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 تأثيـر فاعلية نظم املعلومات اإلدارية 
 على تحسيـن عملية صنع القرار 

بمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان

يحيى بن خميس الحسيني

 طالب دكتوراة 
الجامعة العاملية اإلسالمية - ماليـزيا

امللخص 1

هدفت الدراســة الحالية إلى دراســة تأثيـــر فاعلية نظم املعلومات اإلدارية على تحسيـــن عملية صنع القرار بمؤسســات 
التعليــم العالــي فــي ســلطنة عمــان، وقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن املوظفيـــن اإلدارييـــن بمؤسســات التعليــم العالــي فــي ســلطنة 
عمــان، واشــتملت عينــة الدراســة علــى )268( موظــف، وتبنــي الباحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي كمنهــج للدراســة، واســتعان 
باالســتبانة كأداة للدراســة، وتوصلــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج أهمهــا أن مؤسســات التعليــم العالــي تعتمــد بشــكل كبيـــر 
على نظام املعلومات اإلدارية، وأن مؤسســات التعليم العالي تهتم بعملية صنع القرار من خالل إتباع استـــراتيجيات تســاعد 
على تحديد املشــكلة وإيجاد الحل لها، وأيًضا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بيـــن اســتجابات أفراد عينة الدراســة وفقا 
ملتغيـر املستوى التعليمي ويـرجع ذلك إلى أن كافة العامليـن يمكنهم إدراك دور نظم املعلومات اإلدارية في صنع القرار بسبب 
الخبـــرات التــي يتــم اكتســابها أثنــاء العمــل. وأوصــت الدراســة بالعديــد مــن التوصيــات أهمهــا االعتمــاد علــى البـــرمجيات الحديثــة 
املتطــورة داخــل مؤسســات التعليــم العالــي، باإلضافــة إلــى عقــد ورش تدريبيــة للموظفيـــن اإلدارييـــن بمؤسســات التعليــم العالــي 

لتطويـــر مهاراتهــم فــي اســتخدام نظــم املعلومــات اإلداريــة.

الكلمات املفتاحية: نظم املعلومات اإلدارية، صنع القرار، التعليم العالي.

املقدمة
فــي ظــل التغيـــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تمــر بهــا الــدول فــي العالــم متســارعة ممــا يتطلــب علــى املؤسســات بنــاء 
التوقعــات واتخــاذ القــرارات املبينــة علــى البيانــات الصحيحــة ذات الجــودة والدقــة والحداثــة، وأصبحــت األنظمــة املحوســبة 
ومنهــا نظــم املعلومــات اإلداريــة مــن أهــم البـــرامج التــي توفــر املعلومــات التــي تدعــم اتخــاذ القــرارات وتســهل العمليــات وتـــزيد 
ــر البيانــات فــي الوقــت املناســب وبالدقــة املطلوبــة، ان بيئــة عــدم التأكــد التــي تســيطر علــى البيئــة  املوثوقيــة وتعمــل علــى توفيـ

العامــة للمؤسســات دفعتهــم بالتأكيــد إلــى االعتمــاد علــى أنظمــة متطــورة كمتطلــب أسا�ســي لالســتمرار والنمــو.

ويشهد العالم املعاصر العديد من التغيـرات واملستجدات على الساحة التـربوية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية 
والثقافيــة واإلداريــة، وقــد غيـــرت هــذه املســتجدات عاملنــا اليــوم، وبدلــت العديــد مــن املفاهيــم والثوابــت التــي كانــت مســتقرة فــي 
األذهــان لســنوات طويلــة مضــت، وتـــرتب علــى ذلــك العديــد مــن املشــكالت، أبـــرزها عــدم القــدرة علــى مالحقــة التطــورات وفهــم 
 عــن التكيــف معهــا، األمــر الــذي انعكــس علــى الســاحة التـــربوية والتعليميــة ومــا اعتـــراها 

ً
دوافعهــا الحقيقيــة وتفسيـــرها، فضــال

 على مؤسساتنا التعليمية بشكل كبيـــر)قشطة، 2017: 1(.
ً
من تخبطات وهفوات كثيـــرة ساهمت في التأثيـــر سلبا

 فــي املعلومــات 
ً
  وتواجــه املجتمعــات املعاصــرة والحديثــة بكافــة مؤسســاتها العلميــة والثقافيــة واإلنتاجيــة تدفقــا هائــال

التــي أخــذت تتســع بمعــدالت كبيـــرة نتيجــة للتطــورات العلميــة والتقنيــة الحديثــة وظهــور التخصصــات الجديــدة بكافــة أنواعهــا 
وأهدافهــا )العامــري، 2010: 72(.

عــد املعلومــات مــورد عــال املســتوى، إن لــم يكــن األعلــى مــع بقيــة مــوارد املنظمــة، وحيــث أشــار التـــرتوري وآخــرون 
ُ
وت

)2009( أن التجربــة أثبتــت أن نقــص املعلومــات وضعــف نظــم املعلومــات همــا الســببان فــي تدنــي نوعيــة ومســتوى الخدمــات، 
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القــرار بمؤسســات  املعلومــات اإلداريــة علــى تحســين عمليــة صنــع  نظــم  تأثيـــر فاعليــة  إلــى دراســة  الحاليــة  الدراســة  هدفــت 
التعليــم العالــي فــي ســلطنة عمــان، وتوصلــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج أهمهــا أن مؤسســات التعليــم العالــي تعتمــد بشــكل كبيـــر 
علــى نظــام املعلومــات اإلداريــة، وأن مؤسســات التعليــم العالــي تهتــم بعمليــة صنــع القــرار مــن خــالل إتبــاع استـــراتيجيات تســاعد علــى 
تحديــد املشــكلة وإيجــاد الحــل لهــا، وأيًضــا ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة وفقــا ملتغيـــر 
املســتوى التعليمــي ويـــرجع ذلــك إلــى أن كافــة العامليــن يمكنهــم إدراك دور نظــم املعلومــات اإلداريــة فــي صنــع القــرار بســبب الخبـــرات 
التــي يتــم اكتســابها أثنــاء العمــل، وأوصــت الدراســة بالعديــد مــن التوصيــات أهمهــا االعتمــاد علــى البـــرمجيات الحديثــة املتطــورة داخــل 
مؤسســات التعليــم العالــي، باإلضافــة إلــى عقــد ورش تدريبيــة للموظفيــن اإلدارييــن بمؤسســات التعليــم العالــي لتطويـــر مهاراتهــم فــي 

اســتخدام نظــم املعلومــات اإلداريــة.
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واالســتفادة من املوارد من قبل األفراد واملجتمع بشــكل عام، فاتخاذ القرارات هو ســلوك عقالني يتطلب االســتخدام الجيد 
للمعلومــات، وهــذا يعنــي أن للمعلومــات قيمــة لكونهــا تـــرفع مــن مســتوى عقالنيــة اتخــاذ القــرارات مــن خــالل نوعيــة املعلومــات 
املســتخدمة، ويعنــي ذلــك أن املعلومــات تشــكل أهميــة كبيـــرة لعمليــة اتخــاذ القــرارات، فهــي تمثــل املدخــالت األساســية لتلــك 
العمليــة، كمــا تعــد عامــال هاًمــا فــي اختيــار البديــل األمثــل مــن بيـــن عــدد البدائــل املتاحــة ملتخــذ القــرار، ممــا يتيــح التـركيـــز علــى 

البدائــل األكثـــر مالءمــة )طــه، 2008: 55(.

فــاإلدارة التعليميــة بحاجــة دائمــة إلــى التطويـــر املســتمر لألنظمــة اإلداريــة املتبعــة، خاصــة مؤسســات التعليــم العالــي 
التــي شــهدت تطــورا ملموســا خــالل الســنوات املاضيــة علــى جميــع املســتويات مــن حيــث نوعيــة وجــودة الخدمــات التعليميــة 
 علــى ذلــك فــإن مؤسســاتنا التعليميــة وأنظمــة العمــل بهــا واملمارســات اإلداريــة 

ً
التــي تقدمهــا فــي كافــة الــدول املتقدمــة، وقياســا

بحاجــة إلــى التفكيـــر بجدبــة لنظــم إداريــة فاعلــة تعمــل علــى دعــم عمليــة صنــع القــرار بمــا يتوافــق مــع املمارســات واألنظمــة 
الحديثــة العامليــة.

ولذلــك يـــرى الباحــث أن عمليــة اتخــاذ القــرارات وتحســينها تعتمــد بشــكل مباشــر وكبيـــر علــى توفــر وجــودة املعلومــات 
املســتخدمة، حيــث إن لنظــم دعــم القــرار دورا مهًمــا فــي تحقيــق انســيابية هــذه املعلومــات وتقديمهــا فــي الوقــت الصحيــح ممــا 
يــؤدي إلــى مســاعدة متخــذي القــرار علــى اتخــاذ القــرار األمثــل، جــاءت هــذه الدراســة ملعرفــة وتحديــد دور نظــم املعلومــات 

اإلداريــة ومــدى تحقيــق فاعليتهــا فــي تحسيـــن عمليــة صنــع القــرار فــي مؤسســات التعليــم العالــي بســلطنة عمــان.

اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة
مفهوم نظم املعلومات اإلدارية ومكوناته

تحتــل نظــم املعلومــات اإلداريــة مكانــة بــارزة لــدى املؤسســات، وتعتبـــر إحــدى دعائــم عمليــات تحسيـــن الجانــب املؤس�ســي 
واإلداري للمنظمــات والشــركات، األمــر الــذي بــات ضرورًيــا لتوضيــح مــا تقتضيــه بشــكل مقتضــب ومركــز، عــرف الحــاج وعلــة 
)2018: 119( نظــام املعلومــات اإلداري بأنــه »هــو نظــام شــامل، أي يعمــل علــى جمــع كل املعلومــات الضروريــة لجميــع وظائــف 
اإلدارة بهــدف دعــم اإلدارييـــن بإتاحــة املعلومــات الدقيقــة والواضحــة فــي الوقــت املناســب، ملســاعدتهم علــى تخطيــط وتنظيــم 

أعمالهــم، وبالتالــي اتخــاذ القــرارات املناســبة ذات الفعاليــة واملردوديــة«.

عــرف كل مــن الراشــدي وعبــد الهــادي )2019: 119( نظــم املعلومــات اإلداريــة بأنهــا »هــي هيــكل متكامــل مــن األجــزاء 
املاديــة، والبـــرمجيات، واألفــراد، وقاعــدة البيانــات التــي تعمــل علــى جمــع البيانــات عــن البيئــة الداخليــة والخارجيــة للمنظمــة 
ومعالجتهــا، وتحليلهــا، وتوفيـــر املعلومــات للمســتفيد بالوقــت والتكلفــة املناســبة، لغــرض دعــم عمليــة صنــع واتخــاذ القــرارات«.

والبيانيــة،  والبـــرمجية،  املاديــة،  املكونــات  علــى  تشــتمل  األساســية  املعلومــات  نظــم  مكونــات  بــأن  القــول  فيمكــن  لــذا 
والبشــرية، وهــو مــا أشــار إليــه إســالم )Islam, 2018: 57( حينمــا أكــد علــى أن نظــم املعلومــات اإلداريــة تشــتمل علــى مجموعــة مــن 
املكونــات الرئيســة التــي تتضمــن كل مــن املكونــات املاديــة »Hardware«، املكونــات البـــرمجية »Software«، املكونــات املتعلقــة 

بقواعــد البيانــات »Database«، وكذلــك املكونــات الخاصــة بالعامــل البشــري »Individuals« الــذي تقــوم عليــه املؤسســات.

مفهوم صنع القرار

يعتبـــر صنــع القــرار مــن الجوانــب اإلداريــة الحرجــة التــي تســاعد علــى تحقيــق أهــداف املؤسســة بشــكل كبيـــر، وللتعــرف 
علــى أفضــل الخيــارات التــي يجــب علــى املؤسســة االعتمــاد عليهــا، وعــرف عامــر واملصــري )2016: 6( صنــع القــرار بأنــه »هــو 
حصيلــة جهــد جماعــي، فهــي نشــاط يقــوم مــن خاللهــا صنــاع القــرار باتجــاه بديــل مــن البدائــل إليجــاد الحل املناســب للمشــكالت 

املتـــزايدة التــي تواجههــا املؤسســة«.

مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان

يتجــاوز عــدد املؤسســات التعليميــة حاجــز الستيـــن مؤسســة، تتضمــن كليــات وجامعــات متخصصــة فــي شــتى املجــاالت 
العلميــة واألدبيــة والفنيــة، وهــو مــا أشــار إليــه  املوقــع الرســمي ملجلــس التعليــم بســلطنة عمــان )2020( حينمــا أكــد علــى أن 
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منظومــة التعليــم العالــي بالســلطنة تشــتمل علــى )69( مؤسســة تعليميــة وفًقــا إلحصائيــة عــام 2018، موزعــة جغرافًيــا علــى 
للعلــوم  املهنيــة  الكليــة  مهنيــة،  كليــات  جامعيــة،  كليــات  )جامعــات،  إلــي  وتصنــف  الســلطنة،  ومحافظــات  مناطــق  مختلــف 
البحريــة، كليــة عمــان للعلــوم الصحيــة، واملعهــد العالــي للتخصصــات الصحيــة، واملعهــد العالــي للقضــاء(، منهــا )42( مؤسســة 
تعليميــة حكوميــة، تضــم جامعــة الســلطان قابــوس، و)6( كليــات للعلــوم التطبيقيــة تشــرف عليهــا وزارة التعليــم العالــي، و)7( 
كليــات تقنيــة تشــرف عليهــا وزارة القــوى العاملــة، وكليــة العلــوم الشــرعية وتشــرف عليهــا وزارة األوقــاف والشــئون الدينيــة، 
والكليــات املهنيــة وعددهــا )7( كليــات، والكليــة املهنيــة للعلــوم البحريــة، وكليــة الدراســات املصرفيــة واملاليــة ويشــرف عليهــا 
البنــك املركــزي العمانــي، باإلضافــة إلــى )5( كليــات مــن مؤسســات التعليــم العالــي التــي تتبــع األجهــزة العســكرية وهــي: الكليــة 
وأكاديميــة  الجويــة،  قابــوس  الســلطان  وأكاديميــة  واألركان،  القيــادة  وكليــة  الجويــة،  الفنيــة  والكليــة  التقنيــة،  العســكرية 
الســلطان قابــوس لعلــوم الشــرطة، كمــا أقــر مجلــس التعليــم املوقــر مشــروع تحويــل ثالثــة عشــر معهــد صحــي تشــرف عليــه 
وزارة الصحــة إلــى كليــة، أمــا مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة فقــد بلــغ عددهــا )27( مؤسســة، مقســمة إلــى )9( جامعــات، 
و)18( كليــة، ولهــذه املؤسســات دوًرا مهًمــا فــي اســتيعاب خريجــي دبلــوم التعليــم العــام الذيـــن لــم يحظــوا بفرصــة دراســية فــي 

الحكوميــة. املؤسســات 

الدراسات السابقة

دراسة إبـــراهيم، والصباغ، ومحمد )2019( بعنوان: »دور نظم املعلومات اإلدارية في دعم القرارات الخاصة بجودة 
التعليــم العالــي: دراســة مقارنــة علــى الجامعــات املصريــة الحكوميــة والخاصــة فــي مصــر«، وهدفــت إلــى الكشــف عــن وجــود 
عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن أبعــاد نظــم املعلومــات اإلداريــة بجميــع محــاور إدارة الجــودة مــن منظــور إداري، والكشــف 
عــن وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن أبعــاد نظــم املعلومــات اإلداريــة بجميــع مراحــل دعــم القــرارات، والكشــف عــن 
وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن مراحــل دعــم القــرارات ومحــاور جــودة خدمــات التعليــم الجامعــي، وقــد تكــون مجتمــع 
الدراســة مــن القيــادات األكاديميــة الجامعيــة فــي الجامعــات املصريــة، والبالــغ عددهــم )3( جامعــات حكوميــة وهــم جامعــة 
القاهــرة وجامعــة عيـــن شــمس وجامعــة املنوفيــة، وجامعــة خاصــة وهــي األكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل 
 )486( )2015-2016(، واشــتملت عينــة الدراســة علــى  الدرا�ســي  العــام  فــي  بالقاهــرة واإلســكندرية، وذلــك  البحــري بفرعيهــا 
، واســتخدم الباحثــون املنهــج الوصفــي كمنهــج للدراســة، واســتعانوا بمقيــاس خــاص بمحــاور نظــم املعلومــات اإلداريــة، 

ً
قائــدا

ومقيــاس محــاور الجــودة مــن منظــور إداري، ومقيــاس دعــم القــرارات الجامعيــة كأدوات للدراســة، وقــد توصــل الباحثــون 
للعديــد مــن النتائــج أهمهــا، وجــود عالقــة طرديــة وذات داللــة إحصائيــة بيـــن أبعــاد نظــم املعلومــات اإلداريــة بجميــع محــاور 
إدارة الجــودة مــن منظــور إداري مــا عــدا البعــد الخــاص بمعوقــات تطبيــق نظــم املعلومــات اإلداريــة، وجــود عالقــة طرديــة 
وذات داللــة إحصائيــة بيـــن أبعــاد نظــم املعلومــات اإلداريــة بجميــع مراحــل دعــم القــرارات مــا عــدا التشــخيص وتحديــد فجــوة 
الجــودة فالعالقــة بينهــم عالقــة عكســية، وجــود عالقــة طرديــة وذات داللــة إحصائيــة بيـــن مراحــل دعــم القــرارات ومحــاور 
جــودة خدمــات التعليــم الجامعــي، وقــد أوصــت الدراســة بالعديــد مــن التوصيــات أهمهــا ضــرورة إعــادة تهيئــة العامليـــن لقبــول 
واســتخدام نظــم املعلومــات اإلداريــة، وضــرورة توفيـــر البنيــة التحتيــة مــن قاعــدة بيانــات شــبكات االتصــاالت لتطبيــق النظــام.

ــات، وصنــع القــرار مــن قبــل املسئوليـــن اإلدارّييـــن فــي  دراســة »أملندينجــر« )Allmendinger, 2018( بعنــوان: »األخالقيَّ
ــة بيـــن الجامعــات وشــئون الطــالب«، وهدفــت إلــى فهــم العوامــل املؤثـــرة علــى عملّيــة صنــع  التعليــم العالــي فــي األلعــاب الرياضيَّ
عــد 

ُ
ــة بيـــن الكليــات، وت القــرار مــن قبــل املسئوليـــن اإلدارّييـــن فــي التعليــم العالــي، وتحديــًدا فــي شــئون الطــالب، واأللعــاب الرياضيَّ

ــة، وشــئون الطــالب  ن مجتمــع الدراســة مــن اإلدارّييـــن فــي األلعــاب الرياضيَّ ــوَّ
َ
ك

َ
الدراســة الحاليــة مــن الدراســات النوعّيــة، وقــد ت

فــي ثــالث مؤسســات تابعــة للرابطــة الوطنيــة للرياضــة فــي واليــة )ميتشــيجن(، واشــتملت عينــة البحــث علــى )11( مــن اإلدارّييـــن 
فــي األلعــاب الرياضّيــة، وشــئون الطــالب، كمــا اســتخدمت الدراســة التـرميـــز املفتــوح لتحليــل البيانــات، واســتخدم الباحــث 
املقابــالت شــبه املنظمــة، وقــد توصلــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج أهمهــا: تتمثــل العوامــل التــي تؤثـــر علــى عملّيــة صنــع 
القــرار مــن قبــل اإلدارّييـــن فــي: الطــالب، واملؤسســة، األشــخاص، العملّيــة، أو اللوائــح، واألمــوال، أو املــوارد األخــرى، والهويــة 
ــات الذاتّيــة، ووجــود العديــد مــن الصراعــات بيـــن العوامــل التــي تؤثـــر علــى عملّيــة صنــع القــرار مــن  املهنّيــة، واملواقــف، واألخالقيَّ
ــة  ــة لعامــٍل فقــط مــن بيـــن بقيــة العوامــل، وغالًبــا مــا تكــون األولويَّ قبــل املسئوليـــن، والتــي يمكــن حلهــا مــن خــالل إعطــاء األولويَّ

للطــالب، وبخاصــة اهتماماتهــم.
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فــي مديـــرية  دراســة الزعبــي )2017( بعنــوان: »أثـــر نظــم املعلومــات اإلداريــة علــى تطويـــر ورفــع كفــاءة أداء العامليـــن 
التـــربية والتعليــم فــي لــواء الرمثــا«، وهدفــت إلــى التعــرف علــى درجــة توافــر املســتلزمات اإلداريــة العليــا مــن وجهــة نظــر أفــراد 
عينــة الدراســة، والتعــرف علــى أثـــر متطلبــات إدارة نظــم املعلومــات اإلداريــة علــى تطويـــر ورفــع كفــاءة أداء العامليـــن فــي مديـــرية 
الدراســة  عينــة  أفــراد  تصــورات  بيـــن  فــروق ذات داللــة إحصائيــة  وجــود  عــن  والكشــف  الرمثــا،  لــواء  فــي  والتعليــم  التـــربية 
حــول أثـــر نظــم املعلومــات اإلداريــة علــى تطويـــر ورفــع كفــاءة أداء العامليـــن فــي مديـــرية التـــربية والتعليــم فــي لــواء الرمثــا تعــزى 
ملتغيـــرات الدراســة، وقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع العامليـــن فــي مديـــرية التـــربية والتعليــم فــي لــواء الرمثــا، والبالــغ 
عددهــم )224( موظــف وموظفــة، واشــتملت عينــة الدراســة علــى )40( موظــف وموظفــة، واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي 
كمنهــج للدراســة، واســتعان باالســتبانة كأداة للدراســة، وقــد توصــل الباحــث للعديــد مــن النتائــج أهمهــا، جــاءت درجــة توافــر 
املســتلزمات اإلداريــة العليــا بدرجــة متوســطة مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة؛ حيــث جــاء فــي التـــرتيب األول عبــارة تهتــم 
اإلدارة العليا بتطويـر أنظمة املعلومات املستخدمة، وجاءت في التـرتيب األخيـر عبارة تقدم اإلدارة العليا الدعم املالي الالزم 
الســتخدام نظــام معلومــات إداري، عــدم وجــود أثـــر ذو داللــة إحصائيــة ملتطلبــات إدارة نظــم املعلومــات اإلداريــة املتمثلــة فــي 
تقييــم األداء الوظيفــي للنظــام وتطويـــر األداء الوظيفــي للنظــام واملســتلزمات البشــرية علــى تطويـــر ورفــع كفــاءة أداء العامليـــن 
فــي مديـــرية التـــربية والتعليــم فــي لــواء الرمثــا، عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن تصــورات أفــراد عينــة الدراســة حــول 
عــزى ملتغيـــر 

ُ
أثـــر نظــم املعلومــات اإلداريــة علــى تطويـــر ورفــع كفــاءة أداء العامليـــن فــي مديـــرية التـــربية والتعليــم فــي لــواء الرمثــا ت

املســتوى العلمــي، عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن تصــورات أفــراد عينــة الدراســة حــول أثـــر نظــم املعلومــات 
اإلداريــة علــى تطويـــر ورفــع كفــاءة أداء العامليـــن فــي مديـــرية التـــربية والتعليــم فــي لــواء الرمثــا تعــزى ملتغيـــر ســنوات الخبـــرة

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن تصــورات أفــراد عينــة الدراســة حــول أثـــر نظــم املعلومــات اإلداريــة علــى 
تطويـــر ورفــع كفــاءة أداء العامليـــن فــي مديـــرية التـــربية والتعليــم فــي لــواء الرمثــا تعــزى ملتغيـــر املســتوى الوظيفــي، وقــد أوصــت 
الدراســة بالعديــد مــن التوصيــات أهمهــا ضــرورة اســتمرارية مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة فــي مجــال نظــم املعلومــات اإلدارية 
والحــرص علــى اســتخدام األجهــزة الحديثــة والبـــرمجيات املتطــورة، واالهتمــام بعقــد دورات للمستخدميـــن تتعلــق بتكنولوجيــا 

املعلومــات لزيــادة إدراك املستخدميـــن لقــدرات عمــل النظــام وعــدم التـركيـــز علــى كيفيــة اســتخدامها فقــط.

دراســة »ســنتور« )Centor, 2016( بعنــوان »صنــع القــرار فــي التعليــم العالــي: التخطيــط االستـــراتيجّي، وتخصيــص 
املوارد في جامعات النخبة الخاصة في الواليات املتحدة«، وهدفت إلى فهم كيفّية تحديد املؤسسات لألولوّيات، وتخصيص 
املــوارد النــادرة، ووضــع الخطــط االستـــراتيجّية التــي تســاهم فــي تقدمهــا، مــن وجهــة نظــر قيــادات مؤسســات التعليــم العالــي فــي 
الواليــات املتحــدة، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن القيــادات فــي خمــس مؤسســات ضمــن أفضــل )30( جامعــة خاصــة حســب 
ة، والتقاريـر العاملّية الثانوية، واشتملت عينة الدراسة على )22( من كبار القيادات بما في ذلك )5(  تصنيف األخبار األمريكيَّ
رؤســاء جامعــات )جامعــة ديــوك، وجامعــة إيمــوري، وجامعــة جــورج تــاون، وجامعــة ســتانفورد، وجامعــة ييــل(، كمــا اســتخدم 
ــة شــبه املنظمــة، وقــد توصلــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج  الباحــث املنهــج النوعــّي القائــم علــى إجــراء املقابــالت الهاتفيَّ
أهمها: تشــمل التحديات التي تواجه مؤسســات التعليم العالي املتميـــزة من وجهة نظر كبار القيادات، ورؤســاء الجامعات في 
الواليــات املتحــدة القيــود املتعلقــة بالوصــول، والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف، وتأثيـــر الحكومــة علــى البحــوث، والقيــود املالّيــة، 
ة، كمــا يوجــد توافــق بيـــن املهمــة املؤسســّية، والقــرارات  ووجــود توافــق بيـــن الخطــط االستـــراتيجّية، وخطــط التشــغيل الســنويَّ
املتعلقــة بتخصيــص املــوارد، ووجــود فــروق بيـــن الجامعــات الخمــس املشــاركة فــي الدراســة التــي ظهــرت مــن خــالل البحــث، فيمــا 
ــة بيـــن الجامعــات، والتوافــق العــام فــي  ار فــي األلعــاب الرياضيَّ يتعلــق باألســلوب املؤس�ســّي فــي التخطيــط االستـــراتيجّي، واالســتثمَّ

البيئــات املالّيــة غيـــر املركزّيــة علــى الرغــم مــن وجــود تشــابهات بيـــن الجامعــات الخمــس.

دراســة الخثــان )2016( بعنــوان: »واقــع اســتخدام نظــم املعلومــات اإلداريــة فــي جامعــة ســلمان بــن عبــد العزيـــز مــن 
وجهــة نظــر القيــادات اإلداريــة واألكاديميــة فيهــا«، هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع اســتخدام نظــم املعلومــات اإلداريــة 
فــي جامعــة ســلمان بــن عبــد العزيـــز فــي اململكــة العربيــة الســعودية مــن وجهــة نظــر القيــادات اإلداريــة واألكاديميــة فــي الجامعــة، 
والكشــف عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة فــي جامعــة ســلمان بــن عبــد العزيـــز 
تعــزى ملتغيـــرات الدراســة، وقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن القيــادات اإلداريــة واألكاديميــة فــي جامعــة ســلمان بــن عبــد العزيـــز 
فــي اململكــة العربيــة الســعودية مــن مشــرفي الجامعــة والعمــداء والــوكالء ورؤســاء األقســام ومــدراء اإلدارات فــي تلــك الجامعــة، 
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، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة، واستعان باالستبانة 
ً
واشتملت عينة الدراسة على )98( فردا

كأداة للدراســة، وقــد توصــل الباحــث للعديــد مــن النتائــج أهمهــا، جــاء واقــع تطبيــق نظــم املعلومــات اإلداريــة فــي جامعــة ســلمان 
بــن عبــد العزيـــز فــي اململكــة العربيــة الســعودية مــن وجهــة نظــر القيــادات األكاديميــة واملسئوليـــن فــي الجامعــة بدرجــة تطبيــق 
عاليــة، وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة فــي جامعــة 

ســلمان بــن عبــد العزيـــز تعــزى ملتغيـــر املؤهــل العلمــي، وجــاءت الفــروق اإلحصائيــة لصالــح الحاصليـــن علــى درجــة الدكتــوراه.

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة فــي جامعــة 
ســلمان بــن عبــد العزيـــز تعــزى ملتغيـــر ســنوات الخبـــرة، وقــد أوصــت الدراســة بالعديــد مــن التوصيــات أهمهــا اســتمرارية توفيـــر 
الخبـــرات املتعلقــة بصيانــة النظــام وإجــراء التعديــالت عليهــا تواكــب التطــورات واملســتجدات، وضــرورة الســعي وراء اســتمرارية 

مواكبــة التطــور فــي نظــم املعلومــات اإلداريــة وتكنولوجيــا املعلومــات املســتخدمة فــي الجامعــات الرائــدة فــي العالــم.

التعليميــة«،  املؤسســات  فــي  تفعليهــا  وآليــات  التـــربوي  القــرار  صناعــة  فــي  »املشــاركة  بعنــوان:   )2019( جيتــو  دراســة 
وهدفــت إلــى التعــرف علــى مســتويات ممارســة القــادة التـربوييـــن ملبــدأ املشــاركة فــي صناعــة القــرار بمدينــة ينبــع الصناعيــة، 
والكشــف عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن آراء املشرفيـــن التـربوييـــن وقــادة املــدارس حــول ممارســة مبــدأ املشــاركة 
فــي صناعــة القــرار التـــربوي تعــزى ملتغيـــرات الدراســة، وقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن املشرفيـــن التـربوييـــن وقــادة املــدارس 
فــي مدينــة ينبــع الصناعيــة، واشــتملت عينــة الدراســة علــى )32( فــرًدا، واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي كمنهــج 
التـــربويون  القــادة  أن  أهمهــا،  النتائــج  مــن  للعديــد  الباحــث  توصــل  وقــد  للدراســة،  كأداة  باالســتبانة  واســتعان  للدراســة، 
يمارســون مبــدأ املشــاركة فــي صنــع القــرار بدرجــة متوســطة، وأن أكثـــر مســتويات املشــاركة فــي صناعــة القــرار ممارســة هــي 
قيــام القائــد بعقــد اجتمــاع الســتطالع آراء ومقتـــرحات املرؤوسيـــن ثــم يتخــذ قــراره، وأن أقــل املســتويات مشــاركة فــي صناعــة 
 ســلطة اتخــاذ 

ً
 فــي املناقشــات واملــداوالت تــاركا

ً
القــرار هــي نقــل مســئولية صنــع القــرار إلــى املجموعــة والعمــل قائــًدا لهــا مشــاركا

القرار للمجموعة، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.05( بيـــن آراء املشرفيـــن التـربوييـــن وقادة 
املــدارس حــول ممارســة مبــدأ املشــاركة فــي صناعــة القــرار التـــربوي تعــزى ملتغيـــر طبيعــة العمــل، وقــد أوصــت الدراســة بالعديــد 
مــن التوصيــات أهمهــا ضــرورة اآلخــذ فــي عيـــن االعتبــار تجانــس فــرق العمــل مــن حيــث الخبـــرات، وضــرورة اســتخدام األســاليب 

العلميــة فــي صناعــة القــرار والبعــد عــن اتخــاذ القــرارات االرتجاليــة.

قيــادات  لــدى  القــرار  قائمــة علــى عمليــة صنــع  املشــكالت  »بنــاء استـــراتيجية حــل  بعنــوان:   )2018( العنـــزي  دراســة 
مســتويات اإلدارة »العليــا والوســطى« فــي املؤسســات الحكوميــة بدولــة الكويــت فــي ضــوء بعــض املتغيـــرات الديموغرافيــة«، 
هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة لــدى القيــادات اإلداريــة فــي مهــارات صنــع القــرار كأداة 
العليــا والوســطى،  قيــادات مســتويات اإلدارة  مــن  الدراســة  تكــون مجتمــع  الدراســة، وقــد  تعــزى ملتغيـــرات  لحــل املشــكالت 
 مــن )16( مؤسســة مــن املؤسســات الحكوميــة بدولــة الكويــت، واشــتملت عينــة الدراســة علــى 

ً
والبالــغ عددهــم )764( قائــدا

)323( قائــًدا، واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي االرتباطــي املقــارن كمنهــج للدراســة، واســتعان بمقيــاس صنــع القــرار لحــل 
املشــكالت كأداة للدراســة، وقــد توصــل الباحــث للعديــد مــن النتائــج أهمهــا، عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى الداللة )0.05( لدى القيادات اإلدارية من الذكور واإلناث في أبعاد تشــخيص املشــكلة وتحديد البديل تعزى ملتغيـــر 
النــوع، ممــا يشيـــر إلــى تقــارب هــذه األبعــاد مــن مهــارات صنــع القــرار بيـــن الذكــور واإلنــاث مــن القيــادات، عــدم وجــود فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05( لــدى القيــادات اإلداريــة تعــزى ملتغيـــر مؤسســة العمــل فــي الدرجــة الكليــة ملهــارات 
صنــع القــرار وفــي أبعــاد تشــخيص املشــكلة وتحديــد البدائــل واختيــار البديــل ومتابعــة التنفيــذ وهــو مــا يشيـــر إلــى تقــارب مهــارات 
صنــع القــرار بيـــن القيادييـــن كافــة فــي املؤسســات الحكوميــة، عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة 
)0.05( لــدى القيــادات اإلداريــة تعــزى ملتغيـــر املســتوى التعليمــي فــي أبعــاد تحديــد البدائــل واختيــار البديــل ومتابعــة التنفيــذ، 
وقــد أوصــت الدراســة بالعديــد مــن التوصيــات أهمهــا ضــرورة االهتمــام بعمليــة صنــع القــرار وذلــك الجتيــاز املشــكالت التــي قــد 
تواجــه القيــادات اإلداريــة فــي العمــل، وتقديــم ديــوان الخدمــة املدنيــة الختبــار علمــي يهــدف إلــى قيــاس قــدرة املوظــف علــى حــل 

املشــكالت مــن خــالل عمليــة صنــع القــرار.

دراســة »حكيمبــور وخيـــرأبادي« )Hakimpoor & Khairabadi, 2018( بعنــوان: »نظــم املعلومــات اإلداريــة واألبعــاد 
املفاهيميــة لجــودة املعلومــات وجــودة القــرارات اإلداريــة: نمذجــة الشــبكات العصبيــة االصطناعيــة«، هدفــت هــذه الدراســة 
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إلــى بحــث تأثيـــر اســتخدام نظــم املعلومــات اإلداريــة واألبعــاد املفاهيميــة لجــودة املعلومــات علــى جــودة القــرارات اإلداريــة فــي 
املؤسســات العامــة اإليـــرانية، وقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن املديـريـــن فــي املؤسســات العامــة اإليـــرانية، واشــتملت عينــة 
الدراســة علــى )250 مديـــر: 18 مــن كبــار املديـريـــن، 34 مديـــر فــي املســتوى املتوســط، 198 مديـــر تنفيــذي( مــن )17( مؤسســة 
عامــة فــي إيـــران الذيـــن تــم اختيارهــم بطريقــة عشــوائية، واســتخدمت الدراســة املنهــج املســحي الكمــي القائــم علــى االســتبانة 
 التــي تناولــت أثـــر اســتخدام نظــم املعلومــات اإلداريــة واألبعــاد املفاهيميــة لجــودة املعلومــات علــى جــودة عمليــة 

ً
املــدارة ذاتيــا

صنــع القــرار فــي املؤسســات العامــة فــي إيـــران، وقــد توصلــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج أهمهــا، وجــود تأثيـــر إيجابــي لنظــم 
املعلومــات اإلداريــة علــى جــودة عمليــة صنــع القــرارات اإلداريــة مــن قبــل املديـريـــن فــي املؤسســات العامــة، وجــود تأثيـــر إيجابــي 
لألبعــاد املفاهيميــة لجــودة املعلومــات علــى جــودة عمليــة صنــع القــرارات اإلداريــة مــن قبــل املديـريـــن فــي املؤسســات العامــة، 
وجــود تأثيـــر إيجابــي قــوي لدمــج نظــم املعلومــات اإلداريــة واألبعــاد املفاهيميــة لجــودة املعلومــات مًعــا علــى جــودة صنــع القــرارات 
اإلداريــة مــن قبــل املديـريـــن فــي املؤسســات العامــة، تعمــل نظــم املعلومــات اإلداريــة بمثابــة العامــل الهــام الــذي لــه تأثيـــر إســهامي 
كبيـــر فــي صنــع القــرار فــي املؤسســات العامــة فيمــا يتعلــق بالســرعة والســهولة والدقــة فــي صنــع القــرار، كمــا أوصــت الدراســة 
بالعديــد مــن التوصيــات أهمهــا: ضــرورة إجــراء املزيــد مــن الدراســات املســتقبلية التــي تتنــاول أثـــر نظــم املعلومــات اإلداريــة 
علــى صنــع القــرار فــي املؤسســات املختلفــة، وكذلــك ضــرورة تنــاول العوامــل املؤثـــرة علــى جــودة نظــم املعلومــات اإلداريــة داخــل 

املؤسســات املتنوعــة.

أوجه تميـز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

تتميـــز الدراســة الحاليــة بأنهــا الدراســة الوحيــدة -علــى حــد علــم الباحــث- التــي تتنــاول تأثيـــر فاعليــة نظــم املعلومــات 
اإلداريــة علــى تحسيـــن عمليــة صنــع القــرار بمؤسســات التعليــم العالــي فــي ســلطنة عمــان، كمــا إنهــا تعتبـــر الدراســة الوحيــدة 
التــي تطبــق داخــل ســلطنة عمــان، وتســتهدف هــذه الدراســة فئــة مــن أهــم فئــات  فــي هــذا املجــال  -علــى حــد علــم الباحــث- 
املجتمــع العمانــي وهــم املوظفيـــن اإلدارييـــن بمؤسســات التعليــم العالــي، وهــو مــا يميـــز الدراســة الحاليــة ويســلط الضــوء نحــو 
 لقلــة الدراســات العربيــة واألجنبيــة التــي تســتهدف 

ً
إجــراء املزيــد مــن الدراســات العربيــة واألجنبيــة حــول هــذا املوضــوع، نظــرا

هــذا املوضــوع الهــام.

مشكلة الدراسة

تعانــي ســلطنة عمــان مــن مشــكلة مؤامــه مخرجــات التعليــم واســتيعاب ســوق العمــل، وكذلــك مــن تكــدس الخريجيـــن 
فــي بعــض التخصصــات وندرتهــم فــي تخصصــات أخــرى، وبذلــك أصبحــت املؤسســات التعليميــة مجبـــرة علــى اتخــاذ القــرارات 
الســليمة ودراســة احتياجــات ســوق العمــل وذلــك مــن خــالل توفــر بيانــات ومعلومــات شــاملة، حيــث يجــب عليهــا مسايـــرة 
التطــورات والســعي لتحسيـــن وتحديــث مواردهــا وذلــك عــن طريــق اســتخدام أحــدث البـــرامج واألنظمــة التــي توفرهــا معلومــات 
متكاملــة ومتـــرابطة وعليــه ال بــد مــن اســتخدام  نظــم املعلومــات اإلداريــة، إمــا باقتنائهــا أو العمــل علــى تصميــم هــذه النظــم 
قــرارات  العالــم  انفتــاح يشــهد فيــه  فــي ظــل  الفاعلــة والجريئــة  القــرارات الســريعة  اتخــاذ  املعلوماتيــة لتحسيـــن قدرتهــا علــى 
فريــدة، وجريئــة ومصيـــرية بوجــود الكــم الهائــل مــن البيانــات واملعلومــات التــي أحيانــا يصعــب تمييـــز صدقهــا عــن كذبهــا؛ حيــث 
نجــاح مؤسســات التعليــم العالــي يعتمــد اعتمــاًدا كليــا علــى اإلدارة العليــا واإلشــرافية املســئولة عــن عمليــة اتخــاذ القــرار التــي 
تهــدف إلــى خدمــة املنظمــة وأصحــاب املصلحــة العامــة وإرضائهــم، وتطويـــر األنظمــة املعلوماتيــة اإلداريــة كنظــام دعــم القــرارات 

فــي قطاعاتهــا ســواء أكانــت عامــة أو خاصــة.

فــي ســلطنة ُعمــان العديــد مــن املشــكالت كالتعقيــد والغمــوض والعــداء، والعوملــة، واملنافســة  يواجــه التعليــم العالــي 
العاملــة، وهــو مــا أشــار إليــه ســيف )2015: 200( حينمــا أكــد علــى أن تتفاعــل مؤسســات التعليــم العالــي فــي ســلطنة ُعمــان مــع 
أنمــاط مــن البيئــات تختلــف عــن تلــك التــي كانــت ســائدة فــي القــرن املا�ســي وتتميـــز هــذه البيئــات بالتغيـــر والتطويـــر والتحــول 
الســريع؛ فالتعليــم العالــي يواجــه العديــد مــن التحديــات، نتيجــة لزيــادة الطلــب عليــه والحاجــة إلــي مزيــد مــن املــوارد املاليــة 
والحاجــة إلــي مواكبــة التطــور املعرفــي والتكنولوجــي مــع ضمــان توفيـــر تعليــم ذي جــودة عاليــة، كمــا تتمثــل هــذه التحديــات 

فيمــا يلــي:
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التعقيــد: وتشيـــر إلــى القــوى والعوامــل السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والتـــربوية والتكنولوجيــا 1- 
، بحيــث يصعــب الفصــل بينهمــا.

ً
التــي تتـــرابط معــا

التغيـر السريع: أي أن بيئة هذه املؤسسات تتغيـر بشكل متسارع على نحو غيـر مسبوق، مما يعرقل عملها.2- 

 لوجــود هــذه املؤسســات، للقصــور فــي فهــم تلــك 3- 
ً
العــداء والغمــوض: يقصــد بذلــك أن التغيـــرات تحمــل معهــا تهديــدا

التغيـــرات والتعامــل معهــا.

العوملــة: وتأثيـــرها علــى البـــرامج والتخصصــات التــي تقدمهــا هــذه املؤسســات، لتكــون قــادرة علــى املنافســة فــي إعــداد  - 
خريجيـــن قادريـــن علــى املنافســة العامليــة فــي ســوق العمــل.

بالطلــب 5-  مقارنــه  العالــي  التعليــم  ملؤسســات  االســتيعابية  الطاقــة  محدوديــة  فــي  تبـــرز  بالطلبــة:  متعلقــة  تحديــات 
 لتعــداد 

ً
االجتماعــي، وارتفــاع نســبة األميــة فــي الفئــة العمريــة مــن )15 ســنة فأكثـــر( مــن الســكان إذ تبلــغ 22% وفقــا

السكان واملساكن لعام 2003م، وصعوبة تعامل مؤسسات التعليم العالي مع مخرجات التعليم العام والتطورات 
فــي مناهجــه وبـــرامجه، وضعــف قــدرة ســوق العمــل علــى توفيـــر فــرص عمــل ملخرجــات التعليــم املختلفــة.

التحديــات املتعلقــة باملنافســة العامليــة: ويتمثــل ذلــك فــي ضعــف قــدرة الخرجيـــن علــى املنافســة فــي الســياق العالمــي 6- 
واملشــاركة فــي النشــاط االقتصــادي العالمــي الجديــد املبنــي علــى املعرفــة.

أهداف الدراسة
الكشف عن كفاءة نظم املعلومات اإلدارية في تحسيـــن عمليات صنع القرار بمؤسسات التعليم العالي في سلطنة 1- 

عمان.

التعرف على تصورات العامليـن ملستوى فاعلية صنع القرارات بمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان.2- 

أسئلة الدراسة
مــا مســتوى ممارســة نظــم املعلومــات اإلداريــة بمؤسســات التعليــم العالــي بســلطنة عمــان مــن وجهــه نظــر أفــراد عينــة 1- 

الدراسة؟

مــا مســتوى ممارســة عمليــة صنــع القــرارات بمؤسســات التعليــم العالــي فــي ســلطنة عمــان مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة 2- 
الدراسة؟

أهمية الدراسة
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا باكــورة األبحــاث والدراســات التــي تتنــاول نظــم املعلومــات اإلداريــة ودورهــا فــي 1- 

تحسيـــن عمليــات صنــع القــرار فــي مؤسســات التعليــم العالــي بســلطنة عمــان.

تتناول قطاعا مهًما من أكثـر القطاعات أهمية وتأثيـرا على البعد التعليمي والثقافي واالجتماعي.2- 

إلقــاء الضــوء علــى الجوانــب املهمــة واإليجابيــة لنظــم املعلومــات اإلداريــة ودورهــا ومــدى فاعليتهــا فــي تحسيـــن عمليــات 3- 
صنــع القــرار بمؤسســات التعليــم العالــي فــي ســلطنة عمــان.

يمكــن أن يســتفيد املســئولون مــن نتائــج الدراســة لزيــادة وتحسيـــن وتطويـــر مســتوى ممارســات نظــم املعلومــات  - 
اإلداريــة ودورهــا فــي تحسيـــن عمليــات صنــع القــرار فــي مؤسســات التعليــم العالــي بســلطنة عمــان.

 يمكن الباحثيـن من االستفادة منها والرجوع إليها عند الحاجة.5- 
ً
تعتبـر هذه الدراسة إثـراء للمكتبة العربية ومرجعا

فرضيات الدراسة
يوجــد تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة لنظــم املعلومــات اإلدارّيــة علــى تحسيـــن عملّيــة صنــع القــرار لــدى قــادة مؤسســات 1- 

التعليــم العالــي.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد  مســتوى داللــة 0.05 لنــوع املؤسســة التعليميــة علــى مســتوى ممارســة 2- 
نظــم املعلومــات اإلداريــة فــي تحسيـــن عمليــة صنــع القــرار بمؤسســات التعليــم العالــي فــي ســلطنة عمــان.
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ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد  مســتوى داللــة 0.05 للمســتوى التعليمــي إلفــراد عينــة الدراســة علــى مســتوى 3- 
ممارســة نظــم املعلومــات اإلداريــة فــي تحسيـــن عمليــة صنــع القــرار بمؤسســات التعليــم العالــي فــي ســلطنة عمــان.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد  مســتوى داللــة 0.05 لســنوات خبـــرة أفــراد عينــة الدراســة علــى مســتوى  - 
ممارســة نظــم املعلومــات اإلداريــة فــي تحسيـــن عمليــة صنــع القــرار بمؤسســات التعليــم العالــي فــي ســلطنة عمــان.

تصميم الدراسة
تعــد هــذا الدراســة مــن الدراســات التــي تهــدف إلــى اإلملــام بظاهــرة الدراســة وهــي فاعليــة نظــم املعلومــات اإلداريــة علــى 

تحسيـــن عمليــة صنــع القــرار بمؤسســات التعليــم العالــي فــي ســلطنة ُعمــان.

مجتمع الدراسة
يعــرف مجتمــع الدراســة بأنــه جميــع مفــردات الظاهــرة التــي يدرســها الباحــث، وبنــاًء علــى مشــكلة الدراســة وأهدافهــا 
فــإن املجتمــع املســتهدف يتكــون مــن املوظفيـــن االدارييـــن بمؤسســات التعليــم العالــي فــي ســلطنة عمــان، ويبلــغ عددهــم )4720( 
يتوزعــون علــى عــدد )66( مؤسســة تعليــم عالــي منهــا، عــدد )38( مؤسســة حكومّيــة، وعــدد )28( مؤسســة خاصــة مــن مختلــف 

محافظــات ســلطنة عمــان.

عينة الدراسة
اشــتملت عينــة الدراســة علــى )268( مفــردة مــن املوظفيـــن اإلدارييـــن فــي مؤسســات التعليــم العالــي بمحافظــة مســقط فــي 

ســلطنة عمــان.

طريقة اختيار مفردات العينة
تم ســحب عينة من املوظفيـــن اإلدارييـــن بمؤسســات التعليم العالي بطريقة عشــوائية طبقية بســيطة حيث تم تقســيم 
املجتمــع إلــى طبقــات علــى أســاس املؤسســة التعليميــة، وتمثــل كل مؤسســة تعليميــة طبقــة مــن طبقــات العينــة بحيــث تكــون 

الوحــدات متجانســة داخــل كل طبقــة.

)مقياس الدراسة(

تم استخدام استبانة للكشف عن تأثيـــر فاعلية نظم املعلومات اإلدارية على تحسيـــن عملية صنع القرار بمؤسسات 
التعليــم العالــي فــي ســلطنة عمان.

خصائص مقاييس الدراسة

يتبيـــن مــن الجــدول الســابق: أن معامــل الصــدق 
الذاتــي للمحــور األول )نظــم املعلومــات اإلداريــة( قــد 
معامــل  تـــراوح  بينمــا   ،) 0.95 -0.761( بيـــن  تـــراوح 
الصــدق الذاتــي للمحــور الثانــي )عمليــة صنــع القــرار( 
بيـــن )0.932-0.977(. وقــد تـــراوح معامــل ثبــات املحــور 
األول )نظــم املعلومــات اإلداريــة( بيـــن )0.923-0.78(، 
بينمــا تـــراوح معامــل ثبــات املحــور الثانــي )عمليــة صنــع 
الدرجــة  جــاءت  وقــد   ،)0.955-0.87( بيـــن  القــرار( 

الكليــة ملحــاور االســتبانة ) 0.97(.

طرق جمع البيانات
النظــري -  اإلطــار  ملعالجــة  الثانويــة:  املصــادر 

للبحــث وتــم اللجــوء ملصــادر البيانــات الثانويــة 

جدول رقم )1( 
معامات الصدق الثبات ملحاور الدراسة واملحور الكلي

عدد البعداملحورم
الفقرات

معامل الثبات 
كرونباخ الفا

الصدق 
الذاتي

1
نظم 

املعلومات 
االدارية

50.780.883املكونات املادية
 50.9120.95املكونات البـرمجية2
40.580.761الشبكات وقواعد البيانات3
50.8330.912املوارد البشرية4

190.9230.960      محور نظم املعلومات اإلدارية
1

عملية 
صنع 
القرار

40.870.932تحديد املشكلة
40.920.959تحديد البدائل2
0.956 40.91تقييم البدائل3
40.9550.977اختيار البديل االنسب4
 40.950.97اتخاذ القرار ومتابعته5

200.9780.988      محور عملية صنع القرار
390.9740.986املحور الكلي
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والتــي تتمثــل فــي الكتــب واملراجــع العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة، والدوريــات واملقــاالت والتقاريـــر واألبحــاث والدراســات 
الســابقة التــي تناولــت موضــوع الدراســة، والبحــث واملطالعــة فــي مواقــع اإلنتـــرنت املختلفــة.

املصــادر األوليــة: ملعالجــة الجوانــب التحليليــة ملوضــوع البحــث يتــم جمــع البيانــات األوليــة مــن خــالل اســتبانة كأداة - 
رئيســة للبحــث، صممــت خصيصــا لهــذا الغــرض، ووزعــت علــى املوظفيـــن اإلدارييـــن بمؤسســات التعليــم العالــي، حيــث 
تتكــون االســتبانة مــن ثالثــة أجــزاء يغطــي الجــزء األول البيانــات التفصيليــة للمؤسســة التعليمــة، والجــزء الثانــي يتنــاول 

مكونــات نظــم املعلومــات اإلداريــة، أمــا الجــزء الثالــث يتطــرق إلــى مكونــات طــرق صنــع القــرار.

طريقة معالجة البيانات
ــا علــى الفئــة  بعــد االنتهــاء مــن إجــراءات الصــدق، والثبــات لالســتبانة تــم وضعهــا فــي وصورتهــا النهائّيــة؛ لتوزيعهــا ميدانيًّ
املســتهدفة، ســوف يقــوم الباحــث باإلجــراءات التاليــة حتــى يتمكــن مــن الحصــول علــى العــدد املناســب مــن االســتجابات، وحتــى 

يضمــن عــدم التأخيـــر فــي جمــع االســتبانات مــن قبــل أفــراد عينــة الدراســة، وهــي فــي اآلتــي:

ــه يقــوم بهــذه -  الحصــول علــى رســالة مــن إدارة الجامعــة العاملّيــة اإلســالمّية بماليـــزيا تشــهد بــان الطالــب يــدرس بهــا وأنَّ
الدراســة مــن أجــل اســتكمال الحصــول علــى الدكتــوراه وذلــك ملــن يهمــه األمــر.

الحصــول علــى موافقــة وزارة التعليــم العالــي فــي ســلطنة عمــان علــى إجــراء الدراســة علــى مؤسســات التعليــم العالــي، - 
وحتــى يتمكــن مــن زيــارة املؤسســات بــدون عراقيــل.

شــرح، -  مــع  املســتهدفة  الفئــة  علــى  االســتبانات  وتوزيــع  ا،  شــخصيًّ الدراســة  محــل  املؤسســات  بـــزيارة  الباحــث  قــام 
ة. وشــفافيَّ دقــة،  بــكل  عليهــا  اســتجابتهم  وأهمّيــة  االســتبانة،  محتــوى  وتوضيــح 

بعد زيارة الباحث لجميع املؤسســات في عينة الدراســة، وتجميع العدد املطلوب من االســتبيانات، ســوف يقوم بالتدقيق - 
.)SPSS21( عليها، ومعالجة النواقص فيها، ومن ثمَّ البدء بعملّية إدخال البيانات في بـــرنامج التحليل اإلحصائّي

أساليب تحليل البيانات )األساليب اإلحصائية(

نظًرا لطبيعة الدراسة فإن األساليب واألدوات اإلحصائية ستكون على النحو اآلتي:

مقاييس النـزعة املركزية املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري.1- 

اختيار ألفا كرو نباخ: ملعرفة ثبات فقرات االستبانة.2- 

اختبار T لعينتيـن مستقلتيـن: ملعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بيـن مجموعتيـن من البيانات.3- 

اختبار تحليل التبايـن األحادي ANOVA: ملعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بيـن ثالث مجموعات  - 
أو أكثـر من البيانات.

علــى 5-  املســتقل  املتغيـــر  تأثيـــر  ملعرفــة  املتعــدد،  االنحــدار  اختبــار 
التابــع. املتغيـــر 

مناقشة نتائج الدراسة

مــن  الدراســة  فــي  املشاركيـــن  نســبة  أن   )2( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
مؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة )9. 5%( أعلــى مــن نســبه املشاركيـــن مــن 
املؤسســات الخاصــة، ونســبة املشاركيـــن حاملــي مؤهــل املاجستيـــر )%37.7( 
أعلــى نســبه مــن بقيــة املؤهــالت، وتـــركزت خبـــرة أفــراد عينــة الدراســة فــي املــدة 

10 ســنوات وأكثـــر بنســبة )%56.3(.

بلــغ معامــل الثبــات الكلــي لالســتبانة ) 0.97( وهــو معــدل مرتفــع ممــا 
نظــم  ملحــور  الثبــات  معامــل  وبلــغ  لالســتبانة،  عالــي  ثبــات  وجــود  علــى  يــدل 
القــرار )0.978(. الثبــات ملحــور صنــع  املعلومــات االداريــة )0.923( ومعامــل 

جدول رقم )2( 
افية لعينة الدراسة الخصائص الديموغر

النسبة )%(العدداملستوىاملتغيـر

نوع 
املؤسسة

9. 1475حكومية
5.1 121خاصة

268100املجموع

املستوى 
الدرا�سي

 .4416دون البكالوريوس
7528البكالوريوس
10137.7املاجستيـر
4817.9الدكتوراة
268100املجموع

سنوات 
الخبـرة

3713.8أقل من 5 سنوات
8029.9من 5 إلى 10 سنوات
1015156.3 سنوات فأكثـر

268100املجموع
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تـرميـز البيانات

اإلجابــة  اختيــار  فــي  الخما�ســي  ليكــرت  مقيــاس  الباحــث  اســتخدم 
املوافقــة  )3( مســتوى  الجــدول رقــم  لفقــرات االســتبانة ويوضــح  املناســبة 
حســب املتوســط الحســابي للخيارات والتي ســوف تســاعد في تقييم مســتوى 
ممارســة كل مــن نظــم املعلومــات اإلداريــة وعمليــه صنــع القــرار بمؤسســات 

التعليــم العالــي حســب اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة.

مســتوى  )مــا  األول  الدراســة  ســؤال  علــى  باإلجابــة  املتعلقــة  النتائــج 
العالــي  التعليــم  بمؤسســات  اإلداريــة  املعلومــات  نظــم  ممارســة 

الدراســة؟(. عينــة  أفــراد  نظــر  وجهــه  مــن  عمــان  بســلطنة 

مســتوى  اإلداريــة  املعلومــات  نظــم  ممارســة  مســتوى  بلــغ 
مرتفــع حيــث بلــغ املتوســط الحســابي للمحــور )3.8007( ويتضــح 
من الجدول رقم )4( أن البعد األول » املكونات اإلدارية “يمتلك 
 .) .08( ويبلــغ  األخــرى  اإلبعــاد  عــن  أكبـــر  حســابي  متوســط 
 3.67( بيـــن  الدراســة  إلبعــاد  الحســابية  املتوســطات  وتـــراوحت 
إلــى 08. ( بمســتوى درجــة املوافقــة »مرتفعــة« لجميــع اإلبعــاد. 
تعتمــد  العالــي  التعليــم  مؤسســات  أن  إلــى  ذلــك  عــزو  ويمكــن 
بشــكل كبيـــر علــى نظــام املعلومــات اإلداريــة حيــث توفــر قاعــدة 

معلومــات كاملــة متعلقــة بنظــم شــبكي حديــث باإلضافــة إلــى توفيـــر عــدد مــن األجهــزة  واملعــدات الحديثــة التــي عمــل علــى تطويـــر 
أداء العمــل، كمــا إنهــا تمتلــك كــوادر بشــرية مدربــة علــى كيفيــة اســتخدام نظــام املعلومــات اإلداريــة.  وهــذا مــا يتفــق جزئًيــا مــع 
دراســة الخثــالن )2016(، التــي أشــارت إلــى أن واقــع تطبيــق نظــم املعلومــات اإلداريــة فــي جامعــة ســلمان بــن عبــد العزيـــز فــي 

اململكــة العربيــة الســعودية مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة قــد جــاء بدرجــة تطبيــق عاليــة.

النتائــج املتعلقــة باإلجابــة علــى ســؤال الدراســة الثانــي )مــا 
التعليــم  بمؤسســات  القــرارات  صنــع  عمليــة  ممارســة  مســتوى 
العالــي فــي ســلطنة عمــان مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة؟(.

بمؤسسات  الـــقـــرارات  مــمــارســة عملية صنع  بلغ مستوى 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي مــســتــوى مــرتــفــع حــيــث بــلــغ املــتــوســط الــحــســابــي 
الــبــعــد  أن   )5( رقــــم  الــــجــــدول  مـــن  ويــتــضــح  لــلــمــحــور )688 .3( 
الــثــالــث »تــقــيــيــم الـــبـــدائـــل« يــمــتــلــك مــتــوســط حــســابــي أكــبـــــر عن 
األبعاد األخرى ويبلغ )3.7985( واالنحراف املعياري )5  0.7( 

بمستوى موافقة مرتفع واحتل الرتبة األولى.

 وتـراوحت املتوسطات الحسابية إلبعاد الدراسة بيـن )3.37 إلى 3.7985( بمستوى درجة املوافقة »مرتفعة« لجميع 
األبــعــاد مــاعــدا البعد الــثــانــي تحديد الــبــدائــل قــد جــاء بمستوى درجـــة املــوافــقــة )مــتــوســطــة(. ويمكن تفسيـر ذلــك باهتمام 
مؤسسات التعليم العالي بعملية صنع القرار من خالل إتباع استـراتجيات تساعد على تحديد املشكلة من خالل إدراكها 
بدقة ومن ثم إيجاد الحل األفضل من خالل مجموعة الحلول املطروحة لها ووضع خطط بديلة من أجل تحقيق الهدف 
الذي تم أخذ القرار من أجله كما إنها تعمل على متابعة القرار ومدي استجابة املوظفيـن وحسن توقيت التنفيذ. النتائج 
املتعلقة بالتحقق من صحة الفرض األول )يوجد تأثيـر ذو داللــة إحصائية لنظم املعلومات اإلدارّيـــة على تحسيـن عملّية 
صنع الــقــرار لــدى قــادة مؤسسات التعليم الــعــالــي( وللتحقق مــن هــذا الــفــرض استخدم الباحث اختبار االنــحــدار الخطي 

.)Multiple Linear Regression( املتعدد

جدول رقم )3( 
تقييمات مقياس )ليكرت( الخما�سّي، ودرجاتها

الدرجة/ 
املتوسطالخيارالتـرميـز

مستوى 
افقة املو

ا1- 1.79غيـر موافق بشدة1 منخفض جدًّ
منخفض1.8 – 2.59غيـر موافق2
متوسط2.6 – 3.39محايد3
مرتفع .3 – 19. موافق4
ا2.  - 5موافق بشدة5 مرتفع جدًّ

جدول رقم )4( 
افات املعيارية ومستوى  املتوسطات الحسابية واالنحر

افقة والرتبة إلبعاد محور نظم املعلومات االدارية املو

املتوسط البعدالرتبةم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

مستوى 
افقة املو

مرتفع08360.6359. املكونات املادية11
مرتفع 3.67090.8295املكونات البـرمجية24
مرتفع03 3.72570.6الشبكات وقواعد البيانات32
مرتفع3.70750.76893املوارد البشرية43

مرتفع3.80070.61428محور نظم املعلومات االدارية

جدول رقم )5( 
افات املعيارية ومستوى  املتوسطات الحسابية واالنحر

افقة والرتبة إلبعاد محور صنع القرار املو

املتوسط البعدالرتبةم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

مستوى 
افقة املو

مرتفع7290.86655 .3تحديد املشكلة14
متوسط6 8 3.37220.9تحديد البدائل25
مرتفع5  3.79850.7تقييم البدائل31
مرتفع 3.50650.9718اختيار البديل االنسب43
مرتفع290.98919 3.5اتخاذ القرار ومتابعته52

مرتفع3.46880.87176محور صنع القرار
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للتبايـن  التحليل  نتائج  أظــهــرت 
الــــخــــطــــي  لــــــــالنــــــــحــــــــدار    »ANOVA«
ــــعـــــدد، املـــــوضـــــح فـــــي الــــــجــــــدول )6(  ــتـ ــ املـ
عــن وجــود عالقة بيـن مــحــاور املتغيـر 
املستقل املمثل أبعاد نظم املعلومات 
اإلداريـــــــــة، وبــيـــــن املــتــغــيـــــر الـــتـــابـــع وهــو 
ــــرار، حـــيـــث أظـــهـــرت  ــقـ ــ عــمــلــيــة صـــنـــع الـ

أقــل من  بلغت )0.000(، وهــي قيمة معنوية  تــســاوي )119.699(، والــداللــة اإلحصائية  الــفــاء اإلحصائية  النتائج أن قيمة 
مستوى داللة )0.05(؛ وبمعنى آخر أنه يوجد تأثيـر لكل من األبعاد للمتغيـر املستقل )املكونات املادية، املكونات البـرمجية، 
التابع من  التنبؤ باملتغيـر  البيانات، واملــوارد البشرية( على متغيـر عملية صنع القرار، وبذلك نستطيع  الشبكات وقواعد 
خالل املتغيـر املستقل؛ وبهذا النتيجة يمكن متابعة التحليل. أشارت نتيجة معامل االرتباط البسيط )R( والتي جاءت قيمتها 
)803.( إلى وجــود عالقة طردية موجبة قوية بيـن املتغيـر املستقل )نظم املعلومات اإلداريـــة( واملتغيـر التابع )عملية صنع 
القرار(. أما معامل التحديد )R²( الذي يقيس القوة التفسيـرية للنموذج، وجاءت قيمته )5 0.6(، وتدل هذه القيمة على 
أن العالقة جاءت أقل من واحد صحيح، وهذا يعني أن العالقة غيـر تامة، بمعنى أن املتغيـر التابع )الوعي االنفعالي( ليس 

العامل الوحيد الذي يفسر العالقة، وإنما يفسر ما نسبته )5. 6%( فقط، وأن هناك أسباب أخرى تعود لهذه العالقة.

ومن خالل املعطيات  في جدول 
ــــم )7( نــســتــنــتــج مـــعـــادلـــة االنــــحــــدار  رقـ
ــــي املــــــــقــــــــدرة مـــــــن خـــــــــالل قـــيـــمـــة  ــــطـ ــخـ ــ الـ
املـــعـــامـــل )بـــــــي(؛ لــلــتــنــبــؤ بــعــمــلــيــة صــنــع 

القرار وهي كالتالي:

عـــــــمـــــــلـــــــيـــــــة صـــــــــنـــــــــع الــــــــــــــــقــــــــــــــــرار =  
اإلداريــــة  املــكــونــات   )0. 3(.0+0.065
 + الـــبـــــــرمـــجـــيـــة  املــــكــــونــــات   )0.730(  +
البيانات  وقــواعــد  الشبكات   )0.052(

+ )0.096( املوارد البشرية.

ويمكن عزو ذلك إلى أهمية نظم املعلومات اإلدارية كأحد الوسائل التي تساعد املؤسسة على الوصول إلى أهدافها عن 
طريق تخزيـن املعلومات وسهولة حفظها وفهرستها واالستفادة منها في الوقت املناسب، وهذا ما يساعد متخذي القرار في 

املؤسسة على اتخاذ القرار املناسب من خالل دقة املعلومات التي تمت تخزينها من قبل.

وهــذا مــا يتفــق جزئًيــا مــع دراســة إبـــراهيم والصبــاغ ومحمــد )2019(، التــي توصلــت وجــود عالقــة طرديــة وذات داللــة 
حكيمبــور  دراســة  مــع  أيًضــا  جزئًيــا  ويتفــق  القــرارات.  دعــم  مراحــل  بجميــع  اإلداريــة  املعلومــات  نظــم  أبعــاد  بيـــن  إحصائيــة 
تأثيـــر إيجابــي لنظــم املعلومــات اإلداريــة علــى  إلــى وجــود  التــي أشــارت   ،)Hakimpoor & Khairabadi, 2018( »وخيـــرابادي
جــودة عمليــة صنــع القــرارات اإلداريــة مــن قبــل املديـريـــن فــي املؤسســات العامــة، وجــود تأثيـــر إيجابــي لألبعــاد املفاهيميــة لجــودة 

املعلومــات علــى جــودة عمليــة صنــع القــرارات اإلداريــة مــن قبــل املديـريـــن فــي املؤسســات العامــة.

للتحقــق مــن صحــة الفــرض الثانــي )ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد  مســتوى داللــة 0.05 لنــوع املؤسســة 
فــي  فــي تحسيـــن عمليــة صنــع القــرار بمؤسســات التعليــم العالــي  التعليميــة علــى مســتوى ممارســة نظــم املعلومــات اإلداريــة 

عمــان( ســلطنة 

للتحقــق مــن صحــة الفــرض الرابــع اســتخدم الباحــث اختبــار )ت( للعينــات املســتقلة مثــل مــا يوضحــه الجــدول رقــم 
)8(، حيــث يتضــح مــن نتائــج الجــدول وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة وهــذه الفــروق 

لصالــح مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة حيــث إن املتوســط الحســابي أكبـــر مــن مؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة.

جدول رقم )6( 
)ANOVA( تحليل االنحدار الخطي املتعدد لتحليل التباين

مجموع النموذج
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة
“ ف”

الداللة 
اإلحصائية

معامل 
R االرتباط

مربع معامل 
R² التحديد

.3119.699000.803.645 130.971432.7االنحدار
.2263274 71.9الخطأ املعياري

202.912267الكلى

جدول رقم )7( 
نتائج تحليل االنحدار الخطي املتعدد ملحور عملية صنع القرار

املتغيـر 
التابع

املتغيـر املستقل 
)املفسر(

قيمة املعامات املقننةاملعامات غيـر املقننة
داللة“تي”

بيتاالخطأ املعياريبي

عملية 
صنع 
القرار

 065.238.275.78.االنحدار الثابت
3 3.071.031.609.5 0.املكونات االدارية

730.067.69510.920.000.املكونات البـرمجية
91 .052.075.038.689.الشبكات وقواعد البيانات

096.063.0851.512.132.املوارد البشرية
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مؤسســات  بــأن  ذلــك  تفسيـــر  ويمكــن 
التعليــم العالــي الخاصــة لديهــا ميـــزانية جيــدة 
تســتطيع مــن خاللهــا توفيـــر شــبكة اتصــاالت 
داخلية للعمل، باإلضافة إلى توفيـر مجموعة 
مــن املكونــات املتمثلــة فــي العناصــر واألجهــزة 
والبـــرمجيات التــي هــي جــزء أسا�ســي مــن نظــم 
املعلومــات اإلداريــةـ وبالتالــي تســتطيع توظيــف 
فــي  أفضــل   بشــكل  اإلداريــة  املعلومــات  نظــم 

اتخــاذ القــرار.

للتحقــق مــن صحــة الفــرض الثالــث)ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد  مســتوى داللــة 0.05 للمســتوى التعليمــي 
إلفــراد عينــة الدراســة علــى مســتوى ممارســة نظــم املعلومــات اإلداريــة فــي تحسيـــن عمليــة صنــع القــرار بمؤسســات التعليــم 

العالــي فــي ســلطنة عمــان (

الخامــس  الفــرض  صحــة  مــن  للتحقــق 
الباحــث اختبــار تحليــل التبايـــن االحــادي، نتائــج 
فــروق ذات  عــدم وجــود  تبيـــن   )9( رقــم  الجــدول 
عينــة  أفــراد  اســتجابات  بيـــن  إحصائيــة  داللــة 
الدراســة وفقــا ملتغيـــر املســتوى التعليمــي مســتوى 
الداللــة )0.135( وهــو أكبـــر مــن )0.05(. ويمكــن 
العامليـــن يمكنهــم إدراك  إلــى أن كافــة  عــزو ذلــك 
القــرار  صنــع  فــي  اإلداريــة  املعلومــات  نظــم  دور 

بســبب الخبـــرات التي يتم اكتســابها أثناء العمل فبالتالي ال يتعلق ذلك باملســتوي التعليمي لعينة الدارســة، وهذا ما يتفق جزئًيا 
مــع دراســة الزعبــي )2017(، التــي توصلــت إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن تصــورات أفــراد عينــة الدراســة حــول 
أثـــر نظــم املعلومــات اإلداريــة علــى تطويـــر ورفــع كفــاءة أداء العامليـــن فــي مديـــرية التـــربية والتعليــم تعــزى ملتغيـــر املســتوى العلمــي.

ويتفــق أيًضــا مــع دراســة العنـــزي )2018(، التــي أشــارت إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة 
)0.05( لدى عينة الدراسة تعزى ملتغيـــر املستوى التعليمي.

وهــذا مــا يختلــف مــع دراســة الخثــالن )2016(، التــي توصلــت إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة بيـــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة فــي جامعــة ســلمان بــن عبــد العزيـــز تعــزى ملتغيـــر املؤهــل العلمــي، وجــاءت 

الفــروق اإلحصائيــة لصالــح الحاصليـــن علــى درجــة الدكتــوراه.

للتحقــق مــن صحــة الفــرض الرابــع )ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد  مســتوى داللــة 0.05 لســنوات خبـــرة 
أفــراد عينــة الدراســة علــى مســتوى ممارســة نظــم املعلومــات اإلداريــة فــي تحسيـــن عمليــة صنــع القــرار بمؤسســات التعليــم 

العالــي فــي ســلطنة عمــان(

يتضــح مــن نتائــج جــدول )10( وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حســب متغيـــر 
أي  لصالــح  الفــروق  وملعرفــة  الخبـــرة،  ســنوات 
مثــل  شــيفيه  اختبــار  الباحــث  اســتخدم  فئــة 
الفــروق  ان  ويتضــح   )11( الجــدول  مــا يوضحــه 
لصالــح أفــراد عينــة الدراســة ذوي الخبـــرات مــن 
5 إلــى 10 ســنوات. ويمكــن تفسيـــر ذلــك بــأن مــن 
يكونــوا  10 ســنوات،  إلــى   5 مــن  الخبـــرة  يملكــون 
تصــدر  التــي  الحديثــة  بالتطــورات  إملــام  أكثـــر 
دائًمــا فــي نظــم املعلومــات اإلداريــة بحكــم حداثــة 

جدول رقم )8( 
نتائج اختبار )T-Test( للعينتين املستقلتين للكشف عن الفروق بين 

املؤسسات الحكومية والخاصة

نوع املحور
املتوسط العدداملؤسسة

الحسابي
االنحراف 

املعياري
قيمة 
)ت(

مستوى 
الداللة

داللة )ت( 
إحصائيا

نظم 
املعلومات 

اإلدارية
1473.7071.60519حكومية

دال 2.781.006-
إحصائيا 6 3.608 1213.91خاصة

جدول رقم )9( 
نتائج اختبار تحليل التباين )ANOVA( حول أثـر املستوى التعليمي 

على استجابات أفراد عينة الدراسة

مجموع مصدر التبايناملحور
املربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
)ف(

مستوى 
الداللة

اتجاه 
الداللة

نظم 
املعلومات 

االدارية

2.0953.698بين املجموعات
غيـر دال 1.868.135

إحصائيا  98.656264.37داخل املجموعات
100.750267املجموع

جدول رقم )10( 
نتائج اختبار تحليل التباين )ANOVA( حول أثـر سنوات الخبـرة على 

استجابات أفراد عينة الدراسة

مجموع مصدر التبايناملحور
املربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
)ف(

مستوى 
الداللة

اتجاه 
الداللة

نظم 
املعلومات 

اإلدارية

3.37321.687بين املجموعات
دال 590.011. 

إحصائيا 97.377265.367داخل املجموعات
100.750267املجموع
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تخرجهــم والتحاقهــم بســوق العمــل وميلهــم للتعــرف علــى كل مــا هــو جديــد كمــا 
إنهــم يملكــون خبـــرة فــي التعامــل مــع البـــرمجيات الحديثــة واألجهــزة أيًضــا، لــذا 

يكــون لديهــم ميــل أكبـــر للتعــرف علــى عمليــات صنــع القــرار.

وهــذا مــا يختلــف مــع دراســة الخثــالن )2016(، عــدم وجــود فــروق ذات 
أفــراد عينــة  بيـــن اســتجابات  فــي فــروق ذات داللــة إحصائيــة  داللــة إحصائيــة 

الدراســة فــي جامعــة ســلمان بــن عبــد العزيـــز تعــزى ملتغيـــر ســنوات الخبـــرة.

توصيات الدراسة

بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، يو�سي الباحث بما يأتي:

عقد ورش تدريبية للموظفيـن اإلدارييـن بمؤسسات التعليم العالي لتطويـر مهاراتهم في استخدام نظم املعلومات اإلدارية.- 

االستفادة من الخبـرات العاملية في كيفية تطبيق نظم املعلومات اإلدارية في مؤسسات التعليم العالي.- 

االهتمــام بتوفيـــر بنيــة تحتيــة مــن أجــل تطبيــق نظــم املعلومــات اإلداريــة بمؤسســات التعليــم العالــي مــن خــالل توفيـــر - 
شــبكات اتصــاالت فائقــة الســرعة.

االعتماد على البـرمجيات الحديثة املتطورة داخل مؤسسات التعليم العالي.- 

التخطيط الجيدة للقرارات التي يتم اتخاذها بناًء على األساليب العلمية.- 

إتباع نظم املشاركة املوظفيـن في عملية اتخاذ القرار من أجل إيجاد بعض الحلول البديلة في حالة تعثـر بعض القرارات.- 

حدود الدراسة
الحــد املوضوعــي: ســتكون الدراســة هــذه ملعرفــة مــدى فاعليــة نظــم املعلومــات اإلداريــة فــي تحسيـــن عمليــات صنــع - 

القــرار بمؤسســات التعليــم العالــي فــي ســلطنة عمــان.

الحد البشري: ستـركز هذه الدراسة على املوظفيـن االدارييـن في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان.- 

الحد املكاني: مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان.- 

الحد الزماني: سيتم تطبيق الدراسة وإنجازها خالل العام األكاديمي 2021/2020.- 

جدول رقم )11( 
نتائج اختبار شيفيه لنظم املعلومات 

اإلدارية وسنوات الخبـرة

العددسنوات_الخبـرة
الفا = 0.05

12
 373.570اقل من 5 سنوات

 3.787 1513.787أكثـر من 10 سنوات
803.9322من 5 إلى 10 سنوات

0.1270.397مستوى الداللة
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 ABSTRACT

This study aimed to study the impact of the effectiveness of management information systems on im-
proving the decision-making process in higher education institutions in the Sultanate of Oman. The study 
community consisted of administrative staff in higher education institutions in the Sultanate of Oman and 
the study sample included )268( employee. 

The researcher adopted the descriptive-analytical approach as the study method and used the ques-
tionnaire as the study tool. The study concluded many results including that higher education institutions 
rely heavily on the management information system and that higher education institutions are concerned 
with the decision-making process by following strategies that help identify the problem and find a solution 
to it. Also, there were no statistically significant differences between the responses of the study sample 
members according to the educational level variable and this is because all employees can realize the role 
of management information systems in decision-making because of the experiences that are gained during 
work. 

The study recommended many recommendations including depending on advanced modern soft-
ware within higher education institutions.
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