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مدى استصدام األساليب الكمية يف اختاذ القرارات اإلدارية لدى أصحاب املناصب اإلدارية
يف اجلامعات السودانية :جامعات والية اجلزيرة
إعداد
د .هالة الزبري الصديق اإلمام
أستاذ مساعد – جامعة امللك خالد
كلية اجملتمع للبنات ،قسم العلوم اإلدايية وتقنياتها
امللص

هدﻓت الدراسة إىل التعرف عىل مدى تطﺒيق األساليب الكمية يف حل املشكالت واختـاذ الﻘـرار لـدي اجلامعـات

السودانية (اجلامعات بوالية اجلزيرة) ومصادر املعرﻓة هلاه األساليب ونوعية األسـاليب الكميـة التـي متـارس يف
اجلامعات وماهية الفروق بني الكليات األهلية واحلكومية والتﻘانية ملختلﻒ التخصصات .تدف الدراسـة أيضـا
اىل حتديد املعوقات واملشكالت التي حتد من استخدام األساليب الكمية يف اختاذ الﻘرارات باجلامعات السـودانية،
حيث استخدمت الﺒاحثة املنهج الوصفي التحلييل .وقد تكـون جمتمـع الدراسـة مـن ثـالث جامعـات حكوميـة
بشﻘيها :األكاديمي والتﻘاين ،وكالك اجلامعات األهلية؛ إذ بلغ عـدد الكليـات بالواليـة ( )59كليـة ،حيـث تـم
توزيع ( 50استﺒانة) عىل أصحاب املناصب اإلدارية بمختلﻒ ختصصاتم من مجيع الﻘطاعات احلكومية بشـﻘيها:
األكاديمي والتﻘني ،والﻘطاع األهيل .وقد توصلت نتائج الدراسة إىل أن ( )%72من أصحاب املناصـب اإلداريـة
يستخدمون األساليب الكمية ،لكن معظمهم يستخدمون التحليل اإلحصـائي ﻓﻘـط بلغـت النسـﺒة ( )%42بيـنام
( )%30من أصحاب املناصب اإلدارية يستخدمون الطرق التﻘليدية يف اختاذ الﻘرار كطريﻘة اخلربات السـابﻘة ،ثـم
تليها عمل اللجان.
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The Extent of Using Quantitative Methods in Making
Administrative Decisions among Administrators in the Sudanese
Universities “Gezira State Universities”
By
Dr. -------------

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

مشكلة معينة وإجياد احلل املالئم هلا مـن أسـهل

يعــد اختــاذ الﻘــرارات اإلداريــة مــن املهــام

أساليب اختاذ الﻘرار ،ثم تتدرج تلـك الوسـائل

والوظــائﻒ األساســية للمــديرين العــاملني

يف الصعوبة والتعﻘيد عند اسـتخدام األسـاليب

باملناصب اإلدارية احلساسة وإن مﻘدار النجـاح

الكمية احلديثة يف اختاذ الﻘرار ،كام إن اسـتخدام

الاي حتﻘﻘه أية منظمة يتوقﻒ عىل قدرة وكفايـة

أحد األساليب الكمية يتوقﻒ عىل خربة املـدير

الﻘــادة اإلداريــني وﻓهمهــم للﻘــرارات اإلداريــة

ومــدى تﻘــديره لصــعوبة املشــكلة وســهولتها

وأساليب اختاذها وبام لدهيم مـن مفـاهيم تضـمن

وإجياد احللول املناسﺒة هلا ،كالك ﻓإن اسـتخدام

رشــد الﻘــرارات وﻓاعليتهــا وبنــاء عــىل مــدى

أســـلوب دون اآلخـــر يتـــأثر بمـــدى تـــواﻓر

اســتخدامهم للنتــائج الرقميــة اإلحصــائية كــأداة

اإلمكانـــات الالزمـــة الســـتخدامه وبمـــدى

مساعدة للوصول إىل الﻘرار املثايل لتحﻘيق أهداف

االســتخدام الفعــال للمعلومــات والﺒيانــات

املنظمة والوصول إىل نواتج األداء املثالية.

املتاحـة ألهنـا تشـكل الﻘاعـدة األساسـية التـي

إن أساليب اختاذ الﻘرارات تتعدد وتتنـوع يف

يعمل املدراء مـن خالهلـا للوصـول إىل الﻘـرار

صعوبة اختاذها أو سهولتها وذلك يتوقﻒ عـىل

الرشيد( .إبراهيم2013 ،م :ص)89

اجلهــد والكلفــة والوقــت والدقــة يف تﻘــدير
النتائج ،كام يعد احلدث واحلكم الشخيص جتـاه
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والدراسات اإلدارية والرتبوية قد أثﺒتت ضعفا يف

إن أساليب اختاذ الﻘرار تنﻘسم إىل نوعني مهـا:

إملام متخاي الﻘرار باستخدام األسـاليب الكميـة

التحليل النوعي أو الوصفي ويكون وﻓﻘـا لﻘـدرة

يف اختاذ الﻘرارات اإلدارية املصريية سـواء أكانـت

املدير وخرباته السابﻘة ويعتمد عىل حسن تﻘـديره

التكتيكية أم االسـرتاتيجية أم عـدم معـرﻓتهم هبـا

لألمــور ويميــل الكثــري مــن املــديرين إىل هــاا

وعدم استخدامها ،وذلك بسﺒب ضعﻒ اخلربة يف

األسلوب يف قراراتم ،أما النوع اآلخـر التحليـل

جمال توظيﻒ األساليب الكمية يف دراسة املوقـﻒ

الكمي وحيتاجه الكثري من املديرين عنـدما تكـون

اإلداري لدى الكثري من الﻘادة يف املناصب العليا،

املشكلة معﻘـدة ومهمـة خاصـة إن كانـت خـربة

مع عدم وجود دورات تدريﺒية متخصصة يف جمال

املدير حمدودة يف بعض املواقﻒ اإلداريـة املعﻘـدة.

األساليب الكمية وكيفية استخدام لغة األرقـام يف

(إبراهيم2006 ،م ،ص)2

احلصول عىل الﻘـرار املثـايل .كـام أن اإلبﻘـاء عـىل

ويعترب األسلوب املعياري والكمي من أﻓضل

الشكل الروتيني يف اختاذ الﻘرار يـؤدي أحيانـا إىل

األساليب يف اختاذ الﻘرار وذلك ألنه يأخا منحـى

كثــري مــن األرضار اجلســيمة بنــواتج األداء يف

علميا معتمدا عىل املعلومات بعد حتليل الﺒيانـات

املنظامت التعليمية وخاصة يف اجلامعات.

املتوﻓرة ويساعد اإلدارة عىل اختاذ الﻘرار املناسـب

وتأكيدا ملا سﺒق تشري نتائج دراسـة (املنصـور،

وذلك من خالل إعداد خطة مـن خـالل الربجمـة

2010م) إىل أن اخللل يف ﻓهم املديرين لألساليب

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

الكميــة قــد يــؤدي إىل انحــراف املســار اإلداري

ويف حال انتﻘاء العوامـل تـنجح عمليـة التحليـل

للمؤسسة وﻓشـلها يف الوصـول إىل العديـد مـن

الكمي ويتم اعتامدهـا بشـكل آيل يف عمليـة اختـاذ

نواتج األداء الﻘيايس املتوقعة.

الﻘــرار وﻓﻘــا للمعطيــات الرقميــة( .املنصــور،

كام أشارت نتائج دراسة (إبـراهيم2013 ،م)

2013م ،ص)286

إىل أن عــدم االعــتامد عــىل الﺒيانــات اإلحصــائية

لالك يرى الﺒاحث أن هناك عالقة عميﻘة بني

الكميـــة الـــواردة مـــن خمرجـــات تكنولوجيـــا

استخدام الطـرق الكميـة واختـاذ الﻘـرار اإلداري

املعلومات والتحول نحو الﻘرار الروتينـي النـاتج

لالك ﻓإن املناصب الﻘيادية العليا جيب أن تتسلح

عن اخلربة أدى إىل انخفـاض عوائـد الكثـري مـن

بكل األدوات الالزمـة ملواجهـة املتغـريات التـي

املنظامت اإلدارية وبشكل واضح.

تطرحهـا األبعـاد اإلداريـة احلديثـة وإن هـاا لـن

ويالحظ الﺒاحث أن هناك حالة من الرتاخـي

يتحﻘق دون املعرﻓة التامة باألساليب الكمية التـي

يف استخدام معطيات النتائج اإلحصـائية الكميـة

ستساعد عىل اختاذ الﻘرار املناسب.

يف التعــرف عــىل معــدالت الﻘصــور والعجــز يف

مشكلة الدرااة:
تكمن مشكلة الدراسة يف أن خمتلﻒ الﺒحـوث

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

 -3الكشــﻒ عــن معوقــات اســتخدام الطــرق

الكمية أو ضـعﻒ التعامـل مـع األجهـزة التﻘنيـة

الكمية يف اختاذ الﻘرارات اإلدارية لـدى ذوي

لدى الﺒعض وعدم وجود دورات تدريﺒية مؤهلـة

املناصب اإلدارية يف اجلامعات .

متخصصة بالشكل الكـايف حتـى يمكـن للﻘيـادة

 -4التوصل إىل تصور مﻘرتح مـن أجـل حتسـني

اإلدارية باجلامعـة أن تﻘـوم بمهامهـا عـىل أكمـل

استخدام الطرق الكميـة يف اختـاذ الﻘـرارات

وجه .لالك تطرح الدراسة تساؤال رئيسيا وهو:

اإلدارية لدى أصحاب املناصب اإلداريـة يف
اجلامعات .

مـا مــدى اســتخدام الطــرق الكميــة يف اختــاذ
الﻘــرارات اإلداريــة لــدى أصــحاب املناصــب

أهمية الدرااة:
تنﻘسم أمهية الدراسة إىل:

اإلدارية يف اجلامعات السودانية  :جامعات واليـة
اجلزيرة ؟

أ -األمهية النظرية:

أائلة الدرااة:
 -1ما مدى استخدام الطرق الكمية يف املناصـب

 -1تكمــن األمهيــة النظريــة يف أن هنــاك رضورة
ملحة تفرضها التوجهات اإلدارية احلديثة يف

اإلداريــة يف اجلامعــات :الكليــات اجلامعيــة

رضورة استخدام األساليب الكميـة يف إدارة

بوالية اجلزيرة ؟

املؤسسـات اجلامعيـة للتعـرف عـىل النـواتج

 -2مــا طﺒيعــة الﻘــرارات اإلداريــة لــدى ذوي

املتوقعــة مــن األداء ،والﻘيــام بعمليــة اختــاذ

املناصب اإلدارية يف اجلامعات؟

الﻘــرارات اإلداريــة داخلهــا بشــكل مثــايل
يتواﻓــق مــع األهــداف املوضــوعة لرســالة

 -3ما معوقات استخدام الطرق الكمية يف اختـاذ

اجلامعة .ورؤيتها.

الﻘــرارات اإلداريــة لــدى ذوي املناصــب
اإلدارية يف اجلامعات؟

 -2يرغــب الﺒاحــث يف أن تكــون ورقــة العمــل

 -4ما التصور املﻘرتح من أجل حتسني اسـتخدام

احلاليــة نــواة إلجــراء مزيــد مــن الدراســات

الطرق الكميـة يف اختـاذ الﻘـرارات اإلداريـة

املستﻘﺒلية حـول كيفيـة اسـتخدام األسـاليب

لدى ذوي املناصب اإلدارية يف اجلامعات؟

الكميـــة يف اختـــاذ الﻘـــرار يف اجلامعـــات
السودانية.

أهداف الدرااة :
 -1التعرف عىل مدى استخدام الطرق الكمية يف

ب -األمهية التطﺒيﻘية:

املناصب اإلدارية يف اجلامعات بوالية اجلزيرة.

 -1يمكن أن تسهم نتـائج الدراسـة يف مسـاعدة

 -2التعرف عىل طﺒيعة الﻘـرارات اإلداريـة لـدى

أصحاب املناصـب اإلداريـة العليـا يف اختـاذ

ذوي املناصب اإلدارية يف اجلامعات .

الﻘــرارات اإلداريــة قــائمني بــالك عــىل
55

اﻟﻣﺟﻠد ( )٥اﻟﻌدد ( ١٤٣٩ ، )٢ھــ  ٢٠١٨ -م

ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺧﺎﻟد ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ

استخدام األساليب الكمية والتﻘارير الرقمية

للوصــول إىل النتيجــة النهائيــة وتنﻘســم أﻓعــال

التي خترج من نواتج األداء.

األﻓــراد إىل قســمني :الﻘســم الشــعوري ويكــون
نتيجة التمعن والتفكري وما ينتج عنه يسمى قرارا،

 -2يمكن أن تسهم نتائج الدراسة يف بناء تصـور

والﻘسم الالشعوري يكون بدهيا وتلﻘائيا وينتهـي

مﻘـــرتح يﺒـــني كيفيـــة اســـتخدام توظيـــﻒ

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

األساليب الكمية يف اختاذ الﻘرار للوصول إىل

"العملية التي تؤدي إىل اختيار بـدائل خمتلفـة

أعـــىل النتـــائج وقياســـات األداء املثاليـــة

وهو يتفق مع طﺒيعة العديد من املواقـﻒ اإلداريـة

للجامعات السودانية.

للعملية التعليمية حيـث أن مـن لـه سـلطة اختـاذ

مصطلحات الدرااة:

الﻘرارات يف موقـﻒ يطلـب ﻓيـه أن خيتـار بـديال

 -1الطرق الكمية

معينا " (اخلويل2009 ،م ،ص)17

"العلــم الــاي يســتخدم الوســائل الكميــة

"مﻘدرة الﻘائد عىل رشح الﻘرار والتحفيز عىل

والرقمي ـة والــنامذج الرياضــية للتوصــل للﻘــرار

تطﺒيﻘه وإزالة كل العﻘﺒات التي تﻘـﻒ يف سـﺒيله "

األمثل الاي يساعد املنظمة عىل حـل املشـكالت

(اجللﺒي2010 ،م ،ص)10

ومواجهة املتغريات الﺒيئية يف ظل املـوارد الﺒرشـية

ويعرﻓها الﺒاحث إجرائيا :الﻘـدرة عـىل حسـم

واملادية املتاحة " (إبراهيم2006 ،م ،ص)31

أحد املواقﻒ واملشاكل اإلدارية التي تواجـه ذوي

"االعتامد عىل التفسري العلمي للمشـكلة مـن

املناصب اإلدارية العليا يف اجلامعة هبـدف إعطـاء

خالل حتديد املشكلة ثم مجع الﺒيانات واملعلومات

حلــول للتغلــب عليهــا وذلــك لتحﻘيــق رســالة

الرقمية الالزمة عن املشكلة وحتديـد احللـول ثـم

اجلامعة ورؤيتها وأهداﻓها.

تﻘييم تلك احللول مع اختيـار أﻓضـلها ثـم تنفيـا
الﻘرار اإلداري" (إبراهيم2013 ،م ،ص)83

حدود الدرااة:
 -1احلدود املوضوعية :يركز موضوع الدراسة عىل

ويعرﻓها الﺒاحث إجرائيا :اسـتخدام الﺒيانـات

تناول مدى اسـتخدام الطـرق الكميـة يف اختـاذ

اإلحصائية الكمية الﻘائمة عىل التﻘنيـات الرقميـة

الﻘــرارات اإلداريـة لــدى أصــحاب املناصــب

يف االطــالع عــىل أداء اجلامعــة ونﻘــاط الﻘصــور

اإلدارية يف اجلامعات السودانية بوالية اجلزيرة

والعجـز ونﻘــاط الﻘــوة وذلـك ملعرﻓــة الﻘــرارات

 -2احلدود املكانية :تطﺒق الدراسة عىل الكليـات

اإلدارية املناسﺒة التي جيب اختاذها يف اجلامعة.

اجلامعية بوالية اجلزيرة – السودان

 -2الﻘرارات اإلدارية :

 -3احلــدود الزمانيــة :تطﺒــق الدراســة يف العــام

تعني كلمة قرار بأهنا "الﺒت النهـائي واإلرادة

اجلامعي 2018 - 2017م.

املحددة للفرد بام جيـب ﻓعلـه ومـا ال جيـب ﻓعلـه
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النتائج أمهها :أن قدرات الﻘيـادة العليـا ذات أثـر

ثانياً :الدرااات السابقة و التعقي عليها:
 -1دراســة الشــمري (2017م) بعنــوان "دور

إجيايب عىل ﻓاعلية الﻘرار ،كام أن اهليكل التنظيمـي

الﺒحــث املؤسيس ـ يف دعــم اختــاذ الﻘــرارات

يتوسط العالقة بني قدرات الﻘيادة العليا وﻓاعليـة

باجلامعـــات الســـعودية الناشـــئة :دراســـة

الﻘرار يف املنظامت.

ميدانية".

 -3دراســة روهــاين ) (rouhani, 2016بعنــوان

هدﻓت الدراسة إىل التعرف عىل ماهية الﺒحث

"العالقة بني وظـائﻒ استﻘصـاء املعلومـات

املؤسيســـ ،ودوره يف دعـــم اختـــاذ الﻘـــرارات

وﻓوائــد دعــم الﻘــرار والفوائــد التنظيميــة يف

باجلامعــات الســعودية الناشــئة ،وتكونــت عينــة

سياق بيئة الﻘرار"

الدراسة من ( )338عضوا مـن عمـداء ووكـالء

هدﻓت الدراسة إىل الكشﻒ عن العالقـة بـني

الكليات ورؤسـاء ومرشـيف األقسـام العلميـة يف

وظائﻒ استﻘصاء املعلومات وﻓوائد دعـم الﻘـرار

مخــس جامعــات ســعودية ناشــئة وهــي :الــدمام

والفوائد التنظيمية يف سياق بيئة الﻘرار ،وتكونـت

واجلــوف وشــﻘراء ونجــران والﺒاحــة ،وتوصــل

عينــة الدراســة مــن ( )228رشكــة مــن خمتلــﻒ

الﺒاحث إىل جمموعة من النتـائج أمههـا :إن هنـاك

الصناعات املوجودة يف بلـدان الرشـق األوسـط،

رضورة يف توجيـــــه عمليـــــات التخطـــــيط

واســـتخدم الﺒاحـــث االســـتﺒانة كـــأداة جلمـــع

االســرتاتيجي لتطــوير منظومــة صــنع الﻘــرارات

املعلومــات ،وتوصــل الﺒاحــث إىل جمموعــة مــن

اجلامعية وإعداد اسرتاتيجيات استرشاﻓية ملواجهة

النتــائج أمههــا :وجــود عالقــة ذات مغــزى بــني

التحـــديات املتوقعـــة يف اجلامعـــات الســـعودية

وظائﻒ استﻘصاء املعلومات وﻓوائد دعـم الﻘـرار

الناشئة.

عىل خمتلﻒ أنواع تلك املنظامت.

 -2دراســة حامــد (2017م) بعنــوان "الــدور

 -4دراســة إبــراهيم (2013م) بعنــوان "أثــر

الوسيط للهيكل التنظيمي يف عالقـة قـدرات

استخدام الطرق الكمية عىل اختـاذ الﻘـرارات

الﻘيادة العليا بفاعلية الﻘرار :دراسـة تطﺒيﻘيـة

اإلداريـــة :دراســـة الرشـــكة الســـودانية

عىل مديري الوحدات بجامعة بيشة"

لالتصاالت سوداتل"

هدﻓت الدراسة إىل التعـرف عـىل أثـر الـدور

هدﻓت الدراسة إىل التعرف عىل مدى اسـتخدام

الوســيط للهيكــل التنظيمــي يف عالقــة قــدرات

املـــديرين يف الرشـــكة الســـودانية لالتصـــاالت

الﻘيــادة العليــا وﻓاعليــة الﻘــرار ،وتكونــت عينــة

ألســاليب التحليــل الكمــي يف اختــاذ الﻘــرارات،

الدراسة مـن ( )50موظفـا مـن الﻘيـادات العليـا

وتوصل الﺒاحث إىل جمموعة من النتائج أمهها :أن

بجامعة بيشة ،واستخدم الﺒاحث االستﺒانة جلمـع

درجة معرﻓـة املـديرين بـالطرق الكميـة قليلـة أو

املعلومــات ،وتوصــل الﺒاحــث إىل جمموعــة مــن

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

التعقي على الدرااات السابقة :
يظهر من خالل استعراض الدراسات السابﻘة

احلكم الشخيص) يف اختاذ الﻘرارات.

وجود تنوع يف طﺒيعة جمتمع الﺒحث الاي تناولتـه

التﻘليدية امثلة يف (اخلربة السـابﻘة ،االستشـارات،

حيــث ركــزت دراســة ( حامــد2017 ،م ) عــىل

 -5دراســة املنصــور (2010م) بعنــوان "دور

الدور الوسيط للهيكل التنظيمي يف عالقة قدرات

األســـاليب الكميـــة يف اختـــاذ الﻘـــرارات

الﻘيادة العليا وﻓاعلية الﻘرار .بينام ركـزت دراسـة

االستثامرية :دراسة حالة دار جامعـة الﻘـرآن

) (rouhani, 2016عــىل العالقــة بــني وظــائﻒ

الكريم والعلوم اإلسالمية للطﺒاعـة والنرشـ

استﻘصاء املعلومات وﻓوائد دعم الﻘرار والفوائـد

بالسودان"

التنظيمية يف سياق بيئة الﻘرار

هــدﻓت الدراســة إىل التعــرف عــىل أمهيــة

تشاهبت الدراسة مع دراسة كل من (ابراهيم،

استخدام األساليب الكمية يف تعظـيم الربحيـة يف

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

رشكــة دار جامعــة الﻘــرآن الكــريم والعلــوم

لدور األساليب الكمية الختاذ الﻘـرارات اإلداريـة.

اإلسالمية للطﺒاعـة والنرشـ وذلـك نظـرا ألمهيـة

ودراسة (الشـمري2017 ،م) لتناوهلـا نفسـعينة

الربجمــة اخلطيــة يف إعــادة توزيــع املــوارد األوليــة

الدراسة متمثلة يف الﻘيادات باجلامعات.

بطريﻘة مثىل ،كام أن هاه الطريﻘة متكننا من حتديـد
الكميــة الواجــب إنتاجهــا هبــدف تعظــيم ربــح
الرشكة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )7أنواع من
الكتب املختلفـة وهـي :كتـب املحاسـﺒة واإلدارة
واللغات واألرسة والكمﺒيوتر والرياضة والدين،

يف املجمل ﻓـإن الدراسـات السـابﻘة تنوعـت يف
اهلــدف و عينــة الدراســة إال أهنــا متيــزت مجيعهــا يف
السعي إىل اختـاذ الﻘـرار املناسـب  ،وكـالك متيـزت
بمعاجلة مواضيع مهمة بالنسﺒة للمؤسسات املختلفة.

واستخدم الﺒاحـث أسـلوب التحليـل الكمـي يف

متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابﻘة

معرﻓة حجـم إنتـاج اجلامعـة للكتـب املـاكورة،

يف كوهنا تكشﻒ عن معوقـات اسـتخدام الطـرق

وتوصل الﺒاحث إىل جمموعة من النتائج أمهها :أن

الكميــة يف اختــاذ الﻘــرارات اإلداريــة لــدى ذوي

استخدام األساليب الكميـة يف ختصـي

املناصب اإلدارية يف اجلامعات.

املـوارد

يعمل عىل زيادة عائدات اجلامعـات بنسـﺒة ()19

ثالثاً :اإلجراءات املنهجية:

 %وعىل اجلامعة أن تنتج مـن الكتـب التـي حتﻘـق

منهج الدرااة:
من أجل حتﻘيق األهـداف اسـتخدم الﺒاحـث

أرباحـــا عاليـــة مثـــل (اإلدارة – اللغـــات -
الكمﺒيوتر -الكتب الدينية) ،لالك ﻓـإن التحليـل

املنهج الوصفي التحلييل الاي حياول مـن خاللـه

الكمي يعترب عامال مهام يف عملية اختاذ الﻘـرارات

وصــﻒ الظــاهرة موضــوع الدراســة  ،و حتليــل

اإلدارية.

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

أدوات الدرااة:
قام الﺒاحث بإعداد األدوات اآلتية:

األحداث املعارصة  ،ﻓهو أحد أشكال التحليـل و

استﺒانة للتعرف عىل مـدى اسـتخدام الطـرق

التفسري املنظم لوصﻒ ظاهرة أو مشكلة  ،ويﻘـدم
بيانات عن خصائ

الكمية يف اختاذ الﻘرارات اإلدارية لدى أصـحاب

معينة يف الواقع".

املناصب اإلدارية يف اجلامعات السـودانية بواليـة

واملنهج الوصفي يف جممله هـو جتميـع الﺒيانـات

اجلزيرة وتكونت من عدة حماور وهي:

حول ظـاهرة معينـة وحتليـل تلـك الﺒيانـات اآلتيـة
للوصول إىل النتيجة النهائية للدراسـة ،والدراسـات

املحور األول :الﺒيانات الديموغراﻓية

الوصفية ال تتحكم يف طﺒيعة املعاجلة ،ولكن تـدرس

املحور الثاين :واقع استخدام الطـرق كميـة يف

املتغريات كام وجدت يف الطﺒيعة ،أو الواقع كـام هـي

اختاذ الﻘرارات اإلدارية

موجودة أصال ،ولالك هي جتميـع املعلومـات عـن

املحور الثالـث :معوقـات اسـتخدام الطـرق

الظاهرة لوصفها كام وكيفا.

الكمية يف اختاذ الﻘرارات اإلدارية

ملعاجلة اجلوانب التحليليـة ملوضـوع الدراسـة

املحــور الرابــع  :تصــور مﻘــرتح الســتخدام

جلأ الﺒاحث اىل مجع الﺒيانات من خالل االسـتﺒانة

الطرق الكمية يف اختاذ الﻘرارات اإلدارية

كأداة رئيسة للدراسة

الصدق والثبات :
صدق االستﺒانة يعني " أن تﻘيس االستﺒانة ما

جمتمع الدرااة :
جمتمــع الدراســة يعــرف بأنــه مجيــع مفــردات

وضــعت لﻘياســه " ( اجلرجــاوي )2010 ،تــم

الظاهرة التي يدرسها الﺒاحث و بناء عىل مشـكلة

التأكد من صدق االستﺒانة بطريﻘتني:

الدراسة و أهداﻓها ﻓإن املجتمع املستهدف يتكون

أوال :حتكيم االستﺒانة من قﺒل أساتاة خمتصني .

من أعضاء هيئة التـدريس باجلامعـات السـودانية

ثانيا :تم التأكد من اختﺒار صدق و ثﺒات االستﺒانة

الاين يتﻘلدون املناصب اإلدارية (صناع الﻘرار).

عن طريق الفا كرونﺒا حيث بلغ ثﺒات االسـتﺒانة

عينة الدرااة :
تم اختيار عينة عشوائية مﻘدارها ( )50عضـو

( )0.75بينام بلغ الصدق ()0.86
األاالي اإلحصائية املقرتحة:
حدد الﺒاحـث األسـاليب بنـاء عـىل األسـئلة

هيئة التـدريس الـاين يتﻘلـدون مناصـب إداريـة
باجلامعات السودانية جامعـات واليـة اجلزيـرة ،

والتي يمكن من خالهلـا معرﻓـة مـدى اسـتخدام

بــالتعليم احلكــومي بشــﻘيه األكــاديمي والتﻘنــي

الطرق الكمية يف اختـاذ الﻘـرارات اإلداريـة لـدى

والتعليم األهيل  ،حيث تم توزيع عينة استطالعية

أصـــحاب املناصـــب اإلداريـــة يف اجلامعـــات

مﻘـــدارها ( )10اســـتﺒانات لﻘيـــاس الصـــدق

السودانية بوالية اجلزيرة .

والثﺒات ،و قد تم إدخاهلا يف التحليل النهائي .
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 /1التكرارات واملتوسطات ،النسب املئوية

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

 /2جداول التﻘاطعـات ( Tow – way cross

املالحظ هنـا نسـﺒة أصـحاب املناصـب اإلداريـة
تتمركز يف الفئة العمرية ما بني (  30أقل من) 35

 ) tabulationللعالقة بني املتغريات الديموغراﻓية
ومدى استخدام األسـاليب الكميـة ،و املعوقـات

اجلدول رقم ( :)3يوضح توزيع عينة الدرااة
حس نوع الكلية
النسبة املئوية
التكرار
الكلية
حكومية
54.0
27
تقانية
30.0
15
أهلية
16.0
8
اجملموع
100.0
50

التي حتد من استخدام األساليب الكميـة يف اختـاذ
الﻘرارات اإلدارية و احللول املﻘرتحة .
جدول رقم ( :)1توزيع عينة الدرااة
حس النوع
النسبة
العدد
اجلنس
ذكر
%78
39
أنثى
%22
11
اجملموع
%100
50

املصدر  :تصميم الﺒاحث من نتائج حتليل االستﺒانة

اجلدول أعـاله يوضـح أن الﻘطـاع احلكـومي

املصدر :تصميم الﺒاحث من نتائج حتليل االستﺒانة

أكرب من الﻘطاع التﻘني و األهـيل إذ بلغـت نسـﺒته
( )% 54ثـم يليـه الﻘطـاع التﻘـاين نســﺒته ()% 30

يتضح من اجلدول أعاله نسﺒة أن الاكور أعىل

وأخــريا الﻘطــاع األهــيل ( ) %16هــاا يــدل عــىل

مــن نســﺒة اإلنــاث حيــث بلغــت نســﺒة الــاكور

انتشار الكليات احلكومية بوالية اجلزيرة أكرب مـن

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

الكليات التﻘانية و االهلية .

نسﺒة أصحاب املناصب اإلدارية لصالح اإلناث .

جدول رقم ( :)4يوضح توزيع العينة حس
املوقع اإلداري
التكرار النسبة
املوقع اإلداري
عميد كلية
20.0
10
نائب عميد
4.0
2
قسم
رئيس
46.0
23
أمني شؤون طالب
6.0
3
ضابط تسجيل و امتحانات
12.0
6
أخرى
12.0
6

جدول رقم ( :)2يوضح توزيع عينة الدرااة
حس العمر
النسبة املئوية
التكرار
العمر
30أقل من25
20.0
10
35أقل من30
38.0
19
40أقل من35
18.0
9
 فأكثر4524.0
12
املصدر :تصميم الﺒاحث من نتائج حتليل االستﺒانة

املصدر  :تصميم الﺒاحث من نتائج حتليل االستﺒانة

يتضح من جـدول ( )2مـا نسـﺒته  % 38مـن

اجلدول أعاله يوضح أن ما نسـﺒته  %46مـن

عينة الدراسة أعامرهم ما بني ( 30أقل من ، )35

عينة الدراسة لرؤسـاء األقسـام العلميـة  ،بيـنام

 % 24أعامرهم ما من  45ﻓأكثر  %20 ،أعامرهـم

 %20لعمــداء كليــات ( )%12لضــابط تســجيل

مـا بـني ( 25أقـل مـن )30بيـنام  %18مـن عينــة
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وامتحانات ثم يليه أمـني شـؤون طـالب بنسـﺒة

ثــم تليهــا العلــوم اهلندســية و التﻘنيــة ( ،)%24

( .. . )%6الخ

العلــوم االجتامعيــة و اإلنســانية ( ) % 22بيــنام
العلوم الصحية (.)%16

اجلدول رقم ( :)5يوضح توزيع العينة حس
الدرجة الوظيفية
التكرار النسبة املئوية
الدرجة الوظيفية
حماضر
46.0
23
أستاذ مساعد
44.0
22
أستاذ مشارك
8.0
4
أستاذ
2.0
1
اجملموع
100.0
50

جدول رقم ( :)7يوضح توزيع أفراد العينة
حس انوات اخلربة
التكرار النسبة املئوية
سنوات اخلربة
18.0
9
5أقل من1
28.0
14
10أقل من5
28.0
14
15أقل من 10
10.0
5
20أقل من15
16.0
8
فأكثر- 20
اجملموع
100.0
50
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من اجلدول أعاله يتضح أن معظـم أصـحاب

املصدر  :تصميم الﺒاحث من نتائج حتليل االستﺒانة

املناصــب اإلداريــة حمــارضون و بلغــت نســﺒتهم
( )%46ثم يليهم أستاذ مساعد نسﺒتهم (،)% 44

من اجلدول أعاله يتضح أن معظـم أصـحاب

أستاذ مشارك ( ، ) % 8ومن املالحظ أن املناصب

املناصب اإلدارية ترتاوح خربتم ما بـني (  5أقـل

اإلدارية تتمركـز عنـد الدرجـة الوظيفيـة حمـارض

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

وأستاذ مساعد .

( ) %28بينام يليهم أصحاب اخلربات من بـني (1
أقل من  )5و نسﺒتهم ( . ) % 18

جدول رقم ( :)6يوضح توزيع أفراد العينة
حس ختصصاتهم
التكرار النسبة
القطاع التخصصي
املئوية
العلوم االجتماعية واإلنسانية
22.0
11
العلوم الصحية
16.0
8
العلوم اهلندسية و التقنية
24.0
12
العلوم اإلدارية و املالية
38.0
19
اجملموع
100.0
50

جدول رقم ( :)8يوضح مصادر املعرفة
باألاالي الكمية
التكرار النسبة
العبارة
املئوية
الدراسات اجلامعية
28.0
14
الدراسات العليا
22.0
11
الدورات التدريبية
14.0
7
املمارسة و اخلربة
18.0
9
الدراسات اجل و العليا
4.0
2
جامعية و عليا و دورات
4.0
2
اجلامعية و العليا و اخلربات
8.0
4

املصدر  :تصميم الﺒاحث من نتائج حتليل االستﺒانة

اجلــدول أعــاله يﺒــني معظــم ختصصــات
أصحاب املناصب اإلدارية وهي :العلوم اإلدارية

املصدر  :تصميم الﺒاحث من نتائج حتليل االستﺒانة

و املاليـة وبلغـت نسـﺒتهم ( ) % 38و هـاه تعتـرب
نتيجة طﺒيعية نسﺒة للطﺒيعة العلميـة للتخصـ

.
61

اﻟﻣﺟﻠد ( )٥اﻟﻌدد ( ١٤٣٩ ، )٢ھــ  ٢٠١٨ -م

ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺧﺎﻟد ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ

يتضح من اجلدول رقم (  )8ما نسﺒته ( )%28

التدريﺒية (  )% 14من الواضح ان النسـﺒة األكـرب

من عينة الدراسـة مصـادر معـرﻓتهم باألسـاليب

من عينة الدراسـة مصـادر معـرﻓتهم باألسـاليب

الكمية تعزى للدراسات اجلامعية  ،بيـنام ( )% 22

الكمية الدراسات اجلامعيـة و هـاا مـا يـدل عـىل

معرﻓتهم عن طريق الدراسات العليا  ،املامرسـة و

أمهية األساليب الكمية .

اخلربة أخات نسﺒة ( ) % 18ثـم تليهـا الـدورات

جدول رقم ( :)9أهم األاالي الكمية اليت تستخدم
يف اختاذ القرار
العبارة
الربجمة اخلطية
التحليل اإلحصائي
النمذجة و احملاكاة
التحكم يف اجلودة
الربجمة اخلطية و التحليل اإلحصائي
الربجمة اخلطية والنمذجة و احملاكاة
الربجمة اخلطية والتحكم يف اجلودة

التكرار

النسبة املئوية

2
21

4.0
42.0

1
4

2.0
8.0

2
4

4.0
8.0

2

4.0
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استخدامها ضعيﻒ يـرتاوح بـني (  %6اىل .) %2

اجلــدول أعــاله يوضــح أكثــر األســاليب

من النتائج يتضـح أن اسـتخدام معظـم متخـاي

استخداما ملتخاي الﻘـرار حيـث ( بلـغ التحليـل

الﻘــرار لألســاليب الكميــة ال يتعــدى التحليــل

اإلحصائي  ) %42ثم يليـه مﺒـارشة ( الـتحكم يف

اإلحصائي .

اجلودة  ،و الربجمة اخلطيـة و النماجـة و املحاكـاة
 ) %8امــا بﻘيــة األســاليب اإلحصــائية ﻓمســتوى
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اجلدول (  :)10يوضح أهم األاالي التقليدية املستخدمة يف اختاذ القرار
العبارة
اخلربات السابقة
احلكم الشخصي
التجربة و اخلطأ
احلدس و التخمني
اللجان
كل ما سبق ذكره
اخلربات السابقة و اللجان و االستشارات
خربات سابقة حكم شخصي استشارات

التكرار

النسبة املئوية

15
1
1
1
6
14
6
6

30.0
2.0
2.0
2.0
12.0
28.0
12.0
12.0

املصدر  :تصميم الﺒاحث من نتائج حتليل االستﺒانة

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

يتضــح مــن اجلــدول أعــاله أن األســاليب

اســتخداما هــي الــتحكم الشخيصــ و التجربــة

التﻘليدية التي يستخدمها متخاو الﻘرار واخلربات

واخلطـــــأ و احلـــــدث و التخمـــــني ( .) % 2

الســابﻘة بلغــت نســﺒتهام (  ) % 30و هــي أعــىل

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

العبارة
إنشاء وحدة متخصصة باملؤسسة

النسبة املئوية

10

20.0

توفري الربامج اإلحصائية بأجهزة املؤسسة
وجود مدرب متخصص يف اإلحصاء داخل املؤسسة
كل ما ذكر صحيح

5

10.0

4

8.0

22

44.0

توفري برامج إحصائية و وحدة متخصصة باملؤسسة

2

4.0

توفري مدرب و وحدة متخصصة

4

8.0

وجود متخصص و برامج إحصائية

1

2.0

وجود مدرب و وحدة و برامج إحصائية
اجملموع

2

4.0

50

100.0
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وجــود مــدرب متخصـ

يتضح من اجلـدول رقـم (  ) 11أن ( ) % 20

باملؤسســة و ووحــدة

متخصصة و بـرامج إحصـائية ،و(  ) % 44يـرى

مــن عينــة الدراســة يــرى أن الطريﻘــة األنســب

أن أنسب طريﻘة هي نشاء وحدة و تـوﻓري بـرامج

الستخدام األساليب الكميـة هـي إنشـاء وحـدة

إحصائية باملؤسسة و وجود مدرب متخص

متخصصة باملؤسسـة  ،بيـنام (  ) % 8مـنهم يـري

.

اجلدول رقم ( :)12يوضح األاباب اليت حتد من ااتخدام األاالي الكمية
العبارة
عدم الدراية الكافية باألساليب الكمية
عدم توفر برامج إحصائية باملؤسسة
عدم توفر أشخاص متخصصني باملؤسسة
طبيعة العمل اإلداري
كل ما سبق ذكره
عدم توفر الربامج و عدم الدراية الكافية
عدم توفر متخصصني و عدم الدراية الكافية
طبيعة العمل و عدم الدراية الكافية
الدراية و املتخصصني
طبيعة العمل و عدم متخصصني و عد الدراية الكافية
عدم وجود متخصص و عدم وجود برامج إحصائية و طبيعة العمل اإلداري
اجملموع

التكرار

النسبة املئوية

7
2
5
3
21
2
2
1
1
2

14.0
4.0
10.0
6.0
42.0
4.0
4.0
2.0
2.0
4.0

4
50

8.0
100.0

املصدر  :تصميم الﺒاحث من نتائج حتليل االستﺒانة

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

النتائج و التوصيات:

من عينة الدراسة يرى أن كل العﺒـارات حتـد مـن

النتائج:
• بلغ عدد عينة الدراسة من الاكور ( )39بنسـﺒة

استخدام األساليب الكمية ،وهي :عـدم الدرايـة
الكاﻓية باألساليب الكمية ،وعدم توﻓر أشـخاص

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

متخصصــني باملؤسســة ،وعــدم تــوﻓر بــرامج

() %22

إحصــائية بــأجهزة املؤسســة ،وطﺒيعــة العمــل

• أثﺒتت الدراسة أن الطريﻘة األنسب الستخدام

اإلداري.

األساليب الكمية الختاذ الﻘرار هي إنشـاء وحـدة
متخصصة باألساليب الكمية يف املؤسسة.
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• توصلت الدراسة إىل أن ( ) %72من أصحاب

قائمة املراجع:

املناصــب اإلداريــة يســتخدمون األســاليب

أوالً :املراجع العربية:
إبــراهيم ،أمحــد عــثامن حممــد2013( ،م) .أثــر

اإلحصائي ﻓﻘط ،وبلغت نسﺒتهم ( )%42بينام

استخدام الطرق الكمية عىل اختـاذ الﻘـرارات

( )%30مــن أصــحاب املناصــب اإلداريــة

اإلداريــــة :دراســــة الرشــــكة الســــودانية

يستخدمون من الطرق التﻘليدية يف اختاذ الﻘرار

لالتصــاالت ســود اتــل ،جملــة األكاديميــة

طريﻘــة اخلــربات الســابﻘة ،ثــم تليهــا عمــل

األمريكيــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا،

اللجان.

الواليات املتحدة األمريكية ،مج ،4ع.8

الكمية لكـن معظمهـم يسـتخدمون التحليـل

• أثﺒتت الدراسة أن من أهم املشـاكل التـي حتـد

إبراهيم ،أمحد عثامن2006( ،م) .تفعيل استخدام

من استخدام األساليب الكميـة عـدم الدرايـة

الطرق الكميـة يف اختـاذ الﻘـرارات اإلداريـة:

الكاﻓيـة ملتخــاي الﻘــرار باألســاليب الكميــة،

دراسة حالة الرشـكة السـودانية لالتصـاالت

وعـــدم تـــوﻓر أشـــخاص متخصصـــني يف

املحدودة (سود اتل) ،رسـالة دكتـوراه ،كليـة

األساليب الكمية باملؤسسة

الدراسات العليا ،جامعة النيلني ،السودان.
أبو معيلش ،أمـاين حممـد 2013( .م) .احلاكميـة

التوصيات:
• البــد مــن التــدريب الكــايف عــىل مجيــع طــرق

املؤسسية ودورها يف صنع الﻘرارات اإلداريـة
واألكاديميــة يف اجلامعــات األردنيــة ،رســالة

األساليب الكميـة لتنميـة مهـارات اسـتخدام

ماجستري ،كلية األعامل ،جامعة عامن العربية،

األساليب الكمية لاوي املناصب اإلدارية .

األردن.

• إنشاء وحدة متخصصة باسـتخدام األسـاليب

اجلرجـاوي ،زيـاد  )2010 ( .الﻘواعـد املنهجيـة

الكمية بالكليات .

لﺒناء االستﺒيان  ،الطﺒعة الثانية  ،مطﺒعـة أبنـاء

• توﻓري أعضاء متخصصني باألسـاليب الكميـة

اجلراح ﻓلسطني

بجميع الكليات .

اجللﺒــي ،حممــد 2010( .م) .ســلوكيات الﻘائــد

• الرتكيــزعىل حتديــد االحتياجــات التدريﺒيــة

التحوييل ،ورقـة عمـل مﻘدمـة لعـامل اإلدارة،

ألصحاب املناصب اإلدارية.

منتــدى العلــوم اإلداريــة ،الشــﺒكة العربيــة

• الرتكيز عـىل األعضـاء الـاين لـدهيم خـربات

للتنمية املجتمعية.

سابﻘة يف جمال األسـاليب الكميـة و أصـحاب

حامــد ،آدم أمحــد موســى2017(.م) .الــدور

ختصصات العلوم اإلدارية.

الوسيط للهيكل التنظيمي يف عالقـة قـدرات
الﻘيادة العليا بفاعلية الﻘـرار :دراسـة تطﺒيﻘيـة
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عىل مـديري الوحـدات جامعـة بيشـة ،جملـة

املجنوين ،بسمة بنت عﺒـد املحسـن بـن عﺒـد اهلل.

العلــوم االقتصــادية واإلداريــة والﻘانونيــة،

(2011م) .مشاركة اإلداريـات بجـامعتي أم

املركز الﻘومي للﺒحوث ،ﻓلسطني ،مج ،1ع.3

اقرى بمكة املكرمة وامللك عﺒد العزيـز بجـدة

احلمــداين  ،موﻓــق  . ) 2006 (.منــاهج الﺒحــث

يف اختاذ أنواع الﻘـرارات ،دراسـات عربيـة يف
الرتبية وعلم النفس ،السعودية ،مج ،5ع4

العلمــي  ،األردن  ،عــامن  ،مؤسســة الــوراق

املنصــــور ،منصــــور أمحــــد2010( .م) .دور

للنرش .

األســـاليب الكميـــة يف اختـــاذ الﻘـــرارات

احلوامدة ،نضال صالح ،والعﺒيـدي ،أمـل حممـد.

االستثامرية :دراسة حالـة دار جامعـة الﻘـرآن

(2013م) .أثر امارسة اإلدارة بالتجوال عـىل

الكريم والعلوم اإلسـالمية للطﺒاعـة والنرشـ

ﻓاعلية عملية اختاذ الﻘرارات :دراسة تطﺒيﻘيـة

الســودان ،أعــامل نــدوات وملتﻘيــات دور

عــىل اجلامعــات األردنيــة الرســمية ،جملــة

اإلحصـــاء وبحـــوث العمليـــات يف اختـــاذ

دراسات إدارية ،العراق ،مج ،6ع.11

الﻘرارات ،املنظمة العربيـة للتنميـة اإلداريـة،

اخلــويل ،صــالح 2009(.م) .مراكــز املعلومــات

مص.

ودورها يف صنع واختاذ ودعم الﻘرار الرتبـوي
يف اإلدارة التعليميـــة ،دار العلـــم واإليـــامن،

ثانياً :املراجع األجنبية

الﻘاهرة.
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شـــطناوي ،مجيـــل عـــيل2013( .م) .ﻓاعليـــة
الﻘـــرارات املتخـــاة يف جمـــالس األقســـام
األكاديمية يف اجلامعـات األردنيـة :العﻘﺒـات
واحللــول املﻘرتحــة ،رســالة دكتــوراة ،كليــة
الرتبية ،جامعة الريموك ،األردن.
الشــمري ،غــريب بــن مرجــي2017( .م) .دور
الﺒحــث املؤسيس ـ يف دعــم اختــاذ الﻘــرارات
باجلامعات السعودية الناشئة :دراسة ميدانيـة،
املجلة الرتبوية ،الكويت ،مج ،31ع.124
عﺒــد اهلل ،حممــد عﺒــد اهلل2012( .م) .الﺒحــث
املؤسيس مـدخل لتطـوير مؤسسـات التعلـيم
اجلــامعي ،جملــة كليــة الرتبيــة باإلســكندرية،
مص.)1( 22 ،
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االستبانة
درااة مدى ااتخدام الطرق الكمية يف اختاذ القرارات اإلدارية ألصحاب املناص اإلدارية
يف اجلامعات السودانية
( 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 .
تدف هاه الدراسة للتعرف عىل مدى استخدام األساليب الكمية ألصحاب املناصب اإلدارية
باجلامعات السودانية ( -جامعات والية اجلزيرة) ،مﻘدرة لكم جهدكم وأمانتكم كام تؤكد الﺒاحثة أن
الﺒيانات ستعامل بالرسية التامة وستكون ألغراض الﺒحث العلمي ﻓﻘط.
ولكم جزيل الشكر...

الباحثة
د .هالة الزبري الصديق اإلمام
أستاذ مساعد – جامعة امللك خالد
كلية اجملتمع للبنات بأبها
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القائمة ( أ )  :البيانات الشخصية:
النوع :
ذكر

أنثى





العمر :
 25أقل من 30



 30أقل من 35



 40أقل من 45



 - 45ﻓأكثر



 35أقل من 40



الكلية التي تعمل هبا :
حكومية

تﻘانية



أهلية





املوقع اإلداري :


نائب عميد

عميد

أمني شؤون طالب



أخرى مع ذكر املنصب اإلداري



رئيس قسم



ضابط التسجيل و االمتحانات




الدرجة الوظيفية -:
حمارض

أستاذ مساعد



أستاذ مشارك





أستاذ

الﻘطاع التخصيص :
العلوم اإلنسانية و االجتامعية

 العلوم الصحية



العلوم اهلندسية و التﻘنية

 العلوم اإلدارية و املالية



سنوات اخلربة:
 1أقل من 5

 5 أقل من  10

 15أقل من 20

 - 20 ﻓأكثر

 10أقل من 15





الﻘائمة ( ب ) :
مدى املعرﻓة باألساليب الكمية يف اختاذ الﻘرارات وتطﺒيﻘاتا
 -1معرﻓتي باألساليب الكمية يف اختاذ الﻘرار
امتازة



جيدة جدا



متوسطة



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



جيدة جدا



متوسطة



ال أدري



جيدة



 -3لدي رغﺒة يف استخدام األساليب الكمية يف عميل
كﺒرية جدا



كﺒرية



قليلة



ال توجد



متوسطة



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



كﺒرية



قليلة



ال توجد



متوسطة



 -5ان كان لديك معرﻓه باألساليب الكميه ماهي مصادر معرﻓتك هبا
الدراسات اجلامعية



الدراسات العليا



الدورات التدريﺒية



املامرسة و اخلربة



أخرى مع ذكر املصدر



 -6هل تطﺒق االساليب الكمية يف جمال عملك
نعم

ال





ال أدري



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



التحليل االحصائي



التحكم يف اجلودة



أخرى مع ذكرها



النماجة و املحاكاة



 -8أختا من االساليب التﻘليدية يف عملية اختاذ الﻘرار :
اخلربات السابﻘة



احلدس و التخمني 
كل ما سﺒق ذكره



احلكم الشخيص



التجربة و اخلطأ



اللجان



االستشارات



أخرى مع ذكرها
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الﻘائمة ( ج ) :
 -9من االمور التي حتد من استخدام االساليب الكمية يف اختاذ الﻘرار :
عدم الدراية الكاﻓية باألساليب الكمية



عدم توﻓر الربامج اإلحصائية



عدم توﻓر اشخاص متخصصني يف جمال األساليب الكمية باملؤسسة



طﺒيعة العمل اإلداري



كل ما سﺒق ذكره



أخرى مع الاكر



الﻘائمة ( د ) :
الطريﻘة األنسب يف رأيك الستخدام األساليب الكمية الختاذ الﻘرار هي :
أنشاء وحدة متخصصة باملؤسسة



توﻓري الربامج اإلحصائية بأجهزة املؤسسة



وجود مدرب متخص
االستعانة بشخ

يف جمال اإلحصاء داخل املؤسسة

متخص

من خارج املؤسسة عند احلاجة




كل ما سﺒق ذكره



أخرى مع الاكر
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