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   وتكنولوجيا المعلوماتالمدارس اإلداريةالعالقة بين 
   في اتخاذ القرارات  اإلداريةودورهاواالتصاالت، 

 مراكز  وضباط تدريبدراسة ميدانية لدى مديري (
   )التدريب المهني في األردن

  
  عدنان بدري اإلبراهيمالدكتور 

  كلية التربية 

  األردن-جامعة اليرموك 

  ملخصال
 والمـدارس اإلداريـة،    ،تكنولوجيـا المعلومـات   سة إلى الكشف عن     هدفت هذه الدرا  

  مراكز التدريب المهني    وضباط تدريب  ، في اتخاذ القرار اإلداري لدى مديري      ودورها
   وذلك من خالل إعداد اسـتبانة جـرى التأكـد مـن صـدقها وثباتهـا                ،في األردن 

 :، هـي إداريـة فقرة شملت أربع مدارس ) 33(تكونت من و ،)0.94= كرونباخ ألفا  (
 والمدرسـة   ، والمدرسة الـسلوكية   ، ومدرسة العالقات اإلنسانية   ،المدرسة الكالسيكية 

 التكنولوجيـا فقرة، تعكس كل منها استخدام      ) 30(كما احتوت االستبانة على     . الحديثة
جـرى  ومديراً وضابط تـدريب  ) 83(تكونت عينة الدراسة من    و. مصدراً للمعلومات 

تحليل التبـاين   ، و )ت(اختبار  ابية واالنحرافات المعيارية، و   استخدام المتوسطات الحس  
أظهـرت نتـائج    و. لإلجابة عن أسئلة الدراسة    والتكرارات   ،النسب المئوية ، و حادياأل
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الدراسة أن أعلى المتوسطات الحسابية في استجابات المديرين وضباط التدريب سجلت           
المراكز المهنية  ن قبل مديري     م التكنولوجياأن استخدام   ولمصلحة المدرسة السلوكية،    

وبنـاء  %). 82.7( والوضوح وبنسبة ، يكسب قراراتهم صفة الشفافيةوضباط التدريب 
ضـرورة تبنـي فلـسفة    : على نتائج الدراسة جرى الحصول على توصيات عدة منها     

 ،واضحة ومحددة في اتخاذ القرارات اإلدارية، واعتماد تكنولوجيا المعلومات مفهومـاً          
 وضـباط  ،سة في األعمال اإلدارية من مديري مراكز التدريب المهنـي   وأسلوب ممار 

  .التدريب

 ،اتخاذ القـرار اإلداري    ،المدارس اإلدارية  ،تكنولوجيا المعلومات : الكلمات المفتاحية 
  .األردن ،مراكز التدريب المهني
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   :خلفية الدراسة
البشري مهما كانت طبيعة لنشاط ل وقيمتها من أنها تشكل مورداً     ،تنبع أهمية المعلومات  

 ومعين ال يتناقص ينهـل  ،فالمعلومات ينبوع ال ينضب. هذا النشاط، ومهما كان مجاله   
وبما . التي يقوم بها  المختلفة   والفعاليات   ، ويستثمره في األنشطة   ، ويوظفه ،منه اإلنسان 

 األنشطة البشرية الحيويـة التـي تمـارس فـي حيـاة             منأن عملية اتخاذ القرارات     
 فـي القـرارات التـي       اً أساسي مدخالًتعد   المعلومات   فإنيمات اإلدارية المختلفة    التنظ
في الوقـت   المالئمة  وبقدر توافر المعلومات    .  كان موقعه  أياًداري  اإلمسؤول  ال يتخذها

المعلومـات  تكنولوجيـا   تخـدم   كما  . دقيقة وصحيحة  القرارات اإلدارية    تكونالمالئم  
 بوصـفها من البدائل أمامهم الختيار األنسب منها       متخذي القرارات في عرض العديد      

   .)13،ص1995عبد الهادي و بوعزة، (نوعاً من تقنيات االتصال المدنية 

تعد عملية اتخاذ القرارات من التحديات التـي تواجـه التنظيمـات اإلداريـة علـى                
فهي عملية تتعامل مع متغيرات ال تـرتبط بالمجـال التنظيمـي            .  المختلفة المستويات

 ،البيئة المحيطة به، والضغوط االجتماعيـة    في الحسبان   حسب، إنما تخرج عنه لتأخذ      ف
كما تستمد التنظيمـات  ). 83،ص1993حسبو،(والقوى الخارجية التي تؤثر وتتأثر بها      

 ، وفاعليتها من طبيعة القـرارات اإلداريـة ونوعهـا         ،اإلدارية قوتها وثبات وجودها   
تجـري   واألعمال التي    ،نشطة واأل ،ع اإلجراءات نقطة البداية لجمي  لكونها   ،ومصدرها

 ،فرةاعلى صانعي القرارات المعرفة الكاملـة بالبـدائل المتـو       يجب  في التنظيم، وهنا    
واإلدراك الكامل للمعطيات القيمية المرتبطة بجوهر المـشكلة        ،  والنتائج المترتبة عليها  

   .)214، ص1994الحسيني،(

 ما هو إال ،ذري في ظل انتشار استخدام الحاسوبن ما يواجه العالم اليوم من تغير جإ
عداد أ: نتيجة للتقدم السريع الذي تشهده التكنولوجيا وما يرافقه من زيادة يومية في

 المعلومات التي تعد اليوم مورداً اقتصادياً في عالم يعيش في  تكنولوجيامستخدمي
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 والحاسب نالحظ ،ا، ومع اتساع نطاق التكنولوجي"بال حدود"عصر يطلق عليه تسمية 
 ، وعلى األصعدة، واالتصال في إدارة التنظيمات،ارتفاع قدرة تقنيات المعلومات

 وتنوع مصادرها ،وهذا يرجع أيضاً إلى تعدد قواعد البيانات ، المختلفةوالمستويات
وهنا تبرز الحاجة إلى تطوير سلوكات متخذي القرارات ) 462،ص1997سيندوف،(

ن نجاح إ إذ مل مع التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات،ليكون باستطاعتهم التعا
وتوظيفها  ، والتكنولوجيا، وتفوقها في ضم المعلومات،القيادة اإلدارية يرتبط بقدرتها

يجري  حيث تعمل العقول والتكنولوجيا معاً، وبذلك ،"مجتمع المعلومات"في بناء 
اقع ملموس في ظل تكنولوجي  ومراميه إلى و، وأهدافـه،تحويل سياسات التنظيم

   .)315،ص1998 ،عبد الوهاب وشيحا(معلوماتي تام 

لمدارس الفكرية التخاذ القرارات في التنظيمـات اإلداريـة عبـر     على ا وفي نظرة سريعة    
واتخـاذ  على نحو عـام،     التاريخ، نجد أن ما شهده العالم من تنوع في النظريات اإلدارية            

انعكاساته الواضحة على األساليب المتبعة فـي اتخـاذ         ، كان له    على نحو خاص  القرارات  
 ،ة واإلدارة اإلداري،وبدءاً بالنظرية اإلدارية الكالسيكية التي تمثلت باإلدارة العلمية. القرارات

والبيروقراطيــة، نجــدها ركــزت علــى المهــارات التقنيــة فــي اتخــاذ القــرارات 
 ،إلدارة على المهارات البشريةالنظرية السلوكية في اركزت   حينفي) 24،ص1998بلوط،(

  ).38ص ،1980بوحوش، (من أوليات العمل اإلداري في اتخاذ القرارات وعدتها 

 فـي   )Hawthorn(أما مدرسة العالقات اإلنسانية التي نبعت من تجربـة هـاوثورن            
والتي قام بها مجموعة مـن       ،ات القرن العشرين  يالواليات المتحدة األمريكية في ثالثين    

علـى  فقد ركـزت   )Elton Mayo( مايون وعلى رأسهم أيلتو، واالجتماع،نفسعلماء ال
 رضا األفراد عن العمل داخل المؤسسات اإلنتاجية رداً على تنظيم العمل وفق تـايلور            

)(Taylor  ، ودوافعهم التي يأتون بها إلى مواقع العمـل        ،ألفراد حاجاتهم الخاصة  ألن ل  .
 ،وطريقة معاملة المـشرف لـه     ،  بات هذا العمل  ن متطل إوفي أثناء قيام الفرد بالعمل ف     

 ومستوى إشباعه لحاجاته االجتماعية مثل الحاجـة        ،الفرد في جماعة العمل    وعضوية
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  ودرجة قبولهم وحبهم له، يمثل في  مجموعـه مـضموناً           ،مع اآلخرين الحضور  إلى  
ويعـد   ومستوى أدائـه  ،استجابات الفرد ومستوى رضاه عن العمل   في   يؤثر   اجتماعياً
   لـذي قـدم سـلم الحاجـات ودوكـالس مـاكروجر            ا A ،Maslow ماسـلو    مأبراها

(D, Macroger) الذي قدم نظرية )X (ونظرية)Y ( شهر البـاحثين فـي نظريـة    أمن
  ).102،ص1995شريف (العالقات اإلنسانية 

 وهي إحدى النظريات التي انبثقـت عـن المدرسـة       ،وجاءت النظرية اإلدارية الكمية   
 آخر في اتخاذ القرارات اإلدارية باعتمادها األرقـام         رة لتضيف أسلوباً  الحديثة في اإلدا  

 والمعلومات التي تساعد    ، والبيانات ، من خالل استفادتها من المعادالت الرياضية      اًأساس
 ودعمها في تحسين الكفاية اإلنتاجية في المؤسـسات المختلفـة           ، اتخاذ القرارات  على

 ، وتطـوره  ،هـور الحاسـب اإللكترونـي     ن لظ أومما ال شك فيه     ). 1997،مشرفي(
 في ظهور العديد من النظريات     اًثرأ وشيوع استخداماته المتنوعة     ، واستعماله ،وانتشاره

  والنظريـة الموقفيـة    ،ومن أبرزهـا نظريـة الـنظم اإلداريـة         اإلدارية المعاصرة، 
هذه   بنظرية البحث اإلجرائي،   سمى أحياناً ي ونظرية إدارة العمليات أو ما       ،)الطوارئ(

 ومتنوعة في اتخـاذ القـرارات     ،ساليب مختلفة بأالنظريات التي عبرت عن مضامينها      
  .)1998بلوط، (

 فهي عملية تتميـز بتنـوع       ،والسهلة،  ن عملية اتخاذ القرارات ليست بالمهمة اليسيرة      إ
 وأقومهـا   ،فضل البدائل أعملية اختيار من    وهي   ، وتعدد األطراف المعنية بها    ،أبعادها
 أن نزعت اإلدارة اليوم ثوبها التقليـدي التخبطـي العـشوائي فـي اتخـاذ                 بعد سبالً

 وفي العالم المتقدم نجدها اليوم تقوم على فلـسفة واضـحة            . وإدارة األفراد  ،القرارات
تنبثق منها أهداف توجه العمل اإلداري من خالل األساليب التي تساهم في إيجاد مناخ              

ولتجعلها قادرة على الوقوف والتنافس خـارج       ،وبنائهاتنظيمي إبداعي داخل المؤسسة     
 بل ،اتخاذ القرارات على مستوى إداري معين دون سواه    ال يقتصر   كما  ،  حدودها أيضاً 

 ويعكس من خالله درجـة      ،أرجاء المنظمة كل  وفي  المختلفة،  يمارس على المستويات    
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ـ    . والتبصر في األمور   ، وقدرتهم على تحمل المسؤولية    ،ة الرؤساء يكفا زداد  وهـذه ت
   كلمـا زاد حجـم المنظمـة وحـساسية مهامهـا           شد وقعـاً  أ وتكون   ، وتعقيداً ،أهمية

  ).114ص ،1993 حسبو،(

عملية "بأنها ) Shill.et al(آخرون اتخاذ القرارات فقد عرفها شل وعملية أما عن مفهوم 
 من بين  سلوكياً وهي التي تختار نشاطاً،واعية قائمة على افتراضات حقيقية وقيمة

 ،)137،ص1994الحسيني، ( ". بقصد التحرك نحو وضع مرغوب فيه،كثرأن أو بديلي
 وبما أن العمل ، على المعلومات المتوافرةوبما أن عملية اتخاذ القرار تعتمد أساساً

 جعل المعلومات متاحة أمام متخذي وجباإلداري يعتمد على المعلومة ركيزة أساسية 
 وتعدد مراكز إنتاجها وما يشهده العالم من ،ت فالحجم المتزايد من المعلوما؛القرارات

 ، والحقائق بدرجة تفوق القدرة على استيعابها من قبل مركز معين،تكديس المعلومات
جعل من الضروري المالئم  أو حتى إيصالها في الوقت ،أو حصرها في دائرة معينة

 لدىليها فر في ساعة الحاجة إا ونماذج من بيانات وإحصاءات تتو،حوسبتها بأشكال
فالمعلومة ) 61ص ،1988ياغي، (  وأدنى تكلـفة،متخذي القرارات بأقل جهد

كما يعتمد عليها العمل . الصحيحة هي التي توجه صانعي القرارات للمسار الصحيح
 وغيرها ، وتقويم، ورقابة،وتنفيذ ، وتنظيم، وتخطيط،من أهدافكلها اإلداري بمهامه 

 دراسة شريف إلى أن القرار الموفق يعتمد بنسبة من العمليات اإلدارية، وهنا تشير
 ، وسرعة البديهة،على اإللهامو%) 10(نسبة بفرة واعلى المعلومات المتو%) 90(

  ).127-126، ص1995، شريف(والموهبة الشخصية 

 وسهولة إخراج كميات كبيرة من      ،ن العالقة الطردية بين تطور تكنولوجيا المعلومات      إ
 ليـتمكن صـانعو     ، عميقة ودراية كافية بما هـو مطلـوب        المعلومات يتطلب معرفة  

كثـر معنـى وأهميـة    أكون ت وصقلها ل، وتبويبها ،القرارات من تحليل هذه المعلومات    
 إضافة إلى التأكد من الوثوق بأنها نافعة ومفيدة فقد بينت          ،فقطوليس جمعها في ملفات     

من المعلومات  %) 80(ن  أ التي تواجه صانعي القرارات ب     تالمشكال) 1991دومند،  (
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الهائل من المعلومات لـيس      أكثر من النفع فالكم    لهم   التي يستخرجونها تجلب أضراراً   
ثقة صانعي القرارات بل يزداد معها أيضاً التضليل المعلوماتي          من   زيديبالضرورة أن   

ـ  أن يكونوا على مستوى عال مـن الكفا        األمر الذي يفرض على هؤالء الصانعين      ة ي
 وحسن اختيارها بما يضفي عليها المصداقية المطلوبـة         ،اء المعلومات والقدرة في انتق  

  ).53،ص1991فيكري وفيكري، (

 ، واإلرشـادية  ، واالستشارية ،وبما أن مؤسسة التدريب المهني تقدم الخدمات التدريبية       
 مهـام   تـؤدي  هذه المؤسسة    ألن، وممارستها والمهن بأفضل نوعيه     ،وتنظيم األعمال 

  وإعداد القوى العاملة من خالل تـصميم البـرامج         ،دريب المهني رئيسة هامة مثل الت   
ة من هم على    يرفع كفا لوتدريب المستجدين والباحثين    ، التدريبية لفرض التلمذة المهنية   

وتطـوير المؤسـسات الـصغيرة      ، من المهنيين وتنظيم العمل المهنـي     س عملهم   أر
مـدى اسـتخدام     جاءت هذه الدراسة للكشف عـن        .والمتوسطة على مستوى الوطن   

  . في غاية األهميةد ودورها في اتخاذ القرار اإلداري الذي يع،تكنولوجيا المعلومات

  :مشكلة الدراسة
 ،العالقة بين المدارس اإلداريةما : تياآلتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس 

 ،ريلدى مدي  واالتصاالت ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية،وتكنولوجيا المعلومات
  وضباط تدريب مراكز التدريب المهني في األردن؟

   :أهداف الدراسة وأسئلتها
  :إلىالحالية هدف الدراسة ت

تعرف األصول الفكرية التي يعتمدها مديرو المراكز المهنية وضباط التدريب في  .1
  .اتخاذ قراراتهم اإلدارية من وجهة نظر المديرين وضباط التدريب أنفسهم
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 اتخاذ القرارات علىنولوجيا المعلومات التي تساعدهم الكشف عن طبيعة تك .2
 .اإلدارية

الكشف عن الفروق في نمط المدارس اإلدارية التي يعتمد عليها مديرو المراكز  .3
 والتي تعزى إلى عدد ،المهنية وضباط التدريب في اتخاذ القرارات اإلدارية

  .دورة الحاسوب والمشاركة في ، وموقع المركز،سنوات الخبرة والمؤهل العلمي

  :األسئلة اآلتيةعن وذلك من خالل اإلجابة 

ما المدارس اإلدارية التي يعتمد عليها مديرو المراكز المهنية وضباط التدريب  .1
  .؟في اتخاذ القرارات اإلدارية في األردن

هل تختلف المدارس اإلدارية التي يعتمد عليها مديرو المراكز المهنية وضباط  .2
المؤهل العلمي، موقع المركز، (قرارات اإلدارية باختالف التدريب في اتخاذ ال

 .؟ )المسمى الوظيفي

مديرو المراكز  عليها  استخدامات تكنولوجيا المعلومات التي يعتمدياتما مستو .3
 .المهنية وضباط التدريب في اتخاذ القرارات اإلدارية؟

ز وضباط ها مديرو المراك عليما العالقة بين المدارس اإلدارية التي يعتمد .4
 .التدريب في اتخاذ القرارات اإلدارية ودرجة استخدام الحاسوب لديهم

  :أهمية الدراسة
  :تيةاآلتنبع أهمية الدراسة من األمور 

 ،كون الدراسة تتمحور حول جوهر العمل اإلداري والتدريبي ومهمتهما الحيوية .1
ة والمرتبطة  فهي تعد من العمليات اإلدارية المستمر،وهي عملية اتخاذ القرارات

كبر مسؤوليات أ إضافة إلى كونها من ، كلهاأركان الجهاز التنظيمي اإلداريب
  . المركز المهني وضباط التدريبيمدير



 عدنان بدري اإلبراهيم                           2010-الرابع العدد -26المجلد –مجلة جامعة دمشق 

 

  259  

جاءت الدراسة الحالية لتكشف عن العالقة بين المدارس اإلدارية التي تنبع منها  .2
 والتي ،القرارات اإلدارية الصادرة عن مديري المراكز المهنية وضباط التدريب

 والتخبط لتحقيق ، عن العشوائيةتعد مرتكزات أساسية في العمل اإلداري بعيداً
  . واألهداف اإلدارية المنشودة،الغايات

 وضباط ة،جاءت الدراسة الحالية لتكشف عن قدرة مديري المراكز المهني .3
التدريب المتخذين للقرارات في كيفية تعاملهم مع مصادر المعلومات وحسن 

تصال في اال وقنوات ،قوانينالتعليمات والنظمة واألا وأساليب توظيف استخدامه
  واالتصاالت التي تسخر في مجاالت الحياة،عصر تعم فيه تكنولوجيا المعلومات

  .كلها

تأتي أهمية الدراسة الحالية من التطور الذي يشهده التدريب في األردن وهو يمر  .4
المية بعد أن اجتاز مرحلتين من بمرحلة هامة  لتحقيق المنافسة العربية والع

ما تقدمه التكنولوجيا من كميات كبيرة بيفرض التطوير الكمي والنوعي كما 
 ويحسنوا ،منها أن يستفيدواومتنوعة من المعلومات على صانعي القرارات 

 والمتكاملة ،استثمارها وتوجيهها من خالل تبني الخطط االستراتيجية الشاملة
 والتطرف ونحن نعيش في عالم معلوماتي شبكي ،عشوائية وال، عن الغموضبعيداً

  . والبشرية في وعاء واحد، وجمع اإلمكانات المادية، والحواجز،تخطى الحدود

  :تحديد المصطلحات
  :اعتمدت هذه الدراسة تعريف المصطلحات كما يلي

ا لها  على التعبير عن إرادتها بم- مدير المركز المهني – قدرة اإلدارة:اتخاذ القرارات
 أو إلغاء إجراء ، أو تعديل، لألنظمة واللوائح والتعليمات قاصدة إنشاءمن سلطة وفقاً
  .المصلحة العامة لتحقيق أهداف محددةفي الحسبان معين آخذين 
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كثر فائدة ومعنى وقيمة أإعدادها ومعالجتها لتصبح في شكل جرى  البيانات التي :المعلومات
 يمكن تداولها وتسجيلها ونشرها واستخدامها ، حيثعهابعد تحليلها أو تفسيرها أو تجمي

  ).1988وحسب اهللا،،الشامي(ألغراض متعددة ومتنوعة وخاصة في اتخاذ القرارات 

 التكنولوجيا التي يحصل منها متخذو القرارات على المعلومات :تكنولوجيا المعلومات
 ، اهتماماتهموترضي ، وتحققها،حاجاتهم والتي تلبي ،عن طريق استخدام الحاسوب

 أو نظم مادية أو ، أو سلطة تشريعية، أو جماعات، أو أفراد،والصادرة عن منظمات
  . وأنواعها المختلفة،طبيعية محيطة بأشكالها المتنوعة

برز أومن   مجموعة متنوعة من المداخل الحديثة لدراسة اإلدارة،:المدرسة الحديثة
رسة النظم، والمدرسة الظرفية ، ومدرةمدرسة علم اإلدا: هذه المدارس الحديثة

 والمدرسة الرياضية، ومدرسة النظام االجتماعي، والمدرسة التجريبية، ،)الموقفية(
  ).110-109،ص2006حمادات،(.واإلدارة باألهداف ومدرسة نظرية القرارات،

العالقات اإلنسانية في العمل، وهذه بهتم التي ت المدرسة: العالقات اإلنسانيةمدرسة
ؤمن بأن السلطة ليست موروثة في القائد التربوي، وال هي نابعة من القائد المدرسة ت

ل ألتباعه في المدرسة، فالسلطة في القائد نظرية وهو يكتسبها من أتباعه من خال
 حاجات معرفة ومن ضمن مسؤوليات مدير المدرسة ،إدراكهم للمؤهالت التي يمتلكها

 ، أهمية التوفيق بين حاجات المدرسينديروتق ،لهايحلت و،وفهمهاالمدرسين والتالميذ 
ما يتوخاه أصحاب  و)41 ص ،2004الخواجا، . ( وحاجات المدرسة،والتالميذ

وظيفتهم  واالجتماعية التي تجعل العاملين يؤدون ،النظرية هو مراعاة األبعاد النفسية
  ).25، ص 2001عريفج، ( لمراوغة ومقاومة السلطةإلى ا اللجوء بعيداً عن
 المدرسة التي تعتمد على السلوك اإلنساني في تحديد أنماط القيادة :ة السلوكيةالمدرس

وتفترض أن ،الفعالة على أساس أن مؤشر القيادة الفعالة غير موجود في سمات القائد
جل تحقيق األهداف المتوخاة أ من ،القائد الفعال يمتلك نمطاً قيادياً محدداً لقيادة اآلخرين

  .) Hanson,1979,p129(اجية والروح المعنويةبأعلى درجة من اإلنت



 عدنان بدري اإلبراهيم                           2010-الرابع العدد -26المجلد –مجلة جامعة دمشق 

 

  261  

هذه تركز و ، أسلوب في اإلدارة يهتم أساساً بتطوير أداء الفرد:المدرسة الكالسيكية
 وترتكز هذه النظرية على ، وظروفه،وليس على الفرد العامل، على العملدرسة مال

ملين حسب اختيار العاو ،التاستخدام األسلوب العلمي في التوصل إلى حلول للمشك
 تسند لإلدارة إذ ،االرتكاز على مبدأ التخصصو ،االهتمام بتدريب العاملينو ،الجدارة

ومن رواد هذه المدرسة تايلور  ،الوظائف اإلدارية، ويتولى العاملون مهام التنفيذ
)Taylor( وهنري جانت ،Henry Gantt)(. )،112،ص2006حمادات.(  

  :محددات الدراسة
  :  يليتقتصر الدراسة على ما

  .2005 للعام  عينة من مديري المراكز المهنية وضباط التدريب في األردن .1

المهنية المدارس اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات في اتخاذ القرارات في المراكز  .2
مدرسة العالقات و وهي المدرسة الكالسيكية، ، وردت في أداة الدراسةالتي

 .لحديثةوالمدرسة ا والمدرسة السلوكية، اإلنسانية،

 اتخاذ المهنية فينوع الخدمات التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات لمديري المراكز  .3
 .الخدمات من نوعاً) 30 (والمحددة بـ القرارات 

  : الدراسات السابقة
 وتكنولوجيـا   ،المـدارس اإلداريـة   ن ما تحاوله هذه الدراسة من كشف العالقة بين          إ

من المحاوالت الجادة التي تـسعى إلـى        يعد    في اتخاذ القرارات    ودورها ،المعلومات
 ما دمنا نعيش ضمن الدعوة العالمية عبر شـبكات االتـصال   ،الكشف عن هذه العالقة  

  لهـا   من أن يكون متلقيـاً      للمعلومات بدالً  والمعلوماتية التي تجعل من مجتمعنا منتجاً     
عـن القيـود     ، فالحوار اإلداري المفتوح الذي ينطلق من فكر واضح وواع بعيداً          فقط

التخاذ القرارات في ظل االنفتاح الفكري الذي نشهده اليوم استأثر باهتمام التربـويين             
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خاصة فـي األردن الـذي      ب و كلهااتخاذ القرارات في المستويات     بواإلداريين المعنيين   
 وإقرار حوسـبة المؤسـسات      ،يمر اليوم بنقلة نوعية في عصر تكنولوجيا المعلومات       

 من هنا كان ال بد من استعراض بعض الدراسات السابقة التي            ،يةوالحكومة اإللكترون 
 الحاسوب في إنجاز المهام اإلدارية من       وظيفةتمحورت حول بعض التجارب الدولية ل     

  .خالل الخدمات التي تقدمها شبكات االتصال

 وتقنيـات   ،تناولت فيها شبكات الحاسـوب    ) 1997لويزا،  (والدراسة التي  قامت بها      
التي تـدعو   المسوغات  أوضحت   واستخدامها في منظومة التعليم الفرنسي     ،المعلومات

إلى تطوير شبكات الحاسبات في المؤسسات التعليمية المدرسية على أسس من التكامل            
 وجعل اإلدارة المدرسية قادرة علـى       ،والترابط منها الرغبة في تأكيد استمرار التعليم      

المدرسة مع مؤسسات أخـرى فـي        أو مشروعات خارج إطار      ،االشتراك في أنشطة  
نفسها في المدرسة  وعندها ستجد   ، والتعاون فيما بينها   ،المجتمع المحلي لتبادل الخبرات   

حالة تنافس شديد مع المدارس األخرى من خالل االتصال وتبادل الخبرات التي تسعى             
  وهذا ما جعل إيجاد أسلوب يربط المدارس مع        ،من خاللها إلى رفع مستوى إنجازاتها     
  .بعضها في شبكة متكاملة ضرورة ملحة

عن دور القاعدة المعلوماتيـة     ) Yanitiski,1998(ففي دراسة تحليلية  قام بها يانيتسكي        
تطـوير  كان الهدف    ،في اتخاذ القرارات لمديري المدارس في مقاطعة البرتا في كندا         

وقد المدارس،  ملية اتخاذ القرارات بين     قاعدة اتصالية معلوماتية تحقق المشاركة في ع      
  استخدم الباحث أسلوب المقابلـة مـع مـديري المـدارس المـشاركة فـي قاعـدة                

)School Decision Making )(SDM(، واكتـساب الثقـة  ،حقق لديهم االنفتـاح  حيث ، 
ضرورة إتاحة  ب وأوصت الدراسة    .وتحقيق مستوى عال من األداء األكاديمي األخالقي      

  .)SDM() School Decision Making(من خالل الفرص الكافية الكتساب ثقة اآلخرين 
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) 9-5ص ،1995 عبد الهادي وبـو عـزة،    (عبد الهادي وبو عزة   في دراسة أجراها    و
 وإدارة األزمات بينت الدراسة ، ودورها في اتخاذ القرارات    ،تمحورت حول المعلومات  
ضافة إلـى   إ ، كلها  في األنشطة البشرية   اً أساسي اًموردلكونها  أهمية المعلومات وقيمتها    

وقـت  فـي   واالسـتفادة منهـا   ، واختزانها، من خالل توفيرها استثمارياًكونها مورداً 
ذه المعلومـات فـي   ه  إضافة إلى الوظائف التي يقدمها نظام المعلومات ودور ،الحاجة

 وقد عرضت الدراسة نماذج ألزمات واجهت بعض الشركات العالمية          ،إدارة األزمات 
 اتخاذ القرارات الصائبة لتجاوز تلك      ها المعلومات في مجال   والوظيفة الرئيسة التي أدت   

  .األزمات

) Telem & Buvitiski, 1995(وفي دراسة استطالعية قام بها كل من تيلم  وبوفتـسكي  
الـذي أدى   و المدارس الثانوية    يريتناولت الدعم الذي توفره تكنولوجيا المعلومات لمد      

وقد أجريت الدراسة في سبع مدارس ثانوية        ،إلى اختالف في األدوار التي يقومون بها      
 وفـي الـسلطة     ، حدث في األعمـال الكتابيـة       واضحاً كشفت نتائجها أن هناك تغيراً    

دوار المدير من خالل تطبيق نظام إدارة        وفي األشكال االستراتيجية العامة أل     ،اإلدارية
ط من وقد ظهر نم) MIS)(Management Information System(المعلومات المدرسية 

 وهو ما يسمى بالقيادة التكنولوجية التي ترفع مـن قـدرة            ،مهام جديدة لمدير المدرسة   
 وسـرعة  ، وممارسة القيادة االستراتيجية في حفظ الملفات ، اتخاذ القرارات  علىالمدير  

 وتوفير المعلومات الكافية في تـصميم       ، وإنتاج المعلومات  ، وكتابة التقارير  ،استردادها
  . ومواعيد تسليم العالمات، ومواعيد االمتحانات،ل المدرسي والجدو،المساقات

التي تناولـت دور مـدير   )   Johnson & Ledbetter, 1993(وفي دراسة جونسون وليدبيتر
المدرسة في بناء إدارة ديمقراطية بالمشاركة عبر االتصال بالمدارس األخرى ومن خـالل             

خالل مشاركة ست مدارس فـي      عد هذا المشروع من     ة أعدت لفترة سنتين ونصف وأ     خط
جمـع البيانـات   جـرى  بعـد أن  ) School Decision Making(اتخاذ القرارات المدرسية 

 المفـضل أن ال  نـه مـن  أ وتحليل الوثائق أوضحت النتائج  ، والمقابلة ،باستخدام المالحظة 
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  بل عليها أن توفر فرصاً     ،التخاذ القرارات ) SDM(تكتفي إدارات المدارس باستضافة     
ن تطوير المدارس إنما يعتمد على الفئات       أ منها ب  ة لمشاركة المجتمع المحلي إيماناً    كافي

  .ASSS(Across School Sites ( عبر الشبكات المدرسية المختلفة المجتمعية 
 ، والدراسات السابقة الخاصـة بالمعلوماتيـة      ،يتضح من خالل عرض األدب النظري     

لحة إلنشاء قاعدة معلوماتية تخدم مديري      ومتخذي القرارات اإلدارية أن هناك دعوة م      
 وبنظرة شمولية متكاملة مترابطة . المدارسيري ومد ،المراكز المهنية وضباط التدريب   

يري من خالل االتصال وتبادل المعلومات والخبرات فالصعوبات التـي تواجـه مـد            
حصر  في اتخاذ القرارات لم تعد تن       المدارس يريومد وضباط التدريب    المراكز المهنية 
 وتعـدت هـذه     ،نها خرجت أل أو في بيئة محلية مغلقة فحسب        ،المراكزداخل جدران   

  . والعالمية، والقومية،الحدود وعبرتها لتكتسب الصفة الوطنية
  :الطريقة واإلجراءات

وأداتها، وإجراءاتها، والمعالجـة   يتضمن هذا الجزء عرضاً لمجتمع الدراسة، وعينتها،   
  .باحث لإلجابة عن أسئلة الدراسةاإلحصائية التي استخدمها ال

  :مجتمع الدراسة
البالغ لمهنية وضباط التدريب في األردن تكون مجتمع الدراسة من مديري المراكز ا

 هو موضح في ، وكما)2005( وذلك لعام ، وضابط تدريبمديراً) 139(عددهم 
  :)1(جدول ال

  )1(جدول ال
  حسب اإلقليمبألردن توزيع مديري المراكز المهنية وضباط التدريب في ا

 المجموع ضابط تدريب مدير المكان
 25 16 9 إقليم الشمال
 82 43 39 إقليم الوسط
 32 21 11 إقليم الجنوب
 139 80 59 المجموع
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   :عينة الدراسة
 بالطريقة فرداً) 98 ( أفرادهمن مجتمع الدراسة البالغ عدد%) 70( اختيارجرى

 أو لعدم ، بأداة الدراسةهملمستجيبين لعدم اهتماممجموعة من ا ثم استبعدت ،العشوائية
فرداً ) 83(ليصبح عدد أفراد عينة الدراسة  ،في االستجابة همعدم تعاونل أو ،همتجاوب
يوضح وصفاً لعينة الدراسة ) 2(تدريب والجدول الكز وضابط امرال ي مديريمثلون

  : حسب متغيراتها

  )2(جدول ال

سب متغيرات المؤهل العلمي وموقع المركز توزيع أفراد عينة الدراسة حيبين 
  والمسمى الوظيفي

 المسمى الوظيفي موقع المركز المؤهل العلمي عدد سنوات الخبرة
ماجستير  بكالوريوس  

 كثرأف
إقليم 
 الشمال

إقليم 
 الوسط

إقليم 
 الجنوب

مدير 
 مركز

ضابط 
 تدريب

 17 18 5 10 5 11 14  سنوات1-10
 36 12 13 39 11 14 44  سنوات10اكثر من 
 53 30 18 49 16 25 58 المجموع

 83 83 83 المجموع الكلي

  :أداة الدراسة
 قام الباحث ولقد،  في هذه الدراسة،اعتمدت االستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات

 بتصميمها لتحقيق أهداف الدراسة معتمداً على ما جاء في أدبيات موضوع الدراسة،
األصول الفكرية  (:حث آخر مع زميله يحمل عنوانوعلى أداة صممها الباحث في ب

 دراسة ميدانية لدى مديري المدارس - والمعلوماتية ودورها في اتخاذ القرار اإلداري
وي بيانات شخصية يح: من ثالثة أقسام، القسم األولتكونت االستبانة و) في األردن

فكرية التي يعتمدها فقرة تعكس األصول ال) 33( والقسم الثاني يتضمن ،لعينة الدراسة
 : المراكز المهنية في اتخاذ القرارات اإلدارية وفق أربع مدارس فكرية هيومدير
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 والمدرسة ،ة الكالسيكية والمدرس،المدرسة السلوكية، ومدرسة العالقات اإلنسانية
عكس كل منها أسلوب اتخاذ القرار يفقرات ) 9(، واشتملت كل مدرسة على الحديثة
ثر استخدام الحاسوب أعكس كل منها يفقرة ) 30(فيتضمن : الثالثأما القسم . فيها

  ).1ملحق ( للمعلومات في اتخاذ القرارات اإلدارية اًمصدربوصفه 

   وذلك ،واستخدم الباحث مقياس ليكرت الخماسي لبيان درجة الموافقة على الفقرات
  :على النحو اآلتي

   ). 1(أعطيت الوزن ) ال أوافق بشدة( .1

 ).2( أعطيت الوزن )ال أوافق ( .2
 ).3(أعطيت الوزن ) غير متأكد ( .3

 ).4(أعطيت الوزن ) أوافق( .4

 ).5(أعطيت الوزن ) أوافق بشدة( .5

   :اعتماد مدى بثالثة مستويات لتفسير نتائج الدراسة كما يليجرى وقد 
  . *يشير إلى درجة قليلة ) 2.5أقل من (المدى . 1
   .جة متوسطةيشير إلى در) 3.5 أقل من – 2.5من (المدى . 2
  .يشير إلى درجة عالية) 3.5أكثر من (المدى . 3

  : صدق أداة الدراسة وثباتها
وتكنولوجيا ،  االستبانة على أربعة من األساتذة المختصين في اإلدارةعرضت

تعديل بعض الفقرات بناء على جرى المعلومات في جامعة اليرموك في األردن، و
ولغرض  التأكد من . اآلخربعضها  وحذف ،دراسةاقتراحاتهم بما يتالءم مع أهداف ال

مديري مراكز وضباط من  10تطبيقها على عينة مكونة من جرى ثبات أداة الدراسة 

                                         
  هي الصفر الحقيقي) 2.5(ة  عدت في هذه الدراس *
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وبفارق أسبوعين، ) Test- Retest(تدريب باستخدام طريق االختبار وإعادة االختبار 
بلغ الذي  استخدام معامل الثبات باستخدام معامل االرتباط بيرسون لألداةجرى وقد 

  ).0.94( ألفا لالتساق الداخلي – كما بلغت درجة اختبار كرونباخ ،)0.94(

  :إجراءات الدراسة
  :لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باإلجراءات التالية

 قام الباحث بتحديد مجتمع الدراسة حسب آخر إحصائية صادرة عن مؤسسة -1
  . عينة الدراسةلتحديدوذلك  2005عام األردن فيالتدريب المهني 

إقليم ( هي ية جرى اختيار مراكز التدريب المهني الواقعة في ثالثة أقاليم أردن -2
 :عمان، والزرقاء، والبلقاء، وإقليم الشمال ويضم:الوسط ويضم المحافظات التالية

  .)إربد، والمفرق، وجرش، وإقليم الجنوب ويضم الكرك، ومعان، والطفيلة

 لتوزيع االستبانات على مراكز اء المخاطبات  الضرورية الباحث بإجرم قا-3
  .قاليم الثالثةالتدريب المهني في األ

موا بتوزيع االستبانات اأفراد ق) 6(لبحث بلغ عددهم ل ن الباحث بمساعديستعانا -4
 قام الباحث وقد  األقاليم الثالثة في األردنالمنتشرة فيعلى المراكز التدريبية 

عطاهم المعلومات عن كيفية تعبئة أعلى هدف الدراسة، و طالع المساعديناب
  .االستبانة، وأجاب عن استفسارتهم

قام المساعدون بتوزيع االستبانات على المراكز التدريبية في األردن، وبعد  -5
أسبوعين جرى جمع االستبانات من أفراد عينة الدراسة، وتسليمها للباحث الذي قام 

استبانة لعدم ) 16( قام الباحث باستبعاد  ثمتعبئتها كاملةً بدوره بمراجعتها للتأكد من 
الجدية  في تعبئتها، ولعدم تعاون بعض مديري المراكز وضباط التدريب، وبذلك 
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 بإدخالهااستبانة، وقام الباحث ) 83(صبح عدد االستبانات الصالحة للتحليل أ
  .حاسوبياً وتطبيق اإلحصاءات المالئمة

 عدم تفرغ بعض مثل في تطبيق أداة البحث، تاوبصع واجه الباحث بعض ال-6
همها تعدد أ ومن ،مديري المراكز وضباط التدريب بسبب كثرة األعمال الموكلة لهم

تعاونهم في التطبيق، ضعف  و، في مراكزهم وعدم اهتمامهمالدورات التي يعقدونها
   .  الدراسة إلنجاز استجابة أفراد عينة الدراسةضعف فيوكان هناك 

   :معالجة اإلحصائيةال
الحاسوب باستخدام برنامج الرزمة اإلحـصائية للعلـوم        في   وُأدخلت ، البيانات جمعت

 المتوسطات الحـسابية   ت األول والثاني حسب   ين، ولإلجابة عن السؤال   )SPSS(اإلنسانية  
 ،واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على كل فقرة من فقـرات الدراسـة          

 اسـتخدمت و وتحليـل التبـاين األحـادي،      )ت(، واختبـار    من مجاالتها ولكل مجال   
 الكشف عن الفروق في      بغرض لإلجابة عن السؤال الثالث     والنسب المئوية  ،التكرارات

استجابات مديري المراكز وضباط التدريب في استخدام التكنولوجيا وفقـاً  للمـدارس             
   .اإلدارية

  :متغيرات الدراسة
   : وتشتمل على،ستقلة المتغيرات الم:أوالً

   .)إقليم الجنوب، إقليم الشمال، إقليم الوسط (عوامل) 3(موقع المركز وله 

 .) ماجستير فأكثر،بكالوريوس(ن المؤهل العلمي وله عامال

 .)مدير مركز، ضابط تدريب(ن المسمى الوظيفي وله عامال
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   : المتغيرات التابعة:ثانياً
   :هماتتضمن هذه الدراسة متغيرين تابعين 

الدرجة المعبرة عن تقديرات أفراد عينة الدراسة حول المدارس اإلداريـة التـي              -1
 ،يعتمدها مديرو المراكز المهنية وضباط التدريب في اتخاذ القـرارات فـي األردن     

   .فقرات االستبانة المعدة لهذه الدراسةلمن خالل استجاباتهم 
 اًسة حول دور التكنولوجيا مـصدر     الدرجة المعبرة عن تقديرات أفراد عينة الدرا       -2

فقـرات اسـتخدام    لللمعلومات في اتخاذ القرارات اإلدارية من خالل اسـتجاباتهم          
 . الحاسوب

  :عرض النتائج ومناقشتها
 التي يعتمد عليها مـديرو     المدارس اإلدارية  ما   : ومناقشتها السؤال األول  نتائج   -1

  ؟ ت اإلدارية في اتخاذ القرارا وضباط التدريبالمراكز المهنية
 الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة      ت المتوسـطات  دماستخلإلجابة عن هذا السؤال     

) 3(الستجابات أفراد عينة الدراسة على كل مجال من مجاالت الدراسـة، والجـدول              
  :يبين ذلك

  )3( جدولال
وسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة على كل متال

  مجاالت الدراسةمجال من 
وسط متال  الرتبة  المجال  الرقم

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  درجة الموافقة

  عالية  0.45  4.25 1  مدرسة العالقات اإلنسانية  1
  عالية  0.33  4.11 2  المدرسة السلوكية  2
  عالية  0.44  3.89 3  المدرسة الكالسيكية  3
  عالية  0.46  3.80 4  المدرسة الحديثة  4

  عالية  0.35  4.03  )كاملة(األداة 
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 الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على كل    المتوسطاتأن  ) 3(يتبين من الجدول    
بانحراف معياري تراوح بين    ) 4.25-3.80(مجال من مجاالت الدراسة تراوحت بين       

فـي  ) العالقات اإلنـسانية (حيث جاء المجال   ،  )عالية(وبدرجة موافقة   ) 0.33-0.46(
و بدرجة موافقة   ) 0.45(و بانحراف معياري    ) 4.25(وسط حسابي   متب األولىالمرتبة  
) 4.11(وسط حسابي   متب) المدرسة السلوكية (المرتبة الثانية فجاء مجال     في  أما   عالية،

أما في المرتبـة األخيـرة فجـاء    .و بدرجة موافقة عالية   ) 0.33(و بانحراف معياري    
) 0.46(بـانحراف معيـاري     و  ) 3.80(وسط حـسابي    متب) المدرسة الحديثة (مجال  

 بين مبادئ جميع المدارس     اً وقد يعود السبب إلى أن هناك مزج       ،وبدرجة موافقة عالية  
وأفكارهـا   ،أساس فكري للتمييز بين مبـادئ مدرسـة إداريـة      ليس هناك   ووأفكارها  

  .ومدرسة أخرى

) 4.03(كاملـة   وسط الحسابي لمجـاالت الدراسـة       متأن ال ) 3(كما يتبين من الجدول     
  .و بدرجة موافقة عالية) 0.35(انحراف معياريوب

وتشير هذه النتيجة إلى أن مديري المراكز المهنية لم يعتمدوا علـى أصـول محـددة             
 وتعطيها من الفعاليـة التـي يمكـن    ،واضحة في اتخاذ قراراتهم اإلدارية التي تدعمها 

 القـرارات   ن هناك مزجاً واضحاً في األصول الفكرية التخـاذ        إحيث  . االعتماد عليها 
 وقد يعزون ذلك إلى فقدان مـديري المراكـز المهنيـة            ،لدى مديري المراكز المهنية   

التصور الواضح الذي يوجه عملهم اإلداري وخاصة ما يتعلق منه باتخـاذ القـرارات         
وفي مؤسـسة  على نحو عام التي تعد أهم المهام والتحديات التي تواجه العمل اإلداري  

 ،)1997لـويزا،   (ختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسـة        وت .على نحو خاص  المدرسة  
  ).Telem & Buvitiski, 1995(ودراسة  ،)Yanitiski,1998(ودراسة 
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 التي يعتمد عليها    المدارس اإلدارية  هل تختلف    :ومناقشتها السؤال الثاني  نتائج   -2
مديرو المراكز المهنية و ضباط التدريب في اتخاذ القـرارات اإلداريـة بـاختالف              

  ؟)موقع المركز والمسمى الوظيفي،المؤهل العلمي(

 :فيما يتعلق بالمؤهل العلمي  ) أ

لكل مجـال   ) ت( الحسابية واالنحرافات المعيارية و اختبار       اتطمتوساستخدام ال جرى  
يبـين  ) 4(وحسب متغير المؤهل العلمي، والجـدول       كاملة  من مجاالت األداة ولألداة     

  :ذلك

  )4(جدول ال

حسب متغير المؤهل كاملة  مجال من مجاالت األداة ولألداة لكل )ت( نتائج اختبار
 العلمي

وسط متال  العدد  المؤهل العلمي  المجال
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   قيمة ت  المعياري

  الداللة
  القرار

  *0.005  -2.891  0.30  3.75  44  بكالوريوس  الكالسيكية
    0.41  4.04  39  ماجستير  

  دالة

العالقات 
  *0.002  -3.136  0.40  4.09  44  وسبكالوري  اإلنسانية

    0.44  4.42  39  ماجستير  

  دالة

  0.887  -0.143  0.31  4.10  44  بكالوريوس  السلوكية
    0.36  4.11  39  ماجستير  

  غيردالة

  *0.015  -2.496  0.39  3.69  44  بكالوريوس  الحديثة
    0.51  3.93  39  ماجستير  

  دالة

  0.851  -0.188  0.43  3.94  44  بكالوريوس  األداة كاملة
   0.51  3.99  39  ماجستير  

  غيردالة

  )α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةق ذات داللة وفرهناك * 

وجود فرق في استجابات أفراد عينة الدراسـة علـى مجـال            ) 4(يتبين من الجدول    
حسب متغيـر المؤهـل العلمـي       ب)  الحديثة ، العالقات اإلنسانية  ،الكالسيكية(المدارس  



 العالقة بين المدارس اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ودورها في اتخاذ القرارات  اإلدارية

  272  

يعزو الباحث السبب إلى أن معظم مديري المراكز المهنية        وة الماجستير،   حمللمصلحة  
 في عملهـم  ونركزي لكن حملة الماجستير  ،وضباط التدريب يحملون مؤهالت هندسية    

  .وصفها مجالهم التخصصيبالميداني على اإلدارة 

 :فيما يتعلق بموقع المركز  ) ب

حسب متغير موقع المركـز،     ب واالنحرافات المعيارية    ، الحسابية استخدمت المتوسطات 
  :يبين ذلك) 5(والجدول 

  )5(جدول ال

وحسب  كاملةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل مجال من مجاالت ولألداة 
  متغير موقع المركز

االنحراف   وسط الحسابيمتال  العدد  موقع المركز  المجال
  المعياري

  0.33  3.59  22  إقليم الشمال
  الكالسيكية  0.28  4.15  50  إقليم الوسط
  0.06  3.28  11  إقليم الجنوب
  0.46  4.02  22  إقليم الشمال
العالقات   0.46  4.32  50  إقليم الوسط

  0.06  4.38  11  إقليم الجنوب  اإلنسانية
  0.38  4.14  22  إقليم الشمال
  السلوكية  0.27  4.16  50  إقليم الوسط

  0.35  3.81  11  إقليم الجنوب
  0.29  3.59  22  إقليم الشمال
  الحديثة  0.45  3.99  50  إقليم الوسط
  0.35  3.36  11  إقليم الجنوب
  0.44 3.84  22  إقليم الشمال
  كاملةاألداة   0.43 4.16  50  إقليم الوسط
  0.41 3.71  11  إقليم الجنوب

وجود فروق ظاهرية في استجابات أفراد عينة الدراسة علـى كـل            ) 5(يتبين من الجدول    
حسب متغير موقع المركز، ولمعرفة الداللـة      بكاملة   وعلى األداة    ،داةمجال من مجاالت األ   
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، )One Way ANOVA(استخدام تحليـل التبـاين األحـادي    جرى اإلحصائية لهذه الفروق 
  :يبين ذلك )6(الجدول و

  )6(جدول ال
الستجابات أفراد عينة الدراسة  ) One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي نتائج 

  حسب متغير موقع المركزبكاملة من مجاالت الدراسة وعلى األداة على كل مجال 
مجموع   المصدر  المجال

  المربعات
درجة 
  الحرية

متوسط 
مستوى   قيمة ف  المربعات

  الداللة
  القرار

  364.391  2  728.782  بين المجموعات
داخل 

  المدرسة   14.277  80  1142.182  المجموعات
  الكالسيكية

    82  1870.964  المجموع

25.522  0.000*  
  دالة

  4.779  2  9.557  بين المجموعات
داخل 

  0.078  80  6.208  المجموعات
  مدرسة

العالقات 
  اإلنسانية

    82  15.765  المجموع

61.576  0.015*  
  دالة

  0.575  2  1.149  بين المجموعات
داخل 

  المدرسة  0.098  80  7.813  المجموعات
  السلوكية

    82  8.962  المجموع

5.883  0.004*  
  دالة

  2.431  2  4.861  بين المجموعات
داخل 

  المدارس  0.158  80  12.664  المجموعات
  الحديثة

    82  17.525  المجموع

15.354  0.000*  
 دالة

  364.391  2  728.782  بين المجموعات
داخل 

  األداة كاملة  14.277  80  1142.182  المجموعات

    82  1870.964  موعالمج

25.522  0.000*  
 دالة

  )α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةفروق ذات داللة هناك * 
  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية         ) 6(يتبين من الجدول    

)α ≥ 0.05(               في استجابات أفراد عينة الدراسة على كل مجال مـن مجـاالت األداة 
 استخدم الباحث داللة الفروق    موقع المركز، ولمعرفة     حسب متغير بكاملة  وعلى األداة   
  :يبين ذلك )7(والجدول  للمقارنات البعدية،) Scheffe(اختبار شيفيه 
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  )7(جدول ال

 الستجابات أفراد عينة  الحسابيةالمتوسطاتللفروقات بين شيفيه نتائج تحليل اختبار 
  .حسب متغير موقع المركز كاملةالدراسة على كل مجال من مجاالت األداة وعلى األداة 

   الشمال  الوسط  الجنوب
 وسط الحسابيمتال  3.59  4.15  3.28

  المجال اإلقليم
  الشمال  3.59  -0.46 0.31
  الوسط  4.15   *0.87
  الجنوب  3.28   

  الكالسيكية

   الشمال  الوسط  الجنوب
  المجال اإلقليم  وسط الحسابيمتال  4.02  4.32  4.38

  الشمال  4.02  -0.30 *-0.36
  الوسط  4.32   -0.06
  الجنوب  4.38   

العالقات 
  اإلنسانية

   الشمال  الوسط  الجنوب
  المجال اإلقليم  وسط الحسابيمتال  4.14  4.16  3.81
  الشمال  4.14  -0.02 0.33
  الوسط  4.16   *0.35
  الجنوب  3.81   

  السلوكية

   الشمال  الوسط  الجنوب
  المجال اإلقليم  وسط الحسابيمتال  3.59  3.99  3.36
  الشمال  3.59  -0.40 0.23
  الوسط  3.99   *0.63
  الجنوب  3.36   

  الحديثة

   الشمال  الوسط  الجنوب
  المجال اإلقليم  وسط الحسابيمتال 3.84 4.16 3.71
  الشمال 3.84  -0.30 0.13
  الوسط 4.16   *0.45
  الجنوب 3.71   

  كاملةاألداة 

  )α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةذات داللة فروق هناك * 
 موقـع   الحسابية والفروق بينها لمتغير    متوسطاتللنتائج المقارنات البعدية    ) 7( جدولاليبين  
إقليم الوسط وإقليم الجنـوب      بين   إحصائيةفروق ذات داللة    وجود   بينت النتائج    إذ،  المركز
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حيـث  . كاملةوعلى األداة ) الحديثة لسلوكية،الكالسيكية، ا(إقليم الوسط على مجال لمصلحة  
ويعـود   .علـى التـوالي   ) 4.16 ،4.15،4.16،3.99(وسط الحسابي الستجاباتهم    متبلغ ال 

 ونحن في الـدول العربيـة       ، وما حولها  ،وسط يمثل العاصمة عمان   متالسبب إلى أن إقليم ال    
  .  في األردن جلياً ويبدو ذلك، واالهتمام األكثر في العواصم،التركيزيجري  ما غالباً

إقليم الشمال وإقلـيم الجنـوب       بين   إحصائية فروق ذات داللة     كما بينت النتائج وجود   
وسـط الحـسابي    مت بلـغ ال   إذ ،إقليم الشمال على مجال العالقات اإلنـسانية      لمصلحة  

ويعزو الباحث ذلك إلى أن معظم مـديري المراكـز وضـباط             ).4.38(الستجاباتهم  
 من سكان اإلقليم، وتختلف هذه النتيجة مـع نتـائج       مال هم أصالً  التدريب في إقليم الش   

  . الدراسات السابقة التي تناولها الباحث سابقاً
 :فيما يتعلق بالمسمى الوظيفي) جـ

لكل مجال مـن    ) ت( الحسابية و االنحرافات المعيارية واختبار       متوسطات ال استخدمت
  :يبين ذلك) 8(الجدول حسب متغير المسمى الوظيفي، وب ،مجاالت االستبانة

  )8(جدول ال
  حسب متغير المسمى الوظيفي  لكل مجال من مجاالت االستبانة ) ت(نتائج اختبار

وسط متال  العدد  المستوى  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   قيمة ت  المعياري

  الداللة
  القرار

      0.45  3.87  51  ضباط تدريب  الكالسيكية  0.595  0.534  0.42  3.92  32  مدير مركز
  غير دالة

العالقات   0.063  1.884  0.30  4.36  32  مدير مركز
      0.51  4.17  51  ضباط تدريب  اإلنسانية

  غير دالة

      0.31  4.10  51  ضباط تدريب  السلوكية  0.835  0.209  0.36  4.12  32  مدير مركز
  غيردالة

    0.287  1.072  0.31  3.87  32  مدير مركز
      0.53  3.76  51  يبضباط تدر  الحديثة

  غير دالة

  32  مدير مركز
3.42 

4.55  -
3.469  

0.001*  
  األداة كاملة

      4.45 4.30  51  ضباط تدريب

  دالة

  .)α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة هناك * 
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وجود فرق في استجابات أفراد عينة الدراسـة علـى فقـرات            ) 8(يتبين من الجدول    
ضـباط  (المسمى الـوظيفي    لمصلحة  غير المسمى الوظيفي    حسب مت بكاملة  االستبانة  
وسـط  متمقابـل   ) 0.37(وبـانحراف معيـاري     ) 4.30(وسط حسابي   متب) التدريب
ويعزو الباحث السبب إلى أن واجب       ).مدير المركز (للمسمى الوظيفي   ) 3.42(حسابي

 ضابط التدريب محدد فقط بالتدريب، ويمكنه أن ينظمه أما مدير المركز فلديـه مـن              
كثر صعوبة، وتختلف هذه النتيجة مـع       أاألعباء واالرتباطات الوظيفية ما يجعل عمله       
  .نتائج الدراسات السابقة التي تناولها الباحث سابقاً

ما مستوى استخدامات تكنولوجيا المعلومات : السؤال الثالث ومناقشتها نتائج-3
اتخاذ القرارات اإلدارية ها مديرو المراكز المهنية وضباط التدريب في  عليالتي يعتمد
  في األردن؟

 والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة      ، التكرارات تخرجلإلجابة عن هذا السؤال استُ    
  :بين ذلكي) 9(داة استخدام تكنولوجيا المعلومات، والجدول أالدراسة على فقرات 

  )9(جدول ال
 فقرات أداة استخدام التكرارات و النسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة على

  تكنولوجيا المعلومات
النسبة   راركالت  نص الفقرة  الرقم

  %المئوية
  الرتبة

 1 94 77  التخفيف من عبء األعمال الكتابية  1
 2 94 77  حفظ ملفات الطالب وبنسخ احتياطية واسترجاعها بسهولة 16
 3 86 71  إكساب قراراتي صفة الشفافية والوضوح 30
 4 82 67  في اتخاذ القرارات اإلدارية) www(ات العالمية من خالل تعرف االتجاه 24
 5 80 66  الرؤية الكلية المتكاملة للمعلومات عند اتخاذ قرار ما 22
 6 73 60  ركزالقيام بدراسات تقريرية سريعة تصف الوضع الراهن في الم 10
 7 71 58  )إلخ... غياب،حضور(تعرف البيانات والتقارير بالضبط المدرسي  3

26 
التعرف على البحوث والدراسات والمنشورات الحديثة والمعاصـرة        

 67 55  المتعلقة باتخاذ القرارات
8 

20 
الحصول على التدريب في أثناء الخدمة عن طريق االتصال بمراكز          

 61 50  تدريبية
9 
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النسبة   راركالت  نص الفقرة  الرقم
  %المئوية

  الرتبة

 10 59 48   مع المجتمع المحليركزسرعة اندماج الم 14

15 
 األخرى راكزاذ القرارات مع مديري الميوفر فرص المشاركة في اتخ
 55 45  في المواقف اإلدارية المشابهة

11 

 12 55 45  توفير استشارات على الخط المباشر 18
 13 54 44  اقتناء أجهزة وبرمجيات بعدد وافر واالستفادة منها في العمل اإلداري 6
 14 53 43  تسهيل الرقابة على العاملين في المدرسة 8
 15 53 43  في تحليل البيانات وكتابة التقارير وتفسير النتائجالسرعة  9
 16 53 43  إجراء التقويم التتبعي في تنفيذ القرارات لتحقيق األهداف المرجوة 27
 17 47 39  الكشف عن عوائق تنفيذ القرارات على نحو مبكر 28

2 
معالجة البيانات التي تتعلق بعالمات الطالب ومستوى إنجازهم 

 46 38  يالدراس
18 

 19 46 38  ركزالقيام بدراسات تقريرية سريعة تصف الوضع الراهن في الم 11
 20 46 38  تعرف مهارات إدارية مسحية ترفع مستوى أدائي 19
 21 41 34  استحضار المعلومات بسرعة من مصادرها 21
 22 40 33  زيادة ثقتي في تحمل مسؤولية قراراتي أمام اآلخرين 29
 23 39 32   األخرى لالستفادة من خبراتهمراكزالماالتصال ب 5
 24 34 28  ركزإدارة ميزانية الم 4
 25 34 28  االتصال بمراكز المعلومات المتخصصة والحوار مباشرة معهم 13
 26 33 27  اخذ الحيطة واإلجراءات السريعة في حاالت التعرض لألزمات  7

25 
 المتمثلة بالعولمة أو زيادة قدرتي على مواجهة التحديات العالمية

 33 27  التيارات الفكرية الغربية
27 

 28 27 22  يمكنني من االتصال بمؤسسات المجتمع المحلي بعيداً عن الروتين 23
 29 18 15  اتخاذ القرارات اإلدارية وبعيداً عن البيروقراطية 17
 30 12 10 مواكبة التطور المعلوماتي على المستوى العالمي 12

التخفيف من عبء األعمـال     (أن الفقرة األولى التي تنص على       ) 9( الجدول   يتبين من 
حفظ ملفات الطالب بنسخ احتياطيـة    ( التي تنص على     ةوالفقرة السادسة عشر  ) الكتابية

ثم  %).94(وبنسبة مئوية ) 77(جاءتا في المرتبة األولى  بتكرار     ) واسترجاعها بسهولة 
) إكساب قراراتي صـفة الـشفافية والوضـوح   (تلتهما الفقرة الثالثون التي تنص على    

مواكبـة  ( التي تنص على     ة أما الفقرة الثانية عشر    ،%)86(و بنسبة مئوية  ) 71(بتكرار
) 10(فجاءت في المرتبة األخيرة وبتكـرار     ) التطور المعلوماتي على المستوى العالمي    

في األردن  اإلداريين أو األشخاص القياديين      وهذا يشير إلى أن    .%)12(وبنسبة مئوية   
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 يبـدو ذلـك جليـاً   و ، األساس العلمـي  على كثر من اعتمادهم  أ التنظير    على يعتمدون
 ن دل ذلك على شيء فإنما يـدل علـى عـدم الموضـوعية      إ و ،)16(و) 1(بالفقرات  
 ، علـى األعمـال الكتابيـة   كما أنهم يعتمدون ، باالستجابة عن أسئلة الدراسة المرتبطة
زى السبب في ذلك إلى عدم معرفـة الكثيـر مـن     ويع، استخدام الحاسوب  ويتجاهلون

  . والمعلوماتي، بالتطور العلميهمعدم اهتمامإلى استخدام الحاسوب وب ينريالمد

 للمعلومـات  اًمـصدر بوصـفه  تشير نتائج السؤال الثالث إلى أن استخدامات الحاسب        
 وحفظ  ،مدرسية وتحليل البيانات ال   ،يتعلق باألمور اإلدارية التي تتعلق باألعمال الكتابية      

 والتقارير المتعلقة بعمليـة الـضبط المدرسـي، فـي حـين نجـد أن                ة،ملفات الطلب 
نـسباً   سـجلت   والمعرفـي ، والفكري، بالنمو الشخصياالستخدامات األخرى المتعلقة  

كأدنى نـسبة،   %) 12(كأعلى نسبة و  %) 47(راوحت بين   فقد  %) 50(مئوية أقل من    
 نحو التخلص من ممارسـة      راكز المهنية  الم ي مدير  هنا لتوجيه  وهذا يجعلنا نقف قليالً   
 المحلي  يين؛ الثورة االتصالية المعلوماتية على المستو     ومواكبة ،العمل اإلداري التقليدي  

العـاملين فـي    حاجـات   ق لـسد    ائنوعية في األساليب والطر   ال ها قفزات بعدوالعالمي  
   . قطاع التربية والتعليموبينها ،القطاعات المختلفة

ما يتعلق باتخاذ القـرارات، ال بـد مـن أن           وإثرائه ب  تعزيز العمل اإلداري     ومن أجل 
 مـن ، من التقنية والوسائط المتعددة التي تزيد اًالعمل اإلداري مستوى عالي  هذا  يكتسب  
 والحركـة فـي   ، والصورة، وقدرته، فالحاسب وسيلة يمكن توظيفها بالصوت     ،تهفاعلي

 ، واسعة أمام المديرين لتجاوز الحدود المكانية      نقل المعلومات التي تؤدي إلى فتح آفاق      
  .والزمانية في اتخاذ القرارات اإلدارية

 وتختلف مـع  ،)Telem & Buvitiski, 1995(وتتفق نتائج هذا السؤال مع نتائج  دراسة 
  ).1997لويزا، (و ،)1995 عبد الهادي وبو عزة،(نتائج دراسة كل من 
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 ودرجة استخدام   المدارس اإلدارية   لعالقة بين    ما ا  :نتائج السؤال الرابع ومناقشتها   
 المراكز وضباط التدريب في اتخـاذ القـرارات       وها مدير  علي  التي يعتمد  التكنولوجيا

  اإلدارية في األردن؟

 ودرجـة  المدارس اإلدارية معامل ارتباط بيرسون بين دملإلجابة عن هذا السؤال استخ 
  :بين ذلكي) 10( والجدول ،استخدام الحاسوب

  )10(جدول ال

   ودرجة استخدام الحاسوبالمدارس اإلدارية ط بيرسون بين امعامل ارتب
 درجة استخدام التكنولوجيا  المصدر

 0.863 مستوى الداللة المدارس اإلدارية -0.019 معامل االرتباط

 ودرجـة اسـتخدام     المدارس اإلدارية   عدم وجود عالقة بين     ) 10(يتبين من الجدول    
هـذا   ويعزى   . لدى مديري مراكز التدريب وضباط التدريب      كنولوجياالتالحاسوب أو   

ـ  اإلدارة العامة للتدريب المهني      في ةإلى عدم تبني فكر مدرسة إدارية محدد       األردن، ب
  ).Telem & Buvitiski,1995(وتختلف نتائج هذه الدراسة عن نتائج دراسة 

  :المقترحات
  :ترحات اآلتيةالتوصل إلى المقجرى  ،بناء على نتائج الدراسة

تقديم الدورات التدريبية والتثقيفية لمديري المراكز المهنيـة وضـباط التـدريب             -1
لية كل مدرسة مـن هـذه   علتعريفهم بالمدارس الحديثة في اإلدارة، وبيان مدى فا 

 .المدارس

 فلسفة واضحة فـي اتخـاذ   راكز المهنية وضباط التدريب   لفقدان مديري الم   نظراً -2
 إلـى وإرشادهم راكز المهنية وضباط التدريب    ة مديري الم   توعي ينبغيالقرارات،  
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 اتخـاذ  ما يخص في األردن فيالتدريب ومحددة تعكس فلسفة ،تبني فلسفة واضحة  
  . عن التخبط العشوائيالقرارات بعيداً

 ، كيفية انتقـاء المعلومـات     علىوضباط التدريب   راكز المهنية   توعية مديري الم   -3
  .عددةمتهم أمام أوعية معلومات ومصادر متنوعة ونأل نظراًَ ،واختيار الجيد منها

 اإلدارة" تبنـي اتجـاه      إلـى وضـباط التـدريب     راكز المهنية   توجيه مديري الم   -4
تجميع اإلمكانيات البشرية والمادية فـي      ل وأسلوب ممارسة    اً، مفهوم "المعلوماتية

  . والمتوازنة في اتخاذ القرارات،وعاء مشترك في ضوء النظرة الشمولية

شـبكات  "  تبنـي مفهـوم      إلـى  وضباط التدريب راكز المهنية   ه مديري الم  توجي -5
 وإقامة عالقات علـى     ،لتخطي الحدود الجغرافية بين المراكز التدريبية     " المراكز

 والتصارع فـي اتخـاذ القـرارات    ، من التنافس والترابط بدالً،أسس من التكامل  
  .اإلدارية

 بالظروف البيئية المحيطـة   دريبوضباط التراكز المهنية   زيادة وعي مديري الم    -6
وما يستجد فيها    العالمي،   و المحلي أ  ؛ء على المستوى  ، سوا  وإلمامهم بها  ركزبالم

 أكثر حساسية لالتجاهات الحديثـة فـي اتخـاذ القـرارات            وايكونلمن تغيرات   
 .اإلدارية

المراكز المهنية وضباط التدريب على استخدام الحاسوب في اتخاذ       مديري  تشجيع   -7
  . والعمل اإلداري،راتالقرا
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  المصادر والمراجع
   :المراجع العربية

شركة رشاد بـرس للطباعـة      ،إدارة المؤسسات ،  )1998(بلوط، حسن إبراهيم   §
 . لبنان، بيروت،والنشر والتوزيع

ــار § ــوش، عم ــة، )1980(بوح ــات اإلدارة العام ــابع نظري ــة المط ، جمعي
 .عمان، األردن،.التعاونية

 ،تطوير اإلدارة المدرسية، دار الثقافـة، عمـان  ). 2004(الفتاح  الخواجا، عبد  §
 .األردن

مطـابع الطـوبجي    أصـول اإلدارة العامـة،    ،  )1992( عمرو أحمـد   ،حسبو §
 .التجارية،القاهرة،مصر

ــسيني § ــسيد ،الح ــيم  . )1994( ال ــاع التنظ ــم اجتم ــة ،عل دار المعرف
  .الجامعية،اإلسكندرية،مصر

دار ،ة في القـرن الجديـد     القيادة التربوي ). 2006(حمادات،محمد حسن محمد     §
        .          األردن،عمان الحامد للنشر والتوزيع،

، شـقير   أساسيات في اإلدارة المدرسـية    ،  )1986( سامي عبد اهللا     ،خصاونة §
 .وعكشة للطباعة،عمان،األردن

 ترجمة  ،اتخاذ القرارات الفعالة دليلك العملي في اإلدارة      . )1991( هيلقا ،دومند §
 ).م.د) (ن.د(جعة يوسف محمد القبالن، مصطفى إدريس، مرا

 مكتبة غريب، القـاهرة،     ،السلوك اإلنساني في اإلدارة    .)1989(السلمى، علي  §
  .مصر
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نحو حكمة شاملة في عـصر نظـم التـرقيم          .)1997( بال جوفيست  ،سيندوف §
إبراهيم شـبكة، جامعـة القـاهرة،مركز مطبوعـات         . ترجمة د  ،واالتصاالت
 .472 – 459 ص ص:)3  (27 ،مستقبلياتاليونسكو، 

المعجم الموسوعي لمصطلحات . )1988( أحمد محمد وسيد حسب اهللا   ،الشامي §
 . السعودية،دار المريخ للنشر، الرياض،المكتبات والمعلومات

 الدار الجامعيـة للطباعـة والنـشر        ،اإلدارة المعاصرة  .)1995( علي ،شريف §
 .والتوزيع، اإلسكندرية، مصر

معلومات اإلدارية ركيزة هامة للنهضة الصناعية       نظم ال  .)1976( السعيد ،شلبي §
 .178 – 163  ص ص :)4 (،الثقافة العربية ،في الدول العربية

 جامعـة  ،الفكر اإلداري وأزمة اإلنـسان المعاصـرة       .)1985( أسامة ،شهوان §
 .فلسطين،النجاح الوطنية، نابلس

ـ   ،اإلدارة العامة. )1986( محمد سعيد    ،عبد الفتاح  § ديث، المكتـب العربـي الح
 .اإلسكندرية،مصر

المعلومـات   ".،)1995( و بوعزة، عبد المجيد صالح     ، محمد فتحي  ،عبد الهادي  §
 16 ،المجلة العربية للمعلومـات   " ودورها في اتخاذ القرارات وإدارة األزمات     

  29-5 : تونس ،)2(

أصول اإلدارة . )1998( إبراهيم عبد العزيز، وشيحا، محمد رفعت،عبد الوهاب  §
 . القاهرة،مصر، المطبوعات الجامعية دار،العامة

اإلدارة التربوية المعاصرة، دار الفكر للطباعة      ). 2001(عريفج، سامي سلطي     §
 .، األردنوالنشر، عمان

علم المعلومـات بـين النظريـة        )1991( والينا فيكري  ، براين كامبل  ،فيكري §
 . القاهرة، مصر،حشمت قاسم، مكتبة غريب. ، ترجمة دوالتطبيق
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 شبكات الحاسبات وتقنيات المعلومات واستخدامها في       .)1997(سوا    لويزا فرا  §
 مركـز   ،إبراهيم شبكة، جامعـة القـاهرة     . ترجمة د  ،منظومة التعليم الفرنسي  

  .331 – 319 ص ص:)3( عدد )27(، مجلد  مستقبليات،مطبوعات اليونسكو

 مدخل كمـي فـي      –نظرية القرارات اإلدارية    . )1997( حسن علي    ،مشرفي §
 . األردن عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ،ةاإلدار

جامعـة الملـك    ،اتخاذ القرارات التنظيمية  . )1988( محمد عبد الفتاح     ،ياغي §
  .، الرياض، السعوديةسعود
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