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 تاراواقع استخدام املديرين لألساليب الكمية يف اختاذ القر 
 دراسة ميدانية على األجهزة احلكومية مبدينة الرايض

 
 و راشد بن حممد احلمايل* *وحيد بن أمحد اهلندي

ارة ووكيل عم بقسم األساليب الكمية أستاذ مساعد **و  قسم اإلدارة العامةأستاذ مشارك ورئيس 

 كلية العلوم اإلدارية، جامعة الملك سعود كتبات،شؤون الم
 هـ(13/1/1423هـ، وقبل للنشر في 29/1/1422)قدم للنشر في 

 
تهدد  هدذا الدراسدة  لدت التعدر  علدت واقدع اسدتخدام المدديرين لألسداليب  ملخص البحث. 

اض، مدن خد ل التعدر  الكمية في اتخاذ القرارات داخل األجهدةة الككوميدة بمديندة الريد
علت مستوى معرفة المديرين باألساليب الكميدة، ومددى كداجتهم خسدتخدام تلدك األسداليب 
ودرجة تطبيقهم لها في أعمالهم. كما تم التعر  علت أهم األساليب الكمية المستخدمة فدي 
اتخدداذ القددرارات، والتعددر  علددت معددادر المعرفددة بهددا، والرألبددة فددي معرفددة األسدداليب 

والتعر  علدت أسداليب اتخداذ القدرارات فدي األجهدةة الككوميدة. وشدملت الدراسدة  الكمية
جميددع األجهددةة الككوميددة مددن وةارات، ومؤسسددات عامددة، وأجهددةة أخددرى مددن خدد ل 
استبانة تم تعميمها لهدذا الردرض أجابدت عليهدا عيندة تدم اختيارهدا مدن العداملين فدي تلدك 

عدددوي واخسدددتدخلي للتعامدددل مدددع بياندددات األجهدددةة الككوميدددة. وتدددم اسدددتخدام التكليدددل الو
الدراسة. وتوعلت الدراسة  لت عدد من النتائج والمؤشرات التي تعبر عن واقع اسدتخدام 
المددديرين لألسدداليب الكميددة، كيددن تبددين أن ألالبيددة موددردات عينددة الدراسددة لددديهم معرفددة 

شدكل كبيدر فدي متوسطة باألساليب الكمية، كمدا أن ألدالبيتهم تسدتخدم التكليدل اإلكعدائي ب
أعمدالهم. وهندداك نسددبة كبيددرة مددن موددردات عيندة الدراسددة لددديهم رألبددة كبيددرة فددي معرفددة 
األساليب الكمية واستخدامها في أعمالهم. كما قدمت الدراسدة بعدض التوعديات التدي مدن 
شأنها توعيل اسدتخدام األسداليب الكميدة مدن قبدل المدديرين ومنهدا اخهتمدام بالبعدد التعليمدي 
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وتكثي  تدريب مدراء القطاع العام وكثهم علدت اسدتخدام األسداليب الكميدة فدي  والتدريبي
اتخاذ القرارات، باإلضافة  لت  نشاء مراكة دعدم استشدارية لألسداليب الكميدة فدي القطداع 
العام وعقد ندوات متخععة توضح فوائد استخدام األساليب الكمية و مددى  سدهامها فدي 

  نجاة األعمال بدقة وكواءة. الرفع من اإلنتاجية والسرعة في 

 
 املقدمة

تلعددب األجهددةة الككوميددة فددي الوقددت الكاضددر دورا مهمددا فددي تقددديم 
الخدمات و نتاج بعض السلع، وتةداد أهمية هدذا الددور مدع كجدم الةيدادة فدي 
المسؤوليات الملقاة علت عاتق هذا القطاع، كين لدم يعدد دورا مقتعدرال علدت 

ا لممارسددة مهددام ذات طبيعـددـة اقتعاديــددـة تقددديم الخدددمات، و نمددا تجاوةهدد
بكتــددـة. ومــددـع اةديدداد عدددد األجهددةة الككوميددة واةديدداد المسددؤوليات التددي 
ل يجدب التوكيدر فيدق لتكقيدق  تضطلع بها، يعبح اتخـــاذ القـــرار أمدرال كيـدـويا

( فدددي مدددل مكدوديدددة Effectiveness( والواعليـدددـة )Efficiencyمبددددأي الكوددداءة )
اخقتعادية المتاكة لهذا األجهةة،  ضــدـافة  لدت ذلــدـك فدون توســدـع  الموارد

دور القطــاع الككومي واألعباء الملقـــاة عليق مع اخنوتــاح العالمي وتكرير 
 World Trade( WTOالقيددددود والدددددخول فددددي منممددددة التجددددارة العالميددددة )

Organization ل فددي ترشدديد القددرار فددي الجهدداة الككددوم ي بمددا يكوددل أسددهم أيضددا
اخسددتخدام األمثددل للمددوارد الماليددة والبشددرية. مددن هنددا تددأتي هددذا الدراسددة 
للتعدددر  علدددت واقدددع اسدددتخدام المدددديرين فدددي األجهدددةة الككوميدددة السدددعودية 
لألسدداليب الكميددة فددي اتخدداذ القددرارات فددي األعمددال التددي يؤدونهددا، ومددا هددي 

م هدذا الدراسدة مدع المعوقات التدي تكدول دون هدذا اخسدتخداما وبالتدالي تسده
مثي تها مدن  الدراسدات فدي تبعدير مدديري القطداع العدام بأهميدة وضدرورة 

 التوجق نكو استخدام األسلوب الكمي في اتخاذ القرارات.
 

 مشكلة الدراسة
تواجددق األجهددةة الككوميددة عددددا مددن الضددروط فددي ممارسددة أعمالهددا 

ي يمثددل بعدددال اليوميددة، ويددأتي فددي مقدمددة تلددك الضددروط، الضددرط المددالي الددذ
مهمددا،  ذ تتعددرض األجهددةة الككوميددة لضددروط متتاليددة وبشددكل نسددبي فيمددا 
يتعلدددق بتقددددير وتكديدددد الميةانيدددة السدددنوية، وبالتدددالي تخضدددع هدددذا األجهدددةة 
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( األمر الدذي يكدتم علدت الجهداة أن Budget cut) لممارسات تخويض الميةانية
ب الكميددة المتاكددة يتعامددل بشددكل متميددة مددع مشدداكلق، وذلددك بتسددخير األسددالي

، 1[ختخدداذ القددرار لتكقيددق اخسددتوادة المثلددت مددن المددوارد الماديددة والبشددرية 
 .]104ص

البدة كما يمثل الضرط اإلداري بعدا ثانيا،  ذ أن األجهةة الككوميدة مط 
أكثددر مددن أي وقددت مضددت بتقددديم خدددمات ذات جددودة عاليددة وبسددرعة فائقددة، 

ب كتدت سداليب الكميدة وتوعيدل هدذا الجاندوهذا األمر خ يتأتت  خ باستخدام األ
تماعيدة يتم  يقا  الهدر في الموارد المالية والبشرية. كما تمثل الضروط اخج

مددن قبددل المسددتويدين مددن الخدددمات الككوميددة بعدددا ثالثددا،  ذ أعددبح هددؤخء 
ي المستويدون  يلكون في مطالبتهم برفدع مسدتوى  دارة األجهدةة الككوميدة فد

 . ]1، ص2[لتخلص من الروتين والبيروقراطية المتوشية تقديم الخدمات، وا
وتجدددر اإلشددارة  لددت أن الكاجددة قددد أضددكت ماسددة وملكددة خسددتخدام 
ثدة األساليب الكمية في اإلدارة نتيجة لضخامة المشروعات والمؤسسات الكدي

سددواء مددن كيددن طبيعددة العمددل أو مددن كيددن المددوارد الماليددة والبشددرية. كمددا 
قليديدددة التدددي تعتمدددد علدددت التجربدددة والخطدددأ والكددددس أعدددبكت األسددداليب الت

والخبرة الشخعية لمتخذ القرار ألير مجدية، بدل وربمدا تدؤدي فدي كثيدر مدن 
قيقدا داألكيان  لت اتخاذ قرارات خ تكمدد عقباهدا، و ن لدم تكدن مقددرة تقدديرا 

فربمددا ترتددب عليهددا أضددرار جسدديمة وخسددائر كبيددرة قددد تددؤثر علددت مسددتقبل 
 شدأة. ومدن هدذا المنطلدق نشدأت أهميدة فكدرة تطبيدق الطريقدةالمؤسسة أو المن

لتدي العلمية في اتخاذ القرارات وكدل المشدك ت واسدتخدام األسداليب الكميدة ا
 تساند متخذ القرار وتساعدا خختيار القرار األمثل.

وهندداك تعبيددرات ومعددطلكات متعددددة تشددير  لددت األسدداليب الكميددة أو 
يددل قددرار، والتكلثدل بكددون العمليددات، وعلدم الالطريقدة العلميددة فددي اإلدارة، م

تتنددداول بعدددوة عامدددة تطبيدددق الطريقدددة العلميدددة التدددي و، الكمدددي فدددي اإلدارة
. ]1، ص3 [باخسددتعانة بددالطرك الكميددة لمعالجددة مشددك ت اتخدداذ القددرارات 

وتركددة هددذا الدراسددة فددي أهدددافها علددت التعددر  علددت واقددع المددديرين فددي 
 امهم لتلددك األسدداليب الكميددة لمسدداعدتهم فددياألجهددةة الككوميددة ومدددى اسددتخد

 اتخاذ القرارات. 
 ومن هنا يمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:
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 حلكومية ؟األجهزة اما هو واقع استخدام  املديرين لألساليب الكمية يف اختاذ القرارات يف 
 

 أهداف الدراسة
ب ديرين لألسداليتهد  هذا الدراسة  لت التعر  علت واقع استخدام الم

ك الكمية في اتخاذ القرارات في األجهدةة الككوميدة فدي مديندة الريداض، وذلد
 من كين:
 التعر  علت مستوى معرفة المديرين باألساليب الكمية. -1
 هم األساليب الكمية المستخدمة في اتخاذ القرارات.أالتعر  علت  -2
 لتعر  علت معادر المعرفة  باألساليب الكمية.ا -3
 التعر  علت مدى الرألبة في معرفة األساليب الكمية. -4
 لتعر  علت مدى كاجة العمل لألساليب الكمية.ا -5
 لتعر  علت طرك اتخاذ القرارات في األجهةة الككومية.  ا -6
 لمعوقات التي تكول دون استخدام األساليب الكمية.االتعر  علت  -7
عيددل اسددتخدام لتعددر  علددت الوسددائل التددي يمكددن عددن طريقهددا توا -8

 األساليب الكمية في األجهةة الككومية.
 ات.تقديم بعض التوعي -9

 تساؤالت الدراسة
يتمكددور تسدداؤل الدراسددة الددرئيس فددي معرفددة مددا هددو واقددع اسددتخدام 

تتورع المديرين لألساليب الكمية في اتخاذ القرارات في األجهةة الككومية، و
 من ذلك التساؤخت التالية:
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 المديرين باألساليب الكميةاما مستوى معرفة  -1
مدددا هدددي أهدددم األسددداليب الكميدددة التدددي يسدددتخدمها مدددديري األجهدددةة  -2

 الككومية في اتخاذ القراراتا

 ما هي معادر المعرفة باألساليب الكميةا -2

 ما مدى الرألبة لدى المديرين لمعرفة األساليب الكميةا -3

 ما مدى كاجة العمل لألساليب الكميةا -4

 ارات في األجهةة الككوميةاما هي طرك اتخاذ القر -5
 ما هي المعوقات التي تكول دون استخدام األساليب الكميةا -6

ما هدي الوسدائل التدي يمكدن عدن طريقهدا توعيدل اسدتخدام األسداليب  -8
 الكمية في األجهةة الككوميةا

 
 فرضيات الدراسة

 تسعت هذا الدراسة  لت فكص الورضيات التي تنطلق منها، وهي: 
ليب ات دخلددة  كعددائية بددين درجددة المعرفددة باألسدداهندداك ع قددة ذ -1

الكميددة وكددل مددن درجددة اسددتخدامها، ومعددادر المعرفددة بهددا، والرألبددة فددي 
 التعر  عليها، ومدى الكاجة  لت استخدامها في األجهةة الككومية.

يب هندداك ع قددة ذات دخلددة  كعددائية بددين درجددة اسددتخدام األسددال -2
اليب الكميددة، ومعددادر المعرفددة بهددا، الكميددة وكددل مددن درجددة المعرفددة باألسدد

والرألبددة فددي التعددر  عليهددا، ومدددى الكاجددة  لددت اسددتخدامها فددي األجهددةة 

 .الككومية

متريدرات هناك فروك ذات دخلة  كعائية في  جابات أفراد العيندة ل -3
فدي  المعرفة باألساليب الكمية، واستخدامها، ومعادر المعرفدة بهدا، والرألبدة

تُعددةى  لددت نددوع  ك المسددتخدمة فددي اتخدداذ القددراراتالتعددر  عليهددا، والطددر
 الجهاة الككومي )وةارات،  مؤسسات عامة ، أجهةة أخرى(.

 
 أمهية الدراسة

 :تنبع أهمية الدراسة من أنها
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لتدي اتعتبر الدراسة األولدت باللردة العربيدة، كسدب علدم البداكثين،  أوال:

في  تخدام المديرينتجرى في المملكة العربية السعودية للتعر  علت واقع اس
لدنقص ااألجهةة الككومية لألساليب الكمية في اإلدارة، وبالتالي تسهم في سد 

الموجود في المكتبة السدعودية علدت وجدق الخعدوص والمكتبدة العربيدة علدت 
 وجق العموم.

ين تتضح أهمية الدراسة في أنها سو  تكون طريقا يعين الممارس اثنيا:

ت لمدا تخدام األساليب الكمية في اتخاذ القدرارافي األجهةة  الككومية نكو اس
 في ذلك من آثار  يجابية علت القطاع ككل.

عمددل لتتجلددت أهميدة الدراسددة فددي أنهدا توددتح المجددال أمدام البدداكثين  اثلثثا:

دراسات مستقبلية تطبيقية علت بعض األقسدام فدي األجهدةة الككوميدة لرعدد 
م رارات، والووائدددد التدددي يدددتنتدددائج اسدددتخدام األسددداليب الكميدددة فدددي اتخددداذ القددد

 الكعول عليها من جّراء ذلك.

علدت  تتبين أهمية الدراسة في أنها تواكدب المسدتجدات الكاعدلة وأخثاا::

ممددة المسددتوى العددالمي فيمددا يتعلددق باخنوتدداح العددالمي وتكريددر التجددارة والمن
ة التجاريددة العالميددة ومددا يسددتدعي ذلددك مددن األجهددةة  الككوميددة للعمددل بكودداء

عليددة أكثددر لمواجهددة هددذا التكددديات وذلددك فددي جةئيددة ممثلددة باسددتخدام وفا
وارد األساليب الكمية في اتخاذ القرارات والتي تضدمن اخسدتخدام األمثدل للمد

 البشرية والمادية.

 
 حمددات الدراسة

 هناك عدد من المكددات لهذا الدراسة وهي:
  ترطدي هدذا نمرال لمكدودية قدرة الباكثين المادية والمعنوية فسو -1

 الدراسة األجهةة الككومية في مدينة الرياض فقط.
خ ترطي هدذا الدراسدة األقسدام النسدائية الموجدودة بدبعض األجهدةة  -2

الككومية، نمرا لكداثة هدذا األقسدام وقلدة أعدداد المومودات بهدا، وممارسدتها 
 في الرالب ألعمال مكملة لعمل األقسام الرجالية الملكقة بها.

تعددار علددت خمسددة أسدداليب كميددة فددي هددذا الدراسددة، وهددي تددم اخق -3
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)البرمجدة الخطيدة، بيددرت والمسدار الكددرج، التكليدل اإلكعددائي، الدتككم فددي 
الجددودة، والمكاكدداة( وذلددك خعتقدداد البدداكثين مددن واقددع خبرتهمددا العمليددة مددع 
األجهدددةة الككوميدددة بأنهدددا أكثدددر األسددداليب اسدددتخداما وشددديوعا فدددي األجهدددةة 

 الككومية.
 

 طلحات الدراسةمص
هناك عدد مدن التعريودات اإلجرائيدة للمعدطلكات المسدتخدمة فدي هدذا 

 الدراسة وهي: 

واء كددان سددوتشددمل المددوموين فددي مواقددع اتخدداذ القددرار  املثثديرو :  - 1

 يطلق عليهم مسمت مديرين، أو رؤساء.

وجددودة فددي ويقعددد بددذلك األجهددةة الككوميددة الم األجهثثزة احلكوميثثة:  -2

ت جهاةال وتشمل: الوةارات، والمؤسسا 84والتي يبلغ عددها  مدينة الرياض
ة العامة، واألجهةة األخرى التدي لهدا مسدميات مثدل: ديدوان، ورئاسدة، وهيئدـ

]4[. 
لتدي تسدتخدم ويقعد بها في هذا الدراسة الطدرك ا األساليب الكمية:  -3

ة، التكليل الكمي بررض المساعدة في اتخاذ القرارات ومنهدا البرمجدة الخطيد
والمسدددار الكدددرج، والتكليدددل اإلكعدددائي، والدددتككم فدددي الجدددودة،   وبيدددرت

 .]13، ص6و 18، ص5[والمكاكاة 
 

 اخللفية النظرية للدراسة
ع مدمارس اإلنسان عملية اتخاذ القرار منذ القدم وتطورت هذا العمليدة 

تطددور اإلنسددان بكيددن أعددبح يطددوع اإلمكانددات الماديددة والمعنويددة ختخدداذ 
المشدك ت، ومدن ذلدك اسدتخدام األسداليب الكميدة التدي كققدت القرارات وكل 

 فوائد متعددة منها:
ثبدات وتسهل األساليب الكمية التكليدل المتعمدق وتةيدد مدن سدرعة   -1

 التكليل في العمليات المتكررة.
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رات تساعد في تكديد معدايير عدنع القدرار مدن خد ل تكديدد متريد  -2
 عملية عنع القرار.

القددرار  الكاجددة المتةايدددة لدعددداد العلمددي ختخدداذتسدداهم فددي خلددق   -3
 علت كافة المستويات.

 تساهم في  يجاد الهياكل الضرورية وال ةمة للمعلومات.  -4

 .تساعد في تطوير عملية التخطيط داخل المنممات لجميع األنشطة -5

دارة كما توضح األدبيات المتوافرة أن استخدام األساليب الكميدة فدي اإل
لدت دول ق بريطانيا، ثم الوخيات المتكدة األمريكيدة، وبعدد ذلدك انتقدل  بدأت ب

سديتم والعالم الثالن، ومنهدا دول العدالم العربدي، ومنهدا دول الخلديج العربدي، 
 توضيح ذلك علت النكو التالي:

 يف بريطانيا
أسددهمت الكددرب العالميددة األولددت وكددذلك الثانيددة فددي تقددديم األسددلوب 

عمليات ذلك نمرا للمشك ت الكثيرة الناجمة عن  دارة الالعلمي في اإلدارة، و
ا أولت العسكرية . فوي الث ثينيات من القرن العشرين المي دي بدأت بريطاني

مكاوختها في استخدام بكون العمليات، وذلك بتشكيل فريدق بكدون عمليدات 
دت شدتيقوم بمهام تطدوير نمدام الدرادار. ومدع بدايدة الكدرب العالميدة الثانيدة ا

ل من مجموع ة الكاجة  لت بكون العمليات، فشكلت بريطانيا فريق عمل مكونا
مدددن التخععدددات يشدددمل: علدددم الدددنوس والرياضددديات والجدددي  للتعامدددل مدددع 

عيدة مواضيع ملكة في ذلك الوقت مثل: اإلمدادات، وأيضاَ توجيق نيدران المدف
ي انيددة فددنكدو األلمددان، و لقدداء القنابددل علددت ألمانيدا، وضددرب الرواعددات األلم

 القناة اإلنجليةية. وكان يرأس هذا الوريق بعض المتخععدين الدذين كعدلوا
 .]14، ص8 ،510، ص7[علت جائةة نوبل بعد ذلك 

 
 يف الوالايت املتحدة األمريكية

شجعت النتائج الجيدة التي تكعلت عليها بريطانيا من استخدام بكدون 
ن العمليدات واسدتخدامها، العمليات الوخيات المتكدة األمريكية في قبول بكدو

وبدددأت بددواكير اسددتخدام بكددون العمليددات فددي العمليددات العسددكرية للجددي  
األمريكي وبالتكديد في كربها مع اليابان. بعدد ذلدك كعدل تقددم ملمدوس فدي 
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أسدداليب التكليددل الكمددي ومهددرت النمريددة التددي تقددوم عليهددا النمدداذج الكميددة، 
فددي الجامعددات، وبدددأت بكددون  ونتيجددة لددذلك ةاد عدددد البددرامج األكاديميددة

 العمليات تمهر كتخعص مستقل في الجامعات.
انتقدددل بعدددد ذلدددك اسدددتخدام بكدددون العمليدددات فدددي األعمدددال الخاعدددة 
والشددركات، كيددن تددم اسددتخدامق فددي جدولددة اإلنتدداج والتخطدديط لددق ومراقبددة 
المخةون. ومدع اخةديداد المسدتمر فدي اسدتخدام بكدون العمليدات فدي القطداع 

القطدداع الككددومي أيضددا فددي اسددتخدام بكددون العمليددات، فددتم  الخدداص، بدددأ
اسدددتخدامق فدددي وةارة الددددفاع و دارة البريدددد والتخطددديط الكضدددري والتعلددديم 
والةراعة وكافة األنشطة الككومية األخرى. استخدمت األساليب الكمية لكل 
المشكــدددـ ت فدددي اإلدارة، فنجــدددـد علدددت سبيـدددـل المثدددال أنـدددـق تدددم اسدددتخدام 

 (Linear programming(، و البرمجة الخطيةMatrix algebraفة الجبرية )المعوو

( لكل مشك ت التخةين، كمـــا تم استخـــدام المعــــادخت المختلوة ونمريدة 
(، Queuing( لكددل مشكـددـ ت عوـــددـو  اخنتمددار )Probabilityاخكتمدداخت )

 CPM( critical path methodكمدددا تدددم استخـدددـدام طريقدددة المسـدددـار الكدددرج )
 Project( وتقنيددددـات تقييددددـم ومراجعددددة المشـاريدددـع Simulationوالمكاكدددـاة )

evaluation and review technique (PERT) كمـا ساعدت بدرامج الكاسدب ايلدي .
علت استخدام التكليل اإلكعدائي بشدقيق الوعدوي و اخسدتدخلي فدي الندواكي 

، 10و  160، ص9[السدددلوكية  الماليدددة و دارة المدددوارد البشدددرية والندددواكي
    .]128ص

 
 دول العامل الثال. 

اسددتخدمت بعددض مددن دول العددالم الثالددن األسدداليب الكميددة فدددي  دارة 
( .Kao et alخدماتها العامة والخاعدة، فعلدت سدبيل المثدال قدام كداو وآخدرون )

م( بعمدددل دراسدددة عدددن اسدددتخدامات األسددداليب الكميدددة فدددي 1997فدددي عدددام )
ي تددايوان، وتوعددلوا  لددت نتددائج منهددا أن قطدداع األعمددال منممددات األعمددال فدد

يسددتخدم الكاسددبات ايليددة فددي اتخدداذ القددرارات، وكددذلك فددي عمددل التنبددؤات 
اإلكعائية،  ضافة  لت اخكتماخت واخنكدار الخطي، وأوضح كاو أنق وجدد 
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أن مددن أبددرة العوامددل التددي تسدداعد علددت اسددتخدام األسدداليب الكميددة هددو دعددم 
 .]569، ص11[ليا لهذا التوجق اإلدارة الع

[ دراسة 12]م( 1994في عام )( Ehie and Smithوعمل  يهي وسمين )
ا في نيجيريا بخعوص استخدام األساليب الكمية، واتضح أن أكثرها استخدام
ان يتمثل في اخنكدار الخطي والمكاكاة والتكليل اإلكعائي. وأوعدت الباكثد

ا مددن ممارسددة اسددتخدام األسدداليب بضددرورة التدددريب للمددوموين كتددت يتمكنددو
خدام الكمية،  ضافة  لت توفير البيانات والمعلومات بكين تعبح متاكة ل ست

 .]32، ص12[
فددددي عددددام قددددام ( Kwongوفددددي ماليةيددددا توضددددح األدبيددددات أن كددددوانج )

بعمدل دراسددات عددن مدددى اسدتخدام األسدداليب الكميددة فددي منممددات م( 1986)
 دم مجموعة من األسداليب منهدا التكليدلاألعمال، واتضح أن المنممات تستخ

 .]333، ص13[ اإلكعائي والمكاكاة وأليرها
فدددي عدددام ( Kurtulusوفدددي تركيدددا أجريدددت دراسدددة قدددام بهدددا كيدددرتلس )

ا عن استخدامات األساليب الكمية في اإلدارة، واتضح أن أكثر هذ م(1983)
 خطيدةاألساليب استخداما هدو المسدار الكدرج واخنكددار الخطدي والبرمجدة ال

 .]330، ص14[
 

 دول العامل العريب 
ا فدي توضح األدبيات المتوافرة أن دول العالم العربي تتواوت فيمدا بينهد
 لتالي:استخدامات األساليب الكمية في اإلدارة، ويمكن تبيان ذلك علت النكو ا

 مجهورية مصر العربية
م( أنددق تددم اسددتخدام بعددض مددن 1992توضددح دراسددة الشددافعي عددام )

 الكمية في تكليل اخقتعـاد المعري، وكدذلك فدي تخطديط اسدتر ل األساليب
  .]77، ص15[ميـاا السـد العـالي 

 مجهورية السودا  
أنق تدم اسدتخدام أسدلوب التكليدل م( 1992توضح دراسة ساعاتي عام )

الكمددي فددي المواضددلة بددين البدددائل لوسددائل النقددل الددث ن الجددوي والبكددري 
 .[225، ص16] والبري المتاكة في السودان
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 دول اخلليج العريب
توضح المراجع المتوافرة أن دول الخليج العربي تتواوت فيما بينها في  

اسددتخدامات األسدداليب الكميددة فددي اإلدارة، ويمكددن  يضدداح ذلددك علددت النكددو 
 التالي:

قامددت السددلطات المكليددة المسددؤولة عددن اإلشددرا  علددت سثثلطنة عمثثا   

 دراسة عن النمر في الرسوم التي تودرضميناءي )قابوس وريسون( بالقيام ب
لك علت السون التي ترسو في المواني العمانية، سواء في مسقط أو ع لة وذ

  .]127، ص17[باستخدام أسلوب بيرت والمسار الكرج 
تخدام بعمل دراسة عدن اسد(  Yousefقام يوس  )اإلمارات العربية املتحثدة  

د اتضدددح مدددن هدددذا الدراسدددة أن المدددديرين لألسددداليب الكميدددة فدددي اإلدارة، وقددد
دولة تطبيقات استخدام األساليب الكمية يتركة في عمليات مراقبة الجودة، وج

ن العمليات، ومراقبة المخةون. كما اتضح من الدراسة أن هنداك انخواضدا بدي
 .] 3، ص18[ المدراء في استخدام األساليب الكمية

بية درة اخسددددتيعاأجريددددت دراسددددة لةيددددادة القدددداململكثثثثة العربيثثثثة السثثثثعودية  

للمشاعر المقدسدة وذلدك باسدتخدام نمدوذج رياضدي متريراتدق الرئيسدـة ةمدان 
ومكددان شددعائر الكددج. والنمددوذج أكثددر مددـا يكددون انطباقددا علددت كالددة رمددي 
الجمرات و ن كان يمكن تطبيقق من كين المبدأ علت كل من كدالتي الطدوا  

ي دراسددة أخددرى . كمددا تددم اسددتخدام أسددلوب المكاكدداة فدد]9، ص19[والسددعي 
، ص 20[لتخوي  الكركة المروريـة كين اإلفاضة من عرفـات  لدت مةدلودة 

443[. 
ويوضددح مددا سددبق أن القطدداع العددام كددان سددباقا  لددت اسددتخدام األسدداليب 

ثدم  الكمية في اإلدارة، وساهمت الكروب العالميدة فدي توعيدل هدذا اخسدتخدام،
بشددكل مكثدد  فددي جميددع انتقددل بعددد ذلددك  لددت القطدداع الخدداص الددذي اسددتخدمق 

لدت عالعمليات.  ضافة  لت ذلك كدان هنداك انتقدال خسدتخدام األسداليب الكميدة 
مسدتوى الدددول، كيددن كانددت الدددول المتقدمدة أول مددن اسددتخدمها ثددم بعددد ذلددك 
 انتقلت  لدت الددول الناميدة. ويعدرض الجدةء التدالي بعدض الدراسدات التدي تدم

مكلددي )المملكددة العربيددة رعدددها فددي هددذا المجددال سددواء علددت المسددتوى ال
   السعودية( أو اإلقليمي والعربي )دول الخليج العربي والدول العربية(.
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 الدراسات السابقة

( فدددي عدددام Abdulrahman Albarrak, 1989قدددـام عبددددالركمن البدددراك )
م( بعمل دراسة عدن اسدتخدام بكدون العمليدات فدي القطداع العدام فدي 1989)

ذلددك مددن خد ل دراسددة ميدانيدة ألطددت األجهددةة المملكدة العربيددة السدعودية، و
ة جهداةا، مقسدم 52الككومية في مدينة الرياض البالغ عددها في ذلك الوقدت 

 كسب خطة التنمية الرابعة  لت خمسة تعنيوات رئيسة لها ع قة بـ:
 تطوير الموارد المالية. -
 تطوير الموارد البشرية . -

 التطوير اخجتماعي . -

 البنت التكتية . -

 والتطوير . التخطيط -
وتدددم أخدددذ عيندددة عشدددوائية تمثدددل نعددد  عددددد األجهدددةة وتدددم توةيدددع 

 :وقد كا  من أهم نتائج الدراسة ما يلياخستبانات علت تلك األجهةة. 
وجدد  ضع  استخدام األساليب الكمية في األجهةة الككومية، كين -1

 من عينة الدراسة تستخدم بعض األساليب الكمية. %26.67أن ما نسبتق 
دام ع  البددرامج التدريبيددة، كددان أكددد أهددم األسددباب لعدددم اسددتخضدد -2

 .األساليب الكمية

 .معمم األجهةة الككومية تستخدم الكاسب ايلي في أعمالها -3
اع العدام، أن من بين األساليب الكميدة الشدائعة التدي يسدتخدمها القطد -4
، التنبددؤ،بيرت والمسددار الكددرج، نمدداذج المخددةون، البرمجددة الخطيددة نمدداذج

  ونماذج اإلك ل.

 وقد خلصت الدراسة إىل اقرتاح بعض التوصيات ومنها:
 في األجهةة الككومية تهتم باستخدام األساليب الكمية.  نشاء مراكة -1
العليدددا فدددي اسدددتخدام األسددداليب الكميدددة فدددي األعمدددال  دعدددم اإلدارة -2

 الككومية.
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سداليب دريب الكدوادر البشدرية وخاعدة المددراء علدت اسدتخدام األت -3
 .]323-294ص ، ص21[الكمية 

( فددي عددام Abdulrahman Al-Shammariكمددا قددام عبدددالركمن الشددمري )
م( بعمل دراسة عن العوامل التي تؤثر علت استخدام أسداليب بكدون 1995)

العمليددات مدددن قبدددل المدددديرين فدددي األجهدددةة الككوميدددة فدددي المملكدددة العربيدددة 
 النكو التالي: السعودية، كين تم تعني  هذا العوامل علت

 المتريرات التنميمية . -
 العوامل الديموألرافية . -

 عوامل نمم المعلومات والكاسب ايلي . -
وقددد تددم اختيددار عينددة عشددوائية مددن األجهددةة الككوميددة قوامهددا عشددر 

وقثد توصثلت استبانة علت المدراء فدي تلدك األجهدةة.  200وكدات وتم توةيع 
 الدراسة إىل عدد من النتائج، أمهها:

ناك ارتبداط معندوي بدين متريدرات الدراسدة المسدتقلة واسدتخدام ه -1
 األساليب الكمية في األجهةة الككومية.

ضددع  خلويددة المدددراء فددي القطدداع العددام عددن األسدداليب الكميددة،  -2
 فقط من عينة الدراسة لديها خلوية. %37كين  ن 

م، من بين األساليب الكمية المستخدمة من قبل مدراء القطاع العدا -3
المسددار الكددرج،و شددجرة القددرارات، وعددوو  اخنتمددار،و التنبددؤ،و بيددرت و

 المكاكاة، والبرمجة الخطية. 

 وقد أدرج الباح. عددا من التوصيات منها:
 ةالتركية علت الجانب التطبيقي في تدريس األساليب الكمية لطلب -1

 الجامعات.
ضرورة دعم اإلدارة في األجهدةة الككوميدة خسدتخدام األسداليب  -2
 الكمية.

التركيدددة علدددت تددددريب مددددراء القطددداع العدددام بهدددد  اسدددتخدام  -3
 .]125-121، ص ص22[األساليب الكمية 

هدـ( دراسدة عدن اسدتخدام 1412كما أجدرى درويد  يوسد  فدي عدام )
األساليب الكمية في تكليل المشك ت واتخاذ القرارات بالقطاع الككدومي فدي 
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بيدان مددى اسدتخدام دولة اإلمارات العربيدة المتكددة، وقدد هدد  الباكدن  لدت 
األسدداليب والطددرك الكميددة فددي تكليددل المشددك ت واتخدداذ القددرارات، وأيضددا 
 بددراة المسدداهمة أو الدددور الددذي يمكددن أن تلعبددق األسدداليب الكميددة فددي تكليددل 

وكددذلك هدددفت الدراسددة  لددت تكديددد المشددك ت  المشددك ت واتخدداذ القددرارات،
الكميددة واقتددراح الكلددول اسددتخدام األسدداليب  والعددعوبات التددي قددد تنددتج مددن

المناسبة لذلك، ولتكقيق هذا األهدا  قام الباكدن بتعدميم اسدتبانة وتوةيعهدا 
علت خمس عشرة وةارة في دولة اإلمارات العربية المتكدة، وقد بلرت عينة 

مسدددؤوخ ككوميدددا. وقدددد أشدددارت نتدددائج الدراسدددة  لدددت أن  (124)الدراسدددة  
العممددت مددن متخددذي القددرار، كيددن األسدداليب الكميددة أليددر معروفددة للرالبيددة 

، كمددا بلرددت نسددبة الددذين يطبقددون األسدداليب الكميددـة %65.3بلرددت النسددبة 
، واتضددح مددن الدراسددة أيضددا أن األسدداليب المطبقددة تقتعددر علددت 12.3%
األساليب اإلكعائية مثل الس سل الةمنيدة وأسدلوب اخنكددار الخطدي  بعض

اع الككدومي يعتمدد بشدكل كبيدر البسيط. كما تبين من نتدائج الدراسدة أن القطد
في اتخاذ القرارات علت األساليب التقليدية المبنية علدت اخستشدارات والككدم 
 الشخعددي واللجددان وأليرهددا،  ضددافة  لددت ذلددك بينددت الدراسددة أنددق خ يوجددد
استخدام للتقنية الكديثة مثل: الكاسب ايلي، و ذا استخدم فونق يسدتخدم بشدكل 

الدراسدددة أيضدددا أن هنددداك بعدددض المعوقدددات  مكددددود . كمدددا كدددان مدددن نتدددائج
خستخدام األساليب الكمية في القطاع الككدومي منهدا عددم وجدود تشدجيع مدن 
الرؤساء في العمل ،وعدم توافر الكاسب ايلي واخعتمادات المالية ال ةمدة، 

الباكدددن بتقدددديم عددددد مدددن التوعددديات فدددي نهايدددة البكدددن ومنهدددا  دراج  وقدددام
اهج أقسددام اإلدارة العامددة والسياسددة واخقتعدداد األسدداليب الكميددة ضددمن مندد

والمكاسبة، باإلضافة  لت عقدد دورات تدريبيدة لمدوموي الدولدة فدي اسدتخدام 
األسدداليب الكميددة ،وكددذلك  نشدداء مركددة متخعددص يقدددم استشددارات لجميددع 

 .األجهةة الككومية في مجال استخدام األساليب الكمية 
[ 130-107، ص ص23مدد ]هـ( قام عد ء الددين أك1419وفي عام )

بوجراء دراسة عن استخدام األساليب الكميدة فدي اتخداذ القدرارات للمؤسسدات 
العددناعية والخدميددة فددي المملكددة األردنيددة الهاشددمية، وقددد هددد  البكددن  لددت 
التعدر  علدت مدددى تطبيدق اسددتخدام األسداليب الكميدة فددي تكليدل المشددك ت، 

طبيددق واسددتخدام األسدداليب وأيضددا التعددر  علددت المعوقددات التددي تكددد مددن ت
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الكميدة،  الكمية، وكذلك المةايا التي تعود علت الجهاة من اسدتخدام األسداليب
ولتكقيق أهدا  البكن قام الباكن بتعميم استبانة وتوةيعهدا علدت عيندة بلدغ 

( موردة موةعة علت عدد من المؤسسات العدناعية والخدميدة، 115عددها )
مددن  %32.2نتددائج مددن أهمهددا، أن وقددد توعددلت الدراسددة  لددت عدددد مددن ال

المؤسسددات تطبددق األسدداليب الكميددة وأن األسدداليب الكميددة أليددر معروفددة لدددى 
القرارات فدي المؤسسدات التدي شدملتها الدراسدة،  الرالبية العممت من متخذي

اسدتخدام األسداليب الكميدة هدو عددم  مدن عوائدق ، وأن%60 ذ بلرت نسبتهم 
فة  لت أن المؤسسات خ تةال تعتمد بشكل توافر المعرفة بهذا األساليب،  ضا

كبير علت األساليب التقليدية في اتخاذ القرارات مثل: الخبرة السدابقة والككدم 
التوعيات منها اخهتمدام  الشخعي. وقدم الباكن في نهاية الدراسة عددا من

علدت اسدتخدام األسداليب الكميدة،  بتددريب المدوموين بالجانب التدريبي وذلدك
ق المةيددد مددن اخهتمددام فددي الكليددات والمعاهددد بددودراج األسدداليب وأيضددا توجيدد

الكمية في مناهجها، وتنميدة الدوعي لددى المدوموين بأهميدة األسداليب الكميدة، 
 ضددافة  لددت  نشدداء مركددة متخعددص يقدددم اخستشددارات ال ةمددة لألجهددةة 

 .]586-557ص ، ص24[ الككومية في هذا المجال
بعمل دراسدة عدن اتجاهدات مرائي هـ( قام كسين السا1419وفي عام )

الكمية في اتخاذ القرار في القطداع الككدومي  نكو استخدام األساليب العاملين
األردني، وقد هدفت الدراسة  لت التعر  علت واقع استخدام األساليب الكمية 
في هذا القطاع، وأيضدا التعدر  علدت المعوقدات التدي تكدول دون اخسدتخدام 

اقتراح مجاخت التطوير في عملية اتخاذ القدرار بمدا  لألساليب الكمية، وكذلك
األهدا  فقد تدم تعدميم اسدتبانة  يضمن ةيادة الكواءة والواعلية، ولتكقيق هذا

تدددم توةيعهدددا بشدددكل عشدددوائي علدددت األجهدددةة الككوميدددة )باسدددتثناء األجهدددةة 
الككومية: الداخلية و الخارجية و الددفاع ( وكاندت عيندة الدراسدة مكوندة مدن  

مسددؤوخ ككوميددا. وكددان مددن ضددمن نتددائج الدراسددة أن درجددة المعرفددة  255
سددديطرة  باألسددداليب الكميدددة ضدددعيوة جددددا فدددي مواقدددع اتخددداذ القدددرار، وكدددذلك

األساليب التقليديدة علدت اتخداذ القدرار فدي اإلدارة الككوميدة، كمدا اتضدح مدن 
الدراسدددة أن مدددن أهدددم معوقدددات اسدددتخدام األسددداليب الكميدددة هدددي قلدددة عددددد 

وضع  أنممة المعلومات اإلدارية، ومن ضدمن التوعديات التدي  المختعين
أوعددت بهددا الدراسددة ضددرورة اسددتكدان أقسددام لألسدداليب الكميددة وبكددون 
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األجهةة الككومية، وأيضا تركية الجامعدات واألقسدام بهدا علدت  العمليات في
تدريس األساليب الكمية،  ضافة  لت تبني األساليب العلمية في كل المشك ت 

 ، ص25[ جهةة الككومية وذلدك عدن طريدق التددريب لمتخدذي القدرارفي األ
 .]765-745ص

وقد كاولت الدراسات السدابقة توضديح واقدع اسدتخدام األسداليب الكميدة 
في األجهةة الككومية في المملكة العربيدة السدعودية وبعدض الددول العربيدة، 

ن ذلددك، و بددراة أهددم األسدداليب المسددتخدمة، وكددذلك المعوقددات التددي تكددول دو
ومن هذا المنطلق تأتي هذا الدراسة مستويدة من الدراسات السدابقة، وتختلد  
عنها في شمولية المسح وعمق التكليل اإلكعائي باسدتثناء دراسدة الشدمري، 
فبالنسبة لشمولية المسح فقد ألطت الدراسدة جميدع األجهدةة الككوميدة بوئاتهدا 

أخددرى مثددل: ديددوان،  المختلوددة والتددي شددملت )وةارة، مؤسسددة عامددة، أجهددةة
( مديرا ككوميا. وبالنسبة 791هيئة .. (، وبلــغ عدد موردات عينة الدراسة )

للتكليـددددـل اإلكعددددائي فقددددد اسددددتخدمت الدراسددددة بدايددددة التكليددددل الوعددددوي 
(Descriptive analysis)  مثددل الدراسددات السددابقة األخددرى (، ثددم بعددد ذلددك تددم(

 Statistical)سدتدخل اإلكعددائي اخنتقدال  لدت تكليددل  كعدائي أعمددق وهدو اخ

inferences) بين بعض المتريرات.   إلعطاء عورة أوضح عن الع قة 

 
 منهجية الدراسة

تعتمدددد هدددذا الدراسدددة علدددت المدددنهج المسدددكي الوعدددوي لدجابدددة عدددن 
ي تساؤخت الدراسة، ويعد هدذا المدنهج العلمدي مدن أكثدر منداهج البكدن العلمد

رة بسدبب  مكانيدة استقعداء آراء أعدداد كبيد م ءمة لهذا النوع من الدراسدات
ام من المديرين في مختل  األجهةة الككومية وهو ماخ يمكن تكقيقدق باسدتخد

أَي مددن أسدداليب البكددن األخددرى. كمددا تددم اسددتخدام األسددلوب المكتبددي لبندداء 
 . اإلطار النمري ومراجعة الدراسات السابقة ذات الع قة بموضوع الدراسة

 

 الدراسة جمتمع
يتكددون مجتمددع الدراسددة مددن جميددع المددديرين علددت اخددت   مسددتوياتهم  

ومراتبهم في األجهةة الككوميدة المختلودة )وةارة، ومؤسسدة عامدة، وأجهدةة 
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( جهداةا، ويشدمل أيضدا 84 لخ( والتدي يبلدغ عدددها )…رئاسدة-أخرى ديوان
جميع وك ء الوةارات والمديرين العامين ورؤسداء األقسدام والوئدات القياديدة 
األخددرى مددن المرتبددة السددابعة وكتددت الخامسددة عشددرة. وتددم اسددتبعاد شددركات 
القطاع العام وذلك رألبة في تقليل التبداين بدين مودردات العيندة وةيدادة درجدة 
تجانسها. وتم عمل الدراسة في مدينة الرياض، ألنها العاعمة ولوجود جميع 

 الوةارات والمؤسسات العامة واألجهةة األخرى بها.
 

 لدراسةعّينة ا
 تددم اسددتخدام أسددلوب العينددة العشددوائية البسدديطة فددي هددذا الدراسددة، وقددد

 كانت علت مركلتين:

ي ( جهدداةا بطريقددة عشددوائية مددن  جمددال70تددم اختيددار ) املرحلثثة األوىل:

ل ( جهداةا، وتشدك84األجهةة العامة في مدينة الرياض، والتي يبلدغ عدددها )
 ة.، وهي نسبة عالي%83نسبة األجهةة المختارة 

 
نمدددرا لعدددعوبة كعدددر أعدددداد المدددديرين فدددي األجهدددةة  املرحلثثثة الثانيثثثة:

ة يدار عيندالككومية بسبب عوامل )الترقية،النقل،اخسدتقالة،والتقاعد( فقدد تدم اخت
 ( موددردة مددن المددديرين تددم توةيددع اخسددتبانات عليهددا1000عشددوائية قوامهددا )

نات وةيددع اخسددتبابواسددطة  دارات الع قددات العامددة بتلددك األجهددةة، وقددد كددان ت
للمؤسسددات العامددة،  (350)اسددتبانة للددوةارات،  (400)علددت النكددو التددالي: 

 استبانة لألجهةة الككومية األخرى. وذلك كسدب توةيدع تلدك األجهدةة (250)
 ( اسددتبانة، تشددكل مددا نسددبتق791فددي مدينددة الريدداض. وقددد كددان العائددد منهددا )

و ايير اإلكعددائية، ألنددق لدد. وهددذا العينددة كبيددرة بكافددة المقدداييس والمعدد79%
اسدددتخدمت المعادلدددة اإلكعدددائية المكدددددة لكجدددم العيندددة عندددد تقددددير نسدددب ) 

Proportionsج  ( أو توةيعدات أفدراد كجدم العيندة بشددأن خاعدية معيندة لكدان النددات
 ( موردة ويمكن توضيح ذلك وفق المعادلة التالية:384)

2

2 ])0.1[)((

e

ppz
n
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. و ذا افترضددنا أن نسددبة انتشددار z = 1.96فددون  %95فعنددد درجددة ثقددة تبلددغ 
تخدام الماهرة موضوع الدراسة، والمتمثلـــة فدي وجــدـود اتجــدـاا نكــدـو اسد

 ، وهدي نسدبة ترفدع كجدم العيندة50% = (P)األساليب الكمية من قبدل المدديرين 
وكدددنا  [p(1-p)] لت أكبر كجم مطلوب نمرا ألنها تؤدي  لت أكبر ناتج للكدد 

، فدون كجدم العيندة المطلدوب بموجدب المعادلدة %5أ المسدموح بدق نسبة الخط
 .]9، ص26[( موردة،384السابقة سيعبح )

 
 أداة الدراسة

تم تعميم استبانة خاعة بهدذا الدراسدة تكتدوي علدت عددد مدن األسدئلة  
والمؤشددرات بهددد  اسددتقراء واقددع اسددتخدام المددديرين لألسدداليب الكميددة فددي 

لدت ريداض. هدذا وتدم تعدميم أداة الدراسدة بنداء عاألجهةة الككومية بمديندة ال
 األهدددا  التددي تددم وضددعها مددن قبددل البدداكثين، وكددذلك باخسددتعانة بالدراسددات

 سدتبانةالسابقة في هذا المجال. كما تم اختيار العينة التي سو  يدتم توةيدع اخ
مدن  عليها من القياديين ومتخذي القرار فدي تلدك األجهدةة الككوميدة المختلودة

 ومؤسسات وأجهةة أخرى. وةارات
 

 صدق األداة
 تم التأكد من عدك األداة باتباع الخطوات التالية: 

قدددام الباكثدددان بتعدددميم اسدددتبانة بعدددد قدددراءة مستويضدددة ألدبيدددات  -1
 الموضوع ومراجعة الدراسات السابقة، ثم بعد ذلك تم عرض اخسدتبانة علدت

ة ودونددددوا مككمددددين أكدددداديميين ثقددددات، الددددذين بدورهددددـم راجعددددوا اخستبانددددـ
ذها م كماتهم عليها، ثم شرع الباكثان في  دخال تعدي ت المككمين وتم أخد

 .في اخعتبار
تددم  جددراء اختبددار تجريبددي ل سددتبانة للتأكددد مددن مدددى تكقيقهددا  -2

( مدديرا فدي 30للعدك الماهري، وذلك باختيار عينة عشدوائية مكوندة مدن )
لت بنود اخسدتبانة وقددموا ع األجهةة الككومية المختلوة. وقد أجاب المديرون
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اخعتبدددار وعمدددل  فدددي وتدددم أخدددذها م كمددداتهم فيمدددا يتعلدددق بدددبعض البندددود
 التعدي ت المناسبة لذلك.

 
 لثبات.أما بالنسبة للثبات فقد تم اخكتواء بالعدك الماهري كدليل علت ا

 
 التحليل الوصفي للبياانت

الككوميدة  بلغ عدد اخستبانات التدي تدم توةيعهدا علدت مختلد  األجهدةة
ر ( اسدتبانة أليد59( استبانة وتدم اسدتبعاد )850( استبانة رجع منها )1000)

بتق ( استبانة في التكليدل تشدكل مدا نسد791عالكة للتكليل، وتم التعامل مع )
 ( أعداد أفراد العينة كسب نوع الجهاة.1. ويوضح الجدول رقم )79%

 (  أعداد أفراد العينة حسب نوع اجلهاز1اجلدول رقم )
 نوع اجلهاز احلكومي عدد أفراد العينة النسبة

 وةارة 294 37%

 مؤسسة عامة 267 34%

 أجهةة أخرى 230 29%

 اإلجمالي 791 100%

 ( أن الوةارات كانت األكثدر تمثدي  فدي العيندة،1يوضح الجدول رقم )
ليهدا ، ي%37( مديرا يشّكلون مدا نسدبتق 294 ذ بلغ عدد المديرين الممثلين  )

 ( مدديرا يشدكلون مدا نسدبتق267رون في المؤسسات العامة كين بلروا )المدي
( مدديرا يشدّكلون مدا 230، ثم الجهات الككومية األخرى كين بلردوا )34%

 .%29نسبتق 
ا ئاتهويتضح من الجدول أن الدراسة شاملة لجميع األجهةة الككومية بو

م خدالق باستالمختلوة األمر الذي يعكس واقع هذا الجهات بالوعل فيما يتع
 األساليب الكمية.

 
 (  توزيع عينة البح. حسب سنوات اخلدمة الوظيفية  2جدول رقم )

 سنوات اخلدمة الوزارات املؤسسات العامة األجهزة األخرى
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 التكرار % التكرار % التكرار %

23% 54 17
% 

45 18
% 

 10 ــ 1 52

49% 112 49
% 

132 46
% 

 20 ــ 11 136

20% 47 28
% 

75 29
% 

 30 ــ 21 85

09% 17 06
% 

15 07
% 

 فأكثر 31 21

100% 230 100
% 

267 100
% 

 المجموع 294

( أن الرالبيدددة مدددن المدددديرين الدددذين شدددملهم 2ويوضدددح الجددددول رقدددم )
سدنة فدي جميدع  20 و 11اخستقعداء تتدراوح سدنوات الخدمدة لدديهم مدا بدين 

بة قدددرها مددديرا فددي الددوةارات بنسدد (136)األجهددةة الككوميددة، كيددن كددانوا 
، و %49مديرا في المؤسسدات العامدة يشدكلون مدا نسدبتق  (132)، و 46%
. بينمددا كانددت عدددد %49مددديرا فددي األجهددةة األخددرى بنسددبة قدددرها  (112)

وا فأكثر هي األقل في جميع األجهدةة الككوميدة،  ذ بلرد (31)سنوات الخدمة 
ي مدددديرا فددد (15)، و%7مدددديرا فدددي الدددوةارات يشدددكلون مدددا نسدددبتق  (21)

 (17)، وفي األجهةة األخرى كانوا %6المؤسسات العامة يشكلون ما نسبتق 
. وكيدن  ن ألالبيدة مودردات عيندة البكدن لدديها %9مديرا يشكلون ما نسدبتق 

سدنة فهدذا ربمدا قدد يعكدس مسدتوى طيدب مدن  20 لدت  11خبرة تتراوح مدن 
بلردت   ذاالخبرة يعتد بق، خسيما  ذا عرفنا أن التقاعد المبكدر يمدنح للمومد  

سددنة فددأكثر كسددب أنممددة الخدمددة المدنيددة فددي المملكددة العربيددة  20خبرتددق 
 السعودية. 

( المراتدب الوميويدة لعيندة الدراسدة، كيدن كاندت 3يوضح الجدول رقم )
فددي الددوةارات والمؤسسددات العامددة هددي  12 لددت  10المراتددب الوميويددة مددن 

يشكلون  (132و)، %51يشكلون ما نسبتق  149الرالبة،  ذ بلغ عدد المديرين 
هي الرالبة فدي  9 لت  7. في كين كانت المراتب الوميوية من %49ما نسبتق 

. %63يشددكلون مددا نسددبتق  (144)األجهددةة األخددرى،  ذ بلددغ عدددد المددديرين 
هددي األقددل فددي جميددع األجهددةة  15 لددت  13وكانددت المراتددب الوميويددة مددن 
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 الككومية.   
 

 . حسب املراتب الوظيفية (  توزيع عينة البح 3اجلدول رقم )
 املرتبة الوظيفية الوزارات املؤسسات العامة األجهزة األخرى

 التكرار % التكرار % التكرار %

63% 144 39% 105 37
% 

 9 ــ 7 108

30% 69 49% 132 51
% 

 12 ــ 10 149

07% 17 11% 30 13
% 

 15 ــ 13 37

100
% 

230 100
% 

267 100
% 

 المجموع 294

 
( أن المسددتوى التعليمدددي الجددامعي هدددو 4الجدددول رقدددم ) وي كددم مدددن

هدا المستوى الرالب علت عينة الدراسة في جميدع األجهدةة الككوميدة بكدل فئات
سواء الدوةارات أو المؤسسدات أو الجهدات األخدرى،  ذ بلردوا فدي الدوةارات 

مددديرا فددي المؤسسددات  (166)، و %65مددديرا يشددكلون مددا نسددبتق  (191)
مددديرا فددي األجهددةة  (137)تقريبددا، و  %62.2نسددبتق العامددة يشددكلون مددا 

.  فدي كدين كاندت درجدة الددكتوراا هدي %59.6األخرى يشكلون مدا نسدبتق 
 األقل في جميع األجهةة الككومية.

 
 (  املستوى التعليمي ملفردات عينة البح.4اجلدول رقم )

 املستوى التعليمي الوزارات املؤسسات العامة األجهزة األخرى

 التكرار % التكرار % ارالتكر  %

24.3% 56 13.1
% 

35 12.6
% 

 ثانوي 37

59.6% 137 62.2
% 

166 65.0
% 

 جـامعي 191
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14.8% 34 19.9
% 

53 20.1
% 

 مـاجستير 59

 دكتوراا 7 2.4% 1 4.9% 3 1.3%

100% 230 100
% 

267 100
% 

 المجموع 294

 
 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة

 املديرين ابألساليب الكمية؟ السؤال األول: ما مستوى معرفة
 ( أن ألالبية المديرين في األجهدةة الككوميدة5يتضح من الجدول رقم )

مددديرا فددي  (129)لددديهم معرفددة متوسددطة باألسدداليب الكميددة،  ذ بلددغ عددددهم 
، وفدي المؤسسددات العامددة بلددغ عددددهم %43.9الدوةارات يشددكلون مددا نسددبتق 

األجهدةة الككوميدة األخدرى ، وفدي %40.1مديرا يشكلون ما نسبتق  (107)
. وبلددغ عدددد مددن لدديس %36.1مددديرا يشددكلون مددا نسددبتق   (83)بلددغ عددددهم 

تق مدديرا يشدكلون مدا نسدب (18)لديهم معرفة باألساليب الكمية فدي الدوةارات 
مدديرا يشدكلون مدا نسدبتق  (24)، وبلغ عددهم فدي المؤسسدات العامدة 6.1%
 مديرا يشكلون ما (22)خرى ، كما بلغ عددهم في األجهةة الككومية األ9%

. ويتضح من الجدول أن عددد المدديرين الدذين يتدراوح مسدتوى %9.6نسبتق 
 (276)معددرفتهم باألسدداليب الكميددة مددن قليددل  لددت جيددد جدددا فددي الددوةارات  

مددديرا  (243)، وفددي المؤسسددات العامددة %93.9مددديرا يشددّكلون مددا نسددبتق 
مدديرا يشدكلون مدا  (208)، وفدي األجهدةة األخدرى %91يشكلون ما نسدبتق 

. وتختلدد  نتيجددة الدراسددة فددي هددذا الجدددول مددع نتددائج بعددض %90.4نسددبتق 
 الدراسات األخرى، فودي كدين يمهدر الجددول أن ألالبيدة عيندة الدراسدة لدديها
معرفة متوسطة باألساليب الكمية، تبين دراسدات يوسد  وأكمدد والسدامرائي 

ميدة ها معرفدة باألسداليب الكفدي دراسداتهم لديس لددي ألالبية مودردات العيندةأن 
 [ توضح أن ألالبية موردات العيندة فدي دراسدتق لدديها22ودراسة )الشمري( ]

، 24 ؛115، ص23 ؛126، ص22[معرفدددددة بسددددديطة باألسددددداليب الكميدددددة 
 .]755، ص250 ؛569ص

 
 (  مدى معرفة مفردات العينة ابألساليب الكمية5اجلدول رقم )
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 األجهزة األخرى
 

 املؤسسات العامة
 

 الوزارات

 

مستوى املعرفة ابألساليب 
 الكمية

 التكرار % التكرار % التكرار %

 جيد جدا 21 7.1% 14 5.2% 16 7.0%

20.4
% 

47 20.6
% 

55 21.1
% 

 جيد 62

36.1
% 

83 40.1
% 

107 43.9
% 

 متوسط 129

27.0
% 

62 25.1
% 

67 21.8
% 

 قليل 64

 خ يوجد 18 6.1% 24 9.0% 22 9.6%

100
% 

230 100
% 

267 100
% 

 المجموع 294

 
 ؟السؤال الثاين: ما هي األساليب الكمية املستخدمة من قبل املديرين

( أن عددددد المدددديرين الدددذين يسدددتخدمون 6يتضدددح مدددن الجددددول رقدددم )
لكدرج، األساليب الكمية بأنواعها المختلوة )البرمجة الخطية، بيرت والمسار ا

 (194)ة( فددي الددوةارات التكليددل اإلكعددائي، الددتككم فددي الجددودة، والمكاكددا
مدددديرا  (191)، وفدددي المؤسسدددات العامدددة %66مدددديرا يشدددكلون مدددا نسدددبتق 

مديرا يشكلون ما  (144)، وفي األجهةة األخرى %71.5يشكلون ما نسبتق 
. كمددا يتضددح مددن الجدددول أن المددديرين الددذين خ يسددتخدمون %62.6نسددبتق 

شدكلون مدا نسددبتق مددير ي (100)األسداليب الكميدة فدي الدوةارات بلددغ عدددهم 
مددديرا يشددكلون مددا نسددبتق  (76)، وفددي المؤسسددات العامددة بلددغ عددددهم 34%

مدديرا يشدكلون مدا نسدبتق  (86)، وفي األجهةة األخرى بلغ عدددهم 28.5%
 في أن أسدلوب التكليدل.  وتتوق نتيجة هذا الدراسة مع دراسة أكمد 37.4%

  .]572، ص 24[اإلكعائي يكتل المرتبة األولت في اخستخدام 

 
 (  أهم األساليب الكمية املستخدمة من قبل مفردات العينة6اجلدول رقم )
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 األجهزة األخرى
 

 املؤسسات العامة
 

 الوزارات

 

 األساليب الكمية املستخدمة

 التكرار % التكرار % التكرار %

16.1
% 

37 19.5
% 

52 25.9
% 

 البرمجة الخطية 76

9.1% 21 13.9
% 

 ر الكرجبيرت & المسا 27 9.2% 37

24.3
% 

56 27.3
% 

73 26.2
% 

 التكليل اإلكعائي 77

 التككم في الجودة 13 4.4% 19 7.1% 17 7.4%

 المكاكاة 1 0.3% 10 3.7% 13 5.7%

37.4
% 

86 28.5
% 

76 34.0
% 

 خ يوجد 100

100
% 

230 100
% 

267 100
% 

 المجموع 294

 السؤال الثال.: ما مصادر املعرفة ابألساليب الكمية؟
( أن ألالبيددة موددردات عينددة البكددن تعتمددد فددي 7الجدددول رقددم ) يوضددح

ت معرفتهددا باألسدداليب الكميددة علددت دراسددتها الجامعيددة،  ذ بلرددت فددي الددوةارا
 95، وفددي المؤسسددات العامددة بلرددوا %48مددديرا يشددكلون مددا نسددبتق  142

، وفددي األجهددةة الككوميددة األخددرى كددانوا %35.6مددديرا يشددكلون مددا نسددبتق 
. في كدين كدان عددم وجدود المعدادر هدو %29ون ما نسبتق مديرا يشكل 67

األقددل لجميددع موددردات البكددن كيددن بلرددت أعدددادهم فددي كددل مددن الددوةارات 
مددديرا يشددكلون مددا  22و 24، 18والمؤسسددات العامددة واألجهددةة األخددرى 

 علت التوالي. %96و %9.0، %6.1نسبتق  
ات عينددة وتتوددق نتيجددة هددذا الجدددول، التددي تشددير  لددت أن ألالبيددة موددرد

ع الدراسة معددر معرفتهدا باألسداليب الكميدة نداتج مدن الدراسدة الجامعيدة، مد
ي ف( الذي يشير  لت أن ألالبية موردات عينة الدراسة 4منطوك الجدول رقم )

 جميع األجهةة الككومية مكل الدراسة هم من كملة الشهادة الجامعية.
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 ة البح. (  مصادر معرفة األساليب الكمية لعين7اجلدول رقم )
 األجهزة األخرى

 

 املؤسسات العامة
 

 الوزارات
 

مصادر املعرفة 
 ابألساليب الكمية 

 التكرار % التكرار % التكرار %

29.1% 67 35.6
% 

 الدراسة الجامعية 142 48.3% 95

10.0% 23 12.4
% 

 الدراسات العليا 19 6.5% 33

24.3% 56 21.3
% 

 التدريب 53 18.0% 57

26.95
% 

62 21.7
% 

58 21.08
% 

 الجهود الذاتية 62

 خ يوجد 18 6.1% 24 9.0% 22 9.6%

100% 230 100
% 

 المجموع 294 100% 267

 السؤال الرابع: ما مدى الرغبة يف التعرف على األساليب الكمية؟
( مدددى رألبددة عينددة البكددن فددي معرفددة 8وي كددم مددن الجدددول رقددم )

ة العيندة لدديها رألبدة كبيدر األساليب الكميدة، كيدن يتضدح أن ألالبيدة مودردات
مدددديرا فدددي الدددوةارات يشدددكلون مدددا نسدددبتق  (164)للتعدددر ،  ذ بلدددغ عدددددهم 

مديرا يشكلون مدا نسدبتق  (140)وبلغ عددهم في المؤسسات العامة  55.8%
مديرا في األجهةة األخرى يشكلون ما نسدبتق  (127)، وبلغ عددهم 52.4%
بدة فدي معرفدة األسداليب . وكانت مودردات العيندة التدي لديس لهدا رأل55.2%

تق مديرا في الدوةارات يشدكلون مدا نسدب (13)الكمية هي األقل  ذ بلغ عددهم 

مددديرا يشددكلون مددا نسددبتق  (11)وفددي المؤسسددات العامددة بلددغ عددددهم  4,4%

مددديرا يشددكلون مددا نسددبتق ( 12)، وفدي األجهددةة األخددرى بلددغ عدددهم 4.1%
رألبددة كبيددرة فددي لددديها  . وتتوددق نتيجددة هددذا الجدددول فددي أن الرالبيددة5.2%

، 23[معرفة األساليب الكمية مدع النتيجدة التدي توعدلت  ليهدا دراسدة يوسد  
 .]117ص
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 (  مدى رغبة عينة البح. يف معرفة األساليب الكمية8اجلدول رقم )
 األجهزة األخرى

 

 املؤسسات العامة
 

 الوزارات

 

مدى الرغبة ملعرفة 
 األساليب الكمية

 التكرار % التكرار % التكرار %

27.4
% 

63 32.2
% 

86 30.6
% 

 رألبة كبيرة جدا 90

55.2
% 

127 52.4
% 

140 55.8
% 

 رألبة كبيرة 164

10.9
% 

 ألير متأكد 25 8.5% 26 9.7% 25

 خ أرألب 13 4,4% 11 4.1% 12 5.2%

 خ أرألب بشدة 2 0.7% 4 1.5% 3 1.3%

100
% 

230 100
% 

267 100
% 

 المجموع 294

 
 ى حاجة العمل لألساليب الكمية؟السؤال اخلامس: ما مد

( مدددى كاجددة عينددة البكددن خسددتخدام األسدداليب 9يوضددح الجدددول رقددم )
ب الكميددة، ويمهددر أن الرالبيددة عبددرت عددن كاجتهددا الكبيددرة خسددتخدام األسددالي

 ،%32.3مددديرا يشددكلون مددا نسددبتق  (95)الكميددة، فوددي الددوةارات بلددغ العدددد  
، وفددي %36.3يشددكلون مددا نسددبتق مددديرا  97وفددي المؤسسددات العامددة كددانوا 

. وكاندددت %38.3مدددديرا يشدددكلون مدددا نسدددبتق  (88)األجهدددةة األخدددرى كدددانوا 
ب موردات قليلة من عينة البكن عبرت عن عدم وجود كاجة خستخدام األسالي
جهةة الكمية،  ذ بلرت أعدادهم في كَل من الوةارات، والمؤسسدات العامدة،واأل

شددددددددددددكلون مددددددددددددا نسددددددددددددبتق مددددددددددددديرا ي (14)، (18)، (30)األخددددددددددددرى 
 علت التوالي. 6.1%،6.9%،10.2%
     

 (  مدى حاجة العمل الستخدام األساليب الكمية9اجلدول رقم )

 مدى احلاجة لألساليب الكمية الوزارات املؤسسات العامة األجهزة األخرى
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 التكرار % التكرار % التكرار %

15.2
% 

35 
14.6
% 

39 
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 ومية؟ ة احلكالسؤال السادس: ما هي أساليب اختاذ القرارات املستخدمة يف األجهز 

( الطرك المستخدمة مدن قبدل مودردات العيندة 10)يوضح الجدول رقم  
ذ فددي اتخدداذ القددرارات،  ذ يتضددح أن الرالبيددة يعتمدددون علددت الخبددرة فددي اتخددا

مددديرا فددي الددوةارات يشددكلون مددا نسددبتق  (156)القددرارات،  ذ بلددغ عددددهم 
مديرا فدي المؤسسدات العامدة يشدكلون مدا نسدبتق  (145)، وبلغ عددهم 53%

مديرا في األجهدةة األخدرى يشدكلون مدا نسدبتق  (96)، وبلغ عددهم 54.3%
. في كين كانت طريقة الكدس فدي اتخداذ القدرار هدي األقدل،  ذ بلدغ 41.7%

 (5)، و %1.0مديرين في الوةارات يشكلون ما نسبتق  (3)عدد مستخدميها 
، ومدديران اثندان فدي %1.9مديرين في المؤسسات العامة يشكلون ما نسدبتق 

 . وتتوق نتيجة هذا الجددول فدي أن%2.6ن ما نسبتق األجهةة األخرى يشك 
راسدة دألالبية أفراد العينة يعتمدون علت الخبرة في اتخاذ القرار مع كدّل مدن 

 .  ]25،758، 118ص، 23[يوس  والسامرائي 
 

 ات(  الطرق املستخدمة من قبل عينة البح. يف اختاذ القرار 10اجلدول رقم )
 الطرق املستخدمة الوزارات املؤسسات العامة األجهزة األخرى



 100 وكيد الهندي وراشد الكمالي

 التكرار % التكرار % التكرار %

41.7
% 

96 
54.3
% 

145 
53.1
% 

156 
 الخبرة

13.5
% 

31 9.7% 26 7.8% 23 
 التقويم الشخعي

 التجربة والخطأ 11 3.7% 6 2,2% 4 1.7%

 الكدس 3 1.0% 5 1.9% 2 0.9%

 اللجان 23 7.8% 21 7.9% 6 2.6%

39.6
% 

91 
24.0
% 

64 
26.5
% 

78 
 النمم والقوانين

100
% 
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100
% 

267 
100
% 
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 السؤال السابع: ما هي معوقات استخدام األساليب الكمية؟

( المعوقات التي تواجق موردات عينة البكن 11يعرض الجدول رقم ) 
فددي اسددتخدام األسدداليب الكميددة،  ذ تبددين أن طبيعددة العمددل هددي المعددوك فددي 

مدديرا يشدكلون  (98)و  (112)خرى،  ذ بلغ عدددهم الوةارات واألجهةة األ
علت التوالي. في كين كان عددم وجدود الددعم  %42.6و  %38.1ما نسبتق 

 مدديرا (114)المدادي هدو الرالدب بالنسدبة للمؤسسدات العامدة،  ذ بلدغ عدددهم 
. وكان معوك عدم مسداعدة بيئدة العمدل هدو األقدل %42.7يشكلون ما نسبتق 

 لكدل منهمدا (12)ات واألجهةة األخدرى،  ذ بلدغ عدددهم أيضا بالنسبة للوةار
علت التدوالي. فدي كدين كدان عددم تدوافر  %5.2و  %4.1يشكلون ما نسبتق 

ددهم الكاسبات ايلية هو المعوك األقدل بالنسدبة للمؤسسدات العامدة،  ذ بلدغ عد
. وتتوددق هددذا النتيجددة فددي الجةئيددة %7.5مددديرا يشددكلون مددا نسددبتق  (20)

 [.22[ والشمري ]21تشجيع مع دراسة البراك ]الخاعة بعدم ال
 

 ب الكمية(  املعوقات اليت تواجه عينة البح. يف استخدام األسالي11اجلدول رقم )
 املعوقثات الوزارات املؤسسات العامة األجهزة األخرى

 التكرار % التكرار % التكرار %
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 كومية؟ زة احلية يف األجهالسؤال الثامن: ما هي طرق تفعيل استخدام األساليب الكم

( طدرك توعيدل اسدتخدام األسداليب الكميدة فدي 12يوضح الجددول رقدم )
مج األجهةة الككومية، ون كم أن ألالبية موردات عينة البكن ترى أن البدرا
دهم التدريبية هي أفضل طريقة لتوعيل استخدام األساليب الكمية كين بلغ عدد

 فددي ، وبلددغ عددددهم%49.3بتق مددديرا يشددكلون مددا نسدد (145)فددي الددوةارات 
، وبلغ عددهم في %48.3مديرا يشكلون ما نسبتق  (129)المؤسسات العامة 
. في كين كانت %45.2مديرين يشكلون ما نسبتق  (104)األجهةة األخرى 

الطرك األخرى هدي األقدل فدي جميدع األجهدةة الككوميدة،  ذ بلدغ عدددهم فدي 
، وبلددددغ عددددددهم فددددي %2.0مددددديرين يشددددكلون مددددا نسددددبتق  (6)الددددوةارات 

، وبلددغ عددددهم فددي %1.9مددديرين يشددكلون مددا نسددبتق  5المؤسسددات العامددة 
 .%2.6مديرين يشكلون ما نسبتق  (6)األجهةة الككومية األخرى 

 
 ة البح.(  طرق تفعيل استخدام األساليب الكمية حسب ما تراه عين12اجلدول رقم )

 قةالطريث الوزارات املؤسسات العامة األجهزة األخرى

 التكرار % التكرار % التكرار %

23.9
% 

55 
22.8
% 

61 
28.7
% 

85 
  نشاء قسم مختص
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 سةمناقشة فرضيات الدرا

وفددي  طددار الرألبددة فددي التعددر  علددت بعددض الع قددات بددين المتريددرات 

لكميدة والعوامل ذات الع قة بالتأثير علدت المدديرين نكدو اسدتخدام األسداليب ا

 في األجهةة الككومية، يمكن  لقاء الضوء علدت هدذا الع قدات كمدا يوضدكها

 الجدول التالي:

ل أن هندداك ارتب13وي كدم فددي الجدددول رقددم ) ل ( جليددا ل طرديددا ل موجبددا  اطددا
بدددين كدددل مدددن المعرفدددة باألسددداليب الكميدددة واسدددتخدامها فدددي جميدددع األجهدددةة 

 0.48للمؤسسددات العامددة،  0.46للددوةارات،  0.39الككوميددة، كيددن بلددغ 
لألجهددةة األخددرى. كمددا ُوجددد أيضددا ارتبدداط موجددب وطددردي بددين كددل مددن 

لككوميددة، المعرفدة باألسدداليب الكميددة ومعددادر المعرفدة فددي جميددع األجهددةة ا
لألجهددةة  0.26للمؤسسددات العامددة،و 0.17للددوةارات، و  0.21كيددن بلددغ 

األخددرى. كمددا وجددد ارتبدداط موجددب وطددردي بددين المعرفددة باألسدداليب الكميددة 
 والرألبة في التعدر  علدت األسداليب الكميدة فدي جميدع األجهدةة الككوميدة  ذ

جهدةة لأل 0.35في المؤسسدات العامدة، و  0.31في الوةارات، و 0.34بلغ 
األخددرى. كمددا يوجددد كددذلك ارتبدداط موجددب وطددردي بددين المعرفددة باألسدداليب 

فددي الددوةارات، و  0.42ومدددى الكاجددة خسددتخدام األسدداليب الكميددة،  ذ بلددغ 
 في األجهةة الككومية األخرى. 0.44في المؤسسات العامة، و  0.45

 
 اتتغا (  معامالت االرتباط بني املعرفة ابألساليب وبعض امل13اجلدول رقم )

 املتغاات معامالت االرتباط
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 الوزارات املؤسسات العامة األجهزة األخرى

 استخدام األساليب **    0.39       **     0.46       **     0.48      

 معادر المعرفة **    0.21      **     0.17       **    0.26      

الرألبة في  **    0.34      **     0.31       **     0.35      
 التعر 

 مدى الكاجة **    0.42      **     0.45       **     0.44      

 0.05عند مستوى معنوية أقل من  *

 0.01عند مستوى معنوية أقل من   **

 
( أن هندداك ارتباطددا موجبددا طرديددا بددين 14يتبددين مددن الجدددول رقددم )

للددوةارات، و  0.17ذ بلددغ اسددتخدام األسدداليب الكميددة ومعددادر المعرفددة،  
لألجهةة األخرى. كما يوجد هناك  0.21للمؤسسات العامة، و كذلك   0.21

 0.44أيضا ارتبداط موجدب بدين اسدتخدام األسداليب والكاجدة لهدا. كيدن بلدغ 
 لألجهةة األخرى.  0.41للمؤسسات العامة، وكذلك  0.41للوةارات، و 

 
 

 اتتخدام األساليب وبعض املتغا (  معامالت االرتباط بني اس14اجلدول رقم )
 العوامل معامالت االرتباط

 الوزارات املؤسسات العامة األجهزة األخرى

      0.48     
** 

 المعرفة باألساليب **     0.39       **     0.46      

      0.21     
** 

 معادر المعرفة **     0.17       **     0.21      

      0.31     
** 

الرألبة في  **     0.19       *     0.13      
 التعر 

      0.41     
** 

 مدى الكاجة **     0.44        **    0.41      

 0.05عند مستوى معنوية أقل من  *
 0.01عند مستوى معنوية أقل من   **

( أنددق خ توجددد فددروك بددين متوسددطات 15يتضددح مددن الجدددول رقددم )
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كددل الدراسددة فيمددا يتعلددق بمتريددر المعرفددة باألسدداليب األجهددةة الككوميددة م
ليست ذات دخلدة  كعدائية عندد مسدتوى  0.581الكمية، كين  ن قيمة ) ( 

 .0.05معنوية 

 (  حتليل التباين ملتغا املعرفة ابألساليب الكمية15اجلدول رقم )
متوسط  )ف( Fقيمة  مستوى املعنوية

 املربعات

درجات 
 احلرية

جمموع 
 املربعات

 صدر التباينم

 بين المجموعات 3.105 5 0.621 0.581 0.714

  1.068 261 278.76
8 

داخل 
 المجموعات

   266 281.87
3 

 المجموع الكلي

 
( أنددق خ توجددد فددروك بددين متوسددطات 16يتضددح مددن الجدددول رقددم ) 

لكمية، األجهةة الككومية مكل الدراسة فيما يتعلق بمترير استخدام األساليب ا
ليست ذات دخلة  كعدائية عندد مسدتوى معنويدة  0.650مة ) ( كين  ن قي

0.05. 
 

 (  حتليل التباين ملتغا استخدام األساليب الكمية16اجلدول رقم )
 مصدر التباين جمموع املربعات درجات احلرية متوسط املربعات )ف( Fقيمة  مستوى املعنوية

بين  11.420 5 2.284 0.650 0.662
 المجموعات

داخل  917.119 261 3.514  
 المجموعات

 المجموع الكلي 928.539 266   

( أنددق خ توجددد فددروك بددين متوسددطات 17يتضددح مددن الجدددول رقددم ) 
األجهدددةة الككوميدددة مكدددل الدراسدددة فيمدددا يتعلدددق بمتريدددر معدددادر المعرفدددة 

ليسددت ذات دخلددة  كعددائية  0.565باألسدداليب الكميددة، كيددن  ن قيمددة ) ( 
 .0.05عند مستوى معنوية 
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 (   حتليل التباين ملتغا مصادر املعرفة ابألساليب الكمية17اجلدول رقم )
 مصدر التباين جمموع املربعات درجات احلرية متوسط املربعات )ف( Fقيمة  مستوى املعنوية

بين  3.802 4 0.951 0.565 0.688
 المجموعات

داخل  440.939 262 1.683  
 المجموعات

 الكليالمجموع  444.742 266   

( أنددق خ توجددد فددروك بددين متوسددطات 18يتضددح مددن الجدددول رقددم ) 
لدت األجهةة الككومية مكل الدراسة فيما يتعلق بمترير الرألبة فدي التعدر  ع

 ليست ذات دخلة  كعائية عند 2.043األساليب الكمية، كين  ن قيمة ) ( 
 .0.05مستوى معنوية 

 
 لكميةغبة يف التعرف على األساليب ا(  حتليل التباين ملتغا الر 18اجلدول رقم )

 مصدر التباين جمموع املربعات درجات احلرية متوسط املربعات )ف( Fقيمة  مستوى املعنوية

بين  5.731 4 1.433 2.043 0.089
 المجموعات

داخل  183.737 262 0.701  
 المجموعات

 المجموع الكلي 189.468 266   

 
توجددد فددروك بددين متوسددطات ( أنددق خ 19يتضددح مددن الجدددول رقددم )

ب األجهةة الككومية مكدل الدراسدة فيمدا يتعلدق بمتريدر مددى الكاجدة لألسدالي
ليست ذات دخلدة  كعدائية عندد مسدتوى  1.185الكمية، كين  ن قيمة ) ( 

 .0.05معنوية 
 

 (  حتليل التباين ملتغا مدى احلاجة لألساليب الكمية19اجلدول رقم )

 مصدر التباين جمموع املربعات درجات احلرية متوسط املربعات )ف( Fقيمة  مستوى املعنوية

بين  6.771 4 1.693 1.185 0.318
 المجموعات

داخل  374.398 262 1.429  
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 المجموعات

 المجموع الكلي 381.169 266   

( أنددق خ توجددد فددروك بددين متوسددطات 20يتضددح مددن الجدددول رقددم ) 
 لدق بمتريدر الطدرك المسدتخدمة فدياألجهةة الككومية مكدل الدراسدة فيمدا يتع

ليست ذات دخلة  كعدائية عندد  0.504اتخاذ القرارات، كين  ن قيمة ) ( 
 .0.05مستوى معنوية 

 
 ات(  حتليل التباين ملتغا الطرق املستخدمة يف اختاذ القرار 20اجلدول رقم )

 صدر التباينم جمموع املربعات درجات احلرية متوسط املربعات )ف( Fقيمة  مستوى املعنوية

بين  13.343 5 2.669 0.564 0.728
 المجموعات

داخل  1235.541 261 4.734  
 المجموعات

 المجموع الكلي 1248.794 266   

 ، يعني نودي الودرض البدديل وقبدولFوعليق فون عدم ثبوت معنوية قيمة ) ( 
 فرض العدم.

 
 نتائج الدراسة

 خيعها في النقاط التالية:توعلت الدراسة  لت عدد من النتائج يمكن تل 
عامدة أن ألالبية موردات عيندة البكدن فدي الدوةارات والمؤسسدات ال -1

ة تقددع مددراتبهم مددا بددين المرتبددة العاشددرة والثانيددة عشددرة، فددي كددين أن ألالبيدد
 موردات البكن في األجهةة األخرى تقع مراتبهم بين السابعة والتاسعة.

 يا.هم التعليمي جامعألالبية موردات عينة الدراسة كان مستوا -2

ألالبيدددة مودددردات عيندددة الدراسدددة كاندددت لدددديهم معرفدددة متوسدددطة  -3
 باألساليب الكمية.

كأكدد  ألالبية موردات عينة الدراسة يسدتخدمون التكليدل اإلكعدائي -4
 األساليب الكمية.

عيدة فدي ألالبية موردات عينة الدراسة يعتمددون علدت الدراسدة الجام -4
 معرفتهم لألساليب الكمية.
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رفة ألالبية موردات عينة الدراسة لديهم رألبة كبيرة في مع -5
 األساليب الكمية.

سدتخدام ألالبية موردات عينة الدراسة عبروا عن كاجتهم الكبيدرة خ -6
 األساليب الكمية.

فددي  ألالبيددة موددردات عينددة الدراسددة يعتمدددون علددت الخبددرة كطريقددة -7
 اتخاذ القرارات.

وسديلة سدة تتودق علدت أن التددريب هدو الألالبية مودردات عيندة الدرا -8
 األفضل لتوعيل استخدام األساليب الكمية.

 تسداعد ألالبية موردات عينة الدراسة تتوق علت أن طبيعدة العمدل خ -9
 علت استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات.

 

 توصيات الدراسة
عددض بندداءل علددت النتددائج التددي توعددلت  ليهددا الدراسددة، يمكددن تلخدديص ب 

 التوعيات في النقاط التالية:
يدددة ةيدددادة وعدددي المسدددؤولين بددددور الكاسدددب ايلدددي فدددي العمليدددة اإلدار -1

 وضرورة استر ل طاقاتق.

عدة فدي التأكيد علدت أهميدة اسدتخدام األسداليب الكميدة كدأدوات مسدا -2
 اتخاذ القرارات في األجهةة الككومية.

شكل مستمر ة للمديرين بالتأكيد علت أهمية  عطاء الدورات التدريبي -3

 فيما يتعلق باستخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات.

تخدام ضرورة اكتواء بدرامج كليدات وأقسدام اإلدارة علدت كيويدة اسد -4

ذا األساليب الكمية في الواقدع العملدي لألجهدةة الككوميدة، وتكثيد  دراسدة هد

 األساليب في المواد المختلوة التي يدرسها الطالب.

ضدددرورة تدددوفير اخعتمدددادات الماليدددة ال ةمدددة لألجهدددةة الككوميدددة  -5

لشددراء الكاسددبات ايليددة وبرامجهددا المختلوددة، والتددي بدددورها تمّكددن متخددذي 

القددرار مددن اسددتخدام األسددلوب الكمددي الددذي يناسددب عملهددم، كمددا يمكددنهم مددن 
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 تكدين البرامج الكاسوبية لمواكبة اخكتياجات المتجددة في عالم اإلدارة.

عقددد ندددوات فددي الجامعددات والمعاهددد المتخععددة عددن اسدددتخدام  -6

ة مدن األساليب الكمية في األجهةة الككومية توضدح الووائدد والمةايدا المتكققد

 جراء هذا اخستخدام.

األقسدام ذات توجيق انتباا طلبة الدراسدات العليدا فدي أقسدام اإلدارة و -7

ي ام األسداليب الكميدة فدالع قة بالجامعات نكو أهمية دراسة موضدوع اسدتخد

 األجهةة الككومية في رسائلهم وأطروكاتهم العلمية.

طددور ضددرورة  عددداد المددديرين فددي األجهددةة الككوميددة لمواكبددة الت -8

 التقني والمعلوماتي الذي يشهدا عالمنا اليوم.

ر الجهدد  نشاء بنك للمعلومات يخددم أجهدةة القطداع العدام، ممدا يدوف -9

 درة.والعمل والموارد النا

ط مدن  نشاء مركة متخعص يعنت بتطبيق األساليب الكميدة يدرتب -10

خددد ل وةارة معيندددة )وةارة التخطددديط علدددت سدددبيل المثدددال( لخدمدددة بددداقي 

 الوةارات. 

لقطداع االقيام بدراسدات ترعدد أثدر تقنيدة المعلومدات علدت تطدور  -11

 العام والجدوى اخقتعادية خستخدام الكاسب.
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Abstract. The main objective of this study is to explore the current status of using quantitative 

methods (QM) by managers in the public agencies in Riyadh, Saudi Arabia.  This objective is 

achieved through several factors such as, the managers’ knowledge of quantitative methods, and 

the extent of need for using such quantitative methods. The study explores as well, the most 

important quantitative methods used in decision making, its knowledge resources, and the degree 

of managers desire to use such quantitative methods in decision making in public sectors.  This 

study covers all governmental sectors, ministries, public enterprises, and other governmental 

offices. A questionnaire was designed for this purpose and was answered by random sample of 

public managers. The data was analyzed using both analytical and descriptive statistics.  Several 

observations and indices were reached.  The study  presents some results regarding the use of QM 

in the public sector.  It was found that large proportion of the sample have the desire to use QM to 

support their decisions; in the same time fair proportion of the public managers have the 

knowledge of QM techniques.  The study presented some recommendations to enhance the 

utilization of the QM in the public sector. It is recommended that more attention is directed 

towards training and teaching in QM techniques. In addition, support centers need to be 

established to provide help and support in making better decisions, and to organize symposiums 

to address the role of QM in increasing the productivity and accomplishing the mission 

efficiently. 

 


