
 

 

 

 

 

 
 

 توياتالمس في المشكالت وحل القرار اتخاذ في الكمية ساليباأل استخدام واقع
  غزة بقطاع )الشق العسكري( الوطني منواأل الداخلية وزارةب العليا

 

The reality of using quantitative methods in 

decision-making and problem solving at higher 

levels In the Ministry of Interior and National 

Security (Military Notch) – Gaza Strip  
 

 

 ِإعَداُد الَباِحِث 
 سفيان نبيل رمضان خضر

 

 

 ِإشَرافُ 
 األستاذ الُدكُتور

 يوسف حسين عاشور
 

 

 اْلَماِجسِتيرِ  َدَرَجةِ  َعلى الُحصولِ  ِلُمَتطلباتِ  ِاسِتكَمالا  البحثُ  َهذا ُقدمَ 

 ِبَغزة اإِلسالِميةِ  اْلَجاِمَعةِ  ِبُكلِيِة التجارة ِفي إدارة األعمال ِفي
 

 

 هـ0341/شعبان –م 6102/يونيو

 زةــغ – ةــالميــــــة اإلســــامعـالج

 شئون البحث العلمي والدراسات العليا

 ـــــــارةــــــــــة التجــــــــــــــــــليـك

 ــــــــــالــــستير إدارة األعمــــماج

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Commerce 

Master of Business & Administration  

 







 ت

 

 نتيجة الحكم على األطروحة
 

 



 ث

 

 ملخص الدراسة
ار وحل في اتخاذ القر هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام األساليب الكمية  

 ،اع غزة( قطالشق العسكري)من الوطني ات العليا في وزارة الداخلية واألالمستوي ىالمشكالت لد
ت وحل في اتخاذ القرارافي استخدام األساليب الكمية وعالقتها  المتغيراتالتعرف على أهم ثم 

 عرفلتاالرغبة في  ومستوى، ومصادرها: التعرف على مستوى المعرفة من خاللوذلك  المشكالت
 الداخلية واألمن الوطني وزارةالتعرف على واقع دعم و  ،لعمل لهااألساليب الكمية وحاجة ا على
 .استخدام األساليب علىالبيئة السياسية  مةمواءكذلك  ،خدام األساليب الكميةالست

مستويات في الالمنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة  استخدم
جميع مفردات  ستبانة علىاال، تم توزيع (108م )والبالغ عددهالعليا لوزارة الداخلية واألمن الوطني 

 (.%90.7)ستجابة وبلغت نسبة اال ( استبانة،89) ستردادوتم االمجتمع 
 تمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي:

، ي التعرفف الرغبة، المعرفة باألساليب الكميةبين المتغيرات المستقلة " توجد عالقة طردية .1
غير مت" والهاالبيئة السياسية الستخداممة ءموا، لوطنيدعم وزارة الداخلية واألمن ا، لهاالحاجة 
( %1.41)، كما تبين أن "استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالتالتابع "

 الرغبة في التعرف على األساليب الكمية.مجتمع الدراسة لديهم  من
ال  فهي، (%.614بلغت ) نسبة دعم وزارة الداخلية واألمن الوطني الستخدام األساليب الكمية .6

 .بدرجةدقيقة المعلومات الو تصين، والمخ ،المالي الدعم رتوف
السياسية  ، فالتجاذبات(%6.49بلغت )مة البيئة السياسية الستخدام األساليب الكمية نسبة مواء .3

 وزارةب اتخاذ القرار وحل المشكالت في سلبا   أثرت الخارجية والتدخالت السياسية والتدخالت
 الكمية. األساليب باستخدام الوطني واألمن الداخلية

 صت الدراسة إلى عدد من التوصيات وكان أهمها:خل 

 الستخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل  عليه االعتماديمكن  مركز معلومات إنشاء
 .المشكالت بوزارة الداخلية واألمن الوطني

 االهتمام بتدريب صانعي القرارات علـى استخدام األساليب الكمية بالطرق العلمية الصحيحة. 

 مستقرةياسة سقيادة وزارة الداخلية واألمن الوطني عن التجاذبات السياسية وتوفير بيئة  تحييد. 

 كلمات مفتاحية:

 اسية(البيئة السي، وزارة الداخلية واألمن الوطني، )األساليب الكمية، اتخاذ القرار، حل المشكالت
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Abstract 

This study aims at identifying the application of quantitative methods in decision 

making and problem solving in senior levels of the Ministry of Internal Affairs and 

National Security (Gaza), and identifying the main variables of using these methods 

and their relevance to decision making and problem solving. This will be achieved 

through: 1- determining the level and sources of knowledge in this field and identifying 

the desire to learn the quantitative methods and the need for them, 2- identifying 

whether the Ministry of Internal Affairs and National Security supports the use of such 

methods, and 3- determining the suitability of the political environment for applying 

them. 

The descriptive analytical approach and the Complete Census method were applied to 

the study population which consisted of 108 people in senior levels of the Ministry of 

Internal Affairs and National Security. The questionnaires were distributed on all 

population members and 98 questionnaires were collected, with a recall ratio of 90.7%. 

Main Results of the Study: 

1- There is a direct relationship between the independent variables (quantitative 

methods, desire to know them, the need for them, the support of the Ministry, 

and the suitability of the political environment for applying them) and the 

dependent variable (applying quantitative methods in decision making and 

problem solving), as it showed that 74.1 % of the study population have the 

desire to learn about quantitative methods. 

2- The Ministry of Internal Affairs and National Security’s support reached 

60.4%. The support included providing money, required professionals, and 

information of medium-level accuracy.  

3- The political environment is 65.8% suitable for applying quantitative methods, 

as political  quarrels, political interventions, and external interventions have a 

negative influence on decision making and problem solving using quantitative 

methods in the Ministry of Internal Affairs and National Security. 

Main Recommendations: 

1- Developing a reliable information center in the Ministry of Internal Affairs and 

National Security for using quantitative methods in making decisions and 

solving problems.  

2- Training decision makers on the correct scientific application of quantitative 

methods. 

3- Separating the Ministry of Internal Affairs and National Security from political 

quarrels and securing a stable political environment. 

Key Words: quantitative methods, decision making, problem solving, Ministry of 

Internal Affairs and National Security, political environment. 
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 اآلية القرآنية
 

 

 

 

 

 
 

 

 ② خَلَقَ اإلِنسَانَ مِنْ عَلَق ① }اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق

 ④ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم ③ اقْرَأْ وَرَبُّكَ األَكْرَم

 [5-0]العلق: {⑤ عَلَّمَ اإلِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم
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 ْاإِلهَدْاءُ 
 اهلل عليه وسلم... صل رسول اهلل محمدي بحبي ،إلى المعلم األول

 َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل رَّبِّ ا: )ــــــــــــــــــــفيهم اهلل تعالىإلى من قال 

، والدي ووالدتي وخالتي أوفقمن برضاهما  هم ،(.6)اإلسراء: اآلية ( اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني َصِغيراا
 م عصام الغاليين أدامكم اهلل عزا ، وبكم أفتخر.أ

 

 استمراري ونجاحي.كانت سر ، فلعلمحبيبة التي شاركتني مشوار اإلى زوجتي ال

 ".ائرــــــــــــد، وثــــــــــــــــل، أحمــــــــــــــــــــــــيــالم، نبــــــــــــــــــــ"إس أوالدي الغوالي إلى قرة عيني، ونور قلبي 

أقربائي جميعا الذين كانوا سندا   إلىوخاالتي،  أخواليوعماتي،  أعماميإلى إخواني وأخواتي، 
 وعونا لي طوال حياتي.

 

 الذين غمروني بحبهم.وأهلي وربعي صحاب الكرام األحباب واألاإلخوة إلى 

اء هدالوطني، إلى ش إلى شهداء وزارة الداخلية واألمنإلى روح أخي وحبيبي الشهيد ثائر، 
 ، إلى فلسطين الحبيبة.فلسطين

 

 م، ــــــــــــــــا  لوجهك الكريـــــاللهم اجعل عملي هذا خالص

 .آميناللهم  ،نـــــــــــــــــوانفع به كل المسلمي
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 شكٌر وتقديرٌ 
اللهم لك الحمد كله والشكر كله، إليك يرجع األمر كله عالنية وسره، أنت ربنا وموالنا  

ليك المصير، وصل  ك توكلنعلي ليك أنبنا وا  دنا اللهم وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سي ا وا 
 .ناس ال يشكر اهلل"، رواه الترمذيمحمد الطاهر األمين، القائل: "من ال يشكر ال

فإنه يطيب لي أن أسجل وقفة شكر وتقدير لكل من له فضل علَي بعد اهلل سبحانه، سواء  
أسدى لي نصيحة أو مساعدة إلتمام هذه الرسالة وخروجها إلى النور وأخص  قدم لي علما  أومن 

 بالذكر:
 ذي بجهوده ال ،الذي تفضل باإلشراف على رسالتي، ن عاشورياألستاذ الدكتور/ يوسف حس

الطيبة وتوجيهاته السديدة، ورحابة صدره أثناء إنجاز هذا العمل فله مني كل معاني االحترام 
 .يروالتقد

  دادمق حسين إبراهيم محمد /لدكتورااألستاذ  من: لكل   وجه بالشكر والتقديركما وأت ،
محكمين واألخوة ال، لتفضلهما بقبول مناقشة رسالتي، نبيل عبد شعبان اللوحوالدكتور/ 

 بتوجيهاتهم وآرائهم الرشيدة في تحكيم أداة الدراسة. الذين ما بخلوا علي  
 منية ة األجهز من الوطني، وقادة األير الداخلية واأللسادة مستشاري وز وأتقدم بجزيل الشكر ل

امون بهم، والمدراء العاونوابهم ومساعديهم، ورؤساء الهيئات ونوابهم، وقادة المديريات ونو 
 .(الشق العسكري)الوطني من ة ونوابهم في وزارة الداخلية واأللإلدارات المركزية والعام

  واخص بالذكر العم الحبيب األستاذ/  عملهذا ال إنجازفي والشكر موصول لكل من ساهم
، واألستاذ/ أحمد دواألستاذ/ حبيب أبو زايواألخت األستاذة/ سارة خضر، أسعد خضر، 

 .طقيهاللوح، األستاذة/ هالة أبو 

ان والحمد هلل أوال  وأخيرا ، وما ك ،ختاما  فما كان في هذا العمل من صواب فبتوفيق من اهلل
ومن الشيطان، وأستغفر اهلل من ذلك والحمد هلل رب العالمين والصالة من خطأ ونقصان فمن نفسي 
 والسالم على خير المعلمين.
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 اإلطار العام للدراسة: الفصل األول

 تمهيد:
ات يد متغير تحددراسة، لتحديد مشكلة اليهدف ذا الفصل اإلطار العام للدراسة، حيث يتناول ه

ات تعريف المصطلحات ذ، ثم الوقوف على أهمية الدراسة وأهدافهاالدراسة، صياغة الفرضيات، 
 .العالقة بالموضوع

  : مقدمة عن الدراسةأولا 
ة واألدوات الكمي استخدام األساليبلتعرف على واقع يحتاج ل لقرار وحل المشكالتاتخاذ ا إن
ن مبكفاءة وفاعلية وجودة أعلى، وذلك  مالقرار على تحقيق أهدافه متخذيتساعد التي ، العلمية
تخاذ اتحديد وتحليل عوامل ل للمشكلة وتشخيصها بأسلوب علمي معرفة األبعاد األساسية خالل

الكشف عن إيجابية وسلبية الترابط بين مكوناته األساسية للخروج بصياغة واضحة  القرار بغية
 .ومتطلبات الواقع يتالءمبما  لمعالجة المشكلة

يث كأسلوب لتحليل المشكالت، حإبان الحرب العالمية الثانية األساليب الكمية  ظهرتلقد 
بعدما ، يةالسلمنتقل استخدامها لألغراض عسكرية، ثم االألغراض لاألمر تم استخدامها في بداية 

 .كبيرا   حققت إنجازات واسعة ونجاحا  

ات تقليل الخسائر قدر اإلمكان، من خالل استغالل تساعد األساليب الكمية أيضا  في عملي
زمات، األو  تالمشكالالبتكار الحلول والطرق المناسبة للتعامل مع  ،المعلومات والتفاعل معها

ليات، البرمجة الخطية، تقليد بحوث العمت الكمية هي: األرقام القياسية، ومن أهم هذه األدوا
ات شجرة القرارات، والتوقعثيل األدوار وحساب النتائج، المواقف والمحاكاة، مباريات األعمال، تم

 .(3ص ،م6116 المعايطة،) الرشيدة وغير الرشيدة

 اهتمام لىإوتطبيقاتها المتنوعة في المجاالت المختلفة  م األساليب الكميةأدى نجاح استخدا

المديرين لقادة و افير تدريس هذا الفرع من المعرفة لتو لعاهد العلمية في الدول المتقدمة الجامعات والم
ة بما يضمن االستخدام األمثل للموارد البشري مختلفةعلى اتخاذ القرارات في ظل ظروف  القادرين

باتساع حجم المؤسسات التي قد يصل عدد العمال فيها إلى عشرات اآلالف و  ،ةوالمادية المتاح
كمية األساليب ال وء إلىدون اللج ال يمكن السيطرة عليهـا اآلالف في بعض األحيان، بل مئـات

ور علوم طتقلد" في مضمونها واقع هذه المؤسسات، وتَ ي "واالستعانة بنماذجها وأساليبها التـي تحـاك
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نتيجة الحاجة الملحة لحل المشكالت المختلفة للنظم ء العمليات واألساليب الكمية جـا بحوث
 .(9م، ص1888)الصفدي،  دةالمعقية اإلدار 

قتصادية األمنية واال من الوطني دورا  حيويا  هاما  في عملية التنميةة واألالداخليتلعب وزارة  
واالجتماعية واإلدارية، ونظرا  ألهمية النشاط الذي تمارسه فإن القرارات المتخذة فيها لها بالغ األثر 

من الوطني النهوض لكي تستطيع وزارة الداخلية واأل وطموحات الوطن، تحقيق أهدافعلى 
بد من الها سواء باالستخدام األمثل للموارد المحدودة المتاحة أو بتقديم أفضل الخدمات، بمسؤوليات
دراكمادية وبشرية مختلفة وتدريبات متنوعة وفهم  إمكاناتوجود  كامل لما هو موجود وما هو  وا 

 اكان لدينا القدرة على صنع القرار سيكون من السهل علين فإذامتوفر وهذا ما نسميه صنع القرار 
 .(م.611 ،العمري)عن العشوائية والعاطفية واألهواء الشخصية  اتخاذ القرار بعيدا  

إن اتخاذ القرار وحل المشكالت من أهم المشاكل التي تواجه وزارة الداخلية واألمن الوطني 
ب حصار المفروض والحرو الالعليا، في ظل محدودية الموارد و  اإلداريةوخصوصا في المستويات 

 (.، أم6116، )الناعوق خفال يوجد فسحة لالجتهاد أو التجربة والخطأ.... ال المتتالية،

 ثانياا: مشكلة الدراسة
ي واقع استخدام األساليب الكمية ف "ماتتمثل المشكلة األساسية في الدارسة، على معرفة  

لعسكري( ا لوطني )الشقاتخاذ القرار وحل المشكالت في المستويات العليا بوزارة الداخلية واألمن ا
من خالل معرفة اإلدارة العليا باألساليب الكمية، والرغبة في التعرف عليها، ومدى  ؟"بقطاع غزة

ليب الكمية، كذلك التعرف على الحاجة لها، ودعم وزارة الداخلية واألمن الوطني الستخدام األسا
عرف على لمشكالت، والتمة البيئة السياسية الستخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل اءموا

في  أثرهاو  الخبرة( –التخصص العلمي –المؤهل العلمي –العمر-الجنسغرافية )و المتغيرات الديم
 .اتخاذ القرار
من المهام العظمي التي تقوم بها الوزارة في بسط األمن والسيطرة وحفظ أموال  ابرز هذي 

م تم اتخاذها لحل بعض المشاكل ثم ث وجود العديد من القرارات التي تحي ،وممتلكات المواطنين
اجب التعرف فكان من الو  ، أو تم تشكيل لجان للنظر في هذه القرارات،العدول عنها بعد فترة وجيزة

 كميةالوطني باستخدام األساليب العلى واقع اتخاذ القرار وحل المشكالت في وزارة الداخلية واألمن 
ب ي تحد من استخدام األساليتال قاتيالمعد كذلك تحدي، الالزمةلوضع التصورات والتوصيات 

في  شكالتاتخاذ القرار وحل المفي الكمية وبالتالي نشر استخدام األساليب  وسبل تذليلها الكمية،
 .لتزيد من جودة اتخاذ القرار بوزارة الداخلية واألمن الوطني المستويات العليا
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 ثالثاا: متغيرات الدارسة
 وست متغيرات مستقلة:ينتج عن الدراسة متغير تابع 

 المتغير التابع
 استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت.     

 المتغيرات المستقلة

 .المعرفة باألساليب الكمية لدى متخذي القرار 
 .الرغبة في التعرف على األساليب الكمية 
 .الحاجة إلى استخدام األساليب الكمية 
  الوطني الستخدام األساليب الكمية.دعم وزارة الداخلية واألمن 
 مة البيئة السياسية الستخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار. ءموا 
 ات سنو  –التخصص العلمي –المؤهل العلمي –العمر-المتغيرات الديمغرافية )الجنس

 الخبرة(.

 رابعاا: نموذج الدراسة

 
 (: نموذج الدراسة0.0شكل )

 

استخدام األساليب الكمية في 

اتخاذ القراروحل المشكالت

المعرفة 

في الرغبة
التعرف

الحاجة 

دعم الوزارة 

مواءمة البيئة 
السياسية 

المتغيرات 
الديمغرافية 
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 خامساا: فرضيات الدراسة
 كون فرضيات الدارسة من ست فرضيات رئيسية وهي:تت

( بين المعرفة α ≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )طردية توجد عالقة  -1
باألساليب الكمية عند متخذي القرار بوزارة الداخلية واألمن الوطني )الشق العسكري( وبين 

 .استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت
( بين الرغبة في α≤0.05) ةات داللة إحصائية عند مستوى داللذ طرديةتوجد عالقة  -6

التعرف على األساليب الكمية بوزارة الداخلية واألمن الوطني )الشق العسكري( وبين استخدام 
 األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت.

( بين الحاجة إلى α≤0.05) ةى داللات داللة إحصائية عند مستو ذ طرديةتوجد عالقة  -3
استخدام األساليب الكمية بوزارة الداخلية واألمن الوطني )الشق العسكري( وبين استخدام 

 األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت.
( بين دعم وزارة α≤0.05) ةات داللة إحصائية عند مستوى داللذ طرديةتوجد عالقة  -.

طني الستخدام األساليب الكمية وبين استخدام األساليب الكمية في اتخاذ الداخلية واألمن الو 
 القرار وحل المشكالت بوزارة الداخلية واألمن الوطني )الشق العسكري(.

مة البيئة ء( بين مواα≤0.05) ةات داللة إحصائية عند مستوى داللذ طردية توجد عالقة -.
 لداخلية واألمن الوطني )الشق العسكري( وبينالسياسية الستخدام األساليب الكمية بوزارة ا

 استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت.
( α≤0.05) ةن عند مستوى داللذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثي فروقال توجد   -6

لمؤهل ابين استخدام األساليب الكمية والمتغيرات الديموغرافية للمبحوثين )الجنس، العمر، 
 ، التخصص العلمي، سنوات الخبرة(.العلمي

 أهمية الدراسةسادساا: 
تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها تتعلق بموضوع إداري مهم يدخل ضمن اهتمامات  

كثير من األكاديميين والممارسين، ألهمية القرارات اإلدارية في عملية التطوير اإلداري واألمني 
ا تستمد أهميتها من خالل مجموعة من اإلضافات المتوقعة التي يمكن والعسكري والخدماتي، كم

 تقديمها للباحثين في الحقل األكاديمي والممارسين في الواقع العملي بالمنظمات الحكومية:
: تساهم الدارسة في تطوير المعرفة العلمية عن استخدام فعلى المستوى العلمي واألكاديمي

 .قطاع غزةات في وزارة الداخلية واألمن الوطني باألساليب الكمية وبحوث العملي
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يتوقع أن تساعد الدراسة في لفت نظر أصحاب القرار في المستويات  وعلى المستوى التطبيقي:
اإلدارية العليا إلى ضرورة استخدام األساليب العلمية في عمليات التحليل واتخاذ القرار وحل 

 وذلك عن طريق ما يلي: المشكالت، للمساهمة في تحسين جودة القرار،

  إمداد المعنيين بمعلومات موثقة مستمدة من دراسة ميدانية قائمة على أساس علمي تمكنهم
 من ترشيد قراراتهم.

  إلقاء الضوء على واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت في
 الشق العسكري.-ةالمستويات العليا في وزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غز 

  تعتبر الدراسة من الدراسات القليلة في هذا المجال وخاصة وزارة الداخلية واألمن الوطني
 )الشق العسكري(.

 اا: أهداف الدراسةسابع
ار وحل في اتخاذ القر تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام األساليب الكمية  

ي قطاع ( فالشق العسكري)ة واألمن الوطني ة الداخليالعليا في وزار  المستوياتلدي المشكالت 
 ، وذلك من حيث:غزة

وزارة في المستويات العليا ب لدى متخذي القرار باألساليب الكمية مستوى المعرفة تحديد -1
 .الداخلية واألمن الوطني

يا في المستويات العل مصادر المعرفة باألساليب الكمية لدى متخذي القرار الكشف عن -6
 .لداخلية واألمن الوطنيبوزارة ا

يا بوزارة في المستويات العل التعرف على أهم األساليب الكمية المستخدمة في اتخاذ القرارات -3
 .الداخلية واألمن الوطني

رغبة المستويات العليا في وزارة الداخلية واألمن الوطني لمعرفة األساليب  تحديد مستوى -.
 الكمية.

في المستويات العليا بوزارة الداخلية واألمن الوطني حاجة العمل لألساليب الكمية  إبراز -.
 وبيان أهمية هذه األساليب.

واقع دعم وزارة الداخلية واألمن الوطني الستخدام األساليب الكمية في اتخاذ  الكشف عن -6
 القرار وحل المشكالت.

ا هلوزارة الداخلية واألمن الوطني، والتي من خالل البيئة السياسيةمة مواءالتعرف على  -1
 تستطيع الوزارة تحقيق جودة القرارات اإلدارية وحل المشكالت باستخدام األساليب الكمية.
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تقديم التوصيات التي يمكن أن تساهم في االرتقاء بعملية اتخاذ القرارات اإلدارية في  -9
 .(الشق العسكري) المستويات العليا بوزارة الداخلية واألمن الوطني

صة القائمين على تدريس األساليب الكمية، وكذلك الدارسين لفت انتباه األكاديميين، وخا -8
لهذه األساليب إلى أهمية ومجاالت استخدام وتطبيق األساليب الكمية في وزارة الداخلية 

 .(الشق العسكري) واألمن الوطني

 اا: مصطلحات الدراسةثامن

 األساليب الكمية:
ات الرشيدة لعملية صنع القرار  حقل واسع يتضمن كافة المداخل تعتبر األساليب الكمية

 .(م6111ي، و )الموس العلمية كأساس في البحث والدارسة، معتمدا  استخدام الطريقة اإلدارية
وتعرف األساليب الكمية أيضا بأنها منهج علمي لصنع القرارات اإلدارية حيث يتم التعامل 

                                                       .(Render & Hanna, 2009) مع البيانات الخام ومعالجتها للحصول على معلومات قيمة
 القرار:
عملية أنه االختيار المدرك بين البدائل المتاحة في موقف معين أو هو بيعرف القرار  

، 6116ي، )العزاو  بينهاواختيار الحل األمثل من  المفاضلة بين حلول بديلة لمواجهة مشكلة معينة
 .(61ص
 شكلة:الم

بأنها حالة من التوتر وعدم الرضا، الناجمين عن بعض  المشكلة (م6111العنزة ) يعرف
الصعوبات، التي تعيق تحقيق األهداف وتتضح معالم المشكلة في حالة عدم تحقيق النتائج 
المطلوبة، ولذلك تكون هي السبب األساسي لحدوث حالة غير مرغوب فيها، بل تصبح تمهيدا  

، م6111تخذت مسارا  معقدا  يصعب من خالله توقُّع النتائج بدقة. ويعرفها عليوة )ألزمة، إذا ا
( بأنها الباعث الرئيسي الذي يسبب حالة ما من الحاالت غير المرغوب فيها، وتحتاج 16ص

 عادة إلى جهد منظم للتعامل معها وحلها وقد تؤدي إلى وجود أزمة ولكنها ليست بذاتها أزمة.
 واألمن الوطني:وزارة الداخلية 

ر وتوف ،ر األمن واألمان للمواطن الفلسطينيتوف التيواحدة من أهم الوزارات السيادية  هي 
جميع األجهزة األمنية تحت مسؤوليتها،  ضموتأكثر شموال  للجمهور الفلسطيني خدمة أمنية 

قوق وحريات ون حباإلضافة إلى القيام بدورها األساسي المتمثل بحماية ركائز الدولة األساسية، وص
موقع ال) ن وثقة، والتطلع نحو مستقبل واعدالمواطن، وضمان عيش الجمهور الفلسطيني بأما

 .(م6116لداخلية، اإللكتروني لوزارة ا
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 األول ُملخص الفصل
ية واقع استخدام األساليب الكم "ما فيالمتمثلة  الدراسة تحديد مشكلة هذا الفصلتناول  

كالت في المستويات العليا بوزارة الداخلية واألمن الوطني )الشق في اتخاذ القرار وحل المش
ية في "استخدام األساليب الكممتغير تابع تحديد متغيرات الدراسة المتكونة من  ثم ،"؟العسكري(

 التعرف في ةالرغب ،الكمية باألساليب المعرفة "وست متغيرات مستقلةاتخاذ القرار وحل المشكالت" 
 ةالبيئ مواءمة، الستخدامها الوطني واألمن الداخلية وزارة دعمها، استخدام إلى الحاجةعليها، 
 صصالتخ –العلمي المؤهل –العمر - الجنس) الديمغرافية المتغيرات، و الستخدامها السياسية
صياغة فرضياتها الرئيسية وعددها ست فرضيات، ثم تم تحديد تم ، و (الخبرة سنوات –العلمي

 . الدراسة تم تعريف مصطلحاتبعد ذلك ثم  من الناحية النظرية والتطبيقية أهمية الدراسة وأهدافها



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصـــل الثاني
 اإلطار النظري: الفصـــل الثاني
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 :تمهيد
يتناول هذا الفصــل اإلطار النظري للدراســة، ويهدف إلى تناول الخلفية األدبية والنظرية،  

 : مبحثينوضوعات الدراسة، ويتكون من والمصطلحات ذات العالقة بم
لى عيهدف إلى التعريف  ،األســــــاليب الكــــــمية منهج لصنع القرار وحل المشكالت المبحث األول:

 هاســــــأســــــو  هاوأوصــــــاف هامســــــمياتو  الكمية األســــــاليب مفهوم، الكمية لألســــــاليب التاريخي التطور
 هائصــخصــالوقوف على أهميتها و ها، ثم اتطوير  في ســاعدت التي العواملها و اســتخدام مجاالتو 
 تقدمها لتيا الحلول أنواعفي نهاية المبحث يتم الوقوف على  ،هاتطبيق تعترض التي العقباتو 

 ها.مكوناتو  هانماذجمستعرضا  في ذلك  الكمية األساليب
يهـدف هذا المبحث إلى التعرف على القرار ، المشــــــــــــــكالت وحـل القرار اتخـاذ المبحـث الثـاني:

 اتخاذ ليةعم على المؤثرة العوامل، ثم الوقوف على اإلداري القانونو  اإلدارة في هممفهو و  وأهميته
 ارالقر  في المعلومـات خصــــــــــــــائصه ومراحلـه ومميزات عمليـات اتخـاذه، ثم تحـديـد أنواعـو  القرار
 ســـــــــــاليبأ، وفي نهاية المبحث الوقوف على القرار واتخاذ القرار صـــــــــــنع بين ، ثم التمييزالجيد

 في وفرهات يجبالتي  شــروطوال الســتخدامها األســاســية والمتطلبات اإلدارية لقراراتا اتخاذ وفنيات
 .الكمية األساليب استخدام عند المشكلة
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 األســاليب الكــمية منهج لصنع القرار وحل المشكالت: المبحث األول

 أولا: مقدمة 
خالل  البديل األفضل من تستخدم األساليب الكمية للمساعدة في تقييم البدائل الختيار

استخدام بعض النماذج الرياضية في حل المشاكل اإلدارية التي أصبحت تعتمد األساليب الكمية 
في عملية اتخاذ القرار الذي يمثل جوهر العملية اإلدارية، كما لم تعد القرارات اإلدارية في العصر 

نما أصبحتتعتمد على التج التي الحديث ضربا  من ضروب الحدس والتخمين  ربة والخطأ، وا 
ترتكز على أساس علمي، دعامته الطريقة العلمية في البحث وأساسه استخدام األسلوب الكمي 

 للتوصل إلى قرارات أكثر دقة وأصالة علمية.
حاجة ملحة الستخدام أساليب التحليل الكمي في اإلدارة نتيجة لضخامة حجم ظهرت 

ت المشكالت اإلدارية فيها على درجة عالية من المشروعات والمؤسسات الحديثة حيث أصبح
التعقيد، وصارت األساليب التقليدية التي تعتمد على الخبرة الذاتية لمتخذ القرار والتجربة والخطأ، 
غير فعالة ومن ناحية أخرى فإن نتائج القرارات إن لم تكن محسوبة ومقدرة تقديرا صحيحا قد 

 ويضها. يترتب عليها أضرار وخسائر ال يمكن تع
ومن خصائص األساليب الكمية أنها طريقة لحل المشاكل التي تعالج باستخدام بحوت 
العمليات. ويعتبر النموذج الرياضي الوسيلة أو األسلوب التي تتم معالجة المشكالت من خاللها، 
ومن بعد ذلك تجري عليها التحليالت المالئمة والمناسبة حسب طبيعة المشكلة، وبالتالي يتم 

 .(6، صم6111 )طالب وبوجمعة، مطلوبتوصل إلى الحل الال

 ثانياا: التطور التاريخي لألساليب الكمية
يعود استخدام األساليب الكمية إلى الحرب العالمية الثانية عندما لجأ األمريكيون واإلنجليز 

 ، وقد تم ذلك عن طريق تكوين فريق من العلماءحل المشاكل التي واجهتهم حينئذ إليها في
لمشكلة م الفريق بدراسة ااالسلوكيات...الخ، بحيث قالمتخصصين في الرياضيات، والهندسة، و 

 .ه(1.68، )عرب مستخدم ا األسلوب العلمي في ذلكواقتراح الحلول المناسبة 
 أثناء الحرب العالمية األساليب الكميةاستخدام  -أ

، عندما دعت إدارة الحرب كان أول استخدام لهذا العلم في بداية الحرب العالمية الثانية
البريطانية فريقا من العلماء برئاسة البروفيسور "بالكيت" من جامعة "مانشستر" لدراسة المشاكل 
االستراتيجية والتكتيكية المتعلقة بالدفاعين الجوي واألرضي لبريطانيا، إال أن هذه الدراسات لم 
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ث كان ت إلى البحرية البريطانية، حيتقتصر على الدفاع الجوي واألرضي فقط، بل امتدت الدراسا
هذا الفريق يسعى إلى االستخدام األمثل للموارد الحربية المحدودة في تلك الفترة، كانت النتائج 

 ماأالتي حققها هذا الفريق باهرة، من ضمنها تحسين منظومة الرادار وتحسين الدفاع المدني، 
بعض المشاكل المعقدة كمشكلة نقل المعدات اإلدارة األمريكية قامت بتكوين فريق خاص لمعالجة 

والمواد المختلفة وتوزيعها على الوحدات العسكرية المنتشرة في مناطق مختلفة من العالم، كان كل 
دات رئيس لجنة األسلحة والمع "فانيفار"رئيس لجنة استخدام بحوث الدفاع القومي، و "جيمس"من 

جاالت العسكرية في أمريكا، حيث شاهدا استخدام الجديدة وراء استخدام بحوث العمليات في الم
ات المتحدة لنجاح الذي تحقق في الواليوافي بريطانيا أثناء فترة الحرب.  هذا األسلوب أثناء إقامتهما

 مست التطبيقات مجاالت أوسع من تلك التي كما األمريكية بفضل استخدام علم بحوث العمليات،
 يات. م من خالل مؤسسة بحوث العملون اهتمامهم بهذا العلتمت في بريطانيا، حيث واصل العسكري

 في المجالت المدنية بعد الحرب العالمية الثانية األساليب الكميةاستخدام  -ب

كان لتطبيق علم بحوث العمليات أثناء الحرب العالمية الثانية في المجاالت العسكرية أثرا   
الذين كانوا يبحثون عن حلول لمشاكلهم المتعلقة إيجابيا ، مما شجع علماء اإلدارة ورجال األعمال 

بالعمل على إدخال هذا العلم على إدارة المشاريع االقتصادية، فقام فريق من المهتمين بهذا المجال 
في بريطانيا، الذي أصبح اسمه فيما بعد جمعية بحوث  18.9بتكوين نادي بحوث العمليات سنة 

بحوث العمليات األمريكية، ومعهد اإلدارة العلمية سنة جمعية  أماالعمليات للمملكة المتحدة، 
 .(31، صم6116)مرجان،  م18.6، أصدرت مجلة بحوث العمليات سنة 18.1

 في الوقت الراهن األساليب الكميةاستخدام  -ت

نظرا لتزايد التعقيدات التي تتسم بها اإلجراءات اإلدارية وزيادة حجم النشاط الذي تقوم به 
دراك اإلدارة لمدى أهمية القرار اإلداري السليم،  المنظمات اإلدارية المختلفة في الوقت الراهن، وا 

فقد تعدى اليوم استخدام بحوث العمليات مواطن نشأته، وأصبح يستخدم في كثير من دول العالم، 
كما تعدى أيضا مجاالت استخداماته األولى، ويرجع هذا االنتشار الواسع الستخدام األساليب 

المجاالت اإلدارية إلى انتشار الحاسب اآللي، حيث أثبتت إحدى الدراسات التي نفذت الكمية في 
، أن تسع شركات من أصل عشرة تمثل 1881مجموعة كبيرة من الشركات األمريكية عام  ىعل

     .(..، صم.611)السالمي،  ا المعلومات جزءا حيويا في عملهمتكنولوجي
مية المتطورة للحاسب، والتي لها األثر الواضح في هذا باإلضافة إلى ظهور البرامج العل

دفع استخدام بحوث العمليات إلى آفاق واسعة بلغت مستوى التخطيط االستراتيجي الذي يعتبر 
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من أهم النشاطات التي تقوم بها اإلدارة العليا، والذي يستعمل للتعرف على األسباب الكامنة وراء 
، التي يمكن أن تمس عملية اإلنتاج والتخزين (61، صم6116)مرجان، المشاكل المستعصية 

والتمويل والنقل وغيرها من المشاكل التي يمكن أن تواجه المنظمة، كما تمكن اإلدارة أيضا من 
تقييم السياسات البديلة للتشغيل واالستثمار، وتساعدها في تحديد احتياجات المؤسسة على المدى 

 الطويل.

 ثالثاا: مفهوم األساليب الكمية
، إلداريةاأن األساليب الكمية حقل واسع يتضمن كافة المداخل الرشيدة لعملية صنع القرارات 

 .(6، صم6111)الموسوي،  ة كأساس ومنهج في البحث والدراسةمعتمدا استخدام الطريقة العلمي
أنها منهج مبني على أسس علمية "( بحوث العمليات 19م، ص6116يعرف عاشور )و 

حل المشاكل التي تواجهها واتخاذ قرار بشأنها وهي منهج راشد في حل  لمساعدة اإلدارة في
 ."المشاكل التي تواجهها اإلدارة ومساعدتها في اتخاذ القرار

جمعية بحوث العمليات البريطانية بحوث العمليات بأنها: استخدام األساليب  هاعرفتفي حين 
ة، ة في المعدات، المواد األولية، القوى العاملالعلمية لحل المشكالت المعقدة في إدارة األنظمة الكبير 

 )الجواد والفتال،لمدنية واألموال واألمور الخدمية األخرى في المؤسسات والمصانع العسكرية وا
 .(.1، صم6119

األساليب الكمية بانها مجموعة من الطرق  اعرف (3، صم6119البلداوي والحميدي ) أما
رارات في مجاالت متنوعة بهدف تحقيق االستخدام األفضل واألساليب التي تساعد في اتخاذ الق

للموارد سواء على نطاق المنظمة أو الدولة، تفاديا  لضياع اإلمكانات من ناحية ولتحقيق أقصى 
 عائد مادي ممكن من االستثمارات من ناحية أخرى.

ي دراسة فالكمية تلعب دورا مهما  ن األساليبأ السابقة يمكن استنتاج من خالل التعريفات
أنواع المشاكل، منها المتعلقة بإدارة األعمال من خالل النظر إلى المشكلة من زاوية كمية، ومن 
ثم صياغتها حسب الوظائف المتاحة وعليه يجب أن نميز بين مفهوم حل المشكلة وصنع القرار 

 مفهوم صنع القرار واتخاذ القرار.وكذلك بين 

 ميةرابعاا: مسميات وأوصاف األساليب الك
 :(19م، ص6116)عاشور، الكمية هي  لألساليبمن المسميات األخرى 

)اتخاذ القرارات الكمية، علم اإلدارة، بحوث العمليات، علم القرارات، تحليل النظم، تحليل العمليات، 
 إدارة العمليات(
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 خامساا: أسس األساليب الكمية
 ي:ن هناك أسس لألساليب الكمية وهأ (2م، ص6101)الموسوي ذكر 

 .تستخدم الطريقة العلمية كأساس ومنهج في البحث والدراسة 
  عليها. واالعتمادجوهر األساليب الكمية هو بناء النماذج 
 ذ القرارات التي تخصالمنظمات في اتخا إدارةف من األساليب الكمية هو مساعدة أن الهد 

 الصعبة والمعقدة. اإلداريةالمشكالت 

 ب الكميةسادساا: مجالت استخدام األسالي
نوع المنظمة ليس له أي عالقة بمجال االستخدام أو التطبيق،  أنم( 6113وذكر عزام )

 نذكر منها: (م6113)عزام، الكمية تطبق في العديد من المجاالت  األساليبحيث إن 
: فهي تلعب دورا  مهما في مجال التخطيط العسكري واتخاذ القرار والتوزيع المجال العسكري -1

 انات العسكرية المتاحة.األمثل لإلمك
: تستخدم في النواحي المالية كالمصارف وميزانية الدول وتوزيع الميزانية المجال المالي -6

 األمثل في األغراض المختلفة.
: تستخدم في هذا المجال حيث تؤدى إلى تعظيم الربح وتخفيض التكلفة مجال الصناعة -3

 في التصنيع واإلنتاج والنقل وغيرها.
 : لبناء الجسور والمشاريع الضخمة لتوفير الوقت المستخدم للمشروع.تمجال اإلنشاءا -.
 : كصناعات السفن والبوارج والطائرات وكيفية صيانتها.الثقيلة الصناعات -.
 : ضبط عملية التغذية واألدوية ضمن اإلمكانيات.المستشفيات إدارة -6
اسب في الوقت : حيث توفر المعلومات الالزمة التخاذ القرار المنالمجالت اإلدارية -1

 المناسب.
 : بأقل تكلفة.التوزيع والنقل -9
 .ة: الختيار الشخص المناسب للوظيفة المالئممجالت التعيين -8

عداد الخطة الزمنية الالزمة لتنفيذ مجالت التخطيط -11 : من خالل متابعة المشاريع وا 
 المشاريع المختلفة.

 .... الخ. في الزراعة والتسويق -11
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 ت في تطوير األساليب الكميةسابعاا: العوامل التي ساعد
 تطور علم بحوث العمليات بشكل سريع وذلك لوجود عوامل ساعدت في التطور ومن أهمها:

 متابعة الباحثين والعلماء الذين عملوا بشكل متواصل للوصول إلى حلول للمشاكل المختلفة -1
 .(1.م، ص6119)عياش، 

 .(1.م، ص6119)عياش،  مذهل وتطورها بشكل اإللكترونيةظهور علم الحاسب والحاسبات  -6
تشكيل جمعيات ولجان متخصصة في بحوث العمليات ونشرها لألبحاث أدى إلى نشر  -3

 .(.1ص، م6113 )عزام، معات والمعاهدهذا العلم انتقال تدريس هذا العلم في الجا
ل عن طريق تحلي إدراك إدارات المنظمات ألساليب ترشيد عملية صنع القرارات اإلدارية -.

 .(.1، صم6111)الهيتي،  اإلداريةالمشكلة 
ظهور األقسام المتخصصة باألساليب الكمية، التي تساعد في نشر وتأكيد دور األساليب  -.

 .(.1، صم6111)الهيتي،  في اتخاذ القرارات الرشيدة الكمية

 ثامناا: أهمية األساليب الكمية 
 تتلخص أهمية األساليب الكمية )بحوث العمليات( فيما يلي: 

يب الكمية من الوسائل العلمية المساعدة في اتخاذ القرارات بأسلوب أكثر دقة األسال -1
 .(م6116زيد ومحرم،  )أبو وبعيد عن العشوائية باستخدام الطرق العلمية الحديثة

األساليب الكمية تساعد على حل المشاكل المعقدة التي يصعب تناولها في صورتها  -6
 .(م6116زيد ومحرم،  )أبو العادية

ليب الكمية تساعد على تركيز االهتمام على الخصائص الهامة للمشكلة دون األسا -3
الخوض في تفاصيل الخصائص التي ال تؤثر على القرار، ويساعد هذا في تحديد 

 .(م6116زيد ومحرم،  )أبوالعناصر المالئمة للقرار واستخدامها للوصول إلى األفضل 
هنا ليها في المستقبل عندما تواجإول ماذج رياضية يمكن الوصاألساليب الكمية تطبق ن -.

 .(م6111 ،)سعيدمشكلة مماثلة 
 (.م6111 سعيد،) األساليب الكمية توجد تبريرا كميا لقرار حل المشكلة -.

 :كما يليكذلك يمكن ذكر أهمية األساليب الكمية 

ل المخاطرة كما هو الحال عند البدء في مشروع جديد حيث ال توجد ألساليب الكمية تقلا -6
 مسبقة عن كيفية اتخاذ قرار منطقي. خبرة
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 األساليب الكمية تساعد في حل المشاكل المكررة. -1
 ء.ساليب الكمية تحسين مستوى األدااأل -9

 األساليب الكمية فن وعلم في آن واحد فهي تتعلق بالتخصيص الكفؤ للموارد المتاحة.  -8
ى ي، للوصول إليسعى هذا العلم إلى البحث عن القواعد واألسس الجديدة للعمل اإلدار  -11

 أفضل المستويات من حيث الجودة الشاملة.
 األساليب الكمية تساعد على خفض تكلفة حل المشاكل وتخفيض الوقت الالزم للحل. -11

 األساليب الكمية تساهم في تقريب المشكلة اإلدارية إلى الواقع. -16
 المشكلة في نماذج رياضية معينة تعكس مكوناتها. غاألساليب الكمية تصي -13
عطاء فرص األسا -.1 ليب الكمية تعرض النموذج في مجموعة من العالقات الرياضية وا 

مختلفة لعملية اتخاذ القرارات بما يساهم في تفسير عناصر المشكلة والعوامل المؤثرة 
 فيها. 

 تاسعاا: خصائص األساليب الكمية 
 :(م6118)أبو حمد، من أهم خصائص األساليب الكمية ما يلي 

ن النشاط في أي جزء من أجزاء المنظمة له تأثير إو بالنظام ككل، إذ ام بالمشاكل أاالهتم -1
ن اتخاذ أي قرار في جزء ما البد من تحديد إبقية األجزاء األخرى فيها، حيث  على أنشطة

 كل التفاعالت المحتملة الخاصة بذلك الجزء وتحديد تأثيراتها على المنظمة ككل.
تصين بعلم الرياضيات واإلحصاء والفيزياء االعتماد على فريق عمل من العلماء المخ -6

 واالقتصاد مما يعزز التوصل إلى حلول أقرب ما تكون إلى الحلول المثلى.
 تطبيق األساليب العلمية في حل المشاكل التي ال تزال قيد الدراسة. -3
استخدام الحاسوب في حل النماذج الرياضية، الحتياجها إلى حسابات متعددة، معقدة  -.

 وطويلة.
 ر معلومات كمية لإلدارة لالستفادة منها واالستعانة بها في اتخاذ القرار المناسب.توفي -.
 األخذ بعين االهتمام العوامل اإلنسانية من جهد ووقت وظروف العمل وغيرها. -6

 عاشراا: العقبات التي تعترض تطبيق األساليب الكمية
ل المشاكل مستخدمة في حهناك العديد من العقبات التي تعترض تطبيق األساليب الكمية وال

 من أهمها: (61، صم6116 ،)عاشوراإلدارية 

 عدم الحصول على دعم وتأييد متخذي القرار في المؤسسة. -1
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 عدم الحصول على دعم وتأييد المؤثرين في عملية اتخاذ القرار. -6
 عدم األخذ بعين االعتبار المتأثرين بالنتائج والتوصيات. -3
 لمشار إليها أعاله.عدم القدرة على االتصال بالفئات ا -.
 عدم تطبيق أساليب مناسبة للمشكلة. -.
 عدم مراعاة عنصر التكلفة. -6
 جميع العوامل الكمية والوصفية باالعتبار.بخذ األعدم  -1

 الكمية األساليبالتي تقدمها  الحلول أنواع الحادي عشر:
لكمية ان نميز بين الكثير من أنواع األساليب إلدارة األعمال يمكن أضمن المنهاج الكمي 

معينة  لو لغرض حل مشكر في مجال ترشيد القرار اإلداري أالتي تستخدم من قبل متخذي القرا
المطلوبة. وفي هذا الصدد يمكن جل الحصول على الحلول في أحد مجاالت إدارة المنشأة من أ

 دارةإلدبيات المنهج الكمي من الحلول حسب ما هو وارد في أ ن يتم الحصول على ثالث أنواعأ
 :(61م، ص.611)الفضل،  العمال وهي

 .الحل الممكن .1

 .األفضلالحل  .6

 .األمثلالحل  .3

ائع منها ن الشختلفة في أدبيات المنهاج الكمي إال أهذه األساليب تقع تحت تسميات م إن
 ية.اإلحصائذلك األساليب  إلى. يضاف )األساليب الكمية( يقع تحت عنوان بحوث العمليات

 ليب الكمية نماذج األساالثاني عشر:  
األساليب الكمية كمدخل رياضي يساعد متخذي القرارات على اتخاذ القرارات الرشيدة  تعتمد

 :(Render & Hanna, 2008) والفعالة، على مجموعة من الوسائل يمكن سرد أهمها فيما يلي

 نظرية االحتماالت. -1
 نظرية تحليل القرار. -6
 البرمجة الخطية. -3
 نماذج النقل والتعيين. -.
 برمجة األعداد الصحيحة.نموذج  -.
 نموذج البرمجة باألهداف. -6
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 البرمجة غير الخطية. -1
 نماذج الشبكات. -9
 نماذج إدارة المشاريع. -8

 نماذج خطوط االنتظار ونظرية الصفوف. -11
 نماذج المحاكاة. -11
 تحليل ماركوف.  -16
 نظرية المباريات.  -13
 نماذج االنحدار. -.1
 نماذج التنبؤ. -.1

 ةعشر: مكونات منهج األساليب الكميالثالث 
 ,Render & Hanna) يتنع القرار من اآلفي حل المشكالت وص يتكون منهج األساليب الكمية

2009, P. 3): 

 :تعريف/تحديد المشكلة -1

هو حجر األساس في نجاح أو فشل القرار، إذ يجب التعرف على الظروف المحيطة 
يمكن  ثبالمشكلة، وذلك بسبب اختالف الظروف التي ربما تؤدي إلى اختالف القرار، حي

 :(م6116)مرجان، تقسيم المشاكل حسب التصنيف التالي 

 : وهي المشاكل المتكررة.مشاكل روتينية -أ
 : وهي المتعلقة بالخطط والسياسات المتبعة في المشروع.مشاكل حيوية -ب
: وهي التي تحدث دون وجود مؤشرات على حدوثها، ويعتمد عالجها مشاكل طارئة -ت

 بسرعة وحزم. على قدرة المدير في اتخاذ قراره 

ال بد من تحديد المشكلة بشكل واضح، بحيث تمنع أي لبس أو  كذلك يمكن القول
غموض، وكخطوة أولى في تحديد المشكلة يجب تحديد هدف البحث، وتحديد العوامل 

 ذات العالقة بالحل والتي يمكن إخضاعها لرقابة اإلدارة.
 بناء النموذج: -6

رة لمجتمع معين أو صيغة رياضية النموذج الرياضي هو عينة أو صورة مصغ
تحمل مواصفات حالة معينة من خالل عدد من العالقات الرياضية التي تعبر عن المشكلة 
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أو الحالة التي يتم دراستها والعالقة بين أجزائها والعوامل المؤثرة عليها بحيث تعطي صورة 
ة مبسطة قواضحة ومبسطة للمشكلة، حيث يهدف لعرض وتحليل وتفسير المشكلة بطري
ة يتم دوعا ،مع األخذ بعين االعتبار عدم إهمال الحقائق والمتغيرات المهمة في المشكلة

 .لغرض التحليل الكمي في اتخاذ القرار اعتماد النماذج الرياضية
 هي: ذج الرياضيةامميزات النم 

 .النماذج يمكنها أن تمثل الواقع 
 .النماذج تساعد صناع القرار في صياغة المشكلة 
 طينا مفاهيم ومعلومات.تع 
 .يمكن للنماذج أن توفر الوقت والمال في صنع القرار وحل المشكالت 
 .النموذج قد يكون الطريق الوحيدة لحل المشاكل الكبيرة والمعقدة في أحلك األوقات 
 .يمكن استخدام النموذج في توصيل المشاكل والحلول لآلخرين 

 : جمع البيانات -3

ويمكن أن تكون من مصادر مختلفة مثل تقارير دقيقا يكون  أنجمع البيانات يجب 
 . اإلحصائيةالمؤسسة والوثائق والمقابالت والقياس المباشر والعينات 

 : وضع الحلول -.

الحل األمثل للمشكلة يمكن الحصول عليه عبر معالجة متغيرات النموذج حتى 
 نحصل على حل يكون عمليا ويمكن تطبيقه.

 : اختبار الحل -.

يانات المدخلة يجب أن تختبر للتأكد من دقتها قبل التحليل والتطبيق النموذج والب
 ويجب أن تكون النتائج منطقية ومتسقة وتمثل الواقع الحقيقي. 

  اختبار النتائج: -6

تحديد األثار المترتبة على الحل، وغالبا ما يتطلب تنفيذ النتائج إلى تغيير في 
ى دراسة وفهم قبل تطبيقها ويجب قياس إل واإلجراءاتالتغيرات تحتاج المؤسسة، لذلك 

حساسية النموذج بدقة لتحديد مدى تغير النتائج إذا تغير النموذج أو تغيرت البيانات 
 المدخلة.
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 : تطبيق النتائج -1

 التطبيق يشتمل على الحل في الشركة ولكن يواجه تطبيق الحل عدة مشاكل أهمها:   

 قد يكون التطبيق صعب جدا. -أ
 التغيير. الناس قد تقاوم -ب
 وجيد. يفشل العديد من جهود التحليل الكمي بسبب عدم تنفيذ الحل بشكل عمل -ت

 ألمر.جب متابعته وتعديله إذا لزم ايالتغيير يحدث بشكل مستمر لذلك حتى التطبيق الناجح 
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 اتخاذ القرار وحل المشكالت: المبحث الثاني
 أولا: المقدمة

مشاكل تحتاج إلى اتخاذ قرارات معينة من أجل حلها، وقد تكون  باستمرار تواجه اإلدارة
 ،ةكتلك المتعلقة باألعمال اليومي هذه القرارات دورية كقرارات التخطيط والرقابة أو غير دورية

ولنجاح اإلدارة في مهامها فإنه يتوجب عليها االلتزام بتطبيق كافة خطوات اتخاذ القرارات بشكل 
وهذا يسهل عليها عمليات التخطيط والتنفيذ والرقابة وكذلك مواجهة الحاالت الطارئة علمي ودقيق 

، )الطراونة وعبيداترارات واستغالل الفرص المتاحة بشكل يتناسب مع أهداف الجهة متخذة الق
 .(م6118

 ثانياا: القرار وأهميته
ية عملية رة، كلما زادت أهماد درجة أهمية القرار بدرجة تعقيد البيئة التي تعمل فيها اإلدادتز 

اتخاذ القرار والقرار يتعلق بالمستقبل، وبالطبع المستقبل غير مؤكد، إذا كلما زادت درجة تعقيد 
عملية اتخاذ القرارات. وتعتبر عملية صنع القرارات أحد األدوار األساسية التي يمارسها المدير 

 عند أداء وظائف التخطيط، التنظيم، التوجيه، والرقابة.
يعرف القرار بأنه: "االختيار المدرك بين البدائل المتاحة في موقف معين أو هو عملية 

، م6116وي، )العزاالمفاضلة بين حلول بديلة لمواجهة مشكلة معينة واختيار الحل األمثل من بينها" 
 .(61ص

 ل( يعرفه على انه عصارة مرحلة تقييم المنافع بالنسبة للبدائ196، صم.611أما راتول )
 المتاحة بحث يتم اختيار امثلها لتنفيذه.

كما يعبر عنه: "اختيار بديل واحد من بين بديلين محتملين أو أكثر للتعامل مع مشكلة 
 . (16، صم6116)حجازي،  موضوع معين في ضوء بعض المعايير"معينة أو 

يل واحد دويتفق الباحثون والممارسون على أن عملية اتخاذ القرار تنطوي على: "اختيار لب
 :(661، صم.611)بالل،  ويشير هذا التعريف إلى اآلتيمن بين بديلين على األقل". 

ضرورة وجود أكثر من بديل واحد متاح للتصرف، حيث أن وجود بديل واحد يشير إلى  -1
عدم وجود مشكلة ومن ثم ال توجد عملية اختيار أو مفاضلة وبالتالي ال توجد حاجة التخاذ 

 قرار.
البدائل محتملة الحدوث، ألن ظروف التأكد تجعل عملية االختيار شكلية  يجب أن تكون -6

 ومن ثم ال يتحقق جوهر عملية اتخاذ القرار.
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ه وبشكل عام يعرف بأن ،جوهر ولب العملية اإلدارية في أي مشروع يعتبر اتخاذ القرار
من بين  المناسباختيار المدرك والواعي والقائم على أساس التحقق والحساب في اختيار البديل 

البدائل المتاحة في موقف معين، وبعبارة أخرى اتخاذ القرار هو ليس االستجابة التلقائية ورد الفعل 
نما هو اختيار البديل المناسب من بين البدائل المتاحة في موقف معي  نالمباشر الالشعوري وا 

 .(6، صم6118)حركات وآخرون، 

 اإلدارةثالثاا: مفهوم القرار في 
( القرار بأنه "عبارة عن اختيار البديل المناسب من بين م6111الوادي وآخرون ) يعرف

 البدائل المحتملة لتحيق هدف أو أهداف معينة".
عرف القرار بأنه " الفكرة المرتبطة بعمليتي االختيار وااللتزام، وقبل صنع القرار البد كما ي  

فضلية، وعندما يتخذ القرار فإن ذلك من وجود هدفين أو مسارين للعمل يتنافسان من حيث األ
 .(م6111)ديري، والتزم شخصيا بذلك" يعني وجود فاعل وهو صانع القرار وقد اختار هدف وخطة 

 اإلداريرابعاا: مفهوم القرار في القانون 
يرى علماء القانون اإلداري أن اإلدارة تستخدم ثالث وسائل لممارسة نشاطها وهي وسائل 

وتتمثل  ،ووسائل قانونية، بحيث تتمثل الوسائل البشرية باألشخاص العاملين ،وسائل مادية ،بشرية
ا إلى بينما الوسائل القانونية يتم تقسيمه ،الوسائل المادية باألموال والمعدات التي يتم استخدامها

 وسيلتين وهما وسيلة العقود اإلدارية ووسيلة القرارات اإلدارية.
ها الملزمة بما ل رادتهاإاح الجهة اإلدارية المختصة عن إفص" نهباويعرف القرار اإلداري 

من سلطة، بمقتضى القوانين واللوائح، في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني 
ي ار اإلداري قد ينتهن القر إكما ؛ ائزا قانونيا ابتغاء مصلحة عامة"معين متى كان هذا ممكنا وج

ه بموجب ئ، أو بانتهاء األجل المحدد لسريانه قانونا ، وقد ينتهي بإلغاهإما بتحقيق أهداف ثارهآوتزول 
داري آخر ضي قوته القانونية بقرار إقحد القرار وتن ، كما وقد يوضعهحكم قضائي يبطله بمفعول

 .(م.611)إسماعيل، يصدر عن السلطة اإلدارية المختصة 
 وجهة نظر الفقه اإلداري بأن هناك عناصر جوهرية يجب توافرها من ويمكن االستنتاج

 :(م.611)إسماعيل،  لوجود القرار اإلداري وهي
 : وتتمثل بأصحاب االختصاص المخولين بإصدار القرار.الختصاص •
 : هو الصورة التي يصدر بها القرار.لشكلا •
 : الدوافع التي أدت إلى اتخاذ القرار.السبب •
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 اتخاذه ضمن اللوائح والقوانين.: الخطوات التي يمر بها القرار قبل اإلجراءات •
 المتأثرة بالقرار. األطراف المحل: •
 : الهدف المبتغى تحقيقه من اتخاذ القرار.الغاية •

 ررة على عملية اتخاذ القراخامساا: العوامل المؤث
 عن العوامل المؤثرة على عملية اتخاذ القرار بما يلي: (196، صم6116) راتوليتحدث 

  قعة لكل بديل من البدائل المتاحة.تخمين النتائج المتو 
 .االحتماالت التي يمكن أن ترتبط بالنتائج 
 ا.هيلإوصول األهداف التي ترغب المؤسسة في ال 
  القيود ومن ذلك مدى توفر التمويل الالزم، مدى توفر الكفاءة البشرية، المدة الالزمة، إضافة

 إلى القيود الخارجية المتعلقة بالتقنين العام.
 الحكم  وبناء على التقدير أو ،قرار المناسب في ضوء نتائج التحليل الكمي من ناحيةاتخاذ ال

الشخصي لمتخذ القرار من ناحية أخرى، وذلك ألن الحكم الشخصي لمتخذ القرار يأخذ في 
 االعتبار أيضا العوامل التي لم تتم صياغتها صياغة كمية.

 سادساا: أنواع القرارات
( وهي )القرارات االستراتيجية، Igor. Ansoffرات صنفها )هناك ثالث أنواع من القرا

القرارات اإلدارية ثم القرارات العملية( ولهذه القرارات ميزات متعددة مثل )الفترة الزمنية، التكرار، 
 :(61م، ص6116)نسيمة، كما يلي  مستويات اتخاذ القرار، درجة التأكد وعدم التأكد(

تخذ في سنوات أي ت   .ارات التي تكون مدتها أكثر من هي القر  القرارات الستراتيجية: -1
المدى الطويل، لذلك فهي من اختصاص اإلدارة العليا )العامة(، ونظرا ألهمية هذه 
القرارات للمنظمة، فهي تحتاج إلى دراسة وتركيز شديد، نظرا العتمادها على التوقعات 

 المختلفة.
سنوات وأكثر  .ؤسسة، مدتها تكون أقل من هي القرارات الداخلية للم القرارات اإلدارية: -6

من سنة، تتكرر وليس بكثرة، تتخذ على مستوى اإلدارة الوسطى، عدم التأكد يكون مرتفع. 
القرارات اإلدارية تهتم بنوع وبنية المؤسسة، تنظيمها، الحصول على الموارد الضرورية 

 .للمؤسسة لكنها تتضمن خطرا أضعف من خطر القرارات االستراتيجية
القرارات العملية هي قرارات استغالل والتسيير العادي للمؤسسة، هدفها  القرارات العملية: -3

تحقيق األهداف المسطرة من طرف المؤسسة وتتضمن توزيع المهام بين مكونات المنظمة، 
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طات، ومراقبة العمليات الروتينية، ترتبط هذه القرارات اتخطيط العمليات، تسيير النش
يذية، تتم على مستوى المدى القصير )أقل من سنة(، تتكرر بكثرة فهي تعالج باإلدارة التنف

 في الغالب األمور اليومية أو األسبوعية، درجة عدم التأكد ضعيفة جدا.

 سابعاا: مراحل اتخاذ القرار
 : (م6116)الفضل،  مراحل اتخاذ القرارات يمكن أن تبينها من خالل التالي

ي متخذ القرار بوجود مشكلة معينة وال بد من اتخاذ قرار لحلها.  : أي وعمرحلة إدراك المشكلة -1
، وتحديد طبيعة (668، صم.611)بالل، تعرف المشكلة بأنها انحراف عن األداء المخطط 

المشكلة يعتبر بمثابة الطريق الذي يجب أن يسير عليه متخذ القرار، إذ يتعين على متخذ 
ها فهما جيدا. يمكن تقسيم المشاكل )مشاكل القرار أن يضبط كل جوانب المشكلة ويفهم

 روتينية، مشاكل حيوية، مشاكل طارئة(.

 :(11، صبدون ،بولوداني)من توفر الشروط التالية  وحتى تكون هناك مشكلة ال بد

  أن يكون هناك شخص أو مجموعة أشخاص، لهم حاجة تنتظر اإلشباع أو اإلرضاء، وهذا
 بمتخذ القرار.    الشخص أو هذه المجموعة هي ما تعرف 

  ك التي يمكن االختيار من بينها. أن تكون هناك مجموعة من بدائل السلو 
  د تكون قيجب أن تكون هناك بيئة للمشكلة قيد الدراسة، وفي بحوث العمليات فإن البيئة

 جزءا من النظام المدروس.
 مشكلة، ل لتلك الأن يكون متخذ القرار غير قادر على تحديد أي تلك البدائل يعد الحل األمث

أي يكون لدى متخذ القرار مشكلة إذا كان لديه هدف موجود بشكل فعلي، يريد تحقيقه، وأنه 
 هناك طرقا بديلة لتحقيقه، وأنه غير قادر على تحديد أي تلك البدائل هو األفضل.       

س أو بحيث تمنع أي لبال بد من تحديد المشكلة بشكل واضح،  كذلك يمكن القول انه
وكخطوة أولى في تحديد المشكلة يجب تحديد هدف البحث، وتحديد العوامل ذات  وض،غم

 العالقة بالحل والتي يمكن إخضاعها لرقابة اإلدارة.

: أي المعايير التي يمكن أن نحكم من خاللها بجدوى أو عدم جدوى تحديد معايير القرار -6
 .القرار المتخذ

 ارات.تحديد أوزان المعايير الالزمة لتخاذ القر  -4
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 : ما نود التركيز عليه في هذه الخطوة هو أنهتحديد البائل المتوفرة واستبعاد الرديء منها -.
من النادر وجود بديل واحد ألية مشكلة )عمل(، لذلك ال بد من وجود عدة أدلة أو براهين 

 ألي عمل ويتم تحديدها عن طريق البحث العلمي.
 .يرات التي يمكن قياسها بسهولة: بواسطة تحديد المتغاختيار وتقييم كل بديل -.
صدار القرار -6 منطلقات وهي الخبرة،  3من خالل ذلك : يتم اختيار البديل األمثل من البدائل وا 

 التجربة، البحث والتحليل. والمنطلق األخير هو األسلوب األكثر استخداما لتحديد المشكلة.
د تنفيذه مهمة متخذ القرار عن: حيث انه ال تنتهي اتخاذ القرار وتنفيذه مع متابعته وتقيمه -1

فحسب بل تتعدى إلى متابعة نتائج التنفيذ وذلك للتعرف على مبدأ نجاح البديل المختار أو 
 األمثل في عالج المشكلة أو تحقيق الهدف المرغوب.

 مميزات عمليات اتخاذ القراراتثامناا: 
 :(11م، ص6116)ذكرها الشيخ يعمليات اتخاذ القرارات الفعالة كما 

 .)تراكمية )عملية تستثمر الخبرة والمعلومات المتراكمة وال تنطلق فجأة من دون مقدمات 
 .نما تتم في تنظيم حقيقي ولمواجهة مواقف ومشكالت محسوسة وملموسة  ال تنشأ من فراغ، وا 
  ال تتوقف على قدرات الشخص متخذ القرار، حيث ال يستطيع أن ينعزل عن المؤثرات

 وقف والكامنة فيه.المتعددة المحيطة بالم
  وهي نتاج ومحصلة تفاعل متخذ القرار مع غيره من والمرؤوسين وأصحاب المصالح

Stakeholders .سواء كان التفاعل مباشرا  أو غير مباشر 
  مكانيات البحث والتحري وحرية وتتم في مناخ مساعد على اإلبداع تتوفر فيه المعلومات وا 

عالنها بش  .فافيةالتفكير واتخاذ المواقف وا 

 العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار تاسعاا:  
العوامل يجب االهتمام بها عند وعة من مدرالية األمريكية يوجد مجكما جاء في الوكالة الف

 :(FEMA, 2010)اختيار البديل المناسب وتطبيقه من أهمها ما يلي 
  Political Factorالعامل السياسي.  -1
  Safety Factorعامل األمان.  -6
  Financial Factorالعامل المالي.  -3
 Environmental considerationsاعتبارات البيئة.   -.
    Ethical Factorالعامل األخالقي.   -.
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 خصائص المعلومات في القرار الجيد عاشراا:
مخرجات النظام لن تعتبر معلومات إال إذا كانت ذات معنى لمستخدمها، وتتوقف درجة 

ي ستعود على متخذ القرار من استخدامه للمعلومات على مقدار اإلضافة إلى معرفته اإلفادة الت
باألسلوب والوقت المالئمين بما يؤثر على سلوكه ويساعده في اتخاذ القرار، وحتى تؤدي المعلومة 

الل معلومات من خهذا الدور ال بد أن تتوفر فيها بعض الخصائص، ويمكن تناول خصائص ال
 :O`brien, 2000, p. 29)) يثالثة أبعاد ه

  Time Dimensionالبعد الزمني:  -0

حيث يصف الفترة الزمنية التي تتعلق بالمعلومات، ومدى تكرار المعلومة وزمن استخدامها، 
 ة(التكرار، الفترة الزمني ،ويتضمن )التوقيت، التداول والحداثة ?Whenويجيب على تساؤل 

 Content Dimensionبعد المحتوى:  -6

 ?Whatعد المحتوى مجال ومحتوى المعلومات ويختص باإلجابة على تساؤل يصف ب
 ويتضمن )المالءمة، الصحة والدقة، الشمول، الصدق والثبات، الواقعية، المدى، األداء(

  Form Dimensionالبعد الشكلي:  -4

ويتضمن  ?Howيتعلق البعد الشكلي بكيفية تقديم المعلومات ويختص باإلجابة على تساؤل  
 لتكلفة، العرض، التفاصيل، السهولة والوضوح، الترتيب، المرونة، الوسائط()ا

 القرار عارتباط حل المشاكل بصنالحادي عشر: 
 ,FEMA)حل المشاكل وصنع القرار  بوجد ارتباط بين جاء في الوكالة الفدرالية األمريكية

2010): 
ل منظم وخلق وتطبيق هي مجموعة من األنشطة مصممة لتحليل حالة بشك حل المشكلة:-أ

 وتقييم الحلول.
وي عر ف مفهوم حل المشكالت بأنه عملية تفكيرية يستخدم الفرد فيها ما لديه من معارف 
مكتسبة سابقة ومهارات من أجل االستجابة لمتطلبات موقف ليس مألوفا  له، وتكون االستجابة 

 .(Krulik & Rudnic, 1987, P.4)بمباشرة عمل يستهدف حل التناقض أو اللبس أو الغموض 
 هي آلية صنع خيارات في كل خطوة من عملية حل المشكلة. صنع القرار:-ب

 كل خطوة من عملية حل المشكلة. ويحدث فيمن هنا فصنع القرار هو جزء من حل المشكلة، 
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 الفرق بين صنع القرار واتخاذ القرارعشر:  الثاني
 :(9م، ص6116)الشيخ،  ، واتخاذ القـرار كالتاليويفرق علماء اإلدارة وخبراؤها بين صنع القرار

هو عملية التفكير والتحليل والمفاضلة بين البدائل لتشكيل صيغة قرار معين في  صنع القرار:-أ
 قضية محددة.

عالنه على المعنيين وتوثيقه بصفة ر  : هو عمليةاتخاذ القرار-ب مية ساختيار بديل محدد وا 
 .وشفافة

مدخالت تقود إلى مخرجات وهذا يعني  فلها ،محور البحث العلميفصناعة القرار تعتبر 
فعملية  السائدة ظروفالللتنفيذ متماشيا مع  دراسة مدخالت صناعة القرار ليكون رشيدا وقابال

تشمل العديد من المجاالت في العمل وهي التي تتضمن كافة  مديرالصنع القرار التي يقوم بها 
د إلى عملية اتخاذ القرار في حين أن عملية اتخاذ القرار تعني المراحل التي من شانها أن تقو 

ة يقصد به الخطوة األخيرة الختيار البدائل المطروح يار والتنفيذ من صناعة القرار أيمرحلة االخت
 .م(6118)الخزرجي،  ي إطار صالحيات القائمين بالعملبالنسبة لقضية معينة ف

 ارات اإلداريةأساليب وفنيات اتخاذ القر الثالث عشر: 
 في كما جاءت والمتطلبات األساسية لستخدامها أساليب وفنيات اتخاذ القرارات اإلدارية

 (م6114)الملتقى الوطني
لتكون عونا لإلداري في الوصول إلى القرار  ،تستخدم األساليب في عملية اتخاذ القرار

ه. تتعدد ة القرار المتخذ ونجاحولتقديم معايير معينة تكون األساس في تحديد مدى فاعلي ،المناسب
أساليب وفنيات اتخاذ القرارات وتتنوع في صعوبة استخدامها أو سهولتها بالنسبة للجهد والكلفة 

سلوب في اتخاذ القرارات اإلدارية أ المستخدمةوالوقت والدقة في تقديم النتائج. ومن أهم األساليب 
رار األساليب وهو يقوم على نظرة متخذ الق الحدس والحكم الشخصي أو التخمين الذي يعتبر أبسط

رة فالخاصة وتأثره بمجريات المشكلة وأحداثها، وخبرته السابقة وخلفياته الثقافية والمعلومات المتو 
تتفاعل مع مؤهالته ال تزال غير معروفة بشكل عام مما يجعل هذا  لديه. إال أن هناك عوامل

مد في عتن هذا األسلوب يأس العلمي الصحيح. إال صعب تحديده ألنه يفتقد لألساياألسلوب أمر 
، وخاصة المشاكل اإلنسانية التي ترتبط بالدوافع النفسية والعواطف حالة اختالف طبيعة المشاكل

البشرية ثم تتدرج تلك الوسائل في الصعوبة والتعقيد حين استخدام األساليب الحديثة في اتخاذ 
ن أهم ما ومرات الخاطئة واحتماالت الوقوع في الخطأ القرار التي سوف تقلل بكثير من التقدي

 تتضمنه هذه األساليب:
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 .أسلوب مراجعة القوائم -أ
 .األسلوب الوصفي -ب
 .األسلوب المعياري -ت
 .أسلوب التحليل الحدي -ث
 .نماذج الحتمالت لتخاذ القرار أسلوب -ج
 األساليب الكمية: -ح

ذج المحاكاة التي تحاكي وهي عبارة عن نماذج رياضية ونماذج البحث واالستقصاء ونما
سلوك النظام خالل فترة من الزمن لتحليل البيانات والمعلومات للوصول إلى القرار المناسب. إن 
هذا األسلوب يمكن أن يستخدم في الصناعة والتجارة في مجال اإلنتاج، التسويق، إدارة المشتريات، 

 ي:يل األساليب الكمية ما من أهمو الرقابة اإلدارية. و  ،والمخازن

هي مجموعة من النماذج الرياضية والرسوم البيانية تعتمد على التفكير : البرمجة الخطية -1
 .(..م، ص6111)موسى، المنطقي المسبق واألهداف وصوال إلى حل لمشكالت 

لتخطيط ومراقبة تنفيذ مشاريع وأعمال لتقليل التكاليف والزمن  أسلوب شبكة األعمال: -6
 .(م6113 الوطني،) شروعالمطلوبة إلنجاز عمليات الم

التي تتميز بالوصول  وهي دراسة العمليات: )خطوط االنتظار( حليل نماذج الصفوفت -3
 البلداوي)ن الخدمة هي بدورها عملية عشوائية تتم بموجب فواصل زمنية عشوائية العشوائي، وا  

 (.136ص م،6119 والحميدي،
ن تحديد االستراتيجيات التي تشمل مجموعة من النماذج التي تمكن م: نظرية المباريات -.

لى إ وكيفية الوصول ،يواجهها متخذ القرارات كأحد المشتركين في مباريات المنافسة
موسى، )االعتبار استراتيجيات وظروف المنافسين  االستراتيجية األفضل بعد األخذ بعين

 .(..م، ص6111
تابع ة من مسائل القرار المت: وهي أسلوب إليجاد الحل األمثل ألنواع معينالبرمجة الديناميكية -.

لة يتها بحيث يتم حل كل مشكعن طريق البدء بحل المشكلة من نهايتها واالتجاه نحو بدا
 .(88ص م،6119 والحميدي، البلداوي) فرعية

 : لتقويم ومفاضلة المشاريع االقتصادية من حيث المردوديةأسلوب تحليل المنافع والكلفة -6
 .(م6113 الوطني،)

الذي يستخدم في تخطيط اإلنتاج للمشروعات الكبيرة التي : ت والمخرجاتأسلوب المدخال -1
تحتوي على عدة أقسام أو فروع إنتاجية، أي تحديد الخطة اإلنتاجية لتغطية حاجات االستخدام 
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لى نقاط عالداخلي للمشروع من كل منتج وتحقيق التنسيق بين األقسام المختلفة والقضاء 
 وطني،ال) حاجات السوق أو الطلب النهائي في الوقت نفسه نيمأاالختناق في اإلنتاج وت

 (.م6113

ة المختلفة الوظائف األساسي ن خرائط أو أشكال بيانية تشير إلى: وهو عبارة عالتحليل الشبكي -9
 الوظائف التي تنفذ في المشروع ومن أهم أساليب إلنجازللمشروع والى الفعاليات الضرورية 

 (.13، صم6119)البلداوي والحميدي، سار الحرج، وأسلوب بيرت( الم )أسلوبالتحليل الشبكية 

إن استخدام األساليب الكمية بما قدمته من وسائل تمكن متخذ القرار من تقدير احتماالت 
يجاد البدائل المناسبة لحل المشكلة محل القرار  المستقبل وتقدير الظروف المتغيرة وغير المؤكدة وا 

تكن فعالة إال من خالل تكاملها مع أساليب الحكم الشخصي بالنسبة  وأن هذه األساليب الكمية لم
 .(م6113، الوطني) لتعبير عنها بصورة كميةللجوانب واالعتبارات التي ال يمكن ا

إن اإلداري يحتاج عند دراسة المشاكل اإلدارية وتحليلها إلى توفر بعض المتطلبات األساسية 
 تحليلها ثمو سهل صياغة المشاكل اإلدارية في نماذج معينة الستخدام أساليب اتخاذ القرار التي ت

تطبيقاتها و التوصل إلى الحلول المطلوبة بشأنها ومنها اإللمام بشكل عام بمستوى الدراسة الرياضية 
أما في الحاالت العملية المعقدة التي تتطلب التعمق في التطبيقات  أن يكون متخصصا، بدون

ضافة إ لمتخصصين في هذا المجال ليعملوا ضمن فريق بحث متكامل.الرياضية، فيتم االستعانة با
إلى الجانب المتعلق بنظم المعلومات الذي يجب أن يكون موضوع االهتمام الكبير من قبل اإلدارة 

 األوقات المالئمةو المطلوبة  والمعلومات بالدقةنظرا للدور األساسي الذي تلعبه في توفير البيانات 
 .(م6113، الوطني) التخاذ القرار اإلداري الناجحوالكميات الالزمة 

 شروط يجب توفرها في المشكلة عند استخدام األساليب الكميةعشر:  الرابع
لزم توافرها في المشكلة التي تجعل استخدام التحليل الكمي مفيدا  في الشروط المهمة التي ي 

  :(1م، ص6111)الموسوي،  عملية اتخاذ القرارات

 ابع معقد، متخذ القرار ال يستطيع تطوير حل بدون مساعدة المحلل الكمي.المشكلة ذات ط 
 ل جراء تحليإس فإن المدير متخذ القرار يرغب بالمشكلة ذات طابع مهم، وعلى هذا األسا

 شامل قبل عملية اتخاذ القرار.
 .المشكلة ذات طابع جديد، المدير لم تكن عنده أي خبرة سابقة يستطيع القياس عليها 
 كلة ذات طابع متكرر، اعتماد األساليب الكمية في حاالت اتخاذ القرارات الروتينية المش

 والمتكررة ينتج عنه اقتصاد كبير في جهد ووقت المدير متخذ القرار.



31 

 

 ملخص الفصل الثاني:
من خالل الخلفيـــة األدبيــة والنظريـــة تنــاول هــذا الفصــــــــــــــــل اإلطــار النظري للــدراســــــــــــــــة،  

كون تالكمية في اتخاذ القرار وحل المشــكالت، و  األســاليباســتخدام بوالمصــطلحات ذات العالقة 
 : مبحثينمن الفصل 

ـــــمية منهج لصنع القرار وحل المشكالت المبحث األول: ــــــ ـــــاليب الكـ ــــــ لى عف حيث تم التعر  ،األسـ
الذي بداء استخدامها إبان لحرب العالمية الثانية في المجاالت  الكمية لألساليب التاريخي التطور
م تم التعرف ث، كرية ثم انتقلت إلى االسـتخدامات المدنية والسلمية بعدما حققت نجاحا  واسعا  العسـ
 ساعدت التي العواملها و استخدام مجاالتو  هاأسسو  هاوأوصاف هامسمياتو  الكمية األساليب مفهوم
 ،هاتطبيق ضتعتر  التي العقباتو  هاخصـــائصـــأهميتها و وتم إلقاء نظرة ســـريعة على ها، تطوير  في

ا  في ذلك مستعرض الكمية األساليب تقدمها التي الحلول أنواعالوقوف على  تمفي نهاية المبحث 
 ها.مكوناتو  هانماذجأهم 

بديل  "اختيار بأنه التعرف على القرار حيث تم، المشـــــــــكالت وحل القرار اتخاذ المبحث الثاني:
ء و موضــــوع معين في ضــــو للتعامل مع مشــــكلة معينة أ ، واحد من بين بديلين محتملين أو أكثر

 حـــديـــدت، ثم اإلداري القـــانونو  اإلدارة في همفهومـــو  أهميتـــه ثم تم التعرف على بعض المعـــايير"
ه ومراحلـــه ومميزات عمليــات اتخــاذه، تحـــديـــد أنواعـــو  القرار اتخــاذ عمليـــة على المؤثرة العوامــل

اية المبحث ، وفي نهرالقرا واتخاذ القرار صنع بين التمييز، الجيد القرار في المعلومات خصائص
 شـــروطالو  الســـتخدامها األســـاســـية والمتطلبات اإلدارية القرارات اتخاذ وفنيات أســـاليب اســـتعراض

.الكمية األساليب استخدام عند المشكلة في توفرها يجبالتي 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الفصـــل الثالث
 وزارة الداخلية واألمن الوطني الفصل الثالث: 
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 :تمهيد
مواءمة البيئة )الشـــــــــــق العســـــــــــكري( و  وزارة الداخلية واألمن الوطنيل هذا الفصـــــــــــل يتناو  

 : مبحثينويتكون من  ،السياسية الستخدام األساليب الكمية فيها
لوزارة ا التعرف على إلى، ويهدف )الشق العسكري( وزارة الداخلية واألمن الوطني المبحث األول:

 تها وهيكليتها ومكوناتها.ونشأهم أهدافها من خالل التعريف بها وبأ

ئة مواءمة البي على ، يهدف هذا المبحث إلى التعرفمواءمة البيئة الســــــــــياســــــــــية المبحث الثاني:
 لمشـــكالت في الوزارة، الوقوف علىالســـياســـية الســـتخدام األســـاليب الكمية في اتخاذ القرار وحل ا

 مشــــــــاكل الوزارة التي تجســــــــد وزارة الداخلية واألمن الوطني، ثم أهم فيهم التقلبات الســــــــياســــــــية أ
 استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت.
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 وزارة الداخلية واألمن الوطني : المبحث األول

 مقدمةأولا: 
ت عد وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني إحدى أهم الوزارات السيادية في الحكومة 

همية وحجم المسئوليات التي تتوالها، وازدادت أهميتها بسبب الظروف الفلسطينية، وذلك نظرا أل
لذي يعيشه ا بالغة التعقيد نظرا للواقع ة  التي تواجهها، فهي تتحمل مسئوليوالمعطيات المتشابكة 
بق على قطاع غزة، إضافة    اننير ت   الشعب الفلسطيني تح االحتالل الصهيوني، والحصار المط 
 الفلسطيني. الشعبصعبة التي يكابدها للظروف الحياتية ال

 ثانياا: نبذة تعريفية
م، وقد .188نشأت وزارة الداخلية منذ اليوم األول لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 

حظيت الوزارة باهتمام ورعاية القيادة السياسية باعتبارها واحدة من أهم الوزارات السيادية لدورها 
لمواطن الفلسطيني،  وتقوم بتغييرات هامة وتسعى إلى تطوير قدرات في توفير األمن واألمان ل

جديدة في سبيل تنفيذ دورها ، وتوفير خدمة أمنية أكثر شموال  للجمهور الفلسطيني بانضمام جميع 
األجهزة األمنية تحت مسؤوليتها، باإلضافة إلى القيام بدورها األساسي المتمثل بحماية ركائز الدولة 

ون حقوق وحريات المواطن، وضمان عيش الجمهور الفلسطيني بأمان وثقة، األساسية، وص
 ادة االعتبار لمواطنيها منوالتطلع نحو مستقبل واعد. وضعت وزارة الداخلية نصب عينها إع

تباع أقصر الطرق إلنجاز المعامالت، حيث وضعت لذلك خطة البناء التنظيمي والهيكلي اخالل 
وقع وزارة )م ة والمدنيةل أيسر الخدمات المتعلقة بالشؤون األمنيواستطاعت في زمن قياسي إيصا

 .(م6116ة، الداخلي
وليات ال ملقاة على عاتق وزارة الداخلية واألمن الوطني فرض سيادة القانون، ؤ ومن أهم المس

األزمات و  األحداثضبط الحالة األمنية وتوفير األمن للمواطن، وتمتين الجبهة الداخلية، ومعالجة و 
 ألمنية.ا

  ثالثاا: األهداف العامة للوزارة
 ة، واحترامها وفق مبادئ القانون.حماية الحقوق والحريات العام 
  تعزيز وترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية وصون حقوق وواجبات المواطنة دون أي تمييز

 نون. اعلى أساس اللون أو الجنس أو الدين أو ال عرق أو المعتقد، فالجميع سواسية أمام الق
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 ن على الوثائق المدنية التي تخصهخدمة المجتمع المحلي وذلك من خالل حصول المواط 
 .(م6116ة، )موقع وزارة الداخلي شخصيا  من ميالده إلى وفاته

 رابعاا: نشأة وتطور وزارة الداخلية واألجهزة األمنية
ة وأريحا، تم ى غز بعد توقيع االتفاقيات مع العدو الصهيوني ودخول السلطة الفلسطينية إل

إنشاء األجهزة األمنية "األمن الوقائي، الشرطة، المخابرات العامة، حرس الرئاسة وقوات األمن 
  .(19، صم6119)رزقة،  "الوطني" واشترط العدو بأن تكون هذه األجهزة "قوات حفظ أمن داخلي

م .611العام م وحتى نوفمبر من .188ظلت األجهزة األمنية على حالها منذ تأسيسها عام 
صدرت  نوهي المدة التي تولى فيها الرئيس الراحل ياسر عرفات قيادة السلطة الفلسطينية، إلى أ

رزمة من القوانين والمراسيم والقرارات الرئاسية المتعلقة بتنظيم عمل س في عهد الرئيس محمود عبا
 ،)صقر الفلسطينية ألمنم الخاص بالخدمة في قوى ا.611لسنة  9األجهزة األمنية منها قانون رقم 

للحكومة العاشرة  م، وتشكيل1/6116/.6وبعد االنتخابات التي جرت بتاريخ ، (6.، صم6111
من د صيام حقيبة وزارة الداخلية واألم، تولى سعي68/3/6116هنية بتاريخ ل برئاسة إسماعي

م، 6/6/6111وبعد اتفاق مكة بين حركتي حماس وفتح بتاريخ  .(11، صم6111 )رزقة، الوطني
الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية، تم تكليف هاني القواسمي  والذي بموجبه تشكلت حكومة

م، 6111/./11بتولي حقيبة وزارة الداخلية واألمن الوطني، وما لبث أن تقدم باستقالته بتاريخ 
ومنذ  (11ص، م6116)أبوكويك، مواصلة العمل  بسبب االضطرابات األمنية وعدم مقدرة الوزارة على

م نتج عن حالة االنقسام السياسي بين شطري الوطن، وجود حكومتين 6111يونيو من العام 
ثم تولى منصب وزير الداخلية األستاذ فتحي حماد،  ،وبالتالي وزارتين للداخلية واألمن الوطني

الحمد م، حيث تولى رامي .611/./63واستمر هذا الحال إلى أن تم توقيع اتفاق الشاطئ، بتاريخ 
كلت لجنة للنظر ثم ش هلل رئاسة حكومة الوفاق باإلضافة لتوليه حقيبة وزارة الداخلية واألمن الوطني

الت معاناة از . ومفي إعادة بناء األجهزة األمنية لكنها لم تخرج بنتائج حتى اآلن بسبب االنقسام
ع طاقومات الحكومة في قمن الوطني مستمرة بعد تهميش رامي الحمد اهلل لكل موزارة الداخلية واأل

 .قطاع غزة وأجهزتها األمنية في من الوطنيغزة، وخاصة وزارة الداخلية واأل

 خامساا: هيكلية ومكونات الوزارة 
 هما: تتكون وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني من شقين

دارة إلبعدد من الوكالء المساعدين واإلدارات والمديريات مثل: "ا ويتمثل الشق المدني: -1
العامة لألحوال المدنية، اإلدارة العامة للجوازات، اإلدارة العامة لشئون العشائر، وحدة 
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حقوق اإلنسان"، وبعض المديريات واإلدارات العامة والوحدات المختصة تتبع للوزير 
 الداخلية مباشرة، ويتبع بعضها لوكيل الوزارة.

ارات والهيئات األمنية التابعة للوزارة، ويتمثل باألجهزة واإلد :)العسكري( الشق األمني -2
داخلي وبعضها للوزير الداخلية مباشرة وبعضها يتبع لمدير عام قوى األمن ا ويتبع بعضها

 .(م6116ة، )موقع وزارة الداخلي لقوات األمن الوطني يتبع للقائد العام

  : هيكلية وزارة الداخلية(4.0) شكل

 (.م6116 المصدر:)هيئة التنظيم واإلدارة،
 
يتكون الشق العسكري لوزارة الداخلية واألمن الوطني من قوى األمن الداخلي، وقوى األمن 
الوطني وجيش التحرير، باإلضافة للعديد من اإلدارات المساعدة للوزير، كال  منهم له اختصاصاته 

 ونطاق عمله.
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 :. اإلدارات والمديريات والهيئات المساعدةأ

 المستشارون. -1
 ير الداخلية.مكتب وز  -6
 مكتب المراقب العام. -3
 .واإلعالماإلدارة العامة للعالقات العامة  -.
 للتخطيط والتطوير. ةاإلدارة العام -.
 اإلدارة العامة للعمليات المركزية. -6
 اإلدارة العامة للمالية المركزية -1
 للمعابر. ةاإلدارة العام -9
 اإلدارة العامة لإلمداد والتجهيز. -8
 لية الرباط الجامعية.ك -11
 هيئة التنظيم واإلدارة. -11
 هيئة القضاء العسكري. -16
 المفوضية العامة لتوجيه السياسي والمعنوي. -13
 المديرية العامة للتدريب. -.1
 لإلصالح والتأهيل.المديرية العامة  -.1

 . قوى األمن الداخلي:ب

لداخلية، ر اختصاصاتها، برئاسة وزير اهيئة أمنية نظامية، تؤدي وظائفها وتباش تعرف بأنها
 وبقيادة مدير عام األمن الداخلي، وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة أعمالها وتنظيم شؤونها

 .(.611( لعام 9( قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم)11)مادة )
 :(6111)وثيقة اتفاق المصالحة: القاهرة،  مهام ُقوى األمن الداخلي

 حفظ النظام العام، والحفاظ على اآلداب واألخالق الفاضلة. •
 حماية أمن المواطن وحقوقه وحرياته، والمؤسسات العامة والخاصة. •
 تنفيذ األحكام القضائية أو أي قرارات قانونية صادرة عن السلطة ذات االختصاص. •

طفاء الحرائق. •  القيام بأعمال الدفاع المدني واإلنقاذ وا 
 داخل الوطن. هاوصور أعمال التجسس كافة مكافحة  •
 المحافظة على الجبهة الداخلية من أي اختراقات أو تهديدات خارجية. •
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 إدارات مساعدة وأربع أجهزة مركزية هي: عدة تتألف ُقوى األمن الداخلي من العديد من

 (: هيكلية قوى األمن الداخلي4.6شكل )

 (.م6116 المصدر:)هيئة التنظيم واإلدارة،

 لشرطة الفلسطينية:جهاز ا -0

هو أحد أذرع السلطة التنفيذية الذي يتبع لوزارة الداخلية والتي تقع عليه أعباء حماية األمن 
قرار السكينة والحفاظ على الصحة العامة للمجتمع، وحماية األرواح واألعراض  والنظام العام، وا 

الشرطة  :اإللكترونيالموقع ) عهاوذلك بهدف حماية النظام الدولة ومنع الجريمة قبل وقو  ،والممتلكات
 .(6116غزة ،ب الفلسطينية

 جهاز الدفاع المدني: -6

يقصد بالدفاع المدني مجموعة اإلجراءات الضرورية لوقاية المدنيين وممتلكاتهم وتأمين 
سالمة المواصالت بأنواعها وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة وحماية المباني 

العامة والخاصة سواء من أخطار الغارات الجوية وغيرها من األعمال والمنشآت والمؤسسات 
مادة )الحربية أو من أخطار الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو اإلنقاذ البحري أو أي أخطار أخرى 

 .بشأن الدفاع المدني( 1889( لسنة 3( من قانون رقم)6رقم)
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 جهاز األمن الداخلي/ األمن الوقائي: -4

أمنية نظامية ضمن قوى األمن الداخلي التي تتبع وزارة الداخلية وتعمل في هو إدارة عامة  
 .بشأن األمن الوقائي( 6111لسنة  ( قرار بدون رقم6)مادة ) مجال األمن

 جهاز األمن والحماية: -3

جهاز أمني متخصص ي وفر األمن والحماية للشخصيات االعتبارية، والوفود األجنبية طيلة 
ن حسب الفئات التي يحددها القانون الفلسطيني، ي تبع إلى قوى األمن تواجدهم على أرض الوط

الداخلي وحل محل عدة أجهزة أمنية في السلطة الوطنية السابقة مثل حرس الرئيس، وقوات ال 
لجهاز  نائية، ووحدة الحماية في جهاز األمن الوقائي، وجهاز المخابرات، وبعض المهام االستث11

( بقرار من وزير الداخلية واألمن الوطني الشهيد 6111تأسيسه في عام) تمالشرطة الفلسطينية، 
 (.م6116 والحماية،)جهاز األمن  سعيد صيام

 ما اإلدارات والوحدات المساعدة لقائد قوى األمن الداخلي هي:أ
 دائرة مكتب المدير العام -1
 المستشار القانوني -6
 لتخطيط والتطوير.اوحدة  -3
 .واإلعالملعامة وحدة العالقات ا -.
 وحدة مكافحة جرائم األموال. -.
 وحدة التنسيق الفصائلي. -6
 وحدة الشئون اإلدارية والمالية. -1
 إدارة التنظيم واإلدارة. -9

 والتجهيز. اإلمدادإدارة  -8
 إدارة المالية المركزية. -11
 إدارة الشئون األمنية. -11

 (:التحرير وجيش الوطني األمن قوات) العام األمن قواتت. 

 لوطنيا األمن وزير برئاسة اختصاصاتها وتباشر وظائفها تؤدي نظامية، عسكرية هيئة
 وفقا افة،ك شئونها وتنظيم عملها إلدارة الالزمة القرارات يصدر الذي وهو العام، القائد قيادة وتحت
 .بمقتضاه الصادرة واألنظمة القانون ألحكام
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 المساعدة وست أركان رئيسية هي: تتألف ُقوى األمن العام من العديد من اإلدارات

 وات األمن الوطني وجيش التحرير(: هيكلية ق4.4شكل )

 (.م6116 المصدر:)هيئة التنظيم واإلدارة،

 جهاز األمن الوطني: -0

األمن الوطني هيئة عسكرية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة 
الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة  وزير األمن الوطني وتحت قيادة القائد العام، وهو

( 1ادة رقم)م)اه ، وفقا ألحكام القانون واألنظمة الصادرة بمقتضونهاؤ شكافة عملها وتنظيم 
 م(..611في قوى األمن الفلسطيني،  قانون الخدمة

 جهاز الشرطة العسكرية: -6

 يالوطن واألمنوزارة الداخلية  أركانهو جهاز يحكمه الطابع العسكري وهو أحد 
العام  مناألالوطني وجيش التحرير، يقوم بالحفاظ على  األمنالتابع للقائد العام لقوات 

للدولة، والحفاظ على الضبط والربط والهيبة العسكرية من خالل التفتيش الدائم على القوات 
 .م(6116، جهاز الشرطة العسكرية) دةللوصول لمؤسسه عسكرية رائ

 العسكرية: المديرية العامة للخدمات الطبية -4

انت آنذاك حيث ك ،لعسكرية تعاظم الثورة الفلسطينيةرافقت نشأة الخدمات الطبية ا
والممرضين المناضلين الملتزمين الذين كانوا يعملون  األطباءعبارة عن مجموعة من 
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ومع تنامي وتصعيد العمل العسكري الفلسطيني تم  ،الوحدات الفدائية المقاتلة إطارضمن 
وبعد  ،مة الطبية للمقاتلين وعائالتهمتقديم الخدالطبية العسكرية للعناية و خدمات ال أنشاء
الفلسطيني في  األمنواكبت الخدمات الطبية انتشار  .188عام  رض الوطنأ إلىالعودة 

سائل الخدمة و  أفضلكافة محافظات الوطن ببناء مراكز وعيادات ومستشفيات يتوفر فيها 
 الطبية.

 وحدة اإلنشات العسكرية: -3

ة الدراسات والخدمات الهندسية ألجهز و  االستشارات لتقديم كافةهندسة التمثل وحدة 
 . والتصميم واإلشراف على بناء المواقع العسكرية األمن العام

 اإلدارة العامة للحاسوب والتصالت العسكرية: -5

ت، اتم اختيار هذه اإلدارة ألهمية دورها في توفير البرامج اإللكترونية، ونظم المعلوم
 األمنو وتمديد الشبكات التي تخدم األجهزة األمنية واإلدارات المختلفة في وزارة الداخلية 

 الوطني، وتدريب الكوادر على هذه البرامج، والربط بين األجهزة واإلدارات بما يخدم الوزارة.

 مفوضية التوجيه الوطني: -2

عاملين في لرات اتعبئة وتوجيه وتنمية قد في تكمن مهمة مفوضية التوجيه الوطني
، إضافة إلى المجتمع الفلسطيني بما يحقق وعيهم بقضيتهم العادلة قوى األمن الفلسطينية
ة من ، منطلقة في برامجها التوعويطني وتوطيد أواصر اإلخوة والمحبةوتعزيز انتمائهم الو 
 .(م6116لتوجيه السياسي والمعنوي ، الموقع الكرتوني) لحنيفالدين اإلسالمي ا

 

اإلدارات والوحدات المساعدة لقائد قوى األمن العام )قوات األمن الوطني وجيش التحرير( أما 
 هي:

 دائرة مكتب القائد العام -1
 المستشار القانوني -6
 لتخطيط والتطوير.اوحدة  -3
 .واإلعالموحدة العالقات العامة  -.
 إدارة التنظيم واإلدارة. -.
 والتجهيز. اإلمدادإدارة  -6
 المالية العسكرية. إدارة -1
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  مة البيئة السياسيةاءمو : المبحث الثاني

 أولا: المقدمة
سلطة مصدر قوة للفهي من الوزارات الهامة في أية دولة،  واألمن الوطني ت عد وزارة الداخلية

ألزمات ابشكل خاص عددا  كبيرا  من وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة شهدت  فقدلشعب، او 
لكن اصعب المشاكل واألزمات كان في ظل الحكومة العاشرة  وشدتها،  نوعيتهاختلف ت، والمشاكل

 ة"وزارة الداخليمن هنا كان هذا الفصل الذي تناول حركة حماس إلى سدة الحكم، نظرا لوصول 
 واقع :أهمهاوالتأثيرات السياسية على اتخاذ القرار وحل المشكالت"، حيث تناول عدة عناوين 

 األمنية، ألجهزةا على السياسية البيئة واقع الوطني، واألمن الداخلية وزارة على ياسيةالس التقلبات
الوطني  منواأل الداخلية وزارة تواجهها ومعوقات القرار، مشاكل صانعي على السياسية البيئة واقع

 .تحتاج لحل باستخدام األساليب الكمية
ألكثر أهمية في الحكومة الفلسطينية الوزارات ا واحدة من الداخلية واألمن الوطني وزارة

 يذلتعقيد في ظل ظروف متشابكة ومعطيات صعبة، ولعل الدور الاحيث تتحمل مسئولية بالغة 
هماتها م الوزارة تنفذإال أن ، يظهر األداء المميز لها رغم الحصار وقلة اإلمكانات الوزارةتقوم به 

ة، وسياسية صعبفي ظل ظروف أمنية  وتسهر على مصلحة الوطن والمواطن، وتطور من أدائها
 فهي ،واحدة من أهم الوزارات السيادية باعتبارها قياداتهاقد حظيت الوزارة باهتمام ورعاية فلذا 
بالحفاظ على أمن المجتمع، وتنظم الحياة المدنية، وتقوم بتقديم الخدمة من أجل تأمين  ىتعن

ق الش ،والسياسي، وتتألف من شقينوحماية أمن المواطن الشخصي، واالقتصادي، واألمني، 
والشق المدني الذي يشمل كافة اإلدارات التي تعني باألحوال المدنية للمواطن  (العسكرياألمني )

 .(م6119)السر، كاإلدارة العامة لألحوال المدنية، والجوازات، واإلقامات، ...الخ 
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 األمن الوطنيو  ثانياا: واقع التقلبات السياسية على وزارة الداخلية
لعاشرة ا الفلسطينية ة السياسية داخل وزارة الداخلية واألمن الوطني في الحكومةالبيئ

، وذلك لمتغيرات كثيرة مختلفة منها )االتفاقيات في العالم حكومة أخرى ةتختلف عن أي  
ئل ا، االنتماءات السياسية والفصائلية داخل الوزارة، اختالف مشاريع الفصإسرائيل الموقعة مع
لى ظهرت ع التي الخ( أدى ذلك للعديد من المشاكل ... ،اإلسرائيلي االحتالل السياسية،
زادت  لتياالتقلبات السياسية  يتعانوزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة  فباتتالسطح 

 يمكن تلخيصها باآلتي:التي ، تزماالمشاكل واأل
 الموارد: محدودية -0

ومحدودية الموارد المادية  لتضييق والخناق على قطاع غزةزيادة او زيادة عدد األزمات 
حققته حركة المقاومة  الذي والحصار، بعد النجاح السياسي اإلغالقاتوالمالية، نتيجة 

ير من مقاعد م، بعدد كب6116في االنتخابات الفلسطينية الثانية عام  هافوز اإلسالمية حماس ب
 .(م.611ر،)نص ة برئاسة الدكتور إسماعيل هنيةوترأس الحكومة العاشر  البرلمان الفلسطيني

 البطء في تحقيق األهداف: -6

ت استمر وبرغم من ذلك العديد من الصعوبات، وزارة الداخلية واألمن الوطني  واجهت
األزمات واإلخفاقات والمعوقات، إضافة  وبالرغم منببطء وصعوبة، عملها في أداء  الوزارة

مع وجود أزمة في الصالحيات بين الرئاسة إلى حصار مالي وسياسي غير مسبوق، 
 .(م.611نصر،)والحكومة، والخالفات الداخلية بين حركتي حماس وفتح 

 :قرارات بدعم فصائل سياسية -4

األمن و لوزارة الداخلية ( سعيد صيامالوزير الشهيد )حماس  حركة أدى تولي وزير من
ا بعد التنفيذية والتي أصبحت فيمإلى تكوين القوة الوطني إلى وجود صراع داخل الوزارة أدى 

 .(م.611)نصر،شرطة فلسطينية وأجهزة أمن 
 :تالصراع على الصالحيا -3

عباس عدة قرارات تعلقت بوزارة  محمود أزمة الصالحيات عندما أصدر الرئيستطورت 
ما ، كعاما  لألمن الوطني م قرر تعيين رشيد أبو شباك مديرا  6116/./6الداخلية، مثال : في 

م 6116/./61م مرسوما  بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر في 6116/./61تاريخ أصدر ب
والقاضي باستحداث القوة التنفيذية، كما ألغى مرسوم الرئاسة قرار تعيين جمال أبو سمهدانة 
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وذلك بذريعة أن الحكومة ال تملك  ،)قائد المقاومة الشعبية( مراقبا  عاما  في وزارة الداخلية
 .(96، صم6111)حمد،وأن ذلك من صالحيات الرئيس فقط الصالحيات، 

 تفتت الوزارة وانفصال عن األهداف العليا: -5

امهم عن أداء مهالسلطة الوطنية الفلسطينية  عدد كبير من موظفي استنكاففي ظل 
يام، جاء ص والوزير سعيد ، وبعد استشهادمن الرئيس محمود عباس فية بقرار سياسييالوظ

واألمن  ( وزيرا  للداخليةم6111وحماس على هاني القواسمي )مارس توافق حركتي فتح 
عمل من اجل مصلحة الوطن، األجهزة األمنية التي كان يتوجب عليها أن ت كذلك، الوطني

 تصرفت وكأنها ذراع عسكري لحركة ما، مما أدى في النهاية إلى استقالته وزير الداخلية
 .(م6113)الزناتي، واألمن الوطني

 العسكرية بقرارات سياسية: السيطرة -2

نتيجة الفلتان األمني الذي وقفت خلفه بعض األجهزة األمنية المحسوبة على قيادات 
بالسيطرة على كامل قطاع غزة،  م6111في عام  قامت حركة حماسوكوادر من فتح، ف

 ومةلحكا مشاكلوالمؤسسات الحكومية بما فيها وزارة الداخلية واألمن الوطني، فزاد عدد وشدة 
 وانقسم الوطن إلى رام اهلل وغزة. (91، صم.611)نصر،

 لخدمة أطراف خارجية:قرارات غير محسوبة   -1

شرعت األجهزة األمنية وبعض الموظفين المدنيين في سلسلة إضرابات طالت جميع 
نواحي الحياة الحكومية بهدف الضغط على الحكومة العاشرة تحت حجج تأخير الرواتب، 

الديون التي ورثتها الحكومة العاشرة من الحكومات السابقة، وبالتالي تالقت هذا باإلضافة إلى 
مصالح االحتالل والدول المانحة وجهات فلسطينية للضغط على الحكومة بهدف تقديم تنازالت 

 .(96، صم.611)نصر،في الشأن السياسي والتي من أهمها الموافقة على شروط الرباعية 

 من الوطني إلى شقين:وزارة الداخلية واألقسام ان -6

إلى شقين في حكومة التوافق في انقسامها وزارة الداخلية واألمن الوطني  تاستمر 
، فباتت الوزارة في غزة وشق، شق الوزارة في رام اهلل، م.611عام برئاسة رامي الحمد اهلل

ير ز وزارة الداخلية بغزة تعاني العديد من المشاكل التي ال حصر لها، ومن أهمها غياب الو 
 .والمسئول وصانع القرار
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  الكمية: األساليبأهم مشاكل الوزارة التي تجسد أهمية استخدام : ثالثاا 
وذلك  ،المشاكلتعرضت وزارة الداخلية واألمن الوطني في السنوات األخيرة للعديد من 

 ، والحصار الخانق الذي يتعرض لهاإلسرائيلياالحتالل  :من أهمها، لقائمةبسبب األوضاع ا
ام ع للحكومة العاشرةقطاع غزة منذ فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية وتشكيلها 

التي  لالمشاكومن أهم وأبرز هذه الجغرافي والسياسي بين شقي الوطن،  االنقسام، و م6116
 ما يلي: باستخدام األساليب الكمية تحتاج لحل

 انقطاع الموظفين عن عملهم: مشكلة -0

فكان االنقطاع األول عام  لهم بقرارات سياسية جائرة،عن أعما لموظفينع انقط 
غالق المديريات في المحافظات الجنوبية، 6111 م، ال سيما المناصب اإلشرافية العليا، وا 

حيث انقطع معظم الوكالء المساعدين، والمدراء العاملين وبعض مدراء الدوائر بناء  على 
عدم قدرة حكومة غزة على إدارة الوزارات، تعليمات من جهات أخرى، وذلك لشل عمل الوزارة و 

ظم م، حيث انقطع مع6119وحصل االنقطاع الثاني للموظفين في نهاية شهر أغسطس 
 .(88، صم.611)نصر، موظفي الوزارة بمختلف وظائفهم

 :اإلمداداتنقص مشكلة  -6

توقفت بعض الخدمات وتأخير معامالت المواطنين لقلة الموازنات وقطع التيار  
ل والرواتب من الدو  والمصروفات التشغيلية ، وعدم استالم الهباتالحصارو ئي الكهربا
 المانحة.

 احتراق أرشيف األحوال المدنية: -4

مبنى األحوال المدنية والجوازات مما أدى إلى  م6119عام  االحتالل اإلسرائيلي دمر
 .ق أرشيف األحوال المدنية بالكاملحر 

 مشكالت الحروب: -3

ي ف الرئيسية في الوزارة من مقرات ومواقع للقصف والتدمير تعرضت البنية التحتية
مما عطل عمل الوزارة بشكل كبير، وتعد  م(.611، 6116، 6119الحروب المتتالية )

التي تواجه الحكومة الفلسطينية، ووزارة الداخلية  مشكالتالعسكرية من أخطر ال مشكالتال
 على وجه الخصوص.
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 وظفين بمسميات مختلفة:قطع رواتب العديد عن الم مشكلة -5

حيث قامت حكومة رام اهلل بقطع رواتب العديد من مسئولي وموظفي وزارة الداخلية  
 .(111، صم.611)نصر،بسبب االنتماء السياسي 

 ضعف البرامج والخطط التدريبية والتنشيطية المحلية أو التخصيصية الخارجية:مشكلة  -2

 ي األداء.قد ساهم بدوره في هبوط مستوى العمل وخلل ف 

 ، األثاث، الخ(.)السيارات، األجهزة الالسلكية قلة اإلمكانيات والتجهيزات والمعدات: -1

 .مستلزمات الضرورية الخاصة بالعملتشغيلية للالموازنات ال ضعف -6

 الحصار المفروض على قطاع غزة: -9

وح يؤثر على الر  ، مماالتطوير اتعلى مجريات العمل وعمليسلبي تأثير  للحصار
 والمساعدات. اإلمداداتال  عن منع وصول ، فضةالمعنوي

 :للعمل األمني ةمقرات غير مهيئ -01

 .(.611،)نصر أغلب مقرات الوزارة مستأجرة، وهي غالبا  غير مناسبة لطبيعة عمل الوزارة
 التنقالت: -00

ا عن دالتنقالت في صفوف قيادة وزارة الداخلية بناء على انتماءات تنظيمية بعي
 .في الفترات المختلفة علميةالمنهجية والخبرة ال

 نتيجة النقسام بين فتح وحماس. الوظيفي ضعف الستقرار -06
 تمركز جهد قيادات وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة على تسيير الحياة اليومية: -04

 دون النظر لمواكبة التطور والعمل على إدارة الجودة الشاملة. 
 تدني ساعات عمل: -03

ثم  %1. إلىلداخلية واألمن الوطني في غزة ي وزارة اساعات العمل لمنتسب تتدن
 سبب قلة الرواتب.بمن ساعات العمل األسبوعية  91%

 :على كاهل منتسبي الوزارة عباء األخرىألا -05

 .همنظرا لعدم صرف رواتبعمال أخرى أفي وزارة الانشغال العديد من منتسبي 
 .عاون اإلقليمي في اآلونة األخيرةضعف الت -02
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 الثالث:ملخص الفصل 
وزارة الداخلية واألمن الوطني )الشـــــــــــق العســـــــــــكري( والمواءمة البيئة تناول هذا الفصــــــــــل  
سياسية مواءمة البيئة الوزارة الداخلية واألمن الوطني و التعرف من خالله على  حيث تم، السياسية

 : مبحثينتكون من و  ،الستخدام األساليب الكمية فيها

ت عد وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني ألمن الوطني، حيث وزارة الداخلية وا المبحث األول:
إحدى أهم الوزارات السـيادية في الحكومة الفلسـطينية، وذلك نظرا ألهمية وحجم المسئوليات التي 

لتعرف ، ثم تم اتتوالها، وازدادت أهميتها بســـــــــــبب الظروف والمعطيات المتشـــــــــــابكة التي تواجهها
نشــــــأتها وهيكليتها ومكوناتها والتي تتكون من قوى األمن الداخلي وقوى و الوزارة  على أهم أهداف

ــــات  األمن العــــام )قوات األمن الوطني وجيش التحرير( وعــــدد من اإلدارات والهيئــــات والمــــديري
 المساعدة.

تخدام مواءمة البيئة السياسية الس على مواءمة البيئة السـياسية، حيث تم التعرف المبحث الثاني:
لبات هم التقالت في الوزارة، وتم الوقوف على ألكمية في اتخاذ القرار وحل المشــــــــــــكاألســــــــــــاليب ا

الســــــياســــــية على وزارة الداخلية واألمن الوطني، ثم الوقوف على أهم مشــــــاكل الوزارة التي تجســــــد 
اســـــــــتخدام األســـــــــاليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشـــــــــكالت ومن أهمها نقص الموارد المادية 

 صار واالنقسام بين شقي الوطن.والبشرية والح



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصـــل الرابع
 الدراسات السابقةالفصل الرابع: 
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 :تمهيد

من  حققالذي يمن مراحل منهجية البحث العلمي، يعتبر استطالع الدراسات السابقة 
، الدراسةضوع و السابقة فيما يتعلق بم اإلسهاماتة فوائد عديدة منها: التعرف على خالل هذه المرحل

والتعرف على المناهج المستخدمة وأدوات جمع المعلومات وأساليب التحليل اإلحصائي، ووفقا  
ستخدام ااالطالع عليها شملت و  امهتماالتم فإن مجاالت األبحاث والدراسات التي  الدراسةلموضوع 

ي رى، واألبحاث التمن جهة أخاألساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت، واتخاذ القرار 
الدراسات  تفنصُ  التي تم االطالع عليها ما يلي سنتناول الدراساتجمعت العالقة بينهما، وفي

 :حسب التي

 أولا: الدراسات المحلية
م( دور استخدام األساليب الكمية في تحسين أداء المؤسسات 6105دراسة العرايشي ) -0

 الشفاء الطبي(. الصحية الحكومية في قطاع غزة )دراسة حالة مجمع

هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على طول فترة انتظار المرضى الطالبين 
ألسلوب ا قد تم استخداملخدمة العمليات الجراحية في مستشفى الجراحة بمجمع الشفاء الطبي، و 

 الوصفي والقياس الكمي من خالل بناء نماذج االنحدار المناسبة من خالل برنامج:
Quantitative Method and Production and Operations Management 

 (QM-POM)  وقد تكون مجتمع الدراسة من قوائم انتظار خدمة العمليات الجراحية
م .11/611م حتى شهر1/6116بمستشفى الجراحة بمجمع الشفاء الطبي في الفترة ما بين شهر

جود عالقة طردية بين متوسط الزمن الالزم وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها: و 
لالنتظار وكال  من عدد األطباء، عدد فنيي العمليات، عدد تمريض العمليات، عدد العمليات 
الجراحية، وهذا يعني أن زيادة أي من هذه المتغيرات يؤدي إلى زيادة متوسط زمن االنتظار. كذلك 

متوسط الزمن الالزم لالنتظار، ووجود عالقة وجود عالقة طردية بين نوع العملية )المتوسطة( و 
عكسية بين عدد أطباء التخدير ومتوسط الزمن الالزم لالنتظار. كذلك وجود عالقة عكسية بين 
نوع العملية )صغرى( ومتوسط الزمن الالزم لالنتظار، معدل العمليات اليومية في ازدياد سنويا  

لما  بأن القسم يتضمن العمليات الجراحية الصغرى وهذه الزيادة أدت إلى ازدياد زمن االنتظار، ع
لعدة أقسام وهي جراحة األسنان، جراحة األنف واألذن، جراحة التجميل، جراحة المسالك البولية، 
جراحة اليد وجراحة األطفال وهذا يؤشر إلى أن معدل العمليات في هذه األقسام سوف يزداد خالل 

ه ذمن االنتظار سوف يزاد بزيادة معدل العمليات في هالسنوات القادمة، مما يعني أن معدل ز 
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، والسبب في ذلك الثبات النسبي لعدد أطباء التخدير، وعدد غرف األقسام خالل السنوات القادمة
 العمليات الكبرى والصغرى وتعطل بعضها.

تبين من خالل نتائج التحليل أن الزيادة الواضحة في متوسطات زمن االنتظار كانت خالل 
في عدة أقسام من أهمها جراحة األعصاب، جراحة األوعية الدموية، جراحة  (م.611)ام الع

الصدر، جراحة العظام، جراحة اليد، جراحة العامة مع التساوي تقريبا  في متوسطات أعداد 
العمليات هذه األقسام ربما يرجع إلى عدة أسباب منها نقص المستلزمات في المستشفى، عدم 

 ظام الحوسبة، وعدم وجود الحوافز للكادر الطبي.إجادة استخدام ن
خلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها: االهتمام بشكل أكبر في استخدام األساليب 
الكمية في اتخاذ القرارات لدورها في تحقيق األهداف بأسلوب أكثر دقة وبعيد عن العشوائية الناتجة 

ومتطورة للتعامل مع كم البيانات الهائل عن التجربة والخطأ. تطوير قاعدة بيانات محوسبة 
الموجودة في وزارة الصحة. العمل على زيادة عدد األطباء التخدير بما يتناسب مع أعداد العمليات 
المتزايدة سنويا. زيادة عدد غرف العمليات بما يتناسب مع أعداد العمليات المتزايدة سنويا. العمل 

بي م وفقا لحاجة المستشفى. حاجة العاملين في الحقل الطعلى توفير المستلزمات الطبية بشكل دائ
إلى التدريب على استخدام األساليب الكمية من خالل تنظيم الدورات التدريبية. إنشاء مركز 

 .التخاذ القرار داخل وزارة الصحة متخصص باألساليب الكمية

اسة تطبيقية م( األساليب الكمية في صنع القرار وحل المشكالت در 6106دراسة شاليل ) -6
 على جهاز الدفاع المدني بغزة.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى استخدام األساليب الكمية في صنع القرار وحل  
المشكالت في جهاز الدفاع المدني، بغزة باإلضافة إلى تقديم التوصيات الالزمة لجهاز الدفاع 

ة ضل للموارد المتاحة في البيئالمدني وأصحاب القرار فيه، بما يساعدهم في االستغالل األف
الداخلية والبيئة الخارجية ألعمالهم، من أجل تحقيق درجة أعلى من الكفاءة والمرونة وبالتالي 
زيادة درجة تحقيق األمن والسالمة وتقليل األضرار ونتائجها، وقد تم استخدام المنهج الوصفي 

ضباط جهاز الدفاع المدني ( 1.8)ل التحليلي وأسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة والتي تمث
(، وزعت م6111)الدراسة وذلك حتى نهاية عام  إعدادبقطاع غزة )حسب تعدادهم خالل فترة 

استبانة خضعت للدراسة بنسبة استرداد  (136)االستبانة على أفراد المجتمع العينة وتم استرداد 
متوسطات حسابية أغلبها  . وقد توصلت الدراسة إلى أن محاور الدراسة حصلت على(9946%)

درجة الموافقة المتوسطة، محور )األساليب الكمية في صنع القرار وحل المشكالت، أثر 
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الخصائص الديموغرافية الفعلي على العمل، أثر التخطيط والبرامج على العمل ونتائجه، التكاليف 
 والنفقات التأسيسية والتشغيلية(.

ورة توظيف أصحاب مؤهالت بتخصصات مختلفة وبناء على النتائج أوصت الدراسة بضر  
ح ورش عمل لشر و محاضرات وعمل دورات  إجراءلتساهم في تطوير جهاز الدفاع المدني وكذلك 

وتدريب وتطبيق األساليب الكمية لتحسين مفاهيم الضباط وزيادة قدرتهم على اتخاذ القرارات 
ني ليتمكن المديع في مديرية الدفاع السليمة، كما وأوصت الدراسة بتعزيز قسم الدراسات والمشار 

وضع الخطط والبرامج الالزمة لتطوير أداء جهاز الدفاع المدني، هذا وأكدت من عمل الدراسات و 
الدراسة على ضرورة التنسيق مع المؤسسات الحكومية والوطنية من أجل تسهيل مهمات الدفاع 

لالزمة ا اإلمكاناتإلى ضرورة توفير  المدني عبر زيادة العالقة التشاركية معها، ونوهت الدراسة
كفيلة  الدراسات ال إجراءلجهاز الدفاع المدني ليستطيع القيام بالمهمات الملقاة على عاتقه مع 
 لتمكين طواقم الدفاع المدني من أداء مهامه بأعلى كفاءة وأقل تكاليف. 

القرارات  الكمية وعالقتها بجودة األساليبم( معوقات استخدام 6104دراسة حسونة ) -4
 ، دراسة ميدانية للبنوك العاملة في فلسطين.اإلدارية

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم معوقات استخدام األساليب الكمية وعالقتها بجودة 
القرارات اإلدارية في البنوك العاملة في فلسطين من خالل التعرف على مستوى معرفة المديرين 

ستخدام تلك األساليب ودرجة تطبيقهم لها في أعمالهم، كما باألساليب الكمية، ومدى حاجتهم ال
تم التعرف على مدى استخدام أهم األساليب الكمية المستخدمة في اتخاذ القرارات، والتعرف على 

( بنكا 11مصادر المعرفة بها، و مدى الرغبة في معرفة األساليب الكمية، وشملت الدراسة عدد )
من خالل استبانة تم تصميمها لهذا الغرض أجابت عليها عينة من البنوك العاملة في فلسطين، 

استبانة تم توزيعها على عدد من المدراء والمسؤولين العاملين  (391)طبقية عشوائية والبالغ عددها 
 من إجمالي االستبيانات التي تم توزيعها. (%18)في البنوك العاملة في فلسطين، بنسبه استجابة 

تم التوصل إليها وجود عالقة طردية بين المتغيرات المستقلة )مدى  ومن أبرز النتائج التي
المعرفة باألساليب الكمية، ومدى الرغبة في التعرف على األساليب الكمية، ومدى حاجة العمل 
الستخدام األساليب الكمية واالستفادة منها، واألساليب المستخدمة في اتخاذ القرار، ومدى دعم 

ام األساليب الكمية، ومدى توفر اإلمكانيات المادية الستخدام األساليب الكمية اإلدارة العليا الستخد
، وبين جودة القرارات اإلدارية( ووجود عالقة عكسية بين )أسلوب التجربة والخطأ في اتخاذ 
القرارات اإلدارية وبين جودة القرارات اإلدارية(، كما تبين أن غالبية مفردات عينة الدراسة لديهم 

باألساليب الكمية، كما أن غالبيتهم تستخدم أسلوب تحليل التكاليف والمنافع بشكل كبير  معرفة
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في أعمالهم، وهناك نسبة كبيرة من مفردات عينة الدارسة لديهم رغبة كبيرة في معرفة األساليب 
ليدية، قالكمية، كما يتم استخدامها في أعمالهم بالتوافق مع استخدام األساليب الكيفية واألساليب الت

كما قدمت الدراسة بعض التوصيات التي من شأنها تفعيل استخدام األساليب الكمية من قبل 
المديرين ومنها االهتمام بالبعد التعليمي والتدريبي وتكثيف تدريب مدراء المصارف، باإلضافة إلى 

 صرفي.مإنشاء مركز أبحاث مختصة لتطويع وتطوير األساليب الكمية بما يتوافق مع القطاع ال

الكمية في اتخاذ القرار وحل  األساليبم( بعنوان وقع استخدام 6116ش )يادراسة ع -3
 بقطاع غزة األهليةالمشكالت لدى المؤسسات 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق المؤسسات األهلية لألساليب الكمية في 
ب التي على نوعية األساليالتعرف ومصادر المعرفة بهذه األساليب و  ،حل المشكالت واتخاذ القرار

تمارس في المؤسسات األهلية وتهدف الدراسة إلى تحديد المعوقات والمشكالت التي تواجه استخدام 
األساليب الكمية في اتخاذ القرارات في المؤسسات األهلية. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي 

في المؤسسات األهلية الفاعلة وهم )رئيس مجتمع وعينة الدراسة من العاملين  أمافي الدراسة، 
مجلس اإلدارة، المدير التنفيذي، أمين الصندوق، أمين السر )والمؤسسة الفاعلة هي المؤسسة التي 

مؤسسة وبذلك  (111)شيكل وقد بلغ عدد المؤسسات الفاعلة  (1111.)تزيد ميزانيته السنوية عن 
استبانة على العاملين في  (611)سة فتم توزيع مفردة. أما عينة الدرا (11.)يتكون المجتمع من 

من مجتمع الدراسة وتم بنسبة  (%1.)المؤسسات الفاعلة بمعدل استبانتين لكل مؤسسة أي بواقع 
. ومن أهم النتائج التي خلصت الدراسة إلى أن المعرفة باألساليب الكمية لدى (%.914)استجابة 

من  حاجة لمزيددون المتوسطة ويبدو أن هناك  العاملين في المؤسسات األهلية ومدى تطبيقها
األساليب الكمية وتطبيقها، وأن هناك رغبة كبيرة في التعرف على على الجهد في التعريف 

األساليب الكمية التخاذ القرار وتطبيقها لدى العاملين في المؤسسات األهلية، وأن التعليم واالهتمام 
ية للحصول على المعرفة باألساليب الكمية في اتخاذ الذاتي لدى العاملين هو من الطرق الرئيس

القرار، وأن أساليب اتخاذ القرار التي يتم إتباعها في المؤسسة تتراوح بين الخبرة الشخصية 
 واالستشارات سواء من داخل المؤسسة وخارجها. 

خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها ال بد من العمل على تنمية الوعي ألهمية ومزايا 
خدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وأن العاملين في المؤسسات األهلية بحاجة إلى تدريب است

على األساليب الكمية في اتخاذ القرار من خالل تنظيم الدورات التدريبية، وانه ال بد من توجيه 
المعنية و  مزيد من االهتمام باألساليب الكمية في الكليات والمعاهد والمؤسسات األكاديمية األخرى

نشاء مركز متخصص باألساليب الكمية التخاذ القرار.  بعلوم اإلدارة والعلوم األخرى ذات العالقة وا 
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الكمية في اتخاذ القرار، دراسة تطبيقية:  األساليبم( استخدام 6115دراسة البحيصي ) -5
 استخدام نموذج محاكاة بالحاسوب لحل مشكلة خطوط النتظار في عيادة صحية.

تطبيق األساليب الكمية في اتخاذ القرارات لمساعدة متخذ القرار ل ذه الدراسةهدفت ه 
تقديم نظام مقترح لتحسين النظام الموجود في  عن طريق بطريقة علمية في حل المشكلة، وذلك

( ساعة للحصول .64المركز، حيث تمثلت المشكلة بانتظار المرضى داخل النظام لمدة تزيد عن )
 على الخدمة.
تحليل النظام عن طريق جمع البيانات  :ت الدراسة ثالثة أجزاء رئيسة، الجزء األولتناول

الخاصة المتعلقة بفترات وصول المرضى، وبمعدالت االنتظار، ومتوسطات وقت الخدمة، وتم 
 ،بالت الشخصية، والمالحظة اليوميةتجميع البيانات من السجالت واإلحصائيات، ودعمت بالمقا

 ،تص بتصميم نموذج نظام للمركز بالمعلومات والبيانات الالزمة للرعاية األوليةاخ :الجزء الثاني
قدم عدة بدائل مقترحة لحل مشكلة خطوط  :الجزء الثالث ،من خالل تغذية الحزمة البرمجية

االنتظار في المركز. كما اقترحت الدراسة نظاما  لحل مشكلة خطوط االنتظار، حيث أن النظام 
ت الذي يقضيه المريض في النظام مما يقارب الساعتين والنصف إلى حوالي المقترح خفض الوق

 الساعة فقط للحصول على الخدمة والخروج من النظام، كما خفض التكاليف الكلية للنظام من
. وعليه فإن هذه الدراسة أثبتت أنه من الممكن (شيكل/يوم 961.)إلى  (يومشيكل/ .86694)

ي حل مشكلة خطوط االنتظار، وان الدراسة تثبت أهمية تدريب استخدام المحاكاة بالحاسوب ف
متخذي القرار في جميع المجاالت على استخدام تقنية المحاكاة في اختيار القرار المناسب، 

 لمرونتها وسهولتها وقدرتها على تحديد نتائج القرار ومزاياه وعيوبه بطريقة علمية.
 

دام األساليب الكمية في تحليل المشكالت م( بعنوان واقع استخ6113دراسة الجديلي ) -2
 واتخاذ القرارات دراسة ميدانية للقطاع الحكومي في قطاع غزة.

تحديد مدى استخدام األساليب الكمية في الممارسات اإلدارية في  إلىالدراسة  هذه هدفت
عض ب القطاع الحكومي الفلسطيني وكذلك تحديد المعوقات التي تحد من استخدامها وذلك القتراح

التوصيات التي من شأنها تذليل هذه المعوقات وبالتالي نشر استخدام هذه األساليب في الممارسات 
 شكل خاص. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي فيباإلدارية في القطاع الحكومي الفلسطيني 

ميع في جمجتمع العينة يتكون من جميع مديري اإلدارات ورؤساء األقسام ونوابهم  أماالدراسة. 
( استبانة بشكل عشوائي 6.1وزارات السلطة الفلسطينية والموجودة في قطاع غزة. حيث تم توزيع )

هم النتائج التي أمن و ( وهي نسبة جيدة جدا . %.1على الفئات المعينة، بنسبة استجابة تساوي )
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رار وغالبية الق توصلت الدارسة لها هي أن درجة المعرفة باألساليب الكمية كبيرة في مواقع اتخاذ
ة لدى هناك رغبة كبير  ،المستخدمين لألساليب الكمية يستخدمون عددا  محدودا  من هذه األساليب

من ال يعرفون أو يعرفون قليال  عن األساليب الكمية لتطوير معارفهم عن األساليب والطرق الكمية، 
ين، وفر األشخاص المتخصصوتبين الدراسة أن من أهم معوقات استخدام األساليب الكمية عدم م ت

 ،باإلضافة إلى عدم توفر االعتمادات المالية المناسبة ،وعدم وجود تشجيع من الرؤساء في العمل
زارة قسم متخصص في كل و  ثداحبضرورة استتمت التوصية يقة. وقد وعدم وجود البيانات الدق

عطاء التوصيات، االهتمام بالتدريب لما إعداد  له من أهمية في يقوم عملية تحليل المشكالت وا 
عادة تأهيلهم، تنمية الوعي ألهمية ومزايا استخدام األساليب الكمية للمساعدة  المدراء الموجودين وا 

 في اتخاذ القرارات.
م( بعنوان واقع استخدام األساليب الكمية في تحليل المشكالت 6114دراسة عاشور ) -1

 بالقطاع الحكومي بدولة فلسطين.

دراسة مدى انتشار األساليب الكمية في تحليل المشكالت واتخاذ إلى  الدراسةهدف  
القرارات في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية من حيث تطبيق هذه األساليب والمعرفة بها والرغبة 

 في االستزادة منها وكيفية تعلمها ومشاكل تطبيقها وأفضل طرق نشرها وزيادة الوعي بها.
لوصفي في بحثه وتم جمع البيانات بواسطة استبيان تم توزيعها م األسلوب اااستخد تم     

م األسلوب اإلحصائي الوصفي لتحليل ااستخد، وتم سبعة عشر وزارة من  موظف (.6.)على 
كل ن األساليب الكمية غير معروفة بشأإلى العديد من النتائج منها  الدراسة تالنتائج وقد توصل

 لسلطة الوطنية الفلسطينية فقد كانت النتائج دون المتوسط،كبير لدي متخذي القرار في وزارات ا
كما تبين من خالل البحث أن الرغبة في معرفة واستخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار فوق 
المتوسط وقد تبين من خالل البحث أن التعليم الجامعي يساهم في انتشار المعرفة باألساليب 

هي يفة. بالنسبة للمعوقات الرئيسية لتطبيق األساليب الكمية فالكمية ولكن يبدو أن مساهمته ضع
الدقيقة.  اتوعدم توفر الحاسوب والبيان ،وعدم توفر التمويل الكافي ،تتمثل في نقص المتخصصين

 إلى ضرورة االهتمام بتدريب وتأهيل العاملين على كيفية استخدام األساليب تم التوصيةفي النهاية 
ص مؤهلين ومتخصصين في العمل في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية الكمية واستخدام أشخا

دخال الحاسوب والبرامج الخاصة باستخدام  باإلضافة إلى إيجاد قسم متخصص في الوزارات وا 
 األساليب الكمية في اتخاذ القرار.
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 ثانياا: الدراسات العربية
اتخاذ القرار اإلداري لمديري م( معوقات تطبيق األساليب العلمية في 6103دراسة العمري ) -0

 المدارس بمحافظة المخواة.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد معوقات تطبيق األساليب العلمية في اتخاذ القرار اإلداري 
لمديري المدارس بمحافظة المخواة من خالل تحديد المعوقات الشخصية، واالجتماعية، والتنظيمية، 

مدارس  اءإلحصائية بين متوسطات تقدير مدر لـة الفـروق اواإلدارية، والتقنية، والكشف عن دال
التعليم العام بمحافظة المخواة لمعوقات تطبيق األساليب العلمية في اتخاذ القرار التي تعزى إلى 
المتغيرات التالية: المرحلة التعليمية، المؤهل العلمي، الخبرة، الدورات التدريبية. تم استخدام المنهج 

ي الدراسة، حيث تم بناء استبانة مكونة من ثالثة محـاور )المعوقات الشخصية الوصفي المسحي ف
ميع جواالجتماعية، المعوقات التنظيمية واإلدارية، المعوقـات التقنية(، تم توزيع االستبانة على 

( ٨٤١)ووكالئهم في مدارس التعليم العام الحكومية في محافظة المخواة البالغ عددهم  راءالمد
تم ث الحصر الشامل لمجتمع الدراسة، حيتوزيع االستبانات عليهم بأسلوب  ووكيال ، وقد تممـديرا  

بيق والوكالء لتقدير معوقات تط راءالدرجة الكلية الستجابات المدتوصل لنتائج كان أهمها أن ال
ة باألساليب العلمية في اتخاذ القرار كانـت بدرجة كبيرة، وقد جاءت المعوقات التقنية في المرت

األولى بدرجة كبيرة، بينما جاءت المعوقات التنظيمية واإلدارية في المرتبة الثانية بدرجة كبيرة ثم 
المعوقات الشخصية واالجتماعية بالمرتبة الثالثة بدرجة متوسطة وأبرز المعوقـات المتعلقة بالجوانب 

عف رار اإلداري، وضـالمدارس في اتخـاذ القـ راءوالشخصية التسرع من قبل بعض مداالجتماعية 
مشاركة المجتمع المحلي في تفعيل قرارات مدير المدرسة، وضعف ثقة مدير المدرسة بالسلطة 
العليا عنـد اتخـاذ القـرار اإلداري وأبرز المعوقات المتعلقة في التنظيم اإلداري كثرة األعباء اإلدارية 

ه، التعليم لمدير المدرسة في قراراتالملقاة على عاتق مدير المدرسة، وضعف دعم إدارة التربية و 
وقلة الدورات التدريبية الخاصة باتخاذ القرارات وفق األساليب العلميـة. وأبرز المعوقات التقنية 
ازدحام جدول العمل اإلداري لمدير المدرسة، وقلة الـدورات التدريبيـة لإلداريـين في مجـال التطبيقات 

ر المخصصات المالية لتحديث التقنيات الحديثة. أما أهم الحاسوبية اإلدارية، والقصور في توف
ت عنها فالتوصيات التي خرجت بها الدراسة هي العمل على التغلب على المعوقات التي كش

 والوكالء على األساليب العلمية في اتخاذ القرار. راءالدراسة، وتدريب المد
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تخاذ القرارات اإلدارية دراسة م( واقع استخدام األساليب الكمية في ا6106دراسة طيار ) -6
 ميدانية بقطب المحروقات في ولية سكيكدة بالجزائر.

ارات لألساليب الكمية في اتخاذ القر  راءى تعرف على واقع استخدام المدهدفت هذه الدراسة إل
بمؤسسات قطب المحروقات لوالية سكيكدة بالجزائر. تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية 

المحروقات في الجزائر، ودورها الحيوي في دفع عملية التنمية االقتصادية مؤسسات قطاع 
لة الدراسة ، تتمثل مشكل عائدات المحروقات من نفط وغازواالجتماعية للدولة الجزائرية، حيث تشك  

في نقص األدبيات المتعلقة باستخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات في الجزائر عموما وفي 
ب المحروقات لوالية سكيكدة خصوصا، لذلك تأتي هذه الدراسة إلبراز هذا الواقع من مؤسسات قط

هي  ما ؟ةباألساليب الكمية في المؤسسات محل الدراس راءإلجابة على ما مدى معرفة المدخالل ا
 اءر ما مدى استخدام المد ؟الكمية في المؤسسات محل الدراسة باألساليب راءمصادر معرفة المد

 مجاالت التيما هي أهم ال ؟لقرارات في المؤسسات محل الدراسةالكمية في اتخاذ الألساليب 
لمؤثرة قات اما هي أهم المعو ؟ الكمية في المؤسسات محل الدراسة األساليب راءيستخدم فيها المد
 ؟راءعلى استخدام المد

خرى وبعض الفئات القيادية األاشتمل مجتمع الدراسة على جميع مديري ورؤساء األقسام 
ر على أسلوب الحص االعتماد تممؤسسات من مؤسسات قطب المحروقات بوالية سكيكدة، و  بست

( استبانة على عينة الدراسة المتكونة من جميع مفردات مجتمع الدراسة، 86الشامل، وتم توزيع )
ئج، أهمها أن درجة (، توصلت الدراسة إلى عدد من النتا%38418حيث بلغت نسبة االسترداد )

باألساليب الكمية في المؤسسات محل الدراسة متوسطة، وأن مدى استخدامهم  راءفة المدمعر 
لألساليب الكمية في اتخاذ القرارات ضعيف، وأن أهم األساليب المستخدمة هي: نماذج التنبؤ، 
والتحليل اإلحصائي، ونماذج المخزون، وأن أهم مجاالت استخدام هذه األساليب هي: تخصيص 

دارة المخزون، وأن أهم المعوقات المؤثرة في استخدام الموارد، وتق ييم االستثمارات، والتنبؤ بالطلب وا 
هذه األساليب هي: قلة البرامج التدريبية، وعدم وجود قسم خاص يعنى بشؤون هذه األساليب، 
وعدم توفر المتخصصين بهذا المجال نقص أو عدم توفر البيانات الالزمة لتطبيق هذه األساليب. 

 صت الدراسة باالهتمام بالبعد التعليمي والتدريبي.وأو 
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م( تقييم مدى استخدام أساليب بحوث العمليات في اتخاذ القرارات 6104دراسة حسن ) -4
الخاصة باختيار المزيج اإلنتاجي األمثل "دراسة ميدانية على شركات الصناعة الهندسية 

 في الساحل السوري".

مية استخدم بحوث العمليات في عملية اتخاذ القرارات هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى أه
الخاصة باختيار المزيج اإلنتاجي األمثل في شركات الصناعة الهندسية في الساحل السوري، 
وذلك نظرا ألهمية األساليب والدور الكبير الذي تلعبه في اتخاذ القرارات عملية ومنطقية لحل 

تقيم هذه األساليب مجموعة من  إذهذه الشركات،  المشكالت التي يواجها متخذو القرارات في
البدائل التي تساعد متخذ القرار على اختيار البديل األفضل من بين مجموعة البدائل المتاحة لحل 

وره الذي ينعكس بد األمرالمشكلة التي تواجهه، مما ينعكس إيجابيا على عمل هذه الشركات، 
ج ثل مشكلة الدارسة بالقصور في عملية اختيار المزيعلى الصناعة وعلى االقتصاد الوطني. فتتم

هل يرجع السبب في عدم استخدام أساليب  :جابة علىإلل سعىاإلنتاجي األمثل ومن خالله ي  
وهل سيساهم استخدام األساليب العملية الحديثة في مساعدة الشركات  ؟بحوث العمليات الحديثة

نهاج الوصفي الم مااستخدتم  حيث المزيج اإلنتاجي؟على اتخاذ قرارات دقيقة فيما يتعلق باختيار 
( وقد توصلت %83استبانة على عينة الدراسة وبلغت نسبة االسترداد ) (168)تم توزيع و التحليلي، 
استخدام أساليب بحوث العمليات يتطلب التعرف بهذه األساليب، توفر الدعم  أن إلىالدراسة 

لهذه األساليب، توافر البيانات وكذلك الحواسيب المالي المناسب، توفر طبيعة عمل مناسبة 
استخدام أساليب بحوث العمليات يساعد على تحسين عملية  أن إلى لدراسةالالزمة، كما توصلت ا

اتخاذ القرارات الخاصة باختيار المزيج اإلنتاجي األمثل وذلك بتخفيض تكاليف اإلنتاج، االستخدام 
ألمثل للطاقة اإلنتاجية. ومن اهم التوصيات ضرورة اختيار األمثل للموارد المتاحة واالستغالل ا

العاملين في أماكن اتخاذ القرار من الذين لديهم معرفة بأساليب بحوث العمليات، والعمل على 
 توفير القاعدة األساسية التي تمكن من تطبيق األساليب العلمية.   

اإلداري في المنظمات الصحية م( العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار 6100دراسة سليمان ) -3
 بالرياض.

التعرف على العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات اإلدارية في  إلىهدفت هذه الدراسة 
المنظمات الصحية بالرياض، كذلك على التعرف على أفضل الطرق التخاذ القرارات اإلدارية 

لمنظمات لدراسة في مديري جميع اوالمشكالت التي تؤثر في اتخاذ القرارات اإلدارية، يتمثل مجتمع ا
من  اختيار العينة العشوائية البسيطة تمالصحية بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، 

مجتمع الدراسة إلجراء الدراسة التطبيقية، مستخدما االستبانة لجمع البيانات التي سيقوم بتحليلها 
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العينة موزعين على عشر  أفرادفرد من  (1.)عبر البرامج اإلحصائية المناسبة والتي بلغ عددها 
بالرياض وكانت اهم النتائج ان العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات اإلدارية :  أهليةمستشفيات 

عوامل إنسانية وتشمل )فهم المدير، خبرته وتخصصه، قدرته على التوقع واالبتكار  إلىتنقسم 
تنظيمية وتشمل )القوى الكامنة، واالتصاالت وتحمل المسئولية، وأهدافه واتجاهاته(، وعوامل 

اإلدارية، والالمركزية والتفويض(، والضغوط الداخلية والخارجية، والعوامل البيئية والحضارية 
وتشمل )طبيعة النظام السياسي واالقتصادي، المصلحة العامة، التقاليد والنصوص الشرعية، التقدم 

 من أهمها الفصل التام بين عمل المدير ،التوصياتالتكنولوجي(. وخلصت الدراسة بالعديد من 
وقيامة باألعمال اإلدارية، مراعاة التخصصات العلمية عن اختيار المدراء، ومساعدتهم بوضع 

ب تخصصات مختلفة تخدم في اتخاذ القرارات، مراعاة عدم تأثير الضغوط امساعدين اصح
 المؤسسة. الخارجية والداخلية في اتخاذ القرار بناء  على مصلحة

 

م( دور المعلومات في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية "دراسة تطبيقية 6113راسة العتيبي )د -5
 .على العاملين في المديرية العامة للجوازات بمدينة الرياض

دور المعلومات في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية  على التعرف إلىهدفت هذه الدراسة 
هم أت بمدينة الرياض، من خالل تحديد ن في المديرية العامة للجوازا"دراسة تطبيقية على العاملي

مصادر جمع المعلومات الالزمة التخاذ القرارات اإلدارية، والطرق المستخدمة للحصول على 
براز المعلومات، ومدى فعالية المعلومات والخطوات التي يمكن ات هم أباعها في عمليات القرار، وا 

 (616)م المنهج الوصفي التحليلي وتم توزيع ااستخد ؛ تمالقرارات يخذالصعوبات التي تواجه مت
. توصلت فردا  ( 631)العينة من الموظفين العاملين بالمديرية والبالغ عددهم  أفراداستبانة على 

الدراسة نتائج من أهمها مصادر جمع المعلومات، المعلومات لها دور فعال في عمليات اتخاذ 
ل هم الخطوات التي يمكن اتباعها في تفعيأالمديرية، من  أهدافحيث تحقيق  القرارات اإلدارية من

اجه هم الصعوبات التي تو أمر وتكامل المعلومات وتنظيمها، و دور العمليات هي التحديث المست
 ةليآمة وتنظيمها وتخزينها وعدم مالئ متخذي القرار هي صعوبة استرجاع المعلومات لعدم ترتيبها

معلومات، فكانت أهم التوصيات زيادة حرص المديرية على تجميع البيانات  إلىتحويل البيانات 
وترتيبها من عدة مصادر مختلفة، العناية بالطرق المستخدمة من خالل تشكيل لجان لجمع 

بجمع المعلومات، كذلك أهمية االستعانة بالحاسب  األكفاءالمعلومات وتبويبها وتكليف قادة من 
ة العاملين، وزيادة رفع كفاءلتبويب المعلومات، تنظيم دورات تدريبية مكثفة وتوظيفه لجمع تخزين و 

مهاراتهم في كيفية الحصول على المعلومات، وتوفير ركائز من الخبرات في جمع المعلومات 
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واستفادة العاملين منهم، ضرورة تبادل المعلومات بين مديرية الجوازات واألجهزة األمنية، ضرورة 
 لرياضيات وعلم اإلحصاء وتحليل البيانات من خالل الحاسوب.االعتماد على ا

 

م( حول اتجاهات العاملين نحو استخدام األساليب الكمية في 0999دراسة السامرائي ) -2
 اتخاذ القرار في القطاع الحكومي األردني.

الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام األساليب الكمية وبحوث العمليات في  هذه هدفت
هم األسباب التي تعيق عملية استخدام األساليب الكمية واقتراح أو  ،ع الحكومي األردنيالقطا

مجاالت التطوير في عملية اتخاذ القرار بما يضمن الكفاءة والفاعلية وتوضيح الحاجة الستخدام 
بدءا بالجامعات والكليات وصانعي القرار وانتهاء  ،األساليب الكمية لالهتمام بهذا المجال

األسلوب الوصفي باإلضافة إلى أسلوب الدراسة الميدانية التي تعتمد على م اداستخوتم ظف. بالمو 
جمع وتحليل البيانات التي تم جمعها من عينة البحث وذلك عن طريق استبانة تم توزيعها على 

من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وفئات قيادية أخري من العاملين في القطاع الحكومي  (3.1)
األردن. وقد كان من نتائج هذا البحث أن درجة المعرفة باألساليب الكمية ضعيفة جدا في  في

مواقع اتخاذ القرار باإلضافة إلى سيطرة األساليب التقليدية وعدم وجود إلمام ومعرفة باألساليب 
 نأإلى تطوير معارفهم و  يملكون المعرفة من ال ىيفية استخدامها وان هناك رغبة لدالكمية وك

 في نهاية بحثه إلى ضرورةية وصالت متهناك عدد قليل من المتخصصين في هذا المجال. و 
استحداث أقسام لبحوث العمليات في الوزارات لتحسين جودة القرار واستخدام األساليب الكمية 
وتعيين المختصين في هذا المجال ليثروا الوزارات والقيام بعملية التطوير من خالل التدريب 

 ل لزيادة المعرفة. والتأهي
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 األجنبيةثالثاا: الدراسات 
تقييم أداء بنك باستخدام بحوث العمليات والذكاء  Fethi & Pasiourasم( 6119) دراسة -0

 الصناعي

( دراسة منشورة خالل الفترة من عام 181هدفت هذه الدراسة إلى عرض شامل لعدد )
وظفت بحوث العمليات الذكاء الصناعي  من مختلف بلدان العالم (م6119)إلى عام  (م1889)

في تقييم أداء البنوك، حيث تم مناقشة العديد من تطبيقات أساليب بحوث العمليات والتي طبقت 
بشكل واسع في ميدان العمل المصرفي، وتطبيقات لتقنيات أخرى استخدمت في السنوات األخيرة 

. توصلت ئتمانية للبنوك وضعف أداء البنوكللتنبؤ بإفالس البنوك وتقييم أداء البنوك والجدارة اال
ة القليل يتم إعارة كفاءة الربح وكفاءة القدرة اإلنتاجي :األولىالنتائج على فئتين، الفئة  إلىالدراسة 

من االهتمام عند تطبيق بحوث العمليات في البنوك، معظم الدراسات استخدمت نماذج بحوث 
كانت متحيزة حسب أهداف الجهة المعدة للدراسة،  العمليات بشكل منقوص ونتائج هذه الدراسات

نتائج  ماأهناك الكثير من التنوع في اختيار المدخالت والمخرجات )المتغيرات( خالل الدراسات. 
الفئة الثانية تطوير نماذج للتنبؤ بإفالس تصنيف البنوك ائتمانيا وتحديد األداء المتدني للبنوك، 

ت مالية على الرغم من استخدام بعض الدراسات متغيرات معظم الدراسات اعتمدت على متغيرا
غير مالية لبناء نماذج بحوث العمليات، وبسبب اختالف الطرق التي تم توظيفها إلثبات صحة 
النماذج فانه يجب مقارنة التصنيف خالل اختبار النماذج بدقة شديدة، وجد المؤلفون فقط القليل 

كاملة تيط من نماذج التنبؤ باستخدام باإلضافة مجموعة ممن الدراسات التي اقترحت الدراسات خل
 من نماذج بحوث العمليات. 

نموذج عمل لتطبيق بحوث العمليات في الصحة  Jane and others م(6116) دراسة -6
 وبرنامج التحكم باألوبئة

خالل مجتمع  من وضع أساس عام لتطبيق نماذج بحوث العمليات تهدف الدراسة إلى
ومحاكاة تكامل بحوث العمليات مع نماذج بحوث العمليات، ألن يتم تضمينها الصحة العالمي 

إعداد نموذج مخطط تدفق لعملية  إلىابعة والتقييم. ونتجت الدراسة كجزء مهم من جهود المت
خطوة ألهم النشاطات المطلوبة للتخطيط  (16) تطبيق بحوث العلميات ويقدم قائمة اختيار من

يق نماذج بحوث العمليات على مستوى إقليم أو دولة، وقد تم تحديد خطوات والتنفيذ والمتابعة تطب
 تطبيق بحوث العمليات لألنشطة الرئيسة لمراحل التخطيط، التطبيق، المتابعة.
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دارة العمليات، من الختيار  Fuller & Martinec م(6115) دراسة -4 بحوث العمليات وا 
 األمثل حتى األنظمة المثلى

قشة تطور استخدام إدارة العمليات وبحوث العمليات للمنظمات في هدفت الدارسة لمنا
الواليات المتحدة األمريكية في عملية اتخاذ القرار، باإلضافة إلى توضيح الفرق بين أدوات بحوث 
العمليات أدوات إدارة العمليات، حيث تحاول الدارسة اإلجابة على التساؤل "كيف يتميز أو يختلف 

دارة العمليات عن تطبيق نماذجها في قطاع الجانب األكاديمي أ و النظري لبحوث العمليات وا 
دارة العمليات تعطي مؤشر باتجاه التركيز  لدراسة:نتائج امن أهم و الخدمات.  بحوث العمليات وا 

على الجوانب اإلدارية والتقليل من شأن التقنيات واألدوات في حل المشاكل، فإن بحوث العمليات 
 ن لم تكن منفصلة عن األدوات والتقنيات المستخدمة على أرضإبعيدة في فلسفتها دارة العمليات وا  

دارة العمليات في هيكلية المنظمات مما ينتج عن  الواقع، يمكن دمج تقنيات بحوث العمليات وا 
تكامل هذه األنظمة نظام معلومات متكامل لدعم اتخاذ القرارات داخل المنظمة. إن تحديد التقنيات 

دارة العمليات يمكن أن يساهم بشكل فاعل في دعم  المناسبة من كال المجالين بحوث العمليات وا 
 أو تعديل استراتيجية المنظمة أو أهدافها االستراتيجية بناء  على مخرجات 

استخدام بحوث العمليات لتحسين خدمات مOdgaard K, and others (6115 )دراسة  -3
 مستشفى بورتر

ة مستشفى بورتر في فانكوفر وهي دراسة تحليل وتقييم هدفت الدراسة لتحسين خدم 
العمليات الجارية، وتقديم توصيات محددة لتحسين النظام، طورنا أنشطة الحاسوب إلى أسلوب 
المحاكاة لتقييم وتقدير توصياتنا عن الفائدة المحتملة، وتصف هذه الورقة محاكاة نموذج تحليل 

 . كما يصف وضع نموذج رياضي لتحسين مستوى العرضالسيناريوهات، وأهم النتائج والتوصيات
والطلب على خدمات بورتر، هذه الدراسة فنية إلى جانب مرافق التكنولوجيا التي توفر خلفية دراسة 

وأولوية  ،النهج والتصورات األساسية بطريقة طبيعية نموذج بورتر للخدمات مثل خدمة متعدد مغلقة
عد وب ،إكمال الخدمة من مجموعة خدمات بورتر ،ة الطلبترتيبها للنظام وصول الطلبات، خدم

ذلك تقييم تأثير خدمات العتالة على المريض واالنتظار، الميزة الرئيسية لهذا النوع من العرض 
انه يقدم أفكارا ألداء المبادالت مثل كيف يمكن تكوين قواعد لمختلف مستويات األولوية على 

ى آثار محددة على تغيير الجداول الزمنية المختلفة لزيادة متوسط أوقات. هذه الدراسة مركزة عل
الطلب من قبل مواعيد العمل، وأكثر من ذلك مركزية ولالمركزية الهجينة. لذا اخترنا معالجة 
مسائل محددة من العرض باستخدام نظام المحاكاة فالغرض األساسي من تطوير نموذج المحاكاة 

مكن تقييمها لمحاكاة أن هذه التغييرات يلل تنفيذها، فائدة أخرى مقترحة قبدراسة تأثير التغييرات ال
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من حيث مجموعة واسعة من تدابير األداء. واعتمدت هذه الورقة على التفاصيل التقنية ونتائج 
دراسة بورتر للعمليات في المستشفى العام في فانكوفر وتبين كيف أن بحوث العمليات أدوات 

حسن م البرمجة الخطية كمااستخدتم لتحسين أداء النظم، وقد  أساسية يمكن تحديد فرص كبيرة
لتغيير الجداول ونموذج محاكاة سيناريو تحليل وتقييم األداء. ومن أهم نتائج هذه الدراسة انه حتى 
الدول الصغيرة التي تبدوا عديمة التغيرات الكبيرة لها أثارها في تخفيض الوقت، فالنظام يلبي 

من الوقت، كذلك تحسين جدول الموظفين لن يؤدي إلى تحسين  (٪.8)أهداف األداء حوالي 
األداء العام فقط بل أيضا زيادة في الطلب، ومن النتائج الرئيسية األخرى هي أن النظام المركزي 
التام يؤدي إلى تدهور األداء. من أهم الدروس التي تعلمها هذه الدراسة أهمية وجود إطار يثبت 

 ة أهمية استخدام بحوث العمليات. مستخدمين في القوى العاملللمديرين ومجموعات ال
طريقة التكلفة األقل لخدمات مركبة   Zhao xiande, and othersم(6116)ة دراس -5

 مثالية في هونغ كونغ

هدفت الدراسة لتقييم التكلفة اإلجمالية للمرحلتين نظام الخدمة وعدد الخادمات والعمل على 
هي نظام خدمة الزبائن أي الحاجة إلى االنتظار لشراء  األولىالمرحلة  تقليل التكلفة اإلجمالية،

تذاكر الطعام، والمرحلة الثانية ينتظر الزبائن مرة أخرى لتبادل تذاكرهم الغذائية في المرافق األخرى 
المجاورة، ففي هاتين المرحلتين هناك عدة قضايا إدارية هامة في التصميم والتوظيف في نظام 

دمات، على سبيل المثال، ال يكون الزبائن راضين عن نفس المقدار من االنتظار في تقديم الخ
كل مرحلة من العملية. إذا لم يكن األمر كذلك، فما هي االستراتيجية التي يتطلع إليها المدير 
وموظفي الخدمة لتحسين رضا العمالء والربحية. في هذه الدراسة قام البحث أوال  بتقييم آثر 

على إرضاء العميل ومستقبل التردد بالشراء باستخدام بيانات جمعت من مطعم الطالب،  االنتظار
وأيضا حساب التكلفة اإلجمالية المهمة التي تتضمن تكلفة الخدمات والتكاليف من االنتظار الطويل 

وضع نموذج محاكاة، لمحاكاة عمليات الخدمة تم في تأثيره على مستقبل الشراء. بعد ذلك 
ر سلوك الطالب في المطعم بتغيير عدد من الخادمات في مرحلتين مختلفتين من الخدمات واالنتظا

وحساب التكلفة اإلجمالية لكل زبون، الخدمة تمكنا من تحسين أداء النظام مع األخذ بعين االعتبار 
كلفة كل خدمة وتكلفة االنتظار حيث تأثيره على مستقبل عمليات الشراء. هذا النهج المنظور 

دارة العمليات من منظورإتكامل التسويق الم  تكلفة الخدمة في تصميم الخدمات. رضاء العمالء وا 
من  تمكنتلتقدير معالم النموذج و  ةقعيمسح البيانات من الدراسات الميدانية كانت أكثر دقة ووا

ة ستحديد العدد األمثل للخدمة في كل مرفق في مرحلتين خدمة النظام. وكان من نتائج هذه الدرا
تحديد إجمالي تكلفة بناء النموذج ليشمل التكلفة التشغيلية لتوفير الخدمات والتسويق وكلفة فقدان 
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ة اقعيو مسح البيانات من الدراسات الميدانية لمطعم الجامعة أكثر  أيضاالمبيعات نتيجة النتظار، 
لنموذج ة، وحيث مكن اوتقدير معالم نموذج التكلفة اإلجمالية باإلضافة إلى استخدام نموذج المحاكا

من تحديد العدد األمثل للخدمة في كل مرفق في السنتين أي درجة الخدمة. وقد تبين أن أفضل 
نظام ترتيبات ممكنة يمكن تحقيقه عن طريق المحاكاة بالكمبيوتر إذا كانت اإلدارة مستعدة إلجراء 

يات األكاديمية ة تسهم في األدبتغييرات كبيرة في عمليات التخطيط أو سلسلة من المرافق. هذه الورق
( من مرحلة واحدة لنظام الخدمة ومدة خدمة م1881من حيث تقديم النموذج الذي اقترحته ديفيز )

هذه الدراسة تثبت محاكاة نموذج يمكن استخدامه لتحسين أداء الخدمة  عالوة على ذلك ،النظام
خدمة فة الالية لكل وظيفة وتشمل تكلباستخدام نظام التشغيل مجموع تكاليف الوظيفة، الكلفة اإلجم

ثر االنتظار على إرضاء العميل وشراء المستقبل. هذه الدراسة التي أواالنتظار في المدة من حيث 
رضاء العمالء وأثرها على مستقبل إيرادات. النهج إيمكن استخدامها لتشغيل تحسينات مراعاة 

 د من التحسينات في أماكن الخدمة.المقدمة في هذه الورقة يمكن أن تستخدم لتشغيل العدي
التقنية الكمية والنوعية اإلدارية في صنع القرار اإلداري  تطبيقاتValero م( 0991) دراسة -2

   عليم العالي في فرجينياسات التاألكاديمي لمؤس

لى فحص الوضع القائم، ومدى تطبيق المدراء للتقنية النوعية والكمية إهدفت الدراسة 
عداد التقارير والتحكم في األنشطة لتعزيز القدرة على صنع القرار اإلدارية في ا لتخطيط والتوجيه وا 

على المستوى اإلداري واألكاديمي. الدراسة توجه إلى أعلى المستويات التنظيمية والتنفيذية في 
 تفئتين من اإلداريين واألكاديميين لتحديد أنواع األساليب والتقنيات اإلدارية المستخدمة ودرجا

األلفة مع هذه األساليب، وتواتر استخدام المزايا والمعوقات اإلدارية والتنظيمية والفردية والعوامل 
التي تدخل في استخدام هذه األساليب النوعية والكمية، تقنيات اختيرت من مصادر متنوعة من 

لوصفية مع ا المؤلفات ذات الصلة. واتبعت هذه الدراسة المبادئ التوجيهية للبحوث االستكشافية
اختيرت عشوائيا من من اإلداريين  (699)تجميع بيانات المشارك خالل استبيان أرسل بالبريد إلى 

لديهم معرفة متوسطة حول  راءجينيا. أظهرت النتائج أن المدفي فر  ةوجامع ةاثني عشر كلي
ة درجفي  إحصائيةالتقنيات ومدى استخدامها منخفض إلى حد ما وال يوجد فروق ذات داللة 

المختلفة األكاديمية وغير األكاديمية حسب مستوى ونوع  اإلداريةالتآلف ومدى استخدام التقنيات 
المدراء الموجودين. وكانت أكثر التقنيات المستخدمة هي العصف الفكري والقوائم المفحوصة 

دراك  اإليجابيوالمؤشرات المرجعية وتحليل الفوائد والتكاليف، االستخدام  يمة التقنية قللعينات وا 
الكمية لصنع القرار. نتائج هذه الدراسة قد تكون ذات فائدة وبناء  عليها تم مناقشة الممارسات 

 والتطبيقات، وكذلك المحددات واالقتراحات لهذه الدراسة هي موضع للبحث في المستقبل. 



63 

 

 رابعاا: التعليق على الدراسات السابقة
 الي:بية واألجنبية السابقة فقد تبين التمن خالل مناقشة الدراسات المحلية والعر 

 على مستوى المؤسسات وحل المشكالت يعد تطبيق األساليب الكمية في اتخاذ القرار 
األهلية والحكومية والخاصـة في الوطن العربي عامة وفي فلسطين خاصة ما زال محدودا ، 

 ومن هنا تكمن أهمية الدراسة الحالية.
 عن أهمية دراسة واقع استخدام األساليب الكمية فـي  هدفت بعض الدراسات إلى الكشف

اتخـاذ القرار في المؤسسات الحكومية والخاصة وتطبيقاتها في حل المشكالت وفي تطوير 
 األداء المؤسسي في الوطن العربي.

  اتفقت الدراسات السابقة في المنهجية المستخدمة، فقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي
 دوات االستبانة أو المقابلة.باالعتماد على أ

  )أوضحت الدراسات أن استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار )بحـوث العمليـات
أصـبح نظاما  عالميا  تسعى كافة المؤسسات إلى تطبيقه واالستفادة منه نظرا  للعائد المعنوي 

 والمادي الذي يعـود على المؤسسات من تطبيقه.
 ن هناك عددا  كبيرا  من المعوقات التي تقـف حـائال  أمـام اسـتخدام أظهرت نتائج الدراسات أ

األساليب الكمية في اتخاذ القرار تتمثل في: ضعف توفر المؤهلين والمتخصصين، ضعف 
اهتمام اإلدارة العليا، ضعف التمويل وقصور البحث العلمي، عـدم وجـود أقـسام متخصـصة 

 لمتعلقة باألساليب الكمية في اتخاذ القرار.فـي المؤسسات، ضعف الوعي والمعرفة ا

 تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنها:

  هدفت إلى بيان أهمية استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار كعلم إداري حديث وأهمية
 تطبيقه فـي المؤسسات.

  المشكالتعلى واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل التعرف. 

 وحل المشكالتتطبيق األساليب الكمية في اتخاذ القرار  التعرف على. 
 .استخدام أدوات الدراسة المتمثلة في االستبيان 

  امل.المسح الش وأسلوبالمنهج الوصفي التحليلي منهجية الدارسة: حيث تم استخدام 
  وقات.المع الحد منالخروج بتوصيات تسهم في نشر الوعي باألساليب الكمية و 
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 تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في: 

  بيئة الدارسة: ط بقت الدراسة الحالية على بيئة تختلف عن بيئات الدراسات الـسابقة حيـث
 تناولـت وزارة الداخلية واألمن الوطني )الشق العسكري( في قطاع غزة.

 عليا مثل بالمستويات اإلدارية المجتمع وعينة الدراسة: تم اختيار مجتمع الدراسة والذي يت
األمنية ونوابهم ومساعديهم،  األجهزة)مستشاري وزير الداخلية واألمن الوطني، وقادة 

بهم، والمدراء العامون لإلدارات المركزية اورؤساء الهيئات ونوابهم، وقادة المديريات ونو 
 والعامة ونوابهم( في وزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.

 دراسات السابقة:يميز الدراسة الحالية عن ال ما

  تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها األولى من نوعها التي تبحث في
واقـع اسـتخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت بالمستويات العليا بوزارة 

 الداخلية واألمن الوطني )الشق العسكري( بقطاع غزة.
 مة البيئة السياسية الستخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارءدراسة متغير موا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 :الرابع ُملخص الفصل

اقع و التي لها عالقة بموضـوع الدراسة "الفصـل تم التطرق إلى الدراسـات السـابقة هذا في 
داخلية لعليا بوزارة الاســــتخدام األســــاليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشــــكالت في المســــتويات ا

 ،تم اســــــــتعراض الدراســــــــات ذات الصــــــــلةحيث ، "واألمن الوطني )الشــــــــق العســــــــكري( بقطاع غزة
المحلية، الدراســـــات دراســـــات المبدأ تصـــــنيف الدراســـــات حســـــب اعتمد  تم ثم ،لدراســـــةومتغيرات ا
 تم د ذلكعخ من األحدث لألقدم، وبتم عرضــها مرتبة حســب التاريو ، الدراســات األجنبيةو العربية، 

يئة واالختالف من حيث بض أوجه االتفاق ااســــتعر و ، باختصــــار التعقيب على الدراســــات الســــابقة
 .ميز الدراسة عن الدراسات السابقةوما  مجتمع الدراسة، أداة الدراسة،الدراسة، المتغيرات، 
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 الطريقة واإلجراءات : الفصـــل الخامس
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 مقدمة: أولا 
ة أداة الدراسة المستخدم ،أفراد مجتمع الدراسة الدراسة،يتناول هذا الفصل وصفا  لمنهج 

ي تقنين ف تمتلإلجراءات التي  كما يتضمن هذا الفصل وصفا   وثباتها،وصدقها  إعدادها،وطرق 
 الدراسة.يل ها في تحلعلي تم االعتمادالمعالجات اإلحصائية التي  وأخيرا   وتطبيقها،أدوات الدراسة 

 منهجية الدراسة  ثانياا:
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، كما تم تطبيق أسلوب الحصر الشامل لمجتمع 

 الدارسة في جمع البيانات.

 طرق جمع البياناتثالثاا: 

 :على نوعين من البيانات االعتمادتم 

 :البيانات األولية-0

 ع الدارسةمجتمتوزيع استبيانات لدراسة مفردات وذلك بالبحث في الجانب الميداني ب
 والقيام بعدد من المقابالت الشخصية، البحثوحصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع 

لدراسة التوظيفها ضمن إطار  حول مجاالت الدراسةمعلومات بتغذية مجتمع الدراسة لل ألفراد
 .ةلتدعيم تحليل نتائج الدراس اللاالستدالنظري، وأيضا 

 :البيانات الثانوية-6

 .دراسةالالمتعلقة بالموضوع والمنشورات  الرسائل العلمية، الدوريات، مراجعة الكتبتم 

 الدراسة مجتمعرابعاا: 
 زةاألجه الوطني، وقادة واألمنتكون مجتمع الدراسة من جميع مستشاري وزير الداخلية  
ون لعامبهم، والمدراء االمديريات ونو وقادة ا ونوابهم ومساعديهم، ورؤساء الهيئات ونوابهم، األمنية

قطاع غزة بالوطني )الشق العسكري(  واألمنلإلدارات المركزية والعامة ونوابهم في وزارة الداخلية 
عام ل حسب كشوفات وزارة الداخلية واألمن الوطني في هيئة التنظيم واإلدارة .(119)وعددهم 
لى االستبانة ع توزيعي جمع البيانات حيث تم استخدام أسلوب الحصر الشامل فتم  ،م6116
 اد أياستبعلم يتم  الفحص والتدقيق استبانة، وبعد (89)مجتمع الدراسة وتم استرجاع  أفرادجميع 
ة ، وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسلتحقق الشروط المطلوبة لإلجابة نظرا   ،استبانة

 .يوضح مجتمع الدراسة حسب مكان العمل (41.)ول جدو (، %.8141)استجابة ، بنسبة (89)
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 مجتمع الدراسة حسب مكان العمل :(5.0)جدول 

 مكان العمل م
عدد مجتمع 
 الدراسة

عدد االستبانات 
 المستردة

 6 .  المستشارون  1
 6 6 مكتب وزير الداخلية  6
 6 6 مكتب المراقب العام  3
 . . اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم  .
 1 1 ارة العام للتخطيط والتطويراإلد  .
 . . اإلدارة العامة للعمليات المركزية  6
 . . اإلدارة العامة للمالية المركزية  1
 3 3 اإلدارة العام للمعابر  9
 . . اإلدارة العامة لإلمداد والتجهيز  8

 6 6 كلية الرباط الجامعية  11
 1 6 هيئة التنظيم واإلدارة  11
 . . هيئة القضاء العسكري  16
 . . المفوضية العامة لتوجيه السياسي والمعنوي  13
 . . المديرية العامة للتدريب  .1
 . . المديرية العامة لإلصالح والتأهيل  .1
 5 2 إدارات قوى األمن الداخلي  16
 . 9 جهاز الشرطة الفلسطينية  11
 . . جهاز األمن والحماية  19
 3 . جهاز الدفاع المدني  18
 6 6 جهاز األمن الداخلي  61
 9 9 (ات قوى األمن العام )قوات األمن الوطنيإدار   61
 . . جهاز الشرطة العسكرية  66
 . . جهاز األمن الوطني  63
 6 6 المديرية العامة للخدمات الطبية  .6
 1 1 اإلدارة العامة للحاسوب واالتصاالت العسكرية  .6

 96 016 المجموع 
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  الدراسة أدواتاا: خامس
 وات الدراسة إلى قسمين األول المقابلة والثاني الستبانة.انقسمت أد

 المقابلة: .1

االحتياجات الالزمة من األسئلة واالستفسارات وعرضها على المختصين، ثم  إعدادتم 
سة حول واقع استخدام ار الد مجتمعمع عدد من  يت( أجر 8اعتماد مجموعة من المقابالت عددها )

ر وحل المشكالت في وزارة الداخلية واألمن الوطني )الشق األساليب الكمية في اتخاذ القرا
حول مجاالت الدراسة والحصول منها ، والتي ساهمت في تغذية معلومات العسكري( بقطاع غزة

تحليل  لتدعيم منهاالل دالدراسة النظري، وأيضا تم االستعلى المعلومات لتوظيفها ضمن إطار 
 .ل المقابالت انظر قائمة المراجع، للمزيد من المعلومات حو الدراسةنتائج 
 الستبانة: .6

تم إعداد استبانة حول واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت في 
 .وزارة الداخلية واألمن الوطني )الشق العسكري( بقطاع غزة

 :من خالل عدة إجراءات وهيتم إعداد الستبانة 
 امها في جمع البيانات والمعلومات.جل استخدأإعداد استبانة أولية من  -1
 لجمع البيانات. مالءمتهاعرض االستبانة على المشرف من اجل اختبار مدى  -6

 .عليه مع المشرف تم االتفاقتعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما  -3

تم عرض االســـــــــــتبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم النصـــــــــــح  -.
 .وفق منهجية البحث العلمي ديلتعالو والتنقيح واإلرشاد 

 ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما يناسب. ةاختباري عينةإجراء  -.

 .للدراسةلجمع البيانات الالزمة  مجتمع الدراسةفراد أتوزيع االستبانة على جميع  -6

 إلى جزأين كما يلي:  الستبانةتم تقسيم 

 .فقرات( 6)دراسة ويتكون من ال ةيتكون من البيانات الشخصية لعين :األولالجزء 

واقع اســـــــــــــتخدام األســـــــــــــاليب الكمية في اتخاذ القرار وحل معلومات حول تناول ي :الجزء الثاني
 .طاع غزةقب )الشق العسكري( المشكالت في المستويات العليا بوزارة الداخلية واألمن الوطني
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 كما يلي: عدة محاورإلى  الستبانة تم تقسيم

 :محورين فرعيين كما يلي تقسيمه إلىوتم  المعرفة باألساليب الكمية مصادر ول:لمحور األ ا
 فقرات (.)من ويتكون  المؤهل العلمي والتخصص. 

 فقرات (6)من ويتكون  الخبرة. 

 (1)من استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت ويتكون : المحور الثاني
 .فقرات

 فقرة. (16)من ويتكون  ميةالك المعرفة باألساليبالمحور الثالث: 
 .فقرات (.)من ويتكون  ميةساليب الكالرغبة في التعرف على األلمحور الرابع: ا

 .فقرات (1)ويتكون من  ساليب الكميةالستخدام األ العملحاجة المحور الخامس: 

 (9) منويتكون  الكمية األساليب الستخدام من الوطنيوزارة الداخلية واأل دعمالمحور السادس: 
 .فقرات

يتكون من و  األساليب الكمية في اتخاذ القرار الستخدام مة البيئة السياسيةءموا :ابعالمحور الس
 .فقرات (6)

 (5.6)كما هو موضح في جدول ت الخماسي وكانت اإلجابات على حسب مقياس ليكار 
 اإلجاباتمقياس : (5.6جدول )

 0 6 4 3 5 الدرجة
 قليلة جدا   ةقليل طةمتوس ةكبير  ا  كبيرة جد التصنيف

 

 صدق وثبات الستبياناا: سادس
م، .188)العساف، صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه 

شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ، كما يقصد بالصدق "(68.ص
)عبيدات "ث تكون مفهومة لكل من يستخدمهاناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحي

 التأكد من صدق أداة الدراسة كما يلي:تم ، وقد (118ص، م6111 ،وآخرون
 .تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين :الستبيانصدق فقرات  
 :المحكمين(الستبانة من وجهة نظر  )صدقالصدق الظاهري لألداة  -1

( 13األولية على مجموعة من المحكمين تألفت من ) عرض أداة الدراسة في صورتها تم
 وأكاديمية اإلدارة اإلسالميةالجامعة  فيالتجارة كلية  منمن أعضاء الهيئة التدريسية  عضو
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ح الملحق . ويوضاإلحصاءمتخصصين في و  وزارة الداخليةمن  اإلدارةمتخصصين في و والسياسية 
 مآرائهالمحكمين  وأبدى ،بتحكيم أداة الدراسة( أسماء المحكمين الذين قاموا مشكورين 1رقم )

في مدى مالئمة العبارات لقياس ما وضعت ألجله، ومدى وضوح صياغة  وتوجيهاتهم ومالحظاتهم
محور  كفاية العبارات لتغطية كل ومدى، إليهالعبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي 

ضافة إلى اقتراح ما يرونه ضروريا من تعديل من محاور متغيرات الدراسة األساسية هذا باإل
يانات فيما يتعلق بالب آرائهمارات جديدة ألداة الدراسة، و صياغة العبارات أو حذفها، أو إضافة عب

المبحوثين(، إلى جانب مقياس ليكارت الشخصية والوظيفية المطلوبة من  الخصائصاألولية )
ي طول االستبانة حيث كانت تحتو  لحو مين بانة. وتركزت توجيهات المحكالمستخدم في االست

ضافة بعض العبارات ، و على بعض العبارات المتكررة تقليص بعض العبارات من بعض المحاور وا 
 إلى محاور أخرى.

يها إجراء التعديالت التي اتفق علتم لتي أبداها المحكمون واستنادا إلى المالحظات والتوجيهات ا
 . شرفمع الم وباالتفاق ،ضافةاإلحذف أو بالبارات غة العين، حيث تم تعديل صياممعظم المحك

 صدق التساق الداخلي لفقرات الستبانة -6

تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمها 
ه وتبين عة لالتاب، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور مفردة (31)

 .141عند مستوى داللة )ط دالة أن معامالت االرتبا (.في ملحق رقم ) (1إلى )( 1الجداول من )
تعتبر فقرات  ، وبذلك(1411أو  .141)حيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة اقل من  (،1411 أو

 .االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه

 صدق التساق البنائي لمحاور الدراسة -4

( يبين معامالت االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل 3..) جدول
، (.141)الكلي لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

الجدولية  Rمن قيمة  أكبرالمحسوبة  R وقيمة( .141)حيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة اقل من 
 .(14361)اوي والتي تس
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 من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات الستبانةمحور معامل الرتباط بين معدل كل : (5.4) جدول

معامل  عنوان المحور
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000 0.855 .مصادر المعرفة باألساليب الكمية

 0.000 0.907 .استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت

 0.000 0.858 .المعرفة باألساليب الكمية

 0.000 0.887 .الرغبة في التعرف على األساليب الكمية

 0.000 0.895 .حاجة عملك الستخدام األساليب الكمية

 0.000 0.905 .دعم وزارة الداخلية واألمن الوطني الستخدام األساليب الكمية

 0.000 0.797 .م األساليب الكمية في اتخاذ القرارالستخدا مة البيئة السياسيةءموا

 

 Reliabilityثبات فقرات الستبانة  -3

أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها 
خطوات الثبات على  أجريتوقد ، (31.ص م،.188)العساف، على األشخاص ذاتهم في أوقات 

 .رو نباخكالعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا العينة االستط
 :Split-Half Coefficientالتجزئة النصفية  طريقة -أ

 التجزئة النصفية( )طريقةمعامل الثبات : (5.3) جدول

 عنوان المحور
معامل 
 الرتباط

معامل الرتباط 
 المصحح

 0.806 0.675 .مصادر المعرفة باألساليب الكمية

 0.835 0.717 .استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت

 0.816 0.689 .المعرفة باألساليب الكمية

 0.790 0.653 .الرغبة في التعرف على األساليب الكمية

 0.836 0.718 .حاجة عملك الستخدام األساليب الكمية

 0.857 0.750 .دعم وزارة الداخلية واألمن الوطني الستخدام األساليب الكمية

الستخدام األساليب الكمية في اتخاذ  مة البيئة السياسيةءموا
 .القرار

0.882 0.937 

 0.859 0.753 جميع المحاور
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 جية الرتبةالزو تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة 
لتصحيح ل سيبرمان براونمعامل ارتباط  االرتباط باستخدامتصحيح معامالت  وقد تملكل بعد 

(Spearman-Brown Coefficient حسب )المعادلة التالية : 

معامل الثبات = 
1

2

R

R  حيث(R) ( أن هناك معامل ...) معامل االرتباط وقد بين جدول
مما  (149.8)فقرات االستبيان حيث بلغ معامل الثبات لجميع فقرات االستبانة ثبات كبير نسبيا ل

 .يطمئن على استخدام االستبانة بكل طمأنينة

  :Cronbach's Alphaكرو نباخ ألفا  طريقة -ب
 (خكرو نبالفا أ )طريقةمعامل الثبات : (5.5) جدول

معامل ألفا  عنوان المحور
 كرو نباخ

 0.815 .الكميةمصادر المعرفة باألساليب 

 0.872 .استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت

 0.837 .المعرفة باألساليب الكمية

 0.880 .ساليب الكميةالرغبة في التعرف على األ

 0.800 .ساليب الكميةالستخدام األ عملكحاجة 

 0.933 .الكمية األساليب الستخدام من الوطنيوزارة الداخلية واأل دعم

 0.884 .األساليب الكمية في اتخاذ القرار الستخدام مة البيئة السياسيةءموا

 1.910 محاورالجميع 

بات وقد ثانية لقياس الث االســـــــــتبانة كطريقةلقياس ثبات  كرو نباخاســـــــــتخدم طريقة ألفا تم 
تبانة ســـــــــاال( أن معامالت الثبات مرتفعة حيث بلغ معامل الثبات لجميع فقرات ...يبين جدول )

 .مما يطمئن على استخدام االستبانة بكل طمأنينة( 14811)

 معالجات اإلحصائيةالبعاا: اس
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من 

 (SPSS)األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

Statistical Package for Social Science يلي مجموعة من األساليب اإلحصائية  وفيما
 المستخدمة في تحليل البيانات:
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دخال البيانات إلى الحاســـــب اآللي، حســـــب مقياس ليكرت  -أ ديد ولتح الخماســـــي،تم ترميز وا 
الدنيا والعليا( المستخدم في محاور الدراسة، تم  )الحدودطول فترة مقياس ليكرت الخماسي 

(، ثم تقســـــيمه على عدد فترات المقياس الخمســـــة للحصــــــول على .=1-.المدى)ســـــاب ح
المقياس قل قيمة في أعـد ذلـك تم إضــــــــــــــافـة هذه القيمة إلى ب (،149=./.طول الفقرة أي )

 (6..) جــدولوهكــذا و وهي الواحــد الصــــــــــــــحيح( وذلــك لتحــديــد الحــد األعلى للفترة األولى )
 يوضح أطوال الفترات كما يلي:

 مقياس ليكرت الخماسي: (5.2) جدول

 5-4.2 4.2-3.4 3.4-2.6 2.6-1.8 1.8-1 )متوسط الفقرة( الفترة

 اا كبيرة جد كبيرة متوسطة قليلة  قليلة جداا  التقدير
 5 4 3 2 1 الدرجة

 %011-%63 %63-%26 %26-%56 %56-%42 %42-%61 الوزن النسبي

ة ات الشـــخصـــية لمفردات الدراســـتم حســـاب التكرارات والنســـب المئوية للتعرف على الصـــف -ب
 .وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنها أداة الدراسة

لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض اســتجابات أفراد الدراســة  وذلك Meanالحســابي المتوســط  -ت
يب تعن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراســــــــــة األســــــــــاســــــــــية، مع العلم بأنه يفيد في تر 

علما بان تفســـــــير مدى ( 98ص، م1886 )كشـــــــك،العبارات حســـــــب أعلى متوســـــــط حســـــــابي 
 العبارة.االستخدام أو مدى الموافقة على 

على مدى انحراف  للتعرف (Standard Deviation)تم اســــــــــــتخدام االنحراف المعياري  -ث
حاور ماســتجابات أفراد الدراســة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراســة ولكل محور من ال

الرئيســـــية عن متوســـــطها الحســـــابي، ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضـــــح التشـــــتت في 
اســـــــــــتجابات أفراد الدراســـــــــــة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراســـــــــــة إلى جانب المحاور 
الرئيســــية، فكلما اقتربت قيمته من الصــــفر كلما تركزت االســــتجابات وانخفض تشــــتتها بين 

 ني عدم تركز االســــتجاباتف المعياري واحد صــــحيحا فأعلى فيعكان االنحرا )إذاالمقياس 
 .وتشتتها(

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -ج

 .يرسون لقياس صدق الفقراتمعامل ارتباط ب -ح

 .معادلة سبيرمان براون للثبات -خ
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-1)ســـــمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال - اختبار كولومجروف -د
Sample K-S.) 

لمعرفة الفرق بين متوســـــــط الفقرة  One sample T testواحدة لمتوســـــــط عينة  tاختبار  -ذ
 ."3والمتوسط الحيادي "

 للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين. tاختبار  -ر

 تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث متوسطات فأكثر. -ز

 .اختبار شفيه للفروق المتعددة -س

 (sample K-S-1)اختبار توزيع الطبيعياختبار الاا: ثامن
  -ش

 (sample K-S-1) اختبار التوزيع الطبيعي(: 5.1)جدول 

القيمة  Zقيمة  عنوان المحور
 الحتمالية

 0.170 1.110 .مصادر المعرفة باألساليب الكمية

 0.288 0.983 .استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت

 0.064 1.310 .لكميةالمعرفة باألساليب ا

 0.392 0.901 .الرغبة في التعرف على األساليب الكمية

 0.084 1.259 .حاجة عملك الستخدام األساليب الكمية

 0.169 1.111 .دعم وزارة الداخلية واألمن الوطني الستخدام األساليب الكمية

مة البيئة السياسية الستخدام األساليب الكمية في اتخاذ ءموا
 .القرار

1.208 0.108 

 0.428 0.875 محاورالجميع 

  -ص

  -ض

( لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال sample K-S-1)اختبار تم استخدام 
حالة، وهو اختبار ضروري في حالة  (1.)تكون حجم العينة أكبر من  أنويستخدم في حالة 

ويوضح  ،ياون توزيع البيانات طبيعاختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يك
) (.141)من  أكبرنتائج االختبار حيث أن القيمة االحتمالية لكل محور  (..1)الجدول 

05.0.sig وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات )
 .ةالمعلمي
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصـــل السادس
 تحليل البيانات  :الفصـــل السادس

 واختبار فرضيات الدارسة ومناقشتها
 (((((((نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها) 
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 مقدمةأولا: 
يتضمن هذا الفصل عرضا  لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة، وذلك من خالل 

من خالل تحليل  يهاوالتي تم التوصل إل االستبانةاإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 
عمل، )الفئة العمرية، الجنس، طبيعة الالتي اشتملت البيانات الشخصية فقراتها، والوقوف على 

سنوات الخبرة، الرتبة العسكرية، المؤهل العلمي، التخصص العلمي(، كذلك واقع استخدام األساليب 
ى استخدام ب الكمية، والحاجة إلفي التعرف على األسالي الكمية، والمعرفة باألساليب الكمية والرغبة

 هامة البيئة السياسية الستخدامالستخدام األساليب الكمية، ومواء األساليب الكمية، ودعم الوزارة
ذا تم إجراء لفي وزارة الداخلية واألمن الوطني في المستويات العليا ) الشق العسكري( بقطاع غزة، 

إذ تم استخدام برنامج الرزم  الدراسة، تبانةاسالمعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من 
للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها  (SPSS)اإلحصائية للدراسات االجتماعية 

 في هذا الفصل.
 

 البيانات الشخصية الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي ثانياا: 
ة تبين والجداول التاليالبيانات الشخصية وفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يلي عرض

 يلي: الدراسة كما مجتمعخصائص وسمات 
 : الفئة العمرية -1

 الفئة العمرية(: 2.0جدول )
 النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية

 0.0 0 عام 31أقل من 

 26.5 26 عام 1.أقل من  –عام  31 من

 55.1 54 عام 1. أقل من –عام  1. من

 18.4 18 عام 61 أقل من –عام  1. من

 0.0 0 عام فأكثر 61

 100.0 98 المجموع

 

أقل  – عام 31بلغت أعمارهم "من الدراسة  مجتمع ( من%.664) ( أن6.1)يبين جدول 
"، عام 1.أقل من  –عام  1.بلغت أعمارهم "من الدراسة مجتمع  ( من%41.."، و)عام 1.من 
 عام". 61من أقل  –عام  1.بلغت أعمارهم "من الدراسة  مجتمع ( من%.194و)
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 ةة الداخليالعليا بوزار  تفئة النضح والرشد مرتفعة في المستويا نسبةأن  يمكن استنتاج
واألمن  ةوهذا يدل على أن اإلدارة العليا في وزارة الداخلي (%41..واألمن الوطني فقد بلغت )

رحلة ( وهي م%.664، وفي المرتبة الثانية نسبة الشباب التي بلغت )وحكيمةالوطني ناضجة 
النشاط والحيوية التي تتمتع بها وزارة الداخلية واألمن الوطني، وهذا يعزي إلى طبيعة الشعب 
الفلسطيني الذي يتصف بالشباب، ثم في المرتبة األخيرة مرحلة الخبرة واالستشارات المرجعية، 

 .(%19حيث حصلت على نسبة ) للقيادة الشابة جيال بعد جيل ، وتنقل الخبرةدرسعلم وت  ت  
 

 الجنس: -2

 الجنس(: 2.6جدول )
 النسبة المئوية التكرار الجنس
 100.0 98 ذكر

 0.0 0 أنثى

 100.0 98 المجموع

 

 من الذكور.الدراسة  مجتمع جميع أفراد ( أن6.6يبين جدول )
 لداخليةا وزارة المستويات العليا فيمن الذكور، وخلو عينة الدراسة  أن جميع أفراديتضح 

ن اإلناث نظرا لطبيعة العمل وصعوبته ومشقته، وهذا إن دل فإنما يدل على واألمن الوطني م
في ذلك أدبيات الدين اإلسالمي، ومتمسكين بتقاليد وعادات  لة قيادة وزارة الداخلية، منتهجةرجو 

 الشعب الفلسطيني.

 طبيعة العمل: -3

 طبيعة العمل(: 2.4ول )دج
 النسبة المئوية التكرار طبيعة العمل

 2.04 2 يرمستشار وز 

 6.1 6 قائد جهاز

 6.1 6 نائب قائد جهاز

 20.4 20 مساعد قائد جهاز

 2.04 2 رئيس هيئة

 2.04 2 نائب رئيس هيئة

 5.1 5 مدير مديرية

 2.04 2 نائب مدير مديرية
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 26.5 26 مدير إدارة عامة/ مركزية

 27 نائب مدير إدارة عامة/ مركزية

 

27.6 

 100.0 98 المجموع

 

من عينة الدراسة  (6ن "مستشار وزير"، و)يعمالمن عينة الدراسة  (6)أن ( 6.3)جدول يبين 
من عينة الدراسة  (20قائد جهاز"، و)نائب يعملون "من عينة الدراسة  (6يعملون " قائد جهاز"، و)

من عينة الدراسة  (6يعمل "رئيس هيئة"، و)من عينة الدراسة  (1يعملون "مساعد قائد جهاز"، و)
من عينة الدراسة  (6يعملون "مدير مديرية"، و)من عينة الدراسة  (.ون "نائب رئيس هيئة"، و)يعمل
يعملون "نائب مدير إدارة عامة/ مركزية"، من عينة الدراسة  (61ن "نائب مدير مديرية"، و)يعمال
 يعملون "مدير إدارة عامة/ مركزية".من عينة الدراسة  (61و)

كن امأل التوزيع الطبيعيتوافق بشكل كبير جدا  مع دراسة يتمع الن مجيمكن االستنتاج أ 
(، 1..الذي تم اإلشارة إليه في جدول ) عمل المستويات العليا في وزارة الداخلية واألمن الوطني

 توزيع مفردات مجتمع الدراسة في وزارة الداخلية واألمن الوطني )الشق العسكري( غزة. حسب

 سنوات الخبرة:  -4

 ات الخبرةسنو (: 2.3)جدول 
 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة

 3.1 3 سنوات     .أقل من 

 22.4 22 سنوات        11أقل من  –سنوات  .من 

 28.6 28 سنة    .1اقل من –سنوات  11من

 45.9 45 سنة فأكثر  .1

 100.0 98 المجموع

 

 

 .أقل من رة لديهم "بلغت سنوات الخبمن عينة الدراسة  (%341)أن  (..6)يبين جدول 
 أقل من – سنوات.بلغت سنوات الخبرة لديهم "من من عينة الدراسة  (%.664سنوات"، و)

أقل من  –سنوات 11بلغت سنوات الخبرة لديهم "من من عينة الدراسة  (%6946"، و)سنوات11
 ر".سنة فأكث.1بلغت سنوات الخبرة لديهم"من عينة الدراسة  (%48..سنة"، و).1

عزى وهذا ي (%..)بلغت  ، فقدسنة فأكثر .1الخبرة سنوات من  لمرتبة األولىأن ايتضح 
إثر ة الحكومة العاشر  فترة إلى تمسك هذه الفئة بمواقع عملهم وعدم استنكافهم عن العمل في

 –سنوات 11، فالقيادة هي قيادة قوية ممتدة الجذور، ثم في المرتبة الثانية من ياالنقسام الفلسطين
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بالعمل بعد  تقالقيادة التي التح( وهي %69) هة بلغت المرتبة الثانية ما نسبتسن.1أقل من 
( هي قيادة حديثة تم االستعانة %66، ثم ما نسبته )االنقسام الفلسطيني إثراستنكاف الموظفين 

 . وحاجة الوزارة بها حديثا، نظرا لكفاءتهم وتفانيهم في العمل
 

 الرتبة العسكرية: -5

 العسكرية الرتبة(: 2.5)جدول  
 النسبة المئوية التكرار الرتبة العسكرية

 5.6 5             لواء 

 13.3 13 عميد

 39.8 39      عقيد 

 27.6 27          مقدم    

 14.3 14 رائد

 100.0 98 المجموع

 

( %1343رتبتهم العسكرية "لواء"، و)عينة الدراسة  ( من%41.) ( أن..6)يبين جدول 
( رتبتهم العسكرية %6146"، و)عقيد( رتبتهم العسكرية "%3849رية "عميد"، و)رتبتهم العسك

 ( رتبتهم العسكرية "رائد".%1.43"، و)مقدم"
 ،" عقيد فأعلى" ( من عينة الدارسة من الرتب السيادية%943.ما نسبته ) أن يمكن استنتاج

 دارسة يتمثل في المستويات العليا.فهذا من الطبيعي الن مجتمع ال
 

 لمؤهل العلمي:ا -6

 المؤهل العلمي: (2.2جدول )
 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي
 5.1 5 ثانوية عامة فأقل

 3.1 3        دبلوم

 53.1 52 بكالوريوس      

 36.7 36 ماجستير

 2.0 2 دكتوراه

 100.0 98 المجموع
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"، انوية عامة فأقلثمؤهلهم العلمي "من عينة الدراسة  (%41.)( أن 6.6يبين جدول )
( مؤهلهم %3641( مؤهلهم العلمي "بكالوريوس"، و)%341."، و)دبلوم( مؤهلهم العلمي "%341و)

 ".دكتوراه( مؤهلهم العلمي "%641"، و)ماجستيرالعلمي "
المرتبة  يفالدرجة العلمية للمستويات العليا في وزارة الداخلية واألمن الوطني،  أنيتضح 

(، %3941( ثم الماجستير والدكتوراه والتي بلغت )%341.ريوس والتي بلغت )األولي لحملة البكالو 
ت حمل منوهذا إن دل فإنما يدل على أن المستويات العليا في وزارة الداخلية واألمن الوطني 

 استقطاب أصحاب أن وزارة الداخلية واألمن الوطني تعمل على مما يدل علىعلمية، المؤهالت ال
 وطنيوزارة الداخلية واألمن ال يساعد مماعلى مواصلة التعلم  تشجيع الموظفينالمؤهالت العلمية و 
 . هافاهدأ تحقيق واستخدام برامج ونماذج علمية حديثة من أجل اعلى تطوير نفسه

م( أن وزارة الداخلية واألمن الوطني قامت بإرسال البعثات للتعلم 6116حيث أضاف تربان)
على  لوأكاديميات للدراسات عليا، لتسهلسطينية جديدة، في الخارج وفتح معاهد وجامعات ف

عباء المالية تقسط على راتب الموظف، كما منتسبي الوزارة من تطوير ذاتهم، كما أضاف أن األ
 دعمت وعززت ووفرت الوقت للطلبة والملتحقين بالبرامج التعليمية.

 

 التخصص العلمي: -7
 

 التخصص العلمي(: 2.1جدول )
 النسبة المئوية التكرار التخصص العلمي

 24.5 24 دارة/اقتصاد/محاسبةإ

 7.1 7 هندسة

 8.2 8 طب

 10.2 10 آداب

 20.4 20 تربية

 19.4 19 قانون

 10.2 10 خرىأ

 100.0 98 المجموع

 

 

تخصصهم العلمي من عينة الدراسة  (%.6.4)( أن 6.1) يبين جدول
( تخصصهم العلمي %946"، و)هندسة"( تخصصهم العلمي %141"، و)دارة/اقتصاد/محاسبة"إ
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"، تربية( تخصصهم العلمي "%.614( تخصصهم العلمي "آداب"، و)%1146"طب"، و)
 ( تخصصات "أخرى".%1146"، و)قانون( تخصصهم العلمي "%.184و)

 م، فياة، ويعزى ذلك لتنوع المههناك تنوع في التخصصات العلمي أن يمكن االستنتاج
كما يبينه  تعددة،متحتاج لتخصصات  ، فهيفي الوزارة تويات العلياالتي تشغلها المس األماكن
(، والتنوع الموجود في هذه التخصصات يجب االستفادة منه لتحقيق أهداف الوزارة، 641جدول )

 بمعنى االستغالل األمثل للتخصصات العلمية.
ن قائال : يوجد كثير م م( رئيس لجنة التخصصات6116أبو رخية ) هذا ما تحدث به

رفع ، حيث نقوم في هذه اللجنة بالتخصصات العلمية المختلفة في وزارة الداخلية واألمن الوطني
 التوصيات لقيادة الوزارة لوضع الرجل صاحب التخصص المناسب في المكان المناسب.

 تحليل فقرات ومحاور الدراسةثالثاا: 
 االستبانة،ليل فقرات ( لتحOne Sample T testللعينة الواحدة ) Tتم استخدام اختبار 

المحسوبة  Tبمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  إيجابيةوتكون الفقرة 
 ( والمتوسط.141)قل من أأو القيمة االحتمالية ( 1489وي )تسا الجدولية والتي Tمن قيمة  أكبر

بمعنى أن أفراد  إيجابيةر تكون الفقرة غي وغير ذلك(، (3ط المحايد سمن المتو  أكبرالحسابي 
 كبيرة. محتواها بدرجةالعينة ال يوافقون على 

 مصادر المعرفة باألساليب الكمية :ولالمحور األ 
 مصادر المعرفة باألساليب الكمية(: 2.6)جدول 

 النسبة المئوية التكرار مصادر المعرفة باألساليب الكمية

 7..2 47 التدريب والدورات التدريبية    
 26.1 68 من خالل العملخبرة 

 19.9 52 جهود ذاتية 

 17.6 46 دراسة األكاديمية

 6.9 18 دراسات أكاديمية عليا

 1.1 3 أخرى 

 100.0 261 المجموع
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 ودورات تدريبهي " من مصادر المعرفة باألساليب الكمية (%.694)أن  (649)يبين جدول 
( %1146ة"، و)جهود ذاتي( هي "%1848و)( هي "خبرة من خالل العمل"، %6641تدريبية"، و)

 ( هي "وسائل أخرى".%141"، و)علياأكاديمية  دراسات( هي "%648األكاديمية"، و)دراسة هي "
مصادر المعرفة باألساليب الكمية بنسب متقاربة، إال أن أن هناك تنوع في  يمكن استنتاج

( ثم تليها الخبرة خالل العمل ثم %..69التدريب والدورات التدريبية تحتل المرتبة األولي بنسبة )
(، .6.4الدراسات األكاديمية مضاف إليها الدراسات األكاديمية العليا تحتل المرتبة الثالثة بنسبة )

برة ة مصادر المعرفة بالتدريب والدورات التدريبية وبالخأن ارتفاع نسبثم يلها الجهود الذاتية، إال 
معرفة األكاديمية واألكاديمية العليا وقد بلغت نسب تكرارها خالل العمل ال يقلل من قيمة مصادر ال

( وهي نسبة متوسطة. وتعزى إلى تعدد %6.43( من مجتمع الدارسة بنسبة )89( من أصل ).6)
 .ت بوزارة الداخلية واألمن الوطنيالتخصصا

ما  وأتعلمم( أنا أخصص في اليوم ساعة للمطالعة 6116وفي هذا السياق أشار الفي )
حتاجها في عملي بالوزارة، هذا ما ترشدنا إليه دارية وسياسية وأمنية .... الخ، أجه من علوم إاحتا

ن لم أكن كذلك ال أستحق هذا المكان، فأنا مؤتمن.  وزارة الداخلية واألمن الوطني، وا 

م( ودارسة .611م( ودراسة الجديلي )6113مع دارسة حسونة ) الدراسة نتائجوقد اختلفت  
هي الجامعية  الدراسة أن الدراسات بينتفقد م( 1888ودراسة السامرائي )م( 6113عاشور )

جهود ، فقد بينت أن م(6119ش )يدراسة عاأما المصدر األساسي للمعرفة باألساليب الكمية، 
يعزى هذا و المصدر األساسي للمعرفة باألساليب الكمية ثم الخبرة خالل العمل، هي التعلم الذاتي 

 لىع إجابةاختيار أكثر من إمكانية  بمعنى مكانية تعدد اإلجابة في آن واحداالختالف نظرا إل
 .سؤالنفس ال

 المؤهل العلمي والتخصص -أ

 المؤهل العلمي والتخصصاألول المتعلقة بـالمحور (: تحليل فقرات 2.9)جدول 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  Tقيمة  النسبي

 الترتيب الحتمالية

5 

العمل في المستويات العليا بوزارة 
الداخلية واألمن الوطني بحاجة 
إلى مؤهالت علمية بتخصصات 

 مختلفة.

4.48 0.721 89.59 20.308 0.000 1 
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المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  Tقيمة  النسبي

 الترتيب الحتمالية

7 
إن حصولي على درجة علمية 
أعلى سيزيد من أدائي في عملي 

 لألفضل.
4.37 0.709 87.35 19.089 0.000 2 

3 
 ساعدني تخصصي العلمي
بشكل خاص في أداء عملي 

 والمهمات الموكلة إلي.
3.79 1.018 75.71 7.642 0.000 3 

2 
ساعدتني دراستي الجامعية في 
أداء عملي والمهمات الموكلة إلي  

 باستخدام األساليب الكمية.
3.47 1.086 69.39 4.279 0.000 4 

1 

حصلت ضمن دراستي التعليمية 
على معلومات ومفاهيم عن 

الكمية أو بحوث األساليب 
 العمليات.

3.29 1.149 65.71 2.462 0.016 5 

  0.000 13.309 77.55 0.653 3.88 جميع الفقرات 

 (0.96)تساوي  (91ودرجة حرية ) (1.15)عند مستوى دللة  الجدولية T ةقيم

 والذي يبين آراء أفراد (648ل )للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدو  Tتم استخدام اختبار 
المؤهل العلمي والتخصص مرتبة حسب الوزن األول المتعلقة بعينة الدراسة في فقرات المحور 

 األقل أهمية كما يلي: إلىالنسبي من األكبر أهمية 

الوزن النسبي المحايد من  أكبروهو  (%89.59)( بلغ الوزن النسبي .في الفقرة رقم ) .1
موجبة يعنى  Tوقيمة  (.141)من وهي أقل  (14111) تساوي ( والقيمة االحتمالية61%)

ي العمل فن "أمما يدل على أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة توافق على هذه العبارة، 
 مؤهالت علمية بتخصصات ىلإمن الوطني بحاجة بوزارة الداخلية واأل المستويات العليا

 بدرجة كبيرة جدا . ".مختلفة

الوزن النسبي المحايد من  أكبر وهو( %87.3)( بلغ الوزن النسبي .في الفقرة رقم ) .6
موجبة يعنى  Tوقيمة  (.141)وهي أقل من  (14111)تساوي  والقيمة االحتمالية (61%)
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 أن حصوليمما يدل على "أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة توافق على هذه العبارة، 
 " بدرجة كبيرة جدا .ى سيزيد من األداء في العملعلأعلمية  على درجة

الوزن النسبي المحايد من  أكبروهو ( %75.71النسبي )( بلغ الوزن 3) رة رقمالفقفي  .3
موجبة يعنى  Tوقيمة  (.141)وهي أقل من ( 14111)والقيمة االحتمالية تساوي ( 61%)

 يتخصصن "أمما يدل على أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة توافق على هذه العبارة، 
 .بدرجة كبيرة "إلىوالمهمات الموكلة  يداء عملأبشكل خاص في  نيعلمي ساعدلا

الوزن النسبي المحايد من  أكبروهو ( %69.39)( بلغ الوزن النسبي 6في الفقرة رقم ) ..
موجبة يعنى  T( وقيمة .141)أقل من  ( وهي14111تساوي )القيمة االحتمالية ( و 61%)

 يدراستن "أمما يدل على  أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة توافق على هذه العبارة،
بدرجة  "باستخدام األساليب الكمية لي  إوالمهمات الموكلة  يداء عملأفي  نيالجامعية ساعدت

 .كبيرة

الوزن النسبي المحايد من  أكبروهو  (%65.71) ( بلغ الوزن النسبي1في الفقرة رقم ) ..
موجبة يعنى  Tوقيمة  (.141)أقل من  ( وهي14116)القيمة االحتمالية تساوي ( و 61%)
ت حصل" ينأمما يدل على ن غالبية مفردات مجتمع الدراسة توافق على هذه العبارة، أ

" ياتو بحوث العملأساليب الكمية التعليمية على معلومات ومفاهيم عن األ يضمن دراست
 بدرجة متوسطة.

لمؤهل ااألول المتعلق بـوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
(، واالنحراف 3أكبر من القيمة المتوسطة المحايدة ) وهي( 3.88تساوي ) خصصالعلمي والت

 المحسوبة تساوي Tة وقيم (%77.55)لوزن النسبي يساوي ( وا146.3ي )المعياري يساو 
، والقيمة االحتمالية تساوي (1489)الجدولية والتي تساوي  Tوهي أكبر من قيمة ( 13.309)
بوزارة الداخلية  المستويات العلياالعمل في  أنيدل على مما  (.141)وهي أقل من  (14111)

 إحصائيةعند مستوى داللة  مختلفةمؤهالت علمية بتخصصات  ىلإمن الوطني بحاجة واأل
(α≤0.05) بدرجة كبيرة. 

الدراسات األكاديمية وبتخصصات  حاجة إلى أن هناك (648ل )جدو  يمكن االستنتاج من
مهام التي تشغلها المستويات العليا، وهذا ما أظهرته النتائج في يعزى هذا التنوع إلى ال، ةفمختل

لتي تلبى ا ( الخاص بالتخصصات العلمية، إال انه يجب التركيز أكثر على هذه الفئة641جدول )
ومن الضروري أن يشغل كال منهم حسب تخصصه وفي المكان المناسب والعمل  احتياج الوزارة،

 .بشكل أكبر لميةعلى االستفادة من التخصصات الع
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م لجنة التخصصات والتي من .611/.، فقد شكلت في شهر زارةو ليه والهذا ما سعت إ
شأنها العمل على رفع التوصيات لوضع الرجل المناسب صاحب التخصص في المكان المناسب، 

فة الوزارة من التخصصات المختل تأي االستغالل األمثل للتخصصات العلمية، وتحديد احتياجا
 م(.6116وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة شاليل )؛ م(6116رخية، )أبو 

 

 الخبرة -ب
  األول المتعلقة بـالخبرة المحور (: تحليل فقرات 2.01)جدول 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  Tقيمة  النسبي

 الترتيب الحتمالية

6 

اكتسبت من خالل عملي العديد 
ات أعانتني على من الخبر 

استخدام أساليب علمية أخرى 
 للوصول لقرارات أفضل.

4.08 0.755 81.63 14.175 0.000 1 

5 
من خالل ممارستي للعمل 
الحظت أنني بحاجة إلى أساليب 
 علمية أخرى تؤدي لقرارات أفضل.

3.80 0.837 75.92 9.416 0.000 2 

7 
من خالل ممارستي للعمل 

كانت  الحظت أن القرارات غالبا  
 موفقة بنسبة كبيرة.

3.55 0.720 71.02 7.579 0.000 3 

1 

حصلت على دورات متعددة 
طورت وحس نت مفاهيم العمل 
باستخدام األساليب الكمية أو 

 المناهج العلمية.

3.29 1.184 65.71 2.389 0.019 4 

2 
تعلمت خالل الدورات التدريبية 

 بعضا من األساليب الكمية.
3.14 1.015 62.86 1.393 0.167 5 

3 
قمت بتطبيق نماذج ومناهج 

 األساليب الكمية عمليا .
3.02 1.140 60.41 0.177 0.860 6 

  0.000 7.257 69.59 0.654 3.48 جميع الفقرات 

 (0.96)تساوي  (91) ودرجة حرية (1.15)عند مستوى دللة  الجدولية T قيمة
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والذي يبين آراء أفراد  (6411) بينة في جدولللعينة الواحدة والنتائج م Tتم استخدام اختبار 
كبر الوزن النسبي من األ األول المتعلقة بـالخبرة مرتبة حسبعينة الدراسة في فقرات المحور 

 األقل أهمية كما يلي: إلىأهمية 

الوزن النسبي المحايد من  أكبروهو  (%81.63)( بلغ الوزن النسبي 6في الفقرة رقم ) .1
موجبة يعنى  Tوقيمة  (.141)وهي أقل من  (14111)تساوي  الية( والقيمة االحتم61%)

من  بتاكتس" ينأمما يدل على أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة توافق على هذه العبارة، 
خرى للوصول علمية أساليب استخدام أعلى  أعانتنيالعديد من الخبرات  يعمل لخال

 .بدرجة كبيرة فضل"ألقرارات 

الوزن النسبي المحايد من  أكبروهو  (%75.92)لغ الوزن النسبي ( ب.في الفقرة رقم ) .6
موجبة يعنى  Tوقيمة  (.141)وهي أقل من  (14111)تساوي  ( والقيمة االحتمالية61%)

ل "من خال ينأمما يدل على أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة توافق على هذه العبارة، 
بدرجة  "فضلأ قراراتلخرى تؤدي ألمية ساليب عى ألإجة ابح نينالحظت أ للعمل يممارست
 .كبيرة

الوزن النسبي المحايد من  أكبروهو  (%71.02)( بلغ الوزن النسبي .) الفقرة رقمفي  .3
موجبة يعنى  Tوقيمة  (.141)وهي أقل من  (14111)تساوي  ( والقيمة االحتمالية61%)

ل "من خال ينأعلى  مما يدلأن غالبية مفردات مجتمع الدراسة توافق على هذه العبارة، 
 .موفقة" بدرجة كبيرةكانت  ن القرارات غالبا  الحظت أللعمل  يممارست

الوزن النسبي المحايد من  أكبر ( وهو%65.71)( بلغ الوزن النسبي 1في الفقرة رقم ) ..
موجبة يعنى  Tوقيمة  (.141)وهي أقل من  (14118)تساوي  ( والقيمة االحتمالية61%)

ت "حصل ينأمما يدل على ع الدراسة توافق على هذه العبارة، أن غالبية مفردات مجتم
اهج و المنأساليب الكمية مفاهيم العمل باستخدام األ طورت وحس نتعلى دورات متعددة 

 .بدرجة متوسطة العلمية"

الوزن النسبي كبر من أ ( وهو%62.86النسبي )الوزن  رغم أن( 6) الفقرة رقمفي  ..
 Tوقيمة ، (.141)كبر من أ ( وهي14161تساوي ) الية( والقيمة االحتم%61المحايد )
 الدورات خالل تعلمت" إني على يدل مما االختالف بسيط وهو غير معنوي،و  ،موجبة

 ".متوسطة بدرجة الكمية األساليب من بعضا التدريبية
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الوزن النسبي من  أكبر ( وهو%60.41النسبي )الوزن  رغم أن( 3) الفقرة رقمفي  .6
 Tوقيمة  (.141)كبر من أ ( وهي14961تساوي ) القيمة االحتمالية( و %61المحايد )
"قمت بتطبيق نماذج  يمما يدل على إناالختالف بسيط وهو غير معنوي، و  ،موجبة

 ".بدرجة متوسطة ساليب الكمية عمليا  ومناهج األ

 الخبرةاألول المتعلقة بـوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
يساوي (، واالنحراف المعياري 3) لمحايدةوهي أكبر من القيمة المتوسطة ا (3.48) اويتس
هي أكبر ( و 146.1ي )المحسوبة تساو  Tوقيمة  (%69.59)الوزن النسبي يساوي ( و ..146)

وهي أقل من  (14111)، والقيمة االحتمالية تساوي (1489)الجدولية والتي تساوي  Tمن قيمة 
ساليب الكمية األاستخدام  من خالل العمل تعمل على زيادةالخبرات " أن مما يدل على (.141)

 .بدرجة كبيرة( α≤0.05) إحصائيةفضل عند مستوى داللة أللوصول لقرارات 
ة في المستويات العليا بوزارة الداخلي أن العاملين الخبرةيالحظ من نتائج تحليل محور 

ها رجع إلى سنوات العمل والخبرة التي تم اإلشارة إليواألمن الوطني لديهم خبرة بدرجة كبيرة وهذا ي
سنة فأكثر فطبيعة  11الخبرة سنوات بلغت  (%13)( الذي يوضح أن ما نسبته .64في جدول )

عمل المستويات العليا كقادة في وزارة الداخلية واألمن الوطني وفي أماكن مختلفة أكسبتهم خبرة 
من  اكتساب المستويات العليا على (%81.63)( بنسبة 1قوية، هذا ما دل عليه تحليل فقرة رقم )

 خرى للوصول لقراراتعلمية أساليب استخدام أعلى  أعانتهمالعديد من الخبرات  همعمل لخال
يرون أن خبرتهم والدورات التي حصلوا عليها غير كافية وأن تطبيق األساليب كذلك ، فضلأ

 .هميتدربون عليها لتحسين أدائ كميةأساليب ضعيف لذا هم بحاجة إلى الكمية من ناحية عملية 
 ودراسة ،(م6116) شاليل ودراسة ،(م3611) حسونة ودراسةواتفقت النتائج مع بعض الدراسات 

 .(م6113) عاشور ودراسة ،(م6119) عايش ودراسة ،(م6116) طيار
 

 استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالتالمحور الثاني: 
 األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت الثاني: استخدامالمحور (: تحليل فقرات 2.00)جدول 

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

القيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

1 
رغبتي في زيادة معرفتي 

 باألساليب الكمية قوية.
4.07 0.763 81.43 13.898 0.000 1 



82 

 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  Tقيمة  النسبي

 الحتمالية
 الترتيب

. 

األساليب الكمية أحد الطرق 
الرئيسية في اتخاذ القرار وحل 

 المشكالت.
3.65 0.851 73.06 7.599 0.000 2 

6 
استخدامي لألساليب الكمية زاد 

 في ترشيد القرارات.
3.63 0.924 72.65 6.780 0.000 3 

6 

يوجد كوادر بشرية متخصصة 
الستخدام األساليب الكمية في 

 ن الوطني.وزارة الداخلية واألم
3.14 0.897 62.86 1.577 0.118 4 

. 

وفرت وزارة الداخلية واألمن 
الوطني األنظمة والبرمجيات 
المتخصصة الستخدام األساليب 

 الكمية.

2.98 0.896 59.59 -0.225 0.822 5 

3 

تتبني وزارة الداخلية واألمن 
الوطني استخدام األساليب الكمية 

 في ترشيد واتخاذ القرارات.
2.90 0.879 57.96 -1.149 0.253 6 

1 

أثرت البيئة السياسية إيجابيا  نحو 
استخدام األساليب الكمية واتخاذ 
القرار في وزارة الداخلية واألمن 

 الوطني.

2.63 1.069 52.65 -3.403 0.001 7 

  0.000 4.657 65.74 0.610 3.29 جميع الفقرات 

 (0.96)تساوي  (91)جة حرية ودر  (1.15)عند مستوى دللة  الجدولية  Tقيمة

والذي يبين آراء أفراد ( 6411)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول  Tتم استخدام اختبار 
 استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت،عينة الدراسة في فقرات المحور الثاني: 

 ية كما يلي:األقل أهم إلىالوزن النسبي من األكبر أهمية  مرتبة حسب

الوزن النسبي المحايد من  أكبر ( وهو%81.43النسبي )( بلغ الوزن 1) الفقرة رقمفي  .1
موجبة يعنى  T( وقيمة .141)وهي أقل من  (14111)والقيمة االحتمالية تساوي  (61%)
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ة في الرغب" أن مما يدل على أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة توافق على هذه العبارة،
 .بدرجة كبيرة "باألساليب الكمية قوية زيادة معرفة

الوزن النسبي المحايد كبر من أوهو  (%73.06النسبي )( بلغ الوزن .في الفقرة رقم ) .6
موجبة يعنى  T( وقيمة .141)وهي أقل من  (14111)والقيمة االحتمالية تساوي  (61%)

يب األسالن "أمما يدل على  أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة توافق على هذه العبارة،
 .بدرجة كبيرة "الكمية أحد الطرق الرئيسية في اتخاذ القرار وحل المشكالت

الوزن النسبي المحايد من  أكبروهو  (%72.65)( بلغ الوزن النسبي 6في الفقرة رقم ) .3
موجبة يعنى  T( وقيمة .141)وهي أقل من  (14111)تساوي  والقيمة االحتمالية (61%)

دام استخن "أمما يدل على  ع الدراسة توافق على هذه العبارة،أن غالبية مفردات مجتم
 .بدرجة كبيرة "األساليب الكمية زاد في ترشيد القرارات

الوزن النسبي المحايد من  أكبروهو  (%62.86)الوزن النسبي  رغم أن( 6في الفقرة رقم ) ..
بسيط  واالختالف (.141)من  أكبروهي  (14119ي )والقيمة االحتمالية تساو  (61%)

وجد كوادر بشرية متخصصة الستخدام مما يدل على "موجبة،  Tوقيمة وهو غير معنوي، 
 ".األساليب الكمية في وزارة الداخلية واألمن الوطني بدرجة متوسطة

الوزن النسبي المحايد وهو أقل من  (%59.59)الوزن النسبي  رغم أن( .في الفقرة رقم ) ..
واالختالف بسيط  (.141)من  وهي أكبر (14966ي )تساو  والقيمة االحتمالية (61%)

سالبة يعنى أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة ال توافق على  Tوهو غير معنوي، وقيمة 
وزارة الداخلية واألمن الوطني لم توفر األنظمة والبرمجيات مما يدل على إن "هذه العبارة، 

 ".المتخصصة الستخدام األساليب الكمية

الوزن النسبي المحايد أقل من  ( وهو%57.96النسبي )الوزن  رغم أن (3في الفقرة رقم ) .6
واالختالف بسيط  (.141)من  أكبرهي ( و 146.3وي )تسا والقيمة االحتمالية (61%)

يعنى أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة ال توافق على  سالبة Tوقيمة وهو غير معنوي، 
 ساليباألتبني استخدام ت ال الوطني واألمن وزارة الداخليةمما يدل على إن "، هذه العبارة

 ."اتخاذ القراراتو الكمية في ترشيد 
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الوزن النسبي المحايد أقل من  ( وهو%52.65النسبي )( بلغ الوزن 1) الفقرة رقمفي  .1
سالبة يعنى  T( وقيمة .141)أقل من  ( وهي14111تساوي ) ( والقيمة االحتمالية61%)

يئة ن "البأمما يدل على  ة ال توافق على هذه العبارة،أن غالبية مفردات مجتمع الدراس
من ساليب الكمية واتخاذ القرار في وزارة الداخلية واألنحو استخدام األ سلبيا   أثرتالسياسية 
 .الوطني"

األساليب  استخدامالثاني: المحور وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات 
المحايدة وهي أكبر من القيمة المتوسطة ( 3468ي )تساو  لمشكالتالكمية في اتخاذ القرار وحل ا

المحسوبة  Tوقيمة  (%.6.41النسبي يساوي )الوزن ( و 14611ي )(، واالنحراف المعياري يساو 3)
، والقيمة االحتمالية تساوي (1489)الجدولية والتي تساوي  Tهي أكبر من قيمة ( و 46.1.ي )تساو 
استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار " أنما يدل على م (.141)وهي أقل من  (14111)

بدرجة  (α≤0.05) إحصائيةعند مستوى داللة  "وزارة الداخلية واألمن الوطنيفي  وحل المشكالت
 متوسطة.

لقلة الكوادر البشرية وضعف توفير األنظمة والبرمجيات المتخصصة الستخدام  يعزى ذلك
 خدامها، كذلك تأثير البيئة السياسية السلبي على استارة استخدامكمية وعدم تبني الوز األساليب ال

لمعرفة لتعبير ا الكمية وبالتالي قلة لقلة المعرفة باألساليب ذلك األساليب الكمية، أيضا يمكن ي عزى
عن المشاكل رياضيا ، وتبقى الفرصة متهيئة الستخدام األساليب الكمية وذلك لرغبة القوية في 

الكمية وحاجة العمل لها، لكن وبشكل عام يوجد نظرة قوية الستخدام  اليبالتعرف على ألس
األساليب الكمية يعزى إلى أهمية األساليب النوعية في اتخاذ القرار وخاصة لحل المشكالت التي 
يمكن التعبير عنها رياضيا ، التي ترشد متخذي القرار في تحديد أفضل الحلول الممكنة، والتي 

ليها في ظل كثرة البدائل التخاذ القرار، كذلك إدراك المسئولين مدى حاجة العمل يمكن االعتماد ع
 من استخدامها. إلى استخدام األساليب الكمية ومدى المنافع العائدة

دراسة شاليل و ، م(6116) دراسة حسن، و م(.611دراسة العمري )توافقت نتائج الدراسة مع 
ش يدراسة عام(، و 6118) Fethi & Pasiourasدراسة ، و م(6116دراسة طيار )، و م(6116)
 ،م(6113دراسة عاشور )، و م(.611راسة العتيبي )، ودم( .611دراسة الجديلي )(، و م6119)
 المعرفة أن إلى والتي خلصتمValero (1881 .) دراسة، و م(1888دراسة السامرائي )و 

 التعريف في الجهد من زيدلم حاجة هناك أن ويبدو المتوسطة تطبيقها دون ومدى الكمية باألساليب
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 استخدام من تحد التي األسباب أهم من أن الدراسات وتطبيقها، وبينت الكمية ألساليبعلى ا

 ضعف المعرفة والدعم االستخدام األساليب الكمية. القرار اتخاذ في الكمية األساليب

 المحور الثالث: المعرفة باألساليب الكمية 
 الثالث: المعرفة باألساليب الكميةر تحليل فقرات المحو (: 2.06جدول )

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  Tقيمة  النسبي

 الترتيب الحتمالية

 1 0.005 2.888 66.53 1.119 3.33 لدي معرفة بنظرية القرارات. 1

لدي معرفة بتحليل التكاليف  2
 والمنافع.

3.30 1.017 65.92 2.879 0.005 2 

 3 0.023 2.318 64.90 1.046 3.24 لدي معرفة بالتنبؤ. 3

 4 0.235 1.194 62.65 1.100 3.13 لدي معرفة بإدارة الجودة الشاملة. 4

 5 0.721 0.358 60.82 1.130 3.04 لدي معرفة بنظرية المحاكاة. 5

لدي معرفة بنظرية صفوف  6
 االنتظار.

2.91 0.985 58.16 -0.923 0.358 6 

 7 0.202 1.286- 56.94 1.178 2.85 معرفة بنماذج المخزون.لدي  11

 8 0.140 1.489- 56.33 1.221 2.82 لدي معرفة بالنسب المالية. 11

 9 0.003 3.065- 53.88 0.989 2.69 لدي معرفة بالبرمجة الخطية. 7

لدي معرفة بنماذج النقل  9
 )التخصيص(.

2.68 1.118 53.67 -2.802 0.006 10 

 11 0.007 2.776- 53.47 1.165 2.67 رج.الح عرفة بأسلوب بيرت والمسارلدي م .

 12 0.000 4.675- 48.57 1.210 2.43 لدي معرفة بالتحليل الشبكي. 12

  0.411 0.826- 58.49 0.907 2.92 جميع الفقرات 

 (0.96)تساوي  (91) ( ودرجة حرية1.15)عند مستوى دللة  الجدوليةT  قيمة

والذي يبين آراء أفراد  (6416)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول  Tختبار تم استخدام ا
عينة الدراسة في فقرات المحور الثالث: المعرفة باألساليب الكمية مرتبة حسب الوزن النسبي من 

 األقل أهمية كما يلي: إلىاألكبر أهمية 

الوزن النسبي المحايد  من أكبروهو  (%66.53)( بلغ الوزن النسبي 1في الفقرة رقم ) .1
موجبة يعنى  T( وقيمة .141)وهي أقل من  (.1411ي )والقيمة االحتمالية تساو  (61%)

ة المعرفن "إمما يدل على  أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة توافق على هذه العبارة،
 .بدرجة متوسطة نظرية القرارات"ب
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الوزن النسبي المحايد من  كبرأوهو  (%65.92)( بلغ الوزن النسبي 6في الفقرة رقم ) .6
موجبة  T( وقيمة .141)وهي أقل من ( 0.005)تساوي  والقيمة االحتمالية (  61%)

المعرفة " نإمما يدل على  يعنى أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة توافق على هذه العبارة،
 .بدرجة متوسطة تحليل التكاليف والمنافع"ب

الوزن النسبي المحايد من  أكبروهو  (%64.90)بي ( بلغ الوزن النس3في الفقرة رقم ) .3
موجبة يعنى  T( وقيمة .141)وهي أقل من ( 0.023) يوالقيمة االحتمالية تساو  (61%)

ة المعرفن "إمما يدل على  أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة توافق على هذه العبارة،
 .بدرجة متوسطة التنبؤ"ب

الوزن النسبي المحايد من  أكبروهو  (%62.65)سبي الوزن الن رغم أن( 1في الفقرة رقم ) ..
واالختالف بسيط ( .141)من  أكبروهي ( 0.235)والقيمة االحتمالية تساوي ( 61%)

 دارة الجودة الشاملة"بإ"لدي معرفة  هنإمما يدل على  موجبة، T وقيمةوهو غير معنوي، 
 .بدرجة متوسطة

الوزن النسبي المحايد من  أكبروهو  (%60.82) الوزن النسبي رغم أن( .في الفقرة رقم ) ..
واالختالف بسيط  (.141)كبر من أوهي  (0.721)والقيمة االحتمالية تساوي ( 61%)

نه لدي معرفة "بنظرية المحاكاة" بدرجة مما يدل على إ موجبة، T وقيمة وهو غير معنوي،
 متوسطة.

الوزن النسبي المحايد وهو أقل من  (%58.16)الوزن النسبي  رغم أن( 6في الفقرة رقم ) .6
واالختالف بسيط  (.141)كبر من أوهي ( 0.358)والقيمة االحتمالية تساوي ( 61%)

يعنى أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة ال توافق على  سالبة، Tوقيمة  وهو غير معنوي،
 "بنظرية صفوف االنتظار". ه ال يوجد معرفةنإمما يدل على  هذه العبارة،

الوزن النسبي المحايد وهو أقل من  (%56.94)النسبي  الوزن رغم أن( 11) الفقرة رقمفي  .1
واالختالف بسيط ( .141)كبر من أوهي ( 0.202)تساوي  ( والقيمة االحتمالية61%)

يعنى أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة ال توافق على  سالبة، T وقيمة وهو غير معنوي،
 "بنماذج المخزون". فةه ال يوجد معر نإمما يدل على  هذه العبارة،

الوزن النسبي المحايد أقل من وهو  (%56.33)الوزن النسبي  رغم أن( 11في الفقرة رقم ) .9
واالختالف بسيط  (.141)من  أكبروهي ( 0.140)تساوي  والقيمة االحتمالية (61%)
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سالبة يعنى أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة ال توافق على  Tوقيمة  وهو غير معنوي،
 ."النسب الماليةب" ه ال يوجد معرفةنإمما يدل على  العبارة،هذه 

الوزن النسبي المحايد أقل من ( وهو %53.88)( بلغ الوزن النسبي .في الفقرة رقم ) .8
سالبة يعنى  Tوقيمة  (.141)وهي أقل من ( 0.003)تساوي  والقيمة االحتمالية (61%)

وجد ه ال ينأمما يدل على  العبارة، أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة ال توافق على هذه
 البرمجة الخطية".ب " معرفة

الوزن النسبي المحايد أقل من وهو  (%53.67)( بلغ الوزن النسبي 8في الفقرة رقم ) .11
سالبة يعنى  Tوقيمة  (.141)وهي أقل من ( 0.006) تساوي والقيمة االحتمالية (61%)

وجد ه ال ينإمما يدل على  هذه العبارة،أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة ال توافق على 
 ".(التخصيصالنقل )نماذج ب" معرفة

الوزن النسبي المحايد أقل من وهو  (%53.47)( بلغ الوزن النسبي 9في الفقرة رقم ) .11
سالبة يعنى  Tوقيمة  (.141)وهي أقل من  (14111)تساوي  والقيمة االحتمالية (61%)

وجد ه ال ينإمما يدل على  وافق على هذه العبارة،أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة ال ت
 بيرت والمسار الحرج". بأسلوب" معرفة

الوزن النسبي المحايد وهو أقل من  (%48.57)( بلغ الوزن النسبي 16في الفقرة رقم ) .16
سالبة يعنى  Tوقيمة  (.141)وهي أقل من  (14111)والقيمة االحتمالية تساوي ( 61%)

وجد ه ال ينإمما يدل على  الدراسة ال توافق على هذه العبارة، أن غالبية مفردات مجتمع
 ".بالتحليل الشبكي" معرفة

األساليب الثالث: المعرفة بالمحور وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات 
يساوي واالنحراف المعياري  (،3) المتوسطة المحايدة من القيمةوهي أقل ( 2.92) الكمية تساوي

وهي أكبر من ( 0.826) المحسوبة تساوي Tوقيمة  (%58.49)والوزن النسبي يساوي ( 0.907)
أكبر من ( وهي 0.411)، والقيمة االحتمالية تساوي (1489)الجدولية والتي تساوي  Tقيمة 

 أنها غير دالة إحصائيا . مما يدل على  (.141)
توسطة، لقرار وحل المشكالت منسبة المعرفة باألساليب الكمية في اتخاذ ا أن يمكن استنتاج

لكن بالنظر إلى التفاصيل التي تم التعرض لها لقياس المعرفة، نجد أن بعض األساليب نسبة 
المعرفة أعلى من المتوسط واألخرى دون المتوسط، ويعزى ذلك الهتمام القيادة ببعض األساليب 

 لتكاليفا تحليل ثم ،ة األولىالمرتب القرارات نظريةوقد احتل أسلوب دون األخرى، نظرا للحاجة، 
إن الفقرات المستخدمة في هذا المحور قد تعطي نتائج أكثر دقة من الدراسات  ؛التنبؤثم والمنافع، 
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المعرفة باألساليب الكمية، ويعزى ذلك إلى أن بعض الدراسات السابقة استخدمت  السابقة لنسبة
تعرف على عشر فقرة لل اثنىقد تم استخدام لقياس مدى المعرفة بينما في هذه الدراسة ف فقرة واحدة

 المعرفة باألساليب الكمية.
م(، حيث بلغت 1881) Valero دراسةو  م(6113مع دراسة حسونة ) اتفقت نتائج الدراسة

وجد اختالف في نه يأ إالوالمنافع، ثم التنبؤ،  التكاليف القرارات المرتبة األولى، ثم تحليل نظرية
 همية استخدام األساليب.النسبة، لكنها تتفق في أ

م( حيث بلغ أسلوب التنبؤ المرتبة األولى، 6116وقد اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة طيار )
 الجديليم( حيث بلغ أسلوب النماذج المالية المرتبة األولى، ودراسة 6119ودراسة عياش )

تبة تلفت في مر م( حيث بلغ أسلوب المسار الحرج المرتبة األولى، وباقي الدراسات اخ.611)
 ،م(6113عاشور ) ، ودراسةم(6119ش )يدراسة عا، و م(6116دراسة حسن )األسلوب مثل 

يعزى ذلك لطبيعة اهتمامات مجتمع م(، و 1881) Valero دراسة، و م(1888دراسة السامرائي )و 
 .الدراسة

 

 ساليب الكميةالمحور الرابع: الرغبة في التعرف على األ

 ساليب الكميةالمحور الرابع: الرغبة في التعرف على األ(: تحليل فقرات 2.04)جدول 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  Tقيمة  النسبي

 الترتيب الحتمالية

سأتعرف على األساليب الكمية  7
 في أثناء عملي.

3.87 0.727 77.35 11.810 0.000 1 

سأعتمد على التعلم الذاتي لزيادة  3
 رفتي باألساليب الكمية. مع

3.82 0.737 76.33 10.964 0.000 2 

سأعتمد على الدورات التدريبية  2
 لزيادة معرفتي باألساليب الكمية.

3.79 0.815 75.71 9.539 0.000 3 

سأعتمد على الدراسة األكاديمية  1
في الجامعات لزيادة معرفتي 

 باألساليب الكمية.
3.35 0.996 66.94 3.449 0.001 4 

  0.000 11.039 74.08 0.631 3.70 جميع الفقرات 

 (0.96)تساوي  (91)ودرجة حرية  (1.15)عند مستوى دللة  الجدولية Tقيمة
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والذي يبين آراء أفراد  (6413)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول  Tتم استخدام اختبار 
سب ساليب الكمية مرتبة حف على األعينة الدراسة في فقرات المحور الرابع: الرغبة في التعر 

 األقل أهمية كما يلي: إلىالوزن النسبي من األكبر أهمية 

الوزن النسبي المحايد كبر من أوهو  (%77.35)( بلغ الوزن النسبي .في الفقرة رقم ) .1
موجبة يعنى  T( وقيمة .141)وهي أقل من  (14111) والقيمة االحتمالية تساوي( 61%)

عرف سي تَ " هنأمما يدل على  مجتمع الدراسة توافق على هذه العبارة،أن غالبية مفردات 
 .بدرجة كبيرة "على األساليب الكمية في أثناء العمل

الوزن النسبي المحايد كبر من أوهو  (%76.33)( بلغ الوزن النسبي 3في الفقرة رقم ) .6
 يعنى جبةمو  T وقيمة (.141)وهي أقل من  (14111)االحتمالية تساوي ( والقيمة 61%)
تمد على سي ع" أنه على يدل مما العبارة، هذه على توافق الدراسة مجتمع مفردات غالبية أن

 بدرجة كبيرة. "التعلم الذاتي لزيادة المعرفة باألساليب الكمية

الوزن النسبي المحايد من  أكبروهو  (%75.71) ( بلغ الوزن النسبي6في الفقرة رقم ) .3
 يعنى موجبة T وقيمة (.141)وهي أقل من  (14111) ياو والقيمة االحتمالية تس( 61%)
تمد على سي ع" أنه على يدل مما العبارة، هذه على توافق الدراسة مجتمع مفردات غالبية أن

 بدرجة كبيرة. "الدورات التدريبية لزيادة المعرفة باألساليب الكمية

ن النسبي المحايد الوز كبر من أوهو  (%66.94) ( بلغ الوزن النسبي1في الفقرة رقم ) ..
 يعنى موجبة T وقيمة (.141)وهي أقل من  (0.001) والقيمة االحتمالية تساوي( 61%)
تمد على سي ع" أنه على يدل مما العبارة، هذه على توافق الدراسة مجتمع مفردات غالبية أن

 بدرجة متوسطة. "الدراسة األكاديمية في الجامعات لزيادة المعرفة باألساليب الكمية

التعرف  الرابع: الرغبة فيالمحور صفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات وب
(، واالنحراف 3هي أكبر من القيمة المتوسطة المحايدة )( و 3.70) ساليب الكمية تساويعلى األ

ي المحسوبة تساو  Tوقيمة  (%74.08)والوزن النسبي يساوي ( 0.631) المعياري يساوي
، والقيمة االحتمالية تساوي (1489)الجدولية والتي تساوي  Tمن قيمة هي أكبر ( و 114138)
من وزارة الداخلية واأل لدى العاملين فيمما يدل على رغبة  (.141)وهي أقل من  (14111)

 .( بدرجة كبيرةα≤0.05) إحصائيةساليب الكمية عند مستوى داللة في التعرف على األ الوطني

م المستويات ماوهذا يعزى الهت كبيرةف على األساليب الكمية نسبة الرغبة في التعر  يتضح أن
العليا بوزارة الداخلية واألمن الوطني بتطوير أنفسهم وتطوير وزارتهم وتحقيق أهدافها، ويساعدهم 

وضعف  الموارد ةقل وزارة في ظلالبشكل كبير في اتخاذ القرار وحل المشكالت المتتالية على 
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اسة يرغب في التعرف على استخدام األساليب الكمية أثناء العمل اإلمكانيات؛ إن مجتمع الدر 
 بدرجة األولي ثم التعلم الذاتي والدورات التدريبية

 يثحمع أي دراسة سابقة،  وال يوجد اختالف الدراساتنتائج اتفقت هذه النتائج مع أغلب 
ألساليب اتعرف على ويعزى ذلك إلى أن الرغبة في ال، الرغبة في المعرفة من طبيعة اإلنسان أن

 .اكتساب مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالتالكمية تؤدي إلى 

 ساليب الكميةلستخدام األ عملكالمحور الخامس: حاجة 

 ساليب الكميةلستخدام األ عملكالمحور الخامس: حاجة (: تحليل فقرات 2.03)جدول 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  Tقيمة  النسبي

 الترتيب الحتمالية

1 
مزيد من المعلومات في توفر ال

 .الوقت المناسب
4.31 0.695 86.12 18.612 0.000 1 

 2 0.000 17.549 85.10 0.708 4.26 .تحسين جودة اتخاذ القرار 3

 3 0.000 16.557 85.10 0.750 4.26 .تسريع عملية اتخاذ القرار 6

 4 0.000 17.093 84.69 0.715 4.23 .خدماتزيادة كفاءة تقديم ال 1

 5 0.000 14.524 83.47 0.800 4.17 .تقليل المخاطر 6

السماح الستقراء المزيد من  .
 .الخيارات

4.17 0.689 83.47 16.860 0.000 5 

 6 0.000 13.976 83.06 0.817 4.15 .تقليل التكلفة بشكل مناسب .

  0.000 19.860 84.43 0.609 4.22 جميع الفقرات 

 (0.96)تساوي  (91)ودرجة حرية  (1.15)عند مستوى دللة  الجدولية Tقيمة

والذي يبين آراء أفراد  (.641)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول  tتم استخدام اختبار 
ساليب الكمية مرتبة حسب الستخدام األ العملعينة الدراسة في فقرات المحور الخامس: حاجة 

 األقل أهمية كما يلي: إلىلنسبي   من األكبر أهمية الوزن ا

الوزن النسبي المحايد كبر من أوهو  (%86.12)( بلغ الوزن النسبي 1في الفقرة رقم ) .1
موجبة يعنى  Tوقيمة  (.141)وهي أقل من  (14111) يوالقيمة االحتمالية تساو  (61%)

مزيد ر التوف" أنها مما يدل على أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة توافق على هذه العبارة،
 .بدرجة كبيرة جدا   من المعلومات في الوقت المناسب"
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الوزن النسبي المحايد من  أكبروهو  (%85.10)( بلغ الوزن النسبي 3في الفقرة رقم ) .6
 يعنى موجبة T وقيمة .141)وهي أقل من  (14111)والقيمة االحتمالية تساوي ( 61%)
ين "تحس أنها على يدل مما العبارة، هذه على توافق دراسةال مجتمع مفردات غالبية أن

 بدرجة كبيرة جدا . جودة اتخاذ القرار"

الوزن النسبي المحايد كبر من أوهو  (%85.10)( بلغ الوزن النسبي 6) في الفقرة رقم .3
موجبة يعنى  Tوقيمة  (.141)وهي أقل من  (14111)والقيمة االحتمالية تساوي ( 61%)

ع عملية "تسر  أنها مما يدل على دات مجتمع الدراسة توافق على هذه العبارة،أن غالبية مفر 
 بدرجة كبيرة جدا . اتخاذ القرار"

الوزن النسبي المحايد كبر من أوهو  (%84.69)( بلغ الوزن النسبي 1في الفقرة رقم ) ..
موجبة يعنى  Tوقيمة  (.141)وهي أقل من  (14111)والقيمة االحتمالية تساوي ( 61%)
د كفاءة زيت" أنها مما يدل على ن غالبية مفردات مجتمع الدراسة توافق على هذه العبارة،أ

 بدرجة كبيرة جدا . تقديم الخدمات"

الوزن النسبي المحايد كبر من أوهو  (%83.47) ( بلغ الوزن النسبي6في الفقرة رقم ) ..
 يعنى موجبة T وقيمة (.141)وهي أقل من  (14111)والقيمة االحتمالية تساوي ( 61%)
يل "تقل أنها على يدل مما العبارة، هذه على توافق الدراسة مجتمع مفردات غالبية أن

 بدرجة كبيرة جدا . المخاطر"

الوزن النسبي المحايد كبر من أوهو  (%83.47)( بلغ الوزن النسبي .في الفقرة رقم ) .6
موجبة يعنى  T وقيمة (.141)وهي أقل من  (14111)والقيمة االحتمالية تساوي ( 61%)

مح ست" أنها مما يدل على أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة توافق على هذه العبارة،
 بدرجة كبيرة جدا . استقراء المزيد من الخيارات"

الوزن النسبي المحايد كبر من أوهو  (%83.06)( بلغ الوزن النسبي .في الفقرة رقم ) .1
موجبة يعنى  Tوقيمة  (.141)أقل من  وهي (14111)والقيمة االحتمالية تساوي ( 61%)

ل التكلفة "تقل أنها مما يدل على أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة توافق على هذه العبارة،
 بدرجة كبيرة جدا . بشكل مناسب"

 لكعمالخامس: حاجة المحور وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات 
(، 3هي أكبر من القيمة المتوسطة المحايدة )( و 4.22) ساليب الكمية تساويالستخدام األ

المحسوبة  Tوقيمة  (%84.43) النسبي يساوي والوزن (0.609)يساوي واالنحراف المعياري 
، والقيمة االحتمالية (1489)الجدولية والتي تساوي  Tوهي أكبر من قيمة  (19.860) تساوي
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 ساليب الكميةالستخدام األ الماسةة حاجالمما يدل على  (.141)وهي أقل من  (14111)تساوي 
( بدرجة α≤0.05إحصائية )من الوطني عند مستوى داللة وزارة الداخلية واأل لدى العاملين في

 كبيرة جدا .
حاجة العمل لألساليب الكمية مرتفعة جدا وهذا يعطي مؤشر واضح لمدى  أن يمكن استنتاج

دراكهم بأهمية األساليب اتحديد احتيابالوزارة في اهتمام المستويات العليا  لكمية جاتهم الوظيفية وا 
 من لمزيدا في اتخاذ القرار وحل المشكالت. فكانت األكثر حاجة لدى المستويات العليا هي )توفر

(. ويعزى القرار اتخاذ عملية القرار، وتسريع اتخاذ جودة المناسب، وتحسين الوقت في المعلومات
 .اتخاذ القرار وحل المشكالتذلك إلى إدراك أهمية المعلومات في 

م( 6119م( وعياش )3611توافقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة حسونة )
إلى إدراك المبحوثين أهمية استخدام  م(، التي أشارت6113م( وعاشور ).611والجديلي )

 .ولم تختلف مع أي دراسة سابقة ألساليب الكمية،ا
 الكمية األساليب لستخدام من الوطنياألوزارة الداخلية و  المحور السادس: دعم

 (: تحليل فقرات المحور السادس: دعم وزارة الداخلية واألمن الوطني لستخدام األساليب الكمية2.05جدول )

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

القيمة  Tقيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

3 
ترشح العاملين لحضور دورات 

دريبية متخصصة في األساليب ت
 الكمية.

3.20 1.084 64.08 1.864 0.065 1 

. 

تدعم وزارة الداخلية واألمن الوطني 
القرارات المتخذة من مخرجات 

 األساليب الكمية.
3.12 0.888 62.45 1.365 0.176 2 

1 
توجه العاملين الستخدام األساليب 

 الكمية.
3.11 0.895 62.24 1.241 0.218 3 

6 

رت وزارة الداخلية واألمن الوطني وف
قاعدة بيانات دقيقة وكافية لالعتماد 
عليها في استخدام األساليب 

 الكمية.

3.11 0.973 62.24 1.142 0.256 . 
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المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
القيمة  Tقيمة  النسبي

 الترتيب الحتمالية

1 
وفرت وزارة الداخلية واألمن الوطني 
األجهزة والمعدات المادية الستخدام 
 األساليب الكمية في اتخاذ القرار.

2.97 0.925 59.39 -0.328 0.744 . 

9 
وفرت وزارة الداخلية واألمن الوطني 
متخصصون للتدريب واالستشارات 

 في مجال األساليب الكمية.
2.95 1.039 58.98 -0.486 0.628 6 

. 
يوجد قوانين تساعد في استخدام 
 األساليب الكمية في اتخاذ القرار.

2.91 1.075 58.16 -0.845 0.400 1 

6 
م ة الستخداتوفر االعتمادات المالي

 األساليب الكمية.
2.80 1.005 55.92 -2.011 0.047 9 

  0.787 0.271 60.43 0.791 3.02 جميع الفقرات 

 (0.96)تساوي  (91)ودرجة حرية  (1.15)عند مستوى دللة  الجدولية Tقيمة
والذي يبين آراء  (.641)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول  Tتم استخدام اختبار 

 مالستخدا من الوطنيوزارة الداخلية واأل راد عينة الدراسة في فقرات المحور السادس: دعمأف
 األقل أهمية كما يلي: إلىحسب الوزن النسبي من األكبر أهمية  الكمية مرتبة األساليب

الوزن النسبي المحايد من  أكبروهو  (%64.08) الوزن النسبي رغم أن( 3في الفقرة رقم ) .1
واالختالف بسيط  (.141)كبر من أوهي  (.1416)االحتمالية تساوي  والقيمة( 61%)

إنه ترشح العاملين لحضور دورات  على يدل مما موجبة، T وقيمة وهو غير معنوي،
 .بدرجة متوسطة تدريبية متخصصة في األساليب الكمية

ايد الوزن النسبي المحمن  أكبروهو  (%62.45)الوزن النسبي  رغم أن( .في الفقرة رقم ) .6
واالختالف بسيط  (.141)كبر من أوهي ( 0.076)والقيمة االحتمالية تساوي ( 61%)

إنه تدعم وزارة الداخلية واألمن الوطني  على يدل مما موجبة، T وقيمةوهو غير معنوي، 
 .القرارات المتخذة من مخرجات األساليب الكمية بدرجة متوسطة

الوزن النسبي المحايد كبر من أوهو  (%62.24)الوزن النسبي  رغم أن( 1في الفقرة رقم ) .3
واالختالف بسيط  (.141)كبر من أوهي ( 0.218)والقيمة االحتمالية تساوي ( 61%)
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إنه توجه العاملين الستخدام األساليب  على يدل مما موجبة، T وقيمة وهو غير معنوي،
 .الكمية بدرجة متوسطة

الوزن النسبي المحايد كبر من أ وهو (%62.24)الوزن النسبي  رغم أن( 6في الفقرة رقم ) ..
واالختالف بسيط  (.141)كبر من أوهي  (0.256)والقيمة االحتمالية تساوي ( 61%)

يعنى أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة ال توافق على  سالبة، T وقيمة وهو غير معنوي،
قيقة ة بيانات ده لم توفر وزارة الداخلية واألمن الوطني قاعدنإمما يدل على  هذه العبارة،

 وكافية لالعتماد عليها في استخدام األساليب الكمية.

الوزن النسبي المحايد وهو أقل من  (%59.39)الوزن النسبي  رغم أن( 1في الفقرة رقم ) ..
واالختالف بسيط  (.141)كبر من أوهي ( 0.744)والقيمة االحتمالية تساوي  (61%)

البية مفردات مجتمع الدراسة ال توافق على يعنى أن غ سالبة، T وقيمة وهو غير معنوي،
ه لم توفر وزارة الداخلية واألمن الوطني األجهزة والمعدات نإمما يدل على  هذه العبارة،

 المادية الستخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار.

الوزن النسبي المحايد وهو أقل من  (%58.98)الوزن النسبي  رغم أن( 9في الفقرة رقم ) .6
واالختالف بسيط  (.141)كبر من أوهي  (14.69)والقيمة االحتمالية تساوي  (  61%)

يعنى أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة ال توافق على  سالبة، T وقيمة وهو غير معنوي،
قوانين تساعد في استخدام األساليب الكمية في ه ال يوجد نإمما يدل على  هذه العبارة،
 اتخاذ القرار.

الوزن النسبي المحايد وهو أقل من  (%58.16)الوزن النسبي  رغم أن( .م )في الفقرة رق .1
واالختالف بسيط  (.141)كبر من أوهي ( 0.400) يوالقيمة االحتمالية تساو ( 61%)

يعنى أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة ال توافق على  سالبة، T وقيمة وهو غير معنوي،
 االعتمادات المالية الستخدام األساليب الكمية.ال توفر ه نإمما يدل على  هذه العبارة،

الوزن النسبي المحايد وهو أقل من  (%55.92)( بلغ الوزن النسبي 6في الفقرة رقم ) .9
سالبة يعنى  T وقيمة (.141)وهي أقل من ( 0.047)والقيمة االحتمالية تساوي  (61%)

ة "وزار  نأا يدل على مم أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة ال توافق على هذه العبارة،
 ."توفر االعتمادات المالية الستخدام األساليب الكمية الداخلية واألمن الوطني ال

ارة الداخلية وز  السادس: دعمالمحور وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات  
سطة المحايدة وهي أكبر من القيمة المتو ( 3.02ي )الكمية تساو  األساليب الستخدام من الوطنيواأل
المحسوبة  Tوقيمة  (%60.43)الوزن النسبي يساوي ( و 0.791ي )(، واالنحراف المعياري يساو 3)
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ي ، والقيمة االحتمالية تساو (1489)الجدولية والتي تساوي  Tوهي أقل من قيمة ( 0.271) تساوي
 .إحصائيا   دالة غير أنها على يدل مما (،.141)من  روهي أكب( 14191)

 ال يوجد داللة إحصائية حول محور "دعم وزارة الداخلية واألمن الوطني الستخدامه يتضح أن
م مشاكل التي تحد من استخداالالوقوف على مشكلة أساسية من األساليب الكمية" ومن هنا يمكن 
 الدعم الناتج من الوزارة نفسها، ويعزى ذلك لمحدودية )ترشح ةاألساليب الكمية تتمثل في قل

 الوطني منواأل الداخلية وزارة الكمية، ودعم األساليب في المتخصصة التدريبية وراتللد العاملين
(، ميةالك األساليب الستخدام العاملين الكمية، وتوجه األساليب مخرجات من المتخذة للقرارات

 تخدامالس المادية والمعدات األجهزة ن الدراسة أظهرت عدم توفيرويبقى هذا الدعم عقيما وذلك أل
لكمية، ا األساليب مجال في واالستشارات للتدريب توفير المتخصصونالكمية، عدم  ساليباأل

العتمادات االقرار(، وعدم توفير  اتخاذ في الكمية األساليب استخدام في تساعد إيجاد قوانينوعدم 
، فكيف سيتم استخدام األساليب الكمية دون توفير أساسيات ساليب الكميةالمالية الستخدام األ

 استخدامها والتي تم ذكرها سابقا.

 ويعزى سبب دعم الوزارة المتدني لالستخدام األساليب الكمية، لما تعانيه الوزارة من تذبذبات
ثر البالغ ، لما له األوالنقسام بين شقي الوطن )غزة والضفة(، سياسية وتجاذبات وعدم االستقرار

شرية بتسيير الحياة اليومية مع قلية الموارد الب على أهداف الوزارة العليا، والتي تركز شأنها اليوم
سنوات على األقل(، وقل المكانية المادية )ال يوجد مخصصات مالية  6)ال يوجد توظيف منذ 

 م(6116م حتى اليوم(. )تربان،.611من حكومة التوافق لقطاع غزة منذ اتفاق الشاطئ 

هذه الدراسة مع دراسة حسونة نتائج لفت اختم(؛ و .611سة مع دراسة الجديلي )فقت نتائج الدرااتو 
 بلغت نسبة توجيهات اإلدارة العليا في المصارف اإلسالمية لعينة الدراسةحيث م( 3611)
لمقارنة، . هذا لو صح لنا انها غير كافية في ظل بيئة مستقرة( وهذ النسبة مرتفعة إال إ13466%)

 ة الداخلية واألمن الوطني.باعتبار اإلدارة العليا في المصارف الفلسطينية كوزار 
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 األساليب الكمية في اتخاذ القرار لستخدام مة البيئة السياسيةء: مواابعالمحور الس

 مة البيئة السياسية لستخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارء(: تحليل فقرات السابع: موا2.02جدول )

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الوزن
 Tقيمة  النسبي

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

. 

التجاذبات السياسية أثرت سلبا  على 
استخدام األساليب الكمية على اتخاذ 
القرار بوزارة الداخلية واألمن 

 الوطني.

4.17 0.974 83.47 11.925 0.000 1 

. 

التدخالت السياسية في القرار بوزارة 
الداخلية واألمن الوطني أثرت سلبا  

 ى استخدام األساليب الكمية.عل
4.08 0.927 81.63 11.551 0.000 2 

6 
التدخالت الخارجية في القرار بوزارة 
الداخلية واألمن الوطني أثر سلبا  

 على استخدام األساليب الكمية.
3.94 1.082 78.78 8.586 0.000 3 

1 

توافقت البيئة السياسية مع استخدام 
ر ااألساليب الكمية في اتخاذ القر 

 وحل المشكالت.
2.65 0.975 53.06 -3.523 0.001 4 

3 
هناك قرارات سياسية تدعم استخدام 
 األساليب الكمية في اتخاذ القرار.

2.57 1.025 51.43 -4.137 0.000 5 

6 

يوجد بيئة سياسية مستقرة تساهم في 
استخدام األساليب الكمية في اتخاذ 

 القرار وحل المشكالت.
2.32 0.959 46.33 -7.058 0.000 6 

  0.000 5.597 65.78 0.511 3.29 جميع الفقرات 

 (0.96)تساوي  (91)ودرجة حرية  (1.15)الجدولية عند مستوى دللة  Tقيمة 
والذي يبين آراء أفراد  (6416ل )للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدو  Tتم استخدام اختبار 

مية في األساليب الك الستخدام مة البيئة السياسيةء: مواابععينة الدراسة في فقرات المحور الس
 األقل أهمية كما يلي: إلىاتخاذ القرار مرتبة حسب الوزن النسبي من األكبر أهمية 
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الوزن النسبي المحايد من  أكبروهو  (%83.47)( بلغ الوزن النسبي .في الفقرة رقم ) .1
 يعنى موجبة T وقيمة (.141)وهي أقل من  (14111)تساوي  ( والقيمة االحتمالية61%)
ات ن "التجاذبأمما يدل على  العبارة، هذه على توافق الدراسة مجتمع مفردات غالبية أن

اخلية واألمن بوزارة الد اتخاذ القرار علىساليب الكمية استخدام األ ت سلبا  علىثر أالسياسية 
  بدرجة كبيرة. "الوطني

الوزن النسبي المحايد كبر من أوهو  (%81.63)( بلغ الوزن النسبي .في الفقرة رقم ) .6
 يعنى موجبة T وقيمة (.141)وهي أقل من  (14111)والقيمة االحتمالية تساوي ( 61%)
ت تدخالالن "أمما يدل على  العبارة، هذه على توافق الدراسة مجتمع مفردات غالبية أن
ساليب دام األأثرت سلبا  على استخمن الوطني القرار بوزارة الداخلية واألفي  سياسيةال

 .بدرجة كبيرة "الكمية

الوزن النسبي المحايد من  أكبر وهو (%78.78)( بلغ الوزن النسبي 6في الفقرة رقم ) .3
موجبة يعنى  Tوقيمة  (.141)وهي أقل من  (14111)والقيمة االحتمالية تساوي ( 61%)

ت تدخالال"ن أمما يدل على أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة توافق على هذه العبارة، 
 ليب الكمية"سااستخدام األ أثر سلبا  علىمن الوطني وزارة الداخلية واألبالقرار  في خارجيةال

 .بدرجة كبيرة

الوزن النسبي المحايد وهو أقل من  (%53.06)( بلغ الوزن النسبي 1في الفقرة رقم ) ..
ة يعنى سالب T( وقيمة .141)وهي أقل من ( 0.001)والقيمة االحتمالية تساوي ( 61%)

 توافقال تن "أمما يدل على  أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة ال توافق على هذه العبارة،
 ساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت".البيئة السياسية مع استخدام األ

الوزن النسبي المحايد وهو أقل من  (%51.43)( بلغ الوزن النسبي 3في الفقرة رقم ) ..
سالبة يعنى  Tوقيمة  (.141)وهي أقل من  (14111)حتمالية تساوي والقيمة اال (61%)

  يوجد"ال هنأمما يدل على أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة ال توافق على هذه العبارة، 
 ."راستخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرا تدعمقرارات سياسية 

الوزن النسبي المحايد ن وهو أقل م (%46.33)( بلغ الوزن النسبي 6في الفقرة رقم ) .6
سالبة يعنى  T( وقيمة .141)وهي أقل من  (14111)والقيمة االحتمالية تساوي  (61%)

 يوجد ال" هنأمما يدل على  أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة ال توافق على هذه العبارة،
 ".كالتشبيئة سياسية مستقرة تساهم في استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل الم
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لبيئة مة اء: مواابعالسالمحور وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات 
هي أكبر من القيمة ( و 3468ي )األساليب الكمية في اتخاذ القرار تساو  الستخدام السياسية

 (%65.78)الوزن النسبي يساوي ( و 14.11وي )(، واالنحراف المعياري يسا3المتوسطة المحايدة )
، (1489)الجدولية والتي تساوي  Tأكبر من قيمة  وهي (5.597)تساوي المحسوبة  Tة وقيم

 مة البيئة السياسيةءمما يدل على موا .141وهي أقل من  (14111)والقيمة االحتمالية تساوي 
( بدرجة α≤0.05) إحصائيةاألساليب الكمية في اتخاذ القرار عند مستوى داللة  الستخدام
 متوسطة.

مة البيئة السياسية قليلة الستخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار مواء أن تاجيمكن استن
وحل المشكالت في وزارة الداخلية واألمن الوطني، فعامل البيئة السياسية هو أحد العوامل الخمسة 

، حيث تم ((FEMA, 2010الوكالة الفدرالية األمريكية  عنكما جاء المؤثرة على اتخاذ القرار 
ضن الذين من والبيئة السياسية هي الح ،وزارةالالكبير على مستوى  وتأثيره   نظرا ألهميته   ته  دراس

 خالله تستمد الوزارة قوتها، نظرا لخصوصية الشعب الفلسطيني.
الوقوف على الثغرة الثانية من ثغرات استخدام األساليب الكمية في اتخاذ يمكن من هنا 

 القرار وحل المشكالت.
م مة البيئة السياسية الستخداوللمرة األولي بدارسة متغير مواء هذه الدارسة لقد انفردت

 األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت.
 

 المتغيرات المستقلةتحليل محاور : رابعاا 
 تحليل محاور المتغيرات المستقلة(: 2.01)جدول 

 عنوان المحاور م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

ن الوز
قيمة  T النسبي  

القيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

 . 0.411 0.826- 58.49 0.907 2.92 المعرفة باألساليب الكمية 0

6 
الرغبة في التعرف على األساليب 

 الكمية
3.70 0.631 74.08 11.039 0.000 2 

 1 0.000 19.860 84.43 0.609 4.22 حاجة عملك الستخدام األساليب الكمية 4

ة الداخلية واألمن الوطني دعم وزار  3
 الستخدام األساليب الكمية

3.02 0.791 60.43 0.271 0.787 4 
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المتوسط  عنوان المحاور م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

ن الوز
قيمة  T النسبي  

القيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

مة البيئة السياسية الستخدام ءموا 5
 األساليب الكمية في اتخاذ القرار

3.29 0.511 65.78 5.597 0.000 3 

  0.000 6.542 66.69 0.506 3.33 جميع المحاور 

 (0.96)تساوي  (91)ودرجة حرية  (1.15)عند مستوى دللة  الجدولية Tقيمة

 (6.11) للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول Tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
تبين أن وبصفة عامة ي المتغيرات المستقلة محاور جميعوالذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة في 

من القيمة  أكبرهي ( و 3.33)يساوي  المتغيرات المستقلةالمتوسط الحسابي لجميع محاور 
 الوزن النسبي يساوي( و 0.506) (، واالنحراف المعياري يساوي3المتوسطة المحايدة )

الجدولية والتي  Tمن قيمة  أكبروهي ( 6.542)المحسوبة المطلقة تساوي  T، وقيمة (66.69%)
مما يدل على استخدام  (.141)من  أقلوهي ( 0.000) ، والقيمة االحتمالية تساوي(1489)تساوي 

األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت في المستويات العليا بوزارة الداخلية واألمن 
 ( بدرجة متوسطة.α≤0.05) إحصائيةقطاع غزة عند مستوى داللة ب )الشق العسكري( الوطني

المعرفة  تالي قلة( وبال%94.8.فة باألساليب الكمية التي بلغت نسبتها )يعزى ذلك لقلة المعر 
سية، مة المبيئة السياعم الوزارة الستخدامها، وضعف مواءتعبير عن المشاكل رياضيا ، وقلة دب

ساليب أل هيئة الستخدام األساليب الكمية وذلك لرغبة القوية في التعرف علىالفرصة موتبقى 
 (.6411الكمية وحاجة العمل لها، كما ظهر في جدول )

نا لدي معرفة باستخدام األساليب الكمية إال أنى استخدمها بشكل (، أ، بم6116الناعوق )
مبسط في حياتي اليومية وفي مجال عملي، إال أني لم أستطع تطبيق األساليب الكمية بشكل 

العتماد عليها، وقله الخبرة في بعض اموسع وذلك لضعف الحصول على معلومات يمكن 
 األساليب األخرى.

دراسة شاليل و ، م(6116) دراسة حسن، و م(.611دراسة العمري )توافقت نتائج الدراسة مع 
ش يدراسة عام(، و 6118) Fethi & Pasiourasدراسة ، و م(6116دراسة طيار )، و م(6116)
 ،م(6113دراسة عاشور )، و م(.611راسة العتيبي )، ودم(.611دراسة الجديلي )، و (م6119)
 المعرفة أن إلى والتي خلصت (.م1881) Valero دراسة، و م(1888دراسة السامرائي )و 

 التعريف في الجهد من لمزيد حاجة هناك أن ويبدو ط المتوس تطبيقها دون ومدى الكمية باألساليب
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 استخدام من تحد التي األسباب أهم من أن الدراسات ، وبينتوتطبيقها الكمية ألساليبعلى ا

 .خدام األساليب الكميةالدعم االستو  المعرفة ضعف القرار اتخاذ في الكمية األساليب

التي تقاربت مع نتائج الدراسة وأظهرت  م(6113دراسة حسونة )إال أن الدراسة اختلفت مع 
نسبة معرفة باألساليب الكمية كبيرة، ويرجع ذلك لطبيعة العينة والتي اغلب تخصصاتها التجارة، 

 فهي طبقة من الطبقات العاملة في المصارف الفلسطينية.

 فرضيات الدراسة اختباراا: خامس
( بين المعرفة باألساليب الكمية α≤0.05عند مستوى دللة ) إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة .1

 اليباألسالشق العسكري( وبين استخدام )واألمن الوطني عند متخذي القرار بوزارة الداخلية 
 .الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت

 .الكمية األساليبمعرفة باألساليب الكمية وبين استخدام ال معامل الرتباط بين(: 2.06)جدول 

الكمية في اتخاذ  األساليباستخدام  اإلحصاءات المحور
 القرار وحل المشكالت

المعرفة باألساليب الكمية عند متخذي القرار 
 الشق العسكري()الوطني  واألمنبوزارة الداخلية 

 **0.566 معامل االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 98 حجم العينة

 (1.10)دللة  ىعند مستو  إحصائيا**معامل الرتباط دال 

قرار المعرفة باألساليب الكمية عند متخذي التم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين 
الشق العسكري( وبين استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار )بوزارة الداخلية واألمن الوطني 

أن قيمة معامل  (6,19) وتبين النتائج في جدول( α≤0.05)عند مستوى داللة  شكالتوحل الم
مما يدل  (.141)وهي أقل من  (14111)والقيمة االحتمالية تساوي  (14.66)االرتباط يساوي 

المعرفة باألساليب الكمية عند متخذي القرار بوزارة الداخلية واألمن بين  طرديةعالقة  على وجود
ند ع شق العسكري( وبين استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالتال)الوطني 

 (.α≤0.05)مستوى داللة 
ستخدام اويعزى ذلك إلى أن زيادة المعرفة باألساليب الكمية له األثر المباشر على قدرة 

ها عتماد علياألسلوب األمثل لالستخدام، إلى أن األساليب الكمية يتم اال تحديداألساليب الكمية و 
حيث أن استخدام مرحلة تحديد البدائل المتاحة،  وخاصة وحل المشاكل مراحل اتخاذ القرارفي 

( لوجدنا أن 6.13على جدول ) وبنظراألسلوب األمثل يعتمد على المعرفة باألساليب الكمية، 
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( فعند الزيادة ؤبحليل التكاليف والمنافع، والتنتالقرارات،  )نظريةاألساليب األكثر استخداما  هي 
 المعرفة سيزيد استخدام األساليب الكمية.

فقة كبيرة على "األساليب ا( نجد أن نسبة المو 6، .( وفقرة رقم )6.16برجوع إلى جدول )
اد ز  الكمية أحد الطرق الرئيسية في اتخاذ القرار وحل المشكالت"، كذلك "استخدام األساليب الكمية

يتضح انه من الطبيعي كلما زاد المعرفة باألساليب الكمية زاد من بق من ترشيد القرارات"، ومما س
 نتيجة الدراسة مع أي دراسة سابقة.تختلف لم لوطني؛ و استخدامها في زارة الداخلية واألمن ا

 على التعرف في ( بين الرغبةα≤0.05عند مستوى دلله ) إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة .6
 اليباألس وبين استخدام الوطني )الشق العسكري( واألمنية بوزارة الداخل الكمية األساليب

 الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت.

 هامعامل الرتباط بين الرغبة في التعرف على األساليب الكمية وبين استخدام(: 2.09)جدول 

الكمية في  األساليباستخدام  اإلحصاءات المحور
 اتخاذ القرار وحل المشكالت

 يةالكم األساليب على التعرف في الرغبة
الوطني )الشق  واألمنبوزارة الداخلية 

 العسكري(

 **0.646 معامل االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 98 حجم العينة

 (1.10)دللة  ىمستو  عند إحصائيا**معامل الرتباط دال 

 الكمية بألساليا على التعرف في تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين الرغبة
وبين استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار  الوطني )الشق العسكري( واألمنبوزارة الداخلية 
أن قيمة معامل  (6.18)وتبين النتائج في جدول ( α≤0.05)عند مستوى داللة  وحل المشكالت
مما يدل ( .1.1)وهي أقل من  (14111)والقيمة االحتمالية تساوي ( 146.6) االرتباط يساوي

 األمنو بوزارة الداخلية  الكمية األساليب على التعرف في بين الرغبة طردية على وجود عالقة
ند ع وبين استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت الوطني )الشق العسكري(

 (.α≤0.05ة )مستوى دالل
المهارات  اكتسابتؤدي إلى ف على األساليب الكمية يعزى ذلك إلى أن الرغبة في التعر 

اختيار كذلك دورها في تقنيين البدائل و ، أهميتهاالالزمة الستخدام األساليب الكمية والتعرف على 
 المباشر على توفير أثرهاالكمية لها  األساليب أن( نجد .6.1جدول ) وبالرجوع إلى ،األمثلالبديل 

اذ القرار، ملية اتخاتخاذ القرار وتسريع ع المزيد من المعلومات في الوقت المناسب، وتحسين جودة
الكمية أثناء العمل،  األساليب( أن نسبة الرغبة في التعرف على 6.13جدول ) كذلك يوضح
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 على التعرف يف الرغبةوبالتعلم الذاتي، وبالدورات التدريبية كبيرة، وهذا ما يتفق مع كلما زادت 
تيجة ؛ ونكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالتكلما زاد استخدام األساليب ال الكمية األساليب

 الدراسة لم تختلف مع أي من نتائج الدراسات السابقة.
( بين الحاجة إلى استخدام α≤0.05عند مستوى دلله ) إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة .3

 اليباألسالشق العسكري( وبين استخدام )الوطني  واألمناألساليب الكمية بوزارة الداخلية 
 كمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت.ال

 الكمية األساليبالحاجة إلى استخدام األساليب الكمية وبين استخدام  معامل الرتباط بين(: 2.61)جدول 

 اإلحصاءات المحور
الكمية في  األساليباستخدام 

 اتخاذ القرار وحل المشكالت
الحاجة إلى استخدام األساليب الكمية 

الشق )الوطني  منواألبوزارة الداخلية 
 العسكري(

 *0.250 معامل االرتباط

 0.013 القيمة االحتمالية

 98 حجم العينة

 (0.05)دللة  ىعند مستو  إحصائيا*معامل الرتباط دال 

ارة الحاجة إلى استخدام األساليب الكمية بوز تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين 
العسكري( وبين استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل  الشق)الداخلية واألمن الوطني 

أن قيمة معامل االرتباط  (6,61)وتبين النتائج في جدول  (α≤0.05)عند مستوى داللة  المشكالت
مما يدل على وجود  (.141)وهي أقل من  (14113)والقيمة االحتمالية تساوي  (146.1) يساوي
لشق ا)تخدام األساليب الكمية بوزارة الداخلية واألمن الوطني الحاجة إلى اسبين طردية عالقة 

لة عند مستوى دال العسكري( وبين استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت
(α≤0.05.) 

 ويعزى ذلك إلى أن الحاجة الستخدام األساليب الكمية له األثر المباشر على استخدام

األقوى الستخدامها، فكلما زادت الحاجة الستخدام األساليب الكمية األساليب الكمية وهو الدافع 
( نجد أن المستويات عليا في وزارة .6.1القرارات وحل المشكالت، وبالرجوع لجدول ) في اتخاذ

الداخلية واألمن الوطني بحاجة لتوفير المزيد من المعلومات، وتحسين جودة اتخاذ القرار، وتسريع 
لكمية ويتوافق ا األساليبوتقليل المخاطر وتقليل التكلفة، وهذا كله ينسجم مع  عملية اتخاذ القرار،

 . األساليبمع النتيجة، فكلما زادة الحاجة زاد استخدام 
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وزارة الداخلية  ( بين دعمα≤0.05عند مستوى دلله ) إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة ..
ر الكمية في اتخاذ القرا األساليبم الكمية وبين استخدا األساليب لستخدام الوطني واألمن

 الشق العسكري(.)الوطني  واألمنبوزارة الداخلية  وحل المشكالت

 وزارة الداخلية واألمن الوطني وبين استخدام األساليب الكميةالدعم  معامل الرتباط بين(: 2.60)جدول 

الكمية في  األساليباستخدام  اإلحصاءات المحور
تاتخاذ القرار وحل المشكال  

 الستخدام من الوطنيوزارة الداخلية واأل دعم
 .الكمية األساليب

 **0.572 معامل االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 98 حجم العينة

 (1.10)دللة  ىعند مستو  إحصائيامعامل الرتباط دال *

ي القرار ذالمعرفة باألساليب الكمية عند متختم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين 
الشق العسكري( وبين استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار )بوزارة الداخلية واألمن الوطني 

أن قيمة معامل  (6,61)وتبين النتائج في جدول  (α≤0.05)عند مستوى داللة  وحل المشكالت
ما يدل م (.141)وهي أقل من  (14111)والقيمة االحتمالية تساوي ( 14.16) االرتباط يساوي

بين و  الكمية األساليب الستخدام من الوطنيوزارة الداخلية واأل دعمبين  طردية وجود عالقة على
 .(α≤0.05)عند مستوى داللة  استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت

 ويعزى ذلك إلى أن دعم وزارة الداخلية واألمن الوطني يؤدي إلى استخدام األساليب الكمية
دي إلى زيادة المعرفة بتلك األساليب وكيفية استخدامها من خالل الدورات ، كذلك يؤ بأكثر فعالية
لكمية، فكلما ااستخدام األساليب  مما له األثر المباشر علىوالتدريب الذاتي خالل العمل، التدريبية 

اذ استخدامها في اتخزاد دعم وزارة الداخلية واألمن والوطني الستخدام األساليب الكمية كلما زاد 
 القرار وحل المشكالت.
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 مة البيئة السياسية( بين مواءα≤0.05عند مستوى دلله ) إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة -5
م وبين استخدا الشق العسكري()الوطني  واألمناألساليب الكمية بوزارة الداخلية  لستخدام
 .الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت األساليب

 الكمية األساليبوبين استخدام  مة البيئة السياسيةءمعامل الرتباط بين موا(: 2.66)جدول 

الكمية في  األساليباستخدام  اإلحصاءات المحور
 اتخاذ القرار وحل المشكالت

األساليب  الستخدام مة البيئة السياسيةءموا
)الشق الوطني  واألمنبوزارة الداخلية  الكمية

 (العسكري

 **0.430 االرتباطمعامل 

 0.000 القيمة االحتمالية

 98 حجم العينة

 (1.10)دللة  ىعند مستو  إحصائيا**معامل الرتباط دال 

اليب مة البيئة السياسية الستخدام األسمواءتم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين 
تخاذ تخدام األساليب الكمية في االشق العسكري( وبين اس)الكمية بوزارة الداخلية واألمن الوطني 

أن قيمة  (6.66)وتبين النتائج في جدول ( α≤0.05)عند مستوى داللة  القرار وحل المشكالت
مما  (.141)وهي أقل من  (14111)والقيمة االحتمالية تساوي  (14.31) معامل االرتباط يساوي
لداخلية م األساليب الكمية بوزارة امة البيئة السياسية الستخدامواءبين طردية يدل على وجود عالقة 

 الشق العسكري( وبين استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت)واألمن الوطني 
 (.α≤0.05) عند مستوى داللة
ألمن ها في بيئة وزارة الداخلية واتمة البيئة السياسية لها مكانيعزى إلى أن مواءولعل ذلك 

امل األساسية التي توثر على القرار ومتخذيه، كما جاء في المبحث الوطني، لذا فهي من العو 
الكمية  مة، كلما كانت استخدام األساليبفكلما كانت البيئة السياسية مواء الثاني من الفصل الرابع،

 م.مالء واألمن الوطني والتطور بشكل عام في وزارة الداخلية
 

( α≤0.05) المبحوثين عند مستوى دللة تجاباتبين اس إحصائية.ل توجد فروق ذات دللة 2
واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت في المستويات العليا حول 

والمتغيرات الديموغرافية قطاع غزة ب )الشق العسكري( بوزارة الداخلية واألمن الوطني
 ة(للمبحوثين )العمر، المؤهل العلمي، التخصص العلمي، سنوات الخبر 

 :ليةوتنبثق عنها الفرضيات الفرعية التا
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 تجابات المبحوثين عند مستوى دللةبين اس إحصائيةل توجد فروق ذات دللة -2.0
(α≤0.05 حول ) واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت في

 إلى العمر. يعزى )الشق العسكري( المستويات العليا بوزارة الداخلية واألمن الوطني

  إلى العمر يعزىبين متوسطات آراء أفراد العينة  نتائج تحليل التباين األحادي(: 2.64)جدول 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

 مصادر المعرفة باألساليب الكمية

 

 3.089 2 6.177 بين المجموعات

 0.300 95 28.460 داخل المجموعات 0.000 10.310

  97 34.637 المجموع

استخدام األساليب الكمية في اتخاذ 

 القرار وحل المشكالت

 

 1.175 2 2.351 بين المجموعات

 0.356 95 33.792 داخل المجموعات 0.041 3.304

  97 36.143 المجموع

 المعرفة باألساليب الكمية

 

اتبين المجموع  11.387 2 5.693 

 0.720 95 68.392 داخل المجموعات 0.001 7.908

  97 79.779 المجموع

الرغبة في التعرف على 

 ساليب الكميةاأل

 

 1.337 2 2.674 بين المجموعات

 0.379 95 35.994 داخل المجموعات 0.033 3.529

  97 38.668 المجموع

ساليب استخدام األ إلىحاجة ال

 كميةال

 1.365 2 2.730 بين المجموعات

 0.350 95 33.234 داخل المجموعات 0.024 3.902

  97 35.964 المجموع

من وزارة الداخلية واأل دعم

 األساليب الستخدام الوطني

 الكمية

 0.433 2 0.866 بين المجموعات

 0.630 95 59.854 داخل المجموعات 0.506 0.687

  97 60.720 المجموع

 مة البيئة السياسيةءموا

األساليب الكمية في  الستخدام

 اتخاذ القرار

 0.055 2 0.111 بين المجموعات

 0.266 95 25.253 داخل المجموعات 0.812 0.209

  97 25.364 المجموع

 جميع المحاور

 1.504 2 3.009 بين المجموعات

 0.220 95 20.906 داخل المجموعات 0.002 6.836

  97 23.914 المجموع

 (4.19)تساوي  (1.15)ومستوى دللة  (95، 6)الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 
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 اختبار شفيه للفروق المتعددة حسب متغير العمر(: 2.63جدول )

 المحور
الفرق بين 

 المتوسطات

أقل  – عام41من

 عام 31من 

 –عام  31من

 عام 51أقل من

 –عام  51من

 عام 21أقل من

ر المعرفة باألساليب مصاد

 الكمية

 

أقل  – عام31من

 عام 1.من 
 0.324 0.762* 

أقل  –عام  1.من

 عام 1.من
-0.324  0.438* 

أقل  –عام  1.من

 عام 61من
-0.762* -0.438*  

استخدام األساليب الكمية في 

 اتخاذ القرار وحل المشكالت

 

أقل  – عام31من

 عام 1.من 
 0.190 0.470* 

أقل  –عام  1.من

 عام 1.من
-0.190  0.280 

 أقل  –عام  1.من

 عام 61من
-0.470* -0.280  

 المعرفة باألساليب الكمية

أقل  – عام31من

 عام 1.من 
 0.543* 1.017 

أقل  –عام  1.من

 عام 1.من
-0.543*  0.474 

أقل  –عام  1.من

 عام 61من
-1.017 -0.474  

استخدام  إلىحاجة ال

 ساليب الكميةاأل

 

أقل  – عام31من

 عام 1.من 
 0.068 0.466* 

أقل  –عام  1.من

 عام 1.من
-0.068  0.398 

أقل  –عام  1.من

 عام 61من
-0.466* -0.398  

الرغبة في التعرف على 

 ساليب الكميةاأل

 

أقل  – عام31من

 عام 1.من 
 0.352* 0.042 

أقل  –عام  1.من

 عام 1.من
-0.352*  -0.310 

أقل  –عام  1.من

 عام 61من
-0.042 0.310  

 جميع المحاور

أقل  – عام31من

 عام 1.من 
 0.272 0.525* 

أقل  –عام  1.من

 عام 1.من
-0.272  0.253 

أقل  –عام  1.من

  0.253- *0.525- عام 61من

 

 (One Way ANOVA) الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي
 واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذحول ات آراء أفراد العينة الختبار الفروق بين متوسط

قطاع ب القرار وحل المشكالت في المستويات العليا بوزارة الداخلية واألمن الوطني)الشق العسكري(
المحسوبة لجميع  Fوالذي يبين أن قيمة  (6.63)، والنتائج مبينة في جدول إلى العمر يعزىغزة 
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، كما (3418)الجدولية والتي تساوي  Fوهي أكبر من قيمة  (64936)اوي المحاور مجتمعة تس
مما يدل على وجود  (.141)وهي أقل من ( 14116)أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي 

واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل حول فروق بين متوسطات آراء أفراد العينة 
اع غزة يعزى قطب )الشق العسكري( ت العليا بوزارة الداخلية واألمن الوطنيالمشكالت في المستويا

 أن (.6.6)ويبين اختبار شفيه للفروق المتعددة جدول  (α≤0.05) إلى العمر عند مستوى داللة
عام" والفروق 1.أقل من  –عام 31 "من عام"  و61 أقل من –عام 1. الفروق بين فئتي "من

 عام".1.أقل من  –عام  31فئة "منللصالح ا
أن هذه المرحلة هي مرحلة النشاط والحيوية التي تتمتع بها وزارة  ولعل ذلك يعزى إلى

الداخلية واألمن الوطني، وهذا يعزي إلى سن الشعب الفلسطيني الذي يتصف بالشباب، لذا تسعى 
اكتساب و  هذه الفئة دائما لتطوير ذاتها والتعرف على العلوم الجديدة وتطبيقها وخوض غمارها،

وان طبيعة العمل في وزارة الداخلية واألمن الوطني وزارتها، معارف الجديدة لالرتقاء بذاتها و ال
 (%41..لسن النضح والرشد الذي بلغ ) وصلهميالذي يعتمد على التسلسل الزمني )األقدمية( 

فئة لمزيد ك، ولعله أن هذه الفئة لديها المعرفة الكافية فال ترغب با(6.1)جدول كما جاء في 
 الفروق هذه النتائج، فكل مع جد دارسة خالفتال يو عض الدراسات، وهذا ما توافقت معه ب؛ الشباب

 لصالح فئة الشباب.الدارسات  في

بين استجابات المبحوثين عند مستوى دلله  إحصائيةل توجد فروق ذات دللة -2.6
(α≤0.05 حول )قرار وحل المشكالت في المستويات واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ ال

 .إلى المؤهل العلمي يعزىقطاع غزة ب )الشق العسكري( العليا بوزارة الداخلية واألمن الوطني

 إلى المؤهل العلمي يعزى بين متوسطات آراء أفراد العينةنتائج تحليل التباين األحادي (: 2.65)جدول 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
ةالحري  

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

 مصادر المعرفة باألساليب الكمية

 

 1.500 4 5.999 بين المجموعات
4.870 

 

0.001 

 
 0.308 93 28.639 داخل المجموعات

  97 34.637 المجموع

استخدام األساليب الكمية في اتخاذ 

 القرار وحل المشكالت

 

 1.026 4 4.105 بين المجموعات
2.979 

 

0.023 

 
 0.344 93 32.038 داخل المجموعات

  97 36.143 المجموع

 المعرفة باألساليب الكمية

 

 3.889 2.858 4 11.432 بين المجموعات

 

0.006 

 0.735 93 68.347 داخل المجموعات 
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مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
ةالحري  

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

  97 79.779 المجموع

 ساليبالرغبة في التعرف على األ

 الكمية

 

اتبين المجموع  3.751 4 0.938 

 0.375 93 34.918 داخل المجموعات 0.048 2.497

  97 38.668 المجموع

ساليب استخدام األ إلىحاجة ال

 الكمية

 0.752 4 3.008 بين المجموعات

 0.354 93 32.956 داخل المجموعات 0.084 2.122

  97 35.964 المجموع

 من الوطنيوزارة الداخلية واأل دعم

 الكمية األساليب ستخدامال

 1.836 4 7.342 بين المجموعات

 0.574 93 53.377 داخل المجموعات 0.017 3.198

  97 60.720 المجموع

 الستخدام مة البيئة السياسيةءموا

 األساليب الكمية في اتخاذ القرار

 0.116 4 0.463 بين المجموعات

 0.268 93 24.901 داخل المجموعات 0.785 0.432

  97 25.364 المجموع

 جميع المحاور

 0.918 4 3.671 بين المجموعات

 0.218 93 20.244 داخل المجموعات 0.004 4.216

  97 23.914 المجموع

 (6.31)تساوي  (1.15)ومستوى دللة  (94، 3)الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 

 ب متغير المؤهل العلمياختبار شفيه للفروق المتعددة حس(: 2.62) جدول
 المحور

الفرق بين 

 المتوسطات
 دكتوراه ماجستير      بكالوريوس         دبلوم ثانوية عامة فأقل

مصادر المعرفة 
 باألساليب الكمية

 

 0.300- *1.047- 0.783- 0.588-  ثانوية عامة فأقل

 0.288 0.460- 0.195-  0.588 دبلوم       

 0.483 0.265-  0.195 0.783 بكالوريوس      

 0.747  0.265 0.460 *1.047 ماجستير

  0.747- 0.483- 0.288- 0.300 دكتوراه

استخدام األساليب 
الكمية في اتخاذ 
القرار وحل 
 المشكالت

 0.229- *0.725- *0.72- 0.038-  ثانوية عامة فأقل

 0.190- 0.687- 0.690-  0.038 دبلوم       

 0.500 0.004  0.690 *0.729 بكالوريوس      

 0.496  0.004- 0.687 *0.725 ماجستير

  0.496- 0.500- 0.190 0.229 دكتوراه
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 المحور
الفرق بين 

 المتوسطات
 دكتوراه ماجستير      بكالوريوس         دبلوم ثانوية عامة فأقل

المعرفة باألساليب 
 الكمية

 0.517- *1.489- *1.134- *1.044-  ثانوية عامة فأقل

 0.528 0.444- 0.089-  *1.044 دبلوم       

 0.617 0.355-  0.089 *1.134 بكالوريوس      

 0.972  0.355 0.444 *1.489 ماجستير

  0.972- 0.617- 0.528- 0.517 دكتوراه

الرغبة في التعرف 
على األساليب 

 الكمية

 0.275 0.704- 0.533- 0.600-  ثانوية عامة فأقل

 *0.875 0.104- 0.067  0.600 دبلوم       

 *0.808 0.171-  0.067- 0.533 بكالوريوس      

 *0.979  0.171 0.104 0.704 اجستيرم

  *0.979- *0.808- *0.875- 0.275- دكتوراه

دعم وزارة الداخلية 
واألمن الوطني 
الستخدام 

 األساليب الكمية

 0.250- 0.785- 1.058- *1.375-  ثانوية عامة فأقل

 *1.125 0.590 0.317  *1.375 دبلوم       

 0.808 0.273  0.317- 1.058 بكالوريوس      

 0.535  0.273- 0.590- 0.785 ماجستير

  0.535- 0.808- *1.125- 0.250 دكتوراه

 جميع المحاور

 0.229- *0.833- *0.730- 0.508-  ثانوية عامة فأقل

 0.279 0.325- 0.222-  0.508 دبلوم       

 0.501 0.103-  0.222 *0.730 بكالوريوس      

 0.604  0.103 0.325 *0.833 ماجستير

  0.604- 0.501- 0.279- 0.229 دكتوراه

 

 One Way) الختبـــار هـــذه الفرضـــية تـــم اســـتخدام اختبـــار تحليـــل التبـــاين األحـــادي

ANOVA)  واقــــــــع اســــــــتخدام حــــــــول الختبــــــــار الفــــــــروق بــــــــين متوســــــــطات آراء أفــــــــراد العينــــــــة
يــــا بــــوزارة الداخليــــة األســــاليب الكميــــة فــــي اتخــــاذ القــــرار وحــــل المشــــكالت فــــي المســــتويات العل

، والنتـــــائج مبينـــــة إلـــــى المؤهـــــل العلمـــــي يعـــــزىقطـــــاع غـــــزة ب واألمـــــن الوطني)الشـــــق العســـــكري(
ـــــين أن قيمـــــة  (.6.6)فـــــي جـــــدول  ـــــذي يب ـــــع المحـــــاور مجتمعـــــة تســـــاوي  Fوال المحســـــوبة لجمي

ــــــــر مــــــــن قيمــــــــة  (4616.) ــــــــي تســــــــاوي Fوهــــــــي أكب ــــــــة والت ، كمــــــــا أن القيمــــــــة (64.1) الجدولي
علـــــــى  ممـــــــا يـــــــدل (.141)وهـــــــي أقـــــــل مـــــــن  (.1411)لمحـــــــاور تســـــــاوي االحتماليـــــــة لجميـــــــع ا

واقـــــع اســـــتخدام األســـــاليب الكميـــــة فـــــي حـــــول وجـــــود فـــــروق بـــــين متوســـــطات آراء أفـــــراد العينـــــة 
 اتخـــــــاذ القـــــــرار وحـــــــل المشـــــــكالت فـــــــي المســـــــتويات العليـــــــا بـــــــوزارة الداخليـــــــة واألمـــــــن الـــــــوطني
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( α≤0.05) ســـــتوى داللـــــةعنـــــد م إلـــــى المؤهـــــل العلمـــــي يعـــــزىقطـــــاع غـــــزة ب )الشــــق العســـــكري(
الفــــــــــــروق بــــــــــــين فئتــــــــــــي  أن (6.66)ويبــــــــــــين اختبــــــــــــار شــــــــــــفيه للفــــــــــــروق المتعــــــــــــددة جــــــــــــدول 

ــــة ال"و" البكــــالوريوس" ــــروق  "بكــــالوريوسفئــــة " عامــــة فأقــــل" والفــــروق لصــــالحالثانوي كمــــا توجــــد ف
 ".الماجستيرعامة فأقل "والفروق لصالح فئة "الثانوية ال" و"الماجستيربين فئتي "

درتها على بأهمية األساليب الكمية وق فئة البكالوريوس والماجستيروق لمعرفة عزى هذه الفر ت
 العامة فأقل فهم نسبة قليلة لديهم بعضلثانوية فئة اأما ترشيد اتخاذ القرار وحل المشكالت، 

تجاوز الخمسين عام، ولم ت ، ولعل الكثير منهم تجاوز سنأنفسهم المعرفة وال يرغبون بتطوير
 ، وهي نسبة قليلة جدا.مجتمع الدراسةن أجمالي ( م%.) منسبته
بين استجابات المبحوثين عند مستوى دلله  إحصائيةل توجد فروق ذات دللة -2.4

(α≤0.05 حول ) واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت في
 إلى ىيعز  طاع غزةقب )الشق العسكري( المستويات العليا بوزارة الداخلية واألمن الوطني

 التخصص العلمي.

 بين متوسطات آراء أفراد العينة يعزى إلى التخصص العلمي  نتائج تحليل التباين األحادي(: 2.61)جدول 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

مصادر المعرفة باألساليب 
 الكمية
 

لمجموعاتبين ا  1.467 6 0.245 

0.671 

 

0.673 

 
 0.365 91 33.170 داخل المجموعات

  97 34.637 المجموع

استخدام األساليب الكمية في 
 اتخاذ القرار وحل المشكالت

 

 0.123 6 0.737 بين المجموعات

0.316 

 

0.927 

 
 0.389 91 35.406 داخل المجموعات

  97 36.143 المجموع

 فة باألساليب الكميةالمعر 
 

 1.160 6 6.960 المجموعات بين

1.450 

 

0.205 

 
المجموعات داخل  72.819 91 0.800 

  97 79.779 المجموع

الرغبة في التعرف على األساليب 
 الكمية
 

 0.153 6 0.918 بين المجموعات

0.369 

 

0.897 

 
 0.415 91 37.751 داخل المجموعات

  97 38.668 المجموع

استخدام األساليب  إلىالحاجة 
 الكمية

 0.269 6 1.611 بين المجموعات

0.711 

 

0.641 

 
 0.378 91 34.353 داخل المجموعات

  97 35.964 المجموع
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مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

دعم وزارة الداخلية واألمن 
الوطني الستخدام األساليب 

 الكمية

 1.045 6 6.269 بين المجموعات

1.746 

 

0.119 

 
تداخل المجموعا  54.451 91 0.598 

  97 60.720 المجموع

 دامالستخ مة البيئة السياسيةمواء
 األساليب الكمية في اتخاذ القرار

 0.265 6 1.588 بين المجموعات

1.013 

 

0.422 

 
 0.261 91 23.776 داخل المجموعات

  97 25.364 المجموع

 جميع المحاور
 0.065 6 0.393 بين المجموعات

0.253 

 

0.957 

 
 0.258 91 23.522 داخل المجموعات

  97 23.914 المجموع

 (6.61)تساوي  (1.15)ومستوى دللة  (90، 2)الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 

الختبــــــــار هــــــــذه الفرضــــــــية تــــــــم اســــــــتخدام اختبــــــــار تحليــــــــل التبــــــــاين األحــــــــادي الختبــــــــار 
ــــين  ــــة متوســــطات الفــــروق ب ــــي اتخــــاذ واقــــع اســــتخحــــول آراء أفــــراد العين ــــة ف دام األســــاليب الكمي

القـــــــرار وحـــــــل المشـــــــكالت فـــــــي المســـــــتويات العليـــــــا بـــــــوزارة الداخليـــــــة واألمـــــــن الوطني)الشــــــــق 
ــــى التخصــــص العلمــــي يعــــزىقطــــاع غــــزة ب العســــكري( ــــي جــــدول إل ــــة ف ــــائج مبين  (6.66)، والنت

وهـــــي أقـــــل  (146.3)المحســـــوبة لجميـــــع المحـــــاور مجتمعـــــة تســـــاوي  Fوالـــــذي يبـــــين أن قيمـــــة 
، كمـــــا أن القيمـــــة االحتماليـــــة لجميـــــع المحـــــاور (6461)الجدوليـــــة والتـــــي تســـــاوي  Fة مـــــن قيمـــــ
بــــــــين ممــــــــا يــــــــدل علــــــــى عــــــــدم وجــــــــود فــــــــروق  (.141)وهــــــــي أكبــــــــر مــــــــن  (148.1)تســــــــاوي 

ــــة متوســــطات  ــــرار وحــــل حــــول آراء أفــــراد العين ــــي اتخــــاذ الق ــــع اســــتخدام األســــاليب الكميــــة ف واق
 )الشـــــــق العســــــــكري( يـــــــة واألمـــــــن الـــــــوطنيالمشـــــــكالت فـــــــي المســـــــتويات العليـــــــا بــــــــوزارة الداخل

 (.α≤0.05)عند مستوى داللة  إلى التخصص العلمي يعزىقطاع غزة ب

ة أغلبها من كليات مختلفأنه ال توجد فروق، ويعزى ذلك إلى أن التخصصات  يتضح
بذل جهود ذاتية ودورات تدريبية في العلوم  ب، طب، هندسة، تجارة( مما يدل علىدا)تربية، آ
والمالية لتمكنهم من العمل في األماكن والمستويات العليا من وزارة الداخلية واألمن الوطني اإلدارية 

 تخصص التجارة، فلعله يعزى إلى أن تدريسيوالوصل إلى مناصب إدارية متقدمة، وفيما يتعلق 
 األساليب الكمية في الجامعات يركز على تدريس حل نماذج األساليب الكمية والتعامل مع القيود

التعامل مع المشكالت وتحويلها لمعطيات ونماذج رياضية، وعلى لرياضية الخاصة بها، دون ا
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الرغم من ذلك فلم تعطي مناهج الجامعات اهتمام مناسب لتدريس كيفية بناء النماذج والقيود 
 م(.6113)نتائج الدراسة مع دارسة حسونة  اختلفت؛ وقد واقعالالرياضية بشكل يحاكي 

بين استجابات المبحوثين عند مستوى دلله  إحصائيةفروق ذات دللة ل توجد -2.3
(α≤0.05 حول ) واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت في

إلى  ىيعز  غزة قطاع-العسكري( الشق )الوطني المستويات العليا بوزارة الداخلية واألمن 
 سنوات الخبرة.

  إلى سنوات الخبرة يعزىبين متوسطات آراء أفراد العينة  التباين األحادينتائج تحليل (: 2.66)جدول 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة  
  الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

 مصادر المعرفة باألساليب الكمية
 

 0.525 3 1.575 بين المجموعات

 0.352 94 33.062 داخل المجموعات 0.222 1.492

  97 34.637 المجموع

 استخدام األساليب الكمية في
 اتخاذ القرار وحل المشكالت 
 

 0.104 3 0.313 بين المجموعات

 0.381 94 35.830 داخل المجموعات 0.844 0.274

  97 36.143 المجموع

 المعرفة باألساليب الكمية
 

 2.433 3 7.299 بين المجموعات

 0.771 94 72.480 داخل المجموعات 0.028 3.156

  97 79.779 المجموع

 الرغبة في التعرف على
 األساليب الكمية 
 

 0.134 3 0.403 بين المجموعات

 0.407 94 38.265 داخل المجموعات 0.803 0.330

  97 38.668 المجموع

 استخدام األساليب إلىالحاجة 
 الكمية 

 0.926 3 2.777 بين المجموعات

 0.353 94 33.187 داخل المجموعات 0.055 2.622

  97 35.964 المجموع

 دعم وزارة الداخلية واألمن
الوطني الستخدام األساليب 

 الكمية

 0.408 3 1.224 بين المجموعات

 0.633 94 59.495 داخل المجموعات 0.588 0.645

  97 60.720 المجموع

 دامالستخ ةمة البيئة السياسيمواء
 األساليب الكمية في اتخاذ القرار

 0.099 3 0.296 بين المجموعات

 0.267 94 25.068 داخل المجموعات 0.775 0.370

  97 25.364 المجموع

 0.529 0.743 0.185 3 0.554 بين المجموعات
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مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة  
  الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

 جميع المحاور
 0.249 94 23.360 داخل المجموعات

  97 23.914 المجموع

 (6.11)تساوي  (1.15)ومستوى دللة  (93، 4)الجدولية عند درجة حرية  Fمة قي

 اختبار شفيه للفروق المتعددة حسب متغير الخبرة :(2.69جدول )

الفرق بين  المحور
 المتوسطات

 5أقل من 
 سنوات    

أقل  –سنوات  5من 
 سنوات 01من 

 –سنوات  01من
 سنة    05اقل من

سنة  05
 فأكثر

المعرفة 
ساليب باأل

 الكمية
 

 0.374 0.686 0.063-  سنوات     5أقل من 
 –سنوات  5من 

 سنوات        11أقل من 
0.063  0.749* 0.437 

 –سنوات  11من
 0.311-  *0.749- 0.686- سنة    15اقل من

  0.311 0.437- 0.374- سنة فأكثر  15
 

الختبار   (One Way ANOVA) األحادي  الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين
واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل حول الفروق بين متوسطات آراء أفراد العينة 

 يعزىاع غزة قطب )الشق العسكري( المشكالت في المستويات العليا بوزارة الداخلية واألمن الوطني
المحسوبة لجميع  Fوالذي يبين أن قيمة  (6.69)، والنتائج مبينة في جدول إلى سنوات الخبرة

، كما أن (6411)الجدولية والتي تساوي  Fوهي أقل من قيمة ( 141.3)المحاور مجتمعة تساوي 
مما يدل على عدم  (.141)وهي أكبر من  (14.68) القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي

ر ستخدام األساليب الكمية في اتخاذ القراواقع احول وجود فروق بين متوسطات آراء أفراد العينة 
قطاع غزة ب )الشق العسكري( وحل المشكالت في المستويات العليا بوزارة الداخلية واألمن الوطني

، ماعدا محور المعرفة باألساليب الكمية (α≤0.05)عند مستوى داللة  إلى سنوات الخبرة يعزى
سنوات  11من" ةالفروق بين فئه توجد فروق و ان (6468ويبين اختبار شفيه للفروق المتعددة جدول )

 سنوات .من فئة " والفروق لصالح  "سنوات 11 أقل من – سنوات .من "وفئة  "سنة .1اقل من –
 ".سنوات 11 أقل من –

نه ال يوجد فروق تعزى إلى سنوات الخبرة، وهذه إجابة متوقعة وطبيعة، فطبيعة يتضح أ
امل خلية واألمن الوطني تقدم الخبرة في العمل وفنياته وكيفية التععمل المستويات العليا بوزارة الدا
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مع متغيراته وطرق الحل، ولعل هذا ينسجم مع بعض الطرق التقليدية في اتخاذ القرار وحل 
، كذلك فهي تعتمد في سنوات الخبرة على التسلسل الزمني للموظف المشكالت في المؤسسة األمنية

مع استخدام األساليب الكمية، فلعل خريج إدارة لدية خبرة واسعة في نه يختلف ، إال أ)األقدمية(
 األساليب الكمية تفوق من لديه عشرات سنوات الخبرة في قيادة وزارة الداخلية.

ن األساليب الكمية تحتاج لعلم، ثم خبرة في التطبيق وفن في التعامل مع المشاكل إ اإذ
ذا  ،وتحويلها لمعادالت رياضية يمكن حله ساليب منظور التكامل بين بعض األ ما أخذت منوا 

وبرجوع ، استخداماته لكل أسلوببديال  عن اآلخر، ف أحد األساليبيكون فلن ، في اتخاذ القرارات
أعلى بكثير من المعرفة بالتحليل  تأن المعرفة بنظرية اتخاذ القرارا نجد (6,16جدول ) إلى

 الشبكي، وفي كل األحول هذا علم يورث بعلم.
 

 تحليل النحدار الخطي المتعدداا: سادس
لتعرف الرغبة في ا ،الكميةالمعرفة باألساليب للمتغيرات المستقلة ) توجد فروقل الفرضية: 
من وزارة الداخلية واأل دعم الكمية،ساليب لستخدام األ عملكحاجة  الكمية،ساليب على األ
ي األساليب الكمية ف لستخدام اسيةالبيئة السي مةالكمية، مواء األساليب لستخدام الوطني

 .(استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالتالتابع ) المتغيرعلى ( اتخاذ القرار

رف على الرغبة في التع الكمية،تم دراسة تأثير المتغيرات المستقلة )المعرفة باألساليب 
 من الوطنيوزارة الداخلية واأل دعم الكمية،ساليب الستخدام األ عملكحاجة  الكمية،ساليب األ

رار( األساليب الكمية في اتخاذ الق الستخدام البيئة السياسية مةالكمية، مواء األساليب الستخدام
استخدام ( وذلك باستخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالتعلى المتغير التابع )

 دار الخطي المتعدد وذلك كما يلي:نموذج االنح

 معادلة النحدار الخطي المتعدد نموذج -أ

Y = C + β1 * X1 + β2* X2 + β 3*X3 + β 4*X4 + β 5*X5 +E  

 حيث:
Y : (استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت)التابع المتغير تمثل 

X1: المعرفة باألساليب الكمية 

X2 :ساليب الكميةالرغبة في التعرف على األ 
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X3 : ساليب الكميةالستخدام األ عملالحاجة 
X4 :الكمية األساليب الستخدام من الوطنيوزارة الداخلية واأل دعم 
X5 :األساليب الكمية في اتخاذ القرار الستخدام مة البيئة السياسيةءموا 

C :ثابت االنحدار 
 β1، β2، β3 ،β4، β.معامالت االنحدار : 

E : تمثل الخطأ العشوائي 

 ار الخطي المتعددنتائج تحليل النحد -ب

 (استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارالتابع:  )المتغيرتحليل النحدار الخطي المتعدد (: 2.41جدول )

معامالت  المتغيرات المستقلة
 النحدار

الخطأ 
 المعيار

معامالت النحدار 
 tقيمة  Beta المعيارية

sig. القيمة
 الحتمالية

غير / دال
 دال

 0.615 0.505  0.364 0.184 الثابت
دال غير 
 .141عند 

دال عند  0.006 2.789 0.228 0.055 0.153 المعرفة باألساليب الكمية
141. 

 ساليبالرغبة في التعرف على األ
 الكمية

دال عند  0.000 4.238 0.362 0.083 0.350
141. 

ساليب لستخدام األ العملحاجة 
 الكمية

0.010 0.071 0.010 0.135 0.893 
دال غير 
 .141عند 

 من الوطنيوزارة الداخلية واأل دعم
 الكمية األساليب لستخدام

دال عند  0.000 3.832 0.294 0.059 0.227
141. 

 ملستخدا مة البيئة السياسيةءموا
 األساليب الكمية في اتخاذ القرار

دال عند   0.031 2.195 0.161 0.088 0.192
141. 

 ANOVAتحليل التباين 

 14111 القيمة االحتمالية F 614998ر قيمة اختبا

القيمة االحتمالية  2R 14.91التفسير المعدل  قيمة معامل
 لمعامل التفسير

14111 

 

المعرفة ) تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد لمعرفة تأثير المتغيرات المستقلة
ساليب الستخدام األ عملالحاجة ، ساليب الكميةالرغبة في التعرف على األ، باألساليب الكمية
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 يةمة البيئة السياسءموا ، الكمية األساليب الستخدام من الوطنيوزارة الداخلية واأل دعم، الكمية
ة في استخدام األساليب الكميعلى المتغير التابع ) األساليب الكمية في اتخاذ القرار( الستخدام

أن معادلة  (6.31)حليل جدول (، وقد تبين من خالل نتائج التاتخاذ القرار وحل المشكالت
ي التعرف الرغبة ف، أثر للمتغيرات المستقلة )المعرفة باألساليب الكميةأي يوجد االنحدار جيدة 

 لوطنيمن اوزارة الداخلية واأل دعم، ساليب الكميةالستخدام األ العملحاجة ، ساليب الكميةعلى األ
رار( األساليب الكمية في اتخاذ الق الستخدام مة البيئة السياسيةءموا ،الكمية األساليب الستخدام

قيمة  أن حيث(. استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالتعلى  المتغير التابع )
F  القيمة  أنحيث  (.141مستوى )وهي ذات داللة إحصائية عند ( 614998)المحسوبة تساوي

 (..141)اقل من  ( وهي14111)االحتمالية تساوي 

خالل معامالت المتغيرات المستقلة بعد أن تم تحويلها إلى عالمات معيارية  ومن
Standardization   الموجودة في عمودBeta    لى ع يتبين أن أكثر المتغيرات  المستقلة تأثيرا
 دعمليه ي األساليب الكمية في اتخاذ القرار الستخدام مة البيئة السياسيةءالمتغير التابع هو موا

الرغبة ليه ي المعرفة باألساليب الكميةيليه  الكمية األساليب الستخدام من الوطنياخلية واألوزارة الد
( 0.161، 0.228، 0.294، 0.362تساوي ) Betaحيث أن قيم  ساليب الكميةفي التعرف على األ

 ةعلى الترتيب، أما باقي المتغيرات فتأثيرها على المتغير التابع ضعيف حيث أن القيمة االحتمالي
 .(.141المقابلة لكل منها اكبر من )

االحتمالية المقابلة  ( والقيمةR2=14.91) )التفسير( كما بلغت قيمة معامل التحديد المعدل
دخلت  التي المستقلةالتباين الذي تفسره المتغيرات  أن نسبةمما يدل على  (14111)له بلغت 

 .(.141)عند مستوى داللة ( %941.)معادلة االنحدار من تباين المتغير التابع جيدة وتساوي 

 استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل)التابع ويمكن كتابة معادلة انحدار المتغير 
ساليب األ الرغبة في التعرف علىالكمية، )المعرفة باألساليب المستقلة ( على المتغيرات المشكالت
 الستخدام من الوطنيوزارة الداخلية واأل دعمالكمية، ساليب الستخدام األ العملحاجة الكمية، 
 :األساليب الكمية في اتخاذ القرار( كما يلي الستخدام البيئة السياسية مةالكمية، مواء األساليب

Ŷ  =   0.184+ 0.153*X1+ 0.350*X2 +0.227*X4 + 0.192*X5  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 النتائج والتوصيات
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 قدمة أولا: م
يل فقرات تحل من خالل إليها تم التوصليهدف هذا الفصل إلى عرض نتائج الدراسة التي 

ومحاور الدراسة، ثم اقتراح بعض التوصيات المهمة التي تساهم في تعزيز واقع استخدام األساليب 
)الشق  يالكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت في المستويات العليا بوزارة الداخلية واألمن الوطن

 شرافية.ستااللدراسات االعسكري( في قطاع غزة، وسيقدم أيضا  خالل هذا الفصل أقترح بعض 

 ثانياا: النتائج المتعلقة بأهداف الدراسة
التعرف على واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ ق هدف الدراسة األساسي وهو تحق

( سكريالشق الع)ة الداخلية واألمن الوطني العليا في وزار  المستوياتالقرار وحل المشكالت لدي 
 :خالل االتي، وذلك من في قطاع غزة

يا لدى متخذي القرار في المستويات العل باألساليب الكمية على مستوى المعرفة تم تحديد -1
( فقد بلغت نسبة المعرفة 6413، من خالل جدول )بوزارة الداخلية واألمن الوطني

 متوسطة.فة باألساليب الكمية المعر أن مما يدل على  (58.49%)

مصادر المعرفة باألساليب الكمية لدى متخذي القرار في المستويات العليا  الكشف عنتم  -6
صادر المعرفة فكان تعددت م فقد( 6.8) جدول خالل ، منبوزارة الداخلية واألمن الوطني

اسات ثم الدر ات التدريبة يحتل المرتبة األولي، ثم الخبرة خالل العمل، التدريب والدور 
 األكاديمية واألكاديمية العليا، ثم الجهود الذاتية. 

التعرف على أهم األساليب الكمية المستخدمة في اتخاذ القرارات في المستويات العليا تم  -3
حيث تبين وجود تفاوت بين ( 6413) جدول خالل ، منبوزارة الداخلية واألمن الوطني

ف ألساليب المستخدمة )نظرية القرارات، تحليل التكالياستخدام األساليب الكمية، فكانت أهم ا
 والمنافع، التنبؤ( إال أن نسبة المعرفة بهذه األساليب متوسطة.

رغبة المستويات العليا في وزارة الداخلية واألمن الوطني لمعرفة األساليب  تحديد مستوىتم  -.
، وبطرق (%.1) الرغبة في التعرف نسبة بلغت فقد( .641) جدول خالل ، منالكمية

 متنوعة )أثناء العمل، التعلم الذاتي، الدورات التدريبية، ثم الدراسات األكاديمية(.
، طنيا بوزارة الداخلية واألمن الو حاجة العمل لألساليب الكمية في المستويات العليإبراز تم  -.

الحاجة  على يدل مما( %9.4.3) حاجة العمل نسبة بلغت فقد( .641) جدول خالل من
 دام األساليب الكمية قوية.الستخ
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واقع دعم وزارة الداخلية واألمن الوطني الستخدام األساليب الكمية في اتخاذ  الكشف عنتم  -6
 مما( %.614) الدعم نسبة بلغت فقد( 6416) جدول خالل ، منالقرار وحل المشكالت

  الدعم متوسط. على أن يدل
 دولج خالل من خلية واألمن الوطني،البيئة السياسية لوزارة الدامة مواءالتعرف على تم  -1

  مة متوسطة.المواء أن على يدل مما( %6.49) مةالمواء نسبة بلغت فقد( 6416)
تقديم التوصيات التي يمكن أن تساهم في االرتقاء بعملية اتخاذ القرارات في المستويات تم  -9

 الدراسة.توصيات  لمن خال(، الشق العسكري) العليا بوزارة الداخلية واألمن الوطني
لفت انتباه األكاديميين، وخاصة القائمين على تدريس األساليب الكمية، تم وضع توصيات ل -8

وكذلك الدارسين لهذه األساليب إلى أهمية ومجاالت استخدام وتطبيق األساليب الكمية في 
(، لضرورة عمل ورش عمل تجمع المختصين الشق العسكري) وزارة الداخلية واألمن الوطني

 .يميين مع المستويات العليا في الوزارةواألكاد

 الدراسةمتعلقة بمحاور  نتائجاا: ثالث
 المتغيرات الديموغرافية ول: المحور األ 

 المؤهل العلمي  -أ

واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ حول وجود فروق بين متوسطات آراء أفراد العينة 
قطاع ب ري()الشق العسك الداخلية واألمن الوطنيالقرار وحل المشكالت في المستويات العليا بوزارة 

 "البكالوريوسفئة " والفروق لصالح(، α≤0.05) عند مستوى داللة إلى المؤهل العلمي يعزىغزة 
 .عامة فأقل"الثانوية ال"على " الماجستير"و

 التخصص -ب

 واقع استخدام األساليب الكمية فيحول عدم وجود فروق بين متوسطات آراء أفراد العينة 
 العسكري( )الشق اتخاذ القرار وحل المشكالت في المستويات العليا بوزارة الداخلية واألمن الوطني

 (.α≤0.05)عند مستوى داللة  إلى التخصص العلمي يعزىقطاع غزة ب

 الخبرة -ت

واقع استخدام األساليب الكمية في حول عدم وجود فروق بين متوسطات آراء أفراد العينة 
 العسكري( )الشق لمشكالت في المستويات العليا بوزارة الداخلية واألمن الوطنياتخاذ القرار وحل ا

 (.α≤0.05) عند مستوى داللة إلى سنوات الخبرة يعزىقطاع غزة ب
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 العمر -ث

واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ حول وجود فروق بين متوسطات آراء أفراد العينة 
قطاع ب ري()الشق العسك يا بوزارة الداخلية واألمن الوطنيالقرار وحل المشكالت في المستويات العل
أقل من  –عام  31فئة "منلوالفروق لصالح ا(، α≤0.05) غزة يعزى إلى العمر عند مستوى داللة

 عام".1.

  مصادر المعرفة باألساليب الكميةالمحور الثاني: 
 بية بنسبةالتدريب والدورات التدريالمصدر األول من مصادر المعرفة باألساليب 

( ثم تليها الخبرة خالل العمل ثم الدراسات األكاديمية مضاف إليها الدراسات األكاديمية %.694)
 (.6.4ل المرتبة الثالثة بنسبة )العليا تحت

 المحور الثالث: المعرفة باألساليب الكمية
من الوطني المعرفة باألساليب الكمية عند متخذي القرار بوزارة الداخلية واألجود عالقة بين و 

ستوى عند م الشق العسكري( وبين استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت)
متوسطة لدى المستويات  (، كذلك يمكن القول إن درجة المعرفة باألساليب الكميةα≤0.05)داللة 

ى أخر من بين إل واألمن الوطني، ولكن تتفاوت درجة المعرفة من أسلوب ةالعليا في وزارة الداخلي
ة ثم الخبرة من مصادر المعرف الدورات التدريبية المرتبة األولىاألساليب الكمية، ويعتبر التدريب و 

 العليا. واألكاديميةخالل العمل، ثم الدراسات األكاديمية 

 ساليب الكميةالمحور الرابع: الرغبة في التعرف على األ
لوطني ا واألمنبوزارة الداخلية  الكمية باألسالي على التعرف في وجود عالقة بين الرغبة

(، α≤0.05ة )عند مستوى دالل وبين استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت
كذلك توجد رغبة كبيرة لدى المستويات العليا في وزارة الداخلية واألمن الوطني لزيادة المعرفة 

 التدريبية. ية والدوراتباألساليب الكمية من خالل العمل، الجهود الذات
 ساليب الكميةلستخدام األ عملكالمحور الخامس: حاجة 
الشق )الحاجة إلى استخدام األساليب الكمية بوزارة الداخلية واألمن الوطني وجود عالقة بين 

لة عند مستوى دال العسكري( وبين استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت
(α≤0.05 كما ،) تبين وجود حاجة كبيرة جدا الستخدام األساليب الكمية وزارة الداخلية واألمن

األساليب الكمية  الوطني، ولالستفادة من استخدامها في مجاالت عديدة والفائدة الرئيسة الستخدام
 اتخاذ مليةع القرار، وتسريع اتخاذ جودة المناسب، وتحسين الوقت في المعلومات من المزيد توفر
 .القرار
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 الكمية األساليب لستخدام من الوطنيوزارة الداخلية واأل المحور السادس: دعم
استخدام  وبين الكمية األساليب الستخدام من الوطنيوزارة الداخلية واأل وجود عالقة بين دعم

(، كذلك يمكن α≤0.05)عند مستوى داللة  األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت
 في ةمتخصص تدريبية دورات لحضور العاملين الداخلية واألمن الوطني ترشح القول إن وزارة

 ستخدامال العاملين الكمية، وتوجه األساليب مخرجات من المتخذة القرارات الكمية، وتدعم األساليب
الكمية لكنها ال توفر الدعم المالي، والمتخصصين، وال توفر معلومات دقيقة يمكن  األساليب

 ا في استخدام األساليب الكمية.االعتماد عليه
 األساليب الكمية في اتخاذ القرار لستخدام مة البيئة السياسيةء: مواابعالمحور الس

مة البيئة السياسية الستخدام األساليب الكمية بوزارة الداخلية واألمن مواءوجود عالقة بين 
ند ع لقرار وحل المشكالتالشق العسكري( وبين استخدام األساليب الكمية في اتخاذ ا)الوطني 

 التوالتدخ السياسية السياسية والتدخالت (. كذلك تبين أن التجاذباتα≤0.05) مستوى داللة
 استخدامب الوطني واألمن الداخلية بوزارة اتخاذ القرار وحل المشكالت في سلبا   أثرت الخارجية
 .الكمية بشكل كبير جدا   األساليب

 اا: توصيات الدراسة رابع
النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، فإن هناك بعض التوصيات التي تم اقتراحها  في ضوء

 وهي:

  لتطوير العمل في وزارة الداخلية واألمن الوطنيالكفاءات و  التخصصاتاالهتمام بتنوع. 
  باألساليب  إعادة النظر في المناهج التعليمية التي تتعلقبالجامعات الفلسطينية حث

 األساليب األخرى بحيث يتم محاكاتها للواقع العملي بشكل يسموالكمية مع عدم إهمال 

عن األسلوب التقليدي المتبع حاليا  في تدريس تلك المساقات مما له أثار سلبية على مدى 
األساليب، مما ينعكس على استخداماتها في الحياة العملية وفعاليتها في اتخاذ  فهم تلك
 .القرارات

  ي فبما يتناسب مع البيئة الخاصة باألساليب الكمية  ةختصكز أبحاث ماإنشاء مر ضرورة
 وزارة الداخلية واألمن الوطني. 

 أسيسهتالوزارة في  شرعتمركز المعلومات الذي  إنشاءاعتماد واستكمال إجراءات ء بالبد 
ي عليها ف االعتماديحتوي على بيانات دقيقة يمكن والذي يجب أن الفترة األخيرة، 

 لفة وخاصة األساليب الكمية.االستخدامات المخت
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 لمستويات ا وخاصة في ستخدام األساليب الكمية بالطرق العلمية الصحيحةا ضرورة تعزيز
 اتخاذ جودة وتحسين المعلومات من المزيد لتوفر ،وزارة الداخلية واألمن الوطنيب العليا
 .القرار

 الكمية والعمل  األساليب التوسع في استخدام سياسة وزارة الداخلية واألمن الوطني أن تتبنى
 وضع أسس لتطبيق األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت.على 

  االهتمام بتدريب صانعي القرارات علـى استخدام األساليب الكمية بالطرق العلمية
 .الصحيحة لرفع كفاءة وفاعلية القرارات التي يتخذونها

  ام األساليب الكمية للمساعدة في اتخـاذالوعي ألهمية ومزايا استخد زيادةالعمل على 

توحة ولقاءات مفوعمل مناقشات قصص النجاح  تركز علىندوات القرارات عن طريق عقد 
 ومتخذي القرارات في وزارة الداخلية واألمن الوطني. بين األكـاديميين

  زز تطبيق تعتوفير بيئة مستقرة لل ،التجاذبات السياسية داخلية واألمن الوطنيوزارة التحييد
 أهداف وزارة الداخلية واألمن الوطني.

  عادة اللحمة لشقي الوطن )غزة فتح وحماسحركتي بين العمل على إنهاء االنقسام ، وا 
 والضفة(.
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 خامساا: خطة ُمقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة الخاصة:

 البرامج واألنشطة الهدف م
الجهة المخولة في 

 الوزارة
م ؤشرات 
 اتبرر القياس/الم  

1. 

 االهتمام بتنوع التخصصات
الكفاءات لتطوير العمل في و 

وزارة الداخلية واألمن 
 .الوطني

 

 

تحديد التخصــــصــــات والكفاءات  -
التي تحتاجها وزارة الداخلية واألمن 

 الوطني )الشق العسكري(.

إعـادة تدوير التخصـــــــــــــصـــــــــــــات  -
والكفــــاءات بنــــاء على احتيــــاجــــات 

 الوزارة.

لتقييم تصـــــــــــــميم نظــــــام فعــــــال  -
 ومتابعة الموارد البشرية المتميزة.

اإلدارة العامة للتخطيط  -
 والتطوير.

 هيئة التنظيم واإلدارة. -

قـــــــــــائـــــــــــمـــــــــــة  -
بــاالحتيــاجــات من 
التخصــــــــــصــــــــــات 
والـكـفـــــــاءات التي 

 .تحتاجها الوزارة

تـــــــدوير بعض  -
التخصــــــــــصــــــــــات 
والكفاءات الماكن 
عمل أخرى حسب 

 احتياج الوزارة.

2. 

 يةالجامعات الفلســــــــــــطينحث 
ــــ إعــــادة النظر في المنــــاهج ب

ــتــعــلــيــمــيـــــــة الــتــي تــتــعــلــق  ال

 .باألساليب الكمية

الجـــامعـــات ورشـــــــــــــــة عمـــل بين  -
 .والمعنين في هذا المجال

اإلدارة العامة للتخطيط  -
والتطوير، بــــالتعــــاون مع 
اإلدارة العـــامـــة للعالقـــات 

 العامة واإلعالم.

 تنفيذ النشاط. -

3. 

 ةكز أبحاث مختصاإنشاء مر 
ب الكمية بما يتناسباألساليب 

ة وزار في مع البيئة الخاصة 
 الداخلية واألمن الوطني. 

إنشــاء مركز مختص باألســاليب  -
 الكمية.

 

وزارة الــداخليــة واألمن  -
 .الوطني

 إنشاء المركز. -

ــــــــجــــــــمــــــــيــــــــع  - ت
 المعلومات.

4. 

 واســـــــــــــتكمــال بــاعتمــاد البــدء
 مـــركـــز إنشـــــــــــــــــــاء إجـــراءات
 شـــــــــــــرعــت الــذي المعلومــات

 رةالفت تأســـــــــيســـــــــه في الوزارة
 أن يجـــــــب والـــــــذي األخيرة،
 دقيقـــة بيـــانـــات على يحتوي
 في عليهــــــا االعتمــــــاد يمكن

 المختلفـــــة االســـــــــــــتخـــــدامـــــات
 .الكمية األساليب وخاصة

إعــــادة العمــــل في اســـــــــــــتكمــــال  -
 إجراءات إنشاء مركز الملومات.

تجميع كــافــة المعلومــات الالزمــة  -
الســـــــــــــتخـــدام األســـــــــــــــاليـــب الكميـــة 

 .وتصنيفها وتبويبها

الــداخليــة واألمن  وزارة -
 .الوطني

 .تنفيذ النشاط -

ــــــــجــــــــمــــــــيــــــــع  - ت
 المعلومات.
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 البرامج واألنشطة الهدف م
الجهة المخولة في 

 الوزارة
م ؤشرات 
 اتبرر القياس/الم  

5. 

ستخدام األساليب ا تعزيز
الكمية بالطرق العلمية 

وخاصة في  الصحيحة
وزارة المستويات العليا ب

 ،الداخلية واألمن الوطني
 المعلومات من المزيد لتوفر

 .القرار اتخاذ جودة وتحسين

 ورشة عمل -

 املين دورات تدريبية للع -

وزارة الــداخليــة واألمن  -
 .الوطني

 إدارة التخطيط. -

المـــــــديريـــــــة العـــــــامـــــــة  -
 .للتدريب

 تنفيذ النشاط. -

6. 

وزارة الداخلية واألمن  تبنى
التوسع في  سياسة الوطني

الكمية  استخدام األساليب
وضع أسس على والعمل 

لتطبيق األساليب الكمية في 
 اتخاذ القرار وحل المشكالت.

 

ع التوسخطة دقيقة إلجراء وضع  -
 .في تطبيق األساليب الكمية

إدخــال األســــــــــــــاليــب الكميــة في  -
  التطبيقات العملية.

العمـل على تـأمين موازنـة مـالية  -
سنوية حسب ما تقتضيه احتياجات 
 العمل الستخدام األساليب الكمية

وزارة الــداخليــة واألمن  -
 الوطني.

 لتخطيطالعامة لدارة اإل -
 .والتطوير

اإلدارة العــامــة للمــاليــة  -
 العسكرية.

 .تنفيذ النشاط -

 وضع الخطة. -

إدخـــــــال أحـــــــد  -
األســـــــاليب الكمية 
فــي الــتــطــبــيــقـــــــات 

 العملية.

وجــــــــــــــــــــــود  -
مخصصات مالية 
الســــــــــــــــــــتــــــــخــــــــدام 
 األساليب الكمية.

7. 

االهتمام بتدريب صانعي 
القرارات علـى استخدام 
األساليب الكمية بالطرق 
 العلمية الصحيحة لرفع كفاءة
وفاعلية القرارات التي 

 .يتخذونها
 

تـكـثـيـف الـلقـــــــاءات بين اإلدارة  -
العليا والمرؤوســــــين لتطوير العالقة 
بين المســـــــــــــئولين والعــــــاملين لفهم 

 الحاجات النفسية للعاملين.

عقـــد دورات تـــدريبيـــة في مجـــال  -
 العالقات اإلنسانية.

الجــــــانــــــب إبراز دور العمـــــل بــــــ -
 .التكنولوجي

تويات للمســــدورات متخصــــصــــة  -
في مجـــال نظم المعلومــــات العليـــا 

 اإلدارة العليا. -

 العالقات العامة. -

ـــــــــعـــــــــامـــــــــة  - اإلدارة ال
 للحاسوب العسكري.

رفــــــــع الــــــــروح  -
فـــي الـــمـــعـــنـــويـــــــة 
 .اتخاذ القرار

تــحســـــــــــــيــن جــودة 
 اتخاذ القرار.

مشــــــــــــــــــــاركــــــــة  -
( مـــــــــــــن 41%)

مجتمع الدراســــــــــــة 
ــــــــــدورات فــــــــــي ا ل
 التدريبية.
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 البرامج واألنشطة الهدف م
الجهة المخولة في 

 الوزارة
م ؤشرات 
 اتبرر القياس/الم  

من خالل متخصــــصــــين في إعداد 
 البرامج على الحاسب اآللي.

8. 

الوعي  زيادةالعمل على 
ألهمية ومزايا استخدام 
األساليب الكمية للمساعدة 

القرارات عن طريق  في اتخـاذ
 تركز علىعقد ندوات 

وعمل قصص النجاح 
ولقاءات مفتوحة مناقشات 

ومتخذي  بين األكـاديميين
القرارات في وزارة الداخلية 

 واألمن الوطني.

المســـــــــــــتويـــات ع عقـــد لقـــاءات م -
العليا، ومختصــــــــين في األســــــــاليب 

 . الكمية

تركز عمل بروشــــورات ونشــــرات  -
قصـــــــــص النجاح األســـــــــاليب على 

الكميـــــــة في اتخـــــــاذ القرار وحـــــــل 
 .المشكالت

 العالقات العامة. -

 إدارة التخطيط. -

المـــــــديريـــــــة العـــــــامـــــــة  -
 .للتدريب

 تنفيذ النشاط. -

 اللقاءاتتوثيق  -
وعمل محاضـــــــــــر 

 اجتماع.

9. 

وزارة الداخلية واألمن تحييد 
 ،الوطني التجاذبات السياسية

توفير بيئة مستقرة لتعزز ل
تطبيق أهداف وزارة الداخلية 

 واألمن الوطني.

 

حول أهميــــة  عقــــد ورش عمــــل -
وزارة الــداخليــة وتحيــدهــا التجــاذبــات 

 .السياسية

عقــد ورش عمــل مع أعضــــــــــــــاء  -
المجلس التشــــريعي، مجلس رئاســــة 

 الوزراء.

ارة العامة للعالقات اإلد -
 العامة واإلعالم.

وزارة الـــــــداخليـــــــة واألمن 
 الوطني.

 

 تنفيذ النشاط. -

10. 

العمل على إنهاء االنقسام 
بين حركتي فتح وحماس، 
عادة اللحمة لشقي الوطن  وا 

 )غزة والضفة(.

 

عــمـــــــل نـــــــدوات حــول خــطــورة  -
 .االنقسام

التواصل مع رئاسة الوزراء على  -
 طن.أهمية لحمة شقي الو 

اإلدارة العامة للعالقات  -
 العامة واإلعالم.

 

 تنفيذ النشاط.
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 : الدراسات المقترحةسادساا 
 شق )ال وزارة الداخلية واألمن الوطني فيستخدام األساليب الكمية معيقات تطبيق اال

 . العسكري(، وسبل التغلب عليها

  الداخلية  في وزارة شكالتفي اتخاذ القرار وحل المتطبيق األساليب الكمية مقترحة دراسة
 .)الشق العسكري( واألمن الوطني

  عداد مخطط لتدفق عملية تطبيق األساليب الكمية في وزارة الداخلية إلإجراء دراسات
 واألمن الوطني.

  عالقة تطبيق األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت بالبيئة التنظيمية في وزارة
 .الداخلية واألمن الوطني

 ي وزارة ف األساليب العلمية في اتخاذ القرارات وحل المشكالت استخدام طلبات تفعيلمت
 .الداخلية واألمن الوطني )الشق العسكري(
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دار عمان:  .1ط .بحوث العملياتم(. 6119الجواد، دالل صادق، والفتال، حميد ناصر. )
 اليازوري للنشر والتوزيع.

 وزارة الداخلية واألمن الوطني، غزة. .من نحنم(. 2016) .جهاز األمن الداخلي
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 غزة.  ،وزارة الداخلية واألمن الوطني .نبذه تعريفية. (م2016) .مايةجهاز األمن والح

 وزارة الداخلية واألمن الوطني، غزة. . الخطة السنوية م(.2016) .جهاز الشرطة العسكرية

اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا  .1ط .دعم القرارات في المنظماتم(. 6116حجازي، محمد حافظ. )
 الطباعة والنشر.

م(. تقييم مدى استخدام أساليب بحوث العمليات في اتخاذ القرارات 6113اء علي. )حسن، فد
ية في صناعة الهندسالخاصة باختيار المزيج اإلنتاجي األمثل: دراسة ميدانية على شركات ال

 .16-8.(. 1).3، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية. الساحل السوري

م(. استخدام بحوث العمليات في اتخاذ 6118أمال نبيلة. ) حركات، سعدة وكحيلة، وساسان،
 القرارات اإلدارية، مداخلة بجامعة سكيكدة، الجزائر. 

(. معوقات استخدام األساليب الكمية وعالقتها بجودة م6113حسونة، عصام الدين محمد. )
انية، إلنسسلسلة العلوم ا ."القارات اإلدارية "دراسة ميدانية للبنوك العاملة في فلسطين

1.(6،)31.-3... 

 م6116حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية دراسة في المتغيرات السياسية م(. 6111حمد، غازي. )
 ، فلسطين.غزة-جامعة األزهر(، غير منشورة )رسالة ماجستير

 األداء المصرفي العراقي )دراسةيجية اتخاذ القرارات في م(. استرات6118الخزرجي، منير حسين. )
 ..8-19( ص69)1مجلة اإلدارة واالقتصاد،  .يلية(تحل

 الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.  .بحوث العمليات . م(.611راتول، محمد. )

 : د. ن.الطريق الصعب" تجربة حماس في الحكومة الحادية عشر. غزة (.6119رزقة، يوسف. )
 6113_ 6111م قطاع غزة التجربة السياسية لحركة حماس في حكم(. 6113الزناتي، محمد. )

 ، فلسطين.غزة-(. جامعة األزهرغير منشورة )رسالة ماجستير
 .2005( لعام 8قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم)م(. .611دولة فلسطين. )

 م بشأن الدفاع المدني.1899( لسنة 3قانون رقم )م(. 1899دولة فلسطين. )

 والتوزيع. للنشر العلمي اإلعصار عمان: دار .يةحكوم إدارةم(. 6111محمد. ) زاهد ديري،
 عمان: دار وائل للنشر. .1ط .نظم دعم القراراتم(. .611السالمي، عالء عبد الرزاق محمد. )

م(. اتجاهات العاملين نحو استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار 1888السامرائي، حسين. )
  .166-..1 (،39). ،العامةمجلة اإلدارة في القطاع الحكومي األردني. 

 واقع إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة فـي وزارة الداخليـة واألمـنم(. 6119السر، أيمـن. )

 .غزة، فلسطين-اإلسالميةر غير منشورة( الجامعة . )رسالة ماجستيالوطني في قطاع غزة
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األردن:  .1ط .لعملياتالجديد في األساليب الكمية وبحوث ام(. 6111سعيد، سهيلة عبد اهلل. )
 دار حامد للنشر والتوزيع،

العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار اإلداري في المنظمات الصحية م(. 6111سليمان، أحمد. )
 العربية البريطانية، الرياض. األكاديمية(. غير منشورة )رسالة ماجستير بالرياض

حل المشكالت: دراسة تطبيقية على األساليب الكمية في صنع القرار و م(. 6116شاليل، فارس. )
 طين.، فلسغزة-(. الجامعة اإلسالميةغير منشورة )رسالة ماجستيرجهاز الدفاع المدني بغزة 
ة . )رسالمفاهيم اإلبداع اإلداري ودوره في اتخاذ القراراتم(. 6116الشيخ، عارف عبد المحسن. )

 ماجستير غير منشورة(. جامعة الملك عبد العزيز، السعودية.

عمان: دار وائل  .1ط .بحوث العمليات تطبيق وخوارزمياتم(. 1888الصفدي، محمد سالم. )
 للنشر.

 ع ومقتضيات الطموح".إصالح األمن الفلسطيني "بين تحديات الواقم(. 6111صقر، مصباح. )
 ن. : د.غزة .1ط

اذ القرارات األساليب الكمية ودورها في اتخم(. 6111طالب، سمية، وبوجمعة، فاطمة الزهراء. )
 ، مداخلة في جامعة أبي بكر بلقا يد تلمسان.اإلدارية

عمان: دار المسيرة  .مقدمة في بحوث العملياتم(. 6118الطراونة، محمد، وعبيدات، سليمان. )
 والتوزيع والطباعة. للنشر

دانية يدراسة م)م(. واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية 6116طيار، أحسن. )
 (. 1)9، المجلة األردنية في إدارة األعمال .(بقطب المحروقات في والية سكيكدة بالجزائر

 م(. واقع استخدام األساليب الكمية في تحليل المشكالت6113عاشور، يوسف حسين. )

 ..8 بالقطاع الحكومي بدولة فلسطين، اإلداري العدد
 .(د. ن): . فلسطين.، طم(. مقدمة في بحوث العمليات6116عاشور، يوسف. )

م(. واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت 6119عايش، جابر محمد. )
، غزة-(. الجامعة اإلسالميةغير منشورة )رسالة ماجستيرلدى المؤسسات األهلية بقطاع غزة 

 فلسطين.

البحث العلمي مفهومه  م(.6111عبيدات، ذوقان؛ وعدس، عبد الرحمن؛ وعبد الخالق، كايد. )
 عمان: دار الفكر. .أدواته وأساليبه
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دور المعلومات في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية: دراسة م(. .611العتيبي، فيجان محيا علوش. )
غير  ر)رسالة ماجستي تطبيقية على العاملين في المديرية العامة للجوازات بمدينة الرياض

 بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.(. كلية الدارسات العليا منشورة

 ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية في العلوم السلوكية(. م.188العساف، صالح حمد. )
 الرياض: مكتبة العبيكان.

  www.rsscrs.infoاإللكترونية . مكتبة هاني عرب .بحوث العملياتهـ(. 1.68، هاني. )عرب
دور استخدام األساليب الكمية في تحسين أداء المؤسسات م(. .611العرايشي، مازن عطا. )

ير غ )رسالة ماجستير الصحية الحكومية في قطاع غزة )دراسة حالة مجمع الشفاء الطبي(.
ليا، اإلدارة والسياسية للدراسات الع وأكاديمية(. البرنامج المشترك بين جامعة األقصى منشورة
 غزة.

 مج جهازي األمن الداخلي واألمن الوقائي وسبل التغلب عليهامعيقات دم(. .611عرفة، علي. )
دارة اإل وأكاديمية(. البرنامج المشترك بين جامعة األقصى غير منشورة )رسالة ماجستير

 والسياسية للدراسات العليا، غزة.
 ، األردن: عالم الكتب الحديثة.أساسيات في بحوث العمليات(. 6113عزام، صبري. )
دار كنوز المعرفة للنشر  .1ط .إدارة اتخاذ القرار اإلداريم(. 6116محمد. )العزاوي، خليل 
 والتوزيع. 

معوقات تطبيق األساليب العلمية في اتخاذ القرار اإلداري م(. .611العمري، يوسف محمد. )
 (. جامعة أم القرى، السعودية.غير منشورة )دراسة ماجستير لمديري المدارس بمحافظة المخواة

، منتدى المحاسب العربي األزمات إدارةم(. 6111نورالدين. )العنزة، 
http://mouhasaba.3oloum.org. 

 القاهرة: إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع. .إدارة األزمات في المستشفياتم(. 6111عليوة، السيد. )

 اليازوري عمان: دار .1. طاألساليب الكمية في اإلدارة، الطبعة العربيةم(. .611الفضل، مؤيد. )
 العلمية للنشر والتوزيع.
الوراق  . عمان:1. طم(. المنهج الكمي في إدارة األعمال6116) .الفضل، مؤيد عبد المحسن

 للنشر والتوزيع.

 .مبادئ اإلحصاء واستخداماتها في مجاالت الخدمة االجتماعيةم(. 1886كشك، محمد بهجت. )
 اإلسكندرية: دار الطباعة الحرة.. 1ط

 بنغازي: دار الكتب الوطنية. .1ط .بحوث العملياتم(. 6116يمان محمد. )مرجان، سل



038 

 

تطــوير استراتيجية إدارية تربوية لزيادة كفاءة العاملين م(. 6116المعايطــة، رقيــة عــدنان فرحــان. )
غير  توراه)رسالة دك في وزارة التربية والتعليم األردنية في ضوء منهجية إعادة هندسة البشر

 ا، األردن.عة عمان العربية للدراسات العلي(، جامرةمنشو 
إبريل  .م(. من نحن. تاريخ االطالع: 6116. )الموقع اإللكتروني لجهاز الشرطة الفلسطينية

 .http://www.police.ps م،6116
إبريل  .م(. من نحن. تاريخ اإلطالع:6116. )الموقع اإللكتروني لوزارة الداخلية واألمن الوطني

  .http://www.moi.gov.psم، 6116
إبريل  1م(. من نحن. تاريخ اإلطالع:6116. )موقع الدفاع المدني الفلسطيني اإللكترونيال

 http://www.dcd.gov.ps .م، 6116
إبريل  1:م(. من نحن. تاريخ اإلطالع6116اإللكتروني لهيئة التوجيه السياسية والمعنوي. )موقع ال

  shttp://www.gca.gov.p.  م،6116

 .1ط. القدرة على اتخاذ القرار وعالقتها بمركز الضبط م(.6111موسى، شهرزاد محمد شهاب. )
 عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.

 دار زهران للنشر.عمان:  .1ط .األساليب الكمية في اإلدارةم(. 6111الموسوي، منهم زمزير. )
دور البرمجة باألهداف في دعم القرار الخاص بإدارة مخاطر م(. 6116ج. )نسيمة، مجاهد لعر 
 تلمسان GIPLAIT دراسة حالة الوحدة الفرعية لمجتمع إنتاج الحليب ومشتقاته-سلسلة اإلمداد
 جامعة آبي بكر بلقايد، الجزائر. غير منشورة(. )رسالة دكتوراه

يرها في وزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع واقع إدارة األزمات وسبل تطو م(. .611نصر، إياد. )
إلدارة ا وأكاديمية(. البرنامج المشترك بين جامعة األقصى غير منشورة )رسالة ماجستير غزة

 والسياسية للدراسات العليا، غزة.

 . وزارة الداخلية واألمن الوطني، غزة.هيكلياتم(. 2016هيئة التنظيم واإلدارة. )
           .عمان: دار حامد .األساليب الكمية: مدخل اتخاذ القراراتم(. 6111يم. )الهيتي، خالد عبد الرح

محمد. الوادي، محمود حسين؛ ويامن، إسماعيل يونس؛ وعساف، أحمد عارف؛ وخريس، إبراهيم 
 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. .االقتصاد اإلداريم(. 6111)

موقع ويكيبيديا )الموسوعة م(. 2011قاهرة، )وثيقة المصالحة الفلسطينية، ال
 https://ar.wikipedia.org/wiki )الحرة

المؤسسة  الجزائر: .تحديات المناخ االقتصادي الجديد م(.6113الوطني، الملتقى األول. )
 .االقتصادية الجزائرية

http://www.dcd.gov.ps/
http://www.dcd.gov.ps/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D9%83%D8%A9
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 المقابالت اا:ثالث
م، الساعة 6116/./.1ربان، عميد كلية الرباط الجامعية، بتاريخ مع عميد كمال محمد تمقابلة 

 م.16:31

م، 6116/./61ليمان، رئيس هيئة القضاء العسكري، بتاريخ مقابلة مع عقيد حقوقي ناصر ذياب س
 ص. 11:31الساعة 

اريخ بت اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير. عام ، مدير، أمقابلة مع مقدم رمضان سعيد الناعوق
 ص. 11:11م، الساعة 6116/./61

، بتاريخ العاملة للمالية العسكريةد نمر شاهين، مدير عام اإلدارة لواء محمو مع مقابلة 
 ص. 11:31م، الساعة .611/./.6

م 6116/./66، بتاريخ المديرية العامة للتدريب عام مقابلة مع عقيد حقوقي عطية منصور، مدير
 م.1:11الساعة 

م، الساعة 6116/./68، رئيس لجنة التخصصات، بتاريخ سليمان أبو رخيةأشرف مقابلة مع مقدم 
 م.16:11

م، 6116/./31، بتاريخ مقابلة مع عميد ماهر صالح بنات، مدير عام هيئة التنظيم واإلدارة
 ص. 8:11الساعة 

 ، بتاريخنائب مدير عام هيئة التنظيم واإلدارة ب، مقابلة مع عقيد إبراهيم محمد الناعوق،
 ص. 11:31م، الساعة 6116/./31

م 6116/./.6الوطني، بتاريخ  الفي مراقب عام وزارة الداخلية واألمن د اهللمحمد عب مقابلة مع لواء
 ص. 11:31الساعة 
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 قائمة المالحق
           

  

 أعضاء محكمين أداة الدراسة: (0) ملحق
 مكان العمل السم م.
 اإلسالميةالجامعة  أستاذ مشارك، إدارة األعمال، الهابيل إسماعيلد. وسيم   .1
 وسف عبد عطية بحرد. ي  .6

أستاذ مشارك، إدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيمي، الجامعة 
 اإلسالمية

 ميةاإلسالأستاذ إدارة األعمال والعلوم المالية والمصرفية، الجامعة   د. ياسر عبد طه الشرفا  .3
  الميةساإلخبير تنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات، الجامعة  أبو الروس د. سامي علي  ..
 أستاذ مساعد، االقتصاد والعلوم السياسية، الجامعة اإلسالمية. الرفاتي د. عالء الدين عادل  ..
 اإلسالميةأستاذ مساعد، كلية التجارة، الجامعة  د. خالد عبد دهليز  .6
 ، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية.أستاذ مساعد د. أكرم إسماعيل سمور  .1
 د. نافز محمد بركات  .9

 يالتطبيق واإلحصاءقسم االقتصاد والعلوم السياسية رئيس 
 الجامعة اإلسالمية.

8.  
 اللوحعبد شعبان د. نبيل 

استشاري تنمية بشرية، رئيس اتحاد المدربين الفلسطينيين، مدير 
 ،العامة للتدريب والتطوير في ديوان الموظفين العام اإلدارةعام 

 ت العليا، غزةمحاضر في أكاديمية اإلدارة والسياسية للدراسا
 محاضر في أكاديمية اإلدارة والسياسية للدراسات العليا، غزة. راضي رعبد القادد. أيمن   .11
11.  

 المدهون إبراهيمد. محمد 

وزير سابق لوزارة الشباب والرياضة، رئيس ديوان الموظفين 
محاضر في أكاديمية اإلدارة والسياسية للدراسات العليا، العام، 
 غزة.

 بو زايدأب عبد اهلل الرائد/ حبي  .16
مدير وحدة التخطيط والتطوير في قوى األمن العام، وزارة 

 الداخلية واألمن الوطني.
 اللوحيوسف الرائد/ أحمد   .13

ركان االستخبارات في الشرطة العسكرية، وزارة الداخلية أمدير 
 واألمن الوطني
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 (: الستبانة في شكلها النهائي6ملحق )

 

 استبانة خاصة برسالة ماجستير 

 يقوم الباحث بإجراء دراسة حول

واقع استخدام األساليب الكمية يف اختاذ القرار وحل املشكالت يف املستويات 
 قطاع غزة - األمن الوطني )الشق العسكري(العليا بوزارة الداخلية و

 .األعمال إدارةكمتطلب للحصول على درجة الماجستير من الجامعة اإلسالمية، كلية التجارة، قسم 
 

يرجى التكرم بتعبئة الستبانة المرفقة، بعد قراءة كل عبارة من عبارات الستبانة لذا 
 اإلجابة في المكان المحدد.قراءة متأنية ووضع 

نها لن تستخدم إل ألغراض البحث العلمي فقط، كما علم اا بأن إجابتك ستعامل بسرية تامة وا 
 أن النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة تتوقف على صحة اإلجابة.

 

 شاكرين حسن تعاونكم،
 

 الباحث                               
 سفيان نبيل خضر

 1599222991 
 

م6116-هـ 1.31

 غزة – اإلسالمية الجامعة

 اــــالعلي اتــالدراس عمادة

 كلـــــــية التجـــــــــــــــارة

 األعمــــــال إدارة قســــــم

 

 



ستبانة نحب نن نوح  لكم مهووم األساليب الكمية وتعريهوا قبل تعبئة اال  

 تخاذاساليب التحليل الكمي وعمليات العمليات، أبحوث  :مسميات أخرى مثل ساليب الكمية لهااأل
 .القرار

بيرة نظمة كأدارة إساليب العلمية لحل المعضالت المعقدة في استخدام األ األساليب الكمية هي:
 الحكومية،المؤسسات غير  المصانع،موال في ولية واألالمعدات والمواد األمن القوى العاملة و 

 . المؤسسات المدنية والمؤسسات العسكرية الحكومية،المؤسسات 
 : البيانات الشخصية األولالقسم 

 ( في المكان المناسب:√الرجاء وضع عالمة )

 :الفئة العمرية -1

   عام 1.أقل من –عام  1.من     م  عا 1.أقل من  – عام31من     عام   31أقل من  

 عام فأكثر 61                                     عام 61أقل من –عام  1.من 

 الجنس: -6
  ذكر                          أنثى

 طبيعة العمل: -4

      مساعد قائد جهاز         قائد جهازنائب        قائد جهاز         مستشار وزير      

نائب مدير مديرية     مدير مديرية             نائب رئيس هيئة       رئيس هيئة        

 نائب مدير إدارة عامة/ مركزية                      مدير إدارة عامة / مركزية    

 سنوات الخبرة:  -3

                   سنة .1اقل من –سنوات  11من  سنوات 11 أقل من – سنوات .من  سنوات   .أقل من  

 سنة فأكثر  .1 

 الرتبة العسكرية: -5

         رائد          مقدم                  عقيد          عميد                      لواء  

 المؤهل العلمي:  -2

 دكتوراه       ماجستير      بكالوريوس          دبلوم      ثانوية عامة فأقل 
 العلمي:التخصص  -1

       تربية            آداب              طب  هندسة       دارة/اقتصاد/محاسبةإ 
  .......(  ..............)حدد خرى أ                قانون  
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 -محاور الدراسة: القسم الثاني: 
 ول: مصادر المعرفة باألساليب الكميةالمحور األ  

 ر(كثر من خياأ)يمكن تحديد األساليب الكمية في على معرفتك الرجاء تحديد مصادر الحصول 
 خبرة من خالل العمل ة جهود ذاتي  علياأكاديمية  دراسات األكاديمية دراسة  

 ....(  )حدد ..............، ................خرى أ   دورات تدريبية  

 المؤهل العلمي والتخصص -أ

لقرار ية في اتخاذ االمؤهل العلمي والتخصص في استخدامك لألساليب الكم واقعالرجاء تحديد 
 حدى الخيارات المتاحة:إسئلة اآلتية بتحديد جابة على األاإل خالل المشكالت من وحل

 

 الخبرة: -ب

الخبرة في استخدامك لألساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت من واقع الرجاء تحديد 
 حدى الخيارات المتاحة:إسئلة اآلتية بتحديد جابة على األاإلخالل 

 كبيرة الفقرة م
 جدا

 ةقليل متوسطة كبيرة
ة قليل
 جدا

التعليمية على معلومات ومفاهيم  يحصلت ضمن دراست 1
  .و بحوث العملياتأساليب الكمية عن األ

     

والمهمات  يداء عملأالجامعية في  يدراست نيساعدت 6
  باستخدام األساليب الكمية. إلي  الموكلة 

     

 يداء عملأعلمي بشكل خاص في لا يتخصص نيساعد 3
 .ليإالموكلة والمهمات 

     

ي ئي فداأ سيزيد من ىعلأعلمية  إن حصولي على درجة .
  عملي لألفضل.

     

ن الوطني مبوزارة الداخلية واأل المستويات العلياالعمل في  .
 .مختلفةمؤهالت علمية بتخصصات  ىلإبحاجة 

     

كبيرة  لفقرةا م
 جدا

 ةقليل متوسطة كبيرة
 قليلة
 جدا
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 استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالتالمحور الثاني: 
جابة اإل خالل من المشكالت وحل القرار اتخاذ في الكمية األساليب استخدام واقعالرجاء تحديد 

 حدى الخيارات المتاحة:إبتحديد  تاليةسئلة العلى األ

كبيرة  الفقرة م
 ا  جد

 قليلة متوسطة كبيرة
 قليلة
 جدا  

      رغبتي في زيادة معرفتي باألساليب الكمية قوية. 1
      استخدامي لألساليب الكمية زاد في ترشيد القرارات. 6
 ساليباألاستخدام  الوطني واألمنتبني وزارة الداخلية ت 3

 .اتخاذ القراراتو الكمية في ترشيد 
     

 األنظمةالوطني  األمنو وفرت وزارة الداخلية  .
 كمية.ال األساليبوالبرمجيات المتخصصة الستخدام 

     

األساليب الكمية أحد الطرق الرئيسية في اتخاذ القرار  .
 وحل المشكالت.

     

يوجد كوادر بشرية متخصصة الستخدام األساليب  6
 الكمية في وزارة الداخلية واألمن الوطني.

     

ساليب نحو استخدام األ يجابيا  إية البيئة السياس أثرت 1
 .طنيمن الو الكمية واتخاذ القرار في وزارة الداخلية واأل

     
 

 

 

ل مفاهيم العم طورت وحس نتحصلت على دورات متعددة  1
  .و المناهج العلميةأساليب الكمية باستخدام األ

     

 ساليباأل التدريبية بعضا منتعلمت خالل الدورات  6
  .الكمية

     

       .ا  ساليب الكمية عمليقمت بتطبيق نماذج ومناهج األ 3
 ن القرارات غالبا  أ الحظتللعمل  يمن خالل ممارست .

  موفقة بنسبة كبيرة.كانت 
     

 ىلإجة ابح نينالحظت أ للعمل يمن خالل ممارست .
 .فضلأ قراراتلخرى تؤدي أساليب علمية أ

     

لى ع أعانتنيالعديد من الخبرات  يعمل لمن خال اكتسبت 6
 .لفضأللوصول لقرارات  خرىعلمية أساليب أ استخدام
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 المحور الثالث: المعرفة باألساليب الكمية
ة سئلة اآلتيجابة على األاإل خالل ساليب الكمية منمعرفتك بكل من األ واقعالرجاء تحديد  

 حدى الخيارات المتاحة:باختيار إ

كبيرة  لفقرةا م
 ا  جد

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جدا  

      .نظرية القراراتلدي معرفة ب 1
      .تحليل التكاليف والمنافعلدي معرفة ب 6
      .التنبؤلدي معرفة ب 3
      .البرمجة الخطيةلدي معرفة ب .
      .نظرية المحاكاةلدي معرفة ب .
      .نظرية صفوف االنتظارلدي معرفة ب 6
      .دارة الجودة الشاملةلدي معرفة بإ 1
      .بيرت والمسار الحرج لدي معرفة بأسلوب 9
       (.التخصيصالنقل )نماذج لدي معرفة ب 8

       .النسب الماليةلدي معرفة ب 11
      لدي معرفة بنماذج المخزون. 11
      لدي معرفة بالتحليل الشبكي. 16

 

 ساليب الكميةبع: الرغبة في التعرف على األالمحور الرا
 من في اتخاذ القرار وحل المشكالتساليب الكمية في التعرف على األ تكرغب واقعالرجاء تحديد 

 حدى الخيارات المتاحة:باختيار إسئلة اآلتية جابة على األاإل خالل

كبيرة  الفقرة م
 اا جد

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جدا  

في الجامعات  األكاديميةدراسة سأعتمد على ال 1
 لزيادة معرفتي باألساليب الكمية.

     

سأعتمد على الدورات التدريبية لزيادة معرفتي  6
 باألساليب الكمية.

     

سأعتمد على التعلم الذاتي لزيادة معرفتي باألساليب  3
 الكمية. 

     

      الكمية في أثناء عملي. األساليبسأتعرف على  .
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 ساليب الكميةلستخدام األ عملكمحور الخامس: حاجة ال
 نمفي اتخاذ القرار وحل المشكالت ساليب الكمية الستخدام األ كحاجة عمل واقعالرجاء تحديد 

 حدى الخيارات المتاحة:باختيار إسئلة اآلتية جابة على األاإل خالل

كبيرة  الفقرة م
 ا  جد

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جدا  

      .فاءة تقديم الخدماتزيادة ك 1
      .تقليل المخاطر 6
      .تحسين جودة اتخاذ القرار 3
       .السماح الستقراء المزيد من الخيارات .
      .تقليل التكلفة بشكل مناسب .
       .تسريع عملية اتخاذ القرار 6
      .مزيد من المعلومات في الوقت المناسبتوفر ال 1

 

 الكمية األساليب لستخدام من الوطنيوزارة الداخلية واأل لسادس: دعمالمحور ا
القرار  في اتخاذساليب الكمية الوطني الستخدام األ واألمندعم وزارة الداخلية  واقعالرجاء تحديد 

 حدى الخيارات المتاحة:باختيار إسئلة اآلتية جابة على األاإل خالل منوحل المشكالت 

كبيرة  الفقرة م
 ا  جد

 قليلة متوسطة كبيرة
 قليلة
 جدا  

      .ساليب الكميةالستخدام األ العاملين توجه 1
      ة.ساليب الكمياالعتمادات المالية الستخدام األ توفر 6
ي فلحضور دورات تدريبية متخصصة  العاملينترشح  3

 األساليب الكمية.
     

ة ذالقرارات المتختدعم وزارة الداخلية واألمن الوطني  .
 الكمية. األساليبمن مخرجات 

     

ة في ساليب الكمييوجد قوانين تساعد في استخدام األ .
  .اتخاذ القرار

     

وفرت وزارة الداخلية واألمن الوطني قاعدة بيانات دقيقة   6
 وكافية لالعتماد عليها في استخدام األساليب الكمية.

     

 ألجهزة والمعداتوفرت وزارة الداخلية واألمن الوطني ا 1
 المادية الستخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار.
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وفرت وزارة الداخلية واألمن الوطني متخصصون  9
 للتدريب واالستشارات في مجال األساليب الكمية.

     

 
 األساليب الكمية في اتخاذ القرار لستخدام مة البيئة السياسيةء: مواابعالمحور الس
 خالل األساليب الكمية في اتخاذ القرار من الستخدام مة البيئة السياسيةءموا واقعديد الرجاء تح

 حدى الخيارات المتاحة:إسئلة اآلتية بتحديد جابة على األاإل

كبيرة  الفقرة م
 ا  جد

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة
 جدا  

يب الكمية سالتوافقت البيئة السياسية مع استخدام األ 1
 .وحل المشكالت في اتخاذ القرار

     

يوجد بيئة سياسية مستقرة تساهم في استخدام  6
 األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت.

     

ية استخدام األساليب الكم تدعمهناك قرارات سياسية  3
 .في اتخاذ القرار

     

ساليب استخدام األ سلباا على تثر أالتجاذبات السياسية  .
  .بوزارة الداخلية واألمن الوطني اذ القراراتخ علىالكمية 

     

من القرار بوزارة الداخلية واألفي  سياسيةالتدخالت ال .
 .كميةال األساليبسلبا  على استخدام  أثرتالوطني 

     
 

من وزارة الداخلية واألبالقرار  في خارجيةالتدخالت ال 6
 ة.ساليب الكمياستخدام األ أثر سلبا  علىالوطني 

       

 شاكرين حسن تعاونكم
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 (: أسئلة المقابلة4ملحق )

 

 

 مقابلة خاصة برسالة ماجستير 

 يقوم الباحث بإجراء مقابلة حول

 اليب الكمية يف اختاذ القرار وحل املشكالت يف املستويات العليا واقع استخدام األس

 قطاع غزة - بوزارة الداخلية واألمن الوطني )الشق العسكري(
 كمتطلب للحصول على درجة الماجستير من الجامعة اإلسالمية، كلية التجارة، قسم إدارة األعمال.

 

تستخدم ألغراض البحث العلمي علماا بأن إجابتك س، بالتعاون معنايرجى التكرم لذا 
 فقط، كما أن النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة تتوقف على مدى التعاون ودقة اإلجابة.

 

 شاكرين حسن تعاونكم،
 

                                                

 الباحث

 سفيان نبيل خضر
 1599222991 

 

 م6116-هـ 1.31

 غزة – اإلسالمية الجامعة

 اــــالعلي اتــالدراس عمادة

 كلـــــــية التجـــــــــــــــارة

 األعمــــــال إدارة قســــــم
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 ة : البيانات الشخصياألولالقسم 
 العمر/ الرتبة/  السم/ 

 سنوات الخبرة/ عدد الدورات/  المؤهل العلمي/

 الساعة/ م6102التاريخ/ .... /..... /  طبيبة العمل/

 بيانات أخرى/  مكان المقابلة/
 

................................................................................................... 
 -محاور المقابلة: قسم الثاني: ال
 باألساليب؟ تكممصادر معرفما هي ول: المحور األ  

.................................................................................................... 
....................................................................................................  

 استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالتالمحور الثاني: 

 ال نعم الفقرة م
   هل استخدمت األساليب الكمية أثناء عملك؟ 1
 ما هي األساليب التي استخدمتها؟ 6

...... ........................................................................................ 
   هل كان استخدامك لألساليب الكمية بالطرق العلمية؟ 3
 كيف استخدمت األساليب الكمية؟ .

. ............................................................................................. 
  وكيف؟ ليب الكميةساالرغبة في التعرف على األهل لديك المحور الثالث: 

.................................................................................................... 
.................................................................................................... 

 

 ساليب الكميةأللستخدام ا عملك: حاجة رابعالمحور ال
 ال نعم الفقرة م
   هل عملك في بحاجة الستخدام األساليب الكمية؟ 1
  ما هي األساليب الكثر حاجة لها؟ 6

.............................................................................................. 
.............................................................................................. 

 لماذا عملك بحاجة لهذه األساليب؟ 3
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.................................................................................
................................................................................. 

........،.............................................................................................. 
 

 الكمية األساليب لستخدام من الوطنيوزارة الداخلية واأل : دعمخامسالمحور ال
 ال نعم الفقرة م
   في األساليب الكمية؟لحضور دورات تدريبية  ت من قبل الوزارةرشحهل  1
 ما هي الدورات التي رشحت لها؟  6

.............................................................................................  
   ؟لكميةا األساليبمخرجات  المعتمدة على كقراراتهل دعمت وزارة الداخلية واألمن الوطني  3
 ................................................................................ اذكر مثاال ؟    
   هل توجد قاعدة بيانات دقيقة وكافية لالعتماد عليها في استخدام األساليب الكمية؟ .
أين توجد؟  

............................................................................................. 
الداخلية واألمن الوطني متخصصون للتدريب واالستشارات في مجال  وفرت وزارة .

 األساليب الكمية؟
  

أين يوجدون؟  
............................................................................................. 

   ؟الوطني هل يوجد معيقات في استخدام األساليب الكمية في وزارة الداخلية واألمن 6
 .............................................-6..................................-1اذكرها؟  

 3- .................................. .....-............................................... 

 .-  ........................................6- ............................................ 

 
 األساليب الكمية في اتخاذ القرار لستخدام البيئة السياسية مةمواء :سادسالمحور ال

 ال نعم الفقرة م
   هل أثرت البيئة السياسية على استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار؟ 1
 الكمية؟ كيف أثرت البيئة السياسية على استخدام األساليب 6
 ..........................................اذكر مثاال / ....................................... 
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 المحور السابع: أسئلة أخرى
/ كيف يمكن تعزيز استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت بوزارة الداخلية 1س

 واألمن الوطني؟
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................ 

 

/ ماهي مقترحاتك لالستفادة من األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت بوزارة الداخلية 6س
 واألمن الوطني؟

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................ 
 / كيف تستخدم األساليب الكمية في حياتك العملية؟3س

............................................................................................ 
............................................................................................ 

 / لماذا نحن بحاجة الستخدام األساليب الكمية؟.س
............................................................................................ 

............................................................................................ 
............................................................................................ 

 إضافات أخرى:
............................................................................................

............................................................................................
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 الداخلي لفقراتالصدق (: 3ملحق )
 مصادر المعرفة باألساليب الكمية األول: : المحور(0) جدول

معامل  الفقرة م
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

   صالمؤهل العلمي والتخص 

ساليب التعليمية على معلومات ومفاهيم عن األ يحصلت ضمن دراست 1
 .و بحوث العملياتأالكمية 

0.727 0.000 

 لي  إوالمهمات الموكلة  يداء عملألجامعية في ا يدراست نيساعدت 6
 باستخدام األساليب الكمية.

0.421 0.000 

والمهمات  يداء عملأعلمي بشكل خاص في لا يتخصص نيساعد 3
 .ليإالموكلة 

0.691 0.020 

أعلى سيزيد من أدائي في عملي علمية  إن حصولي على درجة .
 لألفضل.

0.754 0.000 

 ىلإة من الوطني بحاجبوزارة الداخلية واأل العليا المستوياتالعمل في  .
 .مختلفةمؤهالت علمية بتخصصات 

0.838 0.000 

   الخبرة   

مفاهيم العمل باستخدام  طورت وحس نتحصلت على دورات متعددة  1
 .و المناهج العلميةأساليب الكمية األ

0.862 0.000 

 0.000 0.862 .ب الكميةسالياأل التدريبية بعضا منتعلمت خالل الدورات  6

 0.000 0.877 .ساليب الكمية عمليا  قمت بتطبيق نماذج ومناهج األ 3

موفقة كانت  ن القرارات غالبا  الحظت أللعمل  يمن خالل ممارست .
 بنسبة كبيرة.

0.663 0.000 

ساليب علمية ى ألإجة ابح نينالحظت أ للعمل يمن خالل ممارست .
 .فضلأ قراراتلخرى تؤدي أ

0.780 0.000 

6 
خدام استعلى  أعانتنيالعديد من الخبرات  يعمل لمن خال اكتسبت

 .فضلأخرى للوصول لقرارات علمية أساليب أ
0.875 0.000 
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 استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالتالثاني:  : المحور(6) جدول

 الفقرة م
معامل 

 االرتباط

القيمة 

 االحتمالية

 0.000 0.806 في زيادة معرفتي باألساليب الكمية قوية.رغبتي  1

 0.000 0.779 استخدامي لألساليب الكمية زاد في ترشيد القرارات. 6

3 
كمية في ال األساليباستخدام  الوطني واألمنتبني وزارة الداخلية ت

 .اتخاذ القراراتو ترشيد 
0.785 0.000 

. 
مة والبرمجيات وفرت وزارة الداخلية واألمن الوطني األنظ

 المتخصصة الستخدام األساليب الكمية.
0.863 0.000 

. 
األساليب الكمية أحد الطرق الرئيسية في اتخاذ القرار وحل 

 المشكالت.
0.770 0.000 

6 
يوجد كوادر بشرية متخصصة الستخدام األساليب الكمية في وزارة 

 الداخلية واألمن الوطني.
0.821 0.000 

1 
كمية واتخاذ ساليب النحو استخدام األ يجابيا  إياسية البيئة الس أثرت

 .من الوطنيالقرار في وزارة الداخلية واأل
0.849 0.000 

 الثالث: المعرفة باألساليب الكمية : المحور(4) جدول

معامل  الفقرة م
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

 0.000 0.661 .نظرية القراراتلدي معرفة ب 1

 0.000 0.735 .ل التكاليف والمنافعتحليلدي معرفة ب 6

 0.000 0.699 .التنبؤلدي معرفة ب 3

 0.000 0.779 .البرمجة الخطيةلدي معرفة ب .

 0.000 0.915 .نظرية المحاكاةلدي معرفة ب .

 0.000 0.861 .نظرية صفوف االنتظارلدي معرفة ب 6

 0.000 0.611 .دارة الجودة الشاملةلدي معرفة بإ 1

 0.000 0.742 .بيرت والمسار الحرج فة بأسلوبلدي معر  9

 0.000 0.770 (.التخصيصالنقل )نماذج لدي معرفة ب 8

 0.000 0.854 .النسب الماليةلدي معرفة ب 11

 0.000 0.822 لدي معرفة بنماذج المخزون. 11

 0.000 0.762 لدي معرفة بالتحليل الشبكي. 16
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 ساليب الكميةتعرف على األالرابع: الرغبة في ال : المحور(3) جدول

معامل  الفقرة م
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

1 
سأعتمد على الدراسة األكاديمية في الجامعات لزيادة معرفتي 

 0.000 0.821 باألساليب الكمية.

 0.000 0.781 سأعتمد على الدورات التدريبية لزيادة معرفتي باألساليب الكمية. 6

 0.000 0.686 ذاتي لزيادة معرفتي باألساليب الكمية. سأعتمد على التعلم ال 3

 0.000 0.708 سأتعرف على األساليب الكمية في أثناء عملي. .

 ساليب الكميةلستخدام األ عملكالخامس: حاجة  : المحور(5) جدول

معامل  الفقرة م
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

 0.000 0.601 .زيادة كفاءة تقديم الخدمات 1

 0.001 0.590 .تقليل المخاطر 6

 0.001 0.594 .تحسين جودة اتخاذ القرار 3

 0.000 0.839 .السماح الستقراء المزيد من الخيارات .

 0.000 0.661 .تقليل التكلفة بشكل مناسب .

 0.004 0.516 .تسريع عملية اتخاذ القرار 6

 0.019 0.426 .مزيد من المعلومات في الوقت المناسبتوفر ال 1

 الكمية األساليب لستخدام من الوطنيوزارة الداخلية واأل السادس: دعم : المحور(2) جدول

معامل  الفقرة م
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

 0.000 0.667 توجه العاملين الستخدام األساليب الكمية. 1

 0.001 0.578 توفر االعتمادات المالية الستخدام األساليب الكمية. 6

العاملين لحضور دورات تدريبية متخصصة في األساليب  ترشح 3
 الكمية.

0.770 0.000 

تدعم وزارة الداخلية واألمن الوطني القرارات المتخذة من مخرجات  .
 األساليب الكمية.

0.624 0.000 

 0.000 0.679 يوجد قوانين تساعد في استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار. .
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معامل  الفقرة م
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

اخلية واألمن الوطني قاعدة بيانات دقيقة وكافية وفرت وزارة الد 6
 لالعتماد عليها في استخدام األساليب الكمية.

0.653 0.000 

وفرت وزارة الداخلية واألمن الوطني األجهزة والمعدات المادية  1
 الستخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار.

0.785 0.000 

خصصون للتدريب وفرت وزارة الداخلية واألمن الوطني مت 9
 واالستشارات في مجال األساليب الكمية.

0.771 0.000 

 

 األساليب الكمية في اتخاذ القرار لستخدام مة البيئة السياسيةء: مواابعالس : المحور(1) جدول

معامل  الفقرة م
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

ذ اتوافقت البيئة السياسية مع استخدام األساليب الكمية في اتخ 1
 القرار وحل المشكالت.

0.814 0.000 

يوجد بيئة سياسية مستقرة تساهم في استخدام األساليب الكمية  6
 في اتخاذ القرار وحل المشكالت.

0.874 0.000 

هناك قرارات سياسية تدعم استخدام األساليب الكمية في اتخاذ  3
 القرار.

0.657 0.000 

ية ستخدام األساليب الكمسلبا  على ا التجاذبات السياسية أثرت .
 بوزارة الداخلية واألمن الوطني. على اتخاذ القرار

0.742 0.000 

التدخالت السياسية في القرار بوزارة الداخلية واألمن الوطني  .
 الكمية. األساليبسلبا  على استخدام  أثرت

0.700 0.000 

ثر أ في القرار بوزارة الداخلية واألمن الوطني التدخالت الخارجية 6
 سلبا  على استخدام األساليب الكمية.

0.597 0.000 

 

 


