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امللخص

1

هدفت الدراسة إلى ّ
التعرف على أثـر جودة املعلومات في فاعلية اتخاذ القرارات اإلداريــة في اإلدارات اإلشرافية لدى
ّ
مراكز الوزارات األردنية ،حيث ّتم تبني املنهج الوصفي التحليلي من خالل االعتماد على االستبانة كأداة لجمع البيانات على
عينة الدراسة والتي تكونت من ( )199مفردة ّتم اختيارهم بطريقة العينة املالئمة وقد أسفرت نتائج التحليل عما يلي:
	-وجود مستوى مرتفع ألبعاد جودة املعلومات اإلدارية منفردة (مالئمة املعلومات وتوقيت املعلومات ودقة املعلومات
وشمولية املعلومات) ومجتمعة ككل بمتوسط حسابي وقدره ( )3.72في حيـن بلغ املتوسط الحسابي ألبعاد مقياس
وبدرجة متوسطة.
فاعلية اتخاذ القرارات (القبول والتأثيـر واالستمرارية) ككل ()3.66
ٍ
	-وجود أثـر إيجابي مرتفع ( )R2 = 0.709ذو داللة إحصائية لجودة املعلومات اإلداريــة (مالئمة املعلومات وتوقيت
املعلومات ودقــة املعلومات وشمولية املعلومات) في فاعلية اتخاذ القرارات ًاإلداريــة ،وكذلك وجــود أثـر ذو داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لجودة املعلومات اإلداريــة مجتمعة في فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية
(القبول والتأثيـر واالستمرارية).
	-عدم وجود أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05تعزى ملتغيـرات النوع االجتماعي والفئة العمرية
واملستوى التعليمي واملسمى الوظيفي على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية ،في حيـن وجدت أثـر ذو داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )α≤0.05تعزى ملتغيـر عدد سنوات الخبـرة.
ً
استنادا إلى إجابات السؤال املفتوح فقد أشــار أفـراد عينة الدراسة إلى ضــرورة وتفعيل دور التشاركية في اتخاذ
	-
ً
بشكل أكبر بيـن اإلشرافييـن واملوظفيـن ،واتخاذ القرارات اإلداريــة بناء على األدلــة العلمية الناتجة عن
القرارات
ٍ
جمع املعلومات والبحث والعلمي.
وفي ضور نتائج الدراسة تو�صي الباحثتان بإجراء دراســات مستقبلية للمقارنة بيـن القطاع العام ضمن مستويات
إدارية أخرى ،وكذلك على أبعاد أخرى لجودة املعلومات.
الكلمات املفتاحية :جودة املعلومات ،فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية ،اإلدارة اإلشرافية ،مراكز الوزارات األردنية.

املقدمة

ً
ُ
ً
مباشرا بتحقيق أهداف
تعد عملية اتخاذ القرارات في املؤسسات العامة أحد أهم العمليات اإلدارية وتـرتبط ارتباطا
املــؤسـســة ومستقبلها (أبــو حـ ّـمــور والـشـيــاب .)2010 ،وال ـق ـرار الـفــاعــل هــو الـقـرار املتخذ بـنـ ًـاء على تحليل املشكلة القائمة
وتشخيص العوامل املسببة للمشكلة للتمكن من تطويـر البدائل املناسبة واختيار البديل األنسب الــذي يوصل لألهداف
املنشودة ،ولكن متخذ القرار على مختلف املستويات اإلداريــة يواجه صعوبات كبيـرة في الحصول على املعلومات الالزمة
لتطويـر تلك البدائل واتخاذ القرار الصائب بسبب حالة عدم التأكد البيئي التي تواجهها املؤسسات العامة (الطاهر،)2013 ،
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وفي ظل االنفتاح الكبيـر الذي نشهده اليوم بفضل التطور التكنولوجي أصبح العالم قرية صغيـرة مفتوحة الحدود لتدفق
ً
السلع والخدمات األمر الذي أدى إلى توسع عمل املؤسسات وتـزايد أنشطتها مما يعني أن عملية اتخاذ القرار أصبحت عملية
أصعب ،لذلك أصبح من الضروري استحداث نظم معلومات قادرة على تلبية االحتياجات املعلوماتية الالزمة ملتخذي القرار
والتي توضح الصورة العامة عن سيـر العمل في املؤسسات العامة والخاصة للقيام بالدور اإلداري والتخطيط املناسب حيث
أن أهمية القرار تعادل أهمية جودة املعلومات التي تم االستناد عليها التخاذه (كورتل وحناش.)26 :2015 ،
ً ً
تـرتبط القرارات بجودة املعلومات ارتباطا وثيقا ،إذ ال يمكن التعرض إلحداهما من دون األخرى ،والقرار الرشيد وإن كان
ّ
يعتمد بنسبة كبيـرة منه على ذكاء وإلهام متخذه ،إال انه يستند في األساس إلى املعلومات وجودتها التي تستند إلى معاييـر معينة.
وتعني جودة املعلومات ما تتمتع به هذه املعلومات من مصداقية وما تحققه من منفعة للمستخدميـن ،وأن تخلو من
التضليل ،وأن تعد في ضوء مجموعة من املعاييـر بما يساعد على تحقيق الهدف من استخدامها (عاصم وإبـراهيم،)2013 ،
وتعرف ً
ّ
أيضا على ّأنها مجموعة من امليـزات والخصائص النوعية التي تقوم بمساعدة القيادات العليا على اتخاذ القرار في
موارد الحكومة (.)Micha, 2009
وتعتمد فاعلية القرار اإلداري
بشكل كبيـر على مدى جودة املعلومات التي يتخذ على أساسها .فإذا كانت املعلومات
ٍ
ّ
غيـر مالئمة أو خاطئة أو غيـر دقيقة ،فمن الطبيعي توقع صدور قرار غيـر سليم ،كما أنه كلما تحسنت جودة املعلومات
كلما ازدادت فاعلية القرار ( .)Tames, 2014وتحتاج القيادات العليا اإلدارية إلى املعلومات ذو الجودة العالية ألداء وظائفها
بكفاءة ّ
وفعالية (ً )Watson, Pitt & Kavan, 2010
وبناء على ما سبق ،جاءت هذه الدراسة بهدف ّ
التعرف على أثـر جودة
املعلومات في فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية من وجهة نظر مديـري اإلدارة اإلشرافية في مراكز الوزارات األردنية.

أهمية الدراسة

تعد جــودة املعلومات بالنسبة ملتخذي الـقـرار مــن الـقـيــادات اإلداري ــة الحكومية م ـ ً
ـوردا استـر ً
اتيجيا التـخــاذ ق ـرارات
فاعلة ،وبدورها جاءت نظم املعلومات حيث تعتبـر وسيلة لتدفق املعلومات حيث ّإن لها أث ًـرا كبي ًـرا وواضح في ّ
فعالية نظم
املعلومات الالزمة للحكومة إلتمام عملية اتخاذ القرار ،كما ّأن جودة املعلومات تعد سمة العصر الحديث وامتالكها يعزز
القرارات (.)Tames, 2014
يمكن أن نجمل أهمية هذه الدراسة في الجوانب الرئيسة التالية:
ً
موضوعا ً
حيويا ً
 - 1األهمية النظرية ،وتتمثل باآلتيّ :إنها تتناول
ومهما من املوضوعات اإلداريــة وهو جودة املعلومات
اإلداريــة وأثـرها في فاعلية اتخاذ القرارات الحكومية ،فهي تسعى إلى تقديم إضافة علمية جديدة ،ويؤمل أن تسهم
الدراسة في فتح باب الدراسات واألبحاث في هذا املجال بما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات.
 - 2األهمية التطبيقية العملية ،وتتمثل باآلتي:
	-تنسجم هذه الدراسة مع توجهات القيادة السياسية العليا لتحقيق الرؤية الوطنية في األردن ،التي تعد املعرفة إحدى
مـحــاورهــا الـحـيــويــة ،فــي ظــل الخطط الـرامـيــة إلصــاح الـقـطــاع الـعــام وتـطــوي ــره باعتبار أن ال ـق ـرارات الحكومية تــأتــي في
األساس استجابة لرغبات واحتياجات املواطنيـن من أجل تقديم خدمة عالية الجودة للمواطن األردني .لذا فقد أصبح
ً
للمعلومات ٌ
دور كبي ٌـر ومهم في جميع نواحي الحياة ،وخاصة اإلدارة العامة ،حيث تعتمد عليها عمليات اتخاذ القرارات.
	-تقديم أداة تساهم في ّ
التعرف إلى أثـر جودة املعلومات في فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية من وجهة نظر مديـري اإلدارة
اإلشرافية في مراكز الوزارات األردنية ،وهذا ما تعكسه الدراسة امليدانية في إنارة املعرفة املستمدة من الواقع بشأن
األسلوب اإلداري املتبع في اتخاذ القرارات في القطاع العام وآثاره على فاعلية السياسات العامة .إذ ّأن جمع املعلومة
واالستناد إلى املعرفة في حل املشاكل العامة ينشأ في األصل عن محاوالت جادة يتم تبنيها في الدوائر الحكومية.

أسئلة الدراسة

هدف الدراسة الحالية لإلجابة على األسئلة التالية:
	-ال ـســؤال األول :مــا مـسـتــوى ج ــودة املـعـلــومــات اإلداريـ ــة مــن حـيــث (مــائـمــة املـعـلــومــات وتــوقـيــت املـعـلــومــات ودقــة
املعلومات وشمولية املعلومات) من وجهة نظر مديـري اإلدارة اإلشرافية في مراكز الوزارات األردنية؟
198

املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،42ع  - 2يونيو (حزيـران) 2022

	-الـســؤال الثاني :مــا مستوى فاعلية الـقـرارات مــن حيث (الـقـبــول والتأثيـر واالسـتـمـراريــة) مــن وجهة نظر مديـري
اإلدارة اإلشرافية في مراكز الوزارات األردنية؟
	-السؤال الثالث :ما أثـر جودة املعلومات في فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية من وجهة نظر مديـري اإلدارة اإلشرافية
في مراكز الوزارات األردنية؟

اإلطارالنظري والدراسات السابقة

يتناول هذا الفصل ً
عرضا لإلطار النظري وللدراسات السابقة ذات العالقة بجودة املعلومات اإلدارية وأثـرها ،والتي
تم تقسيمها إلى دراسات باللغة العربية ودراسات باللغة اإلنجليـزية ،وفيما يلي عرضا لذلك.

عملية القرارات اإلدارية وأهميتها
باإلطالع على كثيـر من األبحاث التي تناولت موضوع القرار نجد أن هناك تعاريف عديدة للقرار ،وفيما يلي عرض
ّ
لبعض منها :فقد عرفته (عزيـرو ،2009 ،واملومني والقضاة )2008 ،بأنه «مسلك معيـن أو محدد من بيـن مجموعة من
البدائل ملواجهة أو تفادي احتماالت املستقبل» .وفي الحديث عن عملية اتخاذ القرار ،يجدر بنا التعرف إلى مفهوم اتخاذ
القرار ،إذ يـرى (ماهر )2007 ،و(عامر )2009 ،و(حريم )2014 ،و( )Dessler, 2014بأنه يعني «املراحل التي يتطلبها ظهور
الـقـرار إلــى حيـز الــوجــود» .وتتضمن خـطــوات التعرف على املشكلة وتحديدها ،وتحليل املشكلة وتقييمها ،ووضــع معاييـر
للقياس ،وجمع املعلومات والبيانات ،وتقييم كل حل على حده للتوصل إلى أفضل الحلول (شهرزاد2010 ،؛ العديلي2015 ،؛
 .)Abu-Hummour, 2019ويضيف (الشامي ونينو )2001 ،و(سـيـزالقي وواالسّ )2011 ،
بأن اتخاذ القرار هو «عملية اختيار
زمنية معينة ،وفــي ضوء
ـرة
ِ
بديل واحــد مــن بديليـن محتمليـن أو أكثـر لتحقيق هــدف أو مجموعة مــن األهــداف خــال فت ِ
معطيات كل من البيئة الداخلية والخارجية واملوارد املتاحة».
ّ
وكما أشــار (الـعـلــوان وزي ــادات )Taamneh, Abu-Hummour and Al-Quroan, 2020( )2019؛ بــإن أهمية اتخاذ
القرارات اإلدارية تتجسد بكونها نقطة البداية ّ
لفعاليات ونشاطات املؤسسات ،ولها دور مهم في تجميع البيانات عبـر وسائل
تكنولوجية متعددة .وتقسم أهمية الـقـرارات اإلداريــة إلى قسميـن علمي وعملي ،ومن الناحية العلمية تبـرز أهميتها كونها
وسيلة الختيار املسؤوليـن وقدرتهم على القيام بالوظائف واملهام املوكلة إليهم ،ومن الناحية العملية تكشف سلوك ومواقف
املسؤوليـن اإلدارييـن (عسكر2015 ،؛ العديلي )2015 ،و(بوشوشة وبوعشة ،)2018 ،وعليه يسهل مراقبتها والتحكم بها
(شهرزاد2010 ،؛ ماهر2014 ،؛  )2009 ،Jernأهمية اتخاذ القرار بالنقاط التالية:
فاعلية اتخاذ القرارات
ُي ّ
عد اتخاذ القرار من املهام الجوهرية والحيوية للقائد اإلداري (النعيمي .)2008 ،ومن هنا كانت الضرورة تستدعي إلقاء
الضوء على مفهوم فاعلية اتخاذ القرار ،إذ تعرف (أيوب )2012 ،الفاعلية بأنها «الدرجة التي تحقق فيها املؤسسة األهداف
التـربوية املنشودة من خالل املــوارد املتوفرة لديها» .ويـرى الباحثون (حجاحجة2010 ،؛ الغزالي2012 ،؛العبوي)2008 ،؛
(مهنا2006،؛ كنعان)2007 ،؛ ()Nordbäck, 2011؛ (ّ )Mukherjee and Basu, 2005أن فاعلية عملية اتخاذ القرار هي
«مساهمة القرارات املتخذة في إنجاز األهداف املوضوعة» على نحو يحقق اآلتي:
	-الـقـبــول  :Acceptanceهــي م ــدى اقـتـنــاع الـعــامـلـي ــن بــال ـق ـرار والــرغ ـبــة فــي تـنـفـيــذه ،وش ـ ًعــورهــم بــالــرضــا إزاءه
ً
(حجاحجة .)2010 ،وقبول القرار من قبل املعنييـن يعني ّ
بأن يكون القرار اإلداري مرحبا به ومقبوال من قبل
ّ
العامليـن ،وال يتحقق ذلــك إال بإشراكهم فــي حيثياته ،وزمــن اتـخــاذ الـقـرار وذلــك بــأن ُيتخذ الـقـرار فــي الوقت
املناسب لحدوث املشكلة مما يسهل عملية تنفيذه (الغزالي)2012 ،
	-االستمرارية  :Continuityهي مواصلة متخذ القرار ومساعديه في البحث عن مدى دقة املعلومات أثناء مرحلة
ّ
التطبيق للكشف عن مواطن الضعف وعالجها (العبوي .)2008 ،كما يشيـر ( )Nordbäck, 2011إلى أنه إذا كان
اتخاذ القرا ات من أهم مسؤوليات القائد؛ ّ
فإن االستمرارية تشمل مجهودات مشتـركة بيـن القائد ومرؤوسيه.
ر
ّ
حيث يـرى (مهنا )2006 ،أن فاعلية القرار ال تعتمد على من يتخذه وكيف يتخذه ،بقدر اعتمادها على متابعة
تنفيذه لحل املشكلة موضوع القرار
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	-التأثيـر  :Influenceهو عملية ديناميكية يشيـر إلــى أي تغييـر في قـرار الشخص أو املجموعة بسبب توقع ردود
اآلخريـن من خالل وجود طرفيـن املؤثـر واملستهدف ( .)Mukherjee and Basu, 2005ويـرى (كنعانّ )2007 ،أن
البديل الــذي يحقق أق�صى
فاعلية اتخاذ القرارات تعني «قــدرة القائد االختيار بيـنّ البدائل املتاحة على اختيار ً
الفعال يكون من خالل ُمحكيـن وفقا ملا يـراه (النبيه)2011 ،
عائد ًباستخدام نفس املوارد» ،فالحكم على القرار
متفقا مــع (ف ــروم )2003 ،فــي أن كـفــاءة وفاعلية للقرار يمكن قياسها مــن خــال معاييـر الـجــودة وقـبــول الـقـرار،
وهما كاآلتي :الجودة في ضوء عناصر دقة املعلومات والتكاليف واإلجـراءات والسالمة ،والقبول في إطار عناصر
االقتناع والرضا والشعور والرغبة في التنفيذ (سفيان والشرع2002 ،؛ شاويش )2013 ،و(.)Arafat, 2017

عالقة املعلومات اإلدارية والقرارات اإلدارية
ً
ً
فيما يتعلق بعالقة هذيـن املتغيـريـن ،تلعب البيانات ً
ومحوريا ملتخذي الـقـرارات في الــدول املتقدمة والــدول
أساسيا
دورا
النامية(القا�ضي وآخرون( )2010 ،القاسم )2004 ،و(النجار .)Turban, Mclean & Wetherbe, 1999( )2007 ،ويـرى الباحثون
أن البيانات مصطلح شائع استخدامه بصيغة الجمع ،فهي تشمل املشاهدات التي تجمع من مصادر متنوعة داخلية وخارجية
( )Lamiri, 2003و(ب ــرهــان )2010 ،و(خـضــر ،)2013 ،و(مـجــدوب ومـجــدوبّ .)2017 ،أمــا مفهوم املعلومات ،فهي البيانات تم
تحويلها لصيغة مفيدة ذات معنى بالنسبة إلى املتلقي لتحقيق هدف معيـن ،وهي ذو قيمة وفائدة في صناعة القرارات (مكاوي وعلم
الديـن )2000 ،و(هيل )2004 ،و(الطيطي )2012 ،و(نوري )2012 ،و(املصري )2007 ،و(الشرابي )2008 ،و(العبد.)2015 ،
ومــن املالحـظ أن نجـاح الـقـرارات وسالمتها يتوقف على دقــة وفاعلية وسرعة نظام االتـصــاالت الــذي ينقل البيانات
واملـعـلــومــات إلــى مـراكــز اتـخــاذ ال ـق ـرارات .فمثال دراســة (الـجــوازنــة )2013 ،الـتــي استهدفت أراء العامليـن فــي جامعة الشرق
األوســط األردنـيــة على عينة مــن ( )185مـفــردة ،وجــدت ّأن املعلومة كانت كمية أي وصفية ،تساعد متخذ الـقـرار باتخاذ
ً
قرارات أكثـر فاعلية وهو ما أكدته دراسة (ناجي والديك والقط )2011 ،التي طبقت في شركة جوال الفلسطينية على عينة
من ( )700موظف ،وفي نفس السياق أكدت دراسة (عطاونةّ )2012 ،أن مستوى توافر واستخدام املعلومات اإلدارية كان
ً
مرتفعا بشكل والذي عزز من جودة القرارات.
ويشيـر (الواعر وتليالني2017 ،؛ والطاهر ) 2015 ،إلى أهمية فاعلية املعلومات اإلدارية في اتخاذ القرارات الفعالة.
ففي دراسة (كراز )2016 ،على عينة من ( )208مفردة في مدارس األونـروا في قطاع غزة ،وكذلك دراسة (الشوابكة)2017 ،
التي أجريت على ( )149موظف في مديـرية الشؤون الصحية في محافظة الطائف في السعودية .وأيضا دراســة (Mouzhi,
ً
ً
إيجابيا بجودة القرار ،بحيث يمكن أن
 )2009والتي أظهرت جميع نتائج الدراسات ّأن أبعاد جودة املعلومات تـرتبط ارتباطا
تؤدي زيادة دقة املعلومات ومالئمتها إلى تحسيـن جودة القرار بشكل كبيـر.
كما تؤثـر جودة املعلومات على أداء املوظفيـن ()Charaibeh & Malkawi, 2013؛ ( )Ali and Frangias, 2012وإذا كان
مهما على أدائهم ،فمن الضروري ً
القرار ً
جدا التأكد من ّأن املعلومات صحيحة ،فالقرار الخاطئ مكلف سواء على مستوى
الفرد أو الدولة ،وخصوصا أنه يصعب التـراجع عن بعض القرارات (.)Ryker & Nath, 2018; Ward & Bawden, 2019
فإذا توفرت لصانع القرار معلومات صحيحة ودقيقة في الوقت املناسب كان قراره أقرب للصحة والصواب والعكس
إداريــا بـ ّ
صحيح (دره وآخــرون ،)2014 ،وهو ما أكدته دراســة ( )Milos, 2015التي شملت ً 50
ـأن جــودة املعلومات اإلداريــة
تساعد على تحسيـن فاعلية صنع القرار ،وكذلك األداء املالي ونجاح املؤسسة اإلداريــة في سيبيـريا ،وهذا ما أثبتته دراسة
( )Abumandil and Hassan, 2016على  146مديـر بنك في البنوك الفلسطينية .وكذلك دراسة ( )Sarak et al., 2013التي
ّ
وفاعلية في الجامعات ومعاهد
ـاءة
ٍ
أكــدت أن تــوافر املعلومات بكافة أشكالها يسهم في تأدية هذه املؤسسة ألنـشطتها بكف ٍ
التعليم العالي في مدينة قم اإليـرانية.
قيمة املعلومات في اتخاذ القرارات ()The Significance of Information in DMP
يمكن تعريف قيمة املعلومات الكاملة بأنها القيمة املتوقعة للفرصة الضائعة وفي هذه الحالة يمكن القول :في ظل
غياب املعلومات التامة فإن الفرد يقوم باختيار بديل يحقق العائد الذي حققه البديل الذي ّ
تم اختياره (العويسات.)2011 ،
ويعرف ( )Bahloul, 2011قيمة املعلومات على ّأنها زيــادة ثقة ّ
ّ
وفعالية املــدراء باملعلومات املستخدمة .إذ ّأن الثقة تـزداد
عندما يستخرج املستخدم املعلومات بنفسه .وهناك خمس صفات أساسية للمعلومات حتى تكون ذو قيمة للمؤسسة،
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وهي مالئمة املعلومات ،وتوقيت املعلومات .فقد أظهرت معظم الدراسات السابقة كدراسة العدوان ( )2006التي شملت
جميع املؤسسات العامة املستقلة في األردن بواقع  198مفردة ،ودراسة علي ( )2006التي أجريت على بنك الشمال اإلسالمي
كدراسة حالة في السودان ،ودراسة العلوان وزيادات التي أجريت عام ( )2019على ( )260من مدراء أفرع البنوك العاملة
يــةّ ،
وأن هنالك
في األردن والتي أشــارت جميعها إلــى وجــود أثـر ألثـر خصائص املعلومات على فاعلية اتخاذ الـقـرارات اإلدار
عالقة ذو داللة إحصائية ما بيـن خصائص املعلومات (املالءمة ،وتوقيت املعلومات ،ودقة املعلومات ،وشمولية املعلومات،
والــوضــوح ،واملــرونــة ،وسهولة الحصول على املعلومات) وبيـن فاعلية اتخاذ الـقـرارات في املؤسسات العامة األردنـيــة .كما
واتفقت مع دراســة (حسن )2018 ،على  100موظف من قطاع الكهرباء في والية الجزيـرة في الـســودان والتي أظهرت
وجود أثـر إيجابي للمعلومات اإلداريــة في فاعلية صنع القرارات اإلداريــة .ويؤكد (الفقي )2012 ،و(،)Fransen, 2007
بـ ّ
ـأن قيمة املعلومات تكون مفيدة في اتخاذ الـقـرارات والعمليات ،فكلما زادت فائدة املعلومات زادت قيمتها .وهــذا ما
أكدته دراسة (الوحيدي )2018 ،التي طبقت على ( )63مدي ًـرا في وزارة األشغال العامة اإلسكان األردنية ،والتي توصلت
الدراسة إلى وجود أثـر لنظم املعلومات اإلدارية زيادة فاعلية نظام الرقابة على جودة القرارات
 أمالئمة املعلومات Convenienceتـرتبط املالئمة بمضمون املعلومات والــذي يختص بــاإلجــابــة عــن تـســاؤل «م ــاذا؟  »Whatويتضمن الجوانب
التالية كمالئمة املعلومات ودقة املعلومات والشمول والصدق والثبات والواقعية (الشوابكة .)2017 ،وتعني تقديم
املعلومة في الوقت املناسب (أي أن يكون لها قيمه زمنية) ،وان يكون لها القدرة على التنبؤ باملستقبل (أي أن يكون
لها قيمه تنبؤيه) ،وأن يتم املقارنة بيـن تلك املعلومة مع ما تم التخطيط له فنقوم بالتصحيح (أي أن يكون لها قيمة
استـرجاعية) (الدهراوي .)2005 ،كلما كانت املعلومات أكثـر مالئمة للتكنولوجيا املستخدمة باملؤسسة زادت قيمتها
( )Houhamdi and Athamena, 2019وأكثـر ما تحتاج املؤسسة ملالئمة املعلومات هو في القرارات االستـراتيجية،
وهي القرارات الرئيسة التي تؤثـر في املؤسسة ألوقات طويلة األجل (الفقي.)2012 ،
 بتوقيت املعلومات Timingُ
ُويعد ُ
البعد الزمني من أهــم خصائص املعلومات املطلوبة ،ويجيب عن تساؤل «مـتــى؟ »Whenكما ويتضمن البعد
الزمني الجوانب التالية كتوقيت املعلومات والحداثة والتكرار والفتـرة الزمنية (الشوابكة .)2017،وتتوقيت املعلومات يعني
بأن يتلق املستخدم املعلومات خالل الوقت الذي يحتاجها فيه (الخوالدة والحنيطي .)2008 ،هناك قيمة زمنية للمعلومات
مبكرة يمكن معها اتخاذ قرار معيـن
بصورة
والعامل املهم في توقيت املعلومات هو الحاجة إلى الحصول على هذه املعلومات
ٍ
ٍ
أو عدم اتخاذه ومن الضروري للمؤسسات أن تتعلم من أخطائها حتى ال تكرر (الفقي)2012 ،؛(.)long, 2011
 جدقة املعلومات Accuracyتعني دقــة املـعـلــومــات أن تـكــون املـعـلــومــات مـحــددة وخــالـيــة مــن األخ ـطــاء ومـسـتـنــدة إلــى حـقــائــق .وأن ــه كلما زادت دقــة
املعلومات كلما زادت جــودة املعلومات في التعبيـر عن الحقائق السابقة أو املستقبلية (.)Milton & Swieriinga, 1995
وهناك العديد من الشواهد التي تدل على ّأن عدم دقة املعلومات لدى اإلدارة هو الذي يؤدي ً
غالبا إلى القرارات الخاطئة
ً
أحيانا ،وفي توقيت املعلومات في أغلب األحيان ،وال شك أن أخطاء التخطيط دائما هي أجسم وأفدح األخطاء
في االتجاه
ً
ّ
(هيل .)2004 ،ولذلك فإن املعلومات السليمة تـؤدي إلى قرارات سليمة تؤثـر إيجابا على موارد املجتمعات وثـرواتها ورفاهية
أفرادها .كما تؤدي إلى الكشف عن اإلمكانات الحقيقية لتقدم املجتمعات ونموها.
 دشمولية املعلومات Comprehensiveتعني شمولية املعلومات ُ
بالبعد الشكلي للمعلومات والــذي يتعلق بكيفية تقديم املعلومات ويختص باإلجابة عن
تساؤل «كيف؟  »Howويتضمن الجوانب اآلتية كالتقديم والتفاصيل والــوضــوح والتـرتيب واملــرونــة (الشوابكة.)2017 ،
ويقصد بشمولية املعلومات أن تغطي املعلومات جميع جوانب املشكلة التي جمعت املعلومات ألجل حلها .ويقصد بشمولية
املعلومات قدرة املعلومات على إعطاء صورة كاملة عن املشكلة أو عن الحقائق الظاهرة ملوضوع الدراسة مع تقديم بدائل
الحلول املختلفة لها حتى تتمكن اإلدارة مــن تــأديــة وظائفها املختلفة ()Anderson, Henfridsson & Lindgren, 2008؛
مكاوي وعلم الديـن.)2000 ،
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مشكلة الدراسة

ومــن خــال استعراض الــواقــع ّ
يتبين ّأن هناك ضعف فــي استخدام املعلومات وتوصيلها إلــى متخذي الـقـرارات فــي مراكز
الوزارات األردنية وهو ما أثبتته نتائج دراسة (العدوان )2006 ،والتي أشارت إلى ضعف استخدام وتوصيل املعلومات إلى صناع
القرار في املؤسسات العامة األردنية ،لذا جاءت هذه الدراسة للبحث في أهمية جودة املعلومات في دعم عملية اتخاذ القرارات
لدى القيادات اإلدارية بمختلف أنواعها وأهدافها ومستوياتها خصوصا اإلشرافية منها لتخويلهم باتخاذ القرارات ّ
الفعالة ،وزيادة
سرعة اتخاذ القرار وكفاءتها .وتـرى الباحثتان ّأن قلة املعلومات ومحدودية جودتها في عملية وضع األهــداف العامة في العمل
الحكومي األردني ،قد يؤثـر ً
سلبا على فاعلية القرارات الحكومية ،لذا فتكمن مشكلة الدراسة من خالل طرح السؤال اآلتي« :ما
أثـر جودة املعلومات في فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية من وجهة نظر مديـري اإلدارة اإلشرافية في مراكز الوزارات األردنية؟».

أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ما يلي:
 1مستوى جــودة املعلومات اإلداري ــة مــن حيث (مالئمة املعلومات وتوقيت املعلومات ودقــة املعلومات وشموليةاملعلومات) من وجهة نظر مديـري اإلدارة اإلشرافية في مراكز الوزارات األردنية.
 2مستوى فاعلية الـقـرارات من حيث (القبول والتأثيـر واالستمرارية) من وجهة نظر مديـري اإلدارة اإلشرافية فيمراكز الوزارات األردنية.
 3أث ــر جــودة املـعـلــومــات اإلداري ــة فــي فاعلية ال ـق ـرارات اإلداري ــة مــن وجـهــة نظر مــدي ــري اإلدارة اإلشـرافـيــة فــي مراكزالوزارات األردنية.

فرضيات الدراسة

اختبـرت الدراسة الحالية صحة الفرضيات الرئيسة الثالثة اآلتية:

الفرضية الرئيسة الصفرية األولى« :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لجودة املعلومات
اإلدارية مجتمعة في فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية من وجهة نظرمديـري اإلدارة اإلشر افية في مراكزالوزارات األردنية»
تتفرع عن الفرضية الرئيسة األولى أربع فرضيات فرعية صفرية ،كاآلتي:
	-الفرضية الفرعية الصفرية األولى :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05ملالئمة املعلومات
اإلدارية في فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية وجهة نظر مديـري اإلدارة اإلشرافية في مراكز الوزارات األردنية.
	-الـفــرضـيــة الـفــرعـيــة الـصـفــريــة الـثــانـيــة :ال يــوجــد أث ــر ذو دالل ــة إحـصــائـيــة عـنــد مـسـتــوى الــداللــة ( )α≤0.05لتوقيت
املعلومات اإلدارية في فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية وجهة نظر مديـري اإلدارة اإلشرافية في مراكز الوزارات األردنية.
	-الفرضية الفرعية الصفرية الثالثة :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لدقة املعلومات
اإلدارية في فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية وجهة نظر مديـري اإلدارة اإلشرافية في مراكز الوزارات األردنية.
	-الفرضية الفرعية الصفرية الــرابـعــة :ال يوجد أثـر ذو داللــة إحصائية عند مستوى الــداللــة ( )α≤0.05لشمولية
املعلومات اإلدارية في فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية وجهة نظر مديـري اإلدارة اإلشرافية في مراكز الوزارات األردنية.
الفرضية الرئيسة الصفرية الثانية« :ال يوجد أثـرذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )α≤0.05لجودة املعلومات اإلدارية
ً
مجتمعة في فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية منفردة من وجهة نظرمديـري اإلدارة اإلشر افية في مراكزالوزارات األردنية».
	-الفرضية الفرعية الصفرية األولى :ال يوجد اثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لجودة املعلومات
ً
اإلدارية مجتمعة في قبول القرارات اإلدارية وجهة نظر مديـري اإلدارة اإلشرافية في مراكز الوزارات األردنية.
	-الفرضية الفرعية الصفرية الثانية :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لجودة املعلومات
ً
اإلدارية مجتمعة في تأثيـر القرارات اإلدارية وجهة نظر مديـري اإلدارة اإلشرافية في مراكز الوزارات األردنية.
	-الفرضية الفرعية الصفرية الثالثة :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لجودة املعلومات
ً
اإلدارية مجتمعة في استمرارية القرارات اإلدارية وجهة نظر مديـري اإلدارة اإلشرافية في مراكز الوزارات األردنية.
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الفرضية الرئيسة الصفرية الثالثة« :ال يوجد أثـرذوداللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في اتجاهات املبحوثيـن
نحو مستوى فاعلية تعزى لخصائصهم الديموغر افية على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية في مراكزالوزارات األردنية».
	-الفرضية الفرعية الصفرية األولى :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05ملتغيـر النوع
االجتماعي على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية في مراكز الوزارات األردنية.
	-الفرضية الفرعية الصفرية الثانية :ال يوجد أثـر ذو داللــة إحصائية عند مستوى الــداللــة ( )α≤0.05ملتغيـر
الفئة العمرية على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية في مراكز الوزارات األردنية.
	-الفرضية الفرعية الصفرية الثالثة :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05ملتغيـر عدد
سنوات الخدمة على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية في مراكز الوزارات األردنية.
	-الفرضية الفرعية الصفرية الرابعة :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05ملتغيـر املستوى
التعليمي على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية في مراكز الوزارات األردنية.
	-الفرضية الفرعية الصفرية الخامسة :ال يوجد أثـر ذو داللــة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05ملتغيـر
املسمى الوظيفي على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية في مراكز الوزارات األردنية.

أنموذج الدراسة

تــم بـنــاء نـمــوذج الــدراســة بــاالعـتـمــاد على الــدراســات السابقة كــدراســة (ك ـراز ،)2016 ،ودراس ــة (الـهـزايـمــة،)2009 ،
ودراسة (العدوان )2006 ،من أجل تحديد أثـر جودة املعلومات في فاعلية اتخاذ القرار اإلداري من وجهة نظر مديـري اإلدارة
اإلشرافية في مراكز الوزارات األردنية .وذلك كما يلي:

منهجية الدراسة

ي ـ ـق ـ ــدم ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـجـ ـ ــزء م ـن ـه ـج ـيــة
ال ـ ــدراس ـ ــة وإج ـ ـراءات ـ ـه ـ ــا ،ح ـي ــث ي ـحــدد
مجتمع الــدراســة وخـصــائـصــه ويــوضــح
ك ـي ـف ـي ــة ب ـ ـنـ ــاء أداة الـ ـ ــدراسـ ـ ــة وج ـم ــع
املعلومات الالزمة للدراسة اإلجـراءات
ال ـع ـل ـم ـيــة امل ـس ـت ـخــدمــة ف ــي ال ـت ــأك ــد مــن
ص ــدق أداة ال ــدراس ــة وث ـبــات ـهــا ،ويـبـنــي
إج ـ ـ ـراءات تـطـبـيــق ال ــدراس ــة املـيــدانـيــة
واألساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل
البيانات التي تم الحصول عليها.

تصميم الدراسة

اس ـت ـخــدمــت ال ـبــاح ـث ـتــان املـنـهــج
الوصفي التحليلي ،ويتفق (Sekaran,
ّ )2003; Zikmund, 2006
بأن املنهج
الــوصـفــي الـتـحـلـيـلــي هــو املـنـهــج املــائــم
لدراسة الظواهر االجتماعية.

مجتمع الدراسة

املتغيرات الديموغر افية

H03

النوع االجتماعي

H03.1

الفئة العمرية

H03.2

عدد سنوات الخدمة

ش ـمــل مـجـتـمــع ال ــدراس ــة جميع
املــدي ــري ــن ومـســاعــدي امل ــدراء ورؤس ــاء
األق ـس ــام ف ــي اإلدارة اإلش ـراف ـي ــة لــدى

املسمى الوظيفي
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H03.3
H03.4

أثر جودة املعلومات في فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية ...

ً
مـراكــز ال ــوزارات األردنـيــة والـبــالــغ عــددهــم ( ،)812إذ يبلغ عــدد ال ــوزارات األردنـيــة ( )24وزارة لـعــام ( 2020دي ــوان الخدمة
املدنية ،)2020 ،وتم استبعاد الوزارات السيادية من الدراسة (وزارة املالية ،وزارة الخارجية ،وزارة الداخلية) ،بسبب وجود
رؤيــا استـراتيجية في عملها ووظيفتها تتعلق بأمن املــواطــن ومعيشته وعــدم الرغبة في املشاركة في الــدراســة واإلفـصــاح عن
خططتها وإدارتها.

عينة الدراسة

وزعت ( )500استبانة ً
ورقيا على مديـري ومساعدي املدراء ورؤساء األقسام في اإلدارة اإلشرافية لدى مراكز الوزارات
ّ
األردنيةّ ،
تم استـرداد ( )300منها ً
نظرا للظروف التي تم توزيع االستبانة فيها وهي تف�شي فيـروس كورونا والتي تعد الجائحة
الكونية التي عصفت بأرجاء العالم أسره ،لذلك تعذر على الباحثتان مواصلة جمع واستـرداد االستبانات املوزعة في مراكز
ً
الوزارات ً
عموما ومحافظة إربد في شمال اململكة
نظرا لظروف الحظر الشامل والجزئي التي خضعت له محافظات اململكة
خصوصا كون الباحثتان تقطنان في محافظة إربد .ومن ضمن االستبانات املستـردة ّ
ً
تبين ّأن ( )199استبانة صالحة ألغراض
الدراسة تمثل ( )%40من عدد االستبانات املوزعة ّ
وتم استبعاد ( )101استبانة بسبب عدم كفاية املعلومات الواردة فيها.
والجدول رقم ( )1يظهر عدد االستبانات املوزعة واملستـردة والصالحة وغيـر الصالحة للتحليل للوزارات األردنية.
ويالحظ من الجدول ( )1ما يلي:
ّ
	-متغيـرالنوع االجتماعي :يالحظ من الجدول ( ،)1أن نسبة الذكور املجيبيـن على فقرات االستبيان أعلى من نسبة
اإلناث املجيبات على فقرات االستبيان حيث بلغ عدد اإلناث ( )86بنسبة ( )2 .43بينما كان عدد الذكور ()113
بنسبة ( .)%56.8وال يوجد فرق ذو تأثيـر على االستبانة الختالف نسبة
جدول رقم ()1
الذكور واإلناث.
التكرارات والنسب املئوية
	-متغيـر الـفـئــة الـعـمــريــة :تـفــاوتــت نـســب الـفـئــات الـفـئــة الـعـمــريــة ألف ـراد
ملتغيـرات الدراسة (ن=)199
التكرار النسبة
الفئة
العينة فتبيـن أن ( )59فــردا كانت أعمارهم بيـن( 40 -30سنة) بنسبة املتغيـر
( ،)%29.5وكان هنالك ( )100شخص تتـراوح أعمارهم ما بيـن (50-41
8 .56 113
ذكر
النوع
سنة) بنسبة ( )%50.3أي ّأن غالبية مديـري اإلدارة اإلشرافية في مراكز
2 .43 86
أنثى
االجتماعي
ال ــوزارات األردنـيــة تقع أعمارهم ضمن هــذه الفتـرة الفئة العمرية ،أما
%100 199
املجموع
 40-30سنة 5 .29 59
بالنسبة للفئة الفئة العمرية ( 60 -51سـنــة) ـكـان منهم ( )39شخصا
 50-41سنة 3 .50 100
بنسبة ( ،)%19.3أمــا الشخص املتبقي مــن أف ـراد العينة فـكــان عمره
الفئة  60-51سنة 6 .19 39
أكثـر من ( )61عام ومثل نسبة (.)%0.5
5 .0
العمرية  61سنة فأكثـر 1
	-متغيـرعدد سنوات الخبـرة :تبيـن ّإن اغلب أفراد العينة تـراوحت عدد
%100 199
املجموع
سـنــوات الخبـرة لديهم مــا بيـن ( )20-11سنة بنسبة ( ،)%62.4حيث
 10-5سنوات 5 .16 33
تـســاوت الفتـرة ( )15-11والـفـت ــرة ( )20-16فــي الـتـكـرار والنسبة فكان
عدد  15-11سنة 2 .31 62
التكرار ( ) 62والنسبة (ّ .)%31.2أما باقي النسبة املتمثلة في ( )42فرد سنوات  20-16سنة 2 .31 62
الخبـرة  21سنة فأكثـر 1 .21 42
بنسبة ( )%21.1فكانت ممن يمتلكون أكثـر من ( )21سنة من الخبـرة
%100 199
املجموع
في اإلدارة اإلشرافية في مراكز الوزارات األردنية.
دبلوم
ّ
متوسط 1 .10 20
	-متغيـر املستوى التعليمي :يظهر هــذا املتغيـر أن ( )20فــردا يحملون
فأقل
شـهــادات دبـلــوم مـتــوســط أو أقــل بنسبة (ّ ،)%10.1
وإن نسبة حاملي
بكالوريوس 3 .60 120
املستوى
6 .18 37
التعليمي ماجستيـر
شهادة البكالوريوس كانت ( )%60.3بواقع ( )120فرد وهذا أعلى تكرار
1 .11 22
دكتوراه
بيـن أفراد العينةّ ،أما بالنسبة لحملة شهادة املاجستيـر فمثلوا حوالي
( )37فــردا أي ( )%18.6من أف ـراد العينة ،ويتبقى ( )22فـ ً
%100 199
املجموع
ـردا يحملون
6 .16 33
مديـر
شهادة الدكتوراه بنسبة ( )%11.1من أفراد العينة.
8
مساعد مديـر 16
	-متغيـر املسمى الوظيفي :أنقسم أفراد العينة إلى نسب مختلفة بحسب املسمى مديـر وحدة 5 .6 13
املسمى الوظيفي فكان منهم ( )33فـ ً
ـردا بنسبة ( )%16.6م ــدراءّ ،أمــا من الوظيفي رئيس
قسم 8 .68 137 /
شعبة
يـنــدرج تحت ُمسمى مساعد مديـر فكان عــددهــم ( )16بنسبة ( )%8من
املجموع
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أفراد العينة ،بينما كان العدد األكبـر أو النسبة األعلى من فئة رئيس قسم/شعبة حيث بلغ عددهم ( )137ما نسبته
( )%68.8من إجمالي أفـراد العينة ،ومــا تبقى ونسبته ( )%6.5وهــم ( )13فــردا من العينة ـكـان املسمى الوظيفي لهم
مديـر وحدة.

أداة الدراسة

ّتم استخدام أداة االستبانة لجمع البيانات حول أثـر جــودة املعلومات في فاعلية اتخاذ الـقـرارات اإلداريــة بواقع ()29
ً
ّ
فقرة ،موزعة كالتالي ،أوال :جودة املعلومات اإلداريــة ،وتنقسم إلى أربعة مجاالت :مالئمة املعلومات ولها ( )5فقرات ،وتوقيت
ً
املـعـلــومــات ولـهــا ( )4فـقـرات ،ودقــة املـعـلــومــات ولـهــا ( )4فـقـرات ،وشمولية املـعـلــومــات ولـهــا ( )4فـقــرة .ثــانـيــا :فاعلية الـقـرارات
اإلدارية :وتنقسم إلى ثالثة مجاالت :القبول ولها ( )5فقرات ،التأثيـر ولها ( )4فقرات ،االستمرارية ولها ( )3فقرات ،باإلضافة
إلى املتغيـرات الديموغرافية وهي :النوع االجتماعي ،والعمر ،وعدد سنوات الخدمة ،واملؤهل العلمي ،واملسمى الوظيفي .حيث
استـرشدت الباحثتان باألدب النظري والدراسات السابقة لبناء أداة الدراسة وأهمها دراسة (كراز )2016 ،ودراسة (الهزايمة،
 )2009ودراسة (العدوانّ .)2006 ،
وتم تصنيف االستجابة على أداة البحث وفق مقياس ليكرت الخما�سي وعلى النحو التالي:
ً
عالية ولها ( )4درجات ،وبدرجة متوسطة ولها ( )3درجات ،وبدرجة متدنية ولها
بدرجة عالية جدا ولها ( )5درجات،
وبدرجة ٍ
ٍ
ً
درجتان ،وبدرجة متدنية جدا ولها درجة واحدة.

صدق األداة

تـ ّـم تحكيم األداة مــن قبل ( )6محكميـن مــن أســاتــذة اإلدارة الـعــامــة وإدارة األعـمــال
في الجامعات األردنـيــة للحصول على الصدق الظاهري ( )Face Validityوذلــك للتأكد من
مناسبة كل فقرة فيها ،وصحة صياغتها اللغوية ،والتأكد من مناسبة التدريج املستخدم
لالستجابة على الفقرات وكان موقفهم بإجراء تعديالت بسيطة عليها.

جدول رقم ()2
املعيارالثالثي
املستخدم في الدراسة

املدى
درجة املو افقة
منخفضة 33 .2 – 00 .1
متوسطة 66 .3– 34 .2
00 .5 – 67 .3
عالية

ثبات األداة

تـ ّـم اسـتـخــدام مـعــامــل كــرونـبــاخ ألـفــا ( )Alpha α– Cronbachالسـتـخـراج مـعــامــل الـثـبــات ،وذلــك بـهــدف الـتــأكــد من
التناسق الداخلي لجميع فقرات االستبانة ،ورغــم من ّأن قواعد القياس في القيمة الواجب الحصول عليها غيـر محددة
ً
بشكل عام ً
أمرا مقبوال ( )Sekaran, 2003ولذلك تشيـر النتائج إلى ّأن معامل الثبات لجميع األبعاد
( ≥ Alpha )60إال أنه
ٍ
ّ
ً
بلغ ( ،)936 .0وهذه النسبة عالية جدا مما يشيـر إلى أن أداة الدراسة تتصف بالثبات وصالحة للتحليل اإلحصائي والبحث
العلمي .و ّيبيـن الجدول ( )3نتائج أداة الثبات لهذه الدراسة.
يالحظ من جــدول (ّ )3أن جميع الفقرات واألبـعــاد وإجمالي االستبانة
ت ـجــاوزت ألـفــا فيها الـحــد املـطـلــوب للتأكد مــن ثـبــات االسـتـبــانــة ،مـمــا يعني أن
جدول رقم ()3
معامل الثبات ألبعاد االستبانة
االستبانة صالحة ألغ ـراض التحليل اإلحـصــائــي والبحث العلمي .وقــد بلغت
حسب مقياس كورنباخ ألفا
قيمة ألفا إلجمالي فقرات أبعاد املتغيـر املستقل (جــودة املعلومات اإلداريــة)
عدد
قيمة α
املحاور
( ،)93.4وبلغت قيمة ألفا إلجمالي فقرات أبعاد املتغيـر التابع (فاعلية اتخاذ املتغيـرات
الفقرات ()Alpha
القرارات) ( ،)89.7وهي نسب ثبات عالية تقتـرب من واحد صحيح ،مما يدل
%2 .82 5
مالئمة املعلومات
على اتساق داخلي عال ً
جدا بيـن فقرات االستبانة.
ٍ
توقيت املعلومات %0 .82 4

املعالجة اإلحصائية

ت ـ ّـم اس ـت ـخــدام بـ ــرنــامــج ( )SPSSالس ـت ـخ ـراج امل ـتــوس ـطــات الـحـســابـيــة
واالن ـح ـرافــات املـعـيــاريــة ملـجــاالت الــدراســة وفـقـراتـهــا ،ومـعــامــل كــرونـبــاخ ألفا
( )Cronbach’ Alpaالس ـت ـخ ـراج ث ـبــات أدوات ال ــدراس ــة ،واخ ـت ـبــار (One
 :)sample t-testفـحــص أثـ ــر املـتـغـيـ ـرات الــديـمــوغـرافـيــة عـلــى مـتــوسـطــات
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أبعاد
املتغيـر
املستقل
أبعاد
املتغيـر
التابع

دقة املعلومات
شمولية املعلومات
اإلجمالي
القبول
التأثيـر
االستمرارية
اإلجمالي

4
4
17
5
4
3
12

%9 .85
%4 .84
93.4
%6 .80
%9 .80
%9 .64
89.7
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استجابة أف ـراد العينة لفقرات ومـجــاالت االستبانة ،واختبار ( ،)One way ANOVAومعامالت االرتـبــاطCorrelation( :
 ،)Coefficient- pearsonوتحليل االنحدار البسيط ( ،)Simple Linear Regressionوتحليل االنحدار املتعدد (Multiple
 ،)Regressionالختبار الفرضيات

التحليل اإلحصائي وتفسيـرالنتائج

ّ
تم تخصيص هذا الجزء لإلجابة عن األسئلة الواردة في الدراسة ،وفيما يلي عرض لهذه التفاصيل:
السؤال األول :ما مستوى جــودة املعلومات اإلداريــة من حيث (مالئمة املعلومات وتوقيت املعلومات ودقــة املعلومات
وشمولية املعلومات) من وجهة نظرمديـري اإلدارة اإلشر افية في مراكزالوزارات األردنية؟
لإلجابة عن السؤال األولّ ،
تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجاالت مقياس جودة املعلومات
اإلدارية ،كما هو اآلتي:
جدول رقم ()4
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملجاالت
يظهر مــن ال ـجــدول (ّ )4أن املـتــوسـطــات
مقياس جودة املعلومات اإلدارية واملقياس ككل (ن=)199
الحسابية ملـجــاالت مـقـيــاس ج ــودة املعلومات
املتوسط
االنحراف الرتبة الدرجة قيمة  Tالداللة
املجال
اإلداري ــة واملـقـيــاس ككل ت ـراوحــت بيـن ( -3.64الرقم
الحسابي املعياري
مرتفعة .وحصل مجال «مالئمة
وبدرجة
)3.84
ٍ
ٍ
 1مرتفعة 0.000 18.61
0.64
 1مالئمة املعلومات 3.84
مرتفعة.
وبدرجة
املعلومات» على املرتبة األولى
ٍ
ٍ
 3مرتفعة 0.000 14.51
0.69
 2توقيت املعلومات 3.71
وجاء مجال «دقة املعلومات» في املرتبة األخيـرة
 4متوسطة 0.000 12.819
0.71
 3دقة املعلومات 3.64
وبــدرجـ ٍـة مـتــوسـطـ ٍـة ..وبـلــغ املـتــوســط الحسابي
 2مرتفعة 0.000 15.378
0.65
 4شمولية املعلومات 3.70
ملجاالت مقياس جودة املعلومات ككل ()3.72
مقياس جودة
مرتفعة 0.000 17.19
املعلومات 72 .3
اإلدارية ككل
وبدرجة مرتفعة.
قد تعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى إدراك مديـري اإلدارة اإلشرافية في مراكز الوزارات األردنية بأهمية املعلومات
فــي بيئة الـعـمــل ،فهناك معلومات يحتاجها امل ــدراء ملساعدتهم فــي تنفيذ الــواجـبــات واملـهــام اإلداري ــة ،وهــذا مــا فسره
(ّ )Turban, Mclean & Wetherbe, 1999
بأن هناك معلومات يعتمد عليها األفراد ألداء ولحل املشكالت في املؤسسات
ً
املختلفةُ .ويعزى ارتفاع املستوى التعليمي ملديـري اإلدارة اإلشرافية في مراكز الوزارات األردنية ،وفقا ملا أظهرته نتائج
التحليل الوارد في الفصل الرابعّ ،
فإن نسبة حاملي شهادة البكالوريوس كانت ( )%60.3بواقع ( )120فرد وهذا أعلى
تكرار بيـن أفـراد العينةّ ،أمــا نسبة حاملي شهادة املاجستيـر فمثلوا حوالي ( )37فرد أي ( )%18.6من أفـراد العينة،
ويتبقى ( )22فــرد يحملون شهادة الدكتوراه بنسبة ( )%11.1من أفـراد العينة وهــو مستوى تعليمي عـ ٍـال في القطاع
الـعــام األردن ــي .وعليه ،فـ ّ
ـإن مستوى التعلم والثقافة لــدى امل ــدراء ونــوابـهــم ورؤس ــاء أقسامهم ســاعــد فــي رفــع مستوى
جودة املعلومات لديهم .كما تعكس هذه النتيجة حرص املدراء على التكيف مع التغييـرات ،فبيئة العمل في القطاع
ّ
للتكيف مع التغييـرات التي قد تطرأ في داخل وخارج القطاع العام األردني .وقد اتفقت نتيجة
العام األردني بيئة قابلة
ى
الدراسة الحالية والتي أشارت إلى وجود مستو مرتفع ألبعاد جودة املعلومات اإلدارية مع دراسة (العدوان،)2006 ،
و(الخزاعلة ،)2009،و(عطاونة ،)2012 ،و(الشوابكة.)2017 ،

السؤال الثاني :ما مستوى فاعلية الـقـرارات من حيث (القبول والتأثيـر واالستمرارية) من وجهة نظر مديـري اإلدارة
اإلشر افية في مراكزالوزارات األردنية؟
ُيظهر الـجــدول (ّ )5أن املتوسطات الحسابية ملجاالت مقياس فاعلية اتخاذ الـقـرارات واملقياس ككل تـراوحت بيـن
متوسطة .وحصل ُ
مرتفعة ،ثم
وبدرجة
البعد رقم ( )2الــذي ينص على «التأثيـر» على املرتبة األولــى
وبدرجة
()3.70-3.59
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
مرتفعة ،ثم جاء أخرها بعد «القبول» بمتوسط حسابي ()3.59
وبدرجة
يليه ُبعد «االستمرارية» بمتوسط حسابي ()69 .3
ٍ
ٍ
متوسطة ،وبلغ املتوسط الحسابي ملجاالت مقياس فاعلية اتخاذ الـقـرارات ككل ( )3.66وبدرجة متوسطة .تـرى
وبــدرجـ ٍـة
ٍ
ّ
الباحثتان وأنه على الرغم من وجود مستوى مرتفع ألبعاد جودة املعلومات اإلدارية واملقياس ككل بمتوسط حسابي وقدره
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( )3.72كما أكدته النتيجة السابقة إال ّأن فاعلية
اتـخــاذ ال ـق ـرارات (الـقـبــول والـتــأثـي ــر واالسـتـمـراريــة)
جاءت متوسطة بوسط حسابي وقدره (.)3.66

جدول رقم ()5
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملجاالت
مقياس فاعلية اتخاذ القرارات واملقياس ككل (ن=)199
الرقم املجال املتوسط
الحسابي
القبول
3.59
1
3.70
التأثيـر
2
 3االستمرارية 69 .3
مقياس فاعلية
ككل 66 .3
اتخاذ القرارات

االنحراف الرتبة الدرجة قيمة  tالداللة
املعياري
 3متوسطة 0.000 12.544
67 .0
 1مرتفعة 0.000 15.166
66 .0
 2مرتفعة 0.000 13.949
71 .0

قد تعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى طبيعة
عـمــل الـقـطــاع الـعــام روتـيـنــي وبـي ــروقـراطــي وهنالك
تشريعات تحكم عملية اتـخــاذا ال ـق ـرارات مما قد
ال يـسـمــح ملـتـخــذ الـ ـقـ ـرارات بــاخـتـيــار ال ـحــل األمـثــل
ألي مسألة في العمل وقد تقل املعلومات في بعض
متوسطة 0.000 15.689
بكمية غيـر مناسبة .وقد
األحـيــان بسبب توافرها
ٍ
ّ
تعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى العديد من األسباب أهمها :أن املعلومات املطلوبة غيـر متوفرة وال يمكن الحصول عليها،
وأن املديـر أو نائبه قد ال يعرف ّ
جداّ ،
ّ
وأن املجهود والتكلفة الالزمة للحصول على هذه املعلومات قد يكون كبي ًـرا ً
أن مثل
هــذه املعلومات مـتــواجــدة أص ـ ًـا ،أو ّ
أن املعلومات قــد تــوجــد ولـكــن ليس فــي الشكل امل ـراد الـحـصــول عليه .وهــذا مــا أكــده
( )Chan, 2009في دراسته ً
أيضا .وقد اختلفت نتيجة دراستنا مع دراسة (العدوان )2006 ،التي أكدت وجود مستوى مرتفع
لفاعلية القرارات في املؤسسات العامة األردنية.

السؤال الثالث املفتوح :والذي ينص على «بـرأيك كيف يمكن تفعيل جودة القرارات اإلدارية في القطاع العام األردني»؟
ّأمــا بالنسبة للسؤال اإلنشائي املفتوح في نهاية االستبانة ،فقد كانت نسبة املجيبيـن عليه ال تتعدى ال %40بواقع
( )77فـ ً
وبناء على إجابتهم ّ
ـردا من أصل ( )199فردً ،
تم األخذ بعيـن االعتبار اإلجابات األكثـر تكر ًارا والتي اتفق عليها أغلب
األفراد وهي كاألتي.
 1الحصول على التغذية الراجعة في تحديد أثـر القرارات املتخذة. 2عدم تجاهل تفعيل وظائف اإلدارة األساسية (التخطيط ،والتنظيم ،والتوجيه ،والرقابة) بالشكل الذي يخدمالعملية اإلدارية والتسلسل في اتخاذ القرارات اإلدارية.
بشكل أكبـر بيـن اإلشرافييـن واملوظفيـن.
 3تفعيل دور املشاركة في القراراتٍ
 4القرارات اإلدارية ًبناءا على األدلة العلمية الناتجة عن جمع املعلومات والبحث العلمي.
5 -تطويـر آلية لتسلسل القرارات اإلدارية وتعميمها وتوثيقها.

اختبارفرضيات الدراسة

النتائج املتعلقة باختبار الفرضية الرئيسة الصفرية األول ــى« :ال يوجد أثـر ذو داللــة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α≤0.05لجودة املعلومات اإلداريــة في فاعلية اتخاذ القرارات اإلداريــة من وجهة نظر مديـري اإلدارة اإلشر افية في
مراكزالوزارات األردنية.
ُيظهر الجدول (ّ )6أن معامالت االرتباط بيـن جــودة املعلومات اإلداريــة وفاعلية اتخاذ الـقـرارات تـراوحت ما بيـن (-0.719
ً
إحصائيا وتشيـر إلى ارتباط موجب بيـن جــودة املعلومات اإلداريــة وفاعلية
 ،)0.763وجميعها قيم موجبة ومرتفعة ودالــة
ّ
ً
اتخاذ القرارات وبذلك تـرفض الفرضية الرئيسة األولى؛ ويستنتج أن جودة املعلومات اإلدارية يؤثـر بشكل مهم إحصائيا على
فاعلية اتـخــاذ ال ـق ـرارات اإلداري ــة ،ويمكن استنتاج
جدول رقم ()6
ّأن الزيادة في جودة املعلومات اإلدارية سوف تؤدي
معامالت االرتباط بيـن مجاالت
إلى زيادة في فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية .وهذا ما
جودة املعلومات اإلدارية وفاعلية اتخاذ القرارات
فسره (زامل )2000 ،حول حقيقة هذه العالقة ،إذ
دقة شمولية
املتغيـرات املستقلة مالئمة توقيت
ّ
املعلومات املعلومات املعلومات املعلومات
أن عملية اتخاذ القرارات تعتمد في كل مراحلها على املتغيـرالتابع
ما يتوافر لدى متخـذ القرار من معلومات مع العلم فاعلية اتخاذ معامل ارتباط 0.763 0.748 0.719 0.735
بـ ّ
القرارات
0.000 0.000 0.000 0.00
الداللة
ـأن درجــة جــودة املعلومات املـتــوافــرة ملتخذ القرار
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لها تأثيـر كبيـر على درجــة جــودة الـقـرار الــذي يتخذه .فكلما زادت درجــة جــودة تلك املعلومات ـكـان متخذ القـرار فــي وضـ ٍـع
أفضل .وهــذا األمــر يتطلب من اإلدارة ضــرورة أن تبحـث باسـتمرار عـن أفـضل املعلومات فيما يتعلق بــاألهــداف والنتائج
املتوقعة للتصرفات البديلة.
ّ
وباالستناد إلــى جوهر العالقة الطردية بيـن متغيـري الــدراســة ،فإننا نجد أنــه على الرغم من اتسام بعض العناصر
املادية بالندرة وهو أســاس اقتصادياتها ،إال ّأن املعلومات تتميـز بالوفرة .فخالفا للموارد املادية التي تنفذ مع االستهالك
ال تتأثـر مــوارد املعلومات باالستهالك بــل على العكس فهي عــادة مــا تنمو مــع زيــادة استهالكها (الـقــا�ضــي وآخ ــرون.)2010 ،
وبذلك تتفق نتيجة الفرضية هذه مع نتائج الدراسات السابقة كدراسة العدوان ( )2006وعلي ( )2006والعلوان وزيادات
( )2019التي أشارت إلى وجود أثـر ألثـر خصائص املعلومات على فاعلية اتخاذ القرا ات اإلداريةّ ،
وأن هنالك عالقة ذو داللة
ر
إحصائية ما بيـن خصائص املعلومات (املــاءمــة ،وتوقيت املعلومات ،ودقــة املعلومات ،وشمولية املعلومات ،والوضوح،
واملــرونــة ،وسهولة الحصول على املعلومات) وبيـن فاعلية اتخاذ الـقـرارات في املؤسسات العامة األردنـيــة .كما واتفقت مع
دراسة (حسن )2018 ،و (الوحيدي )2018 ،ودراسة (الجوازنة )2013 ،ودراسة (ناجي والديك والقط )2011 ،و(عطاونة،
ً
إحصائيا ألبعاد املتغيـر املستقل جودة
 )2012ودراسة (كراز )2016 ،و(الشوابكة )2017 ،التي أشارت إلى ّأن هناك أثـر دال
املعلومات في تحقيق فاعلية اتخاذ القرار ،وأيضا تتفق الدراسة مع دراسة ( )Mouzhi, 2009و(Abumandil( )Milos,2015
 )& Hassan, 2016و( )Sarak et al., 2013حيث أشــارت نتائج الدراسة إلى ّأن تــوافر خــصائص دقة املعلومات ،وتوقيت
املعلومات ،والثقــة ،وشمولية املعلومات ،واالعتمادية فــي نظــام املعلومات اإلداري ــة فــي املــؤسـســات ،يسهم فــي تــأديــة هذه
وفاعلية .بينما ال تتفق الــدراســة مــع دراســة (نــاجــي ،الــديــك ،الـقــط )2011 ،و(& Houhamdi
ـاءة
ٍ
املؤسسة ألنـشطتها بكف ٍ
 )Athamena,2019التي أشارت إلى عدم وجود أثـر ألثـر خصائص املعلومات على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية.

النتائج املتعلقة باختبار الفرضية الفرعية األولــى :ال يوجد أثـر ذو داللــة إحصائية عند مستوى الــداللــة ()α≤0.05
ملالئمة املعلومات اإلدارية في فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية من وجهة نظرمديـري اإلدارة اإلشر افية في مراكزالوزارات
األردنية.
جدول رقم ()7
ي ـظ ـهــر م ــن ال ـ ـجـ ــدول (ّ )7أن
تحليل االنحدارالبسيط ()Simple Linear Regression
قـيـمــة  Fبـلـغــت ( ،)230.7وبــداللــة
للكشف أثـرمالئمة املعلومات على فاعلية اتخاذ القرار
إح ـصــائ ـيــة ( ،)00.00وك ـم ــا بـلـغــت
قيمة قيمة قيمة قيمة داللة « »Fنتيجة
داللة
 Fاإلحصائية الفرضية
R2
ق ـي ـم ــة ( )0.735( ،)Rوه ـ ــي تـمـثــل املتغيـراملستقل قيمة  tإحصائية «R βeta »t
مـ ـع ــام ــل ت ـ ـ ـب ـ ـ ــاط ب ـي ـ ــن امل ـت ـغ ـي ـ ــر مالئمة املعلومات  0.000 230.7 0.709 0.735 0.735 0.000 15.192تـرفض
االر
**املتغيـر التابع :فاعلية اتخاذ القرارات
امل ـس ـت ـق ــل «مـ ــائ ـ ـمـ ــة املـ ـعـ ـل ــوم ــات»
2
واملتغيـر التابع وهو فاعلية اتخاذ الـقـرارات ،وبلغت قيمة (  )0.709( ،)Rوالتي تمثل نسبة تفسيـر االختالفات في املتغيـر
التابع وهو فاعلية اتخاذ القرارات الناتج عن التغيـر في مجال مالئمة املعلومات ،حيث بلغت قيمة ( ،)15.192( ،)tوبداللة
إحصائية ( .)0.000لــذلــك يتم رفــض الفرضية الفرعية األولــى وقـبــول الفرضية البديلة؛ ويستنتج ّأن ملالئمة املعلومات
ً
إحصائيا على فاعلية اتخاذ الـقـرارات اإلداريــة ،ويمكن استنتاج ّأن الزيادة في مالئمة املعلومات
اإلداريــة يؤثـر بشكل مهم
ّ
اإلدارية سوف تؤدي إلى زيادة في فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية .أن توفر معلومات مناسبة لحجم وطبيعة االستخدام كلما
ّ
ّ ً
فعاال ومحققا ألهــداف املؤسسة (الــدهـراوي ،)2005 ،وكذلك كلما كانت املعلومات أكثـر مالئمة للتكنولوجيا
كان القرار
ً
املستخدمة باملؤسسة زادت قيمتها وبالتالي قدرتها على اتخاذ قـرار من شانه تحقيق الهدف املنشود .ونظرا ملا أورد سابقا
ً
ً
خصوصا أن تتدارك العالقة الطردية املوجبة بيـن هذيـن املتغيـريـن
يتوجب على الوزارات األردنية عموما واإلدارات اإلشرافية
والعمل على تحديد ماهية املعلومات مالئمة املعلومات ،وملن تكون هذه املعلومات مهمة داخل الــوزارة .إذ كثي ًـرا ما تحتاج
اإلدارات اإلشرافية ملالئمة املعلومات في القرارات اإلدارية ،فاتخاذ القرارات اإلدارية دون األخذ بالحسبان املعلومات مالئمة
املعلومات يمكن أن تودي بالوزارة إلى كارثة حقيقية (الفقي.)2012 ،
وتتحقق مالئمة املعلومات من وجهة نظر متخذ القرار عن طريق توافرها بالنوع والكم املحدد ،وبالتالي تتحقق خاصية
مالئمة املعلومات  .فتـرى الباحثتان ّأن جودة القرار الذي يتخذه املديـر في اإلدارة اإلشرافي في مركز الوزارة في األردن مشروطة
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بنوعية املعلومات املتاحة ،فكلما زادت جودتها كلما زادت ثقة املديـر عند استخدامها يـزيد مستوى فاعلية القرارات والذي
عنصرا ً
ً
مناسبةّ .إن كمية كافية من املعلومات تكون
بكمية
مهما لنجاح الوزارةّ ،أما العنصر األخر للمالئمة هو توافرها
ُيعد
ٍ
ٍ
ضــروريــة التـخــاذ الـقـرارات ،ولكن يحدث أحيانا وجــود كمية كبيـرة مــن املعلومات مما يتسبب فــي حــدوث فــائــض؛ وعندما
يحدث ذلك فإن مراكز اتخاذ القرارات ال تستخدم املعلومات لعدم توفر الوقت الكافي لتحليل هذه املعلومات .لذا فعلى
املؤسسة أن تـراقب العالقة بيـن إدارة جمع املعلومات وبيـن مراكز اتخاذ القرارات وذلك للتأكد من ّأن الكمية املناسبة من
املعلومات متوافرة (؛ Long, 2011والفقي .)2012 ،وبذلك تتفق الدراسة مع دراسة (العدوان )2006 ،و()Mouzhi, 2000
و( )Abumandil & Hassan, 2016حيث أكدت وجود عالقة ارتباطية بيـن مالءمة املعلومات املحاسبية وصنع القرار في
املؤسسات الجزائرية لدى أفراد العينة.

النتائج املتعلقة باختبار الفرضية الفرعية الثانية« :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α≤0.05
لتوقيت املعلومات اإلداري ــة فــي فاعلية اتـخــاذ ال ـق ـرارات اإلداري ــة مــن وجـهــة نظر مديـري اإلدارة اإلشــر افـيــة فــي مراكز
الوزارات األردنية»
جدول رقم ()8
ّ
ُيـظـهــر ال ـج ــدول ( )8أن قيمة
تحليل االنحدارالبسيط ( )Simple Linear Regressionللكشف أثـرتوقيت
 Fبلغت ( )210.9وبــداللــة إحصائية
املعلومات على فاعلية اتخاذ القرار
( ،)00.00وك ـم ــا ب ـل ـغــت ق ـي ـمــة (،)R
داللة « »Fنتيجة
قيمة
داللة قيمة
( )0.719وهــي تمثل معامل االرتباط املتغيـراملستقل قيمة  tإحصائية « βeta »tقيمة  R2 Rقيمة  Fاإلحصائية الفرضية
ب ـي ـ ــن امل ـت ـغ ـي ـ ــر امل ـس ـت ـق ــل «ت ــوق ـي ــت توقيت املعلومات  0.000 210.9 0.517 0.719 0.719 0.000 14.52تـرفض
**املتغيـر التابع :فاعلية اتخاذ القرارات
امل ـع ـل ــوم ــات» وامل ـت ـغ ـيـ ــر ال ـت ــاب ــع وهــو
2
فاعلية اتخاذ القرارات ،وبلغت قيمة (  )0.517( ،)Rوالتي تمثل نسبة تفسيـر االختالفات في املتغيـر التابع وهو فاعلية اتخاذ
القرارات الناتج عن التغيـر في مجال توقيت املعلومات ،حيث بلغت قيمة ( ،)14.52( ،)tوبداللة إحصائية ( .)0.000لذلك يتم
ً
إحصائيا على
رفض الفرضية الفرعية الثانية وقبول الفرضية البديلة؛ ويستنتج ّأن توقيت املعلومات اإلدارية يؤثـر بشكل مهم
فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية ،ويمكن استنتاج ّأن الزيادة في توقيت املعلومات اإلدارية سوف تؤدي إلى زيادة في فاعلية اتخاذ
القرارات اإلدارية .ويعلل بذلك بأن تلقي املعلومات في الوقت املناسب للمديـر اإلشرافي في الوزارة األردنية من شأنه أن يعزز من
فاعلية قراره اإلداري .وهذا ما أكده (الخوالدة والحنيطيّ )2008 ،
بأن تلقي املستخدم للمعلومات خالل الوقت الذي يحتاجها
فيه يمكنه من تفادي تأزم املشكلة موضع الد اسة والتي يبحث في اتخاذ قرار بشأنها ّ
وأن عدم وصول املعلومات ملتخذ القرارات
ر
ى
بعد الحاجة لها بفتـرة طويلة يسبب من مشكالت أخر ال يمكن تفاديها .فهناك قيمة زمنية للمعلومات يمكن معها اتخاذ قرار
معيـن أو عــدم اتـخــاذه ومــن الـضــروري للمؤسسات أن تتعلم من أخطائها حتي ال تكرر (الفقي .)2012 ،وأكــد على هــذا الـرأي
( )Long, 2011الذي أشار إلى ّأن توفر املعلومات مبكرا من شأنه أن يـزيد من فاعلية اتخاذ القرارات.
وقــد يمكن تفسيـر هــذه العالقة اإليجابية بيـن املتغيـريـن بـ ّ
ـأن سرعة الحصول على املعلومات تعد عامال مهما التخاذ
القرار ّ
الفعال .فيحرص املديـر على اختيار املعلومات من املصادر التي توفر أعلى قيمة ممكنة من حيث توقيت املعلومات،
فكلما ّ
ً
استخداما من قبل املديـر
كان مصدر املعلومات يتميـز بإمكانية الحصول عليها بسرعة وسهولة أكبـر كلما كان األكثـر
ً
نظرا لتأثيـره اإليجابي على فاعلية قراره (الفقي.)2012 ،
وبــذلــك تتفق دراسـتـنــا مــع دراس ــات (ال ـعــدوان )2006 ،و(الـحـسـنــي )2013 ،و(دهــامـشـيــة )2018 ،و(الــوحـيــدي)2018 ،
و( )Sarak & Others, 2013و( )Abumandil & Hassan, 2016و(.)Atta, 2017
النتائج املتعلقة باختبار الفرضية الفرعية الثالثة« :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α≤0.05
لدقة املعلومات اإلدارية في فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية من وجهة نظرمديـري اإلدارة اإلشر افية في مراكزالوزارات
األردنية».
ُيظهر الـجــدول (ّ )9أن قيمة  Fبلغت ( ،)249.49وبــداللــة إحصائية ( ،)00.00وكما بلغت قيمة ( )0.748( ،)Rوهي
تمثل معامل االرتـبــاط بيـن املتغيـر املستقل «دقــة املعلومات» واملتغيـر التابع وهــو فاعلية اتخاذ الـقـرارات ،وبلغت قيمة
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جدول رقم ()9
تحليل االنحدارالبسيط ()Simple Linear Regression
للكشف أثـردقة املعلومات على فاعلية اتخاذ القرار

( )0.560( ،)R2وال ـت ــي ت ـم ـثــل نـسـبــة
تفسيـر االختالفات في املتغيـر التابع
وهــو فــاعـلـيــة اتـخــاذ ال ـق ـرارات الناتج
داللة « »Fنتيجة
قيمة قيمة قيمة
داللة
املتغيـر
عن التغيـر في مجال دقة املعلومات،
 R2قيمة  Fاإلحصائية الفرضية
املستقل قيمة  tإحصائية «R βeta »t
ح ـي ــث ب ـل ـغــت ق ـي ـمــة (،)15.79( ،)t
دقة املعلومات  0.000 249.49 0.560 0.748 0.748 0.000 15.79تـرفض
وبــداللــة إحـصــائـيــة ( ،)0.000لذلك
**املتغيـر التابع :فاعلية اتخاذ القرارات
يتم رفض الفرضية الفرعية الثالثة
ً
وقبول الفرضية البديلة .ويستنتج أن دقة املعلومات اإلدارية تؤثـر بشكل مهم إحصائيا على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية،
ً
وتأسيسا
ويمكن استنتاج ّأن الزيادة في دقة املعلومات اإلداريــة سوف تــؤدي إلى زيــادة في فاعلية اتخاذ الـقـرارات اإلداريــة.
ّ
على النتيجة الحالية تـرى الباحثتان بأنه ال يمكن اتخاذ قرار ما لم تتوفر معلومات دقيقة بصدد هذا القرار أو املشكلة،
فأساس اتخاذ الـقـرارات هو توفر املعلومات الدقيقة (( ،)Ajayi et al., 2013ومــاهــر .)2014 ،وبذلك تتفق الــدراســة مع
دراسة (العدوان )2006 ،و(مرشلة وصونية )2016 ،و(الوحيدي )2018 ،و( )Mouzhi, 2009و()Sarak & Others, 2013
ّ
و( )Abumandil & Hassan, 2016و( )Atta, 2017و( )Houhamdi & Athamena, 2019حيث أشــارت إلى أنــه يمكن أن
بشكل كبيـر.
تؤدي زيادة دقة املعلومات واكتمالها إلى تحسيـن جودة القرار
ٍ

النتائج املتعلقة باختبار الفرضية الفرعية الرابعة« :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α≤0.05
لشمولية املعلومات اإلداريــة في فاعلية اتخاذ الـقـرارات اإلداريــة من وجهة نظر مديـري اإلدارة اإلشر افية في مراكز
الوزارات األردنية»
جدول رقم ()10
تحليل االنحدارالبسيط ( )Simple Linear Regressionللكشف أثـرشمولية
يظهر الجدول ( )10أن قيمة F
املعلومات على فاعلية اتخاذ القرار
بلغت ( ،)272.27وبداللة إحصائية
قيمة قيمة قيمة قيمة  Fداللة « »Fنتيجة
( ،)00.00وك ـم ــا ب ـل ـغــت ق ـي ـمــة ( ،)Rاملتغيـراملستقل قيمة داللة
اإلحصائية الفرضية
R2
 tإحصائية «R βeta »t
( )0.763وهــي تمثل معامل االرتـبــاط
شمولية املعلومات  0.000 272.27 0.581 0.763 0.763 0.000 16.5تـرفض
ب ـي ـ ــن امل ـت ـغ ـي ـ ــر امل ـس ـت ـق ــل «ش ـمــول ـيــة
**املتغيـر التابع :فاعلية اتخاذ القرارات
امل ـع ـل ــوم ــات» وامل ـت ـغ ـي ـ ــر ال ـت ــاب ــع وه ــو
2
فاعلية اتخاذ الـقـرارات ،وبلغت قيمة (  )0.581( ،)Rوالتي تمثل نسبة تفسيـر االختالفات في املتغيـر التابع وهــو فاعلية
اتخاذ القرارات الناتج عن التغيـر في مجال شمولية املعلومات ،حيث بلغت قيمة ( ،)16.5( ،)tوبداللة إحصائية (،)0.000
بشكل
لذلك يتم رفض الفرضية الفرعية الرابعة وقبول الفرضية البديلة .ويستنتج أن شمولية املعلومات اإلداريــة تؤثـر
ٍ
ً
هام إحصائيا على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية ،ويمكن استنتاج ّأن الزيادة في شمولية املعلومات اإلدارية سوف تؤدي
إلــى زيــادة في فاعلية اتخاذ الـقـرارات اإلداري ــة .وبناء عليه ،فكلما شملت املعلومات الجوانب التي ألجلها جمعت لهه ،كلما
ً
ً
قدرة على مساعدة املديـر في اإلدارة اإلشرافية على اتخاذ قرار ّ
فعال ،فضال عن حقيقة مفادها ّأن اإلدارة العليا
كانت أكثـر
ً ً
تحتاج إلى معلومات شاملة ولكن اإلدارة الدنيا أو اإلشرافية بحاجة إلى معلومات أكثـر شمولية نظرا لطبيعة املشكالت التي
تتعامل معها املستويات اإلدارية األدنى  .وبذلك تتفق نتيجتنا مع د اسة (العدوان )2006 ،و(الخزاعلةّ )2009،
بأن شمولية
ر
ـاءة وفاعلية.
املعلومات في املعلومات يسهم في تأدية هذه املؤسسة ألنـشطتها بكف ٍ
نتائج الفرضية الرئيسة الثانية« :ال يوجد أثـر ذو داللــة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لجودة املعلومات
ً
اإلداري ــة مجتمعة فــي فاعلية اتـخــاذ ال ـق ـرارات اإلداري ــة مــن وجـهــة نـظــر مــدي ــري اإلدارة اإلشــر افـيــة فــي مــراكــز ال ــوزارات
األردنية».
يظهر مــن الـجــدول ( )11أن قيمة ( )Fبلغت ( )117.5وبــداللــة إحصائية ( ،)0.000وكـمــا بلغت قيمة ()0.842( )R
وهي تمثل معامل االرتباط بيـن املتغيـرات املستقلة واملتغيـر التابع فاعلية اتخاذ الـقـرارات .وبلغت قيمة ( )tملجال مالئمة
املعلومات ( )4.14وبداللة إحصائية ( ،)0.000وبلغت قيمة ( )tملجال توقيت املعلومات ( )2.999وبداللة إحصائية (،)0.003
وبلغت قيمة ( )tملجال دقة املعلومات ( )2.72وبداللة إحصائية ( ،)0.007وبلغت قيمة ( )tملجال شمولية املعلومات ()4.90
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جدول رقم ()11
تحليل االنحداراملتعدد ()Multiple Regression
للكشف عن أثـرمجاالت جودة املعلومات اإلدارية على فاعلية اتخاذ القرارات

وبــداللــة إحصائية (.)0.000
وب ـ ـن ـ ـ ًـاء ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،ف ـق ــد ت ـ ّـم
رفـ ـ ــض الـ ـف ــرضـ ـي ــة ال ــرئ ـي ـس ــة
املتغيـرات قيمة  tداللة قيمة قيمة قيمة قيمة داللة « Durbin- »Fنتيجة
الصفرية الثانية .فيما يتعلق
 Fاإلحصائية  Watsonالفرضية
R2
إحصائية «R Beta »t
املستقلة
ب ـع ــاق ــة امل ـع ـل ــوم ــات بـعـمـلـيــة مالئمة املعلومات 0.251 0.000 4.14
اتخاذ القرارات اإلدارية ،أكد توقيت املعلومات 0.193 0.003 2.999
 2.01 0.000 117.5 0.709 0.842تـرفض
األدب ال ـن ـظــري ذي الـعــاقــة دقة املعلومات 0.316 0.007 2.72
ك ــدراس ــة (ال ــواع ــر وتـلـيــانــي ،شمولية املعلومات 0.193 0.000 4.90
( ،)2017الـطــاهــر*** ،) 2015 ،املتغيـر التابع :فاعلية اتخاذ القرارات.
 )Charaibeh & Malkawi, 2013و( )Ali & Frangias, 2012أهمية املعلومات ملتخذي القرارات في الدول املتقدمة والدول
النامية .وفي ضور هذه العالقة اإلحصائية املوجبة بيـن املتغيـريـن تستنتج الباحثتان ّ
أن فاعلية القرار تتوقف على
مدى مالئمة املعلومات وتوقيتها ودقتها وكذلك شموليتها .فمثال تعتمد فاعلية القرارات على مدى سرعة الوسيط
الذي املعلومات إلى مراكز اتخاذ القرارات وكذلك على املسافة التي تفصل بيـن مراكز املعلومات ومراكز اتخاذ القرار،
ً
أي كلما قصرت تلك املسافة كانت عملية اتخاذ القرار أكثـر فاعلية .فإذا توفرت لصانع القرار معلومات صحيحة
ودقيقة ومالئمة وشاملة في الوقت املناسب كان قراره أقرب للصحة والصواب والعكس صحيح فإذا كانت املعلومات
ً
ً
خاطئة يكون القرار خاطئا ومكلفا أيضا (دره وآخرون )2014 ،و()Ryker & Nath, 2018; Ward & Bawden, 2019

النتائج املتعلقة باختبارعن الفرضية الفرعية األولى« :ال يوجد اثـرذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α≤0.05
ً
لجودة املعلومات اإلداريــة مجتمعة في مقبولية القرارات اإلداريــة من وجهة نظر مديـري اإلدارة اإلشر افية في مراكز
الوزارات األردنية»
جدول رقم ()12
ُيـظـهــر ال ـج ــدول ( )12أن قيمة
تحليل االنحداراملتعدد ()Multiple Regression
( )Fبلغت ( )72.76وبداللة إحصائية
لكشف أثـرجودة املعلومات اإلدارية مجتمعة على مقبولية القرارات
قيمة قيمة قيمة قيمة داللة « »Fنتيجة
( ،)0.000وكـ ـم ــا ب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ــة ( )Rاملتغيـراملستقل قيمة داللة
2
 Fاإلحصائية الفرضية
R
 tإحصائية «R βeta »t
( )0.775وهــي تمثل مـعــامــل االرتـبــاط
ب ـيـ ــن امل ـت ـغ ـي ـ ـرات امل ـس ـت ـق ـلــة واملـتـغـي ــر مالئمة املعلومات 0.005 2.87
التابع مقبولية القرارات .وبلغت قيمة توقيت املعلومات 0.006 2.77
 0.000 72.76 0.601 0.775تـرفض
دقة املعلومات 0.026 2.24
( )tملـجــال مــائـمــة املـعـلــومــات ()2.87
شمولية املعلومات 0.000 3.71
وبــداللــة إحـصــائـيــة ( ،)0.005وبلغت
**املتغيـر التابع :مقبولية القرارات
ق ـي ـمــة ( )tمل ـج ــال تــوق ـيــت امل ـع ـلــومــات
( )2.77وبــداللــة إحصائية ( ،)0.006وبلغت قيمة ( )tملجال دقــة املعلومات ( )2.24وبــداللــة إحصائية ( ،)0.024وبلغت
قيمة ( )tملجال شمولية املعلومات ( )3.71وبداللة إحصائية ( .)0.000لذلك يتم رفض الفرضية الفرعية األولــى .وتفسر
الباحثتان هذه النتيجة من خالل تبني ما توصلت إليه الدراسة الحالية والتي أشارت إلى وجود أثـر ألثـر خصائص املعلومات
على فاعلية اتخاذ القرا ات اإلداريةّ ،
وأن هنالك عالقة ذو داللة إحصائية ما بيـن خصائص املعلومات (مالئمة املعلومات
ر
وتوقيت املعلومات املناسب ودقــة املعلومات في املعلومات) وبيـن فاعلية اتخاذ القرارات في مراكز الــوزارات األردنية .فإذا
توافرت خصائص كمالئمة املعلومات ،وتوقيت املعلومات املناسب ،ودقة املعلومات في املعلومات كان من شانها أن يتخذ
ً ّ ً
فعاال مما سيتـرتب عليه ومما الشك فيه قبول هذا القرار بيـن املوظفيـن في إدارته الدنيا
املديـر في اإلدارة اإلشرافية قرارا
وكذلك االستحسان واالقتناع من قبل املسؤوليـن عنه في اإلدارة العليا .وتتفق نتيجة هــذه الفرضية مع ما توصلت إليه
دراســة (حجاحجة )2010 ،و(الـغـزالــي )2012 ،والـلـتــان أكــدتــا على ّأن مــدى اقتناع العامليـن بــالـقـرار والــرغـبــة فــي تنفيذه،
وشعورهم بالرضا إزاءه ،يشكل أحد التحديات التي تواجه تنفيذ القرار ،إذ ّأن الصعوبات التي تجابه القرار ال تنحصر في
لحظة اتخاذه ،أو في صعوبة املفاضلة بيـن البدائل وحسب ،ولكن تتعدى ذلك إلى كافة املراحل التي تلي اتخاذه ،من حيث
ً
اآلثار الجانبية املتـرتبة وقبول القرار من قبل املعنييـن يعني ّ
بأن يكون القرار اإلداري مقبوال من قبل العامليـن ،وال يتحقق
ذلك إال بإشراكهم في حيثياته .
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ُويعد القبول من أهم و أندر املوضوعات التي تناولها العلماء والباحثون في اختصاصات مختلف من إدارة و تنظيم وحتى
علم االجتماع ،فالقبول يعد ثمرة عملية االتـصــال والــذي بــدوره يشكل عصب العملية اإلداريــة بأبعادها املختلفة ّ .
ففعالية
االتصال تعد من أكثـر الوسائل في تحقيق األهــداف التنظيمية واتخاذ الـقـرارات ّ
الفعالة ،إذ يجب أن تتوافر للمديـر القدرة
ّ
على استخدام وسائل االتصال الحديثة ضمانا لوصول البيانات واملعلومات بوضوح وبالسرعة املناسبة ،كما أنه يثيـر اهتمام
املوظفيـن فيما يتعلق بمدى تقبلهم للقرارات والتعليمات ،إضافة إلى مدى تقبل اإلدارة ملشاكلهم وشكواهم داخل املؤسسة،
وهذه العملية تساهم في إيجاد نوع من العالقة بيـن اإلدارة واملوظفيـن وبالتالي إشاعة جو تعاوني ،الذي يؤدي إلى اتخاذ قرارات
مشتـركة ومن ثم قبولها ومن ثم تحقيق األهداف (العربي2019 ،؛ والطاهر.)2015 ،
وفعالية االتصال التنظيمي في صنع الـقـرارات ّ
ومن هنا تؤكد الباحثتان على أهمية ّ
الفعالة ،فما يهمنا هنا هو إمكانية
ن ّ ً
فعالية القرارات ،وأقصد هنا ّ
تحقيق ّ
فعاال في جميع االتجاهات ويحقق التأثيـر املطلوب واالستمرارية
بفعالية القرار أن يكو
والقبول والتنفيذ املشتـرك.

النتائج املتعلقة باختبارعن الفرضية الفرعية الثانية « :ال يوجد أثـرذوداللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لجودة
ً
املعلومات اإلدارية مجتمعة في تأثيـرالقرارات اإلدارية من وجهة نظرمديـري اإلدارة اإلشر افية في مراكزالوزارات األردنية»
جدول رقم ()13
ُيـظـهــر ال ـج ــدول ( )13أن قيمة
تحليل االنحداراملتعدد ()Multiple Regression
( )Fبلغت ( )74.88وبداللة إحصائية
لكشف أثـرجودة املعلومات اإلدارية مجتمعة على تأثيـرالقرارات اإلدارية
( ،)0.000وكـ ـم ــا ب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ــة ()R
( )0.780وهــي تمثل مـعــامــل االرت ـبــاط املتغيـراملستقل قيمة داللة قيمة قيمة قيمة قيمة داللة « »Fنتيجة
 Fاإلحصائية الفرضية
R2
 tإحصائية «R βeta »t
ب ـيـ ــن امل ـت ـغ ـي ـ ـرات امل ـس ـت ـق ـلــة واملـتـغـي ــر
مالئمة املعلومات 0.151 0.033 2.14
الـتــابــع تــأثـي ــر ال ـق ـرارات .وبـلـغــت قيمة توقيت املعلومات 0.102 0.017 1.36
 0.000 74.88 0.608 0.780تـرفض
( )tمل ـجــال مــائـمــة املـعـلــومــات ( )2.14دقة املعلومات 0.194 0.019 2.37
وبــداللــة إحـصــائـيــة ( ،)0.033وبلغت شمولية املعلومات 0.422 0.000 5.63
ق ـي ـمــة ( )tمل ـج ــال ت ــوق ـي ــت امل ـع ـلــومــات **املتغيـر التابع :تأثيـر القرارات اإلدارية
( )1.36وبــداللــة إحصائية (،)0.017
وبلغت قيمة ( )tملجال دقة املعلومات ( )2.37وبداللة إحصائية ( ،)0.019وبلغت قيمة ( )tملجال شمولية املعلومات ()5.63
وبداللة إحصائية ( .)0.000لذلك يتم رفض الفرضية الفرعية الثانية وقبول الفرضية البديلة .وقد تعزو الباحثتان هذه
النتيجة إلى كون اتخاذ القرار من أهم استـراتيجيات التفكيـر ،فعملية اتخاذ القرار تحتاج إلى مهارة في التفكيـر والتحليل
يتم تصنيف مهارة اتخاذ القرار على ّأنها عملية تفكيـر مركبة (السيد .)2014 ،لذلك ّ
وتقويم الفكرة ،لذا ّ
فإن القدرة على
ّ
التأثيـر للقرارات التي يتخذها املديـر في اإلدارة اإلشرافية مرتفعة ،إذ أن فرصة التنكر ملدى صحة القرار غيـر واردة ً
نظرا
ً
إنسانا يتعرض للكثيـر من املشكالت التي تتطلب التفكيـر حتى يصل في النهاية إلــى القدرة على اتخاذ القرار
لكون املديـر
ُ
املناسب أو املر�ضي على األقل ،وبذلك يستطيع أن يصل إلى أفضل قرار من بيـن عدة من البدائل  .وقد اتفقت الباحثتان
مع ما توصل إليه األدب النظري ( )Mukherjee & Basu, 2005وكنعان ( )2007والذي يشيـر إلى ّأن التأثيـر يتم من خالل
قــدرة القائد على اختيار البديل الــذي يحقق أقــ�صــى عائد باستخدام نفس املــوارد مــن أجــل تعظيم الناتج مــن استخدام
كمية محددة من املوارد .فالحكم على القرار ّ
الفعال يكون من خالل التأثيـر في اآلخريـن والقبول واالقتناع والرضا والشعور
والرغبة في التنفيذ (النبيه)2011،
النتائج املتعلقة باختبارعن الفرضية الفرعية الثالثة« :ال يوجد أثـرذوداللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α≤0.05
ً
لجودة املعلومات اإلدارية مجتمعة في استمرارية القرارات اإلدارية من وجهة نظر مديـري اإلدارة اإلشر افية في مراكز
الوزارات األردنية»
ُيظهر الـجــدول ( )14أن قيمة ( )Fبلغت ( )45.85وبــداللــة إحصائية ( ،)0.000وكما بلغت قيمة ( )0.698( )Rوهي
تمثل معامل االرتباط بيـن املتغيـرات املستقلة واملتغيـر التابع استمرارية القرارات اإلداريــة .وبلغت قيمة ( )tملجال مالئمة
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جدول رقم ()14
تحليل االنحداراملتعدد ()Multiple Regression
لكشف أثـرجودة املعلومات اإلدارية مجتمعة على استمرارية القرارات اإلدارية

املعلومات ( )0804.وبداللة إحصائية
( ،)0.000وب ـل ـغ ــت ق ـي ـمــة ( )tمل ـجــال
تــوق ـيــت امل ـع ـلــومــات ( )2.33وب ــدالل ــة
إحصائية ( ،)0.021وبلغت قيمة ( )tاملتغيـراملستقل قيمة  tداللة قيمة قيمة قيمة قيمة داللة « »Fنتيجة
 Fاإلحصائية الفرضية
R2
إحصائية «R βeta »t
ملجال دقة املعلومات ( )1.44وبداللة
مالئمة املعلومات 0.307 0.000 3.804
إحصائية ( ،)0.015وبلغت قيمة ()t
توقيت املعلومات 0.199 0.021 2.33
 0.000 45.85 0.487 0.698تـرفض
مل ـجــال شـمــولـيــة امل ـع ـلــومــات ()1.736
دقة املعلومات 0.135 0.015 1.44
وبداللة إحصائية (.)0.038
شمولية املعلومات 0.149 0.038 1.736

لـ ــذلـ ــك يـ ـت ــم رف ـ ـ ــض ال ـف ــرض ـي ــة
ال ـفــرع ـيــة ال ـثــان ـيــة وقـ ـب ــول ال ـفــرض ـيــة
البديلة .وبالتالي يتم رفض جميع فرضيات الدراسة الفرعية ،والفرضية الرئيسة ،وقبول الفرضية الرئيسة البديلة .وتـرى
ّ
الباحثتان ّأن تحقيق االستمرارية مرهون بالعادة بتحقيق األهداف عامة ،فطاملا أن القرار يحقق الهدف املنشود ،استمرت
اإلدارة اإلشرافية بتبنيه في ضوء النتائج املتـرتبة عاليه .وقد تعزو الباحثتان هذه العالقة الطردية بيـن املتغيـريـن محور
االهتمام إلــى طبيعة الـقـرارات التي يتخذها املديـر في اإلدارة اإلشرافية .فصنع الـقـرارات واألحـكــام الروتينية واقــع يعايشه
املــدراء واملوظفون في مراكز الــوزرات خالل الحياة اليومية ،وما يتميـز به هذا النمط هو عدم قــدرة الشخص على فرض
رغبته في تغييـر طبيعة ما يختاره ،فالقرارات روتينية ومعتادة كما هي ويتبقى على الشخص فقط التنفيذ.
وتستدل الباحثتان أيضا بحقيقة ّأن عملية اتخاذ القرارات ال تنتهي بمجرد اتخاذ قرار معيـن فقد يتـرتب على القرار
املتخذ مواقف معينـة تـستدعي اتخـاذ قـرارات جديدة ( زامــل .)2000،وتتفق الباحثتان مع (العبوي2008 ،؛ Nordbäck,
 )2011بأن املتابعة تحقق دقة املعلومات والواقعية لتحقيق األهداف املنشودة ،ومن ثم نجد ّأن املؤسسة ّ
الفعالة هي التي
الفعالةّ ،
تتخذ القرارات ّ
وأن الفاعلية تعني في إحدى جوانبها القدرة على اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه واستمراريته (مهنا،
ّ
 )2006وتـرى الباحثتان ّأن نتيجة هذه الفرضية مقنعة مستدلة بــاألدب النظري الــذي يوضح املراحل التي يمر بها اتخاذ
ً
ووظيفيا وال يمكن االستغناء عن أحــد هذه
الـقـرار ،والــذي يؤكد ّأن عملية االستمرارية واملتابعة عمليات متـرابطة أدائـ ًـيــا
املراحل ،فكل منها يؤثـر في األخر ويتأثـر به ،لذلك ظهرت عالقة موجبة وطردية بيـن املتغيـريـن.
**املتغيـر التابع :استمرارية القرارات اإلدارية.

نتائج الفرضية الرئيسة الثالثة« :ال يوجد أثـرذوداللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في اتجاهات املبحوثيـن
نحومستوى فاعلية تعزى لخصائصهم الديموغر افية على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية في مراكزالوزارات األردنية».
الختبار هذه الفرضية تم تطبيق اختبار تحليل التبايـن األحادي ( )One Way ANOVAللمتغيـرات املتعددة الخيارات
(الـنــوع االجتماعي والـفـئــة العمرية واملـسـتــوى التعليمي وعــدد سـنــوات الـخــدمــة واملـسـمــى الــوظـيـفــي) ،واخـتـبــار ( )Tللعينات
املستقلة ملتغيـر النوع االجتماعي ،على الفرضيات الفرعية الخمسة.
جدول رقم ()15
يبيـن الـجــدول ( )15عــدم وجــود أث ــر ذو داللــة إحصائية عند مستوى الــداللــة تحليل ( )tللعينات املستقلة ملتغيـر
النوع االجتماعي
( )α≤0.05ملتغيـر الـنــوع االجـتـمــاعــي ،حيث بلغت قيمة ( )1.302( )tوقيمة الــداللــة
( .)0.195أي ان ــه ت ــم ق ـبــول الـفــرضـيــة الـصـفــريــة األول ـ ــى ،مـمــا يـعـنــي ق ـبــول الـفــرضـيــة املتغيـراملستقل قيمة ( )tالداللة
الصفرية الفرعية الخامسة .وجدت الدراسة أن املتغيـرات التي تتعلق بصانع القرار النوع االجتماعي 0.195 1.302
نفسه كمتغيـر النوع االجتماعي وقت اتخاذ القرار واختيار البديل األنسب لم يوجد ****املتغيـر التابع :فاعلية اتخاذ القرارات
لها أثـر ذو داللة إحصائية على فاعلية اتخاذ القرارات اإلداريــة في مراكز الــوزارات األردنية .لذلك تستنتج الباحثتان عدم
تأثيـر العوامل الشخصية أو التكويـن النف�سي واالجتماعي للشخص عند اتخاذ القرار على فاعليته .وقد اتفقت نتيجة هذه
الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة (الشوابكة )2017 ،التي أشارت إلى وجود أثـر ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α≤0.05ملتغيـر النوع االجتماعي على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية ،في حيـن اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (العدوان،
 ،)2006و(الجوازنة )2013 ،التي أشارت إلى عدم وجود أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05ملتغيـر النوع
االجتماعي على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية
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	-أوال :تم قبول هذه الفرضية نظرا لعدم وجود أثـر ذو داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )α≤0.05تعزى للفئة العمرية على فاعلية اتخاذ
القرارات اإلدارية في مراكز الوزارات األردنية» .فإن نتائج الدراسة ّ
تبين
أن الفئة العمرية األكثـر تقع ما بيـن ( 50-41سنة) بنسبة ( )%3 .50أي
بواقع  100شخص .أي أن غالبية مديـري اإلدارة اإلشرافية في مراكز
الــوزارات األردنية تقع أعمارهم ضمن هذه الفتـرة الفئة العمرية والتي
تتوسط الفئات الفئة العمرية املذكورة في الدراسة الحالية ،حيث تكون
كفاءتهم ونشاطهم كباقي الفئات الفئة العمرية األخرى وال فرق بينها من
حيث األثـر على فاعلية قراراتهم ،وهــذا ما يؤكد صحة األدب النظري
كــدراســة (الـشــوابـكــة )2017 ،وذلــك الن هــذه الفئة ق ــادرة كغيـرها من ***املتغيـر التابع :فاعلية اتخاذ القرارات
الفئات العمرية على العمل والعطاء وعلى تحقيق فاعلية اتخاذ القرار.
وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة (العدوان ،)2006 ،و دراسة (الشوابكة )2017 ،التي
أشارت إلى وجود أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05ملتغيـر الفئة العمرية على فاعلية اتخاذ
القرارات اإلداريــة ،في حيـن اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (الجوازنة )2013 ،التي أشارت إلى عدم وجود أثـر ذو
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05ملتغيـر النوع االجتماعي على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية.
	-ثانيا :أثبتت نتائج اختبار فرضيات الدراسة الــوارد في الفصل الرابع رفض الفرضية الرئيسة الثالثة »:ال يوجد
أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05تعزى ملتغيـرات عدد سنوات الخدمة على فاعلية اتخاذ
القرارات اإلدارية في مراكز الوزارات األردنية» .إذ تبيـن وجود أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05≤α
ملتغيـر عدد سنوات الخدمة على فاعلية اتخاذ القرارات .يمكن اإلشــارة إلى أن أي نظام إداري في العالم ال يخلو
من تأثيـر املعاييـر الديموغرافية ،إال إن سعة ودرجــة هــذه التأثيـرات تختلف من نظام آلخــر .فمثال متغيـر عدد
سنوات الخبـرة قد يوثـر على مهارات متخذي القرار وقدرتهم على تحليل وتشخيص املوقف أو املشكلة وإدراك
أسبابها ومؤثـراتها ،وكذلك تحدد مستوى مقدرتهم على التفكيـر واإلدراك ألكبـر عدد ممكن من البدائل وتحديد
ً
إيجابيات وسلبيات كل بديل والقدرة على التنبؤ بنتائجه مستقبال ،لهذا تجد الباحثتان أن من شأن هذا املتغيـر
أن يؤثـر في على فاعلية اتخاذ القرارات اإلداريــة في مراكز الــوزارات األردنية .فكلما زادت عدد سنوات الخدمة أو
الفعال .وعلى مستوى متغيـر الخبـرة أيضا ،فـ ّ
الخبـرة للمديـر كلما زادت مهاراته في اتخاذ القرار ّ
ـإن عدم اتساع
نطاق املشاركة وتبادل الخبـرات واآلراء عند اتخاذ قرار في موقف أو مشكلة ما وكذلك عدم توافر وتحديد معاييـر
محددة لالختيار بيـن البدائل املختلفة من شأنه أن يقلل من جودة وفاعلية القرار .لذلك تستنتج الباحثتان تأثيـر
العوامل الوظيفية كخبـرة املديـر اإلشرافي عند اتخاذ القرار على فاعليته.
ً
فـ ّ
ـإن نتائج الــدراســة الحالية ّ
تبين أن الفئة العمرية األكثـر تـكـرارا كانت ممن تتـراوح سنوات خدمتهم من ()20-11
ّ
سنة بنسبة ( ،)%62.4حيث تـســاوت الفتـرة ( )15-11والفتـرة ( )20-16فــي الـتـكـرار والنسبة ،فهي الفئات األكثـر خبـرة
والقادرة على تحقيق الفاعلية في صنع القرارات اإلدارية في إدارتهم اإلشرافية وهذه النتيجة تدل على ّأن هذيـن الفئتيـن هم
ً
ً
وظيفيا في اإلدارات اإلشرافية في مراكز الوزرات األردنية مما يساهم بشكل ّ
فعال على قدرتهم في استخدام
األكثـر استقرارا
ّ
ً
املعلومات املتاحة وكذلك البحث عنها إن امكن لرفع فاعلية قراراتهم وجعلها أكثـر قبوال وتأثي ًـرا واستمرارية في إدارتهم
اإلشرافية .وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة (العدوان( ،)2006 ،دراســة الشوابكة ،)2017 ،في
حيـن اختلفت هذه النتيجة مع دراسة و(الجوازنة )2013 ،التي أشارت إلى عدم وجود أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α≤0.05ملتغيـر الخبـرة على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية
وفيما يتعلق بمتغيـر املـسـتــوى التعليمي ،أثـبـتــت نـتــائــج اخـتـبــار فــرضـيــات الــدراســة ال ــوارد فــي الـفـصــل ال ـرابــع قبول
الفرضية الرئيسة الثالثة« :ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )05 .0≤αتعزى ملتغيـر املستوى التعليمي،
على فاعلية اتـخــاذ الـقـرارات اإلداري ــة فــي مـراكــز ال ــوزارات األردنـيــة» .إذ أظـهــرت النتائج عــدم وجــود أثـر ذي داللــة إحصائية
ً
عند مستوى الداللة ( )0.05≤αملتغيـر املستوى التعليمي على فاعلية اتخاذ القرارات .وفقا للنتائج املتعلقة بأفراد عينة
الدراسة ،فقد أظهرت نتائج التحليل ألفراد العينة ملتغيـر املؤهل الوظيفي ّأن ( )20فرد يحملون شهادات دبلوم متوسط
أو أقــل بنسبة (ّ ،)%10.1
وإن نسبة حاملي شهادة البكالوريوس كانت ( )%60.3بواقع ( )120فــرد وهــذا أعلى مؤهل بيـن
جدول رقم ()16
تحليل التبايـن األحادي ()One Way ANOVA
ملتوسط مقياس الفاعلية ككل ً
تبعا
ملتغيـرات الدراسة الديموغر افية
املتغيـراملستقل قيمة ( )fالداللة
0.386 1.017
الفئة العمرية
عدد سنوات الخدمة 0.028 3.105
املستوى التعليمي 0.961 0.098
املسمى الوظيفي 0.313 1.195
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أفراد العينة ،أما بالنسبة لحملة شهادة املاجستيـر فمثلوا حوالي ( )37فرد أي ( )%18.6من أفراد العينة ،ويتبقى ( )22فرد
يحملون شهادة الدكتوراه بنسبة ( )%11.1من أفراد العينة.
تعزو الباحثتان هذه النتيجة ّ
أن هذه املؤهالت العلمية محل الدراسة قادرة على استيعاب أهمية املعلومات اإلدارية
ومؤهلة على استخدام تلك املعلومات في قرارتهم مما يـزيد من فاعليتها كل ضمن موقعه اإلداري .وقــد اختلفت نتيجة
هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراســة (الشوابكة )2017 ،التي أشــارت إلى وجــود أثـر ذو داللــة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α≤0.05ملتغيـر املستوى التعليمي على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية ،في حيـن اتفقت هذه النتيجة مع دراسة
(الـعــدوان ،)2006 ،التي أشــارت إلــى عــدم وجــود أثـر ذو داللــة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05ملتغيـر املستوى
التعليمي على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية.
أما املسمى الوظيفيً ،
بناء على التخليل اإلحصائي ،تبيـن عدم وجود أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ملتغيـر
املسمى الوظيفي ،حيث بلغت قيمة ( )3.105( )fوبداللة إحصائية ( ،)0.313فقد بينت نتائج التحليل الوصفي لعينة الدراسة
انقسام أفراد العينة إلى نسب مختلفة بحسب املسمى الوظيفي فكان منهم ( )33فرد بنسبة ( )%16.6مــدراءّ ،أما من يندرج
تحت مسمى مساعد مديـر فكان عددهم ( )16بنسبة ( )%8من أفراد العينة ،بينما كان العدد األكبـر أو النسبة األعلى من فئة
رئيس قسم /شعبة حيث بلغ عددهم ( )137ما نسبته ( )%68.8من إجمالي أفراد العينة ،وما تبقى ونسبته ( )%6.5وهم ()13
ً
فردا من العينة كان املسمى الوظيفي لهم مديـر وحدة.
وتالحظ الباحثتان من هذه النتائج أن العينة من ذوي املناصب اإلدارية صاحبة القرار يشاركون في استخدام املعلومات
في قراراتهم والتي قد توثـر على فاعليتها ،ونالحظ أن توافر املعلومات بيـن هذه املسميات الوظيفية تقلل من الخالفات الوظيفية
بيـن املدراء ومساعديهم في اإلدارات اإلشرافية مما يـزيد من فاعلية القرارات التي يتخذها املدراء في هذا املستوى من اإلدارات
فقد تكون للخالفات والصراع بيـن صانعي القرارات أنفسهم وزيــادة التنافر بينهم وبيـن مرؤوسيهم عائقا في تحسيـن فاعلية
صنع  .هذا وتعزو الباحثتان ً
أيضا غياب عالقة إحصائية بيـن املتغيـريـن إلى ماهية الفئات الوظيفية محل الدراسة الحالية ،إذ
ً
لم تشمل عينتنا للموظفيـن مثال والتي تقتصر طبيعة عملها على تقديم املعلومة ملركز صنع القرار أو تنفيذ القرار ،فلو شملت
ً
ً
إحصائيا ما .وعليه ،تتمتع جميع الفئات املدروسة بمستوى معيـن من الرقابة
العينة الحالية فئة املوظفيـن ألحدث ذلك فرقا
والتقويم لألداء اإلداري داخل إداراتهم وأقسامهم اإلدارية مما يوثـر ً
إيجابا على درجة القبول والتأثيـر واالستمرارية لقرارتهم
 .فكلما زاد مستوى السلطة املمنوحة للمديـر زادت قدرته على مراقبة تنفيذ القرار وتقويمه ما أمكن مما يساهم في فاعلية
القرارات اإلدارية وهذا ما توفره تلك املسميات الوظيفية ألفرادها مما أدى إلى غياب تلك األثـرات اإلحصائية بيـن هذه الفئات
الوظيفة في مقدرتهم على استخدام املعلومات املتاحة في صناعه قرار ّ
فعال.
وقــد اختلفت نتيجة الــدراســة الحالية مــع مــا توصلت إلـيــه نتيجة دراســة (الـجـبــوري 2016 ،والـشــوابـكــة )2017 ،التي
أشارت إلى وجود أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05ملتغيـر املسمى الوظيفي على فاعلية اتخاذ القرارات
اإلداريــة ،في حيـن اتفقت هذه النتيجة مع دراســة (العدوان )2006 ،التي أشــارت إلى عدم وجود أثـر ذو داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )α≤0.05ملتغيـر املسمى الوظيفي على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية.

التوصيات

ً
أواًل  -التوصيات املتعلقة بالدراسة الحالية:
 1ضرورة توعية مديـري اإلدارة اإلشرافية بالحرص على متابعة القرارات التي يتخذوها لرفع مستوى القبول والتأثيـرواالستمرارية لها ضمن إداراتهم وأقسامهم.
 2استمرار الحرص على اتخاذ القرارات اإلدارية بناءا على األدلة العلمية الناتجة عن جمع املعلومات ملا له من أثـرإيجابي كبيـر على رفع فاعلية القرارات املتخذة ضمن نطاق اإلدارة اإلشرافية في مراكز الوزارات األردنية ،وكذلك
دوري.
بشكل
متابعة الحرص على الحصول على التغذية الراجعة للقرارات املتخذة سابقا لتحديد أثـر القرارات
ٍ
ٍ
 3ضرورة تدريب املدراء في اإلدارة اإلشرافية في مراكز الوزارات األردنية من أجل تعزيـز خبـراتهم اإلدارية والفنية منخالل عقد الدورات التدريبية لهم في مراكز الوزرات.
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ً
ثانيا  -التوصيات املتعلقة بإجراء دراسات مستقبلية:
 1إج ـراء دراس ــات مستقبلية للمقارنة بيـن الـقـطــاع الـعــام والـخــاص حــول الـعــاقــة بيـن جــودة املـعـلــومــات وفاعليةالقرارات اإلدارية ضمن مستويات إدارية أخرى.
2 -إجراء دراسات مستقبلية لتسليط الضوء على أبعاد أخرى لجودة املعلومات ملعرفة تأثيـرها على فاعلية القرارات.

حدود الدراسة

تحدد تفسيـر وتعميم نتائج هذه الدراسة بالحدود التالية:
	-الحدود املكانيةّ :
تكون املحدد املكاني من مجتمع مديـري اإلدارة اإلشرافية في مراكز الوزارات الحكومية األردنية.
	-الحدود الزمانية :اقتصرت هذه الدراسة على مسح آراء مديـري اإلدارة اإلشرافية في مراكز الــوزارات الحكومية
األردنية ،وذلك خالل األشهر ( )8،7،6،5عام .2020
	-الـحــدود اإلجــرائـيــة (املــوضــوعـيــة) :اقتصرت على استجابة املبحوثيـن على فـقـرات أداة الــدراســة بــاإلضــافــة إلى
مــا يتكون مــن األدب النظري ،وتـحــدد تفسيـر وتعميم نتائج الــدراســة أيـ ً
ـضــا بالخصائص الشخصية والوظيفية
(الصدق والثبات) لألداة املستخدمة لجمع البيانات في الدراسة.

محددات الدراسة

واجهت الباحثتان عدد من املحددات أثناء إجراء هذه الدراسة ،والتي تمثلت باألتي:
 1استبعاد الوزارات السيادية من عينة الدراسة واملتمثلة بوزارة املالية ،ووزارة الخارجية ،ووزارة الداخلية ،بسببوجــود رؤيــا استـراتيجية في عملها ووظيفتها تتعلق بأمن املواطن ومعيشته وعــدم الرغبة في املشاركة في الدراسة
واإلفصاح عن خططتها وإدارتها.
ّ
ً
 2صعوبة الظروف التي أجريت بها الدراسة ،فنظرا للظروف التي تم توزيع االستبانة فيها ،وهي تف�شي فيـروس كوروناوالتي تعد الجائحة الكونية التي عصفت بأرجاء العالم أسره فقد تعذر على الباحثتان مواصلة جمع واستـرداد
االستبانات املوزعة في مراكز الوزارات ً
نظرا لظروف الحظر الشامل والجزئي التي خضعت له محافظات اململكة
ً
ً
عموما ومحافظة إربد في شمال اململكة خصوصا كون الباحثتان تقطنان في محافظة إربد ،ومن ضمن االستبانات
ّ
املستـردة ّ
تبين أن ( )199استبانة صالحة ألغراض الدراسة تمثل ( )%40من عدد االستبانات املوزعة ّ
وتم استبعاد
( )101استبانة من عدد االستبانات املوزعة بسبب عدم كفاية املعلومات الواردة فيها.
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املراجع
ً
أواًل  -مراجع باللغة العربية

	-أبو ّ
حمور ،عنان؛ والشياب ،أحمد .)2010( .مفاهيم إدارية معاصرة ،األكاديميون للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن
	-أيــوب ،حنان .)2012( .درجــة فاعلية املــدراء في قيادة التغييـر الالزمة للتطويـر اإلداري في املــدارس الحكومية
األساسية في فلسطيـن من وجهات نظرهم ،رسالة ماجستيـر ،جامعة النجاح ،نابلس ،فلسطيـن.
	-بـرهان ،محمد .)2010( .أنظمة املعلومات اإلدارية ،القاهرة :الشركة العربية للتسويق والتوريدات.
	-بــوشــوشــة ،هـبــة؛ وبــوعـشــة ،مـبــارك .)2018( .دور نظم املـعـلــومــات اإلداري ــة فــي تحقيق الـجــودة الشاملة داخــل
املؤسسة االقتصادية ،رسالة ماجستيـر ،جامعة أم البواقي ،الجزائر.
	-بوضياف ،نــوال .)2008( .التقويم الــذوي لعمل املديـر ودوره في عملية اتخاذ القرار في املؤسسات التعليمية
بوالية املسيلة ،رسالة ماجستيـر ،جامعة الحاج لخضر ،الجزائر.
	-الجبوري ،ظاهر .)2016( .اتخاذ القرارات اإلدارية وعالقته ببعض املتغيـرات االجتماعية :دراسة اجتماعية
ميدانية في معملي نسيج الحلة وقديفة الحلة .جامعة بابل ،كلية اآلداب ،العراق
	-الجوازنة ،أسيل .)2013( .أثـر نظم املعلومات اإلداريــة في جــودة القرارات اإلداريــة في جامعة الشرق األوسط
األردنية ،رسالة ماجستيـر ،جامعة الزعيم األزهري ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،السودان.
	-حجاحجة ،علي .)2010( .اتخاذ القرارات اإلدارية .دار قنديل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ص .21
	-حريم ،حسيـن .)2014( .السلوك التنظيمي :سلوك األفراد والجامعات في منظمات األعمال .دار الحامد للنشر
والتوزيع ،عمان.
	-الحمي�ضي ،عبد العزيـز .)2007( .عملية صنع القراروعالقتها بالرضا الوظيفي ،رسالة ماجستيـر غيـر منشورة،
جامعة نايف ،السعودية.
	-الحوراني ،نوال .)2013( .مقارنة بيـن كيفية اتخاذ القراربيـن املدراء واملديـرات :دراسة حالة على بـرنامج التـربية
و التعليم بوكالة الغوث الدولي ،غزة ،الجامعة اإلسالمية  -غزة.
	-الخزاعلة ،خلف .)2009( .أثـر جــودة املعلومات في اتخاذ الـقـرار :دراســة ميدانية في شركة الخطوط امللكية
األردنية .رسالة ماجستيـر منشورة ،جامعة ال البيت ،األردن
	-خضر ،أحمد .)2013( .إعداد البحوث والرسائل العلمية من الفكرة حتى الخاتمة .جامعة األزهر ،مصر
	-الـخــوالــدة ،ري ــاض؛ والحنيطي ،محمد« .)2008( .أث ــر اسـتـخــدام تكنولوجيا املـعـلــومــات على اإلب ــداع اإلداري في
املؤسسات العامة األردنية» ،مجلة دراسات -العلوم اإلدارية ،املجلد  ،35العدد 2
	-دره ،عبد الباري؛ واملدهون ،مو�سى؛ والجزراوي ،إبـراهيم محمد .)2014( .اإلدارة الحديثة :املفاهيم والعمليات/
منهج علمي تحليلي ،املركز العربي للخدمات الطالبية ،األردن – عمان.
	-دهامشية ،عبد الرحمان .)2018( .مساهمة نظم املعلومات اإلدارية في اتخاذ القرارات لدى املوظفيـن :دراسة
ميدانية بمديـرية اإلدارة املحلية لوالية قاملة ،رسالة ماجستيـر ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
	-الدهراوي ،كمال الديـن .)2005( .نظم املعلومات املحاسبية .اإلسكندرية :الدار الجامعية ،مصر ،ط .2
	-زام ــل ،أحـمــد .)2000( .املحاسبة اإلداري ــة مــع تطبيقات بالحاسب اآلل ــي ،الـجــزء األول ،معهـد اإلدارة العامة
الرياض.
	-سـفـيــان ،سـلـيـمــان؛ وال ـشــرع ،مـجـيــد .)2002( .املـحــاسـبــة اإلداريـ ــة :اتـخــاذ قـ ـرارات ورقــابــة .دار ال ـشــروق للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن ،ص.44-43
	-سيـزالقي ،انــدرو؛ واالس مــارك؛ تعريب ومراجعة :أحمد جعفر وعبـد الوهـاب علـي .)2011( .السلوك التنظيمي
واألداء ،معهد اإلدارة العامة ،الرياض.
	-الشامي ،لبنان؛ ونينو ،ماركو .)2001( .اإلدارة املبادئ األساسية .إربد :املركز القومي للنشر.
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	-شاويش ،محمد .)2013( .اإلدارة الحديثة :مفاهيم ووظائف وتطبيقات ،دار الفرقـان ،عمان.
	-الشبول ،محمد .)2003( .أثـر املعلومات و أنظمة املعلومات اإلدارية على اتخاذ القرارات في قطاع االتصاالت
في األردن ،جامعة اليـرموك.
	-الشرابي ،فؤاد .)2008( .نظم املعلومات اإلدارية ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،ص .64
	-الشوابكة ،عدنان ( )2017دور جودة املعلومات في تحقيق فاعلية اتخاذ القرار في مديـرية الشؤون الصحية في
محافظة الطائف ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ،ص 352-313
	-شـهــرزاد ،محمد شهاب مــو�ســى .)2010( .الـقــدرة على اتخاذ الـقـرار ،الطبعة األولــى ،األردن ،دار صفاء للنشر و
التوزيع.
	-الطاهر ،أسمهان ماجد .الخفاف ،مها مهدي2013( .م) .مقدمة في نظم املعلومات اإلداريــة ،دار وائــل للنشر،
األردن ،الطبعة الثانية.
	-الطاهر ،محمد علي .) 2015( .أثـرنظم املعلومات اإلدارية في أداء العامليـن في منشآت األعمال ،بحث ماجستيـر،
جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا ،كلية الدراسات العليا.
	-الطيطي ،خضر .)2012( .إدارة تكنولوجيا املعلومات ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،ص
 22۔
	-عاصم ،خلود؛ وإبـراهيم ،محمد« .)2013( .دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في تحسيـن جودة املعلومات
وانعكاساته على التنمية االقتصادية» ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،العراق.
	-عــامــر ،ط ــارق« .)2009( .نـظــريــات صـنــع ال ـق ـرار ومـهــاراتــه فــي اإلدارة التعليمية وط ــرق مــواجـهــة مـشـكــاتــه :تصور
مقتـرح» ،امللتقى الدولي لصنع القرار باملؤسسة االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسييـر والعلوم
التجارية ،الجزائر ،جامعة مسيلة ،يومي14و 15أبـريل ،ص.04
	-العبد ،جالل .)2015( .استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلداريــة .دار الجامعة الجديدة للنشر،
اإلسكندرية.
	-العدوان ،شاكر .)2006( .أثـر خصائص املعلومات على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية في املؤسسات العامة
األردنية .عمان ،األردن
	-العديلي ،ناصر .)2015( .السلوك اإلنساني والتنظيمي :منظـوركلـي مقـارن .معهـد اإلدارة العامة ،الرياض.
	-الـعــربــي ،بــن داود« .)2019( .املـشــاركــة فــي اتـخــاذ ال ـق ـرارات والـعــاقــات اإلنـســانـيــة مــن ر ـكـائــز االت ـصــال الـفـ ّـعــال في
املؤسسة» ،مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مجلد  ،6عدد ،16ص ص 180-167
	-عزيـرو ،راشدة« .)2009( .املشاركة في عملية صنع القرار وسبل تفعيلها» ،امللتقى الدولي لصنع القرارباملؤسسة
االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسييـر والعلوم التجارية ،جامعة مسيلة ،الجزائر ،يومي 14و15
أبـريل  2009ص2
	-عسكر ،سميـر .)2015( .أصول اإلدارة .ط  .3دبي :دار القلم للنشر والتوزيع.
	-عـطــاونــة ،وج ــدي .)2012( .تحليل و اقــع نظم املـعـلــومــات اإلداري ــة ودوره ــا فــي صناعة الـقـرار فــي وزارة التـربية
والتعليم العالي الفلسطينية،رسالة ماجستيـر،جامعة الخليل،فلسطيـن.
	-العلوان ،محمد؛ وزيــادات ،زيد .)2019( .أثـر نظم املعلومات اإلدارية على جودة صناعة القرارات اإلدارية من
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ABSTRACT
This study aimed at identifying the effect of the quality of information on the effectiveness of administrative decision-making in the supervisory departments of Jordanian ministries’ centers, where the inferenal and
descriptive analyses were utilized using on a questionnaire to collect data from the study sample, which consisted of 199 director, assistant director, unit head, and department head who were selected by using convenience
sampling method from the Jordanian ministries ’centers. The findings of the analysis resulted in the following:
- The presence of a high level of the dimensions of the quality of administrative information individually (appropriateness of information, timeliness of information, accuracy of information and comprehensiveness of information) and as a whole, with an arithmetic average of (3.72), while the arithmetic average of the dimensions of the measure of effectiveness of decision-making (acceptance,
influence, and continuity) as a whole (3.66) and a medium degree.
- The study showed a high positive impact (R2=0.709) with statistical significance for the quality of
administrative information (appropriateness of information, timeliness of information, accuracy of
information and comprehensiveness of information) on the effectiveness of administrative decision-making, as well as there was a statistically significant impact at the level of significance (α≤0.05)
for the quality of management information combined with the effectiveness of managerial decision-making (acceptance, influence and continuity).
- With regard to demographic variables, the results revealed that there were no statistically significant
differences at (α≤0.05) attributable to the variables of gender, age group, educational level and job
title on the effectiveness of administrative decision-making, while statistically significant differences
were found at (α≤0.05) referred to years of experience on the effectiveness of administrative decision-making in Jordanian ministries’ centers.
- Based on the answers to the open question, the study sample member indicated the researcher recommends the necessity of activating the participatory role in making decisions more closely between
supervisors and employees, and making decisions. Administrative based on the scientific evidence
resulting from collecting, research and scientific information, and developing a mechanism for sequencing, disseminating and documenting administrative decisions.
In the light of the research findings, the research recommends conducting future studies to compare
between both public and private sectors regarding this investigated relationship with different variables.
Keywords: Quality of Information, Relevance of Information, Timeliness of Information, Accuracy
of Information, Comprehensiveness of Information, Effectiveness of Administrative Decision-making,
Acceptance, Influence, Continuity, Supervisory Management, Centers of Jordanian Ministries.
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