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 صحاب املناصب اإلدارية ى أساليب الكمية يف اختاذ القرارات اإلدارية لدمدى استصدام األ
 جامعات والية اجلزيرة السودانية:يف اجلامعات 

 

 

 إعداد

 مامد. هالة الزبري الصديق اإل

 جامعة امللك خالد –ذ مساعد أستا

 اإلدايية وتقنياتها قسم العلومكلية اجملتمع للبنات، 

    لص امل
لـدي اجلامعـات  واختـاذ القـرارىل التعرف عىل مدى تطبيق األساليب الكمية يف حل املشكالت إهدفت الدراسة 

الكميـة التـي متـارس يف  األسـاليب ونوعيةبوالية اجلزيرة( ومصادر املعرفة هلاه األساليب  )اجلامعاتالسودانية 

تدف الدراسـة أيضـا   التخصصات. واحلكومية والتقانية ملختلفهلية بني الكليات األ وماهية الفروقاجلامعات 

السـودانية، حتد من استخدام األساليب الكمية يف اختاذ القرارات باجلامعات  واملشكالت التياىل حتديد املعوقات 

تكـون جمتمـع الدراسـة مـن ثـالث جامعـات حكوميـة وقد  التحلييل.نهج الوصفي امل ةالباحث تحيث استخدم

تـم  ، حيـث( كليـة59بالواليـة )ذ بلغ عـدد الكليـات إ األهلية؛اجلامعات وكالك  والتقاين، األكاديمي :بشقيها

 :يهاأصحاب املناصب اإلدارية بمختلف ختصصاتم من مجيع القطاعات احلكومية بشـقعىل استبانة(  50توزيع )

من أصحاب املناصـب اإلداريـة  %(72)أن  إىلالدراسة  نتائج توصلتوقد  والتقني، والقطاع األهيل. األكاديمي

بيـنام ( %42النسـبة )حصـائي فقـط بلغـت لكن معظمهم يستخدمون التحليل اإل ،يستخدمون األساليب الكمية

ثـم  ،طريقة اخلربات السـابقةكاذ القرار طرق التقليدية يف اختالمن أصحاب املناصب اإلدارية يستخدمون  %(30)

  اللجان.تليها عمل 
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Abstract
The aim of this study is to identify the extent to which quantitative methods are applied in 
problem-solving and decision-making in Sudanese universities (universities in the Gezira state), 
sources of knowledge of these methods, quantitative methods practiced in universities and the 
differences between the private, governmental and technical colleges for different disciplines. 
In addition, the study aims to identify the obstacles and problems that limit the use of 
quantitative methods in decision-making in Sudanese universities. The researcher used a 
descriptive analytical method. The study population consists of three government universities, 
both academically and administratively, and another sample of private universities. The total 
number of colleges in the state are (59) college. A number of (50) questionnaire were 
administered to managers in all their specialties from all government sectors in both academic, 
technical and private sectors. The study found that 72% of managers used quantitative methods, 
but most of them used statistical analysis only (42%), while 30% of managers used traditional 
methods of decision-making.   
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 مقدمة
يعــد اختــاذ القــرارات اإلداريــة مــن املهــام 

والوظــائف األساســية للمــديرين العــاملني 

باملناصب اإلدارية احلساسة وإن مقدار النجـاح 

حتققه أية منظمة يتوقف عىل قدرة وكفايـة  الاي

ــة  ــرارات اإلداري ــم للق ــني وفهمه ــادة اإلداري الق

وأساليب اختاذها وبام لدهيم مـن مفـاهيم تضـمن 

ــدى  ــىل م ــاء ع ــا وبن ــرارات وفاعليته ــد الق رش

اســتخدامهم للنتــائج الرقميــة اإلحصــائية كــأداة 

مساعدة للوصول إىل القرار املثايل لتحقيق أهداف 

 والوصول إىل نواتج األداء املثالية.املنظمة 

إن أساليب اختاذ القرارات تتعدد وتتنـوع يف 

صعوبة اختاذها أو سهولتها وذلك يتوقف عـىل 

ــدير  ــة يف تق ــت والدق ــة والوق ــد والكلف اجله

النتائج، كام يعد احلدث واحلكم الشخيص جتـاه 

مشكلة معينة وإجياد احلل املالئم هلا مـن أسـهل 

ار، ثم تتدرج تلـك الوسـائل أساليب اختاذ القر

يف الصعوبة والتعقيد عند اسـتخدام األسـاليب 

الكمية احلديثة يف اختاذ القرار، كام إن اسـتخدام 

أحد األساليب الكمية يتوقف عىل خربة املـدير 

ومــدى تقــديره لصــعوبة املشــكلة وســهولتها 

وإجياد احللول املناسبة هلا، كالك فإن اسـتخدام 

ر بمـــدى تـــوافر أســـلوب دون اآلخـــر يتـــأث

اإلمكانـــات الالزمـــة الســـتخدامه وبمـــدى 

ــات  ــات والبيان ــال للمعلوم ــتخدام الفع االس

املتاحـة ألهنـا تشـكل القاعـدة األساسـية التـي 

يعمل املدراء مـن خالهلـا للوصـول إىل القـرار 

 ( 89م: ص2013الرشيد. )إبراهيم، 
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إن أساليب اختاذ القرار تنقسم إىل نوعني مهـا: 

نوعي أو الوصفي ويكون وفقـا  لقـدرة التحليل ال

املدير وخرباته السابقة ويعتمد عىل حسن تقـديره 

ــاا  ــديرين إىل ه ــن امل ــري م ــل الكث ــور ويمي لألم

األسلوب يف قراراتم، أما النوع اآلخـر التحليـل 

الكمي وحيتاجه الكثري من املديرين عنـدما تكـون 

املشكلة معقـدة ومهمـة  خاصـة إن كانـت خـربة 

ودة يف بعض املواقف اإلداريـة املعقـدة. املدير حمد

 (2م، ص2006)إبراهيم، 

ويعترب األسلوب املعياري والكمي من أفضل 

األساليب يف اختاذ القرار وذلك ألنه يأخا منحـى 

علميا معتمدا عىل املعلومات بعد حتليل البيانـات 

املتوفرة ويساعد اإلدارة عىل اختاذ القرار املناسـب 

خطة مـن خـالل الربجمـة وذلك من خالل إعداد 

إلـخ(  -سـنة -اخلطية عىل فرتة زمنية معينة )شهر

ويف حال انتقاء العوامـل تـنجح عمليـة التحليـل 

الكمي ويتم اعتامدهـا بشـكل آيل يف عمليـة اختـاذ 

ــور،  ــة. )املنص ــات الرقمي ــا  للمعطي ــرار وفق الق

 (  286م، ص2013

لالك يرى الباحث أن هناك عالقة عميقة بني 

رق الكميـة واختـاذ القـرار اإلداري استخدام الطـ

لالك فإن املناصب القيادية العليا جيب أن تتسلح 

بكل األدوات الالزمـة ملواجهـة املتغـريات التـي 

تطرحهـا األبعـاد اإلداريـة احلديثـة وإن هـاا لـن 

يتحقق دون املعرفة التامة باألساليب الكمية التـي 

 ستساعد عىل اختاذ القرار املناسب.

:ةالدراامشكلة 

تكمن مشكلة الدراسة يف أن خمتلف البحـوث 

والدراسات اإلدارية والرتبوية قد أثبتت ضعفا يف 

إملام متخاي القرار باستخدام األسـاليب الكميـة 

يف اختاذ القرارات اإلدارية املصريية سـواء أكانـت 

التكتيكية أم االسـرتاتيجية أم عـدم معـرفتهم هبـا 

ربة يف وعدم استخدامها، وذلك بسبب ضعف اخل

جمال توظيف األساليب الكمية يف دراسة املوقـف 

اإلداري لدى الكثري من القادة يف املناصب العليا، 

مع عدم وجود دورات تدريبية متخصصة يف جمال 

األساليب الكمية وكيفية استخدام لغة األرقـام يف 

احلصول عىل القـرار املثـايل. كـام أن اإلبقـاء عـىل 

لقرار يـؤدي أحيانـا  إىل الشكل الروتيني يف اختاذ ا

كثــري مــن األرضار اجلســيمة بنــواتج األداء يف 

 املنظامت التعليمية وخاصة يف اجلامعات. 

وتأكيدا  ملا سبق تشري نتائج دراسـة )املنصـور، 

م( إىل أن اخللل يف فهم املديرين لألساليب 2010

ــؤدي إىل انحــراف املســار اإلداري  ــة قــد ي الكمي

ول إىل العديـد مـن للمؤسسة وفشـلها يف  الوصـ

 نواتج األداء القيايس املتوقعة. 

م( 2013كام أشارت نتائج دراسة )إبـراهيم، 

ــات اإلحصــائية  إىل أن عــدم االعــتامد عــىل البيان

الكميـــة الـــواردة مـــن خمرجـــات تكنولوجيـــا 

املعلومات والتحول نحو القرار الروتينـي النـاتج 

عن اخلربة أدى إىل انخفـاض عوائـد الكثـري مـن 

 ظامت اإلدارية وبشكل واضح. املن

ويالحظ الباحث أن هناك حالة من الرتاخـي 

يف استخدام معطيات النتائج اإلحصـائية الكميـة 

يف التعــرف عــىل معــدالت القصــور والعجــز يف 

مــؤرشات قيــاس األداء بالنســبة للجامعــات إمــا 
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بسبب ضعف اخلربة الواضحة يف فهم األسـاليب 

زة التقنيـة الكمية أو ضـعف التعامـل مـع األجهـ

لدى البعض وعدم وجود دورات تدريبية مؤهلـة 

متخصصة بالشكل الكـايف حتـى يمكـن للقيـادة 

اإلدارية باجلامعـة أن تقـوم بمهامهـا عـىل أكمـل 

 وجه. لالك تطرح الدراسة تساؤال  رئيسيا  وهو: 

مـا مــدى اســتخدام الطــرق الكميــة يف اختــاذ 

ــب  ــحاب املناص ــدى أص ــة ل ــرارات اإلداري الق

ية يف اجلامعات السودانية : جامعات واليـة اإلدار

 اجلزيرة ؟

 :الدرااةأائلة 

ما مدى استخدام الطرق الكمية يف املناصـب -1

ــة  ــات اجلامعي ــة يف اجلامعــات: الكلي اإلداري

 بوالية اجلزيرة ؟

ــدى ذوي -2 ــة ل ــرارات اإلداري ــة الق ــا طبيع م

املناصب اإلدارية يف اجلامعات؟ 

يف اختـاذ ما معوقات استخدام الطرق الكمية -3

ــدى ذوي املناصــب  ــرارات اإلداريــة ل الق

 اإلدارية يف اجلامعات؟

ما التصور املقرتح من أجل حتسني اسـتخدام -4

الطرق الكميـة يف اختـاذ القـرارات اإلداريـة 

 لدى ذوي املناصب اإلدارية يف اجلامعات؟

الدرااة :  أهداف

التعرف عىل مدى استخدام الطرق الكمية يف -1

 .يف اجلامعات بوالية اجلزيرةارية املناصب اإلد

التعرف عىل طبيعة القـرارات اإلداريـة لـدى -2

ذوي املناصب اإلدارية يف اجلامعات .

ــات اســتخدام الطــرق -3 الكشــف عــن معوق

الكمية يف اختاذ القرارات اإلدارية لـدى ذوي 

 املناصب اإلدارية يف اجلامعات . 

التوصل إىل تصور مقرتح مـن أجـل حتسـني -4

لكميـة يف اختـاذ القـرارات استخدام الطرق ا

اإلدارية لدى أصحاب املناصب اإلداريـة يف 

 اجلامعات .

الدرااة: أهمية

تنقسم أمهية الدراسة إىل:

 األمهية النظرية: -أ

تكمــن األمهيــة النظريــة يف أن هنــاك رضورة -1

ملحة تفرضها التوجهات اإلدارية احلديثة يف 

رضورة استخدام األساليب الكميـة يف إدارة 

سسـات اجلامعيـة للتعـرف عـىل النـواتج املؤ

ــة اختــاذ  ــام بعملي ــن األداء، والقي املتوقعــة م

ــايل  ــكل مث ــا بش ــة داخله ــرارات اإلداري الق

ــالة  ــداف املوضــوعة لرس ــع األه ــق م يتواف

 اجلامعة. ورؤيتها. 

يرغــب الباحــث يف أن تكــون ورقــة العمــل -2

احلاليــة نــواة إلجــراء مزيــد مــن الدراســات 

سـتخدام األسـاليب املستقبلية حـول كيفيـة ا

ـــات  ـــرار يف اجلامع ـــاذ الق ـــة يف اخت الكمي

 السودانية.

األمهية التطبيقية: -ب

يمكن أن تسهم نتـائج الدراسـة يف مسـاعدة -1

أصحاب املناصـب اإلداريـة العليـا يف اختـاذ 

القــرارات اإلداريــة قــائمني بــالك عــىل 

المجلد )٥( العدد )٢( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



  

   56 

استخدام األساليب الكمية والتقارير الرقمية 

 ألداء. التي خترج من نواتج ا

يمكن أن تسهم نتائج الدراسة يف بناء تصـور -2

مقـــرتح يبـــني كيفيـــة اســـتخدام توظيـــف 

األساليب الكمية يف اختاذ القرار للوصول إىل 

ـــة  ـــات األداء املثالي ـــائج وقياس ـــىل النت أع

 للجامعات السودانية. 

مصطلحات الدرااة:

الطرق الكمية  -1

ــة " ــائل الكمي ــتخدم الوس ــاي يس ــم ال العل

ــ ــرار والرقمي ــنامذج الرياضــية للتوصــل للق ة وال

األمثل الاي يساعد املنظمة عىل حـل املشـكالت 

ومواجهة املتغريات البيئية يف ظل املـوارد البرشـية 

 (31م، ص2006)إبراهيم،  "واملادية املتاحة 

االعتامد عىل التفسري العلمي للمشـكلة مـن "

خالل حتديد املشكلة ثم مجع البيانات واملعلومات 

ية الالزمة عن املشكلة وحتديـد احللـول ثـم الرقم

تقييم تلك احللول مع اختيـار أفضـلها ثـم تنفيـا 

 ( 83م، ص2013)إبراهيم،  "القرار اإلداري

ويعرفها الباحث إجرائيا : اسـتخدام البيانـات 

اإلحصائية الكمية القائمة عىل التقنيـات الرقميـة 

يف االطــالع عــىل أداء اجلامعــة ونقــاط القصــور 

ونقــاط القــوة وذلـك ملعرفــة القــرارات  والعجـز

 اإلدارية املناسبة التي جيب اختاذها يف اجلامعة.

القرارات اإلدارية :   -2

البت النهـائي واإلرادة "تعني كلمة قرار بأهنا 

املحددة للفرد بام جيـب فعلـه ومـا ال جيـب فعلـه 

ــال  ــم أفع ــة وتنقس ــة النهائي للوصــول إىل النتيج

ســم الشــعوري ويكــون األفــراد إىل قســمني: الق

نتيجة التمعن والتفكري وما ينتج عنه يسمى قرارا ، 

والقسم الالشعوري يكون بدهيا  وتلقائيا  وينتهـي 

(Mahmoud and ali, 2011, p6) "بأفعال آنية

العملية التي تؤدي إىل اختيار بـدائل خمتلفـة "

وهو يتفق مع طبيعة العديد من املواقـف اإلداريـة 

ة حيـث أن مـن لـه سـلطة اختـاذ للعملية التعليمي

القرارات يف موقـف يطلـب فيـه أن خيتـار بـديال  

 (17م، ص2009)اخلويل،  "معينا  

مقدرة القائد عىل رشح القرار والتحفيز عىل " 

 "تطبيقه وإزالة كل العقبات التي تقـف يف سـبيله 

 (10م، ص2010)اجللبي، 

ويعرفها الباحث إجرائيا : القـدرة عـىل حسـم 

قف واملشاكل اإلدارية التي تواجـه ذوي أحد املوا

املناصب اإلدارية العليا يف اجلامعة هبـدف إعطـاء 

حلــول للتغلــب عليهــا وذلــك لتحقيــق رســالة 

اجلامعة ورؤيتها وأهدافها. 

 :الدرااةحدود 

احلدود املوضوعية: يركز موضوع الدراسة عىل  -1

تناول مدى اسـتخدام الطـرق الكميـة يف اختـاذ 

ة لــدى أصــحاب املناصــب القــرارات اإلداريــ

 اإلدارية يف اجلامعات السودانية بوالية اجلزيرة 

احلدود املكانية: تطبق الدراسة عىل الكليـات -2

السودان  –اجلامعية بوالية اجلزيرة 

احلــدود الزمانيــة:  تطبــق الدراســة يف العــام -3

م. 2018 - 2017اجلامعي 
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ثانيًا: الدرااات السابقة و التعقي  عليها: 

ــة  -1 ــمري )دراس ــوان 2017الش دور"م( بعن

البحــث املؤسيســ يف دعــم اختــاذ القــرارات 

باجلامعـــات الســـعودية الناشـــئة: دراســـة 

 ."ميدانية

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل ماهية البحث 

ـــرارات  ـــاذ الق ـــم اخت املؤسيســـ، ودوره يف دع

باجلامعــات الســعودية الناشــئة، وتكونــت عينــة 

ووكـالء ( عضوا  مـن عمـداء 338الدراسة من )

الكليات ورؤسـاء ومرشـيف األقسـام العلميـة يف 

مخــس جامعــات ســعودية ناشــئة وهــي: الــدمام 

واجلــوف وشــقراء ونجــران والباحــة، وتوصــل 

الباحث إىل جمموعة من النتـائج أمههـا: إن هنـاك 

ـــــيط  ـــــات التخط ـــــه عملي رضورة يف توجي

االســرتاتيجي لتطــوير منظومــة صــنع القــرارات 

جيات استرشافية ملواجهة اجلامعية وإعداد اسرتاتي

التحـــديات املتوقعـــة يف اجلامعـــات الســـعودية 

الناشئة.

ــد ) -2 ــة حام ــوان 2017دراس ــدور"م( بعن ال

الوسيط للهيكل التنظيمي يف عالقـة قـدرات 

القيادة العليا بفاعلية القرار: دراسـة تطبيقيـة 

 "عىل مديري الوحدات بجامعة بيشة

 هدفت الدراسة إىل التعـرف عـىل أثـر الـدور

ــدرات  ــة ق الوســيط للهيكــل التنظيمــي يف عالق

القيــادة العليــا وفاعليــة القــرار، وتكونــت عينــة 

( موظفـا مـن القيـادات العليـا 50الدراسة مـن )

بجامعة بيشة، واستخدم الباحث االستبانة جلمـع 

املعلومــات، وتوصــل الباحــث إىل جمموعــة مــن 

النتائج أمهها: أن قدرات القيـادة العليـا ذات أثـر 

 عىل فاعلية القرار، كام أن اهليكل التنظيمـي إجيايب

يتوسط العالقة بني قدرات القيادة العليا وفاعليـة 

 القرار يف املنظامت.

بعنــوان  (rouhani, 2016)دراســة روهــاين  -3

العالقة بني وظـائف استقصـاء املعلومـات "

وفوائــد دعــم القــرار والفوائــد التنظيميــة يف 

 "سياق بيئة القرار

ىل الكشف عن العالقـة بـني هدفت الدراسة إ

وظائف استقصاء املعلومات وفوائد دعـم القـرار 

والفوائد التنظيمية يف سياق بيئة القرار، وتكونـت 

ــة الدراســة مــن ) ( رشكــة مــن خمتلــف 228عين

الصناعات املوجودة يف بلـدان الرشـق األوسـط، 

واســـتخدم الباحـــث االســـتبانة كـــأداة جلمـــع 

موعــة مــن املعلومــات، وتوصــل الباحــث إىل جم

النتــائج أمههــا: وجــود عالقــة ذات مغــزى بــني 

وظائف استقصاء املعلومات وفوائد دعـم القـرار 

 عىل خمتلف أنواع تلك املنظامت.

ــراهيم ) -4 ــة إب ــوان 2013دراس ــر"م( بعن أث

استخدام الطرق الكمية عىل اختـاذ القـرارات 

اإلداريـــة: دراســـة الرشـــكة الســـودانية 

   "لالتصاالت سوداتل

 ة إىل التعرف عىل مدى اسـتخدامهدفت الدراس

املـــديرين يف الرشـــكة الســـودانية لالتصـــاالت 

ألســاليب التحليــل الكمــي يف اختــاذ القــرارات، 

وتوصل الباحث إىل جمموعة من النتائج أمهها: أن 

درجة معرفـة املـديرين بـالطرق الكميـة قليلـة أو 

متوسطة اما أثر سلبا  عىل تطبيق هـاه األسـاليب، 
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رشكة تستخدم األساليب الوصـفية كام ال زالت ال

التقليدية امثلة يف )اخلربة السـابقة، االستشـارات، 

 احلكم الشخيص( يف اختاذ القرارات. 

دور"م( بعنــوان 2010دراســة املنصــور ) -5

ـــرارات  ـــاذ الق ـــة يف اخت ـــاليب الكمي األس

االستثامرية: دراسة حالة دار جامعـة القـرآن 

نرشـ الكريم والعلوم اإلسالمية للطباعـة وال

 "بالسودان

ــة  ــىل أمهي ــرف ع ــة إىل التع ــدفت الدراس ه

استخدام األساليب الكمية يف تعظـيم الربحيـة يف 

رشكــة دار جامعــة القــرآن الكــريم والعلــوم 

اإلسالمية للطباعـة والنرشـ وذلـك نظـرا  ألمهيـة 

الربجمــة اخلطيــة يف إعــادة توزيــع املــوارد األوليــة 

من حتديـد  بطريقة مثىل، كام أن هاه الطريقة متكننا

ــح  ــا هبــدف تعظــيم رب ــة الواجــب إنتاجه الكمي

( أنواع من 7الرشكة، وتكونت عينة الدراسة من )

الكتب املختلفـة وهـي: كتـب املحاسـبة واإلدارة 

واللغات واألرسة والكمبيوتر والرياضة والدين، 

واستخدم الباحـث أسـلوب التحليـل الكمـي يف 

معرفة حجـم إنتـاج اجلامعـة للكتـب املـاكورة، 

توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج أمهها: أن و

استخدام األساليب الكميـة يف ختصـي  املـوارد 

( 19يعمل عىل زيادة عائدات اجلامعـات بنسـبة )

% وعىل اجلامعة أن تنتج مـن الكتـب التـي حتقـق 

-اللغـــات  –أرباحـــا  عاليـــة مثـــل )اإلدارة 

الكتب الدينية(، لالك فـإن التحليـل  -الكمبيوتر

يعترب عامال  مهام  يف عملية اختاذ القـرارات الكمي 

 اإلدارية.

التعقي  على الدرااات السابقة :  

يظهر من خالل استعراض الدراسات السابقة 

تناولتـه   الاي  البحث  جمتمع  طبيعة  يف  تنوع وجود 

م ( عــىل 2017 حيــث ركــزت دراســة ) حامــد،

الدور الوسيط للهيكل التنظيمي يف عالقة قدرات 

قيادة العليا وفاعلية القرار.  بينام ركـزت دراسـة ال

(rouhani, 2016)  ــني وظــائف عــىل  العالقــة ب

استقصاء املعلومات وفوائد دعم القرار والفوائـد 

 التنظيمية يف سياق بيئة القرار

 تشاهبت الدراسة مع دراسة كل من  )ابراهيم،

( ، من حيث تنـاوهلام 2010( ، )املنصور، 2013

  .لكمية  الختاذ القـرارات اإلداريـةب الدور األسالي

م(  لتناوهلـا نفسـعينة 2017ودراسة )الشـمري، 

 الدراسة متمثلة يف القيادات باجلامعات. 

يف املجمل فـإن الدراسـات السـابقة تنوعـت يف 

اهلــدف و عينــة الدراســة إال أهنــا متيــزت مجيعهــا يف 

السعي إىل اختـاذ القـرار املناسـب ، وكـالك متيـزت 

 مواضيع مهمة بالنسبة للمؤسسات املختلفة. بمعاجلة 

متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة 

يف كوهنا تكشف عن معوقـات اسـتخدام الطـرق 

الكميــة يف اختــاذ القــرارات اإلداريــة لــدى ذوي 

 املناصب اإلدارية يف اجلامعات.

 ثالثًا: اإلجراءات املنهجية: 

منهج الدرااة:

اسـتخدم الباحـث  من أجل حتقيق األهـداف

املنهج الوصفي التحلييل الاي حياول مـن خاللـه 

ــل  وصــف الظــاهرة موضــوع الدراســة ، و حتلي

املنهج الوصـفي "( 2006ناتا . يعرف احلمداين )ابي
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 التحلييل بأنه املنهج الاي يسعى لوصف الظـواهر أو

األحداث املعارصة ، فهو أحد أشكال التحليـل و 

أو مشكلة ، ويقـدم  التفسري املنظم لوصف ظاهرة

 ."بيانات عن خصائ  معينة يف الواقع

واملنهج الوصفي يف جممله هـو جتميـع البيانـات 

حول ظـاهرة معينـة وحتليـل تلـك البيانـات اآلتيـة 

للوصول إىل النتيجة النهائية للدراسـة، والدراسـات 

الوصفية ال تتحكم يف طبيعة املعاجلة، ولكن تـدرس 

يعة، أو الواقع كـام هـي املتغريات كام وجدت يف الطب

موجودة أصال ، ولالك هي جتميـع املعلومـات عـن 

  الظاهرة لوصفها كام  وكيفا .

ملعاجلة اجلوانب التحليليـة ملوضـوع الدراسـة 

جلأ الباحث اىل مجع البيانات من خالل االسـتبانة 

كأداة رئيسة للدراسة 

 جمتمع الدرااة :

جمتمــع الدراســة يعــرف بأنــه مجيــع مفــردات 

اهرة التي يدرسها الباحث و بناء  عىل مشـكلة الظ

الدراسة و أهدافها فإن املجتمع املستهدف يتكون 

من أعضاء هيئة التـدريس باجلامعـات السـودانية 

.الاين يتقلدون املناصب اإلدارية )صناع القرار(

عينة الدرااة : 

( عضـو 50تم اختيار عينة عشوائية مقدارها )

 إداريـةون مناصـب هيئة التـدريس الـاين يتقلـد

باجلامعات السودانية  جامعـات واليـة اجلزيـرة ، 

ــالتعليم احلكــومي بشــقيه  ــي  األكــاديميب والتقن

والتعليم األهيل ، حيث تم توزيع عينة استطالعية 

ـــدارها ) ـــاس الصـــدق 10مق ـــتبانات لقي ( اس

والثبات، و قد تم إدخاهلا يف التحليل النهائي . 

 أدوات الدرااة: 

 إعداد األدوات اآلتية:قام الباحث ب

استبانة للتعرف عىل مـدى اسـتخدام الطـرق 

الكمية يف اختاذ القرارات اإلدارية لدى أصـحاب 

املناصب اإلدارية يف اجلامعات السـودانية بواليـة 

اجلزيرة  وتكونت من عدة حماور وهي: 

 املحور األول: البيانات الديموغرافية 

ميـة يف املحور الثاين: واقع استخدام الطـرق ك

 اختاذ القرارات اإلدارية

املحور الثالـث: معوقـات اسـتخدام الطـرق 

 الكمية يف اختاذ القرارات اإلدارية

ــع : تصــور مقــرتح الســتخدام  املحــور الراب

الطرق الكمية يف اختاذ القرارات اإلدارية 

الصدق والثبات : 

أن تقيس االستبانة ما  "صدق االستبانة يعني 

ــه  ــاوي،) اجل "وضــعت لقياس ــم 2010 رج (  ت

 التأكد من صدق االستبانة بطريقتني:

 أوال: حتكيم االستبانة من قبل أساتاة خمتصني . 

ثانيا : تم التأكد من اختبار صدق و ثبات االستبانة 

عن طريق الفا كرونبا  حيث بلغ ثبات االسـتبانة 

 ( 0.86( بينام بلغ الصدق )0.75)

 األاالي  اإلحصائية املقرتحة:

باحـث األسـاليب بنـاء  عـىل األسـئلة حدد ال

والتي يمكن من خالهلـا معرفـة مـدى اسـتخدام 

الطرق الكمية يف اختـاذ القـرارات اإلداريـة لـدى 

ـــات  ـــة يف اجلامع ـــب اإلداري أصـــحاب املناص

السودانية بوالية اجلزيرة . 
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 / التكرارات واملتوسطات، النسب املئوية 1

 Tow – way cross/ جداول التقاطعـات ) 2

tabulation  للعالقة بني املتغريات الديموغرافية )

ومدى استخدام األسـاليب الكميـة، و املعوقـات 

التي حتد من استخدام األساليب الكميـة يف اختـاذ 

القرارات اإلدارية و احللول املقرتحة . 

توزيع عينة الدرااة (: 1) جدول رقم

 حس  النوع

 النسبة العدد اجلنس

 %78 39 ذكر

 %22 11 أنثى

 %100 50 اجملموع

املصدر: تصميم الباحث من نتائج حتليل االستبانة 

يتضح من اجلدول أعاله نسبة أن الاكور أعىل 

مــن نســبة اإلنــاث حيــث بلغــت نســبة الــاكور 

%( يالحظ زيـادة  22%( بينام  نسبة االناث )78)

نسبة أصحاب املناصب اإلدارية لصالح اإلناث . 

زيع عينة الدرااة يوضح تو: (2جدول رقم )

 حس  العمر

التكرار النسبة املئوية العمر

20.0 10 25 أقل من 30

38.0 19 30 أقل من 35

18.0 9 35 أقل من 40

24.0 12 45فأكثر -

 املصدر: تصميم الباحث من نتائج حتليل االستبانة

% مـن  38( مـا نسـبته 2يتضح من جـدول )

( ، 35ل من  أق 30عينة الدراسة أعامرهم ما بني )

% أعامرهـم 20فأكثر ،  45%  أعامرهم ما من  24

% مـن عينــة 18( بيـنام 30أقـل مـن 25مـا بـني )

(. مـن 45أقل مـن  40الدراسة أعامرهم ما بني )

املالحظ هنـا نسـبة أصـحاب املناصـب اإلداريـة 

 (  35أقل من 30تتمركز يف الفئة العمرية ما بني ) 

الدرااة يوضح توزيع عينة : (3اجلدول رقم )

 حس  نوع الكلية

التكرار النسبة املئوية الكلية

54.0 27 حكومية

30.0 15 تقانية

16.0 8 أهلية

100.0 50 اجملموع

  املصدر : تصميم الباحث من نتائج حتليل االستبانة

اجلدول أعـاله يوضـح أن القطـاع احلكـومي 

 أكرب من القطاع التقني و األهـيل إذ بلغـت نسـبته

%(  30ثـم يليـه القطـاع التقـاين نســبته )%(  54)

% ( هــاا يــدل عــىل 16وأخــريا القطــاع األهــيل )

انتشار الكليات احلكومية بوالية اجلزيرة أكرب مـن 

الكليات التقانية و االهلية . 

يوضح توزيع العينة حس : (4جدول رقم )

 املوقع اإلداري

 النسبةالتكراراملوقع اإلداري

1020.0 عميد كلية

24.0ئب عميدنا

2346.0رئيس قسم

36.0أمني شؤون طالب

612.0ضابط تسجيل و امتحانات

612.0أخرى

 املصدر : تصميم الباحث من نتائج حتليل االستبانة

% مـن 46اجلدول أعاله يوضح  أن ما نسـبته  

ء األقسـام   العلميـة  ، بيـنام عينة الدراسة لرؤسـا

لضــابط تســجيل %( 12% لعمــداء كليــات  )20

المجلد )٥( العدد )٢( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة
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وامتحانات  ثم يليه أمـني شـؤون طـالب  بنسـبة 

 %(  . .. الخ 6)

يوضح توزيع العينة حس : (5اجلدول رقم )

الدرجة الوظيفية

النسبة املئوية التكرار الدرجة الوظيفية

46.0 23 حماضر 

44.0 22 أستاذ مساعد 

8.0 4 أستاذ مشارك 

2.0 1 أستاذ 

100.0 50 اجملموع 

 صدر : تصميم الباحث من نتائج حتليل االستبانةامل

من اجلدول أعاله يتضح أن معظـم أصـحاب 

املناصــب اإلداريــة حمــارضون و بلغــت نســبتهم 

%(،  44%( ثم يليهم أستاذ مساعد نسبتهم  )46)

ن املناصب أ% ( ، ومن املالحظ  8أستاذ مشارك )

اإلدارية تتمركـز عنـد الدرجـة الوظيفيـة حمـارض 

مساعد . وأستاذ 

يوضح توزيع أفراد العينة : (6جدول رقم )

 حس  ختصصاتهم

النسبة 

 املئوية
 القطاع التخصصي التكرار

22.0 11 العلوم االجتماعية واإلنسانية 

16.0 8 العلوم الصحية 

24.0 12 العلوم اهلندسية و التقنية 

38.0 19 العلوم اإلدارية و املالية 

100.0 50 اجملموع 

 در : تصميم الباحث من نتائج حتليل االستبانةاملص

اجلــدول أعــاله يبــني معظــم ختصصــات 

أصحاب املناصب اإلدارية وهي: العلوم اإلدارية 

% ( و هـاه تعتـرب  38و املاليـة وبلغـت نسـبتهم )

نتيجة طبيعية نسبة للطبيعة العلميـة للتخصـ  .  

ــة )  ــية و التقني ــوم اهلندس ــا العل ــم تليه %(، 24ث

ــوم ا ــانية )العل ــة و اإلنس ــنام  22الجتامعي % ( بي

   .%(16) العلوم الصحية

يوضح توزيع أفراد العينة : (7جدول رقم )

حس  انوات اخلربة

التكرار النسبة املئوية سنوات اخلربة

18.0 9 1 أقل من5

28.0 14 5 أقل من 10

28.0 14 10 أقل من  15

10.0 5 15 أقل من 20

16.0 8  20 - فأكثر

100.0 50 اجملموع

 املصدر : تصميم الباحث من نتائج حتليل االستبانة

من اجلدول أعاله يتضح أن معظـم أصـحاب 

أقـل  5املناصب اإلدارية ترتاوح خربتم ما بـني ) 

( و بلغــت نســبتهم  15أقــل مــن10( و )10مــن 

 1% ( بينام يليهم أصحاب اخلربات من بـني )28)

% ( .  18( و نسبتهم ) 5أقل من 

يوضح مصادر املعرفة : (8دول رقم )ج

باألاالي  الكمية

 التكرار العبارة
النسبة 

 املئوية

1428.0 الدراسات اجلامعية

1122.0الدراسات العليا

714.0الدورات التدريبية

918.0املمارسة و اخلربة

24.0الدراسات اجل و العليا

24.0جامعية و عليا و دورات

48.0عليا و اخلرباتاجلامعية و ال

 املصدر : تصميم الباحث من نتائج حتليل االستبانة

المجلد )٥( العدد )٢( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة
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%( 28( ما نسبته ) 8يتضح من اجلدول رقم ) 

من عينة الدراسـة مصـادر معـرفتهم باألسـاليب 

%(  22الكمية تعزى للدراسات اجلامعية ، بيـنام ) 

معرفتهم عن طريق الدراسات العليا ، املامرسـة و 

% ( ثـم تليهـا الـدورات  18أخات نسبة ) اخلربة

%( من الواضح ان النسـبة األكـرب  14التدريبية ) 

من عينة الدراسـة مصـادر معـرفتهم باألسـاليب 

الكمية الدراسات اجلامعيـة و هـاا مـا يـدل عـىل 

 أمهية األساليب الكمية . 

أهم األاالي  الكمية اليت تستخدم : (9جدول رقم )

يف اختاذ القرار

 النسبة املئويةالتكرار عبارةال

4.0 2 الربجمة اخلطية

42.0 21اإلحصائيالتحليل 

12.0النمذجة و احملاكاة

8.0 4التحكم يف اجلودة

4.0 2اإلحصائيالربجمة اخلطية و التحليل 

8.0 4الربجمة اخلطية والنمذجة و احملاكاة

4.0 2الربجمة اخلطية والتحكم يف اجلودة

ر : تصميم الباحث من نتائج حتليل االستبانة املصد

اجلــدول أعــاله يوضــح أكثــر األســاليب 

استخداما ملتخاي القـرار حيـث ) بلـغ التحليـل 

% ( ثم يليـه مبـارشة ) الـتحكم يف 42اإلحصائي 

اجلودة ، و الربجمة اخلطيـة و النماجـة و املحاكـاة 

وى % ( امــا بقيــة األســاليب اإلحصــائية فمســت8

% (. 2% اىل 6استخدامها ضعيف يـرتاوح بـني ) 

من النتائج يتضـح أن اسـتخدام معظـم متخـاي 

ــل  ــدى التحلي ــة ال يتع ــاليب الكمي ــرار لألس الق

 اإلحصائي . 
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يوضح أهم األاالي  التقليدية املستخدمة يف اختاذ القرار: (10اجلدول ) 

 النسبة املئويةالتكرار العبارة

1530.0 ابقةاخلربات الس

12.0احلكم الشخصي

12.0التجربة و اخلطأ

12.0احلدس و التخمني

612.0اللجان

1428.0كل ما سبق ذكره

612.0اخلربات السابقة و اللجان و االستشارات

612.0خربات سابقة  حكم شخصي استشارات

املصدر : تصميم الباحث من نتائج حتليل االستبانة 

ــاليب  ــاله أن األس ــدول أع ــن اجل ــح م يتض

التقليدية التي يستخدمها متخاو القرار واخلربات 

% ( و هــي أعــىل  30الســابقة بلغــت نســبتهام    ) 

% ( يعتمد عىل اللجان. و أقل  نسبة  12نسبة، و ) 

ــة  ــتحكم الشخيصــ و التجرب ــي ال ــتخداما ه اس

% (.  2واخلطـــــأ و احلـــــدث و التخمـــــني ) 

 يوضح الطريقة األنس  الاتخدام األاالي  الكمية: (11)اجلدول رقم 

التكرار النسبة املئوية العبارة

20.0 10 وحدة متخصصة باملؤسسة إنشاء

10.0 5 توفري الربامج اإلحصائية بأجهزة املؤسسة

8.0 4 وجود مدرب متخصص يف اإلحصاء داخل املؤسسة

44.0 22 كل ما ذكر صحيح

4.0 2 حصائية و وحدة متخصصة باملؤسسةتوفري برامج إ

8.0 4 توفري مدرب و وحدة متخصصة

2.0 1 وجود متخصص و برامج إحصائية

4.0 2 وجود مدرب و وحدة و برامج إحصائية

100.0 50 اجملموع

 املصدر : تصميم الباحث من نتائج حتليل االستبانة

المجلد )٥( العدد )٢( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة
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% (  20( أن )  11يتضح من اجلـدول رقـم ) 

ــة ا ــن عين ــة األنســب م ــرى أن الطريق لدراســة ي

نشـاء وحـدة إالستخدام األساليب الكميـة هـي 

% (  مـنهم يـري  8بيـنام ) ، متخصصة باملؤسسـة 

وجــود مــدرب متخصــ  باملؤسســة و ووحــدة 

% (  يـرى  44متخصصة و بـرامج إحصـائية، و) 

ن أنسب طريقة هي نشاء وحدة و تـوفري بـرامج أ

  . إحصائية باملؤسسة و وجود مدرب متخص

 يوضح األاباب اليت حتد من ااتخدام األاالي  الكمية: (12اجلدول رقم )

التكرار النسبة املئوية  العبارة

14.0 7 عدم الدراية الكافية باألساليب الكمية 

4.0 2 عدم توفر برامج إحصائية باملؤسسة 

10.0 5 عدم توفر أشخاص متخصصني باملؤسسة 

6.0 3 ري طبيعة العمل اإلدا

42.0 21 كل ما سبق ذكره 

4.0 2 عدم توفر الربامج و عدم الدراية الكافية 

4.0 2 عدم توفر متخصصني و عدم الدراية الكافية 

2.0 1 طبيعة العمل و عدم الدراية الكافية 

2.0 1 املتخصصنيوالدراية

4.0 2 طبيعة العمل و عدم متخصصني و عد الدراية الكافية 

8.0 4 م وجود متخصص و عدم وجود برامج إحصائية و طبيعة العمل اإلداري عد

100.0 50 اجملموع 

 املصدر : تصميم الباحث من نتائج حتليل االستبانة

% (  42( أن )  12يتضح من اجلـدول رقـم ) 

من عينة الدراسة يرى أن كل العبـارات حتـد مـن 

استخدام األساليب الكمية، وهي: عـدم الدرايـة 

الكافية باألساليب الكمية، وعدم توفر أشـخاص 

ــرامج  ــوفر ب ــدم ت ــة، وع ــني باملؤسس متخصص

ــل  ــة العم ــة، وطبيع ــأجهزة املؤسس ــائية ب إحص

اإلداري. 

و التوصيات:  النتائج

 النتائج:

( بنسـبة 39بلغ عدد عينة الدراسة من الاكور )•

( بنسـبة 11( بينام بلـغ عـدد اإلنـاث ) %78) 

(%22  ) 

الدراسة أن الطريقة األنسب الستخدام  أثبتت   •

 األساليب الكمية الختاذ القرار هي إنشـاء وحـدة

 متخصصة باألساليب الكمية يف املؤسسة.

المجلد )٥( العدد )٢( ، ١٤٣٩ ھــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة
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% ( من أصحاب 72توصلت الدراسة إىل أن )•

ــاليب  ــتخدمون األس ــة يس ــب اإلداري املناص

الكمية لكـن معظمهـم يسـتخدمون التحليـل 

 ( بينام%42اإلحصائي فقط، وبلغت نسبتهم  )

ــة 30%)  ــب اإلداري ــحاب املناص ــن أص ( م

يستخدمون من الطرق التقليدية يف اختاذ القرار 

ــة اخلــرب ــل طريق ــا عم ــم تليه ــابقة، ث ات الس

 .  اللجان

أثبتت الدراسة أن من أهم املشـاكل التـي حتـد    •

من استخدام األساليب الكميـة عـدم الدرايـة 

الكافيـة ملتخــاي القــرار باألســاليب الكميــة، 

ـــوفر و ـــدم ت ـــني يف أع ـــخاص متخصص ش

األساليب الكمية  باملؤسسة 

التوصيات: 

البــد مــن التــدريب الكــايف عــىل مجيــع طــرق •

األساليب الكميـة لتنميـة مهـارات اسـتخدام 

 األساليب الكمية لاوي املناصب اإلدارية .

إنشاء وحدة متخصصة باسـتخدام األسـاليب •

 الكمية  بالكليات . 

متخصصني باألسـاليب الكميـة توفري أعضاء  •

 بجميع الكليات . 

ــة • ــات التدريبي ــد االحتياج ــزعىل حتدي الرتكي

 ألصحاب املناصب اإلدارية.

الرتكيز عـىل األعضـاء الـاين لـدهيم خـربات •

سابقة يف جمال األسـاليب الكميـة و أصـحاب 

ختصصات العلوم اإلدارية. 

 قائمة املراجع:

أواًل: املراجع العربية:

ــرا ــد، )إب ــثامن حمم ــد ع ــر 2013هيم، أمح م(. أث

استخدام الطرق الكمية عىل اختـاذ القـرارات 

اإلداريــــة: دراســــة الرشــــكة الســــودانية 

ــة  ــة األكاديمي ــل، جمل ــود ات ــاالت س لالتص

ــا،  ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــة العربي األمريكي

 .8، ع4الواليات املتحدة األمريكية، مج

يل استخدام م(. تفع2006إبراهيم، أمحد عثامن، )

الطرق الكميـة يف اختـاذ القـرارات اإلداريـة: 

دراسة حالة الرشـكة السـودانية لالتصـاالت 

املحدودة )سود اتل(، رسـالة دكتـوراه، كليـة 

 الدراسات العليا، جامعة النيلني، السودان. 

م(. احلاكميـة 2013أبو معيلش، أمـاين حممـد . )

املؤسسية ودورها يف صنع القرارات اإلداريـة 

األكاديميــة يف اجلامعــات األردنيــة، رســالة و

ماجستري، كلية األعامل، جامعة عامن العربية، 

 األردن.

القواعـد املنهجيـة   (2010اجلرجـاوي، زيـاد . ) 

لبناء االستبيان ، الطبعة الثانية ، مطبعـة أبنـاء 

 اجلراح فلسطني  

ــد . ) ــي، حمم ــد 2010اجللب م(. ســلوكيات القائ

دمـة لعـامل اإلدارة، التحوييل، ورقـة عمـل مق
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 االستبانة

درااة مدى ااتخدام الطرق الكمية يف اختاذ القرارات اإلدارية ألصحاب املناص  اإلدارية 

 السودانية  يف اجلامعات 

) جامعات والية اجلزيرة(

سعادة ................................................ املوقر ،،،،

 السالم عليكم ورمحة اهلل بركاته

أرجو من سيادتكم التكرم بملء هاه االستبانة بعناية ودقة، ملا لالك من أثر إجيايب عىل نتائج 

الدراسة .

دارية ساليب الكمية  ألصحاب  املناصب اإلرف عىل مدى  استخدام األتدف هاه الدراسة  للتع

 أن الباحثة تؤكد كام وأمانتكم جهدكم لكم مقدرة   ،(اجلزيرة والية جامعات) -باجلامعات  السودانية 

التامة وستكون ألغراض البحث العلمي فقط. بالرسية ستعامل البيانات

 ولكم جزيل الشكر...

الباحثة  

مامة الزبري الصديق اإلد. هال 

خالد امللك جامعة –أستاذ مساعد  

 كلية اجملتمع للبنات بأبها 
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 القائمة ) أ ( : البيانات الشخصية:

 النوع :

أنثى                     ذكر       

 العمر :

40أقل من       35  35أقل من       30 30أقل من   25

فأكثر  -     45  45أقل من   40

 الكلية التي تعمل هبا :

أهلية    تقانية           حكومية

 املوقع اإلداري :

رئيس قسم نائب عميد عميد

 ضابط التسجيل و االمتحاناتأمني شؤون طالب   

أخرى مع ذكر املنصب اإلداري        

 -الدرجة الوظيفية  :

أستاذ              أستاذ مشارك                    أستاذ مساعد     حمارض        

 القطاع التخصيص :

العلوم الصحية       العلوم اإلنسانية و االجتامعية 

 العلوم اإلدارية و املالية     العلوم اهلندسية و التقنية 

 سنوات اخلربة:

  15أقل من  10  10أقل من       5   5أقل من    1

   فأكثر  -     20     20أقل من  15

 القائمة ) ب ( :

 ألساليب الكمية يف اختاذ القرارات وتطبيقاتامدى املعرفة با

معرفتي باألساليب الكمية يف اختاذ القرار -1

جيدة                    جيدة جدا                امتازة 

ال أدرى                 متوسطة           
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لدي  رغبة  يف التعرف عىل األساليب الكمية يف اختاذ القرار -2

جيدة                    جيدة جدا                             امتازة   

ال أدري                متوسطة             

لدي رغبة يف استخدام األساليب الكمية يف عميل -3

متوسطة              كبرية                    كبرية جدا           

 توجدالقليلة

اذا كان ليس لديك معرفه باألساليب الكميه هل لديك رغبه يف التعرف عليها -4

متوسطة               كبرية                 كبرية جدا           

ال توجدقليلة

ك هباان كان لديك معرفه باألساليب الكميه ماهي مصادر معرفت -5

الدراسات العليا                     الدراسات  اجلامعية     

    املامرسة و اخلربة                 الدورات التدريبية       

 أخرى مع ذكر املصدر       

هل تطبق االساليب الكمية يف جمال عملك -6

 ال أدري             ال   نعم             

هـي اهـم االسـاليب الكميـه التـي تسـتخدمها الختـاذ اذا كان اجابتك يف السؤال السابق بـنعم مـا -7

 القرارات

النماجة و املحاكاة             التحليل االحصائي           الربجمة اخلطية        

أخرى  مع ذكرها              التحكم يف اجلودة 

 يف عملية اختاذ القرار  : أختا من االساليب التقليدية -8

التجربة و اخلطأ                    احلكم الشخيص        اخلربات  السابقة       

االستشاراتاللجاناحلدس و التخمني

 أخرى مع ذكرها           كل ما سبق ذكره 
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 القائمة ) ج (   :

 ي حتد من استخدام االساليب الكمية يف اختاذ القرار :من االمور الت -9

عدم الدراية الكافية باألساليب الكمية   

                    عدم توفر الربامج اإلحصائية                          

       عدم توفر اشخاص متخصصني يف جمال األساليب الكمية باملؤسسة 

العمل اإلداري   طبيعة 

كل ما سبق ذكره     

أخرى مع الاكر    

 القائمة ) د (  :

 رار هي :الطريقة األنسب يف رأيك الستخدام األساليب الكمية الختاذ الق

أنشاء وحدة متخصصة باملؤسسة      

توفري الربامج اإلحصائية بأجهزة املؤسسة            

 وجود مدرب متخص  يف جمال اإلحصاء  داخل املؤسسة       

االستعانة  بشخ  متخص  من خارج املؤسسة   عند احلاجة   

كل ما سبق ذكره        

أخرى مع الاكر
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