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 الدراسة فرضيات  1.7

 (EMIS)تأتي هذه الدراسرة لتعرالج قضرية أثرر جرودة عوامرل نظرام إدارة معلومرات التعلريم 
 ترم فقردعلى المبادرة واإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة، وعليه 

 على النحو التالي: الفرضياتتحديد 
الفرضية الرئيسة األولى: توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين عوامل جودة نظام إدارة 

 والمبادرة لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة. (EMIS)معلومات التعليم 
 انبثق عن هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

ام والمبادرة لدى مديري مدارس وكالة الغوث توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة النظ .1
 بقطاع غزة.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة المعلومات والمبادرة لدى مديري مدارس وكالة  .2
 الغوث بقطاع غزة.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمة والمبادرة لدى مديري مدارس وكالة الغوث  .3
 بقطاع غزة.

ذات داللة إحصائية بين جودة الظروف الميسرة والمبادرة لدى مديري مدارس توجد عالقة  .4
 وكالة الغوث بقطاع غزة.

الفرضية الرئيسة الثانية: توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين عوامل جودة نظام إدارة 
لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع  واإلبداع اإلداري (EMIS)معلومات التعليم 

 .غزة
 انبثق عن هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة النظام واإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس  .1
 وكالة الغوث بقطاع غزة.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة المعلومات واإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس  .2
 غزة. وكالة الغوث بقطاع

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمة واإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس  .3
 وكالة الغوث بقطاع غزة.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الظروف الميسرة واإلبداع اإلداري لدى مديري  .4
 مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة.
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على  (EMIS)الفرضية الرئيسة الثالثة: تؤثر عوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم 
 المبادرة لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة.

 

على  (EMIS)الفرضية الرئيسة الرابعة: تؤثر عوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم 
 اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة.

 

: ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين استجابات المبحوثين الخامسةالفرضية الرئيسة 
تعزى لمتغيرات )الجنس، العمر، المؤهل  (EMIS)حول جودة نظام إدارة معلومات التعليم 

 قة العمل(.العلمي، عدد سنوات الخدمة، منط
 

: ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين استجابات المبحوثين السادسةالفرضية الرئيسة 
حول المبادرة لدى مديري مدارس وكالة الغوث تعزى لمتغيرات )الجنس، العمر، المؤهل 

 العلمي، عدد سنوات الخدمة، منطقة العمل(.
 

إحصائية بين استجابات المبحوثين حول  : ل توجد فروق ذات دللةالسابعةالفرضية الرئيسة 
لدى مديري مدارس وكالة الغوث تعزى لمتغيرات )الجنس، العمر، المؤهل  اإلبداع اإلداري

 العلمي، عدد سنوات الخدمة، منطقة العمل(.

 حدود الدراسة  1.8

 حدد الباحث رسالته بالتالي:

 :وتمثلت في مدارس وكالة الغوث الدولية )األونروا( بقطاع غزة. الحدود المكانية 

 :(.267جميع مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة وعددهم ) الحدود البشرية 

 :م2017-2016العام الدراسي  الحدود الزمانية 

 مصطلحات الدراسة  1.9

 :EMIS)نظام إدارة معلومات التعليم باألونروا )

مررن العمليررات التشررغيلية الرسررمية واإلجررراءات الترري مررن شررأنها تمكررين إنترراج  مجموعررة هررو
دارتهرا ونشررها فري الوقرت المناسرب وبطريقرة يمكرن االعتمراد  بيانات ومعلومرات تعليميرة واضرحة وا 

بغرض تلبية احتياجات أصحاب المصرالح علرى مسرتويات متعرددة لغررض الرصرد والتحليرل  عليها
منرراطق عمليررات األونررروا الخمررس، ويررربط مررا بررين  EMISنظررام  مررلعويغطرري  واتخرراذ القرررارات.
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 ندسة والخدمات االجتماعية وغيرهرابيانات الطالب والمدارس في دائرة التعليم ودوائر الصحة واله
 .(مEMIS ،2015)دليل مدير المدرسة الستخدام نظام 

 (: Initiativeالمبادرة )
الشررخص مررن ابتررداء ذاترري وتفاعررل مررع المهررام واألعمررال الترري يقرروم  يبديررههرري مقرردار مررا 

  (Groen et. al.,2012 )بها.
 :Administrative Creativityاإلبداع اإلداري 

على تقديم أفكار وممارسات جديدة في ضوء مديري مدارس وكالة الغوث قدرة  
اإلمكانيات والموارد المتوفرة الستنباط أساليب إدارية جديدة أكثر فاعلية في إنجاز أهداف 

 (2013مدارسهم )الزاملي، 
 وملخص الفصل األول الدراسة هيكلية 1.10

 هيكلية الدراسة: 1.10.1

سررريتم تقسررريمه لثالثرررة مباحرررث، سررريتناول الفصرررل الثررراني مرررن الدراسرررة اإلطرررار النظرررري، و 
اإلداريرررة، والمبحرررث الثررراني يتنررراول نظرررام إدارة معلومرررات  المعلومررراتالمبحرررث األول يتنررراول نظرررم 

التعليم، والمبحرث الثالرث يتنراول المبرادرة واإلبرداع اإلداري. كمرا سريتناول الفصرل الثالرث الدراسرات 
السرررابقة )المحليرررة، العربيرررة، األجنبيرررة( باإلضرررافة للتعقيرررب علرررى هرررذه الدراسرررات وأوجررره االسرررتفادة 

جررراءات منهررا، ومررا يميررز هررذه الدراسرر ة عررن الدراسررات األخرررى. ويتنرراول الفصررل الرابررع منهجيررة وا 
الدراسرررررة، والوصرررررف اإلحصرررررائي ألفرررررراد عينرررررة الدراسرررررة، وصررررردق وثبرررررات أداة الدراسرررررة، وكرررررذلك 
المعالجررات اإلحصررائية المسررتخدمة فرري الدراسررة. وسرريتناول الفصررل الخررامس نتررائج الدراسررة، حيررث 

بررة عرررن تسرراؤالت الدراسرررة واختبررار فرضرررياتها والتعليرررق سرريتطرق الختبرررار التوزيررع الطبيعررري واإلجا
 عليها وربطها بالدراسات السابقة. وأخيرًا يتناول الفصل السادس نتائج وتوصيات الدراسة.

 ملخص الفصل األول: 1.10.2

تناولت الدراسة في الفصرل األول مقدمرة عرن أهميرة نظرام إدارة معلومرات التعلريم، وكرذلك 
واإلبررداع اإلداري لرردى مررديري المرردارس، ومررن ثررم تررم اسررتعراض مشرركلة  عررن أهميررة دور المبررادرة

( أسررئلة فرعيررة، وكررذلك استعرضررت 5الدراسررة مررن خررالل صررياغتها فرري سررؤال رئرريس وانبثررق عنرره )
المسررتخدمة فري الدراسرة، ثرم عرضررت فرضريات الدراسرة المكونرة مررن  والتسراؤالتالدراسرة األهرداف 

ة، وبعرررد ذلرررك ترررم اسرررتعراض أهميرررة الدراسرررة وحررردود ( فرضررريات فرعيررر8( فرضررريات رئيسرررة و)7)
 الدراسة، وأخيرًا في نهاية الفصل األول تم التعرف على متغيرات ومصطلحات الدارسة.



 

 

 

 

 

 الفصـــل الثاني
 اإلطار النظري للدراسة
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 المبحث األول
 المعلومات اإلدارية نظم

 المقدمة 2.1.1
ة المجتمعات كافة على اختالفها، وفي كافة مجاالت عب المعلومات دورًا هامًا في حياتل

استخداماتها، وتحقق دورًا هامًا في تحقيق التقدم اإلنساني والتكنولوجي، ومن هنا نبعت الحاجة 
ومنظمة وقيمة، تلبي االحتياجات لوجود أنظمة للمعلومات تعمل على توفير معلومات دقيقة 

 بالشكل األمثل، وتسهل عملية تحديث وتغيير البيانات بشكل مستمر.
وتدعم نظم المعلومات عمليات التخطيط واإلدارة وكافة أنشطة المؤسسة بحيث توفر 
المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب مما يسهم بشكل إيجابي باتخاذ القرار المناسب، ويعتبر 

نظام معلومات ذو فاعلية من الميزات التنافسية بالنسبة للمؤسسة، بحيث يمكنها من وضع  وجود
 (Stair & Renolds,2012الخطط واالستراتيجيات التي تساعدها بأن تكون في الريادة. )

ويتطرق هذا المبحث لعدة مفاهيم وتعريفات متعلقة بنظم المعلومات اإلدارية ومكوناتها، 
 نظم المعلومات اإلدارية وأنواعها وأهم العوامل المؤثرة فيها. كما سيناقش مفهوم

 مفهوم نظم المعلومات اإلدارية   2.1.2

 أحدثت هائلة معلوماتية ثورة نعيش ونحن الماضي القرن من األخيرة القليلة السنوات منذ
وقد تناول تعريف نظم . والتجارة األعمال وممارسة وطبيعة ماتظالمن هياكل في جذرياً ًا تغيير 

 إلى تهدف التي مظالن تلك بأنها( م2005،لطفي( المعلومات العديد من الباحثين، فقد عرفها 
 جزئيين امينظن المعلومات امظن يتضمن أن ويجب البيئة، معلومات وخدمات المعلومات توفير
. وقد المعلومات خدمات لتوفير والثاني للمعلومات امظالن تجميع على ينصب األول األقل على

( بأنها عبارة عن مجموعة من األفراد واإلجراءات والمصادر أو الموارد م2000عرَّفها )البكري،
التي تجمع وتحول البيانات وتبث المعلومات في المنظمة، ويتم إنتاج المعلومات من خالل 

ات التغذية ثالثة أنشطة رئيسة هي المدخالت والعمليات التشغيلية والمخرجات، وتعتبر معلوم
الراجعة المرتدة مخرجات ترتد إلى األفراد المسئولين عن األنشطة في المنظمة لتقييم وتحسين 

فLaudon K. C. & Laudon J. P.,2015المدخالت. أما ) نظم المعلومات بأنها  ا( فقد عرَّ
مجموعة المكونات المتداخلة واإلجراءات النمطية التي تعمل معًا لتجميع المعلومات التي 
تحتاجها المنظمة، وتخزينها وتوزيعها ونشرها واسترجاعها بهدف دعم العمليات واإلدارة والتعاون 

 والتحليل والتصور والرقابة داخل المنظمة.
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التعريفات السابقة يمكن تعريف نظام المعلومات بأنه عبارة  من خالل ويمكن القول بأنه
عن مجموعة العناصر التي يمكن مزجها لتتفاعل في إطار تعاوني بهدف معالجة البيانات 

 وتحويلها لمعلومات ذات قيمة يمكن استخدامها واالستفادة منها لتحقيق أهداف محددة.

 وظائف نظام المعلومات اإلدارية 2.1.3

ميع البيانات ومعالجتها وتحويلها لمعلومات الوظيفة األساسية األولى لنظام يعتبر تج
المعلومات اإلدارية المحوسب، بحيث يتم استرجاعها عند الحاجة لها، وقد بيَّن همشري 

 ( مجموعة من وظائف نظم المعلومات كالتالي:م2001)

 الحصول على البيانات من المصادر المختلفة. .1
 البيانات وصحتها.التأكد من دقة  .2
 تنظيم البيانات من خالل عمليات الفرز والتبويب والترميز. .3
 تخزين البيانات من خالل وسائط التخزين المختلفة. .4
 إجراء العمليات الحسابية والمنطقية. .5
عادة عرضها من خالل تقارير مطبوعة أو جداول أو رسومات بيانية  .6 استعادة المعلومات وا 

 ادة منها.وغيرها بحيث يمكن االستف
إنتاج المعلومات من خالل تقارير مطبوعة أو معروضة على الشاشة حسب صالحيات  .7

 المستخدم بهدف االستفادة منها في اتخاذ القرار.
 أنواع نظم المعلومات اإلدارية 2.1.4

تتشابه نظم المعلومات اإلدارية من حيث عناصرها ومكوناتها، إال أن هناك أنواعًا 
نوع له خصائص واستخدامات مميزة، ويالحظ أن تصنيف المعلومات إلى متعددة منها، وكل 

عدة أنواع يعتمد على أنواع القرارات المطلوب اتخاذها على المستويات التشغيلية والتكتيكية 
 (. ومن أنواعها ما يلي:م2007واالستراتيجية )إدريس،

 Accounting Information Systemsنظم المعلومات المحاسبية:  -1
هو أحد نظم المعلومات الفرعية في الوحدة االقتصادية، ومن الممكن أن تشمل كاًل 
من: األفراد، اإلنتاج، التخزين والمبيعات المالية، المشتريات، والتي تهدف بشكل إجمالي لخدمة 
الوحدة االقتصادية ضمن الهدف الشامل باعتبارها النظام الكلي لكل النظم العاملة في نفس 

يتكون نظام المعلومات المحاسبية من نظم فرعية تشمل نظام محاسبة التكاليف، نظام النطاق. و 
المحاسبة المالية، نظام الرقابة الداخلية، وتعمل تلك األنظمة معًا بصورة مترابطة ومتناسقة 
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بهدف توفير المعلومات لجميع الجهات التي يهمها أمر الوحدة االقتصادية لمساعدتها في اتخاذ 
ت الخاصة بالتخطيط والرقابة وحل المشكالت التي تواجهها الوحدة االقتصادية، وذلك من القرارا

 (.م2004خالل عمليات التجهيز والقياس التي تقوم بها تلك النظم الفرعية )الحنطاوي، 
 Education Information Systemsنظم إدارة معلومات التعليم:  -2

تحوي بيانات الطلبة والموظفين والمباني  هي أنظمة محوسبة ذات قاعدة بيانات ضخمة
المدرسية، وتستخدم لتوحيد بيانات كافة المؤسسات التعليمية معًا رغم اختالف وتباعد األقاليم، 

 وذلك بهدف االستفادة من المعلومات في التخطيط واتخاذ القرارات وتقييم األداء.
 Marketing Information Systemsنظم المعلومات التسويقية:  -3

تعتمد إدارات المؤسسات على نظم المعلومات التسويقية في تسيير األعمال واتخاذ 
القرارات وخاصة القرارات ذات الصلة بالتسويق،  حيث تحتاج المؤسسة االقتصادية لمعلومات 
في مختلف مراحل المشروعات، سواء كان ذلك مع بداية المشروع أو أثناء تنفيذه أو عند 

ة تسويقية. ولكي تتفادي المؤسسة أية أخطاء في استغالل المعلومات فعليها مواجهة أية مشكل
تجميع كم هائل من المعلومات وفق نظام المعلومات التسويقية، ومن خالله يقوم مدير التسويق 
باتخاذ قرارات كثيرة متعلقة باألسعار أو اإلعالن أو الترويج أو التوزيع أو البيع أو المنتوج، 

ضع خطة تسويقية وتقييم القرارات والنتائج التي توصل إليها وكذلك يمكن و 
(Quaddus,2013.) 
 Geographic Information Systems GISنظم المعلومات الجغرافية:  -4

خراج  هو نظام قائم على الحاسوب، ويهدف لجمع وتخزين وصيانة وتحليل وتوزيع وا 
اعد على التخطيط واتخاذ القرار فيما يتعلق البيانات والمعلومات المكانية ألهداف معينة، مما يس

بالزراعة وتخطيط المدن والتوسع في السكن، باإلضافة لقراءة البنية التحتية ألي مدينة 
 (.م2011)تعلب،

 Library Management Systemsنظم إدارة المكتبات:  -5
د وتهدف هذه األنظمة المحوسبة إلدارة موجودات المكتبة ومقتنياتها من حيث جر 

الموجودات أو الطلبات أو المواد المستعارة وأسماء األشخاص الذين استعاروها. ويتضمن نظام 
إدارة المكتبات عادة قاعدة بيانات شاملة ومترابطة وبرمجية للتفاعل مع قاعدة البيانات، وكذلك 

 (.Ken,2015يتوفر بالنظام واجهتي استخدام إحداهما للمستخدم واألخرى لطاقم عمل المكتبة )
 



16 
 

 عناصر نظم المعلومات اإلدارية 2.1.5

تنوعت المراجع التي تحدثت عن عناصر نظم المعلومات اإلدارية ومكوناتها، وقد َوجَد 
(، م2000الباحث بعد االطالع على مجموعة من الدراسات السابقة أهمها )البكري،

على أن عناصر ( أن معظم العلماء اتفقوا Stair&Reynolds,2012( وكذلك )م2011)تعلب،
 نظام المعلومات ترتكز على التالي:

  المكونات الماديةHardware  : وتشمل كافة التجهيزات المستخدمة في العمليات التي
تمر بها البيانات ومعالجتها كمعلومات، ومنها أجهزة الحاسوب وملحقاتها وأجهزة الوسائط 

 واألقراص الممغنطة أو المدمجة.
  البرمجياتSoftware  : تشمل كافة البرمجيات المطلوبة لمعالجة البيانات، ومن ضمنها و

مجموعة نظم التشغيل المستخدمة في تشغيل المكونات المادية مثل أجهزة الحاسوب، ومنها 
برامج النظام مثل نظام التشغيل، والبرامج التطبيقية مثل برنامج أتمتة المكاتب وبرامج 

 السجالرت.
  المستخدمونUsers  : يعتبر المستخدمون العنصر الرئيس لكافة العمليات في نظم

المعلومات، فهم معيار النجاح األول للنظام، ومن خاللهم يمكن الحكم على نجاح أو فشل 
          المستخدمين النهائيينمثل مستخدمي النظام كافة الفئات  وتشمل كلمةالنظام، 

(End Users)  وتشمل فئة المستخدمين مديرينعلمين أو فئة الكتبة والسكرتارية أو موهم ،
أيضًا االختصاصيين الفنيين المسئولين عن تشغيل وتطوير النظام الذي بدوره يشمل مختلف 

 أنواع الموارد والوسائط.
  البياناتData  : تعتبر البيانات المواد الخام التي يقوم عليها نظام المعلومات، فالبيانات

المؤسسة، لذا ينبغي استثمارها بالشكل األمثل كي تتحقق هي موارد ذات قيمة عالية في 
منها الفائدة العظمى للمستخدم النهائي للنظام، وتتعدد أشكال وأنواع البيانات حسب 

 استخدامها في النظام وطبيعة المعلومات المطلوبة من نظام المعلومات.
  الشبكاتNetworks :نظام ببعضها وتشمل كافة أنواع الشبكات التي تربط عناصر ال

البعض، ومنها شبكة اإلنترنت، أو شبكات اإلنترانت الداخلية التي أصبحت عنصرًا هامًا في 
 إدارة األعمال اإللكترونية الناجحة.
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 خصائص نظم المعلومات اإلدارية 2.1.6

       تعددت خصائص نظم المعلومات حسب ما أورده الباحثون، وقد حددها 
 خصائص رئيسة هي: ( في أربعم2010)بسيوني، 

  الشموليةExtensively  : ويقصد بخاصية الشمولية أن يشمل النظام جميع الجوانب التي
تم جمع المعلومات من أجلها بغض النظر عن كم المعلومات إن كانت قليلة أو كثيرة بشرط 
أن تحقق المعلومات الهدف الذي تم جمعها ألجله، وقد تكون تلك المعلومات مختصرة 

شاملة تلبي حاجة المستفيدين سواء كانوا في اإلدارة الدنيا أو اإلدارة العليا تبعًا  ولكنها
 لطبيعة المشكالت التي تتعامل معها.

  العتماديةReliance : ويقصد بخاصية االعتمادية أن يلبي النظام حاجات المستفيدين
المعلومات أو  بصورة كاملة، كما تشمل أيضًا عوامل أخرى مثل مدى إمكانية التحقق من

البحث عن مصادرها، أو طريقة عرضها بصورة متناسقة ومنظمة، وكذلك مدى استفادة 
المستخدمين من مخرجات النظام في إكمال األعمال المطلوبة منهم من أجل اتخاذ القرارات 

 الفاعلة بشأنها.
  التوقيتTiming :ظرًا وتعتبر خاصية التوقيت من الخصائص الهامة لنظام المعلومات ن

ألن توقيت الحصول على المعلومات يمثل أهمية كبرى بالنسبة للمستخدمين، ونظرًا ألن 
المعلومات هي أساس اتخاذ القرارات فال بد من أن تتوفر هذه المعلومات في الوقت 
ال سيحكم على قراراتها بالفشل، كما  المناسب لكي يتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب وا 

الميزات التنافسية للمؤسسات والتي تمنحها تفوقًا على المنافسين أو درجة  يعتبر التوقيت من
 أعلى من الرضا لدى المنتفعين.

  الدقةPrecision : مدى خلو المعلومات المقدمة من األخطاء أو االنحياز نظرًا به ويقصد
أن  ألن عدم الدقة ينتج عنه خلل في اتخاذ القرار الصحيح، كما أشارت األبحاث السابقة

القرارات اإلدارية السليمة هي نتاج معلومات سليمة، ونتيجة لذلك فقد تزايد االهتمام بتوظيف 
 التكنولوجيا في مجال المعلومات إلنتاج معلومات أكثر دقة وخالية من األخطاء.
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 جودة نظم المعلومات اإلدارية 2.1.7

لمعظم العمليات التي تتم تعتبر نظم المعلومات اإلدارية بشكل أساسي الداعم األساسي 
داخل المؤسسات بكافة أشكالها، ويتعلق عمل نظم المعلومات اإلدارية بشكل أساسي بعمليات 
جمع البيانات وتخزينها وتجهيزها ونشرها واستخدامها، وبالتالي تستفيد المؤسسة من المعلومات 

 (.Kader,2009)التي تخرجها نظم المعلومات في االرتقاء باألداء المؤسسي بشكل عام 
لتلك األهمية فقد كان من الضروري معرفة مدى مالئمة هذه النظم لتوقعات ونظرًا 

المستخدمين، والتأكد من كفاءة نظم المعلومات والفائدة العائدة من استخدامها، لذلك تنفق 
 المؤسسات عادة مبالغ كبيرة على تقييم مدى كفاءة نظم المعلومات التي تستخدمها ألنها تدرك

(، وقد لقي Delon&Mclean,2003مدى النفع الذي سيعود على المؤسسة من خاللها )
موضوع قياس فعالية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تقديم الخدمات بشكل 
إلكتروني على اهتمام العديد من الباحثين، وتعددت وجهات النظر مما لم يساعد على ظهور 

ولضمان نجاح عملية التقييم فقد بينت عدة دراسات أن نظام  ،ليتهاطريقة محددة الختبار فعا
 م(.2012وسهل التطبيق )رومي وصالح، التقييم ال بد أن يكون واضحًا ومفهوما

ولتقييم فعالية الخدمات اإللكترونية، اقترح مجموعة من الباحثين عدة نماذج لدراسة 
مواقع اإلنترنت أو من مات سواء كانت عبر جودة الخدمات اإللكترونية التي تقدمها نظم المعلو 

خالل األنظمة الحاسوبية، ومن أهم هذه النماذج نموذج نجاح نظم المعلومات والذي أعده 
 . Delon & Mcleanالباحثان 

  نموذج نجاح نظم المعلومات(Delon & Mclean IS Success Factors Model) 

 Delon & Mcleanيعد نموذج عوامل نجاح نظم المعلومات الذي توصل له الباحثان  
من أكثر النماذج المستخدمة شهرة ونجاحًا، والغرض الرئيس من هذا النموذج هو  م1992عام 

إنشاء تصنيف شامل لتقييم العوامل المؤثرة على نجاح نظم المعلومات، وقد عرض هذا النموذج 
الستة لنجاح نظم المعلومات وهي جودة النظام، جودة المعلومات، استخدام المتغيرات الرئيسة 

 نظم المعلومات، رضا وارتياح المستخدم، األثر الفردي، واألثر التنظيمي
(Delon&Mclean,1992)  وقد عرض النموذج العالقة بين المتغيرات وتأثير كل منها على ،

وعلى استخدام النظام، وفي هذا النموذج  اآلخر بصورة منفردة ومشتركة على رضا المستخدم
تقيس جودة النظام النجاح الفني، وجودة المعلومات تقيس مدى نجاح المعلومات في تقديم 
المعاني والمفاهيم المطلوبة، وتقيس باقي العوامل فعالية النظام وتأثيره على المؤسسة ككل 

(Saha,2008.)  أجرى الباحثان  2003وفي عام،Delon & Mclean  تطويرًا على هذا
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النموذج بعد األخذ باالعتبار االنتقادات التي وجهت له، حيث تم دمج كل من األثر على الفرد 
ضافة متغير جديد وهو نية االستخدام لما له من  والمنظمة في متغير واحد وهو الفائدة الكلية، وا 

 أهمية في بيئة األعمال والتي يفرض فيها استخدام النظام عليهم.
تعددت أبعاد جودة نظم المعلومات، وذكر الباحثون عدة تصنيفات ألبعاد جودة د وق

العوامل في جودة النظام  (Ifinedo et. Al.,2010)سبيل المثال حصر  فعلىنظم المعلومات، 
عوامل تسهم في نجاح نظم  عدة (Delone&Mcllean,2003)، فيما عدد الخدمةوجودة 

وهي جودة النظام وجودة الخدمة وجودة  نها ألهميتهاسيتم التطرق لثالثة م المعلومات
( عاماًل آخر وهو جودة Sun Joo Yoo et. Al.,2012)المعلومات، في حين أضاف 

 :الظروف الميسرة، وفيما يلي استعراضًا لها
 System Qualityجودة النظام  -1

خالل ويتم التركيز في هذا المحور على خصائص أداء النظام والتي يمكن قياسها من 
سهولة استخدام النظام، مرونة النظام، الثقة بالنظام، سهولة التعلم، تكامل النظام، زمن 

 .االستجابة، جودة البيانات، سهولة نقل البيانات، تكامل البيانات وأهميتها
(Delone&Mclean,2003). 

بأنها سمات أداء النظام تبعًا لسهولة استخدامه،  (Ifinedo et. Al.,2010)فها وقد عرَّ 
كما  ، وكذلك سمات مخرجات النظام تبعًا للتوقيت الزمني، التابعية، المفهومية.الفاعليةالواقعية، 

وتهتم جودة النظام فيما إذا كان هناك أخطاء في النظام، وتصميم واجهة المستخدم، ومعدل 
وفير دليل استخدام للنظام، باإلضافة إلى ذلك وفيما يتعلق االستجابة عند التفاعل مع النظام، وت

على اإلنترنت يضاف أيضًا الموثوقية، وتوفر االتصال بالشبكة باستمرار،  المبنيةباألنظمة 
 (Aasheim,2007). وأضاف (Kader,2009)والتكيف وزمن االستجابة وتحمل الضغط 

كة االتصاالت ومعدات تكنولوجيا المعلومات لجودة النظام أشياء متعلقة بالمميزات التقنية لشب
 نفسها.

  Service Qualityجودة الخدمة  -2

بما يتلقاه المستفيدون  (Ifinedo et. Al.,2010)رتبط جودة الخدمة حسب ما عرفها وت
 ، وغالبًا ما تكون مرتبطة بالواقعية، االعتمادية، جودة الخبرة المقدمة. الخدمةمن مزود 

فإن جودة الخدمة تتعلق تحديدًا بإدارة نظم المعلومات في المؤسسة، كما  األحوالوبكل 
تتعلق أيضًا بجودة خدمة اإلنترنت في حال كان النظام مبينًا على اإلنترنت. ولقياس جودة 
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نموذج الفجوات ما بين اإلدراك والتوقعات  (Delone&Mclean,2003)الخدمة استخدم 
SERVQUAL  الذي وضعه(Parasuraman et. al.,2003)  لقياس جودة الخدمات

اإللكترونية، ويشمل هذا النموذج خمسة أبعاد هي: الجوانب الملموسة والتي تضم كاًل من 
التسهيالت المادية والمعدات المستخدمة في تقديم الخدمة، وأدوات االتصال والتواصل، والمظهر 

شكل صحيح وبدون أخطاء وبشكل الخارجي للعاملين والثقة واالعتمادية على تقديم الخدمة ب
مدى استعداد العاملين بالمؤسسة للتعاون مع الجمهور وتقديم الخدمة  يعكسسريع، وهذا 

بسرعة، وكذلك الضمان الذي يعكس خبرة ومعرفة العاملين بمنظمة الخدمة وقدرتهم على كسب 
واالهتمام الفردي  ثقة الجمهور والعمالء، وأخيرًا التعاطف الذي يعكس درجة العناية بالجمهور

 بكل شخص من األشخاص.
( أن أبعاد جودة الخدمة اإللكترونية تتمثل في Swaid&Wigan,2007وبينت دراسة )
السريعة، أمن المعلومات، الثقة في النظام، وتخصيص النظام  االستجابةسهولة االستخدام، 

سهولة االستخدام تعني بحيث يوفر للمستخدم المعلومات التي يحتاجها، وتبين من الدراسة أن 
مدى سهولة استخدام النظام من جانب المستخدمين، أما فيما يتعلق  بالثقة بالنظام فهذا يعني 
إمكانية عرض المعلومات المطلوبة بشكل صحيح وبدقة عالية مع وجود خصوصية للمستخدم، 

ية في الوقت أما االستجابة فتتعلق بقدرة النظام على توفير الخدمات المطلوبة بكفاءة عال
المحدد، وأمن المعلومات يقصد به حماية المستخدم من اختراق بياناته أو العبث بها، وأخيرًا 
يقصد بالتخصيص أن يعرض النظام للمستخدم ما يحتاجه فقط ويتعامل معه بشكل مريح 

 (.م2012)رومي وصالح، 

  Information Qualityجودة المعلومات  -3

يحويه النظام من بيانات ومعلومات، وكذلك ما تتميز به وتتعلق نوعية المعلومات بما 
من خصائص مثل الدقة واإليجاز واالكتمالية والصلة بالموضوع وأن تكون واضحة ومفهومة 

(، م2012تكون قابلة للمقارنة وذات شكل مناسب )رومي وصالح، نوذات معنى، كما يجب أ
يتناسب مع احتياجات  كما وتهتم جودة المعلومات بتخصيص عرض المعلومات بما

المستخدمين، ألنه ال يتم عرض كافة البيانات التي تم تخزينها وال المعلومات التي تمت 
معالجتها إال وفق احتياج المستخدم والصالحيات التي يمتلكها من أجل االطالع على 

وقت المعلومة الصحيحة التخاذ القرار الصحيح في ال يوفرالمعلومات، كما ينبغي للنظام أن 
المناسب، كما ينبغي أن يوفر النظام نظام بحث عن المعلومات بحيث يسهل الوصول إليها 

 .(Kader,2009)متى احتاجها المستخدم 
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 : Facilitating Conditionsجودة الظروف الميسرة  -4

ويقصد بها أن تتوافر كافة الظروف لنظام إدارة المعلومات ليعمل بالسرعة الكافية 
ة، ولكي يكون النظام ناجحًا ويحقق أهدافه بدقة ال بد أن تتوافر له مجموعة والطريقة المناسب

الظروف التي تجعله ملبيًا لكافة احتياجاته ومنها أن تتوفر لدى مستخدمي النظام الموارد المادية 
الالزمة الستخدامه، وكذلك أن يمتلك المستخدمون مستوًى مالئمًا من المعرفة الستخدام النظام، 

 بد من أن يكون النظام متوافقًا مع األنظمة األخرى المستخدمة في مكان العمل بحيث كذلك ال
 الحاميال تكون هناك أية تعارضات بين تلك األنظمة، وأخيرًا الدعم الفني الذي يعتبر الحصن 

لمستخدمي النظام والذي بدوره يقدم كل الدعم الفني الالزم للمستخدمين ويساعدهم في التغلب 
 ة مشاكل قد تواجههم أثناء استخدامهم للنظام.على أي

كما أن الظروف الميسرة تعتبر أحد العوامل التي تواجه المؤسسة والتي تعوق نجاح 
 .(Sun Joo Yoo et. Al. ,2012)تطبيق نظم المعلومات اإلدارية فيها بشكل صحيح 
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 المبحث الثاني
  SIMEنظام إدارة معلومات التعليم 

 مقدمة 2.2.1

تعتبر وكالة الغوث الدولية )األونروا( أكبر المؤسسات الدولية التي خدماتها لالجئين 
توفر التعليم والرعاية الصحية األولية الشاملة واإلغاثة في حاالت الطوارئ، الفلسطينيين ، حيث 

. وتقدم التمويل األصغر واإلسكان ودعم البنية التحتيةوكذلك برامج والتدخالت االجتماعية، 
ويعد . وسوريا والضفة الغربية واألردن ولبنان األونروا خدماتها في خمس مناطق هي قطاع غزة

أكثر من نصف الميزانية  برنامج التعليموتستهلك ميزانية  برنامج التعليم هو أكبر برامج األونروا،
 (ألدنىموقع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين في الشرق ا)التشغيلية لألونروا. 

 سياسة إصالح التعليم باألونروا 2.2.2

إعداد عملية  م2010 سبتمبر من العامو فبراير  بينخالل الفترة التعليم ت دائرة قاد
 الجلسات الداخليةعقد عدد من ورش العمل و وتم  .على نطاق الوكالةتعليم إصالح للاستراتيجية 

عداداإللتحديد استراتيجية  تعزيز الفعالية والكفاءة اهم في بحيث تس، هاووضع هاصالح وا 
 691المسجلين في  ينفلسطينيال ينالجئال ةلطلبنصف مليون من الالمقدم التعليم في والجودة 

 لالخمسة لعماألقاليم عبر التربوية لعلوم للتدريب المهني وثالث كليات لمراكز مدرسة وعشر 
 Education -الالجئين في الشرق األدنىموقع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل ) األونروا.

Reform Strategy) 
في استراتيجية  كمحور أساسيتقديم الخدمات تحسين التعليم محور  دائرةوقد حددت 

 التطوير :وهي رئيسة أهداف أربعة منهم أهداف ثمانيةوتضم هذه االستراتيجية  ،إصالح التعليم
 والتعليم والمهني، التقني والتدريب التعليم والجودة، المنهاج تقييم المدارس،المهني للمعلم وتمكين 

 والتخطيط اإلدارة والتطوير، البحث :وهي لها داعمة جوانب أربعة إلى باإلضافة الجامع. 
 معلومات إدارة نظامالمتمثلة في  والمعلومات التواصل وتكنولوجياالحوكمة،  تيجي،ااالستر 
 (مEMIS ،2015دام نظام )دليل مدير المدرسة الستخ  EMIS .التعليم
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  EMISمبررات نظام إدارة معلومات التعليم  2.2.3

 من كان مدارسها؛ في التعليم جودة بضمان وكالة الغوث الدولية رؤية معتماشيًا 
 تواجه حيث ،األدلة على القائمة السياسة ضمن التعليم امجر ب سير ضمان على العمل الضروري
 كيفية في يتمثل تحدياً  اإلقليمية والمكاتب التعليم برنامج في القائمة البحث أعمال في الوكالة
 سياسة تخدم وال محدودة تعتبر لها التحليل عملية فإن كثرتها من الرغم وعلى البيانات، جمع

يتعدى  بشكل وتحليلها بالبيانات االنتفاع هو الرئيس الهدفكان  لذا، والتقييم الرقابة أو التطوير
 معلومات يدير واحد نظام لوجود الحاجة كانت لذلك ،البيانات من كمألكبر  تجميععملية ال

 (مEMIS ،2015)دليل مدير المدرسة الستخدام نظام  .التعليم مجابر 
ومع وجود نظام موحد لكافة مناطق عمليات األونروا الخمس، يصبح من األسهل جمع 

سهولة إلعطاء مخرجات تساهم في التطوير وتحليل البيانات بتقنيات أكثر دقة وسرعة وتتسم بال
والتخطيط والتقييم، وهذا بدوره يساهم في قياس الكفاءة التعليمية وفعالية البرامج التي تنفذها دائرة 

كنظام موحد لكافة األقاليم.  EMISالتربية والتعليم، لذا تم تطبيق نظام إدارة معلومات التعليم 
(EMIS Conceptual Framework, 2011) 

 

  EMISنشأة نظام إدارة معلومات التعليم  2.2.4

انسجامًا مع سياسة إصالح التعليم باألونروا، ونظرًا ألهمية البيانات ومعالجتها بشكل 
يمكن أن يستفيد منه إدارة التعليم في التخطيط والتقويم والمتابعة، خاصة مع اعتماد سياسة 
إصالح التعليم على البحث والتطوير كبرنامج داعم ضمن سياستها، كانت نشأة نظام إدارة 

وجاء هذا النظام بدياًل عن النظام القديم الذي يعتمد في تطبيقه على  EMISتعليم معلومات ال
 اإلقليم فقط، وقد ال يعطي نتائج دقيقة في بعض األحيان.

ولو تطرقنا لواقع نظم إدارة معلومات التعليم بمناطق عمليات وكالة الغوث سنجد أن 
 وجد نظام إدارة االختبارات الموحدةإقليم غزة كان هو األكثر تقدمًا في هذا المجال حيث ي

(UEMIS( وكذلك كان هناك نظام آخر في إقليم لبنان ،)FMIS وفيما عدا ذلك كانت ،)
المناطق األخرى )الضفة الغربية، األردن، سوريا( ال تستخدم أي نظام معلومات إلدارة معلومات 

 التعليم.
، ( هي: الطالبmodulesوتتكون هيكلية النظام بشكل رئيس من ثالثة أقسام )

والموظفين، والمباني المدرسية، وينبثق من كل قسم عدة أقسام فرعية تغطي كافة جوانب العملية 
 التعليمية.
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 ومرت عملية إنشاء النظام بعدة مراحل:
 تحليل كافة عمليات التعليم والمتعلقة بر )الطالب، المعلم، المبنى المدرسي،...(. -1
التعليم، مديري مدارس، دائرة الصحة، دائرة الخدمات  لقاءات مع كافة الفئات )إدارة -2

 االجتماعية، دائرة الموارد البشرية، دائرة الهندسة، قسم ذوي االحتياجات الخاصة(.
 (.asp.net-mvcبرمجة النظام )باستخدام لغة  -3
 تدريب كافة مديري المدارس ومساعديهم ومعلمي الحاسوب على استخدام النظام. -4
عدد من المدارس في كل منطقة من مناطق العمليات، فعلى سبيل تطبيق النظام على  -5

 . م2014مدرسة( كعينة تجريبية في العام  11المثال فقد تم تطبيقه في قطاع غزة على )
في  تطبيق وتعميم النظام على كافة مناطق عمليات األونروا والبدء باستخدامه بشكل فعلي -6

 .2016العام 
 مكتب غزة الرئيسي( – EMIS)مقابلة مع القائمين على نظام إدارة معلومات التعليم 

 

 
 EMIS التعليم معلومات إدارة لنظام الدخول شاشة: (2.1) شكل

 EMIS-نظام إدارة معلومات التعليم: موقع المصدر

  EMISأهداف نظام إدارة معلومات التعليم  2.2.5

إلى تحقيق عدة جوانب من شأنها خدمة مصالح  يهدف نظام إدارة معلومات التعليم
المؤسسة التعليمية وذلك من خالل االستخدام األمثل لتقنية المعلومات واالتصاالت، باإلضافة 
للمعرفة العلمية والتطبيقية المتعلقة بها، ولعل أحد أهم أهدافها هو االرتقاء بمستوى الجودة 

 (. Crouch et. Al.,2001ية واالتصال )والفعالية من خالل االستخدام المالئم للتقن
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 باألونروا تتمثل فيما يلي:  EMISولعل أهم أهداف نظام إدارة معلومات التعليم

  (. اإلقليمرصد وتقييم نظام التعليم على جميع المستويات )المدرسة أو المنطقة أو 
 :حضور  رصد المساعدة في دعم اتخاذ القرار من خالل المعلومات التي يقدمها )مثاًل

الطلبة على أساس يومي، وتقديم تقارير سنوية لرصد إنجازات الطالب والمعلمين التطوير 
 .(المهني واألداء المدرسي فيما يتعلق المعايير الموضوعة من قبل برنامج التعليم

  مساعدة مديري المدارس وغيرهم من أصحاب المصلحة في تعزيز جميع أبعاد برنامج
 تعليمهم.

 دارة التعليم ع العملاسترجا لبرامج بطريقة فعالة ليات ونشر البيانات وذلك لتخطيط وا 
 ومستدامة.

  النظاممتابعة مخرجات عملية التعليم وليس مدخالتها فقط وذلك من خالل مركزية. 
  تحليل على جميع المستويات من خالل توفير إمكانية الوصول إلى التعظيم قدرات

)المدرسة، المنطقة، اإلقليم، كافة مجموعات البيانات المصنفة على جميع المستويات 
 (EMIS Conceptual Framework, 2011)األقاليم(.     

  EMISمزايا نظام إدارة معلومات التعليم  2.2.6

المعلومات في إدارة عملية التعليم داخل المؤسسة من األشياء التي ُيعد  استخدام نظم 
توفر العديد من المزايا والخصائص التي من شأنها أن تعمل على تحسين عمليتي اإلدارة 
والرقابة داخل هذه المؤسسة، وكذلك فإن وجود مثل هذا النظام يزيد من فعالية عمليتي البحث 

سين السياسات والخطط التي تهدف لتطوير التعليم والتخطيط، والذي يؤدي بدوره لتح
(Sultana,2010،مجموعة من الميزات التي يوفرها استخدام نظم م2003(، ويعدد )العجمي )

 المعلومات ومنها:

 .تخزين البيانات وسرعة معالجتها واستردادها عند الحاجة 
 .تحسين وسائل الرقابة على رصد درجات الطلبة 
  المتخذة من خالل اختيار البديل األفضل من بدائل النظام.تحسين جودة القرارات 
  االستغالل األمثل لكافة الطاقات البشرية في مجاالت ذات فائدة أكبر للتعليم، حيث يوفر

 النظام على اإلدارة والعاملين الكثير من الوقت والجهد في تنظيم وجمع البيانات.
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ليل األخطاء كتكرار البيانات وغيرها، وتتميز نظم المعلومات كذلك بالسرعة والدقة وتق
وكذلك تتميز بتوفير كم كبير من التقارير التي يمكن استخالصها واالستفادة منها مباشرة في 

 إدارة عمليتي التعليم والتعلم داخل المدرسة مما يوفر الوقت والجهد والمال.

 ميزات نظام إدارة معلومات التعليم بوكالة الغوث الدولية 2.2.7

بمجموعة من الميزات  EMISيز نظام إدارة معلومات التعليم بوكالة الغوث الدولية يتم
 التي تجعله مختلفًا عن األنظمة السابقة ومنها:

العمل في بيئة اإلنترنت، حيث أن النظام يمكن أن يعمل في أي مكان يتوافر به شبكة  -1
اخلية )االنترانت( وال انترنت بعكس األنظمة األخرى التي ال تعمل إال عبر الشبكات الد

 يمكن تشغيلها من خارج المؤسسة.
الربط مع األنظمة األخرى المستخدمة في الدوائر األخرى وتبادل البيانات وتكاملها، حيث  -2

، وكذلك  E-HEALTHبنظام دائرة الصحة  EMISيرتبط نظام إدارة معلومات التعليم 
مات االجتماعية، ونظام دائرة الهندسة. ، ونظام دائرة الخدSAPبنظام دائرة الموارد البشرية 
( تتيح قاعدة بيانات ضخمة ومفيدة لكافة األطراف Integrationوبالتالي فإن عملية الربط )

 المعنية مما يعني قدرة أكبر على التخطيط والرقابة واإلدارة.

 

 الدولية الغوث وكالة بدوائر المعلومات أنظمة(: 2.2) شكل
 بمكتب غزة الرئيس EMIS: مقابلة مع القائمين على نظام المصدر

يعمل النظام في مناطق عمليات األونروا الخمس بنفس الكفاءة والمعلومات، مما يتيح  -3
ألصحاب القرار الحصول على بيانات دقيقة وشاملة تساعد في التخطيط االستراتيجي 

 واتخاذ القرارات واالرتقاء بعملية التعليم والتعلم.

Integration 

EMIS 

 التعليم
E-HEALTH 
 الصحة

SAP 

 الموارد البشرية

الخدمات 
 االجتماعية

 الهندسة
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ح النظام لكل إقليم من األقاليم الخمسة التحكم في بعض الميزات بالبرنامج لموائمته يتي -4
لنظام العمل القائم في المنطقة، فعلى سبيل المثال: تختلف أنظمة التقييم في كل منطقة 
عن األخرى وكذلك ملكية المباني وغير ذلك، مما يعني وجود بعض األشياء التي تخص 

رى، ورغم ذلك فإن النظام يقدم بيانات نهائية موحدة لكافة األقاليم منطقة بعينها دون األخ
 تخدم أصحاب المصالح ومتخذي القرار في إدارة التعليم.

ُيمكِّن النظام اإلدارة من االطالع على سجل الطالب السلوكي والصحي واالجتماعي  -5
ولية، مما والتحصيلي على مدار السنوات التي التحق بها في مدارس وكالة الغوث الد

يساعد إدارات المدارس على اتخاذ إجراءات دقيقة وصحيحة في الوقت المناسب متى 
 احتاجت إليها.

للمستخدمين واجهة تطبيقية باللغتين العربية واإلنجليزية مما يسهل على  EMISيوفر نظام  -6
 كافة المستخدمين االستفادة الكاملة من النظام والمعلومات التي يقدمها.

  EMISمتطلبات نظام إدارة معلومات التعليم  2.2.8

أن يكونوا على إلمام بالمتطلبات األساسية  EMISينبغي على مستخدمي نظام 
الستخدام النظام، سواء كانت هذه المتطلبات متطلبات لوجستية أو متطلبات فنية، وذلك من 

كنة. وفيما يلي بعض أجل الوصول لتعظيم المنفعة من النظام واالستفادة منه بأفضل صورة مم
 المتطلبات األساسية للنظام:

 ( حيث أن  2ضرورة توفر االتصال باإلنترنت وبسرعة مناسبة ال تقل عن ، )ميجابايت
– Web Based Information System)النظام مبني على العمل في بيئة االنترنت 

WBIS). 
 .توفر أجهزة حاسوب ذات مواصفات مناسبة تلبي احتياجات النظام 
  المعرفة واإللمام باستخدام تطبيقات مايكروسوفت أوفيس وخاصة برنامج إكسلMS-

EXCEL .لالستفادة من التقارير التي يصدرها النظام بالشكل األمثل 
 .اإللمام بالمعارف الرئيسة الستخدام جهاز الحاسوب 

 بوكالة الغوث الدولية EMISخدمات نظام إدارة معلومات التعليم   2.2.9

أي نظام وتطويره بناًء على حاجة الجهات المستفيدة، ويتم تخصيص  يتم بناء
تاحتها للمستخدمين تبعًا لطبيعة الدور الذي يقوم به كل مستخدم في النظام، ويتم  المعلومات وا 
عرض المعلومات بطريقة تناسب احتياجات هذا المستخدم للنظام. وقد تم بناء نظام إدارة 
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ث الدولية )األونروا( على شكل عدة تطبيقات رئيسة يتفرع منها عدد معلومات التعليم بوكالة الغو 
 من المهام الفرعية المصممة لتسهيل استخدام النظام واالستفادة القصوى منه.

( يشمل كل منها مجموعة من Modulesويتكون النظام من ثالث أقسام رئيسة )
 العمليات وهي:

        Students Management Processإدارة مهام الطالب                        .1
                  Staff Management Process    إدارة مهام الموظفين .2
 Premises and Administration Mangement Processإدارة المباني المدرسية    .3

 

 

 EMIS التعليم معلومات إدارة لنظام الرئيسة الواجهة: (2.3) شكل
 EMIS-إدارة معلومات التعليمنظام : موقع المصدر

 أولا: إدارة مهام الطالب:
ويشمل هذا القسم إدارة كافة المهام المتعلقة بشئون الطالب، حيث تتيح للمستخدم 
الكثير من الخدمات المتعلقة بالطلبة الملتحقين بمدراس وكالة الغوث الدولية، وفيما يلي شرح 

 القسم.موجز ألهم المهام التي يتم تنفيذها في هذا 
 

 
 EMIS التعليم معلومات إدارة نظام في الطالب مهام: (2.4)شكل 

 EMIS-نظام إدارة معلومات التعليم: موقع المصدر

 الطالب

 حركة الطالب السجل السلوكي السجل الصحي التقييم األكاديمي المنح واألنشطة
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 حركة الطالب: -

ويتيح النظام إجراء عدة مهام متعلقة بتسجيل الطالب سواء الجدد منهم في الصف 
نقل الطالب من مدرسة ألخرى األول أو المنقولين للمدرسة من مكان آخر، كما يتيح النظام 

وشطب الطالب المنقطعين عن الدراسة، كما يمكن توزيع الطالب بين الشعب ونقلهم كذلك، 
 ويتيح أيضًا تعديل بيانات الطالب المسجلين بالمدرسة.

 السجل السلوكي للطالب: -

ويوفر النظام للمستخدم عدة ميزات تتمثل في متابعة سلوك الطالب على مدار العام 
الي أو استعراض سجله السلوكي للسنوات السابقة، ويشمل السجل السلوكي للطالب متابعة الح

حركة الحضور والغياب، وكذلك إمكانية إضافة سلوك للطالب مع بيان درجة خطورته 
فصل جزئي( في حال ارتكاب مخالفات  -وتفاصيله، وكذلك طلب إجراء تأديبي )فصل كلي

 جسيمة.
 السجل الصحي للطالب: -

وفر النظام إمكانية تحويل الطالب للعيادات الطبية في األونروا إلجراء فحص طبي، وي
 كما يمكن استعراض أرشيف التحويالت لكل الطالب.

 التقييم األكاديمي: -

ويتيح النظام للمستخدم إدخال درجات الطلبة سواء الشهرية أو الفصلية أو النهائية، كما 
رجات ونسبها التفصيلية، كما يمكن من خالل هذا القسم يوفر تقارير عن سير عملية إدخال الد

التقدم بطلبات تعديل درجات الطالب في المدرسة أو ترفيع الطلبة الراسبين وفق معايير دائرة 
 التربية والتعليم.

 
 المنح واألنشطة: -

ويتيح النظام إمكانية تسجيل واستعراض كافة المنح والهبات التي حصل عليها الطالب 
المدرسة خالل سنوات دراسته بمدارس األونروا، وكذلك يمكن للمدرسة تسجيل األنشطة التي من 

 نفذتها خالل العام الدراسي وكذلك استعراض كافة األنشطة المدرسية.
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 ثانياا: إدارة مهام الموظفين:
ويشمل هذا القسم إدارة كافة المهام المتعلقة بشئون الموظفين، حيث تتيح للمستخدم عدة 

 خيارات متعلقة بالموظفين، وفيما يلي شرح موجز ألهم المهام التي يتم تنفيذها في هذا القسم.

 
 EMIS التعليم معلومات إدارة نظام في الموظفين مهام: (2.5) شكل

 EMIS-نظام إدارة معلومات التعليم: موقع المصدر

 بيانات الموظفين: -

حيث يمكن للمستخدم استعراض كافة بيانات الموظفين داخل المؤسسة وكذلك يمكن 
تعديل بعض تلك البيانات وليس جميعها ألن معظم تلك البيانات يتم تلقيها من نظام إدارة 

 الذي تستخدمه دائرة الموارد البشرية. SAPالمعلومات 
 صالحيات الموظفين: -

للموظفين العاملين في المؤسسة، حيث يتم يمكن التحكم في الصالحيات الممنوحة 
بشكل افتراضي منح المعلم مثاًل صالحية إدخال درجات طالبه فقط وتسجيل الحضور والغياب 
لهم، في حين يمكن للمرشد النفسي التحكم بالسجل السلوكي للطالب وال يمكنه التحكم بالتقييم 

الحيات إضافية في مجال الطالب األكاديمي وهكذا...، ويمكن للمدير منح بعض الموظفين ص
أو اإلرشاد النفسي أو الشهادات وطباعتها أو التقارير واإلحصائيات أو الدورات التدريبية وفق ما 

 يراه مناسبًا.

 طلب إنهاء عقد موظف: -

يمكن لمدير المؤسسة التقدم بطلب إلنهاء عقد عمل موظف من موظفيه إما بسبب 
حيثياته ضمن هذا الطلب، وتتعامل الجهات المختصة بعد الوفاة أو ألي سبب آخر يتم توضيح 

 ذلك مع الطلب.
 

 الموظفون

 العبء األكاديمي
الدورات 
 التدريبية

 طلب إنهاء 

 عقد موظف

صالحيات 
 الموظفين

بيانات 
 الموظفين
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 الدورات التدريبية: -

ُيمكِّن النظام مدير المدرسة من إلحاق الموظف بالدورة التي تناسبه من قائمة الدورات 
المتاحة في النظام سواء كانت دورات محلية أو على مستوى اإلقليم وفق احتياجه والتعليمات 

 ل له.التي تص
 العبء األكاديمي: -

يسمح النظام بإدخال العبء الدراسي للمعلمين، وكذلك تعديله أو حذفه، كما يتيح 
 إدخال الجدول المدرسي للمعلم حسب ما هو معمول به داخل المدرسة.

 
 ثالثاا: إدارة مهام المباني المدرسية

حيث تتيح للمستخدم  ويشمل هذا القسم إدارة كافة المهام المتعلقة بالمباني المدرسية،
عدة خيارات متعلقة بهذا األمر، وفيما يلي شرح موجز ألهم المهام التي يتم تنفيذها في هذا 

 القسم.
 

 
 EMIS التعليم معلومات إدارة نظام في المدرسي المبنى مهام: (2.6) شكل 

 EMIS-نظام إدارة معلومات التعليم: موقع المصدر -

 بيانات المدرسة: -

اسم المدرسة وعنوانها ورقمها وبيانات التواصل الخاصة بها، ثم يتم حيث يتم عرض 
 عرض بيانات المرفق والكود الخاص به، وكذلك بيانات المجمع، وأخيرًا يعرض خريطة من

Google .تحدد موقع المدرسة على الخريطة 
 
 

المباني 
 المدرسية

 الغرف الصفية طلبات الصيانة
اللوازم 
 المدرسية

 بيانات المدرسة طلبات التوريد
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 طلبات التوريد: -

أدوات، أدوات حيث يتم إضافة طلب التوريد المطلوب )أثاث، قرطاسية، معدات، 
رياضية( وتحديد الكمية المطلوبة للنظام، وتقوم الجهات المختصة بالتعامل مع الطلب. كما 

 يمكن استعراض كافة الطلبات المقدمة من المدرسة.
 اللوازم المدرسية: -

يمكن من خالله طلب اللوازم المدرسية الالزمة، كما يمكن التعرف إلجمالي رصيد 
ة، باإلضافة لتعيين منسقي أقسام اللوازم المدرسية، وكذلك يمكن إدارة اللوازم المدرسية للمدرس

 اللوازم المدرسية أو إدارة سندات إتالف اللوازم المدرسية.
 الغرف الصفية: -

ويمكن من خالله تنسيب الغرف الصفية على الفصول، أو تنسيب الغرف على المرافق، 
 جدران واألسطح.ويوضح تفاصيل كل غرفة بالمدرسة ومساحتها ونوع ال

 طلبات الصيانة: -

ويتم من خالله التقدم بطلب للصيانة، ويتم تحديد تصنيف الصيانة ونوعها والمكان 
 المطلوب صيانته وتاريخ العطل ووصفه.

 
  EMISمعوقات تطبيق نظام  2.2.10

أثناء تطبيقه، مما تسبب العديد من المعوقات  EMISواجه نظام إدارة معلومات التعليم  
 تأخير إطالقه للتطبيق الميداني بشكل شامل، ومن أهم هذه المعيقات:في 
. عدم إلمام مديري المدارس بالمتطلبات الضرورية والتدريبية الكافية الستخدام النظام بشكل 1

 سليم وشامل.
 . عدم تلقي المعلمين التدريب الكافي الستخدام النظام بشكل سلس وصحيح.2
 مع باقي األنظمة في الدوائر األخرى مثل الصحة والهندسة. . عدم استكمال عملية الربط3
 . التحديث المستمر للسيرفرات نتيجة ضخامة البيانات يؤدي لتعطل النظام لفترات متباعدة.4
. عدم تفعيل بعض األجزاء الموجودة بشكل فعلي داخل النظام، مثل بيانات المبنى وبيانات 5

  السنوات السابقة لفترة طويلة.
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 المبحث الثالث
 اإلداري المبادرة واإلبداع

مجرد  الحياةمن ان تكون  وبدالً  ، األصل في طبيعة البشر الفعل ال رد الفعليعتبر 
التي تدور في هذه ي األشياء واألحداث ف التحكم ينبغي ،فيهافعال ألشياء وأحداث تحدث أردود 

المسؤولية الملقاة على  يدرك األفرادلكي بزمام المبادرة ال بد من األخذ الحياة، ولتحقيق ذلك 
  للوصول لتحقيق األهداف.بالشجاعة الالزمة لالتيان بالفعل  ويتحلوا همعاتق

وتساهم المبادرة بالتقدم في كافة المجاالت المختلفة وبالتالي تساهم في خلق تلك الميزة 
ع لدى المؤسسة وتزيد مستوى التنافسية لدى األفراد والمؤسسات، كما أن المبادرة تزيد من اإلبدا

تكمن أهمية المبادرة بأننا نطّبق أوامر اهلل تعالى وأوامر التفكير اإلبداعي لدى موظفيها. كما 
رسوله بالمبادرة، فاهلل تعالى يأمرنا في كتابه بالمسارعة والمسابقة "وسارعوا"، "سابقوا" وهذه 

ريح للنبي صلى اهلل عليه وسلم الكلمات كلها تدل على المبادرة، وجاء أيضا في حديث ص
 م(2014برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، -)رسالة التميز "بادروا باألعمال" رواه مسلم.

وسيتناول هذا المبحث المبادرة واإلبداع اإلداري بمزيد من التفصيل لبناء إطار نظري متكامل 
بعد ذلك عملية اختبار أثر يخدم البحث ويوضح المفهوم للقارئ، وليسهل حول الموضوع بما 

 على المبادرة واإلبداع لدى مديري المدارس. EMISنظام إدارة معلومات التعليم 

  Initiativeالمبادرة   2.3.1

أحد الدوافع الداخلية لألشخاص وتتأثر بالعديد من العوامل، وتلعب المبادرة تعتبر 
مفهوم مهم سواء من الناحية التطبيقية أو المبادرة دورًا هامًا في فاعلية المؤسسة وأدائها، فهي 

من الناحية النظرية، فعلي سبيل المثال يتم تطبيق المبادرة بشكل بارز في مراكز التقييم. وكذلك 
تعتبر هامة عند البحث عن وظيفة من جانب األشخاص العاطلين عن العمل، فالشركات تهتم 

                     المؤسسة غالبًا باألشخاص المبادرين ألنهم يزيدون من فاعلية
Motowidlo & Scotter,1994) ونظرًا لعدم وجود منتج كامل أو نظام خدمي متكامل فال ،)

 (.Organ,1988بد من الحاجة للمبادرة من أجل تطوير اإلنتاج أو الخدمة )
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 مفهوم المبادرة 

قال في لسان العرب: "المسارعة إلى  ،المبادرة في اللغة هي المسارعة إلى الشيء
(، وقال بعض أهل العلم: المبادرة التقدم فيما يجوز م2003ابن منظور،الشيء المبادرة إليه" )

. أما بالنسبة للتعريف االصطالحي فقد أن يتقدم فيه وهي محمودة، وضدها اإلبطاء وهو مذموم
ء، ويمكن اعتبار المبادرة الشخصية تعددت التعريفات وتنوعت حسب المنظور الذي تبناه العلما

متالزمة سلوكية لدى األفراد، وتظهر على شكل بداية فاعلة وذاتية الدوافع للعمل، وتمتد لتتجاوز 
( خمسة ميزات Frese et. al.,1996ما هو مطلوب بشكل رسمي في العمل. وقد عدد )

 للمبادرة الشخصية وهي:
 . تتسق مع رؤية المؤسسة. 1
 ت طويلة.. تمتد لفترا2
 . لها هدف محدد وتطبيق ممتد.3
 . تقاوم العوائق والمثبطات.4
 . نابعة من داخل األشخاص.5

أي أن المبادرة الشخصية هي الدافع الداخلي المبني على تطوير مجموعة من األهداف 
العمل المطلوبة بشكل رسمي في الوظيفة، وبكون الموظف متفاعاًل بشكل  مهامالتي تتجاوز 

 مبكر مع األحداث.
( في نموذج السمات الوظيفية أن االتجاه Hackman and Oldham’s,1976وقد ذكر )

 نحو اتخاذ المبادرة يعتمد على ثالث خصائص فسيولوجية وهي:
 . الفهم ذو المعنى لطبيعة العمل.1
 ن نتاجات العمل.. المسئولية ع2
 . المعرفة بنواتج أنشطة العمل.3

( إلى أن هناك عوامل تؤثر على المبادرة Groen et. al.,2012وقد توصل )
الشخصية وهي االتجاه، والضغوط االجتماعية، والمقدرة، حيث أن اتجاهات الموظفين تجاه 
العمل تؤثر على انطالقهم نحو المبادرة في إنجاز األعمال وتعوقهم عنها، كما أن الضغوط 

وامل المبادرة الشخصية، تعد عاماًل هامًا من ع الموظفيناالجتماعية التي تمارس على 
فالموظفون يحتاجون لتوفير جو من الدعم والثقة والمشاركة لكي يساهموا بشكل جدي في نجاح 
المؤسسة من خالل مبادراتهم اإلبداعية، وأخيرًا فإن المقدرة تمثل عنصرًا هامًا من عناصر 

ي أعمال في حال المبادرة الشخصية، حيث أنه من غير الممكن أن يقوم الموظف بالمبادرة أل
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ال فلن يكتب لمبادرته النجاح ولربما تكون معيقًا للعمل بداًل من  علىعدم مقدرته  أدائها أصاًل، وا 
 تقوده نحو اإلبداع. 

( بضرورة مشاركة الموظفين في وضع أنظمة Groen et. al.,2012وقد أوصى )
تي يمكن على أساسها تقييم المعايير الشخصية والمهنية ال وبيانلتقييم العمل داخل المؤسسة، 

إنجازات الموظفين داخل المؤسسة، وبذلك يكون معيار المبادرة الشخصية هو تجاوز تلك 
 شارك الجميع في وضعها داخل المؤسسة وتنفيذها بشكل إبداعي. التياألهداف 

يجاد بيئة لالبداع تجعلهم قادرين على اتخ تفعيل ويعتبر اذ المبادرة والقيادة لدى األفراد وا 
امتناع الكثير من الناس عن اتخاذ كذلك ففي العمل.  القرار الصحيح ضمانَا لالستقرار والنجاح

نما العتبارات اجتماعية وتكوين نفسي خاصالمبادرات ليس مرده إل  .مكانياتهم المحدودة وا 
المبادرة في  منالكثير من الناس  ( بعض األسباب التي تمنعم2010وقد عدد )نشابة، 

 وهي: العمل
 .الخوف والخجل من الخطأ هو العامل األساسي الذي يمنع معظم الناس من المبادرة. 1
 .ل مسؤولية المبادرة له دور كبير في االبتعاد عنهاتحم  . 2
 .شراف رئيس غير منفتح يسد كل امكانيات المبادرةإالعمل تحت . 3
 .ادرةنسان يجعله غير قادر على المبالعمل في مجال ال يحبه اإل. 4
 

 مفهوم اإلبداع  2.3.2

تعددت وتنوعت أنواع التحديات التي تواجه مديري المؤسسات خاصة مع التسارع 
التكنولوجي والعلمي، لذا كان من الضروري أن يقود تلك المؤسسات قائد مبادر ومبدع يستطيع 

المؤسسات أن يواجه تلك التحديات بنجاح، خاصة أن هذه التحديات زادت في ظل اتجاه 
التربوية نحو تطبيق االتجاهات اإلدارية الحديثة والتي حولت دور مديري المؤسسات التعليمية 
ليصبح من واجبهم الوفاء بالكثير من المتطلبات الالزمة لمواكبة تلك التغيرات. ومما الشك فيه 

علومات أن المدارس في مقدمة المؤسسات التي تأثرت بهذه التغيرات، خاصة وأن أنظمة الم
أصبحت جزءًا رئيسًا من العمل الذي يقوم به مديرو هذه المدراس، لذا أصبح لزامًا أن يتمتع 
هؤالء المديرون ِبِسَمات خاصة تحفز العاملين والطالب على توليد األفكار واألساليب اإلبداعية 
ن التي تتصف باألصالة والطالقة والمرونة والمخاطرة والحساسية للمشكالت والخروج ع

 المألوف، والتي تؤدي إلى جودة العمل واإلبداع.
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ويعتبر تعريف اإلبداع من التعريفات المعقدة نظرًا الختالف الجوانب والمداخل التي 
يتناول العلماء اإلبداع منها، ونظرًا لتعقد ظاهرة اإلبداع ذاتها كموضوع للبحث، فإن أي محاولة 

 (م2007ة اإلبداع نفسه.)الهويدي، للوصول لتعريف محدد لالبداع  يتعارض مع فكر 
 من إبداع كلمة أن العرب لسان في جاء :( اإلبداع لغةً م2003وقد عرَّف )ابن منظور،

 األمر والبدع أواًل، يكون الذي الشيء: والبديع والبدع وبدأه، أنشأه أي: وابتدعه بدعًا، يبدعه بدع
 مرة. ألول يفعل الذي

          أما تعريف اإلبداع اصطالحًا فقد ورد عدة تعريفات لالبداع منها ما يلي: 
 (م2006)عبد العزيز،

: اإلبداع هو استعداد الفرد إلنتاج أفكار أو نواتج سيكولوجية جديدة، Guilfordتعريف  -1
 ويتضمن ذلك إنتاج األفكار القديمة في ارتباطات جديدة.

 عنه عمل جديد ُيرضي جماعة معينة، وتقبله على أنه مفيد.: اإلبداع ينتج Steinتعريف  -2
 : اإلبداع هو عملية ربط األفكار أو األشياء بعالقات لم تكن موجودة.Anonتعريف  -3
دراك لمواطن الضعف والقوة وصياغة Torranceتعريف  -4 : اإلبداع تحسس للمشكالت وا 

 يات المتوافرة.فرضيات واختبارها وتعديلها للوصول إلى حلول باستخدام المعط
 تعريف غسان عبد الحي: اإلبداع هو إيجاد حلول جديدة لألفكار والمشكالت. -5

ويتضح مما سبق أنه ال يوجد تعريف جامع لالبداع فمفهومه يختلف من باحث إلى 
آخر، وذلك بالتأكيد يعود للزاوية التي ُينظر لالبداع من خاللها، غير أن هناك قاسمًا مشتركًا 

يفات وهو كون اإلبداع يتعلق بإنتاج أفكار جديدة هادفة تقع خارج نطاق المألوف لكل هذه التعر 
 التنفيذ. عند على المستوى المنشود ومقبولة مفيدة وتكون

وقد تناول العديد من الباحثين مفهوم اإلبداع من زوايا مختلفة، فصنفوه إلى خمسة 
 محاور وهي:

 اإلبداع كونه عملية.المحور األول: التعريفات التي تناولت 
بأنه "عملية ينتج عنها عمل جديد ُيرضي الجماعة وتقبله على أنه  Steinوقد عرَّفه 
 بأنه "العملية التي تؤدي لتكوينات أو تركيبات أو تنظيمات جديدة. Havelمفيد"، كما عرَّفه 

 المحور الثاني: التعاريف التي تركز على اإلبداع وحل المشكالت.
اإلبداع على أنه التصرف بهدف تحقيق إنتاج يتميز  Mackinnanوقد عرَّف 

مكانية التطوير. كما عرَّفت  اإلبداع بأنه الوحدة المتكاملة  Rohkaبخصائص الِجدَّة والمالئمة وا 
 لمجموعة العوامل الذاتية التي تقود لتحقيق إنتاج أصيل ذي قيمة من قبل الفرد والجماعة".
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 التي تركز على السمات الشخصية للمبدعين.المحور الثالث: التعريفات 
وذكر عساف بأن بعض الباحثين ركزوا على سمات المخاطرة والمثابرة واالستقالل 

 واالنفتاح، فيم ركز آخرون على الطالقة الفكرية والمرونة واألصالة.
 لإلبداعالمحور الرابع: التعريفات التي تركز على اإلمكانيات اإلبداعية والستعدادات الكامنة 
 ويتم تعريف اإلبداع من هذه الزاوية على أنه "االستعداد الكامل للتفوق والتميز".

 المحور الخامس: التعريفات التي تركز على مراحل عملية اإلبداع
مراحل اإلبداع ألربعة مراحل وهي مرحلة اإلعداد، ومرحلة  Wallaceوصنَّف 

 (م2003 االختمار، مرحلة اإلشراق، مرحلة التعبير )رضا،
اإلبداع وفقًا لمحورين رئيسين هما النظر لالبداع  Anderson & kingوقد صنف 

باعتباره عملية وباعتباره نتاجًا. أما فيما يتعلق باعتبار اإلبداع عملية، فقد تم االستشهاد 
والذي عّرف اإلبداع بأنه "أي فكرة أو ممارسة  Denckan & Zaltmmanبالتعريف الذي قدمه 

دية يتم إدراكها من قبل األشخاص الذين سوف يقبلونها على أنها جديدة"، وأما بالنسبة أشياء ما
العتبار اإلبداع نتاجًا فقد تم تعريف اإلبداع بأنه "يمثل ظهور أو استجالب أو عرض أفكار 
جديدة يمكن تطبيقها في الواقع وذلك من خالل المناقشات الشخصية أو إعادة تشكيل المقترحات 

(. وقد صّنف خبراء مركز بميك Anderson&King,2004مع مرور الوقت" ) األصلية
 ( م2004تعاريف اإلبداع لثالث مجموعات وهي: )بميك،

: حيث يشمل اإلبداع جوانب الحياة المختلفة للفرد، اعتبار اإلبداع أسلوب من أساليب الحياة .1
لتي تحرك األفراد وتدفعهم ويدلل على أسلوب خاص في الحياة، كما يمكن اعتباره بأنه القوة ا

نحو االكتمال، فهو تلك العملية التي يمر بها اإلنسان حين يواجه مواقف يتفاعل معها 
ويعيشها ثم تحدث له استجابة بما يتوافق مع ذاته وتحسين تلك الذات، وبالتالي تختلف 

 االستجابات من فرد آلخر، وبالتالي تسمى هذه االستجابات استجابات إبداعية.
: حيث يتم اعتبار عملية اإلبداع بأنها تلك التي ينشأ عنها ناتج اعتبار اإلبداع كناتج جديد .2

جديد لما يحدث من تفاعل بين الفرد المتميز والظروف البيئية المحيطة به، فأينما وجد نتاج 
لم جديد كان هناك إبداع، كما ال يشترط لالبداع بأن يكون الناتج وليدًا أي ناتجًا ألول مرة و 

يسبق أن ُوجد من قبل، فقد يكون جديدًا كونه تم تطبيقه في مجتمع جديد أو مع جماعة 
 معينة في حقبة زمنية معينة.

تعددت التعاريف التي حددت معنى اإلبداع وذلك بالنظر  اعتبار اإلبداع كعملية عقلية: .3
العملية خالله وينتج عنه ناتج إبداعي، ويتم من خالله وصف نوع  منللعمل الذي يتم 
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اإلبداع بأنه العملية التي تتضمن اإلحساس  Torranceومراحلها المختلفة. وقد عّرف 
بالمشكالت، ثم تحديد أفكار وفروض تعالج هذه المشكالت، واختبار مدى صحة هذه 

اإلبداع على أنه تنظيم  Guilfordالفروض، وأخيرًا توصيل النتائج لآلخرين. وقد عّرف 
للقدرات العقلية البسيطة المختلفة فيما بينها باختالف مجال اإلبداع، وتتمثل باإلحساس 

 بالمشكالت والطاقة والمرونة واألصالة.
 أنواع اإلبداع  2.3.3

تتنوع مجاالت اإلبداع ويمكن تمييزها وفقًا لعدة معايير، فقد يكون إداريًا أو علميًا أو 
من خالل طرح أفكار جديدة أو إنتاج سلعة جديدة تشبع حاجات األفراد )جبر،  أدبيًا أو
(، وهناك مجاالت وأنواع عديدة من اإلبداع يمكن تمييزها وفقًا لمعايير عديدة، فلالبداع م2010

مجاالت مختلفة، فقد يكون إداريًا أو علميًا أو أدبيًا، وقد يكون متمثاًل بطرح أفكار جديدة 
(. وقد تم جمع معظم م2003في إنتاج سلعة جديدة تشبع حاجات األفراد )رضا، ومفيدة، أو 

عادة ترتيبها وفقًا لثالثة مداخل وهي: )  (Anderson & king, 2004التصنيفات وا 

ويتم فيه تقسيم اإلبداع بناء على هذا المدخل إلى نوعين  مدخل األنظمة الجتماعية الفنية: .1
إلداري، ويحدث اإلبداع الفني في مجال النشاط األساسي هما: اإلبداع الفني واإلبداع ا

للمنظمة، بينما اإلبداع اإلداري يحدث داخل النظام االجتماعي للمنظمة والتي تهتم بتنظيم 
أن  Damanpour & Evanالعمل والعالقات بين أعضاء المنظمة، وقد وجد الباحثان 

 Damanpourاع الفني، لذا فقد قام إقرار وتبني اإلبداع اإلداري غالبًا ما يستحث اإلبد
بإضافة مستوى ثالث من اإلبداع وهو اإلبداع المساند، ويختص بعالقة المنظمة بالبيئة التي 

أيضًا أن  Damanpourتعمل بها حيث يتجاوز األنشطة الرئيسة للمنظمة. وقد وجد 
 Nelkinد، والحظ البعض ينظر لالبداع الفني بأنه أكثر فاعلية من اإلبداع اإلداري والمسان

أن المنظمات غالبًا ما تكون مبهورة ومتلهفة إلى تحقيق اإلبداع الفني، حيث تعتقد بشكل 
خاطئ بأن التغيرات التكنولوجية ستقود إلى حل مشكالتها التنظيمية 

(Anderson&King,2004 .) 
حيث يعتمد هذا المدخل في تصنيف اإلبداع التنظيمي على  مدخل خصائص اإلبداع: .2

حيث  Holbik , Duncan & Zaltmanائص اإلبداع نفسها. وقد قدَّم هذا المدخل خص
 اقترحوا أنه يمكن تصنيف اإلبداع وفقًا لمحاور ثالثة وهي:

ويشير اإلبداع المبرمج لالبداعات التي تم التخطيط  اإلبداع المبرمج واإلبداع غير المبرمج: .أ 
إلبداعات التي لم يتم التخطيط لها مسبقًا، لها مسبقًا، أما اإلبداع غير المبرمج فيتعلق با
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ويرتبط حدوث مثل هذا النوع من اإلبداع بتوفر المصادر التي تستحث اإلبداع لدى 
المنظمة، أو من الممكن حدوثه نتيجة لحدوث مشكلة معينة فيكون استجابة وحاًل لهذه 

 المشكلة.
القائم على الوسائل إلى  يشير اإلبداع  اإلبداع القائم على أساس الوسائل والغايات: .ب 

اإلبداعات التي تتم من أجل تسهيل وتيسير الوصول إلى اإلبداع المرغوب، بينما اإلبداع 
القائم على الغايات يشير إلى اإلبداع النهائي الذي يعتبر هدفًا في حد ذاته، أي يشير إلى 

المالئمة لتحقيق الهدف بحد ذاته، وال يمكن تحقيق أية أهداف إبداعية دون توفر الوسائل 
مكانات األشخاص المبدعين، وكذلك  ذلك، ومن هذه الوسائل على سبيل المثال قدرات وا 

 توفر الدعم االجتماعي والتنظيمي، باإلضافة للوسائل التقنية التي تسهل عملية اإلبداع.
 ويسمى أيضًا باإلبداع الجذري، حيث اإلبداع المتعلق بدرجة الجدة أو التطرف في اإلبداع: .ج 

أنه يشير لالبداعات التي تتسم بالجدة والخطورة، ويواجه هذا النوع من اإلبداع مقاومة شديدة 
من عدة أطراف بالمجتمع أو المنظمة إذا ما قورن باإلبداع األقل جدة وأصالة، وقد ذكر 

Kelly  أنه لكي نقلل من خطورة مقاومة مثل هذا النوع من اإلبداع فيجب على أصحاب
ه وعرضه على أصحاب القرار في المنظمة باعتباره نوعًا من التغيير القرار مناقشت

االعتيادي، وبحيث تكون طريقة العرض أيضًا متسقة مع تفكيرهم ودرجة استيعابهم لألمور. 
 (م2008)الداهري، 

 مدخل مصادر اإلبداع .3

بتصنيف اإلبداع وفقًا لمصادره، وقسماه  (Anderson&King,2004)قام كاًل من 
لثالثة أنواع وهي: اإلبداعات الطارئة، واإلبداعات المتبناة، واإلبداعات المفروضة، فاإلبداعات 
الطارئة هي اإلبداعات التي تنشأ من داخل المنظمة أو إحدى اإلدارات أو الفروع التابعة لها، 

ًا من االستجابة التي لم يتم التحقق من نجاحها وهي إبداعات فريدة في نوعها، كما وتمثل نوع
أو مالئمتها بالسابق لمواجهة بعض المشكالت الخاصة التي تواجه المنظمة، فعلى سبيل المثال 
يعتبر إنشاء وحدة خاصة في إدارة معينة لتلبية احتياجات وطلبات المواطنين في حال حدوث 

 بداع الطارئ.كارثة أو أزمة معينة يمكن اعتباره نوعًا من اإل
غالبًا ما يتم  أنه Anderson & Kingفقد ذكر أما فيما يتعلق باإلبداعات المتبناة 

إحضارها من خارج المنظمة، سواء كانت من منظمات مشابهة في النشاط أو مختلفة عنها أو 
من مراكز أبحاث متخصصة في مجال نشاط المنظمة. وفيما يتعلق باإلبداعات المفروضة فهي 

ات يتم فرضها على المنظمة من جانب جهات خارجية مثل استخدام نظم معلومات إدارية إبداع
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نظم في تسيير أعمال تلك محدد في أعمال المؤسسة إذا تبين لها جدوى وفاعلية استخدام هذه ال
  .المنظمة

ويمكن القول بأن تصنيف اإلبداع وفق منهج واحد يجمع كافة آراء الباحثين هو أمر 
المناهج التي يتبعها الباحثون خاصة إذا ما اقترن اإلبداع بموضوع يحمل في طياته صعب نظرًا 

التغير والتعدد، وعليه فيمكن للباحث في هذا المجال أن يختار المنهج الذي يراه مناسبًا في 
 (. م2004تصنيف أنواع اإلبداع وذلك بما يلبي أهدافه في عملية البحث )العساف،

 (م2010بتصنيف اإلبداع وفقًا لمحاور ثالثة هي : )جبر،  Stawوقد قام 

: وهو اإلبداع الذي يقوم به األفراد ويتضمن طرح فكرة جديدة اإلبداع على مستوى األفراد .1
تسهم في حل مشكلة أو تطوير عمل قائم بطريقة جديدة وغير تقليدية، ويعتمد ذلك على 

 بداع لدى األفراد.سمات األفراد والعوامل المحيطة بهم ودوافع اإل
: وهو عبارة عن اإلبداع الذي تقوم به الجماعات، حيث أن اإلبداع على مستوى الجماعة .2

اإلبداع ال يقتصر على األفراد فحسب، بل من الممكن أن يكون اإلبداع الجماعي أكثر 
اإلبداع الجماعي  Andersonإنتاجًا في حال تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، ويعّرف 

ه العمل الذي يؤدي البتكار أو تبني أو فرض أفكار جديدة في محيط الجماعة، بحيث بأن
تعمل تلك الجماعة على وضع هذه األفكار موضع التنفيذ من خالل المناقشات ومحاولة 

 إعادة بناء وصياغة األفكار والمقترحات األصلية مع مرور الوقت.
بأنه المخرجات الناتجة عما يحدث بين  Nystrom: وقد عرَّفه اإلبداع على مستوى المنظمة .3

الخطة االستراتيجية والبناء التنظيمي من جهة، والثقافة والمناخ التنظيمي من جهة أخرى 
باعتبارهما عوامل وسيطة أو مؤثرة في العملية اإلبداعية. ويعد البناء التنظيمي مهمًا في 

تراتيجية ضرورية للتغيير استقرار المنظمة ومواصلة العمل، في حين تعتبر الخطة االس
الجذري، أما بخصوص الثقافة والمناخ التنظيمي فمن المحتمل أن يعمال على تعزيز استقرار 

 (.م2006المنظمة باإلضافة لكونهما مهمين في تسهيل وتيسير عملية اإلبداع )هيجان، 

 اإلبداع اإلداري 2.3.4

لتميز، خاصة في ظل لقد أصبح اإلبداع اإلداري حاجة ملحة لكل مؤسسة تسعى ل
لم يعد باإلمكان  هألن ،الظروف المتغيرة التي يجد القائد فيها نفسه مضطرًا البتكار حلول جديدة

 حل مشكالت الحاضر بحلول الماضي.
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وكما أن تعريفات اإلبداع متعددة فقد تعددت التعريفات التي تناولت اإلبداع اإلداري 
على أهمية وجود فكرة أو ممارسة جديدة تتسم بالجدة  اتفقتهذه التعريفات معظم أيضًا، إال أن 

 (م2012واألصالة وتؤدي إلى تطوير وتقدم المؤسسة ومن هذه التعريفات:)عبد الرازق والذبياني،
  َّفه )عر(Thomas,1995 " اكتشاف أو اختراع شيء مما يقع خارج نطاق قواعد النظام بأنه

م جديد ذي معايير جديدة تحكم ما يمكن القائم، ولكنه ذو قيمة ألنه يسمح بتطوير نظا
 التفكير به". 

 ،جميع العمليات التي يمارسها الفرد داخل م( اإلبداع اإلداري بأنه "2007ويرى )الحقباني
المنظمة، وتتسم باألصالة والطالقة والمرونة والمخاطرة، والقدرة على التحليل والخروج عن 

يعمل بها والحساسية للمشكالت التي تنتج عن المألوف سواء للفرد نفسه أو المنظمة التي 
 التفاعل مع البيئة المحيطة".

 مجموعة من األفكار والممارسات التي يقدمها  فقد عرَّفه بأنه( م2000)القاسمي، أما"
المديرون والعاملون والتي تهدف إلى إيجاد عمليات إدارية وطرق وأساليب أكثر كفاءة 

 المختلفة، وأن تكون أكثر خدمة للمجتمع". وفعالية في إنجاز أهداف المؤسسات
 إبداع جماعي مؤسسي، ويعني  م( بأن اإلبداع اإلداري هو1993)القريوني، في حين ذكر"

القدرة على ابتكار أساليب وأفكار يمكن أن تلقى التجاوب المثل من العاملين وتحفزهم 
 الستثمار قدراتهم ومواهبهم لتحقيق األهداف التنظيمية".

ابتكار أساليب القدرة على  التعليمية بأنه النظر لالبداع اإلداري من الناحيةويمكن 
التجاوب األمثل من العاملين وتحفزهم الستثمار  ىأن تلق لها يمكنووسائل متنوعة جديدة 

اقتراح وكذلك فضل، و أهداف المدرسة ولتطوير العمل نحو األ من أجل تحقيققدراتهم ومواهبهم 
توليد طرق جديدة إلدارة العمل على م حلول مثلى لمشكالت معينة، أو يكتقد أفكار مفيدة للعمل:

نجاز األعمال، بحيث تحفز ما لدى العاملين من قدرات ومواهب لتحقيق الهدف  المدرسة وا 
 (.م2012ضل )عبد الرازق والذبياني،بصورة أف

وممارسات  على تقديم أفكارمديري مدارس وكالة الغوث قدرة كذلك فمن الممكن اعتبار 
جديدة في ضوء اإلمكانيات والموارد المتوفرة الستنباط أساليب إدارية جديدة أكثر فاعلية في 

 (م2013)الزاملي،  مدارسهمإنجاز أهداف 
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 اإلبداع اإلداري: أهم سمات التعريفات السابقة يتضح أن استعراضومن خالل 
 أفكار أو ممارسات جديدة تكون قابلة للتطبيق ووضعها موضع التنفيذ. البحث الدائم عن -1
 اكتشاف طرق إبداعية ومداخل للتغيير نحو األفضل. -2
 القدرة على التفكير اإلبداعي.ب يتمتعوجود اإلداري المتميز المبدع الذي  -3
توفير خالل من من خالل التدريب أو كان ذلك سواء  وتنميتهإدارة اإلبداع  العمل على  -4

 المناخ المناسب لالبداع.
 الكفاءة الداخلية والخارجية للمنظمة، سعيًا لزيادة قدرتها التنافسية.االرتقاء ب -5
من  واسعالسماح لهامش وكذلك بيئة تنظيمية تتسم بالمرونة واالستقاللية،  العمل على توفير -6

 المعاملة اإلنسانية.
ومن خالله يمكن في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية،  هام راإلبداع اإلداري عنص -7

 تحديد درجة رقي المنظمة والمجتمع.
داخل  ركيزة أساسيةومن خالل النظر لتلك التعريفات والسمات  نجد أن اإلبداع اإلداري يعتبر 

وأن تهيئ الجو يجب أن توليها المؤسسة أولوية كبرى ، ، بل من أهم الوظائف التي المؤسسة
المناسب لتنميته، حتى تكون إدارة فاعلة قادرة على األخذ بزمام األمور إلى المراتب األعلى 

 واألفضل. 

 أهمية اإلبداع اإلداري 2.3.5

على كافة  االرتقاء بالعمل المؤسسيفي عملية  رئيساً بداع االداري عنصرًا يعتبر اإل
، تبط ارتباطًا مباشرًا بمدى حرصها على االبداعير  مؤسسةن تقدم وتميز ورقي أي إ بل ،الصعد

  والعمل الذي تقوم به من أجل االرتقاء به داخل المؤسسة، سعيًا منها للنجاح وتحقيق األهداف.
ولعل االدارة االبداعية أصبحت من المطالب الملحة والضرورية في الميدان التربوي، 

م العلوم وظهور المستجدات والتقنيات شأنها شأن كافة الميادين األخرى، وذلك بسبب تراك
المتالحقة، والثورة المعلوماتية واالتصالية، والظروف المتغيرة بشكل مستمر، إضافة إلى أهمية 
اللحاق بركب التطور الحضاري والتقني الذي ما كان له أن ينجز بهذه الصورة إال عن طريق 

 م(2013اإلبداعية )الزاملي،اتباع األفكار الجديدة 
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تقف وراء أهمية اإلبداع اإلداري في توفير البيئة المناسبة ل هناك عدة أسباب لعو 
المدرسية فإن  على اإلدارة بعدة فوائد، فعلى صعيد القيادةإلحداث العملية التعليمية، فهو يعود 

اإلبداع اإلداري يجعل المدير واإلدارة أكثر إحساسًا بالمشكالت التي تقابلهم وأكثر استفادة من 
أنه يجعلهم أكثر تبصر كما المعلومات المتاحة للتوصل إلى حلول مبتكرة لهذه المشكالت، 

أكثر استقاللية، مما بالمستقبل، أما بالنسبة للمعلمين فإن توفر قائد مبدع داخل المدرسة يجعلهم 
يمكنهم من تطبيق استراتيجيات تعلم وتدريس جديدة ومتداخلة تحقق االهداف المنشودة، 
باإلضافة إلى ان توفر مثل هذه القيادة داخل المدرسة يفتح الباب أمام الطالب لألدالء بهرائهم 

الوقت بيئة التعلم  ومقترحاتهم وهو يجعلهم أكثر تمسكًا بالمدرسة وانجذابا لها، ويجعل في نفس
 (. م2008شيقة بالمدرسة وجذابة ويعيد حب المدرسة مرة أخرى في نفوس الطالب )نصر،

واألطر التعليمية التي تسعى للتطور لذا كان من المهم لكافة الهيئات والمؤسسات 
بركب ورعايتهم سعيًا منها للحاق والتقدم أن تتبنى سياسة تشجيع اإلبداع وتهتم بالمبدعين 

 حضارة والتقدم الذي يشهده العالم اليوم.ال
 

 اإلبداع وعناصر خصائص 2.3.6

تعددت وجهات النظر في تعريف اإلبداع والزاوية التي ينظر له منها، وانعكس ذلك 
االختالف على تحديد عناصر اإلبداع بدقة أو االتفاق عليها بشكل شامل، وقد أجَمَل عساف 

 (م2006: )الخطيب ومعايعة،خصائص اإلبداع في ثالث خصائص رئيسة

 اإلبداع ظاهرة فردية وجماعية: فاإلبداع ليس حكرًا على األفراد، وقد تقوم به الجماعات. .1
اإلبداع ظاهرة عامة: فهو ليس حكرًا على الخبراء، فاإلنسان مبدع بطبعه سواء أدرك ذلك أم  .2

 ال.
 اإلبداع كالشخصية، يرتبط بالعوامل الموروثة ويمكن تطويره. .3
 (م2006خمس خصائص لإلبداع: )الخطيب ومعايعة،  Druckerكما حدد  
اإلبداع جهد متصل باإلدراك الحسي، ويتطلب من الفرد قدرات خاصة في البحث  .1

 والمالحظة.
 لكي يكون اإلبداع فعااًل ال بد أن يكون موجهًا إلشباع رغبات معينة. .2
 يلها إلمكانات إبداعية.يبدأ اإلبداع بالتحليل النظامي للفرص واستغاللها وتحو  .3
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 يبدأ اإلبداع الفاعل صغيرًا دومًا، ولكنه يتطور مرحليًا تبعًا للنتائج. .4
 تنتقل العمليات اإلبداعية الفعالة للصدارة والتميز والريادة ولتحقيق نتيجة إبداعية. .5

( أن المؤسسات المبدعة تتجه لتبني مجموعة Peter&Waltermanويرى الباحثان )
 (م2006لقيم تقودها نحو درجة عالية من اإلبداع وهي: )الخطيب ومعايعة، من الخصائص وا

عطاء أسبقية للعمل والشروع في األداء. .1  الرغبة باإلنجاز وا 
 تنمية العالقات مع العمالء. .2
 تبسيط اإلجراءات اإلدارية. .3
 خلق بيئة تنظيمية مرنة. .4
 معاملة العاملين بكرامة. .5
 تشجيع روح اإلبداع لدى العاملين. .6
 

ويتكون اإلبداع من عدة عناصر أساسية، وتتمثل أهميتها في قدرتها على قياس مستوى 
اإلبداع سواء لألفراد أو الجماعات أو المنظمات، وقد اتفق معظم العلماء على أن عناصر 

 (م2013اإلبداع تتلخص فيما يلي: )عوض، 

 تي تحيط به.الحساسية للمشكالت: ويقصد بها قدرة الفرد على اكتشاف المشكالت ال .1
 الطالقة: وتشير للقدرة على توليد عدد كبير من األفكار خالل فترة زمنية محددة. .2
 األصالة: وهي القدرة على إنتاج حلول جديدة واستجابات أصيلة. .3
 المرونة: وهي النظر لألشياء من زاوية جديدة وتغير الحالة الذهنية بتغير الموقف. .4
حمل كافة المخاطر الناتجة عن تبني تلك األفكار المخاطرة والتحدي: وهي االستعداد لت .5

 الجديدة.
 القدرة على التحليل: وهي إنتاج إبداعي يتضمن عملية االختيار بهدف إعادة التنظيم. .6

 معوقات اإلبداع  2.3.7

يواجه اإلبداع اإلداري أثناء ممارسته للعمليات المختلفة العديد من المعوقات التي تقلل 
ستثمار قدراته وتنمية ذاته وتقديم الجديد، وقد صنف كثير من الباحثين من قدرة الفرد على ا

معوقات اإلبداع اإلداري في خمس مجموعات، هي معوقات عقلية، ومعوقات اجتماعية، 
 ومعوقات انفعالية، ومعوقات تنظيمية، ومعوقات دافعية  يوضحها الشكل التالي:
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 اإلداري اإلبداع معوقات: (2.7) شكل 
 (م2012)عبد الرازق والذبياني، :المصدر

حيث أن إدراك الشخص للناس واألشياء من حوله قد يتعرض لبعض  المعوقات العقلية: .1
 المشكالت مثل ضيق اإلدراك، أو خطأ اإلدراك، أو خداع اإلدراك، أو ضعف التذكر.

حيث يحتاج اإلنتاج اإلبداعي بجانب القدرات العقلية لتوفر عدة عوامل  المعوقات النفعالية: .2
انفعالية لكي يحقق أهدافه مثل: الثقة بالنفس، والمخاطرة، واالكتفاء الذاتي، واستقاللية 
التفكير، ومن المعوقات االنفعالية على سبيل المثال الخوف من ارتكاب األخطاء وعدم القدرة 

 ل لتقييم األفكار بدل توليدها.على تحمل الغموض والمي
يكون هناك غالبًا عوامل تدفع المبدع للتفكير واكتشاف ما يحتويه مجال معوقات الدافعية:  .3

معين من قصور في بعض الجوانب، وكذلك تدفعه للتفكير في الجديد والتعبير عنه بشكل 
يكون مدفوعًا لبذل  فعال، وهذا يتطلب رغبة حقيقية من جانبه تدفعه للتوصل إليه، وال بد أن

 الجهد اإليجابي المحقق لالبداع.
: تعتبر المعوقات التنظيمية من أهم المعوقات التي تواجه اإلبداع بصورة المعوقات التنظيمية .4

 عامة، ومن هذه المعوقات :
سيادة نمط إداري تقليدي: حيث تتركز السلطة بيد الرؤساء وال يسمح للعاملين مناقشة  .أ 

 ، ويتهرب العاملون من المسئولية خوفًا من العقاب والفشل.أوضاع العمل وخططه
سوء الصحة التنظيمية: وتنتج من عدم االستقرار التنظيمي واالزدواجية، وبسبب تضخم  .ب 

 الهيكل التنظيمي وعدم إعداد دليل تنظيمي للوحدات اإلدارية.
إضعاف القوى الحافزة لالبداع: ويؤدي لذلك عدم إحساس الفرد بأهميته وقصر التفكير   .ج 

 في المشاكل المعقدة والتخوف من تحمل المسئولية.

معوقات 
 اإلبداع

المعوقات 
 العقلية

المعوقات 
 االنفعالية

المعوقات 
 البيئية

معوقات 
 الدافعية

المعوقات 
 التنظيمية
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سوء نظام االتصاالت: وتعتبر من أبرز المشكالت التي تعوق المنظمة عن تنمية   .د 
بين المستويات اإلدارية قدراتها اإلبداعية والتي تتمثل بصعوبة نقل األفكار والمعلومات 

المختلفة، فالهدف األساسي من االتصاالت أن تصبح الفروق على مستوى السلوك أقل 
ما يمكن، وذلك عن طريق تسوية تلك الفروقات الموجودة بتفعيل االتصال والتواصل 

 (.م2004وتبادل المعلومات )بميك، 
اع أو الحد منه، فلو كانت البيئة حيث تلعب دورًا هامًا في تشجيع اإلبد المعوقات البيئية: .5

تحترم حرية الفرد في التفكير، وتعطي الفرصة لتجريب األفكار، ففي تلك الحالة يمكن 
اعتبارها بيئة تساعد على اإلبداع. أما إذا كانت تضغط على المفكرين، فإن الفرد سيميل 

 ر اإلبداعي. للتصرف وفق الطريقة التي يتوقعها منه اآلخرون، وبالتالي تجنب التفكي
 اإلبداع في مجال نظم المعلومات 2.3.8

تزايد دور نظم المعلومات في كافة مفاصل المؤسسات، وأصبح مقترنًا بشكل رئيس 
باألداء في المؤسسة، لذا كان اإلبداع من عوامل النجاح الهامة في هذا المجال، وللوصول 

أمور هامة مثل تحسين سير  لدرجة اإلبداع في مجال نظم المعلومات ال بد من توفر عدة
العمل، وتصميم العمليات اإلدارية، والحصول على دعم اإلدارة العليا لالبداع التكنولوجي، كما 
يجب أن يتم تضمين هذا اإلبداع ضمن خطط المؤسسة االستراتيجية والتشغيلية، كما ينبغي أن 

كذلك توفير الدعم ألفكار تقوم المؤسسات بتحديث وتطوير عملياتها وخدماتها لتصل للتميز، و 
العاملين اإلبداعية، لتتكون لديهم الرغبة في تطوير المؤسسة، ويجب أن تتجاوز المؤسسة 
األساليب التقليدية المتبعة في إدارة المؤسسة وتتجه ألساليب تكنولوجية حديثة توفر الوقت 

 .(م2009والجهد وتقود نحو اإلبداع )الموسوي،
عامال مهما ورئيسيا بل حاسما في المنافسة للشركات وقدرتها يعتبر اإلبداع والتجديد و 

إلبداع موهبة وقيمة وخصيصة إنسانية تعتمد على ذكاء ، بل ويعد اعلى االستمرار في السوق
خالص  ودافعية األفراد ومواهبهم، وليس كل فرد معني بها، ولهذا يحتاج إلى اهتمام وعناية وا 

 .رة أحدهافي المجاالت كافة، واألعمال والتجا
اإلبداع في مجال تكنولوجيا المعلومات بأنه تغيير تكنولوجي يمكن  Griffinوقد عّرف  

مالحظته من خالل سعي المنظمة إلى استبدال مكائن ومعدات قديمة بأخرى حديثة، مما 
بأنه التغييرات  Robbinsيتطلب عاملين وأساليب وعمليات ومهارات جديدة، وقد عّرفه 

بأنه العملية  Jonesمتعلقة باألجهزة والمعدات واألساليب وأتمتة الحاسوب، وعّرفه التكنولوجية ال
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التي تؤدي النتقال المنظمة من حالتها الحالية إلى حالة مستقبلية جديدة من أجل زيادة فاعليتها 
 (.م2009)الموسوي، 

 (:Mekie,2004وتساهم نظم المعلومات بشكل فاعل في اإلبداع من خالل: )
 المسح البيئي لفهم الفرص والتهديدات ومن َثمَّ توجيه عملية اإلبداع.إجراء  .1
العمل على تحديث وبناء تصور إلبداع المنتجات )سلع وخدمات(، والعمليات والتغير  .2

 التنظيمي بالمنظمة من خالل ربط استراتيجية العمليات باإلبداع.
ف الذهني وتحسينها من تشجع عملية التفكير الخالق، إذ تساعد في تعزيز عملية العص .3

 خالل إتاحة مشاركة المعلومات وتبادلها.
 العمل على تأمين األفكار لتطوير منتجات وعمليات جديدة. .4

 ( أهمية اإلبداع في نظم المعلومات من خالل:م2009وقد حدد )الموسوي، 
 الحاجة إلى تحسين الجودة والخدمة المقدمة من حيث الحجم والنوعية. .1
 الموقع التنافسي.الحفاظ على  .2
 تأثيره على الروح المعنوية للعاملين. .3
 تحتاج عوامل المنافسة واإلبداع في أي مؤسسة للتغيير لتقديم خدمات بطرق جديدة. .4

 
 :أسباب ودوافع اإلبداع في مجال نظم المعلومات 

 (م2009هناك عدة أسباب ودوافع لالبداع في مجال نظم المعلومات وهي: )الموسوي،
 الطاقة المقررة لمقابلة الطلب.زيادة  .1
 تقليل التكلفة من خالل التكنولوجيا العالية في تقديم الخدمات بأقل وقت تشغيل ممكن. .2
 تحسين جودة الخدمة المقدمة وزيادتها. .3
 تمييز الخدمة عن الخدمات المنافسة. .4
 رة.تحقيق المرونة من خالل زيادة تنوع الخدمات وتقديم خدمات بدورة حياة إنتاجية قصي .5
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 ملخص الفصل الثاني 2.3.9

ن هذا الفصل من ثالثة مباحث، وقد تناول الباحث في المبحث األول نظم  تكوَّ
المعلومات اإلدارية وأهم مكوناتها، وبيَّن أهمية الدور الذي تلعبه داخل المؤسسات م خالل 

القرارات، كذلك فقد توفير معلومات تساعد في المبادرة واإلبداع لديهم، وتسهل عملية اتخاذ 
 تناول المبحث أهم مكونات نظم المعلومات اإلدارية وأنواعها.

، وقد سلط الباحث EMISأما المبحث الثاني فقد تناول نظام إدارة معلومات التعليم 
الضوء فيه على النظام ونشأته واألسس التي بناؤه عليها، وتطرق الباحث ألهم المهام والخدمات 

 ظام، ومراحل تصميم النظام، وما يميزه عن األنظمة السابقة. التي يقوم بها الن
وفي المبحث الثالث واألخير تطرق الباحث الستعراض سريع ألهم ما تناولته المراجع 
واألدبيات حول المبادرة واإلبداع، وكذلك العوامل المساعدة والعوامل المعيقة لالبداع، ودور 

 اإلبداع في نظم المعلومات.
 

  



 

 

 

 

 

 الفصـــل الثالث
 الدراسات السابقة
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

( على المبادرة EMISتهدف هذه الدراسة للبحث في أثر نظام إدارة معلومات التعليم )
لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة، وألجل تحقيق هدف  اإلداري واإلبداع

الدراسة التي وضعت ألجله فقد تم البحث واالستقصاء حول أهم الدراسات السابقة التي تناولت 
هذا الموضوع للوقوف على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت لها، وكذلك دراسة أوجه الشبه 

سات والدراسة الحالية، وكذلك االستفادة من الدراسات السابقة في واالختالف بين تلك الدرا
نجازها بالشكل األفضل. ومن أجل ذلك تم التقصي عن الدراسات السابقة  تطوير هذه الدراسة وا 

 سواء المحلية أو العربية أو األجنبية، وتم تصنيف هذه الدراسات لثالثة محاور هي:
 المحور األول: الدراسات المحلية.
 المحور الثاني: الدراسات العربية.
 المحور الثالث: الدراسات األجنبية.

التعقيب على تلك الدراسات السابقة وأهم نقاط االتفاق واالختالف بين الدراسة  وسيتم
 الحالية والدراسات األخرى وكذلك ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات.

 المحور األول: الدراسات المحلية 3.1

)العوامل البيئية لنظم إدارة معلومات التعليم وتأثيرها على  ( بعنوان:م2016دراسة )كراز،  .1
في  EMISدراسة تطبيقية على نظام  -جودة المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات

 مدارس األونروا في قطاع غزة(.

يم وتأثيرها على هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العوامل البيئية لنظم إدارة معلومات التعل
جودة المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات، وتم تطبيق هذه الدراسة على مدارس األونروا 
في قطاع غزة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تصميم استبانة وتوزيعها على 

ستبانات ( استبانة صالحة للدراسة من اال208مدارس األونروا في قطاع غزة، وتم استالم )
 الموزعة على المدراس.

وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج كان أهمها: وجود درجة موافقة عالية من قبل أفراد 
العينة المستطلعة آرائهم على أن هناك عالقة بين العوامل التنظيمية المتاحة الستخدام النظام 

ين( وجودة المعلومات التي متمثلة )بالنمط اإلداري المتبع ودعم اإلدارة العليا وتدريب العامل
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ينتجها النظام التخاذ القرارات، وكذلك فيما يخص العوامل التقنية المتاحة المتمثلة )بالتجهيزات 
التكنولوجية وجودة النظام( فقد كانت النتائج إيجابية تشير إلى وجود عالقة بين العوامل التقنية 

ل تقديم النظام لمعلومات مالئمة المتاحة وجودة المعلومات التي ينتجها النظام من خال
ومعلومات بالتوقيت المناسب ومعلومات ذات دقة عالية يعتمد عليها في اتخاذ القرارات، وأيضًا 
أظهرت الدراسة عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين في العوامل البيئية لنظم 

خدمة في اتخاذ القرارات تعزى إلى إدارة معلومات التعليم وتأثيرها على جودة المعلومات المست
المتغيرات التالية )الجنس، العمر، المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، منطقة 

 العمل(.

وقد أوصت الدراسة بضرورة إشراك العاملين بتصميم النظام وأخذ آرائهم ومالحظاتهم 
شكل دوري لشرح وتوضيح كل ما هو المتعلقة بالنظام بعين االعتبار، وعقد دورات تدريبية ب

جديد على نظام المعلومات، والعمل على توفير شبكة انترنت في مدارس األونروا تلبي حاجة 
المستخدمين الستخدام النظام بسالسة والسرعة المطلوبة، والعمل على توعية المستخدمين 

لقرارات والوصول إلى أفضل بأهمية نظام إدارة معلومات التعليم ودوره في إنجاز المهام واتخاذ ا
 النتائج.

أثر جودة واجهة المستخدم الرسومية لنظم ) :بعنوان م(2015)أبو عيشة،  دراسة .2
 دراسة تطبيقية على الجامعة اإلسالمية(. -المعلومات اإلدارية على دافعية الموظفين

المعلومات هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر جودة واجهة المستخدم الرسومية لنظم 
اإلدارية على دافعية الموظفين الستخدام نظام المعلومات اإلدارية، باإلضافة إلى معرفة طبيعة 
وقوة العالقة بين جودة واجهة المستخدم الرسومية بجميع أبعادها ودافعية الموظفين الستخدام 

 ة بغزة.نظام المعلومات اإلدارية، وذلك من خالل تطبيق الدراسة على الجامعة اإلسالمي

( موظفًا، وتم 275واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )
اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية، كما استخدمت الدراسة االستبانة كأداة رئيسية لجمع 

 البيانات.

سبعة أبعاد وكانت أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة موافقة عينة الدراسة على جودة 
من ثمانية أبعاد للواجهة الرسومية وهي: صفحة عرض المعلومات، المكونات المرئية، األلوان، 
رسائل النظام، اإلطار التفاعلي، بيئة العمل، والبيئة الجمالية. إال أن البعد الثامن المتمثل في 

 المساعدة قد حاز على موافقة محايدة.



52 
 

لواجهة المستخدم الرسومية، كما أن الموظفين  وبشكل عام أوضحت النتائج وجود جودة
 تتوفر لديهم الدافعية الستخدام نظام المعلومات اإلدارية.

أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها: العمل على تزويد الموظف بالقدرة 
على خصخصة الواجهة الرسومية بما يلبي رغباته، وضرورة تعزيز جودة المساعدة التي تقدمها 

 اجهة المستخدم الرسومية بما يلبي رغباته.و 
( بعنوان:)عالقة نظم المعلومات اإلدارية بجودة القرارات اإلدارية: م2015دراسة )الوادية،  .3

 قطاع غزة(. -دراسة حالة وزارة التربية والتعليم العالي

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية وجودة القرارات 
اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي 
التحليلي، واستخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات، وقام الباحث باستخدام أسلوب العينة الطبقية 

 ( منها.175( استبانة، تم استرداد )247المسحية، حيث تم توزيع )

وجود عالقة بين جودة القرارات اإلدارية الدراسة مجموعة من النتائج أهمها وقد أظهرت   
ونظم المعلومات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي، وبينت النتائج بأن نظم المعلومات 

%( وأن المتطلبات المادية المتاحة لنظم المعلومات اإلدارية متوفرة 67اإلدارية مطبقة بنسبة )
%(، 68%(، وأن المتطلبات البشرية لمتاحة لنظم المعلومات اإلدارية متوفرة بنسبة )72بنسبة )

 %(.64والمتطلبات التنظيمية متاحة بنسبة )

كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: حث اإلدارة العليا على زيادة 
على إشراك العاملين  المستلزمات الخاصة بتشغيل نظم المعلومات اإلدارية في الوزارة، والحرص

في تقييم فاعلية البرامج بشكل مستمر، والعمل على زيادة التنسيق بين أقسام ودوائر الوزارة 
 المختلفة لما له من أثر بالغ في نجاح الوزارة في تحقيق أهدافها.

( بعنوان: )تقييم مدى نجاح الخدمات اإللكترونية لوزارة التربية م2013دراسة )حماد،  .4
 قطاع غزة من وجهة نظر العاملين(. -والتعليم

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع ومدى نجاح الخدمات اإللكترونية في وزارة 
غزة، كأحد تطبيقات الحكومة اإللكترونية الفلسطينية وتقييمها من خالل بحث  –التربية والتعليم 

لنظام( ومدى دة الخدمة، جودة ادرجة توافر معايير نجاح النظم اإلدارية )جودة المعلومات، جو 
 .وقد انتهجت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليليرضا المستخدمين عنها، 
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د إدراك لدى مجتمع الدراسة و وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها وج
 -والتعليمألهمية الخدمات اإللكترونية وأثرها اإليجابي على إنجاز األعمال في وزارة التربية 

قطاع غزة على توفير الوقت والكلفة، وتمتع موقع الخدمات اإللكترونية بجودة التصميم وسهولة 
التعلم، وتوافر متطلبات نجاح نظم المعلومات اإلدارية من حيث جودة المعلومات وجودة الخدمة 

ابية على رضا وجودة النظام في الخدمات اإللكترونية لوزارة التربية والتعليم، وأثارهم اإليج
المستخدمين، والفائدة المدركة من استخدام النظام، كذلك زيادة رضا وقناعة األفراد طرديًا مع 

 زيادة استخدام الخدمات اإللكترونية.

وأوصت الدراسة بضرورة الحفاظ على مستوى الرضا المرتفع لدى موظفي وزارة التربية 
لك من خالل العمل على المشكالت التي قطاع غزة عن الخدمات اإللكترونية وذ -والتعليم

تواجههم مثل عدم توافر الدعم الفني، وصعوبة تصفح الموقع، واالستماع إلى آرائهم وأفكارهم، 
وكذلك ضرورة إجراء تقييم مستمر لجودة الخدمات اإللكترونية، وتغطية الخدمات اإللكترونية 

دارات وزارات التربية والتعليم، واالستغالل األمثل ألجهزة الحاسوب  لجميع مناحي العمل، وا 
وشبكات اإلنترنت واالتصاالت التي تمتلكها الوزارة، لتقديم خدمات إلكترونية متطورة وتحقيق 
االستفادة القصوى من هذه المعدات من خالل التطبيقات والحلول البرمجية لألعمال، كذلك نشر 

 ثقافة الحكومة اإللكترونية لدى الطلبة والعاملين.
 

)تحليل واقع نظم المعلومات اإلدارية ودورها في  ( بعنوان:م2012اسة )عطاونة، در  .5
 صناعة القرار في وزارة التربية التعليم العالي الفلسطيني(.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توفر البنية التحتية لنظم المعلومات اإلدارية في 
يقات التي تحد من دور نظم المعلومات اإلدارية وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، والمع

في صناعة القرار، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدم الباحث أسلوب العينة الطبقية 
موظفًا وموظفة، وقام  340% من المجتمع األصلي البالغ عدده 50العشوائية المنتظمة بنسبة 

 لون المسميات اإلدارية، الباحث بتوزيع استبانة على عينة الدراسة ممن يحم

 وتوصلت الدراسة إلى أن الدرجة الكلية لواقع نظم المعلومات اإلدارية كانت مرتفعة
بشكل عام، وكانت أكثر أبعاد نظم المعلومات اإلدارية تطبيقًا هي توفر البنية التحتية لنظم 

 المعلومات اإلدارية أهمها عدم وجود سياسة مشتركة بين اإلدارات لتنفيذ تبادل المعلومات. 
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)درجة توظيف الحاسوب في اإلدارة المدرسية لمدارس  ( بعنوان:م2009دراسة )مهنا،  .6
 غوث في محافظات غزة وسبل تطويرها(.وكالة ال

وقد هدفت الدراسة إلى تحديد درجة توظيف الحاسوب في اإلدارة المدرسية في مدارس 
وكالة الغوث الدولية، ومن ثم وضع السبل التي تعمل على تطوير هذه الدرجة، وقد استخدم 

ي مدارس وكالة الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مدير 
( مديرًا ومديرة، وقد كانت 183(، وبلغ حجم العينة )191الغوث بمحافظات غزة والبالغ عددهم )
 االستبانة هي أداة الدراسة المستخدمة. 

جاءت درجة توظيف الحاسوب في اإلدارة المدرسية  وكانت أهم نتائج الدراسة أن
%(، وجاءت بالمرتبة األولى درجة توظيف الحاسوب في مجال 71متوسطة بنسبة )

االمتحانات، بينما كانت في الدرجة الثانية توظيف الحاسوب في مجال إدارة األعمال الكتابية، 
الدراسة وجود فروق ذات داللة ثم إدارة شؤون الطلبة ثم إدارة االتصال والتواصل. وأظهرت 

جة توظيف الحاسوب في اإلدارة المدرسية ر إحصائية بين متوسطات تقديرات مديري المدارس لد
تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

ير المنطقة تقديرات مديري المدارس لدرجة توظيف الحاسوب في اإلدارة المدرسي تعزى لمتغ
 التعليمية. 

وكان من أهم توصيات الدراسة توفير نظام إدارة معلومات محوسب يشمل جميع 
مجاالت اإلدارة المدرسية وتصميم صفحة انترنت خاصة بكل مدرسة، يتم من خاللها نشر 
المعلومات التي تهم الطلبة وأولياء األمور، وتمكنهم من متابعة تقدم تحصيل أبنائهم وتوفير 
الصيانة الالزمة ألجهزة الحاسوب بسرعة وذلك من خالل تعيين عدد كاف من الفنيين، وتدريب 

 معلمي الحاسوب على صيانة أجهزة الحاسوب وملحقاتها.
 في محافظات اإلبداع تنمية في المدرسية اإلدارة )دور ( بعنوان:م2008)بلوني، دراسة  .7

 مديريها(. نظر وجهة من ومعيقاتها فلسطين شمال

 في اإلبداع تنمية في المدرسية اإلدارة دوردفت هذه الدراسة إلى التعرف على ه
 كما سعت ،( سلفيت طوباس، جنين، قلقيلة، نابلس، طولكرم،) في محافظات الحكومية المدارس

 متغيرات المديرين باختالف نظر وجهة من اإلبداع تنمية في المدرسية اإلدارة دور معرفة إلى
(، ولتحقيق العمل مكان في البكالوريوس، التخصص الخبرة، سنوات العلمي، المؤهل الجنس،)

 .مستخدمًا المنهج الوصفي التحليليللدراسة ستبانة كأداة الذلك استخدم الباحث ا
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 تنمية في اإلدارة المدرسية الموافقة  المتعلقة بدور درجةأن وكان من أبرز نتائج الدراسة 
 فروق وجود عدم اتضح، كما الشمال كانت كبيرة محافظات في الحكومية في المدارس اإلبداع
 في الحكومية رساالمد في اإلبداع تنمية في المدرسية اإلدارة دور إحصائية في داللة ذات

،  العلمي المؤهل)  متغيرات إلى تعزى مديريها نظر وجهة من ومعيقاتها محافظات الشمال
 .( العمل ومكان ، المدير وتخصص الخبرة، وسنوات
 تنمية إلى يدعو ما وتضمينها التعليمية، المناهج تطوير ضرورةب وأوصت الدراسة       
 .المدرسية البيئة في والمعنوية المادية التسهيالت من مجموعة توفير وضرورة اإلبداع،

 المحور الثاني: الدراسات العربية 3.2

المعلومات وأثرها في القيادة )جودة  ( بعنوان:م2014دراسة )العضايلة و أبو سمهدانة،  .1
اإلبداعية من وجهة نظر العاملين في البنك اإلسالمي األردني لالستثمار والتمويل في 

 محافظات إقليم الجنوب(

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة المعلومات وأثرها في القيادة اإلبداعية من 
لالستثمار والتمويل في محافظات إقليم وجهة نظر العاملين في البنك اإلسالمي األردني 

الجنوب، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الباحثان أسلوب العينة القصدية 
( استبانة. وبينت الدراسة أن تصورات العاملين في البنك اإلسالمي األردني 79وتم تحليل )

د أثر ذو داللة إحصائية لجودة ألبعاد جودة المعلومات حصلت على تقدير مرتفع، وعلى وجو 
المعلومات )دقة المعلومات، شمولية المعلومات، وتوقيت المعلومات( في القيادة اإلبداعية. 
وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على كل من شمولية المعلومات وتوفيرها بالوقت المناسب 

تبني سياسات قيادية وبمستوى عال من الدقة، كما أوصت بضرورة حث العاملين على اإلبداع و 
 تشجع العاملين على الممارسات القيادية اإلبداعية.

( بعنوان:)درجة ممارسة تكنولوجيا المعلومات وعالقتها باإلبداع م2012دراسة )الزيود،  .2
 اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في مملكة البحرين(.

يري المدارس الثانوية الحكومية إلى التعرف على درجة ممارسة مد هذه الدراسة هدفت
في مملكة البحرين لتكنولوجيا المعلومات من وجهة نظرهم وعالقتها باإلبداع اإلداري لديهم من 
وجهة نظر معلميهم، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من مديري 



56 
 

عشوائية، حيث تم توزيع االستبانات ومديرات المدارس الثانوية الحكومية، وتم استخدام العينة ال
 ( على الفئة المستهدفة عشوائيًا. 209البالغ عددها )

وتوصلت الدراسة إلى وجود مستوى مرتفع من اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس 
الثانوية الحكومية من وجهة نظر المعلمين، ولوجود مستوى مرتفع لدرجة ممارسة تكنولوجيا 
المعلومات لدى المديرين. وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة 

 الحكومية لتكنولوجيا المعلومات تعزي لمتغير الجنس والخبرة. مديري المدارس الثانوية 

وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل تكنولوجيا المعلومات في اإلدارات المدرسية وتوظيفها 
بشكل أكبر في األعمال اإلدارية، وكذلك بتشجيع المبدعين من قبل اإلدارات التعليمية الوسطى 

ئة المناسبة لذلك. كما أوصت بإجراء دراسة مقارنة بين مدارس والعليا ماديًا ومعنويًا وتوفير البي
 البحرين والمدارس األخرى من ناحية تطبيق تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في اإلدارة والتعليم.

)أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في المستشفيات  :بعنوان م(2012)أبو شكر،  دراسة .3
 .الخاصة على جودة الخدمات(

الدراسة إلى معرفة أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في مستشفيات القطاع هدفت 
الخاص في مدينة عمان على جودة الخدمات بأبعادها الصحية والفندقية واإلدارية.  وقد تم جمع 

 ( مرضى.310المعلومات من خالل االستبانة التي طبقت على عينة مكونة من )

زها وجود أثر الستخدام تكنولوجيا المعلومات على وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبر  
 جودة الخدمات بشكل عام، وكذلك على جودة الخدمات بأبعادها الصحية والفندقية واإلدارية. 

وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات أبرزها ضرورة تعزيز فاعلية قاعدة المعلومات لتقديم 
 الخدمة بكفاءة عالية.

)اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس البتدائية  نوان:( بعم2011)عبد الرسول،دراسة  .4
 الواقع والمأمول(. -بمصر

واقع اإلبداع اإلداري ومعوقاته لدى مديري التعرف على إلى هدفت هذه الدراسة 
المدارس االبتدائية بمصر واقتصر البحث على تطبيق االستبيان على مديري المدارس في ثالث 

اعتمد ( مدرسة. و 103وتكون مجتمع الدراسة من) .اإلسكندريةو  بيةمحافظات هي المنيا والقليو 
 الباحث على المنهج الوصفي التحليلي.
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من  ممارسة اإلبداع اإلداريالمستوى اإلجمالي لدرجة ان من أبرز نتائج الدراسة أن وك
لألفكار عدم تشجيع مديري المدارس أشارت النتائج إلى و  قليلة.كان بدرجة قبل مديري المدارس 

اتباع مديري المدارس العمل  أشارت النتائج إلىكما .الجديدة في كافة مجاالت العمل المدرسي
 . الروتيني في العمل

منح األعمال اإلبداعية التي ينفذونها، و ربط الترقي للوظائف اإلدارية بب وأوصت الدراسة
تطبيق المفاهيم ية، وكذلك الفرصة إلظهار قدراتهم اإلبداعمديري المدارس صالحيات تتيح لهم 

اإلدارية الحديثة لدى المديرين مثل تفعيل مبدأ المشاركة في صنع القرار وتشكيل فرق العمل 
 والعمل الجماعي بما يشجع على اإلبداع.

 الثانوية في مدارس مديري لدى اإلداري اإلبداع )واقع ( بعنوان:م2011، )إبراهيمدراسة  .5
 نظر المعلمين(. وجهة ومن نظرهم وجهة عدن محافظة

الثانوية  مدارس مديري لدى اإلداري اإلبداع واقعهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
( 40تكونت عينة الدراسة من )و ،  نظر المعلمين وجهة ومن نظرهم وجهة عدن محافظة في

للدراسة، ستبانة كأداة الولتحقيق ذلك استخدم الباحث ا، ( معلم ومعلمة200و)مديرًا ومديرة، 
 .مستخدمًا المنهج الوصفي التحليلي

 مديري اإلداري لدى اإلبداع مهارات ممارسة درجةأن وكان من أبرز نتائج الدراسة 
 األصالة، المرونة، )الطالقة، اإلدارياإلبداع ميع أبعاد متوسطة. وكذلك فإن ج الثانوية مدارس

متوسطة باستثناء  درجاتحصلت على  التفاصيل( باالتجاه، االحتفاظ الحساسية للمشكالت،
 لدرجة والمعلمين المدارس مديري جيدة . أما تقديرات ممارسة بدرجة جاء المرونة بعد مهارات
متشابهة تقريبًا  جاءت حدة، على كال المدارس مديري لدى اإلداري مهارات اإلبداع ممارسة
 ممارسة متوسطة.  وبدرجة

 ممارسة من المدارس مديري من قدرة معوقات تحد وتوصلت الدراسة ألن هناك
 المادية الحوافز توفر عدم اإلبداع معوقات عالية، وجاءت أهم بدرجة اإلدارية إبداعاتهم
 أهمية المختلفة ومجاالته اإلبداع موضوع بإيالء وأوصت الدراسة جدًا.  عالية بدرجة والمعنوية

 الدعم تقديم على العليا اإلدارات تعمل وأن .المدرسي الجامعي والتعليم التعليم مجال في كبيرة
 من فيه لما المدرسية اإلدارات قبل من المقترحة لألفكار اإلبداعية المعنوية والحوافز المادي
وضع  و المدرسة في والتربوية اإلدارية لألنشطة المستمر والتطوير التغييرات اإليجابية تعزيز
 .اإلداري العمل في والمبدعين للمتفوقين حوافز نظام



58 
 

 -)نظم المعلومات وأثرها في مستويات اإلبداع ( بعنوان:م2010ملكاوي، & دراسة )النجار .6
 دراسة ميدانية في شركات التأمين األردنية(.

وهدفت الدراسة للتعرف إلى تأثير نظم المعلومات بأنواعها المختلفة في مستويات 
عمان، حيث تمثلت نظم المعلومات اإلبداع في شركات التأمين األردنية المسجلة في بورصة 

في أنواع النظم المختلفة، في حين تمثلت مستويات اإلبداع في اإلبداع على المستوى الفردي، 
 واإلبداع على مستوى الجماعات، واإلبداع على مستوى المنظمات.

%( من مجتمع الدراسة البالغ 50( شركة تأمين تمثل )14وقد شكلت عينة الدراسة )
 تأمين مدرجة في بورصة عمان )سوق األوراق المالية(. ( شركة 28)

وقد توصلت الدراسة إلى أن مستويات اإلبداع جميعا في شركات التأمين قد تأثرت 
%( من التباين في 68.4بأنواع نظم المعلومات المختلفة، فقد فسرت أنواع نظم المعلومات )

اإلبداع على مستوى الجماعات،  %( من التباين في65.4اإلبداع على المستوى الفردي، و )
%( من التباين في اإلبداع على مستوى المنظمة، واعتمادًا على نتائج البحث 54.8كما فسر )

قدم الباحثان عددًا من التوصيات الخاصة بشركات التأمين األردنية أهمها العمل على توفير 
تلفة وفاعليتها، وكذلك ترسيخ موارد النظم المختلفة الالزمة لزيادة كفاءة نظم المعلومات المخ

القناعة لدى اإلدارة العليا بشركات التأمين بضرورة االهتمام بالنظم التي تحقق اإلبداع على 
مستوى المنظمة وال سيما االستراتيجية منها، وكذلك تقديم الحوافز المعنوية والمادية للعاملين 

 لتشجيعهم على اإلبداع في العمل.

)أثر جودة تكنولوجيا نظام المعلومات اإلدارية  ( بعنوان:م2009دراسة )النوايسة،  .7
المدركة في السلوك اإلبداعي لدى مستخدمي نظام المعلومات في جامعة البلقاء 

 التطبيقية(.

واعتمدت الباحثة في دراستها في قياس جودة تكنولوجيا نظام المعلومات اإلدارية 
ستجابة، التعاطفية، وخصائص المعلومات(، في المدركة على )األمور المادية، االعتمادية، اال

)حل المشكالت، قابلية التغيير، روح المجازفة، اإلبداعي على حين اعتمدت لقياس السلوك 
 وسعة االتصال(.

وتوصلت الباحثة إلى أن المتوسط الكلي لمستوى جودة تكنولوجيا نظام المعلومات 
لتابعة لجامعة البلقاء التطبيقية مرتفع، كما اإلدارية المستخدمة في كليات المجتمع الحكومية ا

توصلت إلى أن المتوسط الكلي ألبعاد السلوك اإلبداعي لدى العاملين في كليات المجتمع 
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الحكومية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية مرتفع. وأخيرًا توصلت الباحثة إلى وجود أثر عام ذي 
ات اإلدارية المدركة في حل المشكالت وقابلية داللة إحصائية لجودة تكنولوجيا نظام المعلوم

التغيير وروح المجازفة وسعة االتصال في تشجيع اإلبداع لدى مستخدمي تكنولوجيا نظام 
 المعلومات اإلدارية في كليات المجتمع الحكومية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية.

تكنولوجيا المعلومات على )أثر استخدام  ( بعنوان:م2008دراسة )الخوالدة & الحنيطي،  .8
 اإلبداع اإلداري في المؤسسات العامة األردنية(

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على اإلبداع 
اإلداري في المؤسسات العامة األردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة وتوزيعها 

( فردًا، وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين األبعاد 289دهم )على أفراد العينة البالغ عد
الثالثة )استخدام تكنولوجيا المعلومات وطبيعة البرامج المستخدمة ومدى مالئمة معلومات النظام 
نتاجية نظام المعلومات المستخدم، والتدريب( واإلبداع اإلداري.  المستخدم، وتكامل المعلومات، وا 

راسة لعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية ما بين المتغيرات الديمغرافية وكذلك توصلت الد
والوظيفية واإلبداع اإلداري باستثناء متغير الخبرة العملية. وقد أوصت الدراسة بضرورة تبني 
عداد البرامج الالزمة، وتقديم الحفز المناسب لالبداع والمبدعين. وكذلك  السياسات المالئمة، وا 

بضرورة إعداد برامج ودورات تدريبية وورش عمل لمختلف المستويات اإلدارية  أوصت الدراسة
حول الطرق الفعالة للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، والعمل على توفير هذه التكنولوجيا 
لمختلف المؤسسات والوحدات اإلدارية، وأتمتة أعمالها وذلك لزيادة السرعة والدقة في إنجاز 

 المهام والواجبات.
)تطوير نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية  ( بعنوان:م2008دراسة )الشمري،  .9

والتعليم للبنين بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر مديري التعليم ومساعديه 
 ورؤساء األقسام(

 هدفت الدراسة إلى : معرفة واقع نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم
للبنين في المملكة العربية السعودية، والتعرف على رأي أفراد مجتمع الدراسة عن المعلومات 
اإلدارية التي يتحصلون عليها من األقسام التقنية في مديرياتهم، ومقترحاتهم لتطوير نظم 
ة المعلومات اإلدارية، وقد تم استخدام المنهج الوصفي المسحي في هذه الدراسة، واالستبانة كأدا

 فردًا.  320لهذه الدراسة، وقد بلغ حجم العينة 
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جدًا عن كبيرًا رضا أفراد العينة كان وصلت إليها الدراسة أن وكانت أهم النتائج التي ت
المعلومات اإلدارية التي يتحصلون عليها من حيث الدقة، التوقيت المناسبة، المالئمة، التكلفة، 

سطًا فيما يتعلق بشمولية ومرونة المعلومات واقتراح الوضوح، الموضوعية، الموثوقية، وكان متو 
 نموذج لهيكلة قسم نظم المعلومات اإلدارية بإدارات التربية والتعليم، بكافة مكوناته وأقسامه.

وكانت أهم التوصيات بناء نظام معلومات إدارية متكامل وعدم االقتصار على تطوير 
لومات على جمع وحوسبة البيانات، وعقد دورات األنظمة القديمة وتدريب الموظفين في نظم المع

للمسئولين في كيفية إدارة المعلومات بفاعلية وتزويد مكاتب المسئولين بأجهزة حاسب ذكية، 
وتغذيتها بالمعلومات التخاذ القرارات، وتطوير طرق عقد االجتماعات بينهم عبر الوسائل التقنية 

 لنقل البيانات.وتفعيل دور البريد اإللكتروني كوسيط مناسب 
 

 : الدراسات األجنبيةالمحور الثالث 3.3
 

 ( بعنوان:AlHendawi & Baharudin,2014دراسة ) .1
(Influence of Quality Factors on the Effectiveness of Web-Based Management 

Information Systems: Scale Development and Model Validation) 

فعالية نظم المعلومات اإلدارية المستندة إلى الويب: تطوير المقاييس والتحقق من  تأثير عوامل الجودة على)
 (صحة النماذج

وهدفت الدراسة للتعرف على جدوى االستثمار في نظم المعلومات كونه أكثر ما تصرف 
عليه اإلدارة العليا من أجل التطوير، وعمدت الدراسة لتقييم فاعلية نظام المعلومات القائم على 

في األونروا. ولهذا الغرض فقد تم تصميم وتطبيق أداة متعددة األبعاد لقياس  WBISاالنترنت 
يعتمد التقييم على أساس كفاءة الموظف، وكفاءة المهام وسياق األداء، ومن أجل ذلك ذلك، و 

( موظفًا باألونروا. وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ذات 384فقد تم جمع البيانات من )
داللة إحصائية بين جودة المعلومات، وجودة الخدمات، وجودة االتصال ورضا المستخدمين 

 والفاعلية.

أظهرت الدراسة أن تصميم واجهة النظام وجودة النظام ليست ذات داللة إحصائية وقد  
مع الرضا. وأوصت الدراسة الباحثين باالستفادة من النموذج الذي تم تطويره في الدراسات 

 التطبيقية حول نظم المعلومات.
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 ( بعنوان:John, Charles, & George, 2014دراسة ) .2

(Cognitive Style and Innovation in Organization) )النمط المعرفي والبتكار في التنظيم(   
 

إلى التحقق من صحة األسلوب المعرفي في المنظمة واألسلوب  هذه الدراسة هدفت
وتم اتباع المنهج الوصفي وتم تطبيق هذه الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية، اإلبداعي، 

ن طالب األعمال في أمريكا وفرنسا، وتم استخدام العينة التحليلي حيث تكون مجتمع الدراسة م
 ( طالبًا عشوائيًا.186العشوائية حيث تم اختيار )

وتوصلت الدراسة إلى أن للتخطيط االستراتيجي أثر كبير في اكتشاف المبدعين، وأن  
هناك المعرفة لها عالقة مباشرة بأسلوب التفكير المتوازي ومقاييس األداء اإلبداعي، كما أن 

 توافقًا بين األسلوب المعرفي في المنظمة واألسلوب اإلبداعي لها. 
وأوصت الدراسة باستخدام دعم اإلدارة العليا كمتغير مستقل في الدراسات المستقبلية، 

 كما أن التعليم المبادر من شأنه دفع الطالب إلظهار إبداعاتهم وقدراتهم.
 بعنوان:( AlHendawi & Baharudin,2013دراسة ) .3

(Evaluating the Effectiveness of Web-Based Management Information System 

from the Perception of Educationalists: An Exploratory Study) 

)تقييم فعالية نظام المعلومات اإلدارية المستندة إلى الويب من وجهة نظر العاملين التربويين: دراسة 
 استكشافية(

وهدفت هذه الدراسة إلى تقييم المنفعة الحقيقية لنظام إدارة المعلومات المرتكز على   
للعاملين في مجال التعليم كواحد من أهم القطاعات وأكثرها تطورًا. ولفعل ذلك  WBMISالويب 

( شخصًا من العاملين بمجال التعليم، وقد تم 20فقد تم عقد لقاءات مع عينة أولية مكونة من )
وكانت متغيرات الدراسة )جودة المعلومات، جودة  م المنهج الموضوعي ألغراض التحليل.استخدا

 النظام، جودة الخدمة، جودة التصميم التفاعلي، جودة اتخاذ القرار، رضا المستخدم(.

وتوصلت الدراسة إلى وجود دليل قوي على وجود عالقة بين الفاعلية ومستوى رضا 
المرتكز على الويب، كما بينت الدراسة أن رضا المستخدم المستخدم حول نظام المعلومات 

يلعب دورًا وسيطًا بين عوامل الجودة والمنافع المتحققة من نظام المعلومات المرتكز على 
الويب. وقد تم وضع أداة تقييم من أجل ملء الفجوة الواقعة في أدبيات نظم المعلومات اإلدارية، 

 في مجال تطوير نظم المعلومات وتقنيات التعليم.وللمساهمة في الدراسات التطبيقية 
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 ( بعنوان:Groen & Wouters, 2012دراسة ) .4
(Why Do Employee Take More Initiatives To Improve Their Performance After 

Co-Developing Performance Measures?: A Field Study) 

لتحسين أدائهم بعد المشاركة في تطوير مقاييس األداء؟ :دراسة )لماذا يتخذ الموظفون المزيد من المبادرات 
 ميدانية(

هدفت الدراسة إلى التعرف على األشياء التي تعمل على حفز العاملين على المبادرة 
وتحسين األداء المهني في األقسام، وللتأكد من ذلك فقد تم وضع مقاييس لألداء. وتم تطبيق 

شركة صناعية للشراب، وقد اعتمدت الدراسة على جمع هذه الدراسة في خط التعبئة في 
( مقابلة شبه مخططة، وكذلك اإلحصائيات الكمية من أنظمة 34( لقاء، و )156البيانات من )

 معلومات الشركة واالستبانات.

وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين متغيرات الدراسة )االتجاه التخاذ المبادرة، 
تخاذ المبادرة، المقدرة على المبادرة( على المبادرة لدى العاملين، حيث الضغوط االجتماعية ال

أن عملية التطوير التشاركية رفعت اتجاهات العاملين وكذلك زادت من الضغوطات االجتماعية 
المدركة والقدرة المدركة على اتخاذ المبادرة، وعالوة على ذلك فقد ارتفع األداء على مستوى 

 مقياس تشاركي لألداء قيد التنفيذ.األقسام حين تم وضع 
 ( بعنوان:Ainin & et. Al, 2012دراسة ) .5

(Evaluating Portal Performance: A study of National Higher Education Fund 

Corporation (PTPTN) Portal). 

 )تقييم أداء البوابة: دراسة لبوابة المؤسسة الوطنية للتعليم العالي(

للبحث في أداء البوابة اإللكترونية لمؤسسة صندوق تمويل التعليم العالي وهدفت الدراسة 
( مليون طالب، وينظر الباحثون ألداء البوابة من 1.2في ماليزيا والذي يقدم خدماته ألكثر من )

وجهة نظر الطالب في ثالثة محاور هي )جودة النظام، جودة الخدمة، جودة المعلومات( والتي 
(، باإلضافة إلى الفائدة المدركة والتي بينها نموذج قبول Delone & Mcleanأدخلتها دراسة )

التقنية، وقد تم جمع البيانات باستخدام استبيان تم توزيعه على الطالب في جامعتين في ماليزيا، 
 ( طالب. 258وبلغ حجم العينة )

جودة وقد توصلت الدراسة إلى أن جميع المتغيرات )جودة النظام، جودة الخدمة، 
المعلومات، الفائدة المدركة( تؤثر على رضا المستخدمين، كما أنه ليس من الممكن توقع رضا 
المستخدم من جودة النظام وجودة الخدمة وجودة المعلومات نظرًا لبساطة النظام ولكونه ال يقدم 
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ة الذي الكثير من المعلومات للطلبة. كما توصلت ألن الفائدة المدركة هي العامل األكثر أهمي
 يؤثر على رضا الطالب. 

وقد أوصت الدراسة بأن تهتم إدارة البوابة بتعظيم المنفعة والفائدة من النظام، وكذلك 
إجراء المزيد من البحوث وتوسيع نطاق مجتمع الدراسة مع فحص العديد من المتغيرات التي 

 تؤثر على رضا المستخدمين.
 بعنوان: (Esther, 2011)دراسة  .6

(An Investigation Into The Use Of The Education Management Information 

Systems- EMIS)  إيميس( -)تحقيق في استخدام نظم معلومات إدارة التعليم  

هدفت الدراسة إلى فحص مدى استخدام نظم إدارة معلومات التعليم وكيفية االستفادة 
المدارس، وتم إجراء البحث في  منها، وما هو المطلوب لتسهيل استخدام نظم المعلومات في

( . حيث استخدم الباحث المنهج االستداللي ST. Luciaالمدارس الثانوية في سانت لوسيا )
كإطار عمل لدراسته، حيث اعتمد على المالحظة والمقابالت مع الموظفين اإلداريين 

 والمدرسين.

بالشكل المطلوب  وأظهرت نتائج الدراسة أن نظم إدارة معلومات التعليم غير مستغلة
وهناك عدة عوامل تقنية واقتصادية وتقنية وتدريبية وسلوكية وعوامل تنظيمية ساهمت في الحد 

 ام النظام بكفاءة وفعالية عالية.من استخد

وأوصى الباحث بضرورة العمل على تدريب وتأهيل العاملين على نظم إدارة معلومات 
في تسهيل ودعم تطبيق النظام بالمدارس في سانت التعليم، وأن تنتهج الحكومات دورًا فعااًل 

 لوسيا وتوفير المعدات والوسائل البرمجية لذلك.
 :بعنوان (Gupta & Saxena,2011)دراسة   .7

 ) Employee's Satisfaction towards E-HRM in Services Organizations  (  

 المؤسسات الخدماتية()مدى رضا الموظفين عن نظام إدارة الموارد البشرية اإللكتروني في 
ى رضا الموظفين العاملين في قطاعي تكنولوجيا دهدفت هذه الدراسة إلى تقييم م
( في المؤسسات الخدماتية، حيث تم تطبيق E-HRMالمعلومات والبنوك في الهند عن نظام )

 موظف من العاملين في هذين القطاعين بالهند.  400الدراسة على عينة مكونة من 

ائج التي توصلت لها الدراسة أن هناك ستة عوامل تؤثر على رضا ومن أهم النت
الفوائد والمزايا من استخدام  - تحسين نظام العمل - )تواصل أسرع الموظفين عن النظام وهي:

 التركيز على إرضاء المراجعين(.  -كفاءة استخدام الوقت -إدارة الموظفين - النظام
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و إرضاء المراجعين، فإذا رضي المراجعون وأوصت الدراسة بضرورة توجيه النظام نح
تلقائيًا سيرضى الموظف عن النظام، باإلضافة لزيادة فرص التواصل بين الموظفين لمناقشة 

 مشاكلهم وحلهم من خالل النظام لرفع مستوى رضا الموظفين عن تطبيق النظام.
 ( بعنوان:Zhang & Batrol,2010دراسة ) .8

(Linking Empowering Leadership and Employee Creativity: The Influence of 

Psychological Empowerment, Intrinsic Motivation, and Creative Process 

Engagement). 

بداع العاملين: تأثير التمكين النفسي، والدافع الذاتي، والمشاركة العملية  )الربط بين التمكين القيادي وا 
 اإلبداعية(.

بناء واختبار نموذج يربط بين التمكين القيادي واإلبداع وذلك من هدفت الدراسة إلى 
وطبقت هذه الدراسة على شركة تكنولوجيا معلومات كبيرة في  خالل مجموعة من المتغيرات،

تم جمع المعلومات من الموظفين المحترفين ومشرفيهم بالشركة وبلغ عددهم  وقدالصين، وقد 
 استبيان محوسب تم توزيعه عليهم. ( فردًا وذلك من خالل367)

وتوصلت الدراسة إلى أن التمكين القيادي يؤثر إيجابًا على التمكين النفسي والذي بدوره 
 ط مما يؤثر بالنهاية على إبداع العاملين. يتأثر بالدافعية الداخلية واإلبداع في عملية االنخرا

وأوصت الدراسة بضرورة تمكين العاملين ومنحهم أدوارًا قيادية من أجل قيادتهم نحو 
 اإلبداع في العمل.

 ( بعنوان:Kader,2009دراسة ) .9
(Measuring Information System Performance in Public Sector: Case Study in 

Pahang State Education Department). 

 )قياس أداء نظام المعلومات في القطاع العام: دراسة حالة في إدارة التعليم في ولية باهانغ(.

هدفت الدراسة إلى قياس أداء نظم المعلومات ومدى رضا المستخدمين عنها ومدى 
والية باهانج  أهميتها للمستخدمين في القطاع العام، وتناولت الدراسة حالة إدارة التعليم في

الماليزية، ولقد ركزت الدراسة بشكل خاص على العالقة بين مستويات رضا المستخدم النهائي، 
كما وهدفت الدراسة لمعرفة أكثر عوامل نجاح نظم المعلومات )جودة المعلومات، جودة النظام، 

ومات بشكل جودة الخدمات( تأثيرًا على رضا المستخدم، وعملت الدراسة على تقييم نظم المعل
عام من وجهة نظر المستخدمين، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة 

 فردًا. 142الدراسة المستخدمة هي االستبانة وتمثلت عينة الدراسة في 
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وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر عوامل نظم المعلومات تأثيرًا على الرضا لدى المستخدم 
ة للنظام كالدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين األهمية المدر هي جودة النظام، وبينت 

واألداء الفعلي لنظم المعلومات، كما وتبين عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين العوامل 
الديموغرافية للمستخدمين وبين تقييمهم للنظام وأدائه، كما كانت نتائج األداء لدى جميع وحدات 

هامه أقل من المتوقع من وجهة نظر المستخدمين، وكان أقلها ضعفًا من نظام المعلومات وم
وجهة نظرهم القدرة على توفير معلومات دقيقة وحديثة في الوقت المناسب، وكذلك توفر 

 أشخاص ذوي معرفة وخبرة بالنظام.

وقد أوصت الدراسة بأن إدارة قسم تكنولوجيا المعلومات تحتاج للعمل بجد لتحسين 
أجل أن يكون قادرًا على توفير المعلومات بدقة وسرعة، كما أنها بحاجة لتحسين  النظام من

 المستوى المعرفي لموظفي تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالنظام.
 ( بعنوان:Steven & Monideepa,2007دراسة ) .11

(How Do a Company's Information Technology Competences Influence Its 

Ability to Innovates). )كيف تؤثر كفاءة تكنولوجيا المعلومات في الشركة على قدرتها على البتكار(   

بشكل أساسي إلى شرح البحث في عرض كيف يمكن لكفاءات هذه الدراسة هدفت 
وتم تطبيق هذه الدراسة في تكنولوجيا المعلومات في المنظمة تحفز قدراتها على اإلبداع، 

استخدمت الدراسة المنهج التحليلي االختباري لمتغيرات الدراسة و الواليات المتحدة األمريكية، 
  كمنهج للدراسة.

وتوصلت الدراسة إلى أن كفاءات تكنولوجيا المعلومات في مجال المعلومات والمعرفة 
بداع األعمال على تحفيز قدرة المنظمة  اإلدارية ومجال إدارة المشاريع واالرتباطات والعالقات وا 

على اإلبداع، وكذلك فقد توصلت الدراسة ألنه كلما زاد دعم اإلدارة العليا لعملية اإلبداع زادت 
 قدرة المؤسسة على إيجاد اإلبداع واالستفادة منه مما يؤدي إلى االرتقاء بأداء المنظمة.

لوجيا المعلومات في الشركة وأوصت الدراسة بضرورة ربط مخرجات كفاءات تكنو  
بداع  باإلبداع في مجال المعلومات والمعرفة اإلدارية ومجال المشاريع واالرتباطات والعالقات وا 
األعمال. وضرورة تطبيق الدراسة على قطاع التعليم لتطويره من خالل اكتشاف اإلبداع في 

 قطاع التعليم.
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 ( بعنوان: Demir, 2006دراسة ) .11
(School Management Information Systems In Primary Schools) 

 )نظم المعلومات اإلدارية المدرسية في المدارس البتدائية(

هدفت الدراسة إلى استطالع آراء ووجهات نظر اإلداريين العاملين في المدارس حول 
حيث تكونت  أهمية نظم المعلومات واختبار مدى استخدام نظم المعلومات في اإلدارة المدرسية،

 98( التركية، وبلغت نسبة االستجابة Edirneمدير مدرسة في أدرنة ) 170عينة الدراسة من 
مديرًا من أفراد العينة، وتكونت االستبانة من خمسة محاور تنوعت فيها األسئلة بين استطالع 

عليم العوامل الديموغرافية، وأجزاء اشتملت على أسئلة تعنى ببحث نظم إدارة معلومات الت
 واستخدامها في المدارس.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه وعلى الرغم من نقص المعدات المادية والتكنولوجية في 
المدارس االبتدائية، إال أن هناك إقبااًل على استخدام التكنولوجيا ونظم المعلومات في العملية 

 اإلدارية في المدرسة.

بالتكنولوجيا الكافية والالزمة لنظم ضرورة تزويد المدارس ب أوصت الدراسةوقد  
المعلومات اإلدارية وتوفير جهة لمساعدة المدرسة في صيانة الحواسيب واألجهزة األخرى أو 
تدريب أحد المعلمين للقيام بهذه المهمة، وتوفير مركز صيانة في إدارة المنطقة التعليمية لتوفير 

مليات الصيانة، وضرورة التخطيط الجيد الدعم الفني للمدارس التي ال يوجد بها من يقوم بع
 الستخدام نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في المدارس للتغلب على معوقات استخدامها.

 ( بعنوان:Felton, 2006دراسة ) .12
(The Use of Computers by Elementary School Principals). 

 )استخدام الحاسوب من قبل مدراء المدارس البتدائية(.

هدفت الدراسة إلى: التعرف على استخدامات مديري المدارس االبتدائية للحاسوب، 
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وطور استبانة ووزعها على 

 ( مدير مدرسة ابتدائية في مقاطعة كولومبيا بالواليات المتحدة األمريكية، 400عينة مكونة من )

المدراس يستخدمون الحاسوب ألداء مهامهم اإلدارية  مديريئج الدراسة أن وأظهرت نتا
نشاء وعرض العروض  اليومية مثل استخراج معلومات حول الطلبة من قاعدة البيانات، وا 
التقديمية وتحليل البيانات، وأقل من نصف مديري المدارس يستخدمون الحاسوب لكتابة تقارير 

مديري المدارس للحاسوب في عملهم ساعدهم  الزيارات الصفية، ومتابعة نتائج الطلبة، واستخدام
في أداء مهامهم القيادية واإلدارية بشكل أكثر فاعلية، وهناك عالقة دالة إحصائيًا بين استخدام 
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مديري المدارس للحاسوب وخبرتهم في استخدامه لصالح الفئة األكثر خبرة، وأنه ال توجد عالقة 
حاسوب تعزى لمتغيرات العمر، الجنس، سنوات دالة إحصائيًا في استخدام مديري المدارس لل

 الخبرة في مجال اإلدارة المدرسية، المؤهل العلم، وامتالك المدير للحاسوب في بيته.

وقد أوصت الدراسة بضرورة اهتمام المناطق التعليمية بالتخطيط وتوفير التدريب الالزم 
وفير التمويل الالزم لشراء أجهزة لمديري المدارس لتفعيل توظيف التكنولوجيا في عملهم، وكذلك ت

 الحاسوب والبرمجيات.
 ( بعنوان:Breiter & Light, 2006دراسة ) .13

(Data for School Improvement : Factors for Designing Effective Information 

Systems to Support Decision Making in Schools) 

 معلومات فعالة لدعم اتخاذ القرار في المدارس()بيانات تحسين المدارس: عوامل تصميم نظم 

حيث هدفت هذه الدراسة إلى استطالع اآلليات التي ينتهجها العاملون في المدارس 
لتحليل البيانات ومدى استخدام الوسائل التكنولوجية والتقنية في أغراض تحليل البيانات، وأهم 

رات التعليمية في المدارس. وتكونت العوامل لتصميم نظام معلومات فعال يستخدم لدعم القرا
مدرسة، وقد انتهج الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم عدة  15عينة الدراسة من 

مقابلة تنوعت بين مقابالت مفتوحة  45أساليب لجمع البيانات، حيث قام الباحث بإجراء 
بالواليات المتحدة المدارس والمدرسين في نيويورك  مديريومقابالت شبه موجهة )مخططة( مع 

وأخرى للمدرسين  للمديرينوقام الباحث أيضًا بتصميم استبانتين واحدة موجهة  األمريكية.
الستقصاء آرائهم وتوجهاتهم حول كيفية تفسير وصياغة البيانات الستخدامها في أغراض 

 التخطيط التعليمي وطرق االستفادة منها في تحسين التعليم. 

نه يجب تطوير نظام المعلومات اإلداري بناء على احتياجات وقد خلصت الدراسة إلى أ
المدرسين والعاملين، وبما يتالءم مع آلية عمل المدرسة، وأن تطوير نظام معلومات لدعم اتخاذ 
القرار يحتاج بشكل أساسي إلى مصدر البيانات الصحيح والمناسب لكل مهمة سينفذها النظام، 

ى تطوير مهني حول آلية عمل نظم المعلومات ومدى أهمية وأن العاملين في المدارس بحاجة إل
 البيانات الدقيقة والصحيحة في صناعة القرارات. 

وقد أوصى الباحث بضرورة إجراء المزيد من األبحاث حول دور نظم المعلومات في 
 تحسين اتخاذ قرارات تربوية صحيحة.
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 على الدراسات السابقة التعقيب 3.4

الدراسات السابقة للتعرف على الجوانب البحثية المتعلقة من خالل استعراض  
( دراسات محلية، 7( دراسة سابقة، منها )29بموضوع الدراسة الحالية، استعرض الباحث )

( دراسة أجنبية. وقد ُعرضت هذه الدراسات وفق ترتيب زمني من 13عربية، و) ات( دراس9و)
راسات في إثراء اإلطار النظري للدراسة الحالية، األقدم إلى األحدث، واستفاد الباحث من تلك الد

 وفي بناء أداة الدراسة، وكذلك في تفسير النتائج التي تم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة. 
والحظ الباحث تنوع واختالف الدراسات إما بسبب اختالف المتغيرات التي تناولتها أو 

ذ الدراسة بها، وسنستعرض أهم أوجه االتفاق القطاع الذي تناولته، أو البيئة التي تم تنفي
 واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

 أوجه التفاق:  3.4.1

 . بالنسبة لبيئة الدراسة:1
تشررررررابهت الدراسررررررة الحاليررررررة مررررررع معظررررررم الدراسررررررات السررررررابقة فرررررري تناولهررررررا بيئررررررة العمررررررل 

(، م2015(، )الواديررررررررررة،م2015(، )أبررررررررررو عيشررررررررررة،م2016األكرررررررررراديمي مثررررررررررل دراسررررررررررة )كررررررررررراز،
(، م2008(، )بلرررررررررررررررررررررررروني،م2009(، )مهنررررررررررررررررررررررررا،م2012(، )عطاونررررررررررررررررررررررررة،م2013)حمرررررررررررررررررررررررراد،

(، AlHindawi&Baharudin,2014(، )م2011(، )إبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراهيم،م2012)الزيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررود،
(AlHindawi&Baharudin,2013(،)Esther,2011)،(Demir,2006،) 
(Breiter&Light,2006.) 
 بالنسبة للمتغيرات: .1

بعض الدراسات السابقة في تناولها لمتغير جودة نظام إدارة  اتفقت هذه الدراسة مع
( التي تناولت نظام إدارة معلومات التعليم م2016المعلومات أو أحد عوامله مثل دراسة )كراز،

EMIS،( التي تناولت نظم المعلومات اإلدارية، وكذلك دراسة م2015، ودراسة )الوادية
اح الخدمات اإللكترونية، ودراسة )العضايلة وأبو ( التي تناولت واقع ومدى نجم2013)حماد،

( التي م2012( التي تناولت مستوى جودة المعلومات، ودراسة )أبو شكر،م2014سمهدانة،
( التي تناولت م2008اهتمت بأثر استخدام تكنولوجيا المعلومات، ودراسة )الخوالدة والحنيطي،

( التي AlHindawi&Baharudin,2014أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات، وكذلك دراسة )
 تناولت عوامل جودة نظام إدارة المعلومات.
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وقد اتفقت الدراسة أيضًا في تناولها لمتغير اإلبداع اإلداري مع دراسة كل من 
(، )الخوالدة م2010(، )النجار وملكاوي،م2011(، )إبراهيم،م2012(، )الزيود،2008)بلوني،

(، John, Charles, & George, 2014( ،)Zhang&Batrol,2010)(،م2008والحنيطي،
(Steven & Monideepa,2007.) 
 . بالنسبة لمنهج الدراسة:3

اتفقت الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي التحليلي 
 & AlHindawi&Baharudin,2013( ،)Steven(، )2008باستثناء دراسات )الشمري،

Monideepa,2007(  ،)Esther,2011.) 

 أوجه الختالف: 3.4.2

 . بالنسبة لبيئة الدراسة:1

تنوعت بيئة الدراسة للدراسات السابقة، ومنها ما اختلف عن بيئة الدراسة كدراسة 
( التي تناولت البنك اإلسالمي األردني، ودراسة م2014)العضايلة وأبو سمهدانة،

بعمان، ودراسة )النجار ( التي تناولت مستشفيات القطاع الخاص م2012)أبوشكر،
( التي م2009( التي تناولت شركات التأمين األردنية، ودراسة )النوايسة،م2010وملكاوي،

( التي تناولت المؤسسات العامة م2008تناولت جامعة البلقاء، ودراسة )الخوالدة والحنيطي،
 األردنية.

 بالنسبة للمتغيرات: .2

دة نظم المعلومات على متغيرات مختلفة ذهب العديد من الباحثين لدراسة عالقة أثر جو 
(، دافعية م2016وهذه المتغيرات هي جودة المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرار )كراز،

(، القيادة اإلبداعية م2015(، جودة القرارات اإلدارية )الوادية،م2015الموظفين )أبو عيشة،
(، حفز العاملين  2012(، جودة الخدمات )أبو شكر،م2014)العضايلة وأبو سمهدانة، 

(Groen & Wouters, 2012( رضا المستخدمين ،)Kader,2009.) 
 . بالنسبة لمنهج الدراسة:3

( ودراسررررررررررررررررررررررررررة م2008)الشررررررررررررررررررررررررررمري،الدراسررررررررررررررررررررررررررة مررررررررررررررررررررررررررع دراسرررررررررررررررررررررررررة  اختلفرررررررررررررررررررررررررت
(AlHindawi&Baharudin,2013  اللتررررررران اعتمررررررردتا المرررررررنهج الوصرررررررفي المسرررررررحي، ودراسرررررررة )
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(Steven & Monideepa,2007 الترري اعتمرردت ) ،أيضررًا علررى المررنهج التحليلرري االختبرراري
 ( على المنهج االستداللي.Esther,2011واعتمدت دراسة )

 أوجه الستفادة من الدراسات السابقة 3.5

 تنظيم الدراسة وتحديد أهم المحاور المؤثرة في موضوع الدراسة. .1
 إثراء الدراسة بالعديد من المراجع والكتب البحثية. .2
 دراسة.بناء اإلطار النظري لل .3
 بناء فقرات االستبانة التي هي أداة الدراسة. .4
 التعقيب على نتائج التحليل. .5
 التأكد أن هذه الدراسة ال تمثل تكرارًا للدراسات السابقة. .6

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 3.6

تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بحداثة موضوعها من جهة، حيث لم يتم تناول 
كما أنه ال توجد دراسات  -على حد علم الباحث–بأية أبحاث  الجديدة بنسخته (EMIS)نظام 

 في قطاع التعليم والمبادرة واإلبداع اإلداري نظم المعلومات اإلداريةربطت ما بين أبعاد جودة 
 خرى.من جهة أ

وكذلك فإن الدراسة تناولت متغيرات مختلفة لم تتناولها دراسات سابقة في مجال التعليم. 
وقد تم تطبيق الدراسة في مدارس األونروا بقطاع غزة في حين طبقت معظم الدراسات األخرى 

فأغلب الدراسات تناولت عالقة اإلدارة الصناعية والتجارية أو المديريات، في الشركات 
اإللكترونية واستخدام الحاسوب بالمدارس دون التطرق لنظام معلومات موحد يربط كافة بيانات 
الطلبة والعاملين في مناطق عمل األونروا الخمس، كما أن هذه الدراسة تبحث في أثر عوامل 

 س.جودة نظام إدارة معلومات التعليم باألونروا على المبادرة واإلبداع اإلداري لدى مديري المدار 
للدراسة قد تم بناء على الدور الكبير المنوط بمدير  كمجتمعوكذلك فإن اختيار مديري المدارس 

 المدرسة كمستخدم أساسي للنظام، وكذلك كونه القائد بالمدرسة والقادر على قيادة اإلبداع بها.

كما ستقدم هذه الدراسة توصيات ومقترحات حديثة وواقعية تساهم باالرتقاء بالمستوى 
 إلداري في مدارس األونروا بقطاع غزة.ا

ويمكن أن تشكل هذه الدراسة مرجعًا لكل الباحثين في مجال أبعاد جودة خدمات نظم  
 المعلومات اإلدارية.
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 ملخص الفصل الثالث 3.7

تناول هذا الفصل استعراضًا ألهم الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، وقد تم 
قة سواء كانت محلية أو عربية أو أجنبية، واستعرضت الدراسات ( دراسة ساب29استعراض )

العديد من المتغيرات المرتبطة بشكل أو بهخر بمتغيرات الدراسة. كما تم عرض أوجه االتفاق 
واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة، وختامًا تم التطرق ألهم يميز هذه الرسالة عن 

 ة في هذا المجال.السابق غيرها من الرسائل
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 مقدمةال   4.1

جراءاتها محوراً  تعتبر نجاز الجانب التطبيقي من إيتم من خالله  رئيساً  منهجية الدراسة وا 
الدراسة، وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل 
إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة، وبالتالي تحقق 

 األهداف التي تسعى إلى تحقيقها. 

الدراسة، وكذلك وعينة ومجتمع  متبعنهج الللم فصل وصفاً تناول هذا الوبناء على ذلك 
وينتهي  ،، ومدى صدقها وثباتهاوكيفية بنائها وتطويرهاإعدادها وطريقة  المستخدمةأداة الدراسة 

 اواستخالص النتائج، وفيملبيانات الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل ا
 اإلجراءات. لهذهيلي وصفًا 

 نهج الدراسةم   4.2

 الذي يحاول التحليلي الوصفي المنهج باستخدام الباحث قام الدراسة أهداف تحقيق أجل من

 التي مكوناتها واآلراء بين بياناتها، والعالقة وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة وصف خالله من

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات حولها تطرح

"المنهج الذي يسعى لوصف  بأنه التحليلي الوصفي المنهج (م2006) الحمداني وُيعرِّف
الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف  أوالظواهر أو األحداث المعاصرة، 

وتتطلب معرفة المشاركين في  ظاهرة أو مشكلة، ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع،
  .التي نستعملها لجمع البيانات" قاتواألو ندرسها  سة والظواهر التياالدر 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسيين للمعلومات:

: حيررث اتجرره الباحررث فررري معالجررة اإلطررار النظررري للدراسررة إلررى مصرررادر المصــادر الثانويــة .1
البيانرات الثانويرة والترري تتمثرل فري الكتررب والمراجرع العربيرة واألجنبيررة ذات العالقرة، والرردوريات 

لتقرررارير، واألبحررراث والدراسرررات السرررابقة التررري تناولرررت موضررروع الدارسرررة، والبحرررث والمقررراالت وا
 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

: لمعالجررررة الجوانررررب التحليليررررة لموضررروع الدراسررررة لجررررأ الباحررررث إلررررى جمررررع المصــــادر األوليــــة .2
 ا الغرض.البيانات األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسة للدراسة، صممت خصيصاً لهذ
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 مجتمع وعينة الدراسة    4.3

ن مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث الدولية العاملين  َتكوَّ
قام الباحث ( مديرًا. وقد 267) م2017-2016بقطاع غزة والبالغ عددهم في العام الدراسي 

( استبانة على مجتمع الدراسة وقد تم 267المسح الشامل ، حيث تم توزيع ) طريقةباستخدام 
والجدول التالي يوضح عدد االستبانات الموزعة %(. 93.6( استبانة بنسبة )250استرداد )

 والمستردة حسب متغير المحافظة :
 : مجتمع الدراسة حسب المحافظة(4.1جدول )

 نسبة السترداد الستبانات المستردةعدد  عدد الستبانات الموزعة المحافظة
 %97.9 46 47  الشمال
 %92.9 65 70 غزة

 %85.1 46 54 الوسطى
 %100 55 55 خانيونس
 %92.7 38 41 رفح

 %93.6 250 267 اإلجمالي
 ون الموظفين(ئش -دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث ): المصدر

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة   4.4

توضح الجداول التالية وصفًا إحصائيًا لعينة الدراسة باختالف متغيرات: الجنس، العمر، 
 الخدمة، منطقة العمل. سنواتالمؤهل العلمي، عدد 

 عينة الدراسة حسب متغير الجنس:توزيع . 1

 : توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس(4.2)جدول 
 النسبة المئوية % العدد الجنس

 53.2 133 ذكر
 46.8 117 أنثى

 100.0 250 المجموع
 

 %بينما  ذكور، من عينة الدراسة% ( أن ما نسبته 4.2)يتضح من جدول 
نسبة الذكور من اإلناث ألن سياسة األونروا في التوظيف تتبنى عدالة  تقاربويالحظ . إناث

ويبلغ عدد الذكور من (، Genderالفرص في التعيين بالنسبة للذكور واإلناث )النوع االجتماعي
 ( مديرة.130( مديرًا في حين يبلغ عدد اإلناث من المدراء )137المدراء )
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 عينة الدراسة حسب متغير العمر:توزيع . 2

 العمر متغير حسب الدراسة عينة توزيع(: 4.3) جدول
 النسبة المئوية % العدد العمر

 0.8 2 سنة 35أقل من 
 27.6 69 سنة 45إلى أقل من  35
 49.2 123 سنة 55إلى أقل من  45

 22.4 56 سنة فأكثر 55
 100.0 250 المجموع

 35عن  أعمارهم من عينة الدراسة تقل% ما نسبته ( أن 4.3) جدوليتضح من 
% تتراوح ، وكذلك سنة 45إلى أقل من  35أعمارهم من تتراوح  % فيما ،سنة

  .سنة فأكثر 55% أعمارهم بينما  سنة، 55إلى أقل من  45أعمارهم من

عزى ذلك إلى أن نظام تعيين مديري المدارس بوكالة الغوث كان يتطلب أن يكون ويُ 
المرشح قد عمل لمدة ال تقل عن عشر سنوات كمعلم، ثم عمل مديرًا مساعدًا لمدة ست سنوات 

ممن تتراوح أعمارهم من  المديرينأيضًا وبالتالي فإن هذا النظام عمل على إفراز عدد كبير من 
، ونتيجة لتغير نظام التعيين في السنوات %سنة وقد بلغت نسبته  55 منإلى أقل  45

األخيرة، أصبح المطلوب للترشح لوظيفة مدير مدرسة كحد أدنى ست سنوات كمعلم وسنة واحدة 
س، ولكن العدد ذوي أعمار أقل للمنظومة اإلدارية للمدار  مديرينكنائب مدير، مما سمح بدخول 

مقارنة بمن تم تعيينهم حسب النظام القديم وهذا يفسر وجود نسبة ضئيلة  جداً ال زال قلياًل 
 .سنة 35أقل من  أعمارهم من عينة الدراسة% 

 عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي:توزيع  .3
 العلمي المؤهل متغير حسب الدراسة عينة توزيع(: 4.4) جدول

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي

 77.2 193 بكالوريوس
 19.2 48 ماجستير 
 3.6 9 دكتوراة
 100.0 250 المجموع

مؤهلهم العلمي  الدراسة من عينة% ( أن ما نسبته 4.4)يتضح من جدول 
 . مؤهلهم العلمي دكتوراة %3.6% مؤهلهم العلمي ماجستير، بينما ، وكذلك بكالوريوس
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ألن الشرط األساسي للتعيين بدائرة التربية والتعليم كمعلم هو المؤهل العلمي وُيعزى ذلك 
أو أية  معنوية بكالوريوس، كما أن العاملين بوكالة الغوث الدولية ال يتلقون أي حوافز إضافية

عوائد مادية على درجاتهم العلمية المتقدمة، مما يؤدي لعزوف معظم العاملين عن استكمال 
فإن معظم الحاصلين على درجة الماجستير قد حصلوا عليها قبل تعيينهم  وكذلكا، دراستهم العلي

 مدارس. كمديري
 عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخدمة )كمدير مدرسة(:توزيع  .4

 الخدمة سنوات عددمتغير  حسب الدراسة عينة توزيع(: 4.5) جدول
 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخدمة 

 21.6 54 سنوات         5أقل من 
 26.4 66 سنوات 10إلى أقل من  5

 19.6 49 سنة 15إلى أقل من  10
 32.4 81 سنة فأكثر 15

 100.0 250 المجموع

عملوا كمديري مدارس  من عينة الدراسة% ما نسبته ( أن 4.5يتضح من جدول )
% ، سنوات 10إلى أقل من  5سنوات خدمتهم من تتراوح  %، سنوات 5أقل من  لفترة

سنة  15% سنوات خدمتهم 32.4، بينما سنة 15إلى أقل من  10سنوات خدمتهم تتراوح 
 .فأكثر

سنة( يبلغ من عينة  55ويعزى ذلك إلى أن عدد مديري المدارس كبار السن )فوق 
الذي ترتب عليه كبر سن %، وهي نسبة مرتفعة نظرًا لنظام التعيين القديم و 22.4الدراسة 

 فئةالمتقدمين للوظيفة، كما أن التزايد المطرد في أعداد المدارس سمح لفئات جديدة وهي 
% من مجموع عينة الدراسة، فعلى سبيل المثال 21.6الشباب بالدخول وتشكيل نسبة  المديرين

( إلى 2016( مدرسة فقط وارتفع في العام )221( هو )2009كان عدد المدارس في العام )
% 32.4( مدرسة خالل السبع سنوات األخيرة، لذا تمثل النسبة األكبر وهي 46( بزيادة )267)

مدارس تم تأسيسها منذ سنوات طويلة، في حين أن النسب األقل هي حسب تاريخ إنشاء  مديري
 الجدد.  المديرينالمدارس الجديدة و تعيين 
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 العمل)المحافظة(:عينة الدراسة حسب متغير منطقة توزيع  .5
 العمل منطقة متغير حسب الدراسة عينة توزيع(: 4.6) جدول

 النسبة المئوية % العدد منطقة العمل

 18.4 46 الشمال
 26.0 65 غزة

 18.4 46 الوسطى
 22.0 55 خانيونس
 15.2 38 رفح

 100.0 250 المجموع

الشمال  يعملون في الدراسة من عينة% ( أن ما نسبته 4.6)يتضح من جدول 
يعملون في  %15.2% يعملون في خانيونس، بينما 22.0يعملون في غزة،  % ،والوسطى

الجغرافي للمدارس في قطاع غزة، والكثافة السكانية التي تفرض  للتوزيعويعزى ذلك  . رفح
 إنشاء عدد أكبر من المدارس في تلك المناطق مثل منطقتي غزة وخانيونس.

 أداة الدراسة   4.5

المبادرة على  (EMIS)أثر جودة نظام إدارة معلومات التعليم  استبانة حول " إعدادتم 
"، وتتكون استبانة الدارسة من  لدى مديري مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة اإلداري واإلبداع

 رئيسة:ثالثة أقسام 
الجنس، العمر، المؤهل عن المستجيبين ) األساسية البياناتوهو عبارة عن القسم األول: 

 العلمي، عدد سنوات الخدمة، منطقة العمل(.
، ويتكون (EMISعوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم )وهو عبارة عن  القسم الثاني:

 ( مجاالت :4( فقرة، موزعة على )32من)
دراسة وقد تم استقاء هذه الفقرات من . ( فقرة11من ) نويتكو ، جودة النظام المجال األول:

(Princely et. al,2010 ) 
( فقرات. وقد تم استقاء هذه الفقرات من دراسة 9من ) ن، ويتكو جودة المعلومات المجال الثاني:

(Princely et. al,2010 ) 
( فقرات. وقد تم استقاء هذه الفقرات من دراسة 8من ) ن، ويتكو جودة الخدمة المجال الثالث:

(Princely et. al,2010 ) 
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( فقرات. وقد تم استقاء هذه الفقرات من 4ويتكون من )، جودة الظروف الميسرة الرابع:المجال 
 ( Sun Joo Yoo et. Al.,2012دراسة )

، ويتكون من لدى مديري المدارس اإلداري واقع المبادرة واإلبداعوهو عبارة عن  القسم الثالث:
 ( فقرة موزعة على مجالين: 19)

  وقد تم استقاء هذه الفقرات من دراسة .( فقرات7من ) نويتكو ، المبادرة المجال األول:
(Groen & Wouters,2012) 

 ( فقرة. وقد تم استقاء هذه الفقرات من دراسة 12من ) ن، ويتكو اإلداري اإلبداع المجال الثاني:
(Zhou & George,2001 ) 

الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان  وقد تم استخدام مقياس ليكرت
 (:4.7حسب جدول )

 ليكرت الخماسي مقياس: (4.7) جدول
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة الستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 خطوات بناء الستبانة  4.6

 (EMIS)أثر جودة نظام إدارة معلومات التعليم لمعرفة "قام الباحث بإعداد أداة الدراسة 
"، واتبع الباحث لدى مديري مدارس وكالة الغوث بقطاع غزةاإلداري  المبادرة واإلبداععلى 

 الخطوات التالية لبناء االستبانة :
الدراسررات السرررابقة ذات الصرررلة بموضرروع الدراسرررة، واالسرررتفادة و  اإلدارياألدب طررالع علرررى اال -1

 وصياغة فقراتها. االستبانةمنها في بناء 
 .وفقراتها االستبانة مجاالتاستشار الباحث عددًا من أساتذة الجامعات والمشرفين في تحديد  -2
 تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة. -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. -4
 تم تصميم االستبانة في صورتها األولية.  -5
 االستبانة من قبل المشرف.تم مراجعة وتنقيح  -6
( مرررن المحكمرررين مرررن أعضررراء هيئرررة التررردريس فررري الجامعرررة 12ترررم عررررض االسرررتبانة علرررى ) -7

اإلسررررالمية وجامعررررة القرررردس المفتوحررررة وكليررررة فلسررررطين التقنيررررة والعرررراملون برررراألونروا وديررررروان 
 الموظفين العام. 
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أو اإلضررافة فرري ضرروء آراء المحكمررين تررم تعررديل بعررض فقرررات االسررتبانة مررن حيررث الحررذف  -8
 (.2) قاالستبانة في صورتها النهائية، ملح روالتعديل، لتستق

 التطبيق الستطالعي  4.7

( استبانة؛ وكان الهدف الرئيس من التطبيق 40) نت عينة الدراسة االستطالعية منتكوَّ 
 االستطالعي التأكد من مناسبة االستبانة، وصدقها، وثبت نتائجها، وقدرتها على قياس الظاهرة

 قيد الدراسة.
 صدق الستبانة  4.7.1

(، كما 2010صدق االستبانة يعني "أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" )الجرجاوي،
يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، 

مها" )عبيدات ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخد
 (. وقد تم التأكد من صدق االستبانة بالطرق التالية:2001وآخرون،

  Content Validity صدق المحتوى  -1

وهو صدق محتوى االستبانة وشكلها ،ومدى مالءمة المحتوى وشموله للموضوع قيد 
(. ويقصد بصدق المحتوى أن تكون األداة قادرة على قياس ما م2010الدراسة )الجرجاوي،

"أثر وضعت ألجل قياسه، وأن تشمل محاورها كافة عناصر الدرجة الكلية للظاهرة قيد الدراسة 
على المبادرة واإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس  EMISجودة نظام إدارة معلومات التعليم 
 وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة"

   Referees Validity آراء المحكمين  صدق -2

 في المتخصصين المحكمين من عدًدا الباحث يختار أن هويقصد بصدق آراء المحكمين "

( حيث تم عرض االستبانة على م2010" )الجرجاوي،الدراسة موضوع المشكلة أو الظاهرة مجال
األعمال والجودة ( شخصًا متخصصين في مجال إدارة 12مجموعة من المحكمين تألفت من )

(، وقد 1ن في دائرة التعليم باألونروا، وأسماء المحكمين بالملحق رقم )من العامليواإلحصاء و 
استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات 

 (.2انظر الملحق رقم ) -المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية 
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 صدق المقياس: -3
 Internal Validityأول: التساق الداخلي 

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال 
الذي تنتمي إليه هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل 

رات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فق
 نفسه.

 "(EMISعوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم ) التساق الداخلي لـ " -
"  جودة النظام( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 4.8جدول )يوضح 

  والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية
0.05  ≥α  .وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه 

 للمجال الكلية والدرجة"  النظام جودة"  مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: (4.8) جدول

 معامل بيرسون الفقرة م
 لالرتباط

القيمة 
الحتمالية 

(Sig) 
 0.001* 478. .يعتبر النظام سهل االستخدام  .1
 0.000* 626. يعتبر النظام سهل التعلم.  .2
 0.000* 830. يتسم النظام بالمرونة.  .3
 0.000* 740. يعالج النظام البيانات بدقة.  .4
 0.000* 600. يربط النظام البيانات مع بعضها البعض.  .5
 0.000* 567. قاعدة بيانات النظام كافيًا. يعتبر محتوى  .6
 0.016* 341. بتغيير خصائص العرض حسب رغبة المستخدم. يسمح النظام   .7

8.  
يسمح النظام بالتكامل مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات األخرى 

 مثل أنظمة الموارد البشرية والدوائر األخرى.
.581 *0.000 

 0.000* 832. يلبي النظام حاجات المستخدمين.  .9
 0.000* 761. يعتبر النظام موثوقًا به.  .10
 0.000* 750. يتميز النظام بالكفاءة.  .11

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

"  جودة المعلومات ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.9جدول )يوضح 
 0.05والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

≥α  .وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه 
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 للمجال الكلية والدرجة"  المعلومات جودة"  مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: (4.9) جدول

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 845. يزود النظام المستخدمين بمعلومات فورية.  .1
 0.000* 743. معلومات النظام مفهومة وغير معقدة.  .2
 0.000* 886. المعلومات التي يقدمها النظام ذات قيمة عالية.  .3
 0.000* 899. معلومات النظام موجزة ومختصرة.  .4
 0.000* 768. مناسبة لما صمم ألجله.معلومات النظام   .5
 0.000* 696. يمكن الوصول للمعلومات في النظام بسهولة.  .6
 0.000* 865. يقدم النظام المعلومات في شكل يمكن االستفادة منه بسهولة.  .7

8.  
يمكن الحصول على المعلومات المطلوبة من النظام في أي وقت وأي 

 مكان.
.774 *0.000 

 0.000* 858. المعلومات في النظام باستمرار.يتم تحديث   .9
 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

"  جودة الخدمة ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.10جدول )يوضح 
 0.05والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

≥α  .وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه 
 للمجال الكلية والدرجة"  الخدمة جودة"  مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: (4.10) جدول

 معامل بيرسون الفقرة م
 لالرتباط

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 650. تعتبر واجهات النظام واضحة ويسهل التعامل معها.  .1
 0.000* 690. بميزات جذابة بصريًا. يتمتع النظام في تصميمه  .2
 0.000* 641. يلبي النظام طلبات المستخدمين بشكل صحيح.  .3
 0.000* 705. يزود المشرفون على النظام المستخدمين بالخدمة في وقتها.  .4
 0.000* 731. يمكن االعتماد على المشرفين على النظام.  .5
 0.000* 569. النظام برامج وأجهزة حديثة.يمتلك المشرفون على   .6

يهتم  المشرفون على النظام بتقديم حلول لمشكالت عامة تواجه   .7
 المستخدمين.

.842 *0.000 

 0.000* 660. أشعر باألمان في معامالتي مع مشرفي النظام.  .8
 .α≤  0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
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جودة الظروف  االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "( معامل 4.11جدول )يوضح 
" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى  الميسرة
 وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه. α≤  0.05معنوية 
 الكلية والدرجة"  الميسرة الظروف جودة"  مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: (4.11) جدول

 للمجال

 الفقرة م
 معامل بيرسون
 لالرتباط

القيمة الحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 779. تتوفر لديَّ الموارد الالزمة الستخدام النظام.  .1
 0.000* 808. تتوفر لديَّ المعرفة الالزمة الستخدام النظام.  .2
 0.000* 697. التي استخدمها.يعتبر النظام متوافقًا مع األنظمة األخرى   .3
 0.000* 768. يوجد فريق يقدم خدمة الدعم الفني لمستخدمي النظام.  .4

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *

 " لدى مديري المدارس اإلداريواقع المبادرة واإلبداع  التساق الداخلي لـ " -

"  المبادرة( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 4.12جدول )يوضح 
 0.05والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

≥α  .وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه 
 للمجال الكلية والدرجة"  المبادرة"  مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: (4.12) جدول

 الفقرة م
 معامل بيرسون
 لالرتباط

القيمة الحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 724. أواجه المشاكل بشكل فاعل.  .1
 0.000* 767. أبحث عن الحلول مباشرة في حال واجهت أي مشكلة.  .2
 0.000* 806. أنخرط مباشرة وبفاعلية بالعمل عندما تتاح لي أي فرصة لذلك.  .3
 0.000* 837. أبادر بالقيام باألعمال حتى لو لم يقم اآلخرون بذلك.  .4
 0.000* 766. أستغل الفرص بسرعة من أجل تحقيق أهدافي.  .5
 0.000* 578. أقوم بأعمال إضافية عادة أكثر مما هو مطلوب مني.  .6
 0.001* 488. أعتبر نفسي جيدًا في تطبيق األفكار.  .7
 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

" اإلداري اإلبداع( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.13جدول )يوضح 
  والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية

0.05 ≥α  .وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه 
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 للمجال الكلية والدرجة"  اإلداري اإلبداع"  مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: (4.13) جدول

 معامل بيرسون الفقرة م
 لالرتباط

القيمة الحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 720. أقترح طرقًا جديدة لتحقيق األهداف والغايات.  .1
 0.000* 770. أبحث عن تقنيات وعمليات وأفكار جديدة للعمل.  .2
 0.000* 790. أقترح طرقًا جديدة لرفع جودة العمل.  .3
 0.000* 774. أقدم أفكارًا جديدة لتحسين األداء.   .4
 0.000* 863. أقترح طرقًا جديدة ألداء العمل.  .5
 0.000* 789. أقوم بأعمال إبداعية في العمل عندما تتاح لي الفرصة لذلك.  .6
 0.000* 704. أطور خططًا وجداول عمل  كافية لتنفيذ أفكار جديدة.  .7
 0.000* 751. أعتبر نفسي مصدرًا جيدًا لتوليد األفكار اإلبداعية.  .8
 0.000* 791. أحفز اآلخرين وأمنحهم أفكارًا جديدة.  .9

 0.000* 609. أواجه المخاطر التي تعترضني بثقة.  .10
 0.000* 721. إبداعية للمشاكل.أقدم عادة حلواًل   .11
 0.000* 675. أتبع في كثير من األحيان طرقًا جديدة للتعامل مع المشاكل.  .12

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 :Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

التي تريد  يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة، ويقيس مدى تحقق األهداف
األداة الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات 

 االستبانة.
 لالستبانة الكلية والدرجة الستبانة مجالت من مجال كل درجة بين الرتباط معامل: (4.14) جدول

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

 0.000* 896. النظام. جودة
 0.000* 872. جودة المعلومات.

 0.000* 794. .جودة الخدمة
 0.000* 589. .جودة الظروف الميسرة

 925 *0.000. (.EMISعوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم )
 0.000* 789. .المبادرة

 0.000* 961. .اإلداري اإلبداع 
 0.000* 650. لدى مديري المدارس.  اإلداري واقع المبادرة واإلبداع

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *           



84 
 

( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة 4.14) جدوليبين 
وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقة لما  α≤  0.05عند مستوى معنوية إحصائيًا 

 وضعت لقياسه.

 : Reliabilityثبات الستبانة    4.7.2

 مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج نفساالستبيان  يعطي أنيقصد بثبات االستبانة هو 

، ويقصد به أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم متتالية
فيها، أو ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة 

 (. م2010)الجرجاوي،
 الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ  تحققوقد 

Cronbach's Alpha Coefficient( 4.15، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول.) 
 الستبانة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل(: 4.15) جدول

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 الذاتي*

 0.923 0.851 11 جودة النظام.
 0.966 0.933 9 جودة المعلومات.

 0.910 0.829 8 .جودة الخدمة
 0.863 0.745 4 .جودة الظروف الميسرة

 32 0.937 0.968 (.EMISعوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم )
 0.919 0.845 7 .المبادرة

 0.962 0.926 12 .اإلداري اإلبداع 
 0.967 0.935 19 لدى مديري المدارس. اإلداري واقع المبادرة واإلبداع

 الصدق الذاتي= الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ*     

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ 4.15ويبدو واضحًا من النتائج الموضحة في جدول )
(، بينما بلغت لجميع فقرات االستبانة ،)مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح بين 

(، بينما ،(. وكذلك قيمة الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح ))
  حصائيًا.( وهذا يعنى أن الثبات مرتفع ودال إبلغت لجميع فقرات االستبانة )
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( قابلة للتوزيع. 2وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق )
استبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة ويكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات 

 االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 ب اإلحصائية المستخدمةاألسالي   4.8

 Statisticalاالستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي  وتحليلتم تفريغ 

Package for the Social Sciences  (SPSS). 
 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 لوصف عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات   .1

 واالنحراف المعياري. المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي  .2

 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )  .3

الختبار ما  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف .4
 .إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

 ( لقياس درجة االرتباط،Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )  .5
 وقد استخدمه الباحث لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة. 

 .(Linear Stepwise Regression- Modelنموذج تحليل االنحدار المتدرج الخطي ) .6

( لمعرفررة مررا إذا كرران Independent Samples T-Test) فرري حالررة عينتررين Tاختبررار  .7
 ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.  تهناك فروقا

( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبرار تحليرل التبراين األحرادي  .8
لمعرفرة مررا إذا كرران هنرراك فروقررات ذات داللررة إحصرائية بررين ثررالث مجموعررات أو أكثررر مررن 

دمه الباحث للفروق التي تعرزى للمتغيرر الرذي يشرتمل علرى ثرالث مجموعرات استخ .البيانات
 فأكثر.
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 ملخص الفصل الرابع  4.9

تحقيقًا ألهداف الدراسة، واستعدادًا للتطبيق الميداني للدراسة الالزمة الختبار فرضيات 
على تساؤالتها، قام الباحث في هذا الفصل بتحديد المنهج المتبع في الدراسة  واإلجابةالدراسة 

التحليلي، ومصادر جمع البيانات األولية والثانوية التي تم اعتمادها، وتم  الوصفي وهو المنهج
تحديد مجتمع الدراسة المكون من جميع مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة، 

صف اإلحصائي ألفراد العينة وفق البيانات األولية، وتناول الباحث األداة واستعرض الباحث الو 
للدراسة وهي االستبانة، ووضح خطوات بنائها، ثم تناول بعد ذلك خطوات تطبيق العينة  الرئيسة

االستطالعية واختبارها، ثم تناول الباحث طرق اختبار صدق وثبات االستبانة من خالل صدق 
اق الداخلي، الصدق البنائي، معامل ألفا كرونباخ، وفي النهاية المحكمين، صدق االتس

 الباحث المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة. استعرض
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الخامس لفصلا
تحليل البيانات واختبار فرضيات 

 ومناقشتها الدراسة
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 الخامس لفصلا

 ومناقشتها البيانات واختبار فرضيات الدراسةتحليل 

 المقدمة  5.1

، وذلك من خالل تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الفصل عرضًا ل
والتي تم التوصل إليها من خالل  االستبانةاإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 

إذ تم  الدراسة، استبانةحصائية للبيانات المتجمعة من تحليل فقراتها، لذا تم إجراء المعالجات اإل
للحصول على نتائج الدراسة  (SPSS)استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية 

 التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل. 
 Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي   5.2

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov سمرنوف - اختبار كولمجوروف تم استخدام

Test وكانت النتائج كما هي الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،
 (.4.16في جدول )مبينة 

 : يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي (5.1) جدول

القيمة الحتمالية  قيمة الختبار المجال
(Sig.) 

 0.578 0.779 .جودة النظام
 0.280 0.991 .جودة المعلومات

 0.396 0.898 .جودة الخدمة
 0.081 1.266 .جودة الظروف الميسرة

 0.927 0.356 .(EMISعوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم )
 0.181 1.096 .المبادرة

 0.503 0.826 .اإلداري اإلبداع 
 0.270 1.000 .لدى مديري المدارس اإلداري واقع المبادرة واإلبداع

 0.618 0.755 جميع مجالت الستبانة
 مجاالتجميع ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 5.1النتائج الموضحة في جدول ) وُتظهرُ 

هذه المجاالت يتبع التوزيع وبذلك فإن توزيع البيانات ل 0.05مستوى الداللة من  أكبر الدراسة
 فرضيات الدراسة. لتحليل البيانات واختبار تم استخدام االختبارات المعلمية  حيثالطبيعي 
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 :(Ozen et al., 2012) المحك المعتمد في الدراسة  5.3

 ليكرت مقياس في الخاليا طول تحديد تم فقد الدراسة في المعتمد المحك لتحديد
أكبر  على تقسيمه ثم ( ومن4=1-5) المقياس درجات بين المدى حساب خالل الخماسي من

هذه القيمة  إضافةوبعد ذلك تم  (0.80=4/5) أي الخلية طول على للحصول المقياس في قيمة
 لهذه األعلى الحد لتحديد وذلك) صحيح واحد وهي المقياس بداية) المقياس في قيمة أقلإلى 

 :التالي الجدول في موضح هو كما الخاليا طول أصبح وهكذا الخلية،
 الدراسة في المعتمد المحك يوضح(: 5.2) جدول

 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل له طول الخلية
 غير موافق بشدة 20% -36%من  1 – 1.80من 
 غير موافق 36% - 52%أكبر من  1.80 - 2.60 أكبر من 
 محايد % 52%- 68أكبر من  2.60 – 3.40أكبر من 
 موافق 68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 
 موافق بشدة 84 %-100% أكبر من  5 -  4.20أكبر من 
 ترتيبعلى  الباحثد اعتم االستجابة، مستوى على والحكم الدراسة نتائج ولتفسير

 حدد وقد مجال، كل في الفقرات ومستوى الستبيانل المجاالت مستوى على الحسابية المتوسطات
 .للدراسة المعتمد المحك حسب موافقةال درجةث الباح
 اإلجابة على أسئلة الدراسة 5.4

قام الباحث بتحليل البيانات من خالل مجموعة من االختبارات الوصفية المناسبة، 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والرتب لكل محور وأبعاده وفقراته 

 من أجل اإلجابة على أسئلة الدراسة ومناقشتها.
 نتائج السؤال األول ومناقشتها: 5.4.1

سيتم التطرق لالجابات على هذا السؤال والمكون من أربع جزئيات هي )جودة النظام، 
جودة المعلومات، جودة الخدمة، جودة الظروف الميسرة( على صورة أسئلة فرعية كل على 

 حدة.
( في EMISعليم )إدارة معلومات الت (جودة نظام)حول  المديرين"ما مستوى تصورات أولا: 

 مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة ؟ "
درجة لمعرفة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 

 (.5.3جدول )الموافقة كما هو موضح في 
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"  مجال فقرات من فقرة لكل والترتيب النسبي والوزن المعياري والنحراف الحسابي المتوسط: (5.3) جدول
 " النظام جودة

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 موافق 2 80.40 0.67 4.02 .يعتبر النظام سهل االستخدام  .1
 موافق 1 82.72 0.63 4.14 يعتبر النظام سهل التعلم.  .2
 موافق 9 72.88 0.82 3.64 يتسم النظام بالمرونة.  .3
 موافق 4 78.40 0.73 3.92 النظام البيانات بدقة.يعالج   .4
 موافق 3 78.96 0.70 3.95 يربط النظام البيانات مع بعضها البعض.  .5
 موافق 6 75.68 0.81 3.78 يعتبر محتوى قاعدة بيانات النظام كافيًا.  .6

7.  
بتغيير خصائص العرض حسب  يسمح النظام 

 رغبة المستخدم.
 موافق 10 68.48 0.95 3.42

8.  
يسمح النظام بالتكامل مع أنظمة تكنولوجيا 

المعلومات األخرى مثل أنظمة الموارد البشرية 
 والدوائر األخرى.

 محايد 11 66.16 1.02 3.31

 موافق 7 75.44 0.77 3.77 يلبي النظام حاجات المستخدمين.  .9
 موافق 5 76.40 0.82 3.82 يعتبر النظام موثوقًا به.  .10
 موافق 8 73.36 0.84 3.67 يتميز النظام بالكفاءة.  .11
 موافق  75.35 0.55 3.77 جميع فقرات المجال معاا  

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.3من جدول )

)الدرجة الكلية من  4.14" يساوي  يعتبر النظام سهل التعلمللفقرة الثانية " المتوسط الحسابي  -
%، وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه 82.72( أي أن الوزن النسبي 5

 الفقرة. 

ويعزو الباحث ذلك لطبيعة النظام الذي يوفر واجهات للمستخدم سهلة التعامل 
على استخدام النظام  لعدة أياموواضحة، وكذلك فإن كافة مديري المدارس قد تلقوا تدريبًا مكثفًا 

 EMIS، وتم توزيع دليل استخدام نظام بداية العام تطبيقه عملياً أي قبل  خالل اإلجازة الصيفية
 عليهم مما يسهل عملية تعلمه واستخدامه. 
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المتوسط الحسابي للفقرة الثامنة " يسمح النظام بالتكامل مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات  -
النسبي  أي أن الوزن 3.31األخرى مثل أنظمة الموارد البشرية والدوائر األخرى " يساوي 

 %، وهذا يعني أن هناك حياد من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 66.16

المدارس بباقي األنظمة التي تستخدم في  مديريويعزو الباحث ذلك إلى عدم إلمام 
نظام و  (E-HEALTH) الصحة ونظام دائرة (SAP) الدوائر األخرى مثل نظام الموارد البشرية

مما يجعلهم يتجهون بالتفكير لبعض التطبيقات مثل برنامج  وغيرهاالخدمات االجتماعية دائرة 
 .اليومي أو برنامج إدارة الوقت التي يستخدمونها وال يجدون النظام مرتبطًا بها حالياً معلمي إدارة 

 

أي  3.77جودة النظام " يساوي لمجال " بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي 
%، وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا 75.35النسبي  الوزنأن 

 المجال. 
ويعزو الباحث ذلك إلى أن النظام الحالي هو نظام يوفر مجموعة كبيرة من التسهيالت 

عليه مما سهل  المديرينمقارنة بالنظام السابق )نظام إدارة االختبارات الموحدة(، وقد تم تدريب 
بفاعلية وسهولة، وذلك بدوره أفرز درجة موافقة عالية على جودة النظام من معه  التعامل عليهم
 . قبلهم

 ودراسة  م( بأن النظام سهل التعلم،2013)حماد،مع دراسة  يتفق وهذا
(Felton,2006.بأن للتدريب دورًا هامًا في رضا المستخدمين عن نظم المعلومات ) 

لنظام إدارة معلومات التعليم  (جودة المعلومات)حول  المديرين"ما مستوى تصورات ثانياا: 
(EMIS" في مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة ؟ ) 

لمعرفة درجة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب  استخدامتم 
 (.5.4جدول )كما هو موضح في  .الموافقة

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.4من جدول )و 
)الدرجة   ساوي" يمعلومات النظام مفهومة وغير معقدةالثانية "للفقرة المتوسط الحسابي  -

من قبل أفراد العينة  ، وهذا يعني أن هناك موافقة% النسبي الوزن( أي أن 5الكلية من 
 على هذه الفقرة. 

المستخدم، ويعزو الباحث ذلك إلى أن النظام يقدم معلومات واضحة مرتبطة بما يطلبه 
وطبيعة البيانات المتعلقة بالطلبة والمعلمين هي بيانات ذات داللة واضحة بالنسبة لهم ويسهل 

 فهمها.
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ساوي " ي يمكن الوصول للمعلومات في النظام بسهولة السادسة "للفقرة المتوسط الحسابي  -
عينة على من قبل أفراد ال ، وهذا يعني أن هناك موافقة% النسبي الوزنأي أن  

 هذه الفقرة. 

ويعزو الباحث ذلك إلى أنه وبرغم أن هذه الفقرة حازت على أقل وزن نسبي في المجال 
إال أنها حققت موافقة جيدة من قبل أفراد العينة، ويعود السبب في ذلك للعدد الكبير من 

بها الخطوات والمحددات التي يجب على المستخدم وضعها لكي تخرج له البيانات التي يطل
 بدقة.
"  مجال فقرات من فقرة لكل والترتيب النسبي والوزن المعياري والنحراف الحسابي المتوسط(: 5.4) جدول

 " المعلومات جودة

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 موافق 5 79.44 0.67 3.97 يزود النظام المستخدمين بمعلومات فورية.  .1
 موافق 1 81.76 0.63 4.09 معلومات النظام مفهومة وغير معقدة.  .2
 موافق 2 80.16 0.72 4.01 المعلومات التي يقدمها النظام ذات قيمة عالية.  .3
 موافق 6 78.40 0.71 3.92 معلومات النظام موجزة ومختصرة.  .4
 موافق 4 79.76 0.66 3.99 معلومات النظام مناسبة لما صمم ألجله.  .5
 موافق 9 76.40 0.80 3.82 يمكن الوصول للمعلومات في النظام بسهولة.  .6

7.  
يقدم النظام المعلومات في شكل يمكن االستفادة 

 منه بسهولة.
 موافق 7 78.32 0.76 3.92

يمكن الحصول على المعلومات المطلوبة من   .8
 النظام في أي وقت وأي مكان.

 موافق 3 80.00 0.92 4.00

 موافق 8 77.52 0.83 3.88 المعلومات في النظام باستمرار. يتم تحديث  .9
 موافق  79.08 0.56 3.95 جميع فقرات المجال معاً  

  ساوي" ي جودة المعلوماتلمجال " المتوسط الحسابي  بأن بشكل عام يمكن القول
من قبل أفراد العينة على فقرات هذا  ، وهذا يعني أن هناك موافقة% النسبي الوزنأي أن 
 المجال. 

ويعزو الباحث ذلك إلى أن طبيعة المعلومات التي يقدمها النظام وشموليتها في كافة 
المجاالت المتعلقة بالطلبة أو المعلمين وسهولة التعامل معها حقق درجة عالية من الرضا 

 والموافقة على فقرات هذا المجال من قبل أفراد العينة.



93 
 

(، م2014(، ودراسة )العضايلة & أبو سمهدانة،م2009وهذا يتفق مع دراسة )مهنا، 
(، ودراسة AlHendawi & Baharudin,2014(، ودراسة )م2008ودراسة  )الشمري،

(Kader,2009 يجابي في الرضا لدى ( في أن جودة المعلومات تؤثر بشكل كبير وا 
 المستخدمين ألنظمة المعلومات.

  

لنظام إدارة معلومات التعليم  (جودة الخدمة)حول  المديرين"ما مستوى تصورات ثالثاا: 
(EMIS" في مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة ؟ ) 

لمعرفة درجة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب  استخدامتم 
 (.5.5جدول )كما هو موضح في  .الموافقة
  مجال فقرات من فقرة لكل والترتيب النسبي والوزن المعياري والنحراف الحسابي المتوسط: (5.5) جدول

 "الخدمة جودة"

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

تعتبر واجهات النظام واضحة ويسهل التعامل   .1
 معها.

 موافق 1 83.20 0.73 4.16

 موافق 8 71.60 0.91 3.58 بميزات جذابة بصريًا. تصميمهيتمتع النظام في   .2
 موافق 4 77.28 0.74 3.86 يلبي النظام طلبات المستخدمين بشكل صحيح.  .3

يزود المشرفون على النظام المستخدمين بالخدمة   .4
 موافق 7 74.32 0.87 3.72 في وقتها.

 موافق 3 77.52 0.75 3.88 يمكن االعتماد على المشرفين على النظام.  .5

6.  
يمتلك المشرفون على النظام برامج وأجهزة 

 موافق 6 74.88 0.84 3.74 حديثة.

7.  
يهتم  المشرفون على النظام بتقديم حلول 

 لمشكالت عامة تواجه المستخدمين.
 موافق 5 76.96 0.75 3.85

 موافق 2 79.60 0.70 3.98 أشعر باألمان في معامالتي مع مشرفي النظام.  .8
 موافق  76.92 0.57 3.85 المجال معاا جميع فقرات  
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 ( يمكن استخالص ما يلي:5.5من جدول )

"  تعتبر واجهات النظام واضحة ويسهل التعامل معهااألولى " للفقرة المتوسط الحسابي  -
، وهذا يعني أن هناك % النسبي الوزن( أي أن 5)الدرجة الكلية من   ساويي

 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  موافقة

ويعزو الباحث ذلك لبساطة التصميم ووضوح الطلبات التي تقدمها واجهات النظام 
 والرسائل التي يقدمها لتوجيه المستخدم نحو االستخدام الصحيح للنظام.

وي سا" ي بميزات جذابة بصرياً  يتمتع النظام في تصميمه الثانية "للفقرة المتوسط الحسابي  -
من قبل أفراد العينة على  ، وهذا يعني أن هناك موافقة% النسبي الوزنأي أن  

 هذه الفقرة. 

ورغم أن الفقرة حازت على أقل نسبة من فقرات المجال إال أن هناك موافقة جيدة عليها، 
ويعزو الباحث ذلك إلى أن تصميم الموقع هو تصميم رسمي وبالتالي ال يتم استخدام مؤثرات 

نما يكتفي بنظام لوني  (PANNERS)أو  (GIF)بصرية مثل الصور المتحركة  للفت األنظار، وا 
 متناسق وموحد.

 

أي ساوي " ي جودة الخدمة لمجال "المتوسط الحسابي  بأنبشكل عام يمكن القول 
من قبل أفراد العينة على فقرات هذا  ، وهذا يعني أن هناك موافقة% النسبي الوزنأن 

 المجال. 
الجودة الحقيقية للخدمات التي يقدمها النظام، وكذلك وضوح ذلك إلى  ويعزو الباحث

المقارنة لدى مديري المدارس للنظام مع األنظمة القديمة التي كانت مستخدمة مما يعطي جانب 
 درجة عالية من الموافقة على هذا المجال.

حول أهمية واجهة  (2015)أبو عيشة، واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
الخدمة التي يقدمها  حول جودة (م2013)حماد،، ودراسة النظام وتصميمه في دافعية الموظفين

 (AlHendawi & Baharudin,2014)ودراسة  م(2012)أبو شكر، ودراسة، نظام المعلومات
 في أن تكنولوجيا المعلومات تؤثر على جودة الخدمة.

 
لنظام إدارة معلومات  (الظروف الميسرة)حول جودة  المديرين"ما مستوى تصورات رابعاا: 
 الغوث بقطاع غزة ؟ "( في مدارس وكالة EMISالتعليم )
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لمعرفة درجة تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب 
 (.5.6جدول )كما هو موضح في  .الموافقة
"  مجال فقرات من فقرة لكل والترتيب النسبي والوزن المعياري والنحراف الحسابي المتوسط:  (5.6) جدول

 " الميسرة الظروف جودة

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 موافق 3 78.80 0.80 3.94 تتوفر لديَّ الموارد الالزمة الستخدام النظام.  .1

 1 84.48 0.59 4.22 تتوفر لديَّ المعرفة الالزمة الستخدام النظام.  .2
موافق 
 بشدة

3.  
األنظمة األخرى التي يعتبر النظام متوافقًا مع 

 استخدمها.
 موافق 4 77.44 0.79 3.87

4.  
يوجد فريق يقدم خدمة الدعم الفني لمستخدمي 

 النظام.
 موافق 2 79.60 0.69 3.98

 موافق  80.08 0.55 4.00 جميع فقرات المجال معاا  

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.6من جدول )
  ساوي" ي لديَّ المعرفة الالزمة الستخدام النظامتتوفر الثانية " للفقرة المتوسط الحسابي  -

من بشدة  ، وهذا يعني أن هناك موافقة% النسبي الوزن( أي أن 5)الدرجة الكلية من 
 قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

ويعزو الباحث ذلك للتدريب الجيد على النظام الذي تلقاه مديرو المدارس خالل اإلجازة 
 وتوفر دليل الستخدام النظام.الصيفية 

 

"  يعتبر النظام متوافقًا مع األنظمة األخرى التي استخدمها الثالثة "للفقرة المتوسط الحسابي  -
من قبل أفراد العينة  ، وهذا يعني أن هناك موافقة% النسبي الوزنأي أن  ساوي ي

 على هذه الفقرة. 

الستكمال بعض األجزاء للربط ما بين كافة ويعزو الباحث ذلك إلى حاجة النظام 
 التطبيقات التي يستخدمها مديرو المدارس مثل نظام إدارة المعلمين البدالء ونظام إدارة الوقت.

ساوي " ي جودة الظروف الميسرةلمجال " المتوسط الحسابي  بأن بشكل عام يمكن القول
من قبل أفراد العينة على  افقة، وهذا يعني أن هناك مو % النسبي الوزنأي أن 

  فقرات هذا المجال. 
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أن وكالة الغوث الدولية تعمل بشكل دوري على توفير أحدث ذلك إلى  ويعزو الباحث
التجهيزات في المدارس وتوفير أجهزة حاسوب حديثة تلبي متطلبات النظام بشكل كامل، وكذلك 

حل المشكالت التي يواجهها  وجود فريق دعم فني للنظام متاح بشكل مستمر ويعمل على
 المستخدمون بشكل مباشر، ويقدم كل الدعم الفني الالزم الستخدام النظام بالشكل األمثل.

( التي بينت أهمية العوامل 2016)كراز، واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
لمعدات حول أهمية توفير ا (Demir, 2006، )(Esther, 2011)وكذلك دراستي  التقنية، 

 .والوسائل البرمجية الالزمة لنجاح النظام
 

 "(EMISعوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم )" تحليل جميع فقرات 

درجة لمعرفة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 
 (.5.7موضحة في جدول ) النتائج .الموافقة
 جودة عوامل فقرات لجميع والترتيب النسبي والوزن المعياري والنحراف الحسابي المتوسط: (5.7) جدول

 ((EMIS التعليم معلومات إدارة نظام

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 موافق 4 75.35 0.55 3.77 جودة النظام.
 موافق 2 79.08 0.56 3.95 جودة المعلومات.

 موافق 3 76.92 0.57 3.85 .جودة الخدمة
 موافق 1 80.08 0.55 4.00 .جودة الظروف الميسرة

عوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم 
(EMIS.) 

 موافق  77.39 0.49 3.87

عوامل جودة نظام إدارة فقرات المتوسط الحسابي لجميع تبين أن ( 5.7جدول )من 
 ،% النسبي الوزن( أي أن 5)الدرجة الكلية من  ساوي ي (EMISمعلومات التعليم )

عوامل جودة نظام إدارة معلومات فقرات من قبل أفراد العينة على  وهذا يعني أن هناك موافقة
 . بشكل عام EMIS)التعليم )

أن النظام يتمتع بمجموعة من الميزات التي تجعله ينال درجة  ذلك إلى ويعزو الباحث
عالية من الرضا لدى المستخدمين، حيث أنه يتميز كنظام عن النظام السابق )نظام إدارة 
االختبارات الموحدة( بالعديد من اإلضافات، ولعل من أهمها سهولة الوصول للنظام من أي 

تماعية والصحة، باإلضافة إلى السجل السلوكي مكان وكذلك الربط مع دائرة الخدمات االج
والصحي للطالب الذي يمكن إضافته، كما أنه نظام موحد لكافة مناطق عمليات وكالة الغوث 
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نظام إدارة الخمس. كل تلك الميزات وغيرها جعلت مديري المدارس يقيمون عوامل جودة 
 بدرجة موافقة عالية. EMIS)معلومات التعليم )

(، م2013(، )حماد،م2016)كراز،  النتائج مع بعض الدراسات كدراسةواتفقت هذه 
 (Gupta & Saxena,2011)(، AlHendawi & Baharudin,2013(، )م2008)الشمري، 

 في حصول )جودة النظام( على درجة موافقة عالية.
 ومناقشتها الثانينتائج السؤال  5.4.2

حول مستويات المبادرة واإلبداع اإلداري لديهم في مدارس  المديرين"ما مستوى تصورات 
 وكالة الغوث بقطاع غزة ؟ "

ولالجابة على هذا السؤال فقد قام الباحث بتحليل فقرات مجال المبادرة، ومجال اإلبداع 
 .ةكٌل على حداإلداري 

 " المبادرة أولا: تحليل فقرات مجال "
درجة لمعرفة  المعياري والوزن النسبي والترتيبالمتوسط الحسابي واالنحراف تم استخدام 

 (.5.8جدول )كما هو موضح في   .الموافقة
 ( يمكن استخالص ما يلي:5.8من جدول )

 ساوي" ي أستغل الفرص بسرعة من أجل تحقيق أهدافيالخامسة " للفقرة المتوسط الحسابي  -
بشدة  يعني أن هناك موافقة، وهذا % النسبي الوزن( أي أن 5)الدرجة الكلية من  

 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 
 الوزنأي أن  ساوي " ي أواجه المشاكل بشكل فاعلاألولى " للفقرة المتوسط الحسابي  -

 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  ، وهذا يعني أن هناك موافقة%08 النسبي
 الوزنأي أن  ساوي " ي المبادرة لمجال "المتوسط الحسابي  بأنبشكل عام يمكن القول  -

من قبل أفراد العينة على فقرات هذا بشدة  ، وهذا يعني أن هناك موافقة% النسبي
  المجال. 

بشكل  أن طبيعة العمل الذي يقوم به مديرو ومديرات المدارس ذلك إلى ويعزو الباحث
المبادرة، وال شك أن أحدد أسس نجاح عمل المدير هو مواجهته عام هو عمل يتطلب امتالك 

 للمشاكل واستغالله للفرص وعدم االنتظار حتى تفاقم المشكلة.
 (.Groen & Wouters, 2012)واتفقت هذه النتائج مع دراسة 
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 مجال فقرات من فقرة لكل والترتيب النسبي والوزن المعياري والنحراف الحسابي المتوسط: (5.8) جدول
 "المبادرة"

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 موافق 7 82.08 0.66 4.10 أواجه المشاكل بشكل فاعل.  .1

أبحث عن الحلول مباشرة في حال واجهت أي   .2
 مشكلة.

4.30 0.58 86.08 3 
موافق 
 بشدة

3.  
عندما تتاح لي أي أنخرط مباشرة وبفاعلية بالعمل 

 فرصة لذلك.
4.32 0.55 86.48 2 

موافق 
 بشدة

أبادر بالقيام باألعمال حتى لو لم يقم اآلخرون   .4
 بذلك.

موافق  5 85.12 0.62 4.26
 بشدة

 1 86.96 0.58 4.35 أستغل الفرص بسرعة من أجل تحقيق أهدافي.  .5
موافق 
 بشدة

6.  
أقوم بأعمال إضافية عادة أكثر مما هو مطلوب 

 مني.
 موافق 6 82.08 0.69 4.10

 4 85.76 0.54 4.29 أعتبر نفسي جيدًا في تطبيق األفكار.  .7
موافق 
 بشدة

  84.80 0.47 4.24 جميع فقرات المجال معاً  
موافق 
 بشدة

 
 اإلداري " اإلبداع ثانياا : تحليل فقرات مجال "

درجة لمعرفة  والترتيبالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي تم استخدام 
 (.5.9في جدول ) موضحةالنتائج  .الموافقة

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.9من جدول )
  ساوي" ي أحفز اآلخرين وأمنحهم أفكارًا جديدةالتاسعة " للفقرة المتوسط الحسابي  -

من بشدة  ، وهذا يعني أن هناك موافقة% النسبي الوزن( أي أن 5)الدرجة الكلية من 
 قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

 ساوي" ي أعتبر نفسي مصدرًا جيدًا لتوليد األفكار اإلبداعية الثامنة "للفقرة المتوسط الحسابي  -
من قبل أفراد العينة على  ، وهذا يعني أن هناك موافقة% النسبي الوزنأي أن 
 هذه الفقرة. 
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 ساوي ي" اإلداري اإلبداع لمجال "المتوسط الحسابي  بأن بشكل عام يمكن القول
من قبل أفراد العينة على فقرات هذا  ، وهذا يعني أن هناك موافقة% النسبي الوزنأي أن 
  المجال. 
 مجال فقرات من فقرة لكل والترتيب النسبي والوزن المعياري والنحراف الحسابي المتوسط:  (5.9) جدول

 "اإلداري اإلبداع"

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 موافق 11 80.56 0.58 4.03 أقترح طرقًا جديدة لتحقيق األهداف والغايات.  .1

2.  
أبحث عن تقنيات وعمليات وأفكار جديدة 

 موافق 6 81.92 0.60 4.10 للعمل.

 موافق 9 81.52 0.61 4.08 العمل. أقترح طرقًا جديدة لرفع جودة  .3
 موافق 5 82.48 0.58 4.12 أقدم أفكارًا جديدة لتحسين األداء.   .4
 موافق 7 81.68 0.56 4.08 أقترح طرقًا جديدة ألداء العمل.  .5

6.  
أقوم بأعمال إبداعية في العمل عندما تتاح لي 

 الفرصة لذلك.
 موافق 7 81.68 0.67 4.08

كافية لتنفيذ أفكار  أطور خططًا وجداول عمل   .7
 جديدة.

 موافق 10 81.12 0.66 4.06

8.  
أعتبر نفسي مصدرًا جيدًا لتوليد األفكار 

 اإلبداعية.
 موافق 12 80.48 0.61 4.02

موافق  1 86.00 0.61 4.30 أحفز اآلخرين وأمنحهم أفكارًا جديدة.  .9
 بشدة

 2 85.36 0.58 4.27 أواجه المخاطر التي تعترضني بثقة.  .10
موافق 
 بشدة

 موافق 3 83.52 0.57 4.18 أقدم عادة حلواًل إبداعية للمشاكل.  .11

12.  
أتبع في كثير من األحيان طرقًا جديدة للتعامل 

 مع المشاكل.
 موافق 4 83.04 0.55 4.15

 موافق  82.45 0.45 4.12 جميع فقرات المجال معاا  

على أن  للمديرينأن دائرة التربية والتعليم تحرص عند اختيارها ذلك إلى  ويعزو الباحث
ضمن مجال المعرفة واالبتكار  يكون اإلبداع اإلداري أحد الكفايات التي يتم اختيارهم بناء عليها

، وكذلك فإن المتابعة (. م2013،دليل مديري المدارس لتنفيذ برنامج القيادة من أجل المستقبل)
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يعمل على توسيع اآلفاق لديهم وخلق مساحة أوسع لالبداع.  للمديرينالحثيثة والتدريب المستمر 
( ، وكذلك مع م2012،)الزيود، (م2008)بلوني، واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

(، John, Charles &George, 2014(،)Zhang & Batrol, 2010دراسة )
(Steven&Monideepa,2007 و .)،نظرًا الختالف  (م2011اختلفت مع دراسة )عبد الرسول

مجتمع الدراسة حيث تم تطبيق الدراسة في مصر التي تنتهج نهجًا مختلفًا في إدارة األعمال 
التي طبقت في عدن باليمن والتي  (2011تميل نحو الروتينية. واتفقت جزئيًا مع دراسة )إبراهيم،

 وفر الحوافز.كانت أحد أهم المعوقات لالبداع عدم ت
 " لمدارسالدى مديري  اإلداري واقع المبادرة واإلبداع" ثالثاا : تحليل جميع فقرات 

درجة لمعرفة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 
 (.5.10النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة
 المبادرة واقع فقرات لجميع والترتيب النسبي والوزن المعياري والنحراف الحسابي المتوسط(: 5.10) جدول

 المدارس مديري لدى اإلداري واإلبداع

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 موافق بشدة 1 84.80 0.47 4.24 المبادرة
 موافق 2 82.45 0.45 4.12 اإلداري اإلبداع

 موافق  83.36 0.41 4.17 لدى مديري المدارس اإلداري المبادرة واإلبداعواقع 
 

واقع المبادرة واإلبداع فقرات المتوسط الحسابي لجميع تبين أن ( 5.10جدول )من 
 النسبي الوزن( أي أن 5)الدرجة الكلية من    ساويي لدى مديري المدارس اإلداري
واقع المبادرة واإلبداع  فقراتمن قبل أفراد العينة على  وهذا يعني أن هناك موافقة ،%

 . بشكل عام لدى مديري المدارس
طبيعة عمل مديري مدارس وكالة الغوث الدولية حيث أنه يتم  ذلك إلى ويعزو الباحث

اختيارهم بعناية لحد كبير، وكذلك يتم تدريبهم الحقًا وتيسير كافة التسهيالت الالزمة لهم لقيادتهم 
، (م2008)بلوني، واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسةنحو المبادرة واإلبداع. 

 & John, Charles &George, 2014(،)Zhangاسة )(، وكذلك مع در م2012)الزيود،

Batrol, 2010( ،)Steven&Monideepa,2007( ،)Groen&Wouters, 2012)  حول
 .دور المبادرة واإلبداع وتوافرها في اإلدارة
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 اختبار فرضيات الدراسة 5.5

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عوامل جودة نظام إدارة : ىاألولالرئيسة الفرضية 
 .والمبادرة لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة (EMIS)معلومات التعليم 

الختبار الفرضية الرئيسة األولى قام الباحث باستخدام معامل االرتباط بيرسون بين 
، والمبادرة والدرجة الكلية  EMISلومات التعليم الدرجة الكلية لمحور عوامل جودة نظام إدارة مع

 لفقراتها، وفيما يلي مصفوفة االرتباط:
 مديري لدى والمبادرة( EMIS) التعليم معلومات إدارة نظام جودة عوامل بين الرتباط معامل:  (5.11) جدول

 غزة بقطاع الدولية الغوث وكالة مدارس

 الفرضية
معامل بيرسون 

 لالرتباط
 الحتماليةالقيمة 

(Sig.) 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة النظام والمبادرة لدى مديري 
 مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة.

.277 *0.000 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة المعلومات والمبادرة لدى 
 مديري مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة.

.428 *0.000 

إحصائية بين جودة الخدمة والمبادرة لدى مديري  توجد عالقة ذات داللة
 0.000* 310. مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الظروف الميسرة والمبادرة لدى 
 0.000* 485. مديري مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة.

معلومات  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عوامل جودة نظام إدارة
والمبادرة لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع  (EMIS)التعليم 

 .غزة
.402 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة ىاالرتباط دال إحصائيًا عند مستو         *

( .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن ( أن معامل االرتباط يساوي 5.11جدول )يبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة   0.05وهي أقل من مستوى الداللة  تساوي 

والمبادرة لدى مديري مدارس  (EMIS)بين عوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم إحصائية 
  .وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

أن نظام إدارة معلومات التعليم يقدم لمديري المدارس مجموعة الباحث ذلك إلى  يعزوو 
كبيرة من المعلومات التي تمكنهم من أخذ زمام المبادرة واالنطالق نحو التغيير المفيد، فال 
يستطيع مدير المدرسة أن يتجاهل تلك المعلومات القيمة التي يقدمها النظام ويبقى بعيدًا عن 

حصائيات حول متوسط المبادرة. فعلى سبيل المثال  يقدم نظام إدارة معلومات التعليم نسبًا وا 
تحصيل الطلبة في االختبارات سواء كانت الشهرية أو الفصلية أو النهائية، وهذه النسب تعطي 
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مؤشرات ذات داللة لمدير المدرسة حول تحصيل الطلبة في مدرسته، مما يدفعه مباشرة للمبادرة 
 لنتائج سيئة أو التمكين في حال كانت النتائج إيجابية.بعملية التحسين في حال كانت ا

 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عوامل جودة نظام إدارة : الرئيسة الثانيةالفرضية 

واالبداع اإلداري لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع  (EMIS)معلومات التعليم 
 .غزة
 لدىاإلداري  والبداع( EMIS)  التعليم معلومات إدارة نظام جودة عوامل بين الرتباط معامل: (5.12) جدول

 غزة بقطاع الدولية الغوث وكالة مدارس مديري

 الفرضية
 معامل بيرسون
 لالرتباط

 القيمة الحتمالية
(Sig.) 

 اإلداري توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة النظام واالبداع
 لدى مديري مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة.

.227 *0.000 

 اإلداري توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة المعلومات واالبداع
 لدى مديري مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة.

.271 *0.000 

 اإلداريتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمة واالبداع 
 لدى مديري مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة.

.212 *0.000 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الظروف الميسرة واالبداع 
 لدى مديري مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة. اإلداري

.315 *0.000 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عوامل جودة نظام إدارة معلومات 
لدى مديري مدارس وكالة الغوث  اإلداري واالبداع (EMIS)التعليم 

 .الدولية بقطاع غزة
.281 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة ىاالرتباط دال إحصائيًا عند مستو         *

( .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن ( أن معامل االرتباط يساوي 5.12جدول )يبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  0.05وهي أقل من مستوى الداللة  تساوي 

لدى مديري  واإلبداع اإلداري (EMIS)بين عوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم إحصائية 
  .مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

طبيعة استخدام مديري المدارس للنظام، فعوامل الجودة التي الباحث ذلك إلى  يعزوو 
يوفرها النظام تتيح لمدير المدرسة اإلبداع واالبتكار، فعلى سبيل المثال يقدم النظام معلومات 
للمستخدم حول درجات الطلبة على مدار عدة سنوات سابقة، وبالتالي يمكن لمدير المدرسة من 

على مدى تحسن تحصيل الطلبة في مدرسته، أو أثر أي خالل تحليل تلك النسب االطالع 
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برنامج قام بتطبيقه على نتائج الطلبة، وبالتالي ينطلق المدير نحو ابتكار أفكار جديدة وأساليب 
 حديثة غير معتادة لتحقيق التغيير المنشود وهذا يقوده لالبداع.

 
على المبادرة (EMIS)تؤثر عوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم الفرضية الرئيسة الثالثة: 

 لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة.
 يمكن استنتاج ما يلي: Stepwise من نتائج النحدار المتعدد باستخدام طريقة

، جودة يسرةجودة الظروف المهي: " المبادرة رة على المتغير التابع "ثتبين أن المتغيرات المؤ  -
 .جودة الخدمة، بينما تبين ضعف تأثير جودة النظام ،المعلومات

% 25.8، وهذا يعني أن 0.258، ومعامل التحديد الُمعدَّل= 0.517=  رتباطمعامل اال -
)المتغير التابع( تم تفسيره من خالل العالقة الخطية والنسبة المتبقية المبادرة من التغير في 

المبادرة لدى مديري مدارس وكالة الغوث % قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر على 74.2
 . الدولية بقطاع غزة

 النحدار لمعامالت المتعدد النحدار تحليل: (5.13جدول)
 .Sigالقيمة الحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت النحدار المتغيرات المستقلة
  المقدار الثابت

 جودة الظروف الميسرة

 جودة المعلومات

 جودة النظام

 0.258معامل التحديد الُمعدَّل=  0.517 = رتباطمعامل ال 
 جودة النظام * +  *جودة المعلومات* جودة الظروف الميسرة++= المبادرة 

تتيح وجودة المعلومات وجودة الظروف الميسرة أن جودة النظام الباحث ذلك إلى  يعزوو 
من حيث األداء المتوقع من النظام والمستلزمات الضرورية له للمبادرة باألعمال، للمدير استقرارًا 

أما بالنسبة لجودة الخدمة فال تؤثر على المبادرة ألن الخدمة مرتبطة بالمهام الضرورية 
ال ترتبط في حين أن المبادرة تتناول المهام قبل أن تكون مطلوبة أو الزمة، وبالتالي  والالزمة،

 جودة الخدمة المقدمة بالمبادرة لدى مديري المدارس.

  

على اإلبداع (EMIS)تؤثر عوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم الفرضية الرئيسة الرابعة: 
 دولية بقطاع غزة.اإلداري لدى مديري مدارس وكالة الغوث ال
 يمكن استنتاج ما يلي: Stepwise من نتائج النحدار المتعدد باستخدام طريقة
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جودة الظروف هي: " "اإلبداع اإلداريرة على المتغير التابع ثتبين أن المتغيرات المؤ  -
تبين أن  " جودة الخدمة، جودة النظام ،جودة المعلومات " وأن باقي المتغيرات، الميسرة

 تأثيرها ضعيف.
% من 9.6، وهذا يعني أن 0.096، ومعامل التحديد الُمعدَّل= 0.315=  رتباطمعامل اال -

)المتغير التابع( تم تفسيره من خالل العالقة الخطية والنسبة اإلبداع اإلداريالتغير في 
مدارس  اإلبداع اإلداري لدى مديري% قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر على 90.4المتبقية 

 . وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة
 النحدار لمعامالت المتعدد النحدار تحليل: (5.14جدول)

 .Sigالقيمة الحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت النحدار المتغيرات المستقلة
 0.000 15.648 3.097 المقدار الثابت

 0.000 5.230 0.256 جودة الظروف الميسرة
 0.096معامل التحديد الُمعدَّل=  0.315 = رتباطمعامل ال 

 * جودة الظروف الميسرة0.256+3.097= اإلبداع اإلداري

أن جودة الظروف الميسرة تمثل أهمية كبرى بالنسبة الباحث ذلك إلى  يعزوو 
للمستخدمين، حيث أن تواجد تجهيزات على مستوى عال من الحداثة تؤثر بشكل كبير على 

المعلومات، والتي بدورها ال بد أن تكون ذات جودة عالية مما يؤثر إيجابًا مخرجات النظام وهي 
 على اإلبداع لدى مديري المدارس.
جودة الخدمة فهي من األشياء التي قد ال جودة المعلومات و أما بالنسبة لجودة النظام و 

ة بتصميم بشكل ملموس إما لعدم درايتهم بالتفاصيل التكنولوجية المتعلق المديرونيشعر بها 
وأداء النظام، أو لعدم تعاملهم بشكل دوري مع مزودي الخدمة إلدراك حجم التأثير لديهم، 

وجودة الخدمة في نظرهم ذات أثر كبير على  وجودة المعلومات وبالتالي لم تكن جودة النظام
 .اإلداري اإلبداع

 
بين  (α ≤ 0.05عند مستوى ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية: الخامسةالفرضية الرئيسة 

تعزى لمتغيرات )الجنس،  (EMIS)استجابات المبحوثين حول جودة نظام إدارة معلومات التعليم 
 العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة، منطقة العمل(.

" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة لعينتين مستقلتينT  تم استخدام اختبار "
إحصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات. كذلك تم استخدام 
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" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار التباين األحادي اختبار " 
 متوسطات أو أكثر. 3معلمي يصلح لمقارنة 

 هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية: ويشتق من
بين استجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05عند مستوى ) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية .1

 إلى الجنس. تعزى (EMIS)حول جودة نظام إدارة معلومات التعليم 
المقابلة  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 5.15الموضحة في جدول )من النتائج 

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد  0.05أكبر من مستوى الداللة " لعينتين مستقلتين -  Tالختبار"
 .الجنسفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى 

المهام المنوطة بكال الجنسين هي نفسها وال توجد فروق بين  ذلك إلىويعزو الباحث 
، وبالتالي فإن ي متطلبات العمل سواء كان على المستوى الفني أو المستوى اإلداريالجنسين ف

 .مستوى جودة النظام المطلوبة للذكور هي نفسها المطلوبة لالناث
 الجنس –"  مستقلتين لعينتين -  T" اختبار نتائج:   (5.15) جدول 

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 
 أنثى ذكر

- 3.78 3.76 .جودة النظام
0.254 

0.800 
 0.307 1.024 3.92 3.99 .جودة المعلومات

 0.661 0.438 3.83 3.86 .جودة الخدمة
 0.230 1.202 3.96 4.04 .جودة الظروف الميسرة

عوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم 
(EMIS) 

3.88 3.85 0.529 0.598 
 

بين استجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05عند مستوى ) دللة إحصائيةل توجد فروق ذات  .2
 إلى العمر. تعزى (EMIS)حول جودة نظام إدارة معلومات التعليم 

المقابلة  (.Sig)(  تبين أن القيمة االحتمالية 5.16الموضحة في جدول )من النتائج 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد  0.05أكبر من مستوى الداللة " الختبار" التباين األحادي 

 .العمرفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى 
أن متطلبات العمل كمدير مدرسة ال ترتبط بالعمر بحال من ذلك إلى  ويعزو الباحث

نظر األحوال، فعلى مدير المدرسة أن يتحمل كافة األعباء والمسئوليات بنفس الدرجة بغض ال
 بكافة أعمارهم. المديرينعن عمره، وكذلك فإن متطلبات جودة النظام هي نفسها لكافة 
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 العمر –"  األحادي التباين" اختبار نتائج:   (5.16) جدول

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 
 45أقل من 
 سنة

إلى أقل  45
 سنة 55من 

سنة  55
 فأكثر

 0.330 1.114 3.77 3.81 3.69 النظام.جودة 
 0.281 1.275 3.90 4.01 3.90 جودة المعلومات.

 0.921 0.082 3.83 3.86 3.83 .جودة الخدمة
 0.430 0.846 3.92 4.03 4.03 .جودة الظروف الميسرة

عوامل جودة نظام إدارة معلومات 
 (EMISالتعليم )

3.83 3.91 3.84 0.739 0.479 

بين استجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05عند مستوى ) ذات دللة إحصائيةل توجد فروق  .3
 إلى المؤهل العلمي. تعزى (EMIS)حول جودة نظام إدارة معلومات التعليم 

المقابلة  (.Sig)(  تبين أن القيمة االحتمالية 5.17الموضحة في جدول )من النتائج 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال  0.05أكبر من مستوى الداللة "  لعينتين مستقلتين -  Tالختبار"

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى المؤهل العلمي.
أن وكالة الغوث الدولية قد أعلنت من قبل أن المؤهل المطلوب ذلك إلى  ويعزو الباحث

فقط، ولم تشترط أية دراسات عليا، وذلك ألنها لشغل وظيفة مدير مدرسة هو درجة البكالوريوس 
تدرك أن المهام واألعمال المنوطة بمدير المدرسة هي أعمال ال تحتاج ألي شهادات عليا. 
وعليه فإن تقدير مديري المدارس لعوامل جودة النظام لم ترتبط بأي درجة بالمؤهل العلمي لمدير 

 المدرسة.
 العلمي المؤهل –"  مستقلتين نتينلعي -  T" اختبار نتائج: (5.17) جدول

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 
 بكالوريوس

ماجستير 
 فأعلى

 0.576 0.559 3.73 3.78 .جودة النظام
 0.333 0.970 3.89 3.97 .جودة المعلومات

 0.267 1.113 3.77 3.87 .جودة الخدمة
 0.789 0.267 3.99 4.01 .جودة الظروف الميسرة

عوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم 
(EMIS) 

3.88 3.82 0.889 0.375 
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بين استجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05عند مستوى ) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية .4
 إلى سنوات الخدمة. تعزى (EMIS)حول جودة نظام إدارة معلومات التعليم 

المقابلة  (.Sig)(  تبين أن القيمة االحتمالية 5.18الموضحة في جدول )من النتائج 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد  0.05أكبر من مستوى الداللة " الختبار" التباين األحادي 

 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى سنوات الخدمة. 
 الخدمة سنوات –"  األحادي التباين" اختبار نتائج:  (5.18) جدول

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 
أقل من 

 سنوات 5

إلى أقل  5
 10من 

 سنوات

إلى  10
أقل من 

 سنة 15

سنة  15
 فأكثر

 0.330 1.150 3.80 3.81 3.66 3.81 جودة النظام.
 0.349 1.102 3.96 4.00 3.86 4.02 جودة المعلومات.

 0.319 1.177 3.86 3.78 3.79 3.96 .الخدمة جودة
 0.217 1.492 3.95 4.07 3.94 4.11 .جودة الظروف الميسرة

عوامل جودة نظام إدارة معلومات 
 (EMISالتعليم )

3.95 3.78 3.89 3.88 1.170 0.322 

، وبالتالي كانت حديثاً أن النظام بصورته الجديدة قد تم تطبيقه ذلك إلى  ويعزو الباحث
الفرصة لكافة مديري المدراس الستخدامه والتعرف عليه وعلى جودته متساوية بغض النظر عن 

 عدد سنوات خدمتهم، وعليه فإن عدد سنوات الخدمة لم يكن مؤثرًا بالنسبة لمديري المدارس.

بين استجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05عند مستوى ) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية .5
 إلى منطقة العمل. تعزى (EMIS)حول جودة نظام إدارة معلومات التعليم 

أقل من مستوى " المقابلة الختبار" التباين األحادي  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  
" وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  جودة الخدمة لمجال " 0.05الداللة 

منطقة العمل وذلك لصالح بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى 
   خانيونس.في  يعملونالذين 

ويعزو الباحث ذلك إلى أن منطقة خانيونس بادرت أثناء التدريب لمرافقة معلم الحاسوب 
لمدرسة مما منحهم فرصة أكبر على فهم النظام الحقًا والتمكن منه بشكل بالمدرسة لمدير ا

دارتها التعليمية تبدي التزامًا كبيرًا تجاه أية  أفضل من باقي المناطق. كذلك فإن المنطقة وا 
 % .100الستبانات االمنطقة الوحيدة التي كانت نسبة استرداد  وهيمبادرات أو طلبات، 
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فقد  معاً  (EMISعوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم )الت و أما بالنسبة لباقي المجا
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد  0.05أكبر من مستوى الداللة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى منطقة العمل.
المناطق تعمل تحت إدارة واحدة للتعليم، ولها نفس متطلبات  أن كافةذلك إلى  ويعزو الباحث

العمل ونفس المسئوليات، وتشترك في نفس متطلبات النظام، لذا فال توجد فروق تعزى لمنطقة 
 العمل.

 منطقة العمل –التباين األحادي " اختبار" نتائج (: 5.19جدول )
 

 المجال
 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

 رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال

 0.116 1.871 3.83 3.92 3.69 3.74 3.66 .جودة النظام
 0.826 0.376 3.93 4.02 3.96 3.96 3.88 .جودة المعلومات

 0.037* 2.597 3.77 4.04 3.85 3.82 3.71 .جودة الخدمة
 0.786 0.431 3.99 4.08 4.02 3.98 3.95 .جودة الظروف الميسرة

عوامل جودة نظام إدارة 
 3.77 3.85 3.85 4.00 3.86 1.457 0.216 (EMISمعلومات التعليم )

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 

 (α ≤ 0.05عند مستوى ) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية: السادسةالفرضية الرئيسة 
بين استجابات المبحوثين حول المبادرة لدى مديري مدارس وكالة الغوث تعزى لمتغيرات 

 )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة، منطقة العمل(.

" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة لعينتين مستقلتينT  تم استخدام اختبار "
إحصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات. كذلك تم استخدام 

" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار التباين األحادي اختبار " 
 متوسطات أو أكثر. 3معلمي يصلح لمقارنة 

 هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية: ويشتق من
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بين استجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05عند مستوى ) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية .1
 إلى الجنس. حول المبادرة لدى مديري مدارس وكالة الغوث تعزى

المقابلة  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 5.20الموضحة في جدول )من النتائج 
، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال 0.05أكبر من مستوى الداللة " لعينتين مستقلتين -  Tالختبار"

 .الجنستوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى 
المدرسة من  مديروأن المشاكل واألنشطة اليومية التي يواجهها ذلك إلى ويعزو الباحث 

 مديريلجنسين في عملهم والتي تتطلب منهم دومًا اتخاذ زمام المبادرة هي نفسها لجميع كال ا
 المدارس بدون استثناء مع وجود فوارق طفيفة من حيث الكم والنوع.

 الجنس –"  مستقلتين لعينتين -  T" اختبار نتائج:  (5.20) جدول
 

 المجال
قيمة  المتوسطات

 الختبار
القيمة الحتمالية 

(Sig). أنثى ذكر 

 0.269 1.108 4.21 4.27 المبادرة.

بين استجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05عند مستوى ) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية .2
 إلى العمر. حول المبادرة لدى مديري مدارس وكالة الغوث تعزى

المقابلة  (.Sig)(  تبين أن القيمة االحتمالية 5.21الموضحة في جدول )من النتائج 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد  0.05أكبر من مستوى الداللة " الختبار" التباين األحادي 

 .العمرفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى 
نما بالرغبة الداخلية  أن ذلك إلى ويعزو الباحث المبادرة ال ترتبط بالعمر بشكل أساسي وا 

 المبادرة. في إحداث التغيير، والدوافع المهنية والشخصية إلحداث تلك 
 العمر –"  األحادي التباين" اختبار نتائج: (5.21) جدول

 

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

أقل من 
 سنة 45

إلى  45
أقل من 

 سنة 55

سنة  55
 فأكثر

 0.409 0.897 4.17 4.26 4.26 المبادرة.
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بين استجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05عند مستوى ) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية .3
 إلى المؤهل العلمي. حول المبادرة لدى مديري مدارس وكالة الغوث تعزى

المقابلة  (.Sig)(  تبين أن القيمة االحتمالية 5.22الموضحة في جدول )من النتائج 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال  0.05أكبر من مستوى الداللة "  لعينتين مستقلتين -  Tالختبار" 

 .توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى المؤهل العلمي
نما ذلك إلى  ويعزو الباحث أن المبادرة ليست علمًا يدرس أو درجة علمية تستحق، وا 

 فكري وشخصي لدى األفراد بشكل عام.هي نتاج بناء 
 العلمي المؤهل –"  مستقلتين لعينتين -  T" اختبار نتائج: (5.22) جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

ماجستير  بكالوريوس 
 فأعلى

  المبادرة.

 

بين استجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05عند مستوى ) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية .4
 إلى سنوات الخدمة. حول المبادرة لدى مديري مدارس وكالة الغوث تعزى

المقابلة  (.Sig)(  تبين أن القيمة االحتمالية 5.23الموضحة في جدول )من النتائج 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد  0.05أكبر من مستوى الداللة " الختبار" التباين األحادي 

 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى سنوات الخدمة.
أن إرادة التغيير التي تنبع من داخل اإلنسان هي المحرك ذلك إلى  ويعزو الباحث

 الداخلي لالمساك بزمام المبادرة، وال ترتبط بسنوات الخدمة سواء طالت أم قصرت.األساسي 
 الخدمة سنوات –"  األحادي التباين" اختبار نتائج: (5.23) جدول

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

أقل من 
 سنوات 5

إلى أقل  5
 10من 

 سنوات

إلى  10
أقل من 

 سنة 15

سنة  15
 فأكثر

  .المبادرة
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بين استجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05عند مستوى ) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية .5
 إلى منطقة العمل. حول المبادرة لدى مديري مدارس وكالة الغوث تعزى

المقابلة  (.Sig)(  تبين أن القيمة االحتمالية 5.24الموضحة في جدول )من النتائج  
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق  0.05أكبر من مستوى الداللة " الختبار" التباين األحادي

 منطقة العمل.ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى 
على كافة المناطق التعليمية، وكافة دائرة التربية والتعليم تشرف ذلك إلى  ويعزو الباحث

المناطق لها نفس المتطلبات واألهداف المنبثقة من خطة دائرة التربية والتعليم تقريبًا، وبالتالي 
فإن عمل مديري المدارس في كافة المناطق يكاد يكون متشابهًا تمامًا بدرجة كبيرة، لذا فإن 

 مرتبطة به شخصيًا. مبادرة المدير غير مرتبطة بموقع عمله قدر ما هي
 العمل منطقة –"  األحادي التباين" اختبار نتائج :(5.24) جدول

 المجال
قيمة  المتوسطات

 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال 

 0.202 1.501 4.12 4.20 4.33 4.23 4.32 المبادرة.

  
 (α ≤ 0.05عند مستوى ) ذات دللة إحصائية ل توجد فروقالفرضية الرئيسة السابعة: 

بداع اإلداري لدى مديري مدارس وكالة الغوث تعزى استجابات المبحوثين حول اإل بين
 لمتغيرات )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة، منطقة العمل(.

" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة لعينتين مستقلتينT  تم استخدام اختبار "
إحصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات. كذلك تم استخدام 

" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار التباين األحادي اختبار " 
 متوسطات أو أكثر. 3معلمي يصلح لمقارنة 

 هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية: ويشتق من

بين استجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05عند مستوى ) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية .1
 إلى الجنس. حول البداع اإلداري لدى مديري مدارس وكالة الغوث تعزى

المقابلة  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 5.25الموضحة في جدول )من النتائج 
، وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد 0.05أقل من مستوى الداللة " لعينتين مستقلتين -  Tالختبار"
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الجنس وذلك لصالح فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى 
 .الذكور 

وتبلغ أن العدد األكبر من مديري المدارس هم من الذكور ذلك إلى ويعزو الباحث 
%( ، ولكن األهم أن طبيعة المجتمع الفلسطيني تحد كثيرًا من إمكانية الحركة 53.2نسبتهم )

والتنقل والمشاركة واالنخراط بأية أنشطة لالناث، وكذلك فإن الوقت لالناث غالبًا ما يكون مقيدًا 
الزم بوقت العمل، وأضف على ذلك أن التزامات اإلناث ما بعد العمل تطغى على الوقت ال

 لممارسة اإلبداع اإلداري.
 الجنس –"  مستقلتين لعينتين -  T" اختبار نتائج:   (5.25) جدول

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). أنثى ذكر 

  اإلداري االبداع

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *                

 

بين استجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05عند مستوى ) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية .2
 إلى العمر. لدى مديري مدارس وكالة الغوث تعزى اإلداري حول البداع

المقابلة  (.Sig)(  تبين أن القيمة االحتمالية 5.26الموضحة في جدول )من النتائج 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد  0.05أكبر من مستوى الداللة " الختبار" التباين األحادي 

 .العمرفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى 
األعمار، وبالتالي فإن أن متطلبات العمل هي نفسها لكافة ذلك إلى  ويعزو الباحث

اإلبداع اإلداري مطلوب من الجميع بغض النظر عن أعمارهم، ألنهم يقومون بنفس العمل 
 ويتحملون نفس المسئوليات، والمطلوب منهم هو إدارة العمل داخل المدرسة بالشكل األمثل.

 العمر –"  األحادي التباين" اختبار نتائج:   (5.26) جدول

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 
أقل من 

 سنة 45

إلى  45
أقل من 

 سنة 55

سنة  55
 فأكثر

 0.694 0.366 4.13 4.10 4.16 اإلداري االبداع
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بين استجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05عند مستوى ) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية .3
 إلى المؤهل العلمي. لدى مديري مدارس وكالة الغوث تعزى اإلداري حول البداع

المقابلة  (.Sig)(  تبين أن القيمة االحتمالية 5.27الموضحة في جدول )من النتائج 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال  0.05أكبر من مستوى الداللة "  لعينتين مستقلتين -  Tالختبار" 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى المؤهل العلمي. 
نما هو وليد أفكار الشخص ذلك إلى  ويعزو الباحث أن اإلبداع ليس منهاجًا يدرس، وا 

رصة والمساحة نفسه، وبالتالي بغض النظر عن المؤهل العلمي للمدير، فإنه يمتلك نفس الف
 لالبداع في العمل بالطريقة التي يراها مناسبة.

 العلمي المؤهل –"  مستقلتين لعينتين -  T" اختبار نتائج:   (5.27) جدول

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 
ماجستير  بكالوريوس

 فأعلى
  اإلداري البداع

بين استجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05عند مستوى ) توجد فروق ذات دللة إحصائيةل  .4
 إلى سنوات الخدمة. لدى مديري مدارس وكالة الغوث تعزى اإلداري حول البداع

المقابلة  (.Sig)(  تبين أن القيمة االحتمالية 5.28الموضحة في جدول )من النتائج 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد  0.05أكبر من مستوى الداللة " الختبار" التباين األحادي 

 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى سنوات الخدمة.
أن سنوات الخدمة تضيف للمدير خبرة عملية، وربما تضيف له ذلك إلى  ويعزو الباحث

أكيد لن تكون ذات أثر كبير في قيادته نحو بعض الجوانب الفنية أو اإلشرافية، ولكنها بالت
، وخاصة أننا بتنا نرى العديد من القيادات الشابة التي تقود العالم نحو اإلبداع اإلداري اإلبداع

 في كافة المجاالت.
 الخدمة سنوات –"  األحادي التباين" اختبار نتائج: (5.28) جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال
لحت

ا (
Si

g
). 

أقل من 
 سنوات 5

إلى أقل  5
 10من 

 سنوات

إلى  10
أقل من 

 سنة 15

سنة  15
 فأكثر

 0.668 0.521 4.11 4.07 4.14 4.17 اإلداري االبداع
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بين استجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05عند مستوى ) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية .5
 إلى منطقة العمل. لدى مديري مدارس وكالة الغوث تعزى اإلبداع اإلداريحول 
المقابلة  (.Sig)(  تبين أن القيمة االحتمالية 5.29الموضحة في جدول )من النتائج  

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد  0.05أكبر من مستوى الداللة " الختبار" التباين األحادي 
 منطقة العمل. فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى 

التوزيع الجغرافي لمديري المدارس على المناطق التعليمية  أن ذلك إلى ويعزو الباحث
على ذلك أن المدير  المختلفة ال يحد بأي شكل من األشكال من قدراتهم اإلبداعية، ولعل الدليل

 المبدع يظل مبدعًا حتى لو تم نقله من منطقة تعليمية إلى منطقة تعليمية أخرى.

 العمل منطقة –"  األحادي التباين" اختبار نتائج: (5.29) جدول

 المجال
 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

 

القيمة 
 الحتمالية 

(Sig.) 
 رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال

       اإلداري االبداع



 

 

 

 

 

 الفصـــل السادس
 النتائج والتوصيات
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 الفصـــل السادس
 النتائج والتوصيات

 المقدمة 6.1
بعد استكمال هذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي حول أثر عوامل جودة نظام إدارة 

( على المبادرة واإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس وكالة الغوث EMIS) التعليممعلومات 
بقطاع غزة تبلورت عن الدراسة مجموعة من النتائج التي سيتم عرضها في هذا الفصل، وبعد 

ألهم التوصيات التي يقترحها الباحث من أجل االرتقاء بأداء النظام ورفع ذلك سيتم التطرق 
مستوى المبادرة واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس، وأخيرًا سيتم استعراض مجموعة من 

المقترحة لتكون نقطة انطالق للباحثين في هذا النظام أو في مجال أنظمة  المستقبليةالدراسات 
 وغيرها.المعلومات اإلدارية 

 نتائج الدراسة  6.2
ل لنتااالت التحلياال التااي تاام استعراصااها فااي الفصاال السااابسة فقااد أظهاارت الدراسااة النتااالت  وفقااا

 التالية:
وجود درجة عالية من الموافقة على المحور المتعلق بر )عوامل جودة نظام إدارة معلومات  -1

)جودة الظروف الميسرة( ، واحتلت ( من جانب مديري مدارس وكالة الغوثEMISالتعليم 
المرتبة األولى في رضا مديري المدارس، في حين احتلت )جودة المعلومات( المرتبة الثانية، 
 وفي المرتبة الثالثة كانت )جودة الخدمة( في حين احتلت المرتبة الرابعة واألخيرة )جودة

مستوى   EMISيم عوامل جودة نظام إدارة معلومات التعل النظام(. ورغم ذلك فقد نالت جميع
من الرضا من جانب مديري المدارس، وهذا يدلل على أن اإلمكانيات والخدمات  ياً عال

 والتسهيالت التي يقدمها النظام مرتفعة إلى حد ما وتساعد على دعم أدائهم.
 لدى مديري مدارس اإلداري واقع المبادرة واإلبداعوجود درجة عالية جدًا من الموافقة على  -2

حقق مجال المبادرة موافقة عالية حيث بلغ الوزن النسبي لهذا المجال ، و وكالة الغوث
، وهذا يعني أن %في حين بلغ الوزن النسبي لمجال "اإلبداع اإلداري" ، %

وهذا يدلل على امتالك مديري أفراد العينة على فقرات هذا المجال.  ل  بَ من قِ  هناك موافقة
 وَمَلِكة اإلبداع في عملهم بشكل كبير.المدارس لزمام المبادرة 
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 وفيما يتعلق بالنتائج المتعلقة بالفرضيات فقد توصلت الدراسة لما يلي:

بين عوامل جودة نظام  (α ≤ 0.05) داللة عند مستوىوجود عالقة ذات داللة إحصائية  .1
والمبادرة لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع  (EMIS)إدارة معلومات التعليم 

  .غزة

بين عوامل جودة نظام  (α ≤ 0.05) داللة عند مستوىوجود عالقة ذات داللة إحصائية  .2
واإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية  (EMIS)إدارة معلومات التعليم 

  .بقطاع غزة
، جودة جودة الظروف الميسرةهي: " المبادرة على المتغير التابع "رة ثتبين أن المتغيرات المؤ  .3

 جودة النظام، بينما تبين ضعف تأثير جودة الخدمة. ،المعلومات

)المتغير التابع( تم تفسيره من خالل العالقة المبادرة % من التغير في 25.8أن  تبينكما 
المبادرة لدى مديري % قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر على 74.2الخطية والنسبة المتبقية 

 . مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

جودة الظروف هي: " اإلبداع اإلداري رة على المتغير التابع "ثتبين أن المتغيرات المؤ  .4
 و جودة الخدمة . جودة المعلوماتو بينما تبين ضعف تأثير جودة النظام ، الميسرة

)المتغير التابع( تم تفسيره من خالل اإلبداع اإلداري % من التغير في 9.6أن  كما تبين
اإلبداع % قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر على 90.4العالقة الخطية والنسبة المتبقية 

 . اإلداري لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

بين متوسطات تقديرات  (α ≤ 0.05) داللة عند مستوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .5
 ، العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة(الجنسعينة الدراسة تعزى إلى )

بين متوسطات تقديرات  (α ≤ 0.05) داللة عند مستوىوجود فروق ذات داللة إحصائية  .6
منطقة العمل وذلك لصالح الذين يعملون " تعزى إلى جودة الخدمةعينة الدراسة حول مجال "

عوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم أما بالنسبة لباقي المجاالت و  خانيونس.في 
(EMIS)  معا فقد تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة

 الدراسة تعزى إلى منطقة العمل.

بين استجابات  (α ≤ 0.05) داللة عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية .7
إلى )الجنس، العمر،  المبحوثين حول المبادرة لدى مديري مدارس وكالة الغوث تعزى

 المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة،  منطقة العمل(.
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بين استجابات المبحوثين  (α ≤ 0.05عند مستوى ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية .8
ري لدى مديري مدارس وكالة الغوث تعزى لمتغيرات ) العمر، المؤهل حول االبداع اإلدا

فروق ذات داللة إحصائية بين العلمي، عدد سنوات الخدمة، منطقة العمل(. في حين توجد 
 .الجنس وذلك لصالح الذكور متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى 

 التوصيات  6.3

 التوصيات التالية:بناء على النتائج السابقة يقدم الباحث 

ضرورة مشاركة مديري المدارس في تصميم النظام والتعديل عليه، وأخذ آرائهم ومالحظاتهم  -1
جراء التعديالت الالزمة.  فيما يتعلق بالنظام على محمل األهمية وا 

فضي إلى ضرورة إجراء تقييم مستمر للنظام من أجل الخروج بأهم التوصيات التي تُ  -2
 تطويره.

ات ييري المدارس ونوابهم على السبيل األمثل لالستفادة من كافة الجزئتدريب كافة مد -3
 واإلمكانات الكبيرة المتاحة للنظام وسبل االستفادة منها في تطوير األداء المدرسي.

تدريب مديري المدارس ذوي الحاجة بشكل مستمر على استخدام النظام إلطالعهم على  -4
 التعديالت التي تم إدخاله عليها. آخر اإلضافات التي يوفرها النظام أو آخر

دعم كل المديرين المبادرين والمبدعين وتكريمهم ومنحهم حوافز مادية أو معنوية، باإلضافة  -5
 حذوهم. اإلى نشر قصص النجاح التي حققوها ليستفيد منها اآلخرون ويحذو 

ستفادة تفعيل دور وحدات مركز التطوير المهني وحثهم على إطالع المديرين على كيفية اال -6
من النظام في إنجاز األعمال بطريقة إبداعية، سواء كان ذلك عن طريق التدريب أو 

 اللقاءات أو النشرات التي يمكن توزيعها عليهم.

توفير الدعم الفني الالزم لجميع مديري المدارس في جميع األوقات وبشكل مستمر وشامل  -7
 المستخدمين.للتغلب على كافة المشكالت التي قد تواجه 

العمل بشكل مستمر على التأكد من توفر كافة التجهيزات المادية بالمدارس وخاصة شبكة  -8
 اإلنترنت بحيث ال ينعكس ذلك سلبًا على توجهات مديري المدارس نحو النظام.

ضرورة استكمال بناء البرنامج والربط الشامل مع دائرة الصحة والهندسة بالسرعة الممكنة  -9
بمعلومات دقيقة وشاملة من المتوقع أن تزيد من المبادرة واإلبداع اإلداري لدى للخروج 

 مديري المدارس.

ضرورة توفير كافة التطبيقات المدرسية المستخدمة مثل نظام إدارة الوقت أو نظام إدارة  -10
 لتوحيد قاعدة البيانات بشكل كامل. EMISأحوال البدالء ونظام إدارة األداء ضمن نظام 
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البرنامج ليشمل في جزء منه تمكين أولياء األمور من االطالع ومتابعة المستوى تطوير  -11
 التحصيلي والسلوكي ألبنائهم.

 

 الدراسات المستقبلية 6.4

في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة، وما انبثق عنها من توصيات للباحث، فإنه 
 يقدم اقتراحات لدراسات مستقبلية مثل:

( على التخطيط االستراتيجي EMISودة نظام إدارة معلومات التعليم )دراسة أثر عوامل ج -1
 من وجهة نظر اإلدارة العليا.

 ( لمعايير الجودة الشاملة.EMISدراسة مدى مالئمة نظام إدارة معلومات التعليم ) -2

( بوكالة الغوث الدولية ونظام EMISإجراء دراسة مقارنة بين نظام إدارة معلومات التعليم ) -3
( المستخدم في المدارس الحكومية أو أية مؤسسات تعليمية SMISمعلومات التعليم )إدارة 
 أخرى.

( وتطوير EMISدراسة أثر عوامل أخرى قد تسهم في نجاح نظام إدارة معلومات التعليم )  -4
 سبل االستفادة منه.

 
 ملخص الفصل السادس: 6.5

في هذا الفصل تم استعراض أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة بعد التحليل، كما تم 
استعراض النتائج المتعلقة بالفرضيات، وقدم الباحث مجموعة من التوصيات المبنية على نتائج 

من أجل االرتقاء بأداء النظام ورفع مستوى المبادرة واإلبداع اإلداري الدراسة التي تم عرضها، 
المقترحة لتكون  المستقبليةمديري المدارس، وأخيرًا اقترح الباحث مجموعة من الدراسات  لدى

 نقطة انطالق للباحثين في هذا النظام أو في مجال أنظمة المعلومات اإلدارية وغيرها.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 لمراجعالمصادر وا
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 

 المراجع العربية:

م(. واقع اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في 2011إبراهيم، لبيب عبد العزيز )
     (، 12، )مجلة كلية التربية جامعة عدنمحافظة عدن من وجهة نظر المعلمين، 

205-254. 
 ادر.. بيروت: دار ص3، ط لسان العربم(. 2003ابن منظور ،جمال الدين، أبي الفضل. )

أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في المستشفيات الخاصة م(. 2012أبو شكر، أحمد وليد )
على جودة الخدمات: دراسة تطبيقية على عينة من المستشفيات الخاصة في مدينة عمان 

)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الشرق األوسط،  من وجهة نظر الموظفين والمرضى
 عمان.

أثر جودة واجهة المستخدم الرسومية لنظم المعلومات اإلدارية م(. 2015حمود )أبو عيشة، م
)رسالة ماجستير غير  على دافعية الموظفين: دراسة تطبيقية على الجامعة اإلسالمية بغزة

 منشورة( . الجامعة اإلسالمية، غزة.
كندرية: الدار . اإلسنظم المعلومات اإلدارية في المنظمات المعاصرةم(. 2005إدريس، ثابت )
 الجامعية.

م(. تكنولوجيا المعلومات الحديثة وأثرها على القرارات اإلدارية في 2006البحيصي، عصام )
 ،(1)14. الجامعة اإلسالميةمجلة منظمات األعمال: دراسة استطالعية للواقع الفلسطيني. 

155-177. 
 القاهرة: دار الكتب العلمية.. نظم المعلومات اإلداريةم(. 2010بسيوني، عبد الحميد )

. اإلسكندرية: الدار نظم المعلومات اإلدارية: المفاهيم األساسيةم( : 2000البكري ،سونيا )
 الجامعية للنشر والتوزيع.

دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في محافظات شمال فلسطين م(. 2008بلوني، انجود )
ة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية، )رسال ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها

 نابلس.
 . القاهرة  1. طخبراء مركز الخبرات المهنية لالدارة، التفكير اإلبداعيم(.2004بميك )

 ، عمان، األردن : دار الفكر. 1. طنظم المعلومات اإلداريةم(. 2011تعلب، سيد )
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ى األداء الوظيفي: دراسة تطبيقية على اإلبداع اإلداري وأثره علم(. 2010جبر، عبد الرحمن )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية،  مديري وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

 غزة.
،  فلسطين: مطبعة أبناء 2. طالقواعد المنهجية لبناء االستبيانم(. 2010الجرجاوي، زياد )

 الجراح.
-ت اإللكترونية لوزارة التربية والتعليم قطاع غزةتقييم مدى نجاح الخدمام(. 2013حماد، أحمد )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، فلسطين. من وجهة نظر العاملين
 .  األردن، عمان: مؤسسة الوراق للنشر.مناهج البحث العلمي م(.2006الحمداني، موفق )

األردن: دار وائل للنشر  . عمان،نظم المعلومات المحاسبيةم(. 2004الحنطاوي، محمد )
 والتوزيع.

. األردن، عمان: جدارا اإلدارة اإلبداعية للجامعاتم(، 2006الخطيب، أحمد و معايعة، عادل )
 للكتاب العالمي.

م(. أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على اإلبداع 2008الخوالدة، رياض و الحنيطي، محمد )
-320(، 2)35، مجلة دراسات العلوم اإلداريةاإلداري في المؤسسات العامة األردنية. 

342. 
.  عمان، األردن: دار صفاء 1طسيكولوجية اإلبداع والشخصية. (. م2008الداهري، صالح )
 للنشر والتوزيع.

. دائرة  EMISم(. نظام إدارة معلومات التعليم 2015دليل المستخدم التدريبي لمدير المدرسة )
 التربية والتعليم باألونروا.

(. وكالة األمم المتحدة م2013يل مديري المدارس لتنفيذ برنامج القيادة من أجل المستقبل )دل
 إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ، عمان.

تاريخ االسترجاع م( . 2014أغسطس  31برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي )-رسالة التميز
 ( م2016 يناير 10)

https://www.skgep.gov.ae/docs/.../ 2014-أغسطس-31---مبادرا  -كن---التميز-رسالة .docx 
 

اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي: دراسة تطبيقية على األجهزة م(. 2003رضا، حاتم )
)رسالة ماجستير غير منشورة( . أكاديمية  األمنية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة

 نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.
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م(. واقع فعالية نظم المعلومات من وجهة نظر 2012رومي، إسماعيل وصالح ، علي، )
مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث متخذي القرار في جامعة القدس المفتوحة، 

 (، فلسطين.27، )والدراسات
ث التمكين اإلداري وعالقته باإلبداع اإلداري لدى مديري وكالة الغو م(. 2013الزاملي، يوسف )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة. الدولية في محافظات غزة
درجة ممارسة تكنولوجيا المعلومات وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى م(. 2012الزيود، ماجد )

)رسالة دكتوراة(، جامعة دلمون للعلوم  مديري المدارس الثانوية الحكومية في مملكة البحرين
 يا، البحرين.والتكنولوج

تطوير نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم للبنين م(: 2008الشمري، مشعان )
بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر مديري التعليم ومساعدهم ورؤساء األقسام تصور 

 )رسالة ماجستير غير منشورة( . جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية. مقترح
استراتيجية االدارة المدرسية في ضوء االتجاهات المعاصرة: م(. 2011الصالحي، نبيل محمود )

 . عمان، األردن: الجنادرية للنشر والتوزيع.ادارة الجودة  -التكنولوجيا  -القيادة 
(. اإلبداع اإلداري مدخل لتطوير إدارة مدارس م2012عبد الرازق، ماجدة والذيباني، منى. )

 .249-165(، 36)1مجلة كلية التربية. التعليم الثانوي بالمملكة العربية السعودية، 
–م(. اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس االبتدائية 2011عبد الرسول، محمود أبو النور )

 . 50-11(، 2)1.  مجلة الدراسات التربوية واالجتماعيةالواقع والمأمول. 
 ، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.المدخل إلى اإلبداعم(. 2006عبد العزيز، سعيد )

اإلدارة المدرسية المعاصرة في ظل (. 2012عبد المنعم، نادية ومصطفى، عزة جالل )
 .المجموعة العربية للتدريب والنشر . القاهرة، مصر:المتغيرات العالمية

البحث العلمي: مفهومه م(. 2001عبيدات، ذوقان وعدس، عبد الرحمن، وعبد الحق، كايد )
 . عمان، األردن: دار الفكر للنشر والتوزيع.وأدواته وأساليبه
، عمان، األردن: العالمية للنشر اإلدارة المدرسية ومتطلبات العصرم(. 2003العجمي، حسنين )

 والتوزيع.
 ع اإلبداع اإلداري ومعوقاته لدى مديري المدارس بمدينة الرياضواقم(، 2004العساف، وفاء )

 )رسالة ماجستير غير منشورة( . جامعة الملك سعود ،الرياض.
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م(. جودة المعلومات وأثرها في القيادة اإلبداعية من 2014العضايلة، رائد وأبو سمهدانة، مروة )
والتمويل في محافظات إقليم  وجهة نظر العاملين في البنك اإلسالمي األردني لالستثمار

 . 425-404(. 3)10، المجلة األردنية في إدارة األعمالالجنوب. 
تحليل واقع نظم المعلومات اإلدارية ودورها في صنع القرار في م( : 2012عطاونة، وجدي )

)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الخليل،  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية
 .فلسطين

فاعلية برنامج مقترح لتنمية التفكير اإلبداعي لدى المرشدين النفسيين م(. 2005علوان، رائد )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.في مدارس وكالة الغوث الدولية 

العوامل البيئية لنظم إدارة معلومات التعليم وتأثيرها على جودة م(، 2016كراز، معتصم )
في مدارس  EMISدراسة تطبيقية على نظام  -لومات المستخدمة في اتخاذ القراراتالمع

 رسالة ماجستير غير منشورة( . الجامعة اإلسالمية، غزة.األونروا في قطاع غزة )
 القاهرة: الدار الجامعية. . مواجهة وتدقيق نظم المعلومات.م(2005لطفي، أمين أحمد )

درجة توظيف الحاسوب في اإلدارة المدرسية لمدارس  م(.2009مهنا، عبد الوهاب محمود )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة  وكالة الغوث في محافظات غزة وسبل تطويرها

 اإلسالمية، فلسطين.
تأثير اإلبداع التكنولوجي في تطوير منتجات الشركة: دراسة حالة م(.  2009الموسوي، عطية )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. العراق، بغداد. ئيةالشركة العامة للصناعات الكهربا
موقع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى. تاريخ 

 /https://www.unrwa.org/ar(  م2016فبراير  13االسترجاع )
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى . تاريخ موقع وكالة األمم المتحدة 

 (م2016فبراير  16االسترجاع ) 
 -on%20Reform%20Strategy%20https://www.unrwa.org/.../Educati 

Committee%20ARABIC.DOC-%20for%20distribution%20to%20Sub 
 ، الموقع2016سبتمبر  1. تاريخ االطالع: EMISموقع نظام إدارة معلومات التعليم 

http://emis.unrwa.org/ 

م(. نظم المعلومات وأثرها في مستويات اإلبداع :دراسة 2010) النجار، فايز وملكاوي نازم
، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةميدانية في شركات التأمين األردنية. 

26(2 ،)257-279 . 
. عمان: دار إدارة االبتكار: المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثةم(. 2003نجم، عبود نجم )

 زيع.وائل للنشر والتو 

https://www.unrwa.org/ar/
https://www.unrwa.org/.../Education%20Reform%20Strategy%20-%20%20for%20distribution%20to%20Sub-Committee%20ARABIC.DOC
https://www.unrwa.org/.../Education%20Reform%20Strategy%20-%20%20for%20distribution%20to%20Sub-Committee%20ARABIC.DOC
http://emis.unrwa.org/
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و تأثيرهم في  االقتصاديةو  االجتماعيةأكتوبر(. أهمية المبادرة  24م،2010نشابة، شادي. )
 (.2016ديسمبر  12) :االسترجاعسياسات الدول. تاريخ 

 http://www.chadinachabe.com/?p=628 

رؤية -اإلداري والتجديد الذاتي للمدرسة الثانوية العامةاإلبداع م(. 2008نصر، عزة جالل )
 اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. استراتيجية،
م(، أثر جودة تكنولوجيا المعلومات اإلدارية المدركة في السلوك اإلبداعي 2009النوايسة، كفى )

منشورة(،  لدى مستخدمي نظام المعلومات في جامعة البلقاء التطبيقية )رسالة ماجستير
 جامعة األردن.
. عمان: دار صفاء اإلدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلوماتم(. 2001همشري، عمر )

 للنشر والتوزيع.
 . العين: دار الكتاب الجامعي.2. طاإلبداع: ماهيته، اكتشافه، تنميتهم(. 2007الهويدي، زيد )

. عمان: جدارا للكتاب كالتالمدخل اإلبداعي لحل المشم(. 2006هيجان، عبد الرحمن )
 العالمي.

م(. عالقة نظم المعلومات اإلدارية بجودة القرارات اإلدارية: دراسة حالة  2015الوادية، محمد )
وزارة التعليم العالي قطاع غزة ) رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة األزهر، غزة، 

 فلسطين.
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 المقابالت الشخصية:

، EMIS(، مشرف عام على إدارة نظام إدارة معلومات التعليم م2017البحيصي، حمدان )
 ظهرًا. 1الساعة  14/1/2017مكان المقابلة: مكتب غزة الرئيسي، موعد وتاريخ المقابلة: 

، EMIS(. مبرمج ومشرف على  إدارة نظام إدارة معلومات التعليم م2016طارق ) الهبيل،
 ظهرًا. 1الساعة  20/1/2016مكان المقابلة: مكتب غزة الرئيسي، موعد وتاريخ المقابلة:

 

، مكان المقابلة: مكتب غزة EMIS(. محلل أنظمة المعلومات لنظام 2016أبو ورد، إيهاب )
 .مساء 2الساعة  13/3/2016قابلة: الرئيسي، موعد وتاريخ الم
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 المالحق

 (: قائمة المحكمين1) رقم ملحق

 مكان العمل السم م
 التربية – منسق وحدة التدريب –األونروا  د. إبراهيم وشاح  .1

 الجودة – كلية التربية –الجامعة اإلسالمية  د. إياد الدجني  .2

 اإلحصاء –مختص تربوي  –األونروا  حسام السيدد.   .3

 نظم المعلومات – منسق وحدة التدريب –األونروا  د. سامح الجبور  .4

 التربية – مدير مدرسة –األونروا  د. عبد رب النبي أبو سلطان  .5

 التربية – منسق وحدة التدريب –األونروا  د. كامل أبو شملة  .6

 نظم المعلومات – رئيس وحدة التقييم –األونروا  د. كمال الهنداوي  .7

 إدارة األعمال – كلية فلسطين التقنية د. منصور األيوبي  .8

 التنمية البشرية والتدريب – الديوان العام للموظفين د. نبيل اللوح  .9

 التربية – مدير منطقة تعليمية –األونروا  د. نبيل الصالحي  .10

 إدارة األعمال – المفتوحةجامعة القدس  د. نضال المصري  .11

 كلية التجارة –الجامعة اإلسالمية  د. وسيم الهابيل  .12
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 : الستبانة (2) رقم ملحق
 

 
 
 
 

 السادة/ مديرو ومديرات مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة      الكرام،،،
 تحية طيبة وبعد،

 الموضوع/ استبانة لدراسة علمية
الماجستير في يقوم الباحث بإجراء دراسة لستكمال متطلبات الحصول على درجة 

 إدارة األعمال بعنوان:
 اإلداري المبادرة واإلبداععلى  (EMIS)أثر جودة نظام إدارة معلومات التعليم 

 لدى مديري مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة 
 

متطلبات الدراسة يرجى منكم تعبئة االستبيان المرفق والذي يشتمل على  والستكمال
األساسية، والقسم الثاني يتكون من محورين، األول: يتعلق  المعلوماتقسمين: األول يتضمن 

 عوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم، المحور الثاني: يتعلق بقياس المبادرة واإلبداع بقياس
 لدى مديري المدارس. اإلداري

آمُل منكم التعاون وتقديم المعلومات التي تساعد في إتمام هذه الدراسة وتعبئة هذا 
يان بكل دقة وموضوعية، علمًا بأن كل ما تدلون به من معلومات ستكون محل اهتمام االستب

 الباحث وستحاط بالسرية التامة ولن تستعمل إال ألغراض البحث العلمي فقط. 
 وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،

                                                            
 

 لي حبشصالح ع الباحث/ 
 
 

 زةــغ – ةــالميــــــة اإلســـــــــامعـالج

 شئون البحث العلمي والدراسات العليا

 التـــجــــــــــــــــــارةة ــــــــــــــــــليـك

 ماجستير إدارة األعمـــــــــــــــــــــــال
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 القسم األول: البيانات األساسية:
 ( أمام الختيار المناسب:يرجى اختيار البديل المناسب لكل مما يلي بوضع إشارة )

 
 . الجنس1
 ذكر   أنثى 
 

 . العمر2
  سنة    35أقل من      35  45إلى أقل من 
 45  55إلى أقل من      55 فأكثر 

 

 
 . المؤهل العلمي:3
    بكالوريوس      ماجستير         دكتوراة 

 

 
 . عدد سنوات الخدمة )كمدير مدرسة(:4
  سنوات         5أقل من   5  سنوات 10إلى أقل من 
 10  سنة  15إلى أقل من    15 سنة فأكثر 

 

 
 :منطقة العمل )المحافظة(. 5
       الشمال    غزة              الوسطى         خانيونس رفح 
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: فيما يلي مجموعة من البنود وأمام كل منها خمسة خيارات، يرجى وضع القسم الثاني
 ( أمام الخيار المناسب:إشارة)

 (EMIS: التعرف على واقع عوامل جودة نظام إدارة معلومات التعليم )المحور األول 
 درجة الموافقة 

 البند م
 موافق
 بشدة

 محايد موافق
 غير
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 ((System Qualityالمجال األول: جودة النظام 

      .يعتبر النظام سهل الستخدام  .1
      يعتبر النظام سهل التعلم.  .2
      يتسم النظام بالمرونة.  .3
      يعالج النظام البيانات بدقة.  .4
      يربط النظام البيانات مع بعضها البعض.  .5
      قاعدة بيانات النظام كافياا.يعتبر محتوى   .6

7.  
بتغيير خصائص العرض حسب  يسمح النظام 

 رغبة المستخدم.
     

8.  
يسمح النظام بالتكامل مع أنظمة تكنولوجيا 

المعلومات األخرى مثل أنظمة الموارد البشرية 
 والدوائر األخرى.

     

      يلبي النظام حاجات المستخدمين.  .9
      موثوقاا به.يعتبر النظام   .10
      يتميز النظام بالكفاءة.  .11

 (Information Qualityالمجال الثاني: جودة المعلومات )
      يزود النظام المستخدمين بمعلومات فورية.  .1
      معلومات النظام مفهومة وغير معقدة.  .2
      المعلومات التي يقدمها النظام ذات قيمة عالية.  .3
      موجزة ومختصرة.معلومات النظام   .4
      معلومات النظام مناسبة لما صمم ألجله.  .5
      يمكن الوصول للمعلومات في النظام بسهولة.  .6

7.  
يقدم النظام المعلومات في شكل يمكن الستفادة 

 منه بسهولة.
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 درجة الموافقة 

 البند م
 موافق
 بشدة

 محايد موافق
 غير
 موافق

 غير موافق
 بشدة

8.  
يمكن الحصول على المعلومات المطلوبة من 

 النظام في أي وقت وأي مكان.
     

      تحديث المعلومات في النظام باستمرار.يتم   .9
 (Service Quality)المجال الثالث: جودة الخدمة 

تعتبر واجهات النظام واضحة ويسهل التعامل   .1
 معها.

     

      بميزات جذابة بصرياا. يتمتع النظام في تصميمه  .2
      يلبي النظام طلبات المستخدمين بشكل صحيح.  .3

4.  
على النظام المستخدمين يزود المشرفون 

 بالخدمة في وقتها.
     

      يمكن العتماد على المشرفين على النظام.  .5

6.  
يمتلك المشرفون على النظام برامج وأجهزة 

 حديثة.
     

7.  
يهتم  المشرفون على النظام بتقديم حلول 

 لمشكالت عامة تواجه المستخدمين.
     

      النظام.أشعر باألمان في معامالتي مع مشرفي   .8
 (Facilitating Conditions Qualityالمجال الرابع: جودة الظروف الميسرة )

      تتوفر لديَّ الموارد الالزمة لستخدام النظام.  .1
      تتوفر لديَّ المعرفة الالزمة لستخدام النظام.  .2

3.  
يعتبر النظام متوافقاا مع األنظمة األخرى التي 

 استخدمها.
     

4.  
فريق يقدم خدمة الدعم الفني لمستخدمي يوجد 
 النظام.
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 لدى مديري المدارس. اإلداريالمحور الثاني:  التعرف على واقع المبادرة واإلبداع 
 درجة الموافقة 
 

 البند
 موافق
 بشدة

 محايد موافق
 غير 
 موافق

غير 
 موافق
 بشدة

 (The Initiativeالمجال األول: المبادرة  )      
      أواجه المشاكل بشكل فاعل.  .1
      أبحث عن الحلول مباشرة في حال واجهت أي مشكلة.  .2
أنخرط مباشرة وبفاعلية بالعمل عندما تتاح لي أي   .3

 فرصة لذلك.
     

      أبادر بالقيام باألعمال حتى لو لم يقم اآلخرون بذلك.  .4
      أستغل الفرص بسرعة من أجل تحقيق أهدافي.  .5
      بأعمال إضافية عادة أكثر مما هو مطلوب مني. أقوم  .6
      أعتبر نفسي جيدًا في تطبيق األفكار.  .7

 Administrative Creativity  اإلداري المجال الثاني: اإلبداع      
      أقترح طرقًا جديدة لتحقيق األهداف والغايات.  .1
      أبحث عن تقنيات وعمليات وأفكار جديدة للعمل.  .2
      أقترح طرقًا جديدة لرفع جودة العمل.  .3
      أقدم أفكارًا جديدة لتحسين األداء.   .4
      أقترح طرقًا جديدة ألداء العمل.  .5
أقوم بأعمال إبداعية في العمل عندما تتاح لي الفرصة   .6

 لذلك.
     

      أطور خططًا وجداول عمل  كافية لتنفيذ أفكار جديدة.  .7
      مصدرًا جيدًا لتوليد األفكار اإلبداعية.أعتبر نفسي   .8
      أحفز اآلخرين وأمنحهم أفكارًا جديدة.  .9

      أواجه المخاطر التي تعترضني بثقة.  .10
      أقدم عادة حلواًل إبداعية للمشاكل.  .11
أتبع في كثير من األحيان طرقًا جديدة للتعامل مع   .12

 المشاكل.
     

 شكراا على حسن تعاونكم،،،

  / صالح علي حبشالباحث                                                 


