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ولكل من ساعدني في توفیر البیانات والمعلومات إلتمام هذا البحث واخص  ،بالنصح والتوجیه

آمال من اهللا العلي ، غزة –الداخلیة  بالذكر األخوة في مكتب مدیر قوى األمن الداخلي في وزارة
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  ملخص الدراسة

 األمنیـةواقـع تكنولوجیـا المعلومـات المسـتخدمة فـي األجهـزة التعـرف علـى  إلـى الدراسة هدفت

 دورالـ علـىوالتعـرف ، )مهـارات اسـتخدام الحاسـوب لـدى العـاملین –البرمجیات  –المكونات المادیة (

التنســـیق لتطـــویر وتبـــادل (األجهـــزة هـــذه التنســـیق بـــین عملیـــة  فـــيتكنولوجیـــا المعلومـــات  الـــذي تلعبـــه

 .)األرضعلى  التنسیق العملیاتي - اتي في انجاز المهامالتنسیق المعلوم - المعلومات

لجمـع  االسـتبیان اسـتخدامو  الدراسـة هـذه فـي التحلیلـي الوصـفي المـنهج تطبیـق جـرى وقـد

رؤســاء مجتمــع الدراســة المتمثــل فــي  اســتبیان علــى (280) حیــث تــم توزیــع عــدد، البیانــات الالزمــة

، الشـرطة( قطـاع غـزة –األمنیـة فـي وزارة الداخلیـة الفلسـطینیة اإلدارات والدوائر واألقسام في األجهـزة 

 مـا أي اسـتبیان، (242) المسـتردةبیانات االسـت عـدد بلـغحیـث  ،)األمـن والحمایـة، األمـن الـداخلي

  .%86.4 نسبته

  :یلي فیما أهمها نلخص النتائج، من العدید إلى الدراسة خلصت

 ،العاملة في قطاع غزة في األجهزة األمنیة المستخدمة واقع تكنولوجیا المعلومات ضعف .1

 .%54.40 النسبي الحسابي المتوسط بلغ حیث

ســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات فــي عملیــة التنســیق بــین األجهــزة المتوســط الحســابي النســبي ال .2

 %.63.82 النسبي العاملة في قطاع غزة األمنیة

األجهزة األمنیة والتنسیق بین هذه بین واقع تكنولوجیا المعلومات في طردیة عالقة وجود  .3

 .0.461بدرجة ارتباط  األجهزة

  :یلي فیما أهمها نلخص ،التوصیات من العدیدب الدراسةأوصت 

الستخدام أسلوب التنسیق  تكنولوجیا المعلوماتل الالزمةالعمل على بناء البنیة التحتیة  .1

 .االلكتروني بین األجهزة األمنیة لضمان سرعة تنفیذ المهمات األمنیة بالشكل المطلوب

التنسیق لتعزیز  تكنولوجیا المعلومات المتوفرة فيإجراء التمارین العملیة على استخدام  .2

 .أسلوب العمل الجماعي بروح الفریق
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Abstract 

The purpose of this study is to identify the level of information technology 
used in security agencies (hardware - software - workers' computer skills), 
and identify the role of information technology in coordination between 
these agencies (coordination for the development and exchange of 
information, completing security tasks, and coordination on the land). The 
Study adopted the descriptive analytical method. Survey questionnaire were 
distributed to (280) officers working as heads of departments and directors 
in the security agencies in the Palestinian Interior Ministry-Gaza Strip 
(Police, Internal Security Agency, Security and Protection Agency). A total 
of (242) fully answered questionnaires were received from the respondents, 
at return rate of 86.4%. 

Study Findings: 
1. Weakness of information technology used in the security agencies in 

the Gaza Strip, where the mean 54.40 %. 

2. The mean of "use of information technology in the coordination 
between the security agencies in Gaza Strip" is 63.82%. 

3. There is a positive relationship between the use of information 
technology in the security agencies and coordination between these 
agencies with degree correlation 0.461. 

Study Recommendations: 
1. Build  appropriate infrastructure for information technology in the 

coordination between security agencies for the use of electronic 
coordination between the security agencies to ensure rapid 
implementation of security tasks as required. 

2. Make practical exercises on the use of information technology 
available to enhance coordination in the style of teamwork.
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  الفصل األول

  والدراسات السابقة اإلطار العام للدراسة

 هـذا ویبـین كمـا .لتحقیقهـاها المنـوي أهـدافو  الدراسـةة مشـكل اسـتعراض إلـى الفصل هذا یهدف

 أهـم اسـتعراض إلـى الفصـل هـذا ویهـدف كمـا ،الدراسـة وأهمیـة فرضـیات،الو  الدراسـة متغیـرات الفصـل

  .تكنولوجیا المعلومات والتنسیق بمجال تتعلق التي السابقة الدراسات

 

  :ینرئیسی مبحثین من الفصل هذا ویتكون

 اإلطار العام للدراسة: لاألو المبحث 

o مقدمة 

o مشكلة الدراسة 

o أهداف الدراسة 

o الدراسة متغیرات 

o فرضیات الدراسة 

o أهمیة الدراسة 

 الدراسات السابقة: المبحث الثاني 

o الدراسات المحلیة والعربیة 

o  األجنبیةالدراسات 

o التعقیب على الدراسات السابقة 
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  اإلطار العام للدراسة: المبحث األول

  مقدمة  1.1.1

 ،المؤسسات وٕاداراتهـالقد أصبحت المعلومات قوة تدخل في مختلف نواحي الحیاة ومن أهمها 

حیــــث تجــــد أن مختلــــف عملیــــات ونشــــاطات المؤسســــات تعتمــــد إلــــى حــــد كبیــــر علــــى حجــــم ونوعیــــة 

 .)400ص:2000جواد ،(المعلومات المتوفرة لدیها 

التـي یمكـن أن یسـتخدمها اإلنسـان لحـل مشـكلة  األدوات أهموتعتبر تكنولوجیا المعلومات من 

ولقد وفرت التكنولوجیا المرتبطة بالمعلومات وسائل ، لمؤسساتالتعقید التي تعتري مظاهر الحیاة في ا

  .)122ص:2005الجاسم ،(عملیة لحل الكثیر من اإلشكاالت في البیئة اإلداریة 

ثورة المعلومات المرتبطة بصیاغة وحیـازة المعلومـات "وتعرف تكنولوجیا المعلومات على أنها 

وتســـویقها وتخزینهـــا واســـترجاعها وعرضـــها وتوزیعهـــا مـــن خـــالل وســـائل تكنولوجیـــة حدیثـــة ومتطـــورة 

" وســــریعة وذلــــك مــــن خــــالل االســــتخدام المشــــترك للحاســــبات االلكترونیــــة ونظــــم االتصــــاالت الحدیثــــة

  ).5ص:2002، عثمان(

عملهــــا وتعزیــــز لتكنولوجیـــا المعلومــــات فــــي تســــهیل وتبـــرز أهمیــــة اســــتخدام األجهــــزة األمنیــــة 

شـعبان (والمجتمـع  والمؤسسـات حفظ األمـن للفـردمن  األمنیة األجهزةكما تمكن ، التنسیق بین إداراتها

 كـيلمتكاملة والدقیقـة البد إلدارة األجهزة األمنیة أن تعتمد على المعلومات الكافیة واو  ).9ص:2005،

مجـال فـي ف. ى علیهـا القـرارات المناسـبة فـي مجـاالت التخطـیط والتنظـیم والرقابـة والتنسـیق والتوجیـهنـتب

التنســیق البــد مــن تــوافر المعلومــات ذات الجــودة العالیــة فــي الوقــت المناســب وذلــك لتحســین التنســیق 

فالتنسـیق أسـاس العملیـة اإلداریـة مـن ). 52ص:2008الـذیابي ،(األمثل بین مختلف األجهـزة األمنیـة 

وذلك بهدف تحقیق التوافق والتكامل بـین مختلـف األنشـطة ، خالل تداخله في جمیع العملیات اإلداریة

 للتنسیق الحاجة تنبعكما  .)365ص:2001شیحا ،(وهو هدف األجهزة األمنیة ، اإلداریة في المنظمة

 المجموعـات عمـل أو كیفیـة، الجماعیـة األهـداف تحقیـق كیفیـة بشـأن النظـر وجهـات الخـتالف نظـًرا

 ال مـا وكثیـًرا ،هنظـر  مـن وجهـة كـل مختلفة بطرق المتشابهة األهداف األشخاص یفسر ما فعادة ، بانسجام

 هـذه بـین والتوفیـق أهمیـة التنسـیق تبـرز ثـم ومـن اآلخـرین جهـود مـع األهـداف تلـك لتحقیـق جهـودهم تتفـق

 علـى األداء وفاعلیـة كفـاءة وتعتمـد. األساس بالهدف واالهتمام ومتابعته العمل أداء كیفیة في االختالفات
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 المنظمـة داخـل والوحـدات األمنیة األجهزة كافة بین الجهود تنسیق أهمها من والمبادئ المقومات من عدد

 لألهـداف الواضـح والتحدیـد، العالقـة ذات األخـرى والمنظمـات األجهـزة مـع الجهـود تنسـیق عـن فضـال

المطیــري ( .خبــرة ذوي أفــراد مــن عمــل فریــق وتكــوین والخطــط السیاســات ووضــعا أولویتهــ وترتیــب

  .)14ص:2011،
  

التوفیــق بــین نشــاط الجماعــة التــي تعمــل علــى تحقیــق غــرض مشــترك، ویعــرف التنســیق بأنــه 

حبتـور (وبث االنسجام بـین أفرادهـا بحیـث یبـذل كـل مـنهم قصـارى جهـده فـي تحقیـق الغایـة المشـتركة 

  ).198ص:2009،

 مشكلة الدراسة  2.1.1

 األجهــزةســبتمبر إلـى أهمیــة التنسـیق بــین  11لقـد كشــفت التحقیقـات التــي أجریـت بعــد أحـداث 

 األجهــزةحیــث تــم الوصــول إلــى وجــود خلــل فــي التنســیق بــین ، فــي زیــادة كفــاءة العمــل األمنــي األمنیــة

هــــزة األمنیــــة المختلفــــة قــــد وضــــعت لــــو كانــــت األجحیــــث أشــــارت التحقیقــــات انــــه ، األمریكیــــة األمنیــــة

جمعهـا  وتـم المعلومات المتوافرة لدیها عن أنشطة القاعدة ومنفذي الهجمـات أمـام المؤسسـات األخـرى،

ولقــد ، أمـام جهـة أو شخصـیة مركزیــة لتشـكلت صـورة أوضـح عــن الخطـط التـي كانـت تعــد لهـا القاعـدة

ٕایجــاد و ، بــین كافـة األجهـزة االسـتخباریةإنشـاء مركـز لمكافحــة اإلرهـاب هدفـه التنسـیق التقریـر ب أوصـى

  .)2013-11-10، موقع الجزیرة نت( شبكة معلومات موحدة لكافة األجهزة األمنیة

ولقد استشعر الباحث من واقع خبرته وكونه یعمل في مجـال تكنولوجیـا المعلومـات فـي جهـاز 

وعـــدم  األمنیـــة األجهـــزةوجـــود احتكـــار لـــبعض المعلومـــات لـــدى ، امنـــي یتبـــع لـــوزارة الداخلیـــة فـــي غـــزة

األمنیــة والعمــل  األجهــزةاألخــرى رغــم أهمیــة هــذه المعلومــات فــي تســهیل مهمــة  األجهــزةمشــاركتها مــع 

وجود ضعف في عملیة التنسیق الواجبة بین مختلـف  إلىوهو ما یؤدي بالضرورة  ،األمني بشكل عام

وهـــذا مـــا دعـــا  ،ل وزارة الداخلیـــةالمرســـومة مـــن قبـــ األمنیـــة األهـــدافالعاملـــة لتحقیـــق  األمنیـــة األجهـــزة

الفلســـطینیة ومعرفـــة دور تكنولوجیـــا  األمنیـــة األجهـــزةالتنســـیق بـــین تســـلیط الضـــوء علـــى الباحـــث إلـــى 

  :في التساؤل التالي تكمن مشكلة البحثلذلك فان . األجهزةالمعلومات في التنسیق الحاصل بین هذه 

  األمنیة؟ ما دور تكنولوجیا المعلومات في التنسیق بین األجهزة

  :ویمكن اختصار هذه المشكلة في األسئلة التالیة
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  تكنولوجیا المعلومات في األجهزة األمنیة؟ مدى استخدامما  .1

  استخدام تكنولوجیا المعلومات في التنسیق بین األجهزة األمنیة؟ مدىما  .2

 أهداف الدراسة  3.1.1

 .األمنیةالوقوف على واقع تكنولوجیا المعلومات المستخدمة في األجهزة  .1

 المكونات المادیة 

 البرمجیات 

 مهارات استخدام الحاسوب لدى العاملین 

 .األجهزة األمنیة فيالتنسیق  عملیة تكنولوجیا المعلومات في دورالتعرف على  .2

 التنسیق لتطویر وتبادل المعلومات 

 التنسیق المعلوماتي في انجاز المهام 

 األرضعلى  التنسیق العملیاتي  

اســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات  بمســتوىتقــدیم المقترحــات والتوصــیات لــوزارة الداخلیــة لالرتقــاء  .3

 .في التنسیق بین األجهزة األمنیة

 متغیرات الدراسة  4.1.1

  تكنولوجیا المعلومات المستخدمة في األجهزة األمنیة :المتغیر المستقل .1

o  الحاسوب والشبكات(المكونات المادیة( 

o  البرمجیات 

o مهارات استخدام تكنولوجیا المعلومات لدى العاملین 

 التنسیق بین األجهزة األمنیة عملیة: المتغیر التابع .2

o التنسیق لتطویر وتبادل المعلومات 

o التنسیق المعلوماتي في انجاز المهام 

o التنسیق العملیاتي في مسرح الجریمة 
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 فرضیات الدراسة  5.1.1

 استخدام بین واقع)  ≥0.05(إحصائیة عند مستوى داللة توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة  .1

. فـي األجهـزة األمنیـة والتنسـیق بـین هـذه األجهـزة) الحاسـوب والشـبكات( تكنولوجیا المعلومـات

  :التالیةالفرعیة الفرضیات  ویتفرع عن هذه الفرضیة

  0.05(داللـة توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى≤  ( بـین اسـتخدام

في األجهزة األمنیة والتنسـیق لتطـویر وتبـادل ) الحاسوب والشبكات(تكنولوجیا المعلومات 

 .المعلومات

  0.05(توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللـة≤  ( بـین اسـتخدام

في األجهزة األمنیة والتنسـیق المعلومـاتي فـي  ) الحاسوب والشبكات(المعلومات تكنولوجیا 

 .انجاز المهام

  0.05(توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللـة≤  ( بـین اسـتخدام

 .اتيفي األجهزة األمنیة والتنسیق العملی) الحاسوب والشبكات(تكنولوجیا المعلومات 

 استخدام بین واقع)  ≥0.05(توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  .2

فــي األجهــزة األمنیــة والتنســیق بــین هــذه  )البرمجیــات وقواعــد البیانــات( تكنولوجیــا المعلومــات

  :التالیةالفرعیة الفرضیات  ویتفرع عن هذه الفرضیة. األجهزة

  0.05(عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللـة توجد≤  ( بـین اسـتخدام

فـي األجهـزة األمنیـة والتنسـیق لتطـویر ) البرمجیات وقواعد البیانات(تكنولوجیا المعلومات 

  .وتبادل المعلومات

  0.05(توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللـة≤  ( بـین اسـتخدام

ــد البیانـــــات(تكنولوجیـــــا المعلومـــــات  فـــــي األجهـــــزة األمنیـــــة والتنســـــیق ) البرمجیـــــات وقواعـــ

  .المعلوماتي في  انجاز المهام

  0.05(توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللـة≤  ( بـین اسـتخدام

ــد البیانـــــات(تكنولوجیـــــا المعلومـــــات   جهـــــزة األمنیـــــة والتنســـــیقفـــــي األ) البرمجیـــــات وقواعـــ

  .العملیاتي
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بـــین مهـــارات )  ≥0.05(توجـــد عالقـــة ارتباطیـــه ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى داللـــة  .3

 .استخدام تكنولوجیا المعلومات لدى العاملین والتنسیق

حــول دور  )≥0.05(بـین متوسـطات اســتجابات المبحـوثین عنـد مسـتوى داللـة  توجـد فـروق .4

اسـم ، العمـر( تعزى للبیانات الشخصـیة األمنیة األجهزةتكنولوجیا المعلومات في التنسیق بین 

، سـنوات الخدمـة، المسـمى الـوظیفي، الرتبـة العسـكریة، مكـان العمـل، المؤهـل العلمـي، الجهاز

، اإلداریـةعـدد الـدورات التدریبیـة فـي المجـاالت ، ات الخدمة فـي المسـمى الـوظیفي الحـاليسنو 

 .)عدد الدورات التدریبیة في مجال استخدام تكنولوجیا المعلومات

 راسةأهمیة الد  6.1.1

  :تظهر أهمیة الدراسة من خالل أهمیتها لكل من

 وزارة الداخلیة والمجتمع المحلي:   

الدراســـات التـــي تتنـــاول دور تكنولوجیـــا المعلومـــات فـــي التنســـیق بـــین األجهـــزة فـــي كونهـــا مـــن 

األمنیــة التابعــة لــوزارة الداخلیــة فــي قطــاع غــزة ، حیــث تركــز الدراســة علــى مــدى اســتخدام األجهــزة 

قـد  وهـو مـا، األمنیة لتكنولوجیا المعلومات وأدواتهـا المختلفـة فـي انجـاز مهامهـا والتنسـیق فیمـا بینهـا

لـــوزارة فـــي وضـــع السیاســـات واالســـتراتیجیات التـــي تســـهل عملهـــا وٕاعـــادة الخطـــط والبـــرامج یســـاعد ا

یـــنعكس إیجابـــا علـــى أفـــراد  وهـــو مـــا، مـــن اجـــل رفـــع كفـــاءة عملهـــااألجهـــزة األمنیـــة التنســـیقیة لـــدى 

المجتمـع كـونهم المســتفیدون المباشـرون مـن الخدمــة المقدمـة مــن األجهـزة األمنیـة وهــي حفـظ األمــن 

  .ظاموٕاقرار الن

 الباحث:  

ضمن اختصاص الباحث كونه منتسب ألحد األجهزة األمنیة التابعة لوزارة  هذه الدراسة تأتي

حیث یعمل في مجال تكنولوجیا المعلومات ومهتم باألدوات التكنولوجیة ، الداخلیة في قطاع غزة

 تكنولوجیا استخدام عن معرفة اكتسابكما تعطي هذه الدراسة للباحث ، التي تخدم العمل األمني

  .ها للتنسیق الحاصل بینهاتحسینومدى  األمنیةفي المؤسسة  تطبیقها وأهمیة المعلومات
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 الدارسین والباحثین:  

تضع هذه الدراسة أمام الدارسین والباحثین مدى تأثیر استخدام تكنولوجیا المعلومـات علـى إحـدى أهـم 

  .وظائف اإلدارة وهي التنسیق
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  الدراسات السابقة: نيالمبحث الثا

  والعربیة الدراسات المحلیة  1.2.1
 

 األداء تطویر في المعلومات تكنولوجیا في االستثمار دور: بعنوان (2012) فرج اهللا دراسة .1

  الفلسطینیة العالي التعلیم مؤسسات في المؤسسي

 تطویر في المعلومات تكنولوجیا في االستثمار یلعبه الذي الدور معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 المعلوماتا تكنولوجی في االستثمار بین العالقة وقوة طبیعة معرفة إلى باإلضافة المؤسسي، األداء

 الفلسطینیة الجامعات على الدراسة تطبیق خالل من وذلك المؤسسي، األداء وتطویر األربعة بأبعاده

 عینة وتكونت التحلیلي، الوصفي المنهج إتباع تم الدراسة أهداف ولتحقیق غزة، بقطاع العاملة

  .الفلسطینیة الجامعات في اإلداریة المناصب ذوي الموظفین من موظف (294) من الدراسة

  :أهم نتائج الدراسة

 تكنولوجیا في االستثمار أن على العینة أفراد من (% 87.14 ) بنسبة موافقة هناك .1

 .رالمدی مهام وتسهل القرار نوعیة تحسین في یسهم المعلومات

 في تسهم الحدیثة المعلومات تكنولوجیا أن یرون المبحوثین من (% 83.74 ) نسبته ما أن .2

 .المعامالت انجاز سرعة

 تزاید من الرغم على العملیات انجاز سرعة على المعلومات تكنولوجیا في االستثمار یعمل .3

 العملیات من التخلص خالل من ذلك ویتضح ،(% 87.28 ) بنسبة وتنوعها العملیات حجم

 .المعامالت النجاز االلكترونیة البوابة واستخدام الروتینیة،

 بین التنسیق زیادة على عمل الفلسطینیة الجامعات في المعلومات تكنولوجیا في االستثمار .4

 موافقتهم العینة أفراد من (% 78.57) أبدى حیث وتكاملها، المختلفة واألقسام العملیات

 .ذلك على

  :أهم توصیات الدراسة

 دعم نظم استخدام تعزیز ضرورةو  الجامعات في المستخدمة البرمجیات تطویر على العمل .1

 .الجامعات في المشكالت وحل وقرارات ألعمال عالیة قیمة من تحققه لما نظًرا القرار
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 استخدام عبر ذلك یتم وأن واألقسام، العملیات بین وتكامل تنسیق هناك یكون أن ضرورة .2

 .المعلومات تكنولوجیا

 تطبیقات من االستفادة بأهمیة وٕایمانها للجامعات، العلیا اإلدارة قبل من والتأیید الدعم زیادة .3

 القرارات اتخاذ على الجامعة قدرة وزیادة المؤسسي، األداء تحسین في المعلومات تكنولوجیا

 .المناسب الوقت في المناسبة

  

الوقت لدى مدیري مدارس  إدارة في المعلومات تكنولوجیا دور: بعنوان (2011) الحناوي دراسة .2

 وكالة الغوث بمحافظات غزة وسبل تفعیله

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور تكنولوجیا المعلومات في إدارة الوقت لدى مدیري 

ولتحقیق هذا الهدف استخدمت الباحثة المنهج الوصفي ، مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة

مدیرا ) 208(على جمیع مدیري مدارس وكالة الغوث والبالغ عددهم  واشتملت عینة الدراسة، التحلیلي

  .ومدیرة

  :أهم نتائج الدراسة

 .تسهل البرمجیات من عملیة استرجاع البیانات وسرعة انجاز المهام .1

 .تزید قواعد البیانات من دقة وسرعة اتخاذ القرارات وتبادل المعلومات .2

 .إدارة المدرسة والجهات األخرىتزید تكنولوجیا المعلومات من التنسیق بین  .3

  :أهم توصیات الدراسة

االهتمام بتوفیر البرمجیات الحدیثة والضروریة لخدمة اإلدارة المدرسیة واالستفادة من تطبیقا  .1

 .تكنولوجیا المعلومات لزیادة السرعة والدقة في انجاز المهام المطلوبة

 .ت في مجال تكنولوجیا المعلوماتوتوفیر الدورا، إنشاء وحدة خاصة بتكنولوجیا المعلومات .2

  

مدى توافر متطلبات نجاح تطبیق اإلدارة االلكترونیة في : بعنوان (2011) العالول دراسة .3

 الجمعیات الخیریة الكبرى في قطاع غزة وأثرها على االستعداد المؤسسي ضد الفساد
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االلكترونیة في مدى توافر متطلبات نجاح تطبیق اإلدارة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف 

واستخدم ، وأثرها على االستعداد المؤسسي ضد الفساد الجمعیات الخیریة الكبرى في قطاع غزة

  .الباحث المنهج الوصفي التحلیلي

  :أهم نتائج الدراسة

وینبثق عنها النتائج % 69.24تتوافر المتطلبات التقنیة لنجاح تطبیق اإلدارة االلكترونیة بنسبة 

  :التالیة

حیث یوجد لدى الجمعیات أجهزة حاسوب %: 75.68متطلبات عتاد الحاسوب بنسبة تتوافر  .1

لكنها غیر كافیة للتطبیق الكامل لإلدارة ، وملحقاتها من أجهزة إدخال وٕاخراج وتخزین

 .االلكترونیة

حیث تتوافر شبكات الحاسوب %: 68.81تتوافر متطلبات شبكات االتصال بنسبة  .2

ویضعف توافر ، لجمعیات الخیریة لكنها بحاجة إلى تحسینوالشبكات الصوتیة في مقرات ا

 .شبكات الحاسب التي تربط الفروع أو التي تربط الجمعیة مع شركائها

حیث تتوافر البرمجیات وقواعد %: 64.61تتوافر متطلبات البنیة التقنیة الناعمة بنسبة  .3

  .غیر كافیةالبیانات في الجمعیات الخیریة الكبرى على صعید العملیات الداخلة 

  :أهم توصیات الدراسة

استكمال توفیر عتاد الحاسوب والشبكات االتصال خاصة على صعید الشبكات التي تربط  .1

 .الفروع والتي تربط الجمعیة مع المؤسسات الشریكة بما یلبي احتیاجات األطراف المتشاركة

وبما یوفر ، معیةتطویر البرمجیات وقواعد البیانات وتوسیعها لتشمل كافة مجاالت عمل الج .2

 .المعلومات بالكمیة والدقة والسرعة المناسبة ضمن صالحیات محددة للمستخدمین

االعتماد على برامج متكاملة ومرخصة لنظم التشغیل وألمن وسالمة المعلومات للحد من  .3

  .الثغرات في النظام

  

البحریة بمنطقة التنسیق بین األجهزة األمنیة في الموانئ : بعنوان) 2011(دراسة المطیري  .4

  المدینة المنورة ودوره في تحقیق األهداف األمنیة
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التنسیق بین األجهزة األمنیة في الموانئ البحریة 

، ودوره في تحقیق األهداف األمنیة) میناء ینبع التجاري ومیناء الملك فهد الصناعي(بالمدینة المنورة 

 من الالزمة المعلومات لجمع االستبیان ةأدا واستخدام التحلیلي، الوصفي المنهج الباحث استخدمو 

المسئولین من منسوبي األجهزة األمنیة في میناء ینبع التجاري ومیناء  یشمل الذي الدراسة مجتمع

  ).250(الملك فهد الصناعي والبالغ عددهم 

 :أهم نتائج الدراسة

 األهداف لتحقیق األجهزة بین التنسیق واقع جوانب على بشدة موافقون الدراسة عینة أفراد .1

 :في وتتمثل األمنیة

 األمنیة الخطط بخصوص الموانئ في األمنیة األجهزة بین تنسیق هناك. 

 األعمال لتنفیذ الجهود تكامل على یساعد التنسیق. 

 األهداف لتحقیق األمنیة األجهزة بین التنسیق واقع جوانب على موافقون الدراسة عینة أفراد .2

 :في وتتمثل األمنیة

 األمنیة األهداف لتحقیق بینهم فیما التنسیق أهمیة الموانئ في المسئولون یدرك. 

 األهداف األمنیة بتحقیق المتعلقة المعلومات تبادل على األمنیة األجهزة قیادات تحرص. 

 األمنیة األهداف لتحقیق اآلخر البعض مع بعضها األمنیة األجهزة بین تعاون یوجد. 

 البعض األخر مع بعضها التنسیق ودعم تنمیة على األمنیة األجهزة قیادات تحرص. 

 الفعال بالتنسیق األمنیة األجهزة بین العالقة تتمیز. 

 األمنیة األجهزة بین التنسیق واقع جوانب من ثالثة على یوافقون ال الدراسة عینة أفراد .3

 :في تتمثل األمنیة األهداف لتحقیق

 األمنیة  األجهزة عن تامة باستقاللیة الموانئ في األمنیة األجهزة من جهاز كل یعمل

 .األمنیة األهداف لتحقیق األخرى

 فقط العلیا اإلدارة مستوى طریق عن األمنیة األجهزة بین التنسیق یتم أن األنسب من. 

 األمنیة األهداف لتحقیق األخر البعض مع بعضها األمنیة األجهزة بین تنافس یوجد. 

 من تحد التي التالیة المعوقات مع التعامل سبل على بشدة موافقون الدراسة عینة أفراد .4

 :األمنیة األهداف لتحقیق األمنیة األجهزة بینالتنسیق 
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 المیناء في األجهزة بین االلكتروني التنسیق تطبیق. 

 بالمیناء األمنیة لألجهزة الحدیثة التقنیات توفیر. 
 

  :أهم توصیات الدراسة

 البحریة الموانئ في األجهزة بین االلكتروني التنسیق تطبیق متطلبات توفیر على العمل .1

 .السعودیة العربیة بالمملكة

 العربیة بالمملكة البحریة الموانئ في األمنیة لألجهزة الحدیثة التقنیات بتوفیر االهتمام .2

 .السعودیة

 زیادة على السعودیة یةالعرب بالمملكة البحریة الموانئ في األمنیة األجهزة مسئولي حث .3

 .التنسیق أسالیب تحدید في وٕاشراكهم، تحقیقها علي والعمل العاملین باحتیاجات االهتمام

داخل  الموانئ وأمن التنسیق مجال في تدریبیة ببرامج البحریة الموانئ في العاملین إلحاق .4

 الجماعي العمل أسلوب لتعزیز المشتركة العملیة التمارین من المزید وٕاجراء، المملكة وخارج

 .الفریق بروح

في الموانئ  األمنیة باألجهزة للعاملین الخاصة التدریب برامج في التنسیقیة المهارات تضمین .5

 .البحریة

  

فاعلیة تطبیق تكنولوجیا المعلومات في الدوریات األمنیة : بعنوان (2010) البناوي دراسة .5

 بمنطقة عسیر

فاعلیة تطبیق تكنولوجیا المعلومات في الدوریات األمنیة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

حیث تكون مجتمع الدراسة من جمیع العاملین في الدوریات األمنیة بمنطقة عسیر ، بمنطقة عسیر

  .حیث اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، ضابطا وفردا) 1152(والبالغ عددهم 

  :أهم نتائج الدراسة

 .متطلبات تكنولوجیا في الدوریات األمنیة بدرجة متوسطة أفراد الدراسة یرون توافر .1

أفراد الدراسة یرون فاعلیة استخدام الوسائل واألدوات المستخدمة في تطبیق تكنولوجیا  .2

 .المعلومات لدى الدوریات األمنیة ما بین فعالة بشدة وفعالة
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الجریمة وضبط الجناة أفراد الدراسة یرون فعالیة تطبیق تكنولوجیا المعلومات في الحد من  .3

 .بأنها فعالة

  :أهم توصیات الدراسة

العمل على توفیر فرص التدریب والتأهیل للعاملین بالدوریات األمنیة في مجال تكنولوجیا  .1

 .المعلومات

 .االهتمام باستقطاب الكوادر المؤهلة في التخصصات الفنیة للعمل بالدوریات األمنیة .2

منیة الستخدام تكنولوجیا المعلومات في كافة فروعها الدعم والتشجیع من قبل القیادة األ .3

 .بالمناطق

  

في  العاملین لدى األزمات إدارة في المعلومات تكنولوجیا دور: بعنوان (2010) غنام دراسة .6

 لوزارة الداخلیة الفلسطینیة األمنیة التابعة األجهزة غرف عملیات

المعلومات في إدارة األزمات لدى منتسبي هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور تكنولوجیا 

رام (األجهزة األمنیة التابعة لوزارة الداخلیة الفلسطینیة الذین یعملون في غرف العملیات في مناطق 

مع العلم انه تم التركیز على جانبین مهمین من الجوانب العلمیة ، )اهللا والقدس وبیت لحم والخلیل

تكنولوجیا المعلومات مع أهم : والجانب الثاني، في إدارة األزمات الجانب اإلداري متمثال: وهما األول

التطبیقات علیها المتمثل في نظام المعلومات وكذلك الحاسوب بشقیه المادي والبرمجي ونظم دعم 

  .القرارات واألنظمة الخبیرة والمحاكاة الحاسوبیة والذكاء الصناعي واالتصاالت والسیاسات والشبكات

  :اسةأهم نتائج الدر 

كفاءة تكنولوجیا المعلومات لدى العاملین في غرف عملیات األجهزة األمنیة التابعة لوزارة  .1

 .الداخلیة الفلسطینیة لها تأثیر كبیر على إدارة األزمات

ویرتبط بوجود ، تسهل تكنولوجیا المعلومات عملیة استرجاع المعلومات في الوقت المناسب .2

 .الرجوع إلیها في اتخاذ القرارالحاسوب قاعدة بیانات فاعلة یمكن 

كما یساهم في تحدید نقاط ، تساهم تكنولوجیا المعلومات في سرعة اختیار بدائل لحل األزمة .3

 .القوة ونقاط الضعف لكل بدیل
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  :أهم توصیات الدراسة

ضرورة إنشاء شبكة معلومات وقواعد بیانات بین اإلدارات المختلفة ذات العالقة باألزمات  .1

 .األمنیة المختلفةفي األجهزة 

من خالل إدخاله بشكل مباشر ، )GIS(االستفادة القصوى من نظام تحدید المواقع الجغرافیة  .2

في العمل األمني واستغالله بشكل جید في اختیار أفضل المسارات للوصول إلى الهدف 

 .المطلوب

جیا توفیر فرص التدریب والتأهیل المناسبة لمنتسبي غرف العملیات في مجال تكنولو  .3

وابتعاث ذوي الكفاءة ، واستقطاب الكوادر المؤهلة والمتخصصة، المعلومات وٕادارة األزمات

 .للدول المتقدمة للتخصص في هذا المجال ونقل الخبرة إلى الوطن

  

تقنیة المعلومات ودورها في تطویر إجراءات العمل اإلداري في : بعنوان (2008) الذیابي دراسة .7

 األجهزة األمنیة

الدراسة إلى التعرف على تقنیة المعلومات المستخدمة حالیا في أعمال حرس الحدود  تهدف هذه

والتعرف على مدى التوظیف واالستفادة من هذه التقنیات في تطویر العمل اإلداري بحرس ، بجدة

واستخدم الباحث المنهج الوصفي ، وقد كان مجتمع الدراسة قیادة حرس الحدود بجدة، الحدود بجدة

  .التحلیلي

  :أهم نتائج الدراسة

یرى أفراد البحث بان هناك توظیف لتقنیات المعلومات في تطویر إجراءات العمل اإلداري  .1

 .بحرس الحدود بجدة

یرى أفراد البحث انه یستخدم الحاسب اآللي وشبكات االتصال المحلیة في أعمال حرس  .2

 .الحدود بجدة

المعلومات لها تأثیر فعال على تطویر یرى أفراد البحث بشكل عام أن استخدام تقنیة  .3

 .إجراءات العمل اإلداري بحرس الحدود بجدة

 .تبین بشكل عام أن وجود تقنیة المعلومات یرفع من رضا العاملین .4
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  :أهم توصیات الدراسة

العمل على توفیر األجهزة والمعدات التقنیة الالزمة لألجهزة األمنیة واالهتمام بصیانتها  .1

  .وتحدیثها

على توفیر فرص التدریب والتأهیل للعاملین باألجهزة األمنیة في مجاالت تقنیة  العمل .2

  .المعلومات

 .على القیادات باألجهزة األمنیة دعم وتشجیع استخدام تقنیات المعلومات بأجهزتها .3

  .االهتمام باستقطاب الكوادر المؤهلة في التخصصات التقنیة للعمل باألجهزة األمنیة .4

  

مجاالت تطبیق نظم المعلومات في األجهزة األمنیة وسبل : بعنوان (2008) الزهراني دراسة .8

 التعامل مع مهدداتها

هدفت الدراسة إلى التعرف على مجاالت تطبیق نظم المعلومات في األجهزة األمنیة وسبل 

من خالل دراسة مسحیة آلراء العاملین في إدارتي الحاسب اآللي والمعلومات ، التعامل مع مهدداتها

وقد تم استخدام المنهج الوصفي ، المدیریة العامة للمباحث بالریاض بالمملكة العربیة السعودیة في

  .التحلیلي

  :أهم نتائج الدراسة

 :في المجاالت التالیة نظم المعلومات في المدیریة العامة للمباحث بالریاض یتم تطبیق .1

  المطلوبین امنیا ویستعان بها في استخدام أنظمة خاصة بحفظ األدلة الجنائیة التي تدین

 .مجال العمل

 التخطیط والتنظیم والتنسیق لعملیات المباحث العامة باستخدام نظم المعلومات اإلداریة. 

 التنبؤ بالمخاطر األمنیة ووضع خطط المواجهة عن طریق األنظمة الذكیة. 

 ح مناطق البؤر ومس، االستفسار عن المطلوبین امنیا وتبادل المعلومات عنهم الكترونیا

 .اإلجرامیة باالستعانة بنظم المعلومات الجغرافیة

  اتخاذ القرارات األمنیة الحاسمة على ضوء المعلومات المتوفرة المساعدة في مجال

 .العمل
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 :توجد معوقات تحد من تامین نظم المعلومات في المدیریة العامة للمباحث بالریاض .2

 لمعلوماتقلة الكوادر البشریة المتخصصة في امن ا. 

 نقص الوعي لدى بعض المستخدمین بخطورة امن المعلومات. 

 كثرة المعلومات المتوفرة ورقیا وصعوبة تحویلها إلى النظام االلكتروني. 

  :أهم توصیات الدراسة

إنشاء شعبة أو قسم متخصص في امن المعلومات یتولى مراقبة تنفیذ سیاسات امن  .1

 .المعلومات بالمدیریة العامة للمباحث

 .اطالع العاملین بصفة دوریة على أهم التطورات في مجال امن المعلومات .2

 .استقطاب خبراء نظم معلومات للعمل بالمدیریة العامة للمباحث .3

 

 المزایا تحقیق في المعلومات تكنولوجیا و المعرفة إدارة دور: بعنوان (2008) الشرفا دراسة .9

  غزة قطاع في العاملة المصارف في التنافسیة

 االمزای تحقیق في المعلومات تكنولوجیا و المعرفة إدارة دور على التعرف إلىهدفت هذه الدراسة 

 هذه في التحلیلي الوصفي المنهج تطبیق جرى وقد .غزة قطاع في العاملة المصارف في التنافسیة

 المصارف في األقسام ورؤساء العامین المدراء جمیع على توزیعها تم استبانه باستخدام الدراسة

  .موظفاً  (174) وعددهم المبحوثة،

  :أهم نتائج الدراسة

 وبشبكة ،)االنترنت(ةخارجی اتصاالت بشبكة غزة قطاع في العاملة المصارف ترتبط .1

 واستغاللها) االنترانت( للمصرف المختلفة واألقسام الوحدات جمیع بین تربط داخلیة معلومات

 .وأعمالهم احتیاجاتهم مع یتناسب بما

 هم المعلومات وتكنولوجیا المعرفة مجال في غزة قطاع في البنوك في العاملون أن اتضح .2

 . عالیة كفاءة وذوي ومتمیزة متخصصة علمیة بقدرات یتمتعون ممن

 دور لها غزة قطاع في العاملة البنوك تستخدمها التي المعلومات وتكنولوجیا المعرفة إدارة .3

 خلق إلى إضافة تكالیفها وتقلیل ربحیتها وزیادة لها المالي األداء مستوى تحسین في فعال

 .وعوائدها سیولتها من تزید جدیدة خدمات واكتشاف
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  :أهم توصیات الدراسة

 اهتماما غزة قطاع في الفلسطیني المصرفي القطاع في والمدراء المسئولین یولي أن ضرورة .1

 وتكنولوجیا المعرفة إلدارة متخصصة إدارة أو قسم إنشاء على والعمل المعرفة إلدارة زائدا

 . المعلومات

 إثراء إلى الرامیة الجهود وتعزیز لدعم ومتواصلة مكثفة جهود بذل على العلیا اإلدارة حث .2

 مناسبة إستراتیجیة وضعو  المصرف في المعلومات وتكنولوجیا المعرفة إدارة دور وتعزیز

 .المعلومات وتكنولوجیا المعرفة إلدارة

  

بالمطارات في  األمنیة األجهزةالتنسیق بین  أسالیبدور : بعنوان) 2008(دراسة الصالحي  .10

 :األمنیةتحقیق الفاعلیة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور أسالیب التنسیق المستخدمة بین األجهزة األمنیة 

الفاعلیة األمنیة من  بمطاري الملك خالد الدولي بالریاض والملك عبدالعزیز الدولي بجدة في تحقیق

وقد ، )367(وعددهم ) أو ما یعادلها(وجهة نظر الضباط والموظفین شاغلي المرتبة الثامنة فما فوق 

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي

  :أهم نتائج الدراسة

 :وجود أسالیب مختلفة للتنسیق مستخدمة بین األجهزة األمنیة ومنها التنسیق االلكتروني .1

  اتصال حدیثة مستخدمة لربط مراكز المراقبة لألجهزة األمنیة بمركز وجود تقنیات

التحكم والمراقبة من خالل اتصاالت سلكیة والسلكیة توفر استجابة فوریة في الحاالت 

 .الطارئة

  وجود تقنیات للتواصل بین بعض األجهزة األمنیة من خالل المعلومات المتوفرة بقوائم

سالمة وضع األشخاص المغادرین والقادمین على متن البیانات المشتركة للتحقق من 

 .الطائرات

 :أهمیة أسالیب التنسیق المستخدمة بین األجهزة األمنیة .2
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  أسلوب تقنیات االتصال الحدیثة المستخدمة لربط مراكز المراقبة لألجهزة األمنیة

یق بمركز التحكم والمراقبة من خالل شبكة اتصاالت سلكیة والسلكیة مهم جدا في تحق

 .الفاعلیة األمنیة

  تقنیات التواصل بین بعض األجهزة األمنیة من خالل المعلومات المتوفرة بقوائم

البیانات المشتركة للتحقق من سالمة وضع األشخاص المغادرین والقادمین على متن 

 .الطائرات مهم جدا في تحقیق الفاعلیة األمنیة

 في تحقیق الفاعلیة األمنیة أسالیب التنسیق وأدواتها االلكترونیة مهمة جدا. 

نقص التقنیات التنسیقیة الحدیثة في األجهزة األمنیة یعیق استخدام أسالیب التنسیق لتحقیق  .3

 .الفاعلیة األمنیة

 ،"تطبیق التنسیق االلكتروني بین األجهزة األمنیة بالمطار"درجة الموافقة على تحقیق  .4

 موافق(درجة  إلىوهو یشیر ) 5(من ) 4.25(بمتوسط قدره  جاءتللفاعلیة األمنیة 

 حیث بلغت نسبة المبحوثین الذین یوافقون على، )0.89(وبانحراف معیاري بلغ ، )بشدة

 أن هذه العبارة من سبل التعامل مع المعوقات التي تحد من استخدام أسالیب التنسیق بین

  %).85.3(األجهزة األمنیة في تحقیق الفاعلیة األمنیة 

  :أهم توصیات الدراسة

أن تسعى األجهزة األمنیة إلى توفیر التقنیات التنسیقیة الحدیثة مثل شبكة اتصاالت موحدة  .1

 .لتحقیق الفاعلیة األمنیة) أجهزة حاسوب –انترنت (

تطبیق التنسیق االلكتروني لألجهزة األمنیة ابتداء بداخل األجهزة األمنیة ومن ثم فیما بینها  .2

 .لتحقیق الفاعلیة األمنیة

، العصف الذهني(األجهزة األمنیة إلى عقد دورات تدریبیة للعاملین لتنمیة مهارات أن تسعى  .3

 .لتحقیق الفاعلیة األمنیة) تطبیقات الحاسب اآللي، العمل بروح الفریق

  

التي تسهم  في  أسالیبهواهم  األمنیة األجهزةالتنسیق بین  :بعنوان) 2008( دراسة العسیري .11

 :اإلرهابنجاح مواجهة 
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الدراسة إلى التعرف على واقع التنسیق بین األجهزة األمنیة المعنیة بمواجهة  هدفت هذه

والتعرف على أراء ضباط األجهزة األمنیة المعنیة بمواجهة اإلرهاب بمدینة الریاض ، اإلرهاب

المدیریة العامة للدفاع ، قوات الطوارئ الخاصة، بالمملكة العربیة السعودیة وهي قوات األمن الخاصة

والتعرف على مدى ، حول األسالیب المناسبة والفعالة للتنسیق بین األجهزة، الدوریات األمنیة، يالمدن

من ، وعي الضباط العاملین بالتنسیق ودوره في نجاح مواجهة اإلرهاب بعملیات مكافحة اإلرهاب

دینة بمكافحة اإلرهاب بم خالل استطالع أراء عینة من ضباط األجهزة األمنیة الرئیسیة المعنیة

  .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، الریاض

  :أهم نتائج الدراسة

عینة الدراسة موافقین على أن هناك تنسیق بین أجهزتهم المعنیة بمكافحة اإلرهاب  أفراد .1

 ).5من  3.72(بمتوسط 

أفراد عینة الدراسة موافقین تماما على وعیهم بأهمیة التنسیق ودوره في نجاح مواجهة  .2

 ).5من  4.28(وسط اإلرهاب بمت

أفراد العینة موافقین تماما على مناسبة وفاعلیة أسالیب التنسیق بین أجهزتهم بمتوسط  .3

 ).5من  4.16(

  :أهم توصیات الدراسة

العمل على كل ما من شانه تفعیل وزیادة التنسیق بین األجهزة األمنیة المعنیة بمكافحة  .1

 .اإلرهاب

األمنیة المعنیة بمكافحة اإلرهاب فیما یتعلق بكیفیة توفیر فرص التدریب ألفراد األجهزة  .2

 .التنسیق واالتصال بین أجهزتهم واألجهزة األمنیة المساندة لها

توفیر اآللیات المساعدة لعملیات التنسیق واالتصال بین األجهزة األمنیة المعنیة بمكافحة  .3

 .اإلرهاب

المعنیة بمكافحة اإلرهاب على التنسیق تشجیع وتحفیز القیادات العاملة باألجهزة األمنیة  .4

 .والتعاون بینها

 .العمل على إجراء إدارة مستقلة للتنسیق بین القطاعات األمنیة المعنیة بمكافحة اإلرهاب .5
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دور تقنیة االتصاالت والمعلومات في تطویر األجهزة : بعنوان (2007) الحمیدان دراسة .12

 األمنیة

توافر واستخدام تقنیة االتصاالت والمعلومات في  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى

كما هدفت إلى التعرف على مدى إسهام استخدام تقنیة االتصاالت ، مراكز الشرطة بمدینة الریاض

وكذلك السبل المناسبة لتفعیل تقنیة االتصاالت ، والمعلومات في تطویر العمل بمراكز الشرطة

ضابطا واخذ الباحث عینة مكونة  194دراسة مكون من وكان مجتمع ال، والمعلومات بمراكز الشرطة

  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي، 131من 

  :أهم نتائج الدراسة

أفراد الدراسة غیر موافقین على وجود عدة تقنیات للمعلومات واالتصاالت في مراكز الشرطة  .1

 :أبرزها تتمثل في

  الحاسب اآلليیتم تسجیل البالغات من قبل المواطنین من خالل أجهزة. 

 تحفظ السجالت والملفات الخاصة بالعمل من خالل األرشفة االلكترونیة. 

 توجد شبكة داخلیة تربط مراكز وٕادارات المركز. 

أفراد الدراسة موافقین بشكل ما على إسهامات تقنیة المعلومات واالتصاالت في تطویر العمل  .2

 :بمراكز الشرطة أبرزها تتمثل في

  وسائل االتصال الحدیثة في زیادة التنسیق بین افراد فرق العمل یساهم استخدام

 .األمنیة

  یزید استخدام تقنیة االتصال والمعلومات من خبرة العاملین في اكتشاف الجرائم

 .المستحدثة

 یساهم استخدام الحاسب اآللي على حفظ األعمال وأرشفتها. 

 زاد الحاسب اآللي من سرعة ودقة القرار المتخذ. 

الدراسة موافقین على سبل تفعیل تقنیة المعلومات واالتصاالت في تطویر العمل بمراكز أفراد  .3

 :الشرطة أبرزها تتمثل في

 توفیر احدث األجهزة والبرامج الحاسوبیة. 

 إیجاد بنیة تحتیة متكاملة للتطبیق التقني. 

 توفیر التدریب للضباط على كیفیة االستفادة من تقنیة المعلومات واالتصاالت. 
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  :هم توصیات الدراسةأ

  .العمل على تفعیل استخدام تقنیة المعلومات واالتصاالت في مراكز الشرطة .1

  .إقامة ورش العمل والندوات التي توضح أهمیة وكیفیة تطبیق تقنیة المعلومات واالتصاالت .2

رصد المیزانیات الكافیة لتوفیر متطلبات تطبیق تقنیة المعلومات واالتصاالت بمراكز  .3

 .الشرطة

یارة المعارض الدوریة المتخصصة بالتقنیات الحدیثة لالطالع على احدث المستجدات في ز  .4

 .تقنیة المعلومات واالتصاالت واختیار ما یناسب طبیعة األعمال األمنیة

  

دراسة میدانیة  –دور التنسیق في فعالیة مكافحة اإلرهاب : بعنوان) 2006(دراسة المهیزع  .13

  على ضباط األجهزة األمنیة بمدینة الریاض

األمنیة في فعالیة مكافحة  األجهزةالتعرف على واقع التنسیق بین  إلىهذه الدراسة هدفت 

والتعرف على المعوقات التي تحد من فعالیة ، اإلرهابیةوبعد وقوع العملیات  وأثناءقبل  اإلرهاب

من وجهة نظر الضباط  اإلرهابیة العملیات مكافحة في المشاركة ةاألمنی األجهزة جهودالتنسیق بین 

 األمنقوات ، الدفاع المدني، المباحث العامة، العام األمن(األمنیة بمدینة الریاض  باألجهزةالعاملین 

وقد استخدم الباحث المنهج ، )2635(من رتبة مالزم حتى رتبة لواء والبالغ عددهم ) الخاصة

  .الوصفي التحلیلي

 :الدراسة نتائجأهم 

 وبعد وأثناء قبل اإلرهابیة العملیات مكافحة في مهمر دو  األمنیة األجهزة بین التنسیق یؤدي .1

 .وقوعها

 العملیات بمكافحة المعنیة األجهزة بین االختصاصات في التضارب منع إلىیودي التنسیق  .2

 .اإلرهابیة

 مكافحة في المشاركة األجهزة جهود بین التنسیق فعالیة من تحد التي المهمة المعوقات من .3

 :هي قویة بدرجة اإلرهابیة العملیات

 اإلرهابیة العملیات مكافحة في المشاركة األجهزة بین مناسب اتصال نظام إلى االفتقار. 
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 عن اإلرهابیة العملیات مكافحة في المشاركة الجهات لدى كافیة معلومات توافر عدم 

 .هاتدخل ووقت جهة كل ودور مهام

 المكافحة في المشاركة الجهات بین تبادلها وعدم المعلومات جبح. 

 تدخلها ووقت مشاركة جهة لك لدور الواضح التحدید عدم. 

  :أهم توصیات الدراسة

 اإلرهابیة العملیات مكافحة في المشاركة األجهزة بین والتعاون للتنسیق المناسبة البیئة یئةته .1

 مكافحة في المشاركة الجهات مشاركة على یعمل متطور اتصال نظام إیجاد اللخ من

 .اإلرهابیة العملیات بمكافحة الخاصة القرارات واتخاذ الخطط إعداد في اإلرهابیة العملیات

 العملیات مكافحة في تدخلها ووقت األخرى الجهات ودور بمهام مشاركة جهة كل تبصیر .2

 .اإلرهابیة

 وتوجیهها ومتابعتها اإلرهابیة العملیات مكافحة في مشاركة جهة كل لدور الواضح التحدید .3

 .اله المرسوم الدور عن خروجها حالة في

 .اإلرهابیة العملیات مكافحة في المشاركة األجهزة جهود بین للتنسیق إدارة إنشاء .4

  

  الدراسات األجنبیة  2.2.1

  ) Osei & Harvey, 2011(دراسة  .1

(Investment in Information Technology (IT) and Bank Business 
Performance in Ghana) 

 زیادة في المعلومات تكنولوجیا في االستثمار تأثیر مدى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 التحلیلي الوصفي المنهج الباحثان استخدم الدراسة هدف ولتحقیق غانا، في العاملة لمصارفا ربحیة

 مصرًفا (15) مقدارها عینة من البیانات وتحلیل بجمع الباحثان قام حیث الدراسة، نتائج إلى للوصول

  ).2007 -  1998( بین ما الممتدة الفترة خالل الدراسة موضع المصارف من

 اتبعت التي المصارف في ملحوظ بشكل العائد في زیادة هناك أن إلى الدراسة توصلت وقد

 اتبعت التي المصارف فعالیة في تطور إلى باإلضافة المعلومات، تكنولوجیا في االستثمار إستراتیجیة

 .لها كإستراتیجیة المعلومات تكنولوجیا في االستثمار
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 بالشكل المعلومات تكنولوجیا لتوظیف إستراتیجیة خطة وضع بضرورة الدراسة أوصت وقد

  .المصارف في األمثل

  

 (Chari, et. al, 2008)دراسة  .2

(The Impact of Information Technology Investment and Diversification 
Strategies on Firm Performance) 

 التنویع واستراتیجیات المعلومات تكنولوجیا في االستثمار اثر توضیح إلى الدراسة هذه هدفت

 إلى للوصول التحلیلي الوصفي المنهج الباحثون استخدم الدراسة هدف ولتحقیق المؤسسة، كفاءة على

 على الحصول تم شركة117) ( مقدارها عینة من البیانات وتحلیل بجمع قاموا حیث الدراسة، نتائج

 .المعلومات تكنولوجیا في لالستثمار السنوي التقریر من بیاناتها

 في الشركات مدراء ساعد المعلومات تكنولوجیا في االستثمار زیادة أن إلى الدراسة توصلت وقد

 تكنولوجیا في االستثمار إستراتیجیات تبني أن إلى باإلضافة تحقیقها، على والعمل القرارات اتخاذ

 العاملین بتدریب االهتمام بضرورة الدراسة أوصت وقد .المؤسسي األداء تحسین في یسهم المعلومات

 تكنولوجیا في االستثمار فرص زیادة إلى التوجه وكذلك المعلومات، تكنولوجیا استخدام على

  .االستراتیجیات في التنویع خالل من المعلومات

  

 (Huang, 2007)دراسة  .3

(The Effect of Investment in Information Technology on Performance of 
Firms in the Rubber Industry) 

 الشركات أداء على المعلومات تكنولوجیا في االستثمار اثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 صناعة في العاملة الشركات جمیع من الدراسة مجتمع وتكون المطاط، صناعة قطاع في العاملة

 إلى للوصول التحلیلي الوصفي المنهج الباحثون استخدم الدراسة هدف ولتحقیق تایوان، في المطاط

 االستثمار مدى ومقارنة المعنیة الشركات من البیانات وتحلیل بجمع الباحث قام حیث الدراسة، نتائج

  .المؤسسة تطور مع المعلومات تكنولوجیا في

 اإلنتاجیة، وزیادة المعلومات تكنولوجیا في االستثمار بین عالقة وجود إلى الدراسة توصلت وقد

 األداء على األثر بالغ له المؤسسات أعمال في الحاسوب واستخدام الكترونَیا األعمال إنجاز كذلك
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 على یعمل المعلومات تكنولوجیا استخدام على العاملین تدریب أن إلى باإلضافة المؤسسي،

  .البیانات معالجة كفاءة وزیادة التكنولوجیا لهذه األمثل االستثمار

 نتیجة المعلومات تكنولوجیا في لالستثمار عملیة بخطوات القیام بضرورة الدراسة أوصت وقد

 استخدام على العاملین بتدریب القیام وضرورة العملیات، انجاز في الحاسوب استخدام لزیادة

 تكنولوجیا في االستثمار بین ما العالقة تطویر كیفیة في البحث وكذلك المعلومات، ونظم تكنولوجیا

  .أخرى جهة من المؤسسي األداء فاعلیة وزیادة جهة من المعلومات

  

 (Han & Hsieh, 2011 )دراسة  .4

(Information Technology Investment and Manufacturing Worker 
Productivity) 

 على إنتاجیة المعلومات تكنولوجیا في االستثمار تأثیر مدى معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 الباحث الدراسة استخدم هدف ولتحقیق األمریكیة، المتحدة الوالیات في الصناعة قطاع في العاملین

 من البیانات بجمع وتحلیل الباحثان قام حیث الدراسة، نتائج إلى التحلیلي للوصول الوصفي المنهج

 - 2002(الممتدة ما بین  الفترة خالل الدراسة موضع من الشركات شركة (322) مقدارها عینة

2008.(  

 تحسین إنتاجیة في یسهم المعلومات تكنولوجیا في االستثمار أن إلى الدراسة توصلت وقد

 الفعالیة المعلومات وزیادة تكنولوجیا في االستثمار بین العالقة أن كما الصناعة، قطاع في العاملین

 على تطورها تعتمد في التي الصناعات في العاملین أن إلى الوقت، باإلضافة مرور مع تتطور

  .األخرى الصناعات في العاملین من فعالیة أكثر المعلومات تكنولوجیا

 بتنظیم استراتیجیاتها أن الصناعة قطاع في العاملة المؤسسات قیام بضرورة الدراسة أوصت وقد

 البنیة بین في االستثمار التنسیق خالل من المعلومات تكنولوجیا في االستثمار على تركز التي

 بعین التطور سریعة ذات الصناعات الشركات تأخذ أن وكذلك العاملین، إنتاجیة لزیادة والهیكلیة

  .الفعالیة في زیادة أهمیته ومدى المعلومات تكنولوجیا في االستثمار االعتبار
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 (Robertson, 2005) دراسة  .5

 (Intranet And Knowledge Sharing) 

 و في المنظمات، المعرفة تبادل و االنترانت تطبیق واقع على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف

 المعرفة، إدارة تلبیة احتیاجات في – االنترانت - الداخلیة الشبكة قدرات طرق لتوسیع إلیجاد تسعى

 استخدام وأن مؤهلة غیر ال تزال المنظمات معظم في أن االنترانت إلى الدراسة هذه توصلت قد و

 ضرورة على الدراسة أوصت وقد .قویًا لالتصاالت الداخلیة أساساً  سیوفر المعرفة إدارة تكنولوجیا

  .المنظمة في االنترانت نشر أهمیة اإلستراتیجیة تشمل هذه بحیث المعرفة إلدارة إستراتیجیة وضع

  

  على الدراسات السابقةالتعقیب   3.2.1

 علیها حصل التي النتائج على واالطالع البحث، لموضوع السابقة الدراسات استعراض بعد

جلیا الدور الذي تلعبه  ظهرفقد  الدراسات، مختلف طریق عن المجال لهذا والدارسون الباحثون

تكنولوجیا  أهمیةكما اتضح ، المیزة التنافسیة للشركات والمؤسسات تحقیق تكنولوجیا المعلومات في

  .العامة أو الخاصة المنظمات سواءً  أدائها، وتقدم المنظمات إدارةالمعلومات في حسن 

 من باالستفادة وذلك السابقة، الدراسات مراجعة على البحث ذیوتنف إعداد فيتم االستناد  وقد

  :التالیة النقاط

 .في مجال تكنولوجیا المعلومات سابًقا دراستها تمت التي البحثیة الجوانب على التعرف .1

 .في مجال التنسیق اإلداري سابًقا دراستها تمت التي البحثیة الجوانب على التعرف .2

 .الوقوف عند التجارب العربیة في استخدام تكنولوجیا المعلومات في األجهزة األمنیة .3

 .البحث إلثراء متنوعة بحثیة ومراجع مصادر على الحصول في المساهمة .4
  

 تحسین جودة الخدمات المقدمة فيقدرة تكنولوجیا المعلومات  على د ركزت بعض الدراساتفق

دراسة  أبرزتكما ، )2008(دراسة الشرفا و ) 2012(دراسة فرج اهللا مثل  وتسهیل المهام وانجازها

دور تكنولوجیا المعلومات في التنسیق بین إدارة المدرسة والجهات األخرى  على )2011(الحناوي 

كما أشارت بعض الدراسات  .وكذلك استرجاع البیانات وتبادلها وسرعة انجاز المهام واتخاذ القرارات

في تحسین التنسیق مثل " التنسیق االلكتروني"إلى دور استخدام تكنولوجیا المعلومات في التنسیق 

كما أظهرت بعض الدراسات السابقة دور  ).2008(ودراسة الصالحي ) 2011(لمطیري دراسة ا
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التنسیق في مختلف وظائف اإلدارة وٕازالة التضارب بین عمل الوحدات المتداخلة مثل دراسة المهیزع 

)2006.(  

  

  :وتمیز البحث بالتالي

 في عملیة التنسیق دور تكنولوجیا المعلومات دراسة على التركیز. 

 رؤساء اإلدارات والدوائر واألقسام في (في قطاع غزة  وزارة الداخلیة الفلسطینیة حالةة دراس

  ).المعنیة بحفظ األمن بشكل مباشراألجهزة 
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  الفصل الثاني

  اإلطـــــــــــار النظـــــــــري

  

، المادیة المكونات( لتكنولوجیا المعلومات األساسیةالمكونات  توضیح إلى الفصل هذا یهدف

 الجغرافیة المعلومات نظم  وكذلك )اإلجراءات، البشریة القوى، الشبكات، البیانات قواعد، البرمجیات

)GIS( كما یهدف هذا الفصل إلى ، المختلفة والمنظمات استخدامها في المؤسسات وأهمیة ووظائفها

، وخاصة في األجهزة األمنیةأسالیب تحقیقه ، مبادئه، أنواعه، أهدافه، التعرف على مفهوم التنسیق

الشق  –وأیضا یهدف الفصل إلى التعرف على وزارة الداخلیة ، والصعوبات التي تعترض تحقیقه

العسكري بأجهزتها األمنیة محور الدراسة وكذلك إدارتي العملیات المركزیة كونها المسئولة عن 

ت العسكریة المناط بها وضع التنسیق المیداني بین األجهزة األمنیة وٕادارة الحاسوب واالتصاال

  .إستراتیجیة استخدام تكنولوجیا المعلومات

 :كالتالي هيو  ینرئیسی مبحثین من الفصل هذا ویتكون

 تكنولوجیا المعلومات: لاألو المبحث 

 التنسیق: المبحث الثاني 

  الشق العسكري –وزارة الداخلیة  
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  تكنولوجیا المعلومات: المبحث األول

  مقدمة 1.1.2

ازداد في اآلونة األخیرة اهتمام المنظمات بتكنولوجیا المعلومات ودورها في التأثیر على إنجاحها 

سواء  ،من حیث القیام بالوظائف المناطة بها مثل التخطیط والتنظیم والرقابة واتخاذ القرارات وغیرها

، وخاصة في ظل التطورات المستمرة في مجال المعلومات، على المستوى المحلي أو المستوى الدولي

وتعتبر تكنولوجیا المعلومات القاعدة األساسیة التي تبني على ضوئها المنظمات اإلداریة میزتها 

هذا باإلضافة ، اتالتنافسیة لما تحتله هذه التكنولوجیا من دور فاعل ورئیسي في إنجاح تلك المنظم

كما تغیر دور ، إلى اعتبار تكنولوجیا المعلومات مصدرا مهما للتطویر والنمو لتلك المنظمات

تكنولوجیا المعلومات من كونه مصدرا داعما إلى اعتباره مطلب أساسي لتمكین المنظمات اإلداریة 

لتكنولوجیا من قدرات معلوماتیة وذلك لما توفره هذه ا، من القیام بعملیاتها اإلداریة المختلفة بكفاءة

  .)165ص:2011،الشوابكة (تساعد المنظمات على البقاء واالستمرار والنمو 

الرئیسي  المفتاح بمثابة یكون أن یمكن المعلومات ونظم لتكنولوجیا المناسب االستخدام كما أن

 أسرع وصول تحقیق على المعلومات قدرة تكنولوجیا من ینبع األمر هذا ولعل، المنشاة هدافق أتحقی

ى إل القدرات هذه وتحویل ،واإلبداع والنمو التشغیل المنشات على قدرة تطویر في یساهم لمعلوماتا

ة المقدر یطور  و الذي یسهل األمر، منه اإلستراتیجیة خاصة اتخاذ القرارات، عملیة مع یتكامل جزء

  .)177- 155ص:2006، البحیصي (المختلفة للمنشاة  العملیات بین التنسیق و التشغیل على

إذ تساهم في ، وهناك من یعد تكنولوجیا المعلومات كالقلب النابض في مختلف منظمات األعمال

تسهیل انسیابیة القرارات المناسبة وفي توجیه وتنفیذ مختلف عملیاتها فهي مصدر حیوي لدیمومیتها 

  .)19ص:2012،العبادي والعارضي ( وبقائها وتمیزها التنافسي

إن الدور األساسي الذي تلعبه تكنولوجیا المعلومات في إنجاح عمل المؤسسات یمكم القول و 

العامة والخاصة  یجعلها أكثر إلحاحا في المؤسسات الحكومیة بصفة عامة واألمنیة والشرطیة بشكل 

. ظاموذلك لما تقدمه األجهزة األمنیة من خدمات للفرد والمجتمع على صعید توفیر األمن والن، خاص

كونها تعتمد في عملها على  األمن أجهزةوتكمن أهمیة فعالیة وكفاءة تكنولوجیا المعلومات في عمل 

  .دقة وسرعة المعلومات وضمان استمرار تدفقها
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 تعریف تكنولوجیا المعلومات 2.1.2

  :ما ذكر أهمومن ، یوجد العدید من التعریفات لتكنولوجیا المعلومات

المستخدمة في استقبال البیانات ، والشبكات وقواعد البیاناتجمیع األجهزة والبرمجیات  - 

 ومعالجتها وتخزینها واسترجاعها وطباعتها ونقلها الكترونیا على شكل نصوص وأشكال بین

: كما تعرف الیونسكو تكنولوجیا المعلومات بأنها، المستخدمین واألطراف ذات العالقة

سیة واألسالیب اإلداریة المستخدمة في تداول مجموعة المعرفة العلمیة والتكنولوجیة والهند

 .)168ص:2011،الشوابكة ( ومعالجة المعلومات والتطبیقات

تلك األجهزة والمعدات واألسالیب والوسائل المستخدمة في الحصول على المعلومات  - 

معلومات من حیث تسجیلها وتنظیمها وكذلك معالجة تلك ال، والرقمیة، والمصورة، الصوتیة

تنساخها وبثها وتوصیلها في الوقت وخزنها وحیازتها واسترجاعها وعرضها واس وترتیبها

 المناسب لطالبیها وتشمل كل من تكنولوجیا التخزین واالسترجاع وتكنولوجیا االتصاالت

 .)51ص:2005،الجاسم (

وتتضمن األجهزة والبرمجیات ، أداة مهمة تساهم في ترابط وأداء العملیات األساسیة للمنظمة - 

وهي تمثل الجانب التقني من نظام المعلومات ، اعد البیانات والشبكات والوسائل األخرىوقو 

 .)166ص:2007،الالمي (والبدیل لتسمیته 

جمیع ما یستخدم من أجهزة حاسوب وبرامج محوسبة والتي تساعد في تحقیق ضمان كافة  - 

قبل المستویات ووضعها في االستعمال من ، اإلحصاءات المعلوماتیة وتخزینها وتوریدها

من اجل الوصول إلى ، والتي تمكنهم من تبادل المعلومات والتراسل فیما بینهم، اإلداریة

 .)68ص:2008،عیسان والعاني ( أعلى كفاءة إنتاجیة

جمیع نظم المعلومات المعتمدة على الحاسوب وتقنیاته المختلفة والمستخدمة من قبل  - 

 .)Loudon & Loudon, 2006: p4(المنظمات 

المقدرة التكنولوجیة على الحصول على المعلومات ومعالجتها وتبادلها بهدف اتخاذ القرارات  - 

 .)Sanders, 2007: p179(الفعالة 
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:  الخروج بالتعریف اإلجرائي التالي یمكنوبناءا على ما ورد من تعریفات لتكنولوجیا المعلومات 

، وحدات تخزین، وسائل اتصال، ة حاسوبأجهز (مجموعة التكنولوجیات المتمثلة في الكیان المادي 

قواعد ، برامج مساعدة، برامج تطبیقیة، برامج النظام( والمكونات البرمجیة ، ...)، أجهزة عرض

، سیاسات(باإلضافة إلى اإلجراءات ، )ومستخدمین، أخصائیین(وكذلك العنصر البشري ، )بیانات

جزاء مع بعضها من اجل الخروج بأفضل المستخدمة في إطار تنظیم عمل هذه األ... ) ، توجیهات

بصورها المختلفة ) إرسال، عرض، استعالم، تخزین، معالجة، إدخال(إدارة للبیانات والمعلومات 

  ... ).، فیدیو، صوت، صورة، نص(

  

  أهمیة تكنولوجیا المعلومات 3.1.2

الفوائد والمزایا لكل من األفراد یترتب على استخدام وتطبیق تكنولوجیا المعلومات العدید من 

  )31ص:2011، تعلب ( :ومن تلك الفوائد والمزایا ما یلي، واإلدارات والمنظمة بشكل عام

  .رفع مستوى األداء بالمنظمة .1

  .فعالیة اتخاذ القرارات .2

  .تنمیة العمل وفق نظم واضحة وطرق عمل محددة .3

المعقدة التي یصعب فیها  تدعیم نجاح المنظمات ذات المجاالت اإلداریة والتنظیمیة .4

 .استخدام النظم التقلیدیة

أن تكنولوجیا المعلومات أصبحت المحفز الرئیس  )28ص:2012( العبادي والعارضيكما اكد 

: لنشاطات األعمال في عالم الیوم وذلك بسبب القدرات واإلمكانیات لهذه التكنولوجیا والمتمثلة بـــ

  )28ص:2012،العبادي والعارضي (

  .بحسابات رقمیة كبیرة الحجم وبالغة السرعة القیام .1

  .التزوید باتصاالت سریعة ودقیقة ورخیصة ضمن المنظمات وبینها .2

  .خزن كمیات كبیرة من المعلومات في مكان صغیر وسهل الوصول إلیه .3

السماح بالحصول السریع والرخیص على كمیات كبیرة من المعلومات وفي كل أرجاء  .4

  .العالم
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  .اءة األشخاص العاملین في مجامیع سواء موقع واحد أو عدة مواقعزیادة فعالیة وكف .5

  .تقدم وبوضوح معلومات تتحدى العقل البشري .6

 .تشغیل عملیات األعمال شبه اآللیة والمهام المنجزة یدویا بشكل آلي .7

 المعلومات تكنولوجیا لتطبیقات الهائل االنتشار وراء الدوافع من مجموعةالى  "الجاسم"كما أشار 

  )126-122ص:2005 ،الجاسم(: المنظمات في

ا وكیفا مثل كم والطبیعیة المادیةو  البشریة الموارد إنتاجیة بها یقصدو  :اإلنتاجیة یادةز  .1

 سرعة وكذلك الفروع و اإلدارة مراكز بین و المكاتب موظفین بین التواصل فاعلیة زیادة

واستخراج الكشوف وعمل ا وتسهیل وضبط عملیات حفظ السجالت وتبادله الوثائق إنتاج

 .التقاریر

 القائمة الخدمات تحسین في حاسما دوًرا المعلومات تكنولوجیا لعبت: الخدمات تحسین .2

 أبرزها من عدیدة مجاالت ذلك وفي قبل، من متوفرة تكن لم جدیدة خدمات واستحداث

 .االتصاالت

 و أفضل هي المعلومات تكنولوجیا أن المعطیات كل أثبتت :التعقید على السیطرة .3

 جمیع یعتري بات الذي الشدید التعقید ظاهرة وجه في البشریة تشهره سالح أمضى

 ظاهرة لمحاصرة عملیة وسائل المعلومات تكنولوجیا وفرت ولقد ، الحدیثة الحیاة مظاهر

 .المحاكاة نماذجو ، البیاناتو  النظم تحلیل وسائل :منها التعقید

 .ةالعدید المطالب و المتغیرات مع تجاوبها و النظم تكیف سرعةویقصد بها : لمرونةا .4

 

  مكونات تكنولوجیا المعلومات 4.1.2

من مجموعة من العناصر  Information Technology (IT)تتكون تكنولوجیا المعلومات 

المترابطة التي تتفاعل مع بعضها البعض لتحقیق الهدف المنشود، والذي یتمثل في إیجاد مجموعة 

من أنظمة المعلومات والتي تساعد المستویات اإلداریة المختلفة على انجاز أعمالها، وهذه المكونات 

   Peoplesواألفراد Programmingوالبرمجیات  Computer Componentsالحاسوب ومكوناته 
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وشبكات االتصاالت  Data Basesوقواعد البیانات   Proceduresواإلجراءات 

Communications Networks ) 193- 169ص:2011، ابكةالشو(.  

  :Hardwareالمكونات المادیة   1.4.1.2

المكونات المادیة التي تشكل "على أنها  )Thompson & Cats, 2003: p47(یعرفها 

  ".بمجموعها الحاسوب

المعدات المادیة المستخدمة في اإلدخال والمعالجة واإلخراج والتخزین في نظام وتشمل 

  .)Turban, et al., 2001: p162( :حیث تتكون من الوحدات التالیة، الحاسوب

وتقوم هذه الوحدة بإدخال وتحویل البیانات واألوامر إلى شكل الكتروني : اإلدخال اتوحد  -أ 

والماسحات الضوئیة والقطات ، الفارةلوحة المفاتیح و  :كل من وتشمل، داخل الحاسوب

 .وغیرها، ومشغالت األقراص، الصوت
 

 وتقوم هذه الوحدات بتحویل البیانات االلكترونیة المستخرجة من الحاسوب: اإلخراج اتوحد  - ب 

وشاشات ، والسماعات، وعرضها بشكل مفهوم للمستخدم وتشمل الطابعات والراسمات

 .العرض
 

وتشمل وحدة الحساب والمنطق ووحدة التحكم ووحدة التخزین  :وحدة المعالجة المركزیة  -ج 

 .ووحدة التخزین الثانویة الرئیسیة

  : Softwareبرمجیات ال 2.4.1.2

وتقدیمها وهي مجموعة من البرامج التي تمكن الحاسوب من إدخال البیانات ومعالجتها 

وذلك بناء على ، وتؤدي إلى الحصول على النتائج بشكل دقیق وسلیم كمخرجات مفیدة ألداء العمل

وهناك ، وال یمكن للمكونات المادیة أن تؤدي عملها بدون المكونات البرمجیة. تعلیمات معینة بصورة

ة أنواع من البرمجیات هي برمجیات النظام التطبیقیة وبرمجیات األغراض العامة والتي یمكن عد

  )O'Brien, 2002, pp430(: توضیحها كما یلي

وهي عبارة عن اصطالح یطلق على جمیع : Software Systemsبرمجیات النظام   -أ 

البرامج الالزمة لتشغیل الحاسوب وتنظیم عمل وحداته، وكذلك یطلق على البرامج الخاصة 
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باستخدام وتطبیقات المستخدم النهائي وعن طریق البرمجیات یستمد الحاسوب عمله كما 

د المختلفة في نظام تعمل هذه البرامج على إحكام السیطرة والرقابة على األنشطة والموار 

الحاسوب، كما تعمل على سهولة وكفاءة للتشغیل من جانب المستخدم وتتكون البرمجیات 

  :من التالي

وهي عبارة عن برامج  :System Development Softwareبرامج تطویر النظام  .1

في عملیة  System Analysts  ومحللي النظم Programmers  تستخدم من قبل

 Translateبناء وتطویر أنظمة المعلومات مثل برامج هندسة البرامج بالحاسوب 

Compliers and Computer-Aided Software. 

وهي عبارة عن برامج تختص بالسیطرة على  :System Softwareبرامح النظام   .2

العملیات الداخلیة لنظام الحاسوب وتنتج من قبل المبرمجین والخبراء والتقنیین مثل 

أي من " النظم المبرمجة"ومن هذه النظم . أنظمة التشغیل وبرامج اتصاالت البیانات

ملیة بواسطة اللغات المبرمجة إلى لغة یستخدمها الحاسوب تسمى لغة اآللة وتنفذ الع

ویتحكم  Interpretersوالمفسرات  Compliersوالمترجمات  Assemblersالمجمعات 

 .Operating Systemفي هذه البرامج برنامج رئیسي اسمه نظام التشغیل 

وهي مجموعة  : Applications Packages Softwareبرمجیات التطبیقات الجاهزة  - ب 

 & Bocij( معالجة محددة للمعلومات من البرامج التي تمكن المستخدمین من انجاز

Others, 2003:pp112(، وهي على عكس برمجیات النظام التي ال یمسها المستفید ،

فان برامج التطبیقات الجاهزة تطور لكي تخدم المستفیدین وأن یستطیع من خاللها أن یحقق 

أنشطة األعمال البرامج التي تعالج البیانات الخاصة بهیكلة وهي ، مهمة أو ینفذ عملیة ما

أو بشراء برامج التطبیقات هذه من . وتطبیقاتها والتي قد تنشأ من قبل المبرمجین في المنظمة

شركات برمجیة متخصصة في أغلب األحیان مثل برامج جداول البیانات ومعالج النصوص 

دة وكذلك برامج جدولة ومتابعة المشاریع وبرامج البرید االلكتروني وبرامج الوسائط المتعد

قندیلجي والسامرائي (وبرامج معالجة العملیات وبرامج التقاریر اإلداریة وبرامج دعم القرار

 ).100ص:2004،
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وهي عبارة عن مجموعة من البرامج ذات  :Utilities Programsالبرامج المساعدة   -ج 

 األغراض العامة تكتب بهدف المساعدة في معالجة البیانات وترتیبها وفرزها، وتستخدم أیضا

أو نقل البیانات من الشریط المغناطیسي إلى القرص  في المساعدة لعمل تهیئة األقراص

 ).80ص:2000،الصباغ ( المغناطیسي

  :أنواع برامج الحاسوب كما في الشكل التالي) 145: 2009(كما أوضح یاسین 

  

  

  

  برامج الحاسوب أنواع) 1.2(شكل رقم 

دار : عمان، المعلومات اإلداریة وتكنولوجیا المعلوماتأساسیات نظم ، )2009(سعد ، یاسین: المصدر

 145ص، المناهج للنشر والتوزیع
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 : Data Baseقواعد البیانات  3.4.1.2

تعتبر البیانات في المنظمة موردا تنظیمیا حیویا وثمینا ال بد من إدارته كما هو حال أصول 

إدارة موارد البیانات تعني استخدام نظم وأدوات تكنولوجیا المعلومات مثل نظم إدارة . المنظمة األخرى

شطة اإلدارة قواعد البیانات إلنتاج المعلومات ذات القیمة  المضافة لألعمال ولدعم عملیات وأن

  .)151ص:2009،یاسین (

هو عبارة عن مجموعة من البرامج التي تقوم بإدارة ومعالجة هذه فنظام إدارة قاعدة البیانات 

البیانات بطریقة سهلة وسریعة، والهدف من نظام إدارة قاعدة البیانات هو العمل على جمع البیانات 

ها واسترجاع المعلومات الصحیحة عند الحاجة الخاصة بالمنظمة وتصنیفها وتبویبها وحفظها وٕادامت

حیث یمتاز هذا النظام عن األسلوب القدیم المسمى نظام . لها بطریقة مالئمة وبسرعة مناسبة

الملفات الذي كان مستخدما في السنوات السابقة في معالجة البیانات بالشمولیة للمعلومات وتوحید 

  .)193ص:2001،الشوابكة ( أسالیب المعالجة للبیانات

  مفهوم قاعدة البیانات .1

وهذه التسجیالت ، هي عبارة عن ملف مكون من مجموعة من التسجیالت المتصلة فیما بینها

ونظام قاعدة البیانات یتكون ، تضم مجموعة من الحقول وكل حقل من هذه الحقول یتضمن البیانات

السامرائي (قاعدة البیانات من عدد من الملفات المرتبطة فیما بینها منطقیا وكلها مجتمعة تكون 

  ).18ص:2005،وابوعجمیة 

وهي الوعاء الذي یحتوي على الملفات المخزنة على أجهزة الحاسوب، والتي تشكل المادة األولیة 

التي تتم معالجتها وتحدیثها واسترجاعها للوصول إلى المعلومات وهي مجموعة بیانات مهیكلة 

یاسین (على المعلومات بسهولة ویسر  ومسجلة على وسط تخزین یمكن الحصول منها

 .)151ص:2009،

وقاعدة البیانات عبارة عن مجموعة من الجداول الرئیسة والفرعیة، وكل جدول فرعي به مجموعة 

من السجالت، وكل سجل به مجموعة من الحقول، وكل حقل به مجموعة من الحروف تشكل في 

وهي تجمیع لكمیة كبیرة من البیانات وعرضها بطریقة أو بأكثر تسهل . مجملها معلومة معینة

أعمدة أو جدول من  یتألف كل Tablesعبارة عن مجموعة من الجداول  أیضاوهي . نهااالستفادة م

ویؤدي تقاطع العمود مع الصف  Records وسجالت أو صفوف Columns or Fieldsحقول 
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تعلب ( ، حیث یتم تخزین معلومة واحدة فقط في الخلیة الواحدةCellإلى تكوین الخلیة 

  .)95ص:2011،

  )151ص:2009،یاسین (: بیانات یتكون من العناصر التالیةوكل ملف في قاعدة ال

وهو أصغر عنصر منطقي یتكون من حرف منفرد، رمز،  Character عنصر البیانات  .1

  . Byteویشیر العنصر إلى البایت. أو رقم

 أو كائن Entityیمثل مجموعة من عناصر البیانات الذي یشیر إلى كینونة  : Fieldالحقل .2

Object  ویمثل بالضرورة خاصیةAttribute تصف المكونات الممیزة لكینونة البیانات .

الحقل قد یكون اسم الطالب، الرقم الجامعي، القسم، الكلیة حیث تعتبر جمیع هذه العناصر 

 .حقول في جدول أو ملف الطالب في قاعدة بیانات الطلبة

أن مجموعة حقول ). أو الملف(وهو مجموعة من الحقول في الجدول  : Recordالسجل .3

ویتم . اسم الطالب، الرقم الجامعي، القسم، والكلیة تمثل سجال واحدا لطالب في جدول الطلبة

ال ) Primary Keyحقل یسمى المفتاح الرئیسي (تمییز كل سجل من خالل حقل مفتاحي 

ویتم الوصول إلى . یجوز أن یكون حقال فارغایمكن أن یتكرر وینفرد به كل طالب كما ال 

 .سجل الطالب من خالل هذا الحقل المفتاحي

تتكون قاعة البیانات من مجموعة متكاملة ومترابطة من ملفات بیانات  :File الملف .4

وفي نظم إدارة قواعد البیانات العالئقیة تتكون الملفات من جدول ذات بعدین . األعمال

التي تمثل  Rowsوالصفوف  fieldsالتي تمثل الحقول  Columnsاألعمدة : أساسین

 .Recordsالسجالت 
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 )104ص:2011،تعلب ( :وظائف قواعد البیانات .2

  .جدید إلى الملف إضافة معلومة أو بیان .1

 .حذف البیانات القدیمة والتي لم تعد هناك حاجة إلیها .2

 .تغییر بیانات موجودة تبعا لمعلومات استحدثت .3

 .البحث واالستعالم عن معلومة أو معلومات محددة .4

 .ترتیب وتنظیم البیانات داخل الملفات .5

 .عرض البیانات في شكل تقاریر أو نماذج منظمة .6

حساب المجموع النهائي أو المجموع الفرعي أو (الحسابیة والرسومیة إجراء العملیات كافة  .7

 ).المتوسط الحسابي لبیانات مطلوبة ورسمها بالشكل المطلوب

 :أهمیة قواعد البیانات .3

تنبع أهمیة استخدام إدارة قواعد البیانات في المنظمات من أنها تور سیطرة مركزیة على حفظ 

البیانات واسترجاعها وٕادامتها مقارنة بأسلوب نظام الملفات القدیم الذي ال یعطي هذه المیزة حیث أن 

نظام وقد نظام الملفات یحتاج إلى ملفات خاصة بكل نظام على حدا باإلضافة إلى طاقم فني لكل 

  محتویات قواعد البیانات) 2.2(شكل رقم 

، دار الفكر ناشرون وموزعون: عمان، نظم المعلومات اإلداریة، )2011(سید ، تعلب: المصدر

 98ص
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أما نظام إدارة البیانات فیتم التعامل مع البیانات عن . یحتاج أیضا إلى األجهزة الخاصة بكل نظام

  .)194ص:2001،الشوابكة (طریق شخص أو وحدة واحدة هو مدیر قواعد البیانات 

تعلب (، )153ص:2009، یاسین (: وتتلخص أهمیة نظم قواعد البیانات فیما یلي

  )239- 238ص:2010،یاسین (،  )270ص:2005،یلجي والجنابي قند(، )101ص:2011،

 .وبالتالي تقلیل ظاهرة فیض البیانات وعدم دقتها، منع تكرار وازدواجیة البیانات .1

 .توفیر السرعة والدقة واالتصال في الوقت الحقیقي مع المستفیدین .2

أنشطة إنتاج  باإلضافة إلى، تخزین البیانات، معالجة البیانات، تنفیذ أنشطة االستعالم .3

 .تقاریر المعلومات من خالل استثمار موارد البیانات المتاحة

متابعة التغیرات التي تحدث في البیانات المخزنة وٕادخال التعدیالت الالزمة علیها، حتى  .4

 .تكون دائما في الصورة المالئمة الستخدامها فور طلبها

متعددة مثل النصوص تطویر وسائط متعددة عن طریق تخزین بیانات بأشكال  .5

واألصوات والحركات، وبالتالي خلق تفاعل مشترك بین األفراد داخل المنظمة 

 .والمنظمات األخرى

 .التقلیل من تكلفة تطویر وٕادامة البرامج .6

زیادة كفاءة وسرعة تنفیذ العملیات الداخلیة في المنظمة عن طریق تنظیم الملفات  .7

البیانات بحیث ال تؤثر عملیة التعدیل على  والسجالت بطریقة آلیة وتحقیق استقاللیة

 .تخزین البیانات

تخزین كم هائل من البیانات التي  تتجاوز اإلمكانات البشریة في  تذكر تفاصیلها ومن  .8

 .ثم إجراء بعض العملیات والمعالجات التي  یستحیل تنفیذها یدویا

تتاح أیة معلومات ألي  تساعد على تحقیق السریة الكاملة للبیانات المخزنة بها بحیث ال .9

 .شخص لیس له الحق في االطالع علیها

 .السماح بمركزیة إدارة البیانات، واستخداماتها، والجانب األمني لها .10
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 )196ص:2001،الشوابكة (: التحدیات التي تواجه المنظمات في إدارة قواعد البیانات .4
  

تطلب تكلفة عالیة في االستثمار إن تطویر وٕادارة قواعد البیانات ی :مبررات التكلفة والمنفعة .1

والتطویر والتشغیل والصیانة، كما انه یحقق فوائد متعددة للمنظمات وبالتالي یجب المفاضلة 

 .بین التكلفة والمنفعة

وهو الذي یجب من خالله بیان مكان تخزین البیانات بحیث یكون  :مكان تخزین البیانات .2

على األمن والسریة، وٕاما یتم توزیعها ال مركزیا  إما مركزیا لتحقیق السیطرة علیها والمحافظة

إلى المستخدمین في المنظمة لتسجیل تنفیذ العملیات وزیادة السرعة في األداء، وسهولة 

التحدیث بشكل مستمر، ولذا یتطلب الموازنة بین المنافع التي یمكن الحصول علیها عند 

 .ة التي یمكن المحافظة علیهاإتباع التخزین المركزي أو الالمركزي مقابل مدى السری

وهي العملیة التي یتم من خاللها االستثمار داخلیا في تطویر وجمع  :تطویر قاعدة البیانات .3

وتخزین وفرز وصیانة قواعد البیانات، أم االشتراك في قواعد بیانات خارجیة مقابل رسوم 

رتبة على البدیل المختار معینة، ولذا تتطلب عملیة الموازنة بسریة المعلومات والتكالیف المت

 .في تطویر قواعد البیانات

وهي ضرورة اتخاذ كافة اإلجراءات لضمان  :مدى توفر أمن وخصوصیة قاعدة البیانات .4

 .حمایة قاعدة البیانات بحیث ال یمكن التعدي علیها من قبل أیة جهة أخرى

وهي الفترة الزمنیة المحددة قبل إتالف البیانات، والكیفیة التي  :الفترة الزمنیة لحفظ البیانات .5

 .یتم من خاللها إتالف البیانات

  : Networksالشبكات  4.4.1.2

لقد أصبح معروفا أن التطورات الهائلة والمتسارعة في تكنولوجیات الحواسیب واالتصاالت أدوات 

، الوصول إلیها ألوسع عدد من المستفیدینفعالة في مجال توسیع نطاق انتشار المعلومات وتسهیل 

، ومن ثم معالجتها وتحلیلها وتأمینها، وتراكمها، وصعبة المنال، وكذلك تجمیع معلومات كانت مبعثرة

قندیلجي والسامرائي (بشكل سریع لمتخذي القرارات والباحثین، مع بقیة أنواع المعلومات المناسبة

  ).24ص:2009،
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 مفهوم الشبكات .1

  :العدید من التعریفات للشبكات نذكر منها التاليتوجد 

 بعضها مع موصولة أكثر أو حاسوبین من تتشكل الحواسیب من مجموعة عن عبارة - 

 في المشتركة للحواسیب یسمح الربط هذاو  بینها، فیما االتصال تستطیع بحیث ض البع

 وتبادل )طابعة تخزین، وحدات برامج، بیانات،( مشترك بشكل المواد استخدامة الشبك

 .)59ص:2008،الشرفا ( بینها البیانات

من  باآلخریتصل كل منها ، من جهازین حاسوب األقلتركیبة من األجهزة التي تتكون على  - 

حاسوب المشتركة في الشبكة استخدام ال ألجهزةیتم من خاللها السماح ، خالل قناة اتصال

 ).Oz, 2002: p228(ووحدات التخزین ، والبرامج، الموارد بشكل مشترك؛ مثل الطابعات

ومن الممكن ، من اجل تبادل المعلومات والبیانات بینها أكثر أونظام لربط جهازي حاسوب  - 

تكون  أو. دةتكون في غرفة واح أنالحاسوب قریبة جدا من بعضها وذلك  أجهزةتكون  أن

الشبكات بین المدن والدول  لبعیدة مث أماكنفي  أجهزةشبكة الحاسوب مكونة من مجموعة 

 ).15ص:2010،الكبیسي والنعامنة (

  أهمیة الشبكات .2

باإلضافة إلى انه ال معنى وال قیمة ألي حاسوب یوجد منفردا ویعمل بصورة مستقلة من دون 

اتصال من خالل الشبكة مع نظم الحاسوب األخرى، فان هناك مزایا ومنافع مباشرة لشبكات 

الشوابكة ( ،)162- 161ص:2009،یاسین (: الحاسوب یمكن إیجازها بما یلي

  )212ص:2011،

تشبیك جمیع المستفیدین وربط جمیع العاملین في أقسامهم ووحداتهم من خالل شبكة  .1

 .Intranetالمنظمة الداخلیة 

 .الكفاءة والفعالیة في تنفیذ أنشطة وعملیات المنظمة .2

السرعة، الجودة، المرونة، والموثوقیة العالیة في تقدیم المعلومات للعاملین في الوقت  .3

 .الحقیقي
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إذ یمكن لمستخدمي الشبكة ، نظم وأدوات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتالمشاركة بعتاد  .4

 File Serverالمتصلة مع خادم الملفات  Peripheralsاالستفادة من بعض الملحقات 

والتي ال یمكن توفیرها بشكل متكرر لكل مستخدم في حالة عدم استخدام الشبكة، ومن هذه 

  .الخاصة بالمنظمة اعد البیاناتالملحقات الطابعات والراسمات كذلك قو 

إذ یكفي وجود نسخة واحدة من برامج التطبیقات لكي ، المشاركة في البرمجیات الحاسوبیة .5

 .یتم استخدامها من قبل جمیع نظم الحاسوب الموجودة في الشبكة

تسهیل عملیات إدارة المعرفة من تكوین المعرفة، تخزین المعرفة، نقل المعرفة، المشاركة  .6

 .فة، وتوزیع المعرفةبالمعر 

وجود شبكة ممتدة داخل أقسام المنظمة یضمن نظام مراقبة فعال على جمیع األعمال  .7

 .واألفراد ویتم ذلك بسهولة متناهیة في الشبكة مع االحتفاظ بعامل االستقاللیة لكل مستخدم

 مكونات شبكة الحاسوب  .3

  )164- 162ص:2009،یاسین (: كل شبكة للحاسوب تتكون من عناصر أساسیة هي

واألجهزة  Clientsأجهزة الزبائن  Serverاألجهزة وبخاصة الحاسوب المزود : عتاد الشبكة .1

  .التقنیة األخرى

 Networkوبصفة جوهریة نظام تشغیل الشبكة : Network Softwareبرامج الشبكة  .2

Operating System  الذي یتولى إدارة األجهزة والمزودات، توفیر الحمایة للشبكة، إدارة

وحدات التخزین بشكل فعال، توفیر السرعة في معالجة البیانات، وٕادارة مصادر الشبكة من 

 .طابعات ووحدات تخزین

. وبصفة  جوهریة نظام تشغیل الشبكة: Network Protocolsبروتوكوالت الشبكة  .3

 Transmission control Protocol/Internet كوالت تسمى مجموعة البروتو 

protocol  والمعروفة اختصارا(TCP/IP)  وذلك لضمان تحقیق االرتباط بین شبكات

 ).االنترنت(الحاسوب المختلفة وبین هذه الشبكة وأم الشبكات 
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وهي عبارة عن وسائل متنوعة لنقل البیانات : Transmission Mediaوسائط التراسل  .4

وتستخدم قنوات االتصال . من جهاز إلى آخر في الشبكة وبین شبكات الحاسوب المرسلة

 :وسائل وسائط متعددة نذكر منها ما یلي

  .وهي أسالك الهاتف التي تحتاج إلى مودم Twisted Pairsاألسالك المجدولة   -أ 

وهي تشبه األسالك الخاصة بالتلفاز وتحتاج  Coaxial Cableاألسالك المحوریة   -ب 

 .إلى بطاقة شبكة

 .التي تنقل البیانات بسرعة الضوء Fiber Opticsاأللیاف الضوئیة   - ج 

 .فوتتم عملیة النقل باستخدام موجات المایكرووی  Microwaveفالمایكرووی  -د 

 باستخدام موجات المایكرویف واألقمار الصناعیة  Satellitesاألقمار الصناعیة  - ه 

 .حول األرض لنقل البیانات عبر الشبكات الموسعة

وتستخدم  :Wireless Transmissionالوسائط الالسلكیة لالتصاالت ولنقل البیانات  .5

في كثیر من شبكات الحاسوب حیث توجد مثال شبكات االتصال المحلي الالسلكیة 

Wireless LANs.  

 :أجهزة خاصة تستخدم في الشبكات مثل .6

 المحولModem   لنقل اإلشارات الرقمیةDigital إلى تناظریةAnalog .  

  الموزعHub  إلى جمیع األجهزة المتصلة به ) الرسالة(یقوم بتوزیع الشرائح المرقمة

 .ضمن بنیة الشبكة

 المحولSwitcher   یساعد في تحویل الشریحة المرقمة إلى الحاسوب المستهدف

 .ضمن بنیة الشبكة

 الموجهRouters  ة المرقمة عبر المسار المناسب في الشبكة وذلك یوجه الشریح

لضمان وصولها إلى الحاسوب المستهدف ویستخدم في شبكات الحاسوب الكبیرة 

 .وفي مقدمتها االنترنت

  البوابةGateway  تستخدم البوابات لربط شبكات محلیة مختلفة في بنیتها الهندسیة

 .أو في نظم تشغیل الشبكات لتكوین شبكة حاسوبیة أكبر
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 الجسرBridge   على خالف البوابات یقوم الجسر بربط شبكتین محلیتین متشابهتین

 .لتشكیل شبكات الحاسوب الكبیرة

 المضخمات Repeaters   تستخدم هذه التقنیة لتقویة موجات وٕاشارات أجهزة

 .االتصاالت في شبكات الحاسوب الكبیرة

 المجمعاتMultiplier  حطات العمل في الشبكة تستخدم لتجمیع حزم الرسائل من م

لكي یتم نقلها عبر وسائط التراسل إلى الجهة المستهدفة ضمانا للسرعة ولحمایة 

 .موارد بیانات الشبكة

   أنماط الشبكات .4

یاسین (: توجد أنماط أساسیة لشبكات الحاسوب ومهمة كذلك في تطبیقات األعمال نذكر منها

  )164-162ص:2009،

  Local Area Networkشبكة االتصال المحلي  .1

وهي شبكة حاسوب محلیة مصممة  لربط نظم الحاسوب الشخصیة   LAN وتعرف اختصارا

وتربط هذه الشبكة عدد من أجهزة  foot radius-2.000مع األجهزة الرقمیة األخرى بحدود 

ویمكن أن تمتد إلى مباني متقاربة في . الحاسوب في مكتب واحد، أو عدة مكاتب في مبنى واحد

بشبكة أخرى لتشكل ما یعرف  LANوفي بعض الحاالت ترتبط الشبكة الواحدة . حدمجال وا

. بالشبكة األم االنترنت LANأو ترتبط الشبكة   Wide Area Networkبالشبكة الواسعة

الزبون  - شبكة االتصال المحلي التي تعتمد على تكنولوجیا المزود: على نوعین LANوالشبكة 

Client -server بتقدیم جمیع ) ویسمى المضیف أو الخادم(اسوب المزود حیث یقوم الح

الخدمات الشبكیة إلى نظم الحاسوب األخرى الموجودة ضمن الشبكة والتي تسمى حواسیب 

  .Clientsالزبائن 

أو مزود  Print Server، مزود الطابعة File Serverوالمزود قد یكون مزود الملف 

وفي كل األحوال یتولى الحاسوب المزود كل أنشطة .Communication serverاالتصاالت

السیطرة وحمایة موارد بیانات النظام والشبكة بینما تتیح أجهزة حاسوب الزبائن االتصال المرن 

والسریع في الوقت الحقیقي للزبائن والنفاذ إلى الشبكة وتوفیر واجهة بینیة صدیقة للزبون أو 
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وهي  P-to-pبكة االتصال وتعرف بشبكة االتصال النوع الثاني في ش. المستفید النهائي

حیث تكون جمیع أجهزة الحاسوب متساویة   Pree-to-pree Networkاختصار للمصطلح

  . ومتكافئة في إمكانیاتها وقدراتها

   Wide Area Networkالواسعة المناطقشبكة  .2

ة بعضها مع التي تقوم بربط العدید من الشبكات المحلی، وهي شبكات للمناطق المتباعدة

الشبكات  أو، وعلى مستوى الشبكات الوطنیة، وذلك باستخدام وسائل اتصال مختلفة، بعض

ویعتبر بعض الكتاب شبكة االنترنت . عبر عدد من الدول والقارات، والدولیة اإلقلیمیة

)Internet (التي تربط بین دول العالم وقاراتها المختلفة، واحدة من شبكات المناطق الواسعة .

 واألقمارمثل موجات المایكروویف ، االتصال في هذه الشبكات وسائط عدة ألغراضتستخدم و 

  ).59ص:2009،قندیلجي والسامرائي (الصناعیة 

 MAN المناطق المدنیة شبكة  .3

تكون ) مدینة(ولكنها على مستوى منطقة مدنیة ، ینطبق هذا النوع على الشبكات المحلیة

ویكون أساس الربط هذا عن . كمسافة بین ابعد نقاط الربط فیها، كیلومترا) 40(مساحتها بحدود 

  .طریق تكنولوجیا األلیاف الضوئیة بین المواقع المختلفة

  انتشار شبكات الحاسوب  إلىأدت األسباب الرئیسیة التي  .5

یعود انتشار شبكات الحاسوب على مستوى المنظمة وبین المنظمات والمستوى العالمي إلى عدة 

الشوابكة (: لة، ولذا فان أهم أسباب انتشار الشبكات ترجع إلى األمور التالیةأسباب متداخ

  ) 223ص:2011،

وما یترتب على ذلك من  Spread of Automation Officeانتشار أنظمة األتمتة  .1

ضرورة إقامة شبكة اتصاالت محلیة وخارجیة تصل بین المواقع المختلفة لإلنتاج والتوزیع، 

  .وربطها بمراكز المعلومات ومتخذي القرارات المركزیة والالمركزیة

إذ أن  Distributedإلى الموزعة  Mainframeالتحول في نظم الحواسیب من المركزیة  .2

مات الحدیثة قد تخلصت من الحاسوب المركزي الضخم الذي تصب فیه معظم نظم المعلو 

 .جمیع البیانات وتنبثق منه جمیع المعلومات المستخرجة
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 PCبمجموعة من الحواسیب الصغیرة  Mainframeاالستعاضة عن الحواسیب المركزیة  .3

Computer  أو المتوسطة والموزعة على مواقع العمل المختلفة التي یتم ربطها من خالل

لنقل البیانات أو شبكة لنقل البیانات على نطاق واسع أي التي تسمى  (LAN)شبكة محلیة 

 .Wide Area Networks (WANs)الشبكات الواسعة النطاق 

  : Peopleالقوى البشریة  5.4.1.2

والقائمة ، ر في تكنولوجیا المعلومات باعتبارها المحرك الحقیقي لهاتعد القوى البشریة أهم عنص

ویتمثل هذا العنصر في القوى البشریة المتعلمة والمتدربة على . على التصمیم والتنفیذ والتحكم

ومهندسي الصیانة ، والمحللین، استخدام التكنولوجیا الحدیثة من أجهزة وبرامج كالمبرمجین

البناوي (یناط بها استخدام التكنولوجیا التي تنفذ بالشكل المطلوب وهي التي ، واالتصاالت

  .)27ص:2010،

القوى  )Alter, 2002: p45-46(و ) Martin, et al., 2002: p11-12(وقد صنف 

  :البشریة إلى صنفین رئیسیین

وهم األشخاص الذین یعملون على تحلیل وتصمیم وتشغیل  : Specialistsاألخصائیین .1

. ویشمل ذلك محللي النظم والمبرمجون ومشغلي الحاسوب إلدارة المعلومات. المعلومات

حیث یقوم محللو النظم بتصمیم النظام باالستناد إلى االحتیاجات المعلوماتیة للمستخدمین، 

على المواصفات التي  یقدمها محلل  كما ویقوم المبرمجون بإعداد برامج الحاسوب بناء

 .النظم، بینما یقوم مشغلو الحاسوب بتشغیل الحواسیب الكبیرة والصغیرة

وهم مستخدمي نظام المعلومات  ویمكن أن یكونوا  : End-Usersالمستخدمین النهائیین .2

 .المدراء أو المهندسین أو البائعین أو هم من العاملین في المنظمة

  : Proceduresاإلجراءات 6.4.1.2

ومن أمثلتها . وهي عبارة عن توجیهات تشغیلیة لألفراد الذین سیستخدمون نظام المعلومات 

التوجیهات الخاصة بملء االستمارات أو استخدام حزمة برمجیات معینة وتشمل إجراءات إعداد 

 .البیانات، وٕاجراءات اإلدخال واإلخراج والمعالجة
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  :GISنظم المعلومات الجغرافیة  5.1.2

  مقدمة 1.5.1.2

إن العالم الیوم بصدد ثورة علمیة وتقنیة عارمة التي تحدث تغیرات سریعة لم یشهدها المجتمع 

ولیس من قبیل المبالغة . ومن أهم مالمح تلك الثورة هي تكنولوجیا المعلومات. اإلنساني من قبل

تعلما وتعلیما تقف اآلن متأهبة ، وتطبیقادراسة وبحثا ، نظریا وعملیا، القول أن الجغرافیة فكرا ومنهجا

، خاصا أن العالم یتحول إلى قریة صغیرة، على أعقاب الدخول إلى عصر المعلومات واالتصاالت

فان هناك شعور متنامي ، حیث تتولد األفكار والمفاهیم الجدیدة للحیز الفضائي والعالقات المكانیة

ومكانتها وأهدافها وفوائدها ) GIS(ات الجغرافیة بضرورة تحدید هویة وأهمیة وجدوى نظم المعلوم

بأمور التخطیط والتنمیة والسعي إلى تحقیق الهدف المنشود بالتعلیم والتدریب والتطبیق العملي لهذه 

  .)5ص:2007،الزیدي (التقنیة 

مؤسسة ترتبط أعمالها  أيأهم عناصر إدارة  منواحدة   الجغرافیة المعلومات نظم أصبحت لقد

أو ، أو النقل، أو الكهرباء، أو المیاه، إدارة األراضي: سواء كان ذلك على صعید ،المكانيبالحیز 

بما في ذلك أغراض األمن ، أو المحمیات الطبیعیة، أو المناطق السیاحیة، أو اآلثار، االتصاالت

  .)25ص:2005 ،عودة(والدفاع 

 تقدم ألنها والعملیة العلمیة الحیاة مناحي افةك في الجغرافیة المعلومات نظم من یستفادكما 

 بالجوانب یتعلق ما سواء معلومات من النظم تلك توفره ما خالل من لإلنسان الخدمات أفضل

 بأشكال المعلومات توفیر في الجغرافیة المعلومات نظم تساهم وأیضاً  البشریة، والنشاطات الطبیعیة

 اتخاذ یتم حتى القرار ألصحاب وغیرها والرسوم والجداول والتقاریر البیانیة واألشكال الخرائطك مختلفة

 أعمالها ترتبط التي المؤسسات تساعد أنها إلى باإلضافة واألخطاء، لكالمشا لتجنب المناسب القرار

 وٕادارة العمراني التخطیط مجاالت افةك في عملها فاءةك زیادة في البلدیات وخصوصاً  المكاني بالحیز

  .)34ص:2006الدلیمي،( األراضي

  تعریف نظم المعلومات الجغرافیة 2.5.1.2

هي أنظمة لجمع وٕادخال وتحلیل وعرض وٕاخراج المعلومات الجغرافیة الوصفیة ألهداف محددة 

من إدخال ) GIS(بحیث نتمكن باستخدام الـــ ، تساعد على التخطیط واتخاذ القرارات المختلفة
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ومعالجتها ، )جداول، أسماء(والوصفیة ) مرئیات فضائیة، صور جویة، خرائط: (المعلومات الجغرافیة

وعرضها ، تحلیلها تحلیل مكاني وٕاحصائي، استفسارها، استرجاعها، تخزینها، )تنقیحها من الخطأ(

 ورسومات بیانیة أو من خالل الموقع، على شاشة الحاسب أو على ورق في شكل خرائط تقاریر

  .)183ص:2011،تعلب (االلكتروني 

هي عبارة عن تقنیة یستخدم فیها الحاسوب وهي مكونة من األجهزة والبرمجیات والمعلومات و 

التي تستخدم من اجل تحویل وتخزین وربط وتحلیل وعرض المعلومات ذات الطبیعة المكانیة 

لمصادر الطبیعیة وما هي استخدامات األرض وا، المتعلقة بسطح األرض ما فوقه وما تحته

وتستخدم المعلومات في نظم المعلومات الجغرافیة . وتجمعات السكان والخدمات والمرافق العامة

عبداهللا ( لتطبیقات مختلفة بعد ربطها بالموقع الجغرافي وهو العنصر الالزم لتحلیلها

  .)45ص:2007،

 تنظیم على تقوم أداة ” بأنها الجغرافیة المعلومات نظم) Dangermond ,2009(عرف  كما

 أنظمة أحد باستخدام الجغرافیة بمواقعها وربطها الحاسوب، بواسطة والوصفیة الجغرافیة المعلومات

  .)2010،بظاظو (ت معلوما كنظام البیانات مع للتعامل حداثياال أو سقاطياال اإلسناد

ویذكر الدلیمي أن نظم المعلومات الجغرافیة هي مجموعة من المبادئ والتقنیات المستخدمة 

  ) 19ص:2006،الدلیمي (: النجاز احد الهدفین التالیین أو كلیهما

 .العثور على المواقع المناسبة النجاز هدف ما اعتمادا على شروط ومعاییر محددة .1

 .الكشف عن خصائص معالم الخریطة .2

  میة نظم المعلومات الجغرافیةأه 3.5.1.2

الزیدي (: یمكن تلخیص أهمیة نظم المعلومات الجغرافیة الى عدة نقاط أساسیة هي

  )22ص:2007،

 .سهولة العمل وتوفیر الوقت .1

 .الدقة والسرعة .2

 .إمكانیة التحدیث واإلضافة والحذف .3

 .إمكانیة الخلق واالبتكار .4
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 .الموضوعیة والحیدة التامة والوضوح الكامل .5

 .إمكانیة التحلیل والقیاس من الخرائط وٕاجراء الجوانب والعملیات اإلحصائیة .6

 .الربط بین المعلومات مختلفة المصدر .7

 .التنبؤ والتوقع المستقبلي .8

تحققة من استخدام الحاسوب في صنع باإلضافة إلى مجموعة الفوائد التي أوردناها آنفا والم

ة عن اإلمكانیة التي یتیحها وجود المعلومات الجغرافیة فوائد ناجمفان لنظم ، الخرائط وٕادارة البیانات

 :ابرز هذه الفوائدومن . البیانات والمعلومات المكانیة على شكل معلومات رقمیة في ذاكرة الحاسوب

  )30- 29ص:2010،دویكات (

وأین توجد تلك الظاهرة  Whatاإلجابة على أسئلة تتعلق بالبیانات مثل ماذا یوجد هناك؟  .1

 .Whereعلى سطح األرض؟ 

والمحیط  Distanceالمسافة : اإلجابة على أسئلة تتعلق بالقیاسات واألبعاد مثل .2

Perimeter  والمساحةArea  والحجمVolume. 

 :اإلجابة على أسئلة تتعلق بالمناطق المتجاورة مثل .3

 .أو المجاورة لهذه الظاهرة أو تلك Adjacencyما هي الظواهر األقرب  - 

أو كیف ) Connectivityاالتصالیة (هي طبیعة االتصال بین الظواهر المختلفة  ما - 

 .وهي مهمة بالنسبة لشبكات النقل واالتصاالت. تتصل الظواهر مع بعضها

التقاربیة (وممیزات الظواهر التي تقع ضمن مسافة محددة ، وعدد، ما هي طبیعة - 

Proximity.( 

والعالقات المكانیة بین الظواهر  Patternsاإلجابة على أسئلة تتعلق بأنماط توزیع الظواهر  .4

هل الظواهر : فتجیب نظم المعلومات الجغرافیة على أسئلة مثل. Relationshipsالجغرافیة 

الجغرافیة التي تتوزع أمامنا ضمن نمط معین؟ أم إنها تتوزع بشكل عشوائي؟ وما هي العالقة 

هرتین أو أكثر؟ وما هي صفات وممیزات أنماط توزیع الظواهر التي تظهر على بین ظا

 .الخریطة

تتیح لنا خلق نماذج مبسطة للعالم الحقیقي بهدف الوصول إلى تعمیمات عن سلوك الظواهر  .5

یتم من خالل تلك البیانات والمعلومات ، هي تمثیل مبسط للواقع Modelingوالنمذجة . فیه
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بهدف تسهیل التعامل معها للوصول ، وتقلیص حجمها، في العالم الحقیقيالمعقدة الموجودة 

  .إلى تعمیمات تساعدنا على فهم الواقع الذي نعیش فیه

  مكونات نظم المعلومات الجغرافیة 4.5.1.2

یتكون أي نظام معلومات جغرافي من مجموعة من العناصر التي تتكامل مع بعضها البعض 

  )22- 18ص:2011 ،شرف(: مجموعة في خمسة عناصر أساسیة هيلتشكل النظام وتتمثل هذه ال

  Hardwareأجهزة الحاسب اآللي  :أوال

فعند توافر ، تلعب أجهزة الحاسب اآللي دورا هاما في مستوى كفاءة نظام المعلومات الجغرافي

حلیلها وٕاخراجها أجهزة عالیة الجودة ترتفع جودة النظام وتزداد قدرته في إدارة المعلومات ومعالجتها وت

  .بالشكل المناسب

  

    

  

  أجهزة الحاسوب المستخدمة في نظم المعلومات الجغرافیة) 3.2(شكل رقم 

دار المعرفة الجامعیة : اإلسكندریة، تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة مبادئ وأسس نظریة، )2011(فتحي ، ابوراضي: المصدر

 217ص، للطبع والنشر والتوزیع
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 GIS Softwareبرامج نظم المعلومات الجغرافیة : اثانی

واهم ما یمیزها أنها صممت لتتعامل مع ، تتعدد البرامج الخاصة بنظم المعلومات الجغرافیة

وهي تضم مجموعة من األوامر التي تدیر قواعد البیانات الجغرافیة بسهولة ، البیانات الجغرافیة

  :وتتوزع وظائفها األساسیة كالتالي

 .إدخال البیانات الجغرافیة وتشمل عملیات البیانات وترمیزها وحفظهاعملیة  .1

وتحویل وتحریر ، وٕانشاء الملفات، عملیة المعالجة الشكلیة للبیانات وتشمل عملیات التخزین .2

 .الملفات

التحكم في قدرات المعالجة وتشمل عملیات التحكم في المعلومات من والى النظام وٕاخراجها  .3

 .بإشكالها المتعددة

والتحلیل ثالثي ، تحلیل البیانات وتشمل عملیات االستفسار وعملیات التحلیل المكاني .4

 .والتحلیل اإلحصائي، األبعاد

 .والنمذجة، تحلیل النماذج وتشمل عملیات التصنیف والتطابق .5

 Dataالبیانات : ثالثا

وم بتحلیل هذه حیث یتم بناء النظام أساسا لكي یق، أهم مكونات نظام المعلومات الجغرافيوهي 

  :وتشمل البیانات الجغرافیة ما یلي ،البیانات

 بیانات الموقع الفلكي وتعني اإلحداثیات الجغرافیة  .1

 .تفاصیل االرتباط بین الظاهرات النقطیة .2

، واالتجاه، بیانات وصفیة غیر مكانیة تعبر عن متغیرات وصفیة مثل الكمیات واألحجام .3

 .واألسماء وغیرها، واألصناف

 .زمنیة وتعبر عن التغیر الزمني للبیانات خالل فترات زمنیة محددةبیانات  .4

 Data Management إدارة البیانات: رابعا

، وتشمل إدخال البیانات، ویقصد بها مجموعة العملیات التي سوف تتبع لتنفیذ تحلیل النظام

وتحویل ، وٕادراج البیانات التفصیلیة الخاصة بكل طبقة، وٕانشاء الطبقات المعلوماتیة، وتخزینها
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تلك  ویتم تصمیم جمیع الخطوات التي سوف تتبع لتنفیذ. وٕاخراج البیانات، وتعدیل وتحلیل البیانات

  .العملیات

 Peopleاألفراد : خامسا

فهم العقول ، ویقصد باألفراد الكوادر المدربة القادرة على التعامل مع نظم المعلومات الجغرافیة

فهم الذین یخططون ویصممون ویدیرون النظام ویتخذون ، المفكرة التي تطرح أهداف وأهمیة النظام

  .القرارات المناسبة اعتمادا على المخرجات

ابوراضي (:الكوادر البشریة التي تتطلبها نظم المعلومات الجغرافیة الى )ابوراضي(د قسم وق

 )273-271ص:2011،

 .وهو الذي یقوم بالدور التنظیمي اإلداري للفروع القائمة على النظم :مدیر النظام .1

وهو المتخصص بإجراء العملیات التحلیلیة على النظم : محلل نظم المعلومات الجغرافیة .2

 .وخاصة على البیانات ومقارنة بعضها البعض

وهو المتخصص بوضع خطة إعداد قواعد البیانات والعمل على : مشرف قواعد البیانات .3

 .الحصول على البیانات بما یتالءم مع قواعد البیانات

وهو الشخص المؤهل الذي یقوم بإجراء مراجعة عملیات : مشرف على معالجة البیانات .4

 .ى تصحیح أخطاء اإلدخال والحصر والتخزینالبیانات والعمل عل

وهو المتخصص في شئون رسم الخرائط والذي یقوم على ): رسام خرائط(كاتوجرافي .5

، ومراجعة مقاییس الرسم، تصنیف عناصر الخرائط لتسهیل إدخالها إلى الحاسوب

 ومساقط الخرائط ومطابقة ذلك مع الشروط الفنیة الواجب توافرها لدى الخرائط اآللیة

 .والرسوم البیانیة

وهو الشخص الذي یقوم بإدخال البیانات الخرائطیة إلى الحاسوب : مشغل لمرقم الخرائط .6

وتعد هذه المهمة من أهم األدوار البشریة في مجال نظم ، بواسطة جهاز مرقم الخرائط

 .المعلومات الجغرافیة

ى نظم وهو الشخص الذي یقوم باإلشراف الفني عل: مشرف إداري نظم الحاسوب .7

 .الحاسوب ومتابعة أدائها وٕاجراء عملیات الصیانة وتطویر المستوى األدائي للنظم
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وهو المتخصص الذي یقوم بإعداد برامج تنفیذیة لتحقیق الربط بین فروع : مبرمج .8

ویساهم في تحسین ، والوصول بقواعد البیانات إلى مستوى متكامل، البیانات المختلفة

 .وأسالیب التخزین ودرجة تناسق البیانات فیما بینها أداء النظم من حیث المعالجة

وهم األفراد الذین یقومون بإجراء االستخدامات التطبیقیة لنظم المعلومات : المستخدمون .9

والمستفیدون بنتائج النظم في المؤسسات المستخدمة ، الجغرافیة في مجاالتهم المختلفة

  .لنظم المعلومات الجغرافیة

فنجاحه مرهون باستخدام األجهزة ، كل نظام معلومات جغرافیة ناجحویمكن القول بان لیس 

وأفراد ، وبیانات متنوعة المصادر ودقیقة، واستخدام برامج ذات قدرة عالیة، المناسبة ومستوى دقتها

  .مدربون تدریبا جیدا

 )266- 252ص:2006،الدلیمي (استخدامات نظم المعلومات الجغرافیة  5.5.1.2

 : إدارة المرافق والبنى التحتیة .1

في إدارة المرافق من خالل استخدام الخرائط الرقمیة وباستخدام خرائط خاصة  GISتستخدم 

لمعالجة الكثیر من المشاكل التي تواجه تلك المرافق وٕاجراء التحسینات علیها لرفع كفاءة عملها 

  :حیث یمكن، لغرض تقدیم الخدمات للسكان بشكل أفضل

 عطال التمدیدات الكهربائیة في الكابالتمعالجة أ.  

 معالجة مشكلة میاه الشرب في إحدى شبكات التوزیع. 

 مثل تحدید نطاق المقسمات ، معالجة مشاكل في شبكة االتصاالت والهاتف الجوال

  ).الجوال(وكذلك تحدید أفضل مكان ألبراج االتصاالت المتنقلة ، وحدود الخدمات

 :طةإجراء عملیات التحلیل لألنش .2

تقنیات حدیثة ذات قدرات واسعة یمكن استخدامها في مجاالت مختلفة وٕاجراء  GISتضم 

ومدى ، عملیات لبعض األنشطة ذات األهمیة لمعرفة نطاق انتشارها على المناطق المحیطة بها

فعلى سبیل المثال تحدید المنطقة التي تغطیها خدمات محطات ، التنافس بین األنشطة المتشابهة

  .والمناطق التي ال تصلها خدمات تلك المحطات ،الوقود



 

53 

 

 :إدارة الخدمات العامة .3

 مثل تحدید اقرب طریق لمراكز الخدمات الصحیة، تطبیقات اإلسعاف ونقل المصابین. 

  تطبیقات تجاریة من خالل إعادة توزیع منافذ البیع حسب الموقع الجغرافي والكثافة

 .السكانیة

 :المجال العسكري .4

مرونة في إمكانیة مالحظة ساحة العملیات الحربیة من قبل القادة العسكریین في  GISأعطى 

أماكن مختلفة من خالل مالحظة الخرائط والرسومات التي یعرضها النظام على شاشة 

وقد تم تزوید ناقالت الجنود بحاسوب ، والتي توضح مواقع القوات المهاجمة والمعادیة، الحاسوب

تم تحركها وفق اإلحداثیات التي تظهر على الخریطة والتي تصدرها لذا ی، معد لهذا الغرض

  .القیادة المیدانیة أو العلیا

  األمنیة والشرطیة GIS نظم المعلومات الجغرافیة استخدامات 6.5.1.2

، والسیطرة، والمراقبة، والتحكم، نظم القیادة: في الحمایة العامة ونظم األمن مثل GISتستخدم 

وتحدید مناطق أوكار الجریمة محل اهتمام ومحط أنظار الشرطة ودوریاتها وتكثیف النشاط األمني 

علي (حوادث الحریق ، أنماط الجریمة، مواقع محطات ضخ المیاه إلطفاء الحرائق، في المنطقة

  .)184ص:2001،

 :أهم االستخدامات الشرطیة لنظم المعلومات الجغرافیة ودورها في تحلیل الجریمة الكیالنيأوضح 

كأن ترسم خارطة تحدد  وصفیة معینة معاییرب معینةیة االستفسار عن أماكن جغرافیة إمكان .1

خالل فترة معینة، أو رسم خارطة  مواقع المشبوهین، أو المواقع التي تعرضت إلى السرقة

  .وهكذا المواقع التي عثر فیها على سیارات مسروقة،

یحیط بها من سكان  المطلوب التعرف على طبیعة ماو ) دائرة مهمة(تحدید موقع معین  .2

شرطة وتحدید منطقة عمله  كذلك عند تحدید موقع مركز. بمسافة محددةبخصائص معینة و 

 .لمنطقة عمله بمسافة معینة والمطلوب معرفة التركیب السكاني
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، أو مع المرور بین مجال عمل المحلیة مع النجدة، أو في الشرطة یحدث التداخل قد .3

لمكانیة ا ومن خالل تبادل المعلومات یمكن تنظیم العمل وتطویر قاعدة المعلومات لطوارئ،ا

 . األمن بحیث تخدم جمیع األطراف طالما جمیعها تؤدي واجبا متكامال لحفظ

سقطت علیها البیانات ذات أ ،الخرائط في غرف العملیاتالعالم  اعتمدت دوائر الشرطة في .4

من النقاط التي لم تكن بارزة للعیان في الوهلة  ، فكانت الخارطة مفتاحا لتفسیر الكثیرالعالقة

خارطة سمة مالزمة لقد أصبحت ال. الجریمة ومتابعة منفذیها األولى وساعدت في كشف

 .جتماعات اعتیادیةفبدونها یصبح المكان قاعة ا ،لغرفة العملیات

تحدید  أمكن وتحلیلها بواسطة الحاسبة ، إسقاط المعلومات المطلوب على الخارطة وبعد .5

الثابتة ، و غیرها ،  مناطق الجنوح و الجریمة ، أماكن تواجد قوات الشرطة المتحركة و

 .كذلي ، وحیثما یتطلب الوضع األمن عند اتخاذ القرارات المباشرة و اإلجراءات اآلنیة خاصة

فمتى ما كانت ، )منطقة االختصاص(ال یستغني أي مركز شرطة عن خارطة منطقة عمله  .6

 .الخارطة دقیقة وشاملة كانت مواقع البیانات دقیقة والوصول إلیها سهل ونتائجها صحیحة

، وتأشیر األماكن المطلوب االنتباه إلیها بشكل محافظة ومركزیمكن تحدید حدود عمل كل  .7

 .خاص

رسمها ببیانات  وٕاعادةفان رسم خارطة ما  لذلك، مهام الشرطة خارطة تناسبها مة منلكل مه .8

وتفاصیل أخرى یساعد الشرطة في النظر بعمق وموضوعیة إلى طبیعة كل مهمة تكلف بها 

 .ضلأفوبما یجعل أدائها 

السنوي للمدیریة، یمكن رسم خارطة عمل المدیریة مسقط علیها كل  عند كتابة التقریر .9

 بهذه. المطلوبة والضروریة، مع رسوم بیانیة توضح أداء الوحدات التابعة لهالتفاصیل ا

 الرسوم البیانیة التيالصیغة تتم المقارنة بین الوحدات والتشكیالت من خالل الخارطة و 

 .تضمها، وعلى أساسها یكون التقییم

 ویة یعني استخدامهاالصور الجریات الشرطة للمرئیات الفضائیة و أن اعتماد مدی .10

نات تستكمل من خالل ربطها بالبیا حیث، لخرائط حدیثة، ولكنها غیر كاملة المعلومات

اط فالخارطة المشتقة من المرئیات الفضائیة وبعد إسق. األخرى الضروریة لعمل الشرطة
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األسباب  ، ومواقع حدوث الجریمة تسهل رصد وتفسیرالمعلومات عن مسالك المشبوهین

 .بعة إجراءات المراقبة والمتابعةتا، ومالمكانیة لحدوث الجرائم

یمكن اختیار المواقع المناسبة لمراكز الشرطة ومسار الدوریات والمسالك التي كما  .11

یمكن أن تنهجها القوة الساندة للوصول إلى أماكن الحوادث وحیث الحاجة في أقصر وقت 

  .ممكن

لشرطة لویمكن تلخیص أبرز التسهیالت المعلوماتیة التي تقدمها النظم الجغرافیة  .12

 :باآلتي

 ص(، أو أین تقع الظاهرة )س(ماذا یوجد في الموقع  :االستفسار عن معلومة مكانیة (

بإمكان المستخدم ، وغیرها من األسئلة المكانیة یجیب عنها نظام المعلومات الجغرافیة

تتوافق مع مجموعة من المعاییر ویقوم الحاسب برسمها على اختیار مظاهر معینة 

، أو المواقع التي تعرضت إلى السرقة ترسم خارطة تحدد مواقع المشبوهینكأن . خارطة

  . خالل فترة معینة

 تساعد قواعد المعلومات المكانیة في اشتقاق ملخصات إحصائیة :تلخیص الخصائص ،

، وحسب وصفها المسجلة في كل مدیریةجرائم فعند خزن معلومات شهریة عن ال

، االنحراف المعیاري، وحساب قیمة المعدل و باإلمكان اشتقاق النسب المئویة، القانوني

كذلك باإلمكان حساب نسب التقدم واإلخفاق من . وترتیب المدیریات تصاعدیا أو تنازلیا

لمتهمین في خالل الربط بین نسب فترة زمنیة راهنة مع فترة سابقة، أو حساب نسبة ا

 .جریمة معینة من فئة عمریه محددة، أو مهنة معینة

 وهي من أبرز العملیات التي تؤدیها نظم المعلومات  :حساب المسافات و أطوال الطرق

وباعتماد . الجغرافیة، حیث یمكن حسابها كخطوط مستقیمة بین نقطتین، أو كشبكة

لة والوقت المستغرق للوصول شبكة الطرق فان النظام قادر على تقدیر المسافة الفاص

 .إلى الهدف
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  التنسیق: المبحث الثاني

  

  مقدمة 1.2.2

یعد التنسیق وظیفة أساسیة من وظائف اإلدارة المختلفة سواء كان عمال ضروریا أو تكمیلیا 

ویتطلب العمل اإلداري نوعا من التكامل . لوظائف المدیر، فهو مطلب هام لتحقیق أهداف المنظومة

إال بین الوظائف اإلداریة للوصول إلى األهداف المحددة ألي منظومة عصریة، وهذا التكامل ما هو 

ویجمع الباحثون .نوع من التنسیق بین الوظائف وما یتطلبه كل منها من إجراءات قبل وأثناء التنفیذ

على انه ال یتم أي من هذه الوظائف في غیاب التنسیق، ألنه على هذا األساس یمثل التهیؤ المنظم 

  .)62ص:2011،كلوب (للجهد الجماعي ولتجهیز العمل أو التحرك بهدف تحقیق غایة مشتركة 

ویمارس التنسیق دورا هاما في تحقیق أهداف اإلدارة العامة ویتوقف على حسن التنسیق انجاز 

األهداف بأعلى درجة من الفعالیة، لذلك فال نعجب أن نجد موني ورایلي ینظران الى التنسیق 

رس في كافة فهو یما. باعتباره المبدأ األول كاإلدارة، والى بقیة المبادئ باعتبارها مبادئ مساعدة

  .)197ص:2009،حبتور ( النشاطات اإلداریة

من اختالف وجهات النظر بشان كیفیة تحقیق األهداف الجماعیة تنبع الحاجة إلى التنسیق كما 

أو كیفیة عمل المجموعة بانسجام وتوافق، حیث غالبا ما یفسر األشخاص األهداف المتشابهة بطرق 

مختلفة، وكثیرا ما ال تتفق جهودهم لتحقیق تلك األهداف مع جهود اآلخرین ومن ثم تصبح مهمة 

ت في كیفیة أداء العمل وتوقیته واالهتمامات واألهداف الفردیة المدیر التوفیق بین االختالفا

ویتضمن القیام بالتنسیق االطمئنان إلى أن كل المجموعات وجمیع األشخاص یعملون . والجماعیة

  .)329ص:2008،العالق (بفاعلیة وعلى نحو اقتصادي في اتجاه الهدف الرئیسي 

یة یغلب علیها الطابع األمني وال تختلف عن واألجهزة األمنیة عامة ما هي إال منظمات إدار 

وٕاذا كان التنسیق یمثل احد أهم الوظائف . غیرها من المنظمات اإلداریة إال في طبیعة تخصصها

اإلداریة في المنظمات المدنیة، فانه ادعى أن یكون أكثر أهمیة في المنظمات األمنیة، وبقدر ما 

متینة ومبنیة على دراسات علمیة، ومخططات مدروسة، تكون العالقة بین األجهزة األمنیة قائمة و 

بقدر ما یتحقق النجاح في تحقیق الهدف المشترك، وبدون التنسیق والتخطیط للتعاون المشترك فإنها 

  .)62ص:2011،كلوب (تفقد قیمتها 
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  مفهوم التنسیق 2.2.2

یعرض بعض الكتاب التنسیق على انه وظیفة أساسیة من وظائف اإلدارة فهم یعرفون التنسیق 

عنصر هام من العناصر األساسیة لتكامل العمل وتالفي التناقض والتضارب واالزدواج في : بأنه

وهناك من ینظر للتنسیق على انه مكمل . األداء الذي یؤدي إلى فشل المنظمة ویضر بمصالحها

اإلداریة ولیس عنصرا رئیسیا فیها فهم مختلفون من حیث موقعه في العملیة اإلداریة، ومنهم  للعملیة

من ینظر إلیه على انه یعني التنظیم أو أداة من أدواته، فرغم اعتقادهم بأهمیة التنسیق في العملیة 

من وظائف اإلداریة إال أنهم یعتقدون انه یمارس من خالل التنظیم كعملیة مكملة لهذه الوظیفة 

  .)13ص:2006،الفهید (العملیة اإلداریة المتعارف علیها 

 :وتوجد العدید من التعریفات للتنسیق من أهمها

 تحقیق العمل الجماعي والتصرف في اتجاه : یعرف األستاذان موني ورایلي التنسیق على انه

كال من وظیفة بمقتضاها یستطیع اإلداري أن ینمي هی: وقیل هو. هدف محدد ومتفق علیه

الجهود الجماعیة والمشتركة بین المساعدین والمرؤوسین ویضمن تحدید وحدة التصرفات في 

 .)197ص:2009،حبتور ( اتجاه هدف مشترك

 إلى جلب تهدف التي اإلداریة، العملیة عناصر أحد بأنه التنسیق وآخرون النمر وعرف 

 تتكامل وتوجیهها بحیث ببعض بعضها ربطها خالل من المختلفة المنظمة نشاطات بین التوازن

المهیزع ( االزدواجیة والتضارب منع مع هدف نهائي لتحقیق المختلفة العمل خطوات عبر

 .)16ص:2006،

  وعرفه ماهر بأنه الجهود المشتركة بین الوحدات التنظیمیة، والتعاون والتماسك فیما بینها

وهو یشیر أیضا إلى . وصوال إلى أداء أفضل لكل الوحدات وبالتالي أداء أفضل لكل المنظمة

 .)14ص:2008،الصالحي (التكامل بین وحدات التنظیم 

 ین األنشطة المتداخلة، ویكون التنسیق هو العملیة التي تهدف إلى تحقیق وحدة العمل ب

ضروریا حیثما وجد اثنان أو أكثر من األفراد المتداخلین، أو الجماعات المتداخلة أو األقسام 

 . )30ص:2008،العالق (المتداخلة تسعى لتحقیق هدف عام 

  تنظیم عالقة كل وحدة من الوحدات باألخرى بحیث تساهم كل منها بأسلوب مباشر أو غیر

ر في تحقیق الهدف الكلي للجهاز األمني، وتنسجم جهود العاملین في مختلف هذه الوحدات مباش
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لتحقیق األهداف المنشودة بأعلى درجة من األداء واقل تكلفة وحتى ال تتعارض وتتقارب 

 .)14ص:2006،الفهید (االختصاصات وتحدث االزدواجیة في األعمال  

  شمولیة یدخل في مختلف الوظائف اإلداریة في ضوء ما ذكر یتضح أن التنسیق عملیة

ویهدف للوصول إلى التكامل ومنع االزدواجیة والتضارب ) التخطیط، التنظیم، التوجیه، الرقابة(

وتوحیدها وتكاملها من اجل ...) أفراد، أقسام، فرق،(وتامین االنسجام بین وحدات العمل المختلفة 

  .تحقیق األهداف المشتركة بكفاءة

  ف التنسیقأهدا 3.2.2

 المهام من مجموعة تحقیق إلى یهدف التنسیق أن) 2007( الشعالنو ) 2001( شیحا یرى

 :التالي النحو على

 أي اإلداریة الوحدات جهود تجنیب خالل من وذلك االختصاصات؛ في التعارض منع .1

 .دوالجه والوقت، المال، في االقتصاد وبالتالي محتمل؛ تعارض
  

 المتعددة اإلداریة المنظمات تجنیب خالل من وذلك اإلداریة؛ األنشطة في االزدواج منع .2

 أنشطتها؛ في ازدواج أي متشابهة، األقل على أو واحدة، أهداف تحقیق على تقومي الت

 جهد، بأقل المشتركة، باألهداف للوفاء المنظمات، هذه جهود وتكتیل، تنظیم، وبالتالي

  .مالیة تكلفة وبأقل وقت، أقصر وفي
 

 على الحصول أولویات تحدید خالل من وذلك المتعددة المنظمات احتیاجات بین التوفیق .3

 أهداف لتحقیق المشتركة الجهود توجیه وبالتالي البشري العنصر أو األولویة المواد

 .جهد وأقل وقت أقصر في التنظیم
 

 التي المالیة والتكلفة الزمنیة المدة تقلیل على العمل مع عالیة نوعیة ذات خدمات إنجاز .4

 .الخدمات تلك إنجاز یستغرقها
 

 في النشاط فروع بعض أمام عثرة حجر الوقوف شأنها من التي العوامل على القضاء .5

 .بكفاءة األهداف تحقیق إلى الوصول طریق عن اإلدارة
 

 في االقتصاد تحقیق على والعمل المنظمة داخل طبیعیة عمل عالقات خلق على یساعد .6

 .التنفیذ وتكالیف النفقات



 

59 

 

 

 المختلفة الجوانب توزیع ضمان خالل من ممكنة صورة بأفضل التنظیمیة القرارات تنفیذ .7

 .مناسبة بطریقة المسئولة الوحدات جمیع على للقرار
 

 ینعكس مما عالیة بكفاءة للدول العامة السیاسیة لألهداف الحكومیة األجهزة تنفیذ ضمان .8

 .األجهزة هذه تجاه العام الرأي و المجتمع  ثقة على

بان التنسیق یعني تكامل الجهود الجماعیة داخل المؤسسة  )64ص:2011،كلوب (ویضیف 

وبینها وبین المؤسسات األخرى ذات العالقة من اجل تحقیق األهداف المشتركة، وانه حینما تتعدد 

الجهات التي تشارك في مواجهة األزمات األمنیة فان التنسیق مهم جدا لتحدید أولویات العمل وترتیبه 

  :وان التنسیق داخل المؤسسات األمنیة یهدف أیضا إلى. لجهودبما یكفل التوافق بین ا
  

 .بث روح التعاون واالنسجام في العمل المشترك .1
 

 .تكامل األعمال المشتركة والمتداخلة .2
 

 .انسیابیة الجهود كافة عبر جمیع القنوات في بوتقة واحدة .3
 

 .رفع الروح المعنویة الجماعیة ألعضاء المنظومة جمیعهم .4
 

 وال الصعوبة بالغ األمنیة األجهزة تقدمها التي األمنیة الخدمات قیمة تقدیر أن الواضح ومن

 المعلومات لثورة نتیجة الراهن العصر في الحاصل للتسارع فإن الوقت نفس وفي حصرها؛ یمكن

 یحدث قد وبالتالي التطور هذا مواكبة تحاول األمنیة األجهزة جعل في دورا االلكترونیة واالتصاالت

 ألهداف وٕاعمال التصرف وحسن الحكمة إلى الحاجة تظهر الحالة هذه وفي أعمالها تتشابك أن

  .الحرجة المواقف في األولویات وتحدید األجهزة هذه بین التوفیق خالل من التنسیق

وبالتالي تعتبر مهمة التنسیق من أهم المهام التي یجب على القائد االهتمام بها ووضعها في 

صدارة مهامه حتى یتمكن من ترتیب خطوات أدائه العملي وضبط حركة دورانه بما یضمن تكامل 

  .)66ص:2011،كلوب (جهود المنظومة األمنیة تحقیقا لألهداف المنشودة 
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  :أنواع التنسیق 4.2.2

  )199ص:2009،حبتور (: تختلف أنواع التنسیق فهناك

 :التنسیق الداخلي والتنسیق الخارجي .1

  هو الذي یتم بین الفروع واألقسام المختلفة التابعة لمنظمة واحدة و  :الداخليالتنسیق

نوع من التوافق واالنسجام بین نشاط األفراد داخل كل فرع أو قسم وبین  إیجادلغرض 

 .نشاط األفراد في الفروع واألقسام المختلفة داخل المنظمة
 

  نوع من التوافق واالنسجام بین  إیجادیقصد بالتنسیق الخارجي و: التنسیق الخارجي

به غیرها من المنظمات النشاط الذي تقوم  أوجهأوجه نشاط المنظمة الواحد ككل، وبین 

ومثال على ذلك التنسیق الذي یتم بین المحافظات أو بین . على اختالف مستویاتها

 .المحافظة والمدن والقرى الداخلة في والیتها
  

 :التنسیق الرأسي والتنسیق األفقي .2

  مثال، ) المدیر العام(سلطة في المنظمة الواحدة  أعلىهو الذي یربط و :الرأسيالتنسیق

 .وأسفل سلطة في التنظیم كرئیس الفرع
 

 یق الذي یتم بین المستویات المتماثلة في المنظمة الواحدةهو التنسو: التنسیق األفقي .

 .شركات القطاع العام إلحدىالمخازن  إداراتومثال ذلك التنسیق بین 
 

 )21ص:2006الكبیسي ،:(والتنسیق التكاملي أو الشموليالتنسیق التعاقبي أو التداخلي  .3

 وفقا للموضوعات والنشاطات والعملیات التي تخضع للتنسیق

 ویحدث حین تكون مخرجات جهة ما هي مدخالت جهة أخرى أو أن  :التنسیق التعاقبي

 .الخدمة المقدمة ال تكتمل إال إذا تعاقبت على أدائها عدة جهات مجتمعة
 

 وهو الذي یتم بین جهتین أو أكثر لالتفاق على األهداف والسیاسات : التنسیق التكاملي

وهذا هو أكثر أنواع التنسیق . والعملیات والبرامج والخطط  وربما یتعداه للتنفیذ والمتابعة

 .أهمیة وأشدها تعقیدا
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  مبادئ التنسیق 5.2.2

یة مساهمة عملهم في تحقیق األهداف یتم التنسیق بأحسن وجه ممكن حینما یرى العاملون كیف

الرئیسیة للمؤسسة ومن ثم یستطیع كل فرد توجیه جهده وفكره تجاه هذه األهداف، وبالتالي خلق جهد 

عشماوي (: ویمكن تلخیص أهم مبادئ التنسیق فیما یلي. منظم غیر متعارض لجمیع األفراد

  )233ص:2000،

فمن الواضح انه یصبح أكثر . السیاسات یجب التنسیق من المراحل األولى للتخطیط ووضع .1

 .صعوبة إذا ما تم بعد وضع خطط مختلف األقسام وأهدافها والتوقیت الخاص بتنفیذها

فتبادل األفكار . یجب أن یتحقق التنسیق باالتصال المباشر بین األشخاص المعنیین .2

بین عمل والمعلومات واالتجاهات ما بین أفراد أي قسمین یؤدي إلى سهولة التنسیق 

القسمین، ویؤدي التفاهم المباشر بین المسئولین في مختلف األقسام إلى أن یضع كل قسم 

سیاساته وطریقة إخراجها إلى حیز الوجود وفقا لصالح المؤسسة ككل ال وفقا لصالح القسم 

 .في حد ذاته

ها أهمیة فالحاجة لتبادل المعلومات ل. یتم التنسیق بتبادل المعلومات أو بتعدیل التفاصیل .3

لذا یصبح من . فهناك أوضاع متغیرة باستمرار سواء لظروف خارجیة أو داخلیة. حاسمة

 .الضروري تعدیل بعض التفاصیل بهدف التوفیق والضبط للقرارات المختلفة
 

  :أن مبادئ التنسیق تتعدد إلى) 200ص:2009حبتور ،(ویضیف 

 .اإلدارةضخامة نطاق أن یكون هناك تناسب تصاعدي بین ضرورة التنسیق وحجمه و  .4

 .التنسیق مع اتساع مبدأ تقسیم العمل في التنظیم إلىازدیاد الحاجة  .5

 .هناك ارتباط عفوي بین التنسیق وهیكل التنظیم .6

حسب مراكزهم المختلفة كما یعتمد  لإلداریینیعتمد التنسیق على السلطة التي یمنحها التنظیم  .7

 .على كفاءة المرؤوسین

 .فراد التنظیم كلما سهل تحقیق التنسیقكلما ازداد وعي وفهم أ .8

 .مرونة التنسیق لمجابهة المتغیرات .9

 .كلما زادت حیویة طرق االتصال كلما نجح التنسیق في هدفه .10

 .سهولة التنسیق إلىكلما زادت روح التعاون بین أفراد التنظیم كلما أدى ذلك  .11

 .الخطة إعدادیجب أن یبدأ التنسیق مبكرا عند  .12
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 .مع المراقبة والمتابعة المستمرة استمراریة التنسیق .13

 .امتداد نشاطه لیشمل وسائل تحقیق أهداف الخطة .14

نجاح التنسیق یتوقف على كفاءة القیادة وسالمة ومتانة البناء التنظیمي للجهاز  .15

 .اإلداري

 أسالیب تحقیق التنسیق 6.2.2

  )333- 330ص:2008،العالق (: ومن أبرزها. یستخدم المدیرون أسالیب كثیرة لتحقیق التنسیق

إذا كان العمل المطلوب أداؤه یمكن التنبؤ به، ویمكن  :التنسیق بالقواعد أو اإلجراءات - 1

تخطیطه مسبقا، فان المدیر سوف یكون قادرا على التحدید المسبق لألفعال التي یجب على 

وهكذا، فان القواعد واإلجراءات تكون مفیدة لتنسیق األنشطة . القیام بها هتابعیه أو مرؤوسی

إن المدیرین یحددون بشكل مسبق ما هي األعمال التي سیقوم بها . الروتینیة المتكررة

 .المرؤوسون إذا ما نشأت بعض المواقف

 مبادئ مراعاة خالل من التنظیم، وضع عند األداة بهذه العمل یتم :الوصف الوظیفي - 2

 به، والصالحیات السلطات، تكون تنظیمي، بناء التوصل إلى یمكن بحیث التنسیق،

 ویسهل األقسام مختلف نشاطات بین إلى الترابط یؤدي مما دقیق؛ بشكل ومحددة واضحة،

 ).236ص:2000،عشماوي (والمتشابكة  المتداخلة اإلجراءات إنهاء من

األهداف والغایات لمرؤوسیهم لتسهیل یقوم معظم المدیرین بتحدید : التنسیق باألهداف - 3

ألف وحدة في العام المقبل، ونائبه  20فمثال، قد یخبر الرئیس نائبه للمبیعات ببیع . التنسیق

ألف وحدة في العام المقبل، بعد ذلك، وعلى افتراض أن نائب الرئیس قد حقق  20بتمویل 

بیع، وتنتج، وتكون مستعدة الهدف، فانه ینبغي تنسیق جهود هؤالء طالما أن الشركة سوق ت

 .ألف وحدة 20لتمویل 

باإلضافة إلى استخدام القواعد واألهداف فان جمیع المدیرین یستعملون  :التنسیق الهرمي - 4

وهكذا، عندما تنشأ الحالة لیست محددة بالقواعد واألهداف، . سلسلة األوامر لتحقیق التنسیق

 - إن استخدام التنسیق الهرمي. فانه یتم تدریب المرؤوسین على توصیل المشكلة للمدیرین

سیكون فاعال طالما أن عدد  - ن یذهبان إلى رئیسهما طلبا للقراراثنان أو أكثر من المرؤوسی

أما في حالة . االستثناءات أو المشكالت التي تدفع المدیر التخاذ قرار بصددها، لیس كبیرا
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تعدد وتعقد المشكالت، فان المدیر سوف یكون مثقال بشكل یفوق طاقته على التحمل، 

 .یفته بفعالیةعندها یصبح المدیر غیر قادر على أداء وظ

إن بعض أشكال التقسیم تسهل عملیة التنسیق أكثر مما تفعل  :التنسیق من خالل التقسیم - 5

لنفترض، وكقاعدة فان التقسیم الوظیفي یخلق طلبا إضافیا على التنسیق، . األشكال األخرى

 .طالما كانت األقسام الوظیفیة شدیدة التداخل

المدیرین بتعیین مساعد للقیام بوظیفة المدیر  یقوم بعض: استخدام المساعدین في التنسیق - 6

وعندما یقوم بعض المرؤوسین بنقل مشكلة ما إلى . في تنسیق عمل المرؤوسین بشكل أیسر

المدیر، فان المساعد یقوم بتجمیع المعلومات عن المشكلة، ویقدم النصیحة عن البدائل 

مشكالت، وتنسیق عمل من قدرة المدیر علة تناول ال - بفاعلیة- وهذا یزید. المتاحة

 .مرؤوسیه

عندما ینمو حجم االتصاالت بین قسمین داخل المؤسسة، فان  :استخدام االتصال للتنسیق - 7

كثیرا من المدیرین یقومون بتعیین شخص معین یتولى مهمة االتصال ویكون بمثابة حلقة 

 .الوصل لتسهیل عملیة التنسیق

 المباشر باالتصال وذلك التنسیق عن المسئول أو المدیر به ویقوم :االتصال المباشر - 8

 األنشطة المزمع نوعیة على إطالعهم بهدف وذلك، األخرى في األجهزة أقرانه أو مرؤوسیهب

هذا نجاح  ویتوقف ،التنفیذ عملیة عند تنشأ قد التي وتذلیل المشكالت وتوقیتها بها القیام

 أقرانهم فيو   ناحیة من التنظیم أفراد بین الجیدة المتبادلة الشخصیة العالقات على األسلوب

 اإلمكانیات التكنولوجیة توفر مدى تتوقف على كما ،األخرى الناحیة من األخرى ألجهزةا

إلى  المعلومات والتوجیهات في نقل بسرعته األسلوب هذا ویتمیز ،األجهزة تلك بین لالتصال

 في العلیا إلى المستویاتالمراكز  هذه من المرتدة التغذیة على الحصول وكذلك ،العمل مراكز

 على والعمل ،وسرعة حلها التنسیقیة بالمشكالت الشعور سرعة في یساهم مما ،المنظمة

. الكفاءة، والفاعلیة من بقدر المرسومة، األهداف تتحقق حتى أنشطتهم بین والتكامل توفیق ال

 وجود حالة في فوري إبالغ من األمنیة األجهزة في المسئولون به یقوم ماویمكن اعتبار 

 النواحي أو باألمن تتعلق مالحظات أیة أو األداء في الخلل أو كالثغرات أمنیةمالحظات 

المطیري ( .التصنیف هذا ضمن تندرج التي التنسیق أدوات من یعتبر أداة اإلجرائیة،

 )42ص:2011،



 

64 

 

یحقق الكثیر من المدیرین التنسیق بتشكیل لجان داخل األقسام،  :استخدام اللجان للتنسیق - 9

وعادة ما تكون هذه اللجان مكونة من ممثلین عن األقسام . أو قوى العمل أو الفرق

وهؤالء یلتقون بشكل دوري لمناقشة المشكالت القائمة وضمان التنسیق الداخلي . المتداخلة

. النظر وجهات والتقریب بین وتبادلها علوماتالم توفیر في مهمة اللجان وتعتبر. لألقسام

 أو ،متعددة  ومتنوعة بعالقات بعضها مع ترتبط التي األقسام بین ضروریة تكون قد ولذلك

 .متعددة أنشطة على آثارها تنعكس التي القرارات

إن وظیفة التكامل المستقل هي تنسیق األنشطة  :استخدام التكامل المستقل للتنسیق -10

ویختلف ممارسو التكامل عن رجال االتصاالت في أن األولین . لعدید من األقسام المتداخلة

وبدال من . األقسام التي یشرفون على التنسیق معها) أي غیر متصلین(یكونوا مستقلین عن 

. ن األقسام التي یتم التنسیق بینهاذلك، یكونوا مسئولین أمام المدیر الذي یكون مسئوال ع

 .وقد یحصل التكامل على مستوى األفراد واألقسام

إن التكیف المتبادل یحقق التنسیق من خالل  :التنسیق من خالل التكیف المتبادل -11

االتصاالت غیر الرسمیة، ویعد ذلك مدخال بسیطا للتنسیق، وعلى النقیض من ذلك، فان 

في معظم الحاالت المعقدة، حیث تتغیر الحاالت بسرعة  التكیف المتبادل یستخدم أیضا

كبیرة جدا، وحیث العمل الواجب أداؤه ال یمكن التنبؤ به حتى إن اإلجراءات والتنظیمات 

فحین تخطط مجموعة ثالثیة من قوات األسطول لهجومهم، مثال . النمطیة لن تفي بالغرض

ولكن عندما . طاعة سلسلة األوامرفقد یتبعون في ذلك اإلجراءات الرسمیة، ویلتزمون بإ

یصلون إلى الشاطئ، فقد یكون من األوفق أن یحدث التنسیق من خالل استمرار عملیات 

  .التكیف المتبادل، حیث تحاول المجموعات التكیف مع األحداث عند وقوعها

 االختصاص؛ جهات عن ممثلین مشاركة لضمان األداة، بهذه العمل یتم :االجتماعات -12

 أو المدیرین قبل من النظر، وجهات لتبادل الفرصة تعطي لكي أو مؤقت، دوري، بشكل تتم وقد

 نجاح ویعتمد أو التنفیذ، بالتنسیق؛ المرتبطة للمشاكل یتعلق بالحلول فیما المرؤوسین قبل من

 وآرائه، أفكاره، عن بحریة التعبیر على بقدرته كل عضو، إحساس درجة على اللقاءات هذه

 .)45ص:2011،المطیري (هذه  من اآلخرون األعضاء یستفید بحیث

 وبإمكانیاتها ،الساعة مدار على بالعمل العملیات غرف تتمیز :العملیات غرف -13

 مع التعامل بؤرة واعتبارها مركزیتها إلى إضافة ،وضخها المعلومات تلقي في العالیة



 

65 

 

للتنسیق،  المخصصة المراكز بهذه العمل یتم انه إلى الكبیسي أشار وقد ،المعنیة األطراف

 توفیر في تساعد التنسیقیة؛ األنشطة في متخصصة، وفنیة، وحدات إداریة، إنشاء خالل من

 الكبیسي،( التنظیمیة للوحدات الجوانب ملمة بكافة وتكون للتنسیق، المالئم المناخ

  ).27ص:2006

 من " العمل فریق " تشكیل إلى المنظمات بعض تلجأ :والمؤقتة الدائمة العمل فرق -14

 محددة، مهام ذات مجموعات خالل من ،الجهود المشتركة بین فعال تنسیق تحقیق أجل

 فیها تتشابك التي المواقف، مع بعض للتعامل أو مشكالت، لحل مؤقت، أو دائم وبشكل

 لها التي األجهزة من بین یختارون الفریق هذا وأعضاء التنظیمیة، والوحدات الوظائف،

 الخبرات والخلفیات من عدًدا المنهج هذا ویوفر ،تحقیقه المطلوب العمل أو بالهدف عالقة

 بشكل متفرغ، تعمل قد المجموعات وهذه ،اإلدارات من عدد إلى الفریق هذا النتماء المختلفة

 طریقة تشابه عملها وطریقة فقط، یوم كل ساعة أو األسبوع، في واحًدا یوًما تعمل بحیث

 تكامل إلى ذلك أدى بفاعلیة، عملها أداء العمل، فرقة استطاعت فإذا عمل اللجان؛

 .بینها فیما والتعاون والتنسیق، الوحدات،

 شبكات عبر ،االتصال تقنیات بأحدث األخذ خالل من یتم :االلكتروني التنسیق -15

 مع وتبادلها البیانات قواعد إلعداد البرمجیات وتوظیف ،اإللكتروني والبرید ،اإلنترنت

 البشریة الكوادر وتهیئة المنظمات بین التنسیق اإللكتروني واعتماد ،المتخصصة الجهات

 المنظمات تدخل وبذلك ،دوریة وتحدیثها بصورة األدوات هذه وصیانة توظیف على المدربة

 .)25ص:2006 ،الكبیسي (لتحقیقه المختصون یتطلع الذي اإللكتروني التنسیق عصر

 :ومن أدوات التنسیق االلكترونیة

  یتم العمل بهذه األداة، من خالل استخدام أجهزة االتصاالت  :االتصاالتأجهزة

الحدیثة، لتوضیح اإلجراءات، أو إرسال المنشورات الدوریة، أو كتابة التقاریر، التي 

تتعلق بموضوع معین، كما أن استخدام أجهزة االتصال الخدمیة تیسر مهمة نقل 

 .األفكار وتوضیح كثیر من األمور وتنسیقها

 یتم العمل بهذه األداة عندما ترغب إحدى الوحدات في معلومات : واعد البیاناتق

متاحة لدى وحدة تنظیمیة أخرى، فیتم استخدام أنظمة المعلومات الحاسوبیة 

وتوظیف البرمجیات إلعداد قواعد البیانات وتبادلها مع الجهات المختصة، بحیث 
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الحاسبات وفقا ألنظمة معینة، تفرض على من یتوفر لدیه معلومات أن یخزنها في 

تتیح للوحدات األخرى حریة الدخول في أي وقت لالطالع على المعلومات التي 

 .تحتاجها الستخدامها في عملها

 یتم العمل بهذه األداة من خالل األخذ بأحدث تقنیات : االتصاالت االلكترونیة

تماد التنسیق االتصال والتواصل عبر شبكات االنترنت والبرید االلكتروني واع

االلكتروني بین المنظمات، وتهیئة الكوادر البشریة المدربة على توظیف وصیانة 

 .هذه األدوات وتحدیثها بصورة دوریة

 : األمنیة األجهزة في التنسیق تحقیق وسائل 7.2.2

 أو المدنیة المنظمات في سواء التنسیق تحقیقباإلضافة للوسائل السابقة المستخدمة في 

 تقدم التي أو األمنیة باألجهزة المتعلقة الوسائل بعض إضافة یمكن أنه إال سواء، حد على العسكریة

  )63- 60ص:ـ2002،ابوالعال ( :التالي النحو على الساعة مدار على ماتهادخ

 : القیادة سیقتن  .1

 وسیلة العلیا القیادة طریق عن فالتنسیق ا،یوالدن الوسطى أو العلیا القیادة طریق عن ویكون

 هذه به تتمتع لما وذلك اإلداریة، المنظمات بین الفعال التنسیق لتحقیق األهمیة في غایة

 ولوجود العمل، سیر تواجه التي والعقاب الصعاب لتذلیل واسعة صالحیات من القیادات

 عملیة في هام دور الوسطى وللقیادة .اآلخرین مع العالقات من لدیهم قویة قاعدة

 الدنیا، اإلدارة ومستویات العلیا القیادة بین الوصل حلقة تمثل موقعها بحكم ألنها التنسیق؛

 اآلراء وتحمل الدنیا، المستویات إلى وتنقلها العلیا القیادة من والتعلیمات األوامر تتلقى إذ

 .العلیا القیادة إلى األول المستوى من الصعوبات مواجهة و المشكالت لحل والمقترحات

 .التنفیذ مسائل في خاصة التنسیق في محدد بدور الدنیا القیادات وتشترك

 بعضهم مع بالتنسیق القادة كافة فیقوم ، ما بمهمة بالقیام أمر تسلم عند القیادة تنسیق ویتم

  .والسلطة المسؤولیة في تداخالت أو ثغرات حدوث وعدم ، عملیاتهم انسجام لضمان البعض
 

 :االتصال نسیقت .2

 على االطالع إلى بحاجة یكون حیث أخرى وحدة مع باالتصال القائد یقوم عندما ویتم

 مراكز بین ویتكرر المتجاورة الوحدات بین االتصاالت وتتعدد الوحدة، تلك في التطورات
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 من أو القائد قبل من سواء لالتصال الرئیسي والغرض الدنیا، و الوسطى و العلیا القیادة

  .فالهد ووحدة المتبادل التفاهم ضمان هو )االتصال ضباط( یمثله

 تحقیق وسائل من الوسیلة هذه استخدام ویكثر العملیات، غرف طریق عن التنسیق یتم كما

 الفردي االتصال أو المؤتمرات طریق عن أیضا التنسیق ویتم األمنیة، األجهزة في التنسیق

  .الكتابیة المراسالت طریق عن أو
  

 العملي، ه أداء على ینعكس أن یجب الوسطى القیادة في ائدقلل إداریة كمهارة التنسیق نإ

 على منها نذكر نشاطات بعدة قیامه خالل من التنسیق بمهارة یتمتع القائد بأن القول ویمكن

  :المثال سبیل

 المهام تنفیذ في أدوارهم وتوضیح جهودهم وتوحید المرؤوسین بتوجیه القائد قیام. 

 وحدات بین والترابط االنسجام لتحقیق الدوریة االجتماعات باستخدام القائد قیام 

 .الجهاز

 والقضاء مخطط هو ما لتنفیذ المرؤوسین جهود بین والتكامل بالتوفیق القائد قیام 

 .المختلفة الوحدات بین االتصال أجهزة أداء ضعف على

 الجهاز أداء فاعلیة لزیادة والرقابة والتنظیم التخطیط بین الترابط بتحقیق القائد قیام. 

 بین االتصال وضباط اللجان باستخدام المشترك التعاون دعم على القائد یعمل أن 

 العمل وحدة إلى للوصول األخرى األجهزة.  

  الصعوبات التي تعترض التنسیق 8.2.2

  :)30- 29ص:2006،الكبیسي ( هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه التنسیق وهي

المشاركة به  األطرافالتي تواجه التنسیق كلما تزاید عدد  واإلشكالیاتتتزاید الصعوبات  .1

فالتنسیق هنا ال یتعذر قبل االتفاق . وبنفس الوقت تباینت مصالحهم وعقائدهم ومنطلقاتهم

 .على مرجعیة توحدهم ورؤیة موحدة تخفف من تباین وتعارض اتجاهاتهم

ات التي تشترك ببرامج أو تتزاید الصعوبات باختالف األنماط القیادیة للمنظمات والقطاع .2

بأنشطة تلتقي في أهدافها أو بتمویلها، فالفروق الفردیة واختالف التجارب الشخصیة قد تعیق 

 .االتفاق على أسالیب عمل أو أسالیب تنسیق محددة
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إن تعقد القضایا والموضوعات التي یراد التنسیق بشأنها وتشعبها وتعدد أسبابها وٕاعراضها  .3

نهجیة والنظریة المفسرة لها قد یعرقل الجهود الجماعیة واالتفاق على واختالف األطر الم

 .سیاسات ومنطلقات یمكن التنسیق بین أصحابها

إن تسارع األحداث وكثرة المستجدات وظهور األزمات والمفاجئات كثیرا ما تعرقل التنسیق  .4

 .وتبطل مفعوله

مصالح آنیة وضیقة آثارها تظل للنزاعات الفردیة وللروح األنانیة وللبحث عن مكاسب و  .5

 .م االلتزام بآلیاتهالسلبیة في إعاقة التنسیق أو عد

 التنسیق في المنظمات 9.2.2

 علیان: (أهمها من عوامل لعدة نتیجة الحدیثة، للمنظمات بالنسبة أهمیته تزایدت وقد

  )217ص:2010،

وتعقد وظائفها تضخم حجوم المنظمات، وتعدد الدوائر واألقسام والشعب المكونة لها،  .1

 .وتداخل اختصاصاتها

غموض األدوار وعدم تحدید السلطات بشكل دقیق مما یؤدي إلى التداخل في الوظائف  .2

 .واألعمال، وبالتالي إلى الصراع بین العاملین أو الدوائر واألقسام المختلفة

اتهم ظهور التناقضات بین العاملین في المنظمة، وذلك نتیجة الختالف ادراكاتهم وانتماء .3

 .وأهدافهم وتغایر قیمهم

 .وجود مواقف یتحتم فیها اتخاذ قرارات مشتركة .4

 .زیادة تفویض السلطة .5

المعلومات،  لتكنولوجیا المتسارع التطور إلى أدت التي واالتصاالت، المعلوماتیة، تقنیات .6

الحكومة  مصطلح ظهور إلى بدورها قادت التي العالمیة، المعلوماتیة شبكات واستخدام

الشبكي  والتنظیم العمل، فرق على تعتمد منظمات عبر وتتعامل تعمل التي اإللكترونیة،

قواعد  وحفظ معامالتها، وٕانجاز اتصاالتها، لبرمجة الصناعي الذكاء وتوظیف الممتد،

وأجهزتها  المنظمات، بین والتفاعل التنسیق، إلى الحاجة زادت وبالتالي بیاناتها؛

في  التنسیق هذا مثل إلى الحاجة زادت الخصوص وجه وعلى ا؛فیه وقیاداتها، والعاملین
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 شبكات  عبر واالتصال اإللكتروني، التنسیق عصر خالل من المجاالت األمنیة،

  .)24- 23ص:2006  الكبیسي،(اإلنترنت 

  التنسیق وظیفة شمولیة 10.2.2

 نشاط كل صلب في یدخل عمل التنسیقف. یعتبر التنسیق وظیفة حیویة من وظائف اإلدارة

 األفراد جهود بین التنسیق یتطلب وهذا ،اإلداریة العملیة خالل من یتم التنسیق كان فإذا ،إداري

 من فالبد المطلوبة األهداف تتحقق لكي أنه یعني وهذا ،اإلداریة القرارات خالل من اإلداریة واألقسام

 األداء أن یعني وهذا ،إداري قسم كل من أو فرد كل من المطلوب العمل طبیعة تحدد قرارات اتخاذ

، موقع كل في المختلفة العملیات بین القائم التنسیق وكفاءة بجودة یرتبط اإلداریة للعملیة السلیم

إال أن البعض ال یعتبر التنسیق وظیفة . ویوافق هذا الرأي عدد كبیر من علماء اإلدارة وممارسیها

فعند ممارسة هذه الوظائف بكفاءة وفاعلیة فان النتیجة هي . إداریة من تخطیط وتنظیم وتوجیه ورقابة

ثر من ذلك، یقول هذا وأك. تكامل وتوازن الجهود المبذولة، أي التنسیق الفعال بین الجهود الجماعیة

ولتوضیح دور التنسیق كوظیفة شمولیة . البعض، إن التنسیق نشاط متداخل مع كافة وظائف اإلدارة

  )31- 30-27ص:2011المطیري ،(و  )323-322ص:1999،العالق (: نذكر الحاالت التالیة

 املالتك هذا ولتحقیق ،بینها التكامل هو الخطط فاعلیة أهداف أحد إن :مرحلة التخطیط -1

 اوٕانجاز ا تصمیم الخطط بین التنسیق لضمان متعددة قرارات المدیر اتخاذ من یتطلب والترابط

 أن األفضل من فإنه ،المطلوب الوجه على الخطة ولكي تتم ،المطلوب التكامل یتحقق حتى

وذلك   ،األهداف تحدید مرحلة وهي فیها أول مرحلة في الخطة بهذه المعنیون األفراد یشترك

 ذلك ألنمن خالل شرح الخطط والسیاسات والبرامج لكافة العاملین القائمین على تنفیذها، 

  .الهدف هذا تحقیق نحو المشتركة وتوحید جهودهم األفراد بین التنسیق مهمة تسهیل یعني

 العملیة من األساس الهدف أن على التأكید خالل من العالقة تلك تتضح :مرحلة التنظیم -2

 مع ،التنظیمیة المستویات كافة في واألفراد الوظائف بین التنسیق تسهیل مهمة هو التنظیمیة

 سهل األفراد جهود بین التنسیق تحقیق كان صغیًرا المنظمة حجم كان كلما أنه مالحظة

فعندما . والغرض من التنظیم هو التنسیق بین الجهود وتحقیق التكامل والتوازن بینها .المنال

یقوم المدیر بتحدید أوجه النشاط وتجمیعها في شكل وحدات تنظیمیة وتحدید اختصاصات 

هذه الوحدات، وعندما یحدد السلطات والمسؤولیات والوظائف والعالقات بینها، یراعى تحقیق 
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. د الجماعیة في المشروع وتفادي أي تعارض أو تداخل أو ازدواج بینهاالتنسیق بین الجهو 

 .ومن ثم یكون عامل التنسیق في ذهنه إبان مباشرته لكافة العملیات التنظیمیة

فجوهر إعطاء األوامر . وفي التوجیه أیضا یمارس المدیر النشط التنسیق :مرحلة التوجیه -3

المختلفة بما یكفل تحقیق األهداف بأحسن والتعلیمات یعني التنسیق بین أوجه النشاط 

 التنظیم في الفردیة الجهود بین التوافق من نوع إیجاد عملیة هو التنسیقالوسائل وأكفأها، ف

 تحقیق إلى یؤدي بما اآلخرین سلوك في التأثیر یعني بینما التوجیه ،بینها التعارض ومنع

 على المدیر قدرة على یعتمدان والتوجیه إلى أن التنسیق اإلشارة وتجدر .المرغوبة النتائج

 .العامة لألهداف وصوال تضافر الجهود إلى یؤدي بما اآلخرین سلوك في التأثیر

فعند ممارسته لوظیفة . وفي الرقابة أیضا یمارس المدیر نشاط التنسیق :مرحلة الرقابة -4

الرقابة وكشفه ألي انحرافات عن الخطط والبرامج الموضوعة، یبحث المدیر عما إذا كان 

وعندما یتبین للمدیر وجود انحرافات یتخذ اإلجراءات . یوجد وأین یوجد نقص في التنسیق

 .أي أنه یمارس التنسیق داخل الرقابة. و تحقیق الهدفلمعالجتها وٕاعادة توحید الجهود نح

  
  

  

  

  اإلداریة والعملیات التنسیق بین العالقة) 4.2(شكل رقم 

 بمنطقة المدینة البحریة الموانئ في األمنیة األجهزة بین التنسیق، سلطان بن محمد، المطیري: المصدر

، 2011،جامعة نایف العربیة للعلوم االمنیة ،رسالة ماجستیر، األمنیة األهداف تحقیق في ودوره المنورة

 31ص
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  الشق العسكري –وزارة الداخلیة : الثالثالمبحث 

  

  نبذة تاریخیة 1.3.2

م، وقـــد 1994نشـــأت وزارة الداخلیـــة منـــذ الیـــوم األول لقیـــام الســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة ســـنة 

واحـدة مـن أهـم الـوزارات السـیادیة لـدورها فـي حظیت الوزارة باهتمام ورعایـة القیـادة السیاسـیة باعتبارهـا 

وتقوم بتغییرات هامة وتسعى إلى تطویر قدرات جدیدة فـي   توفیر األمن واألمان للمواطن الفلسطیني،

ســبیل تنفیــذ دورهــا ، وتــوفیر خدمـــة أمنیــة أكثــر شــموًال للجمهـــور الفلســطیني بانضــمام جمیــع األجهـــزة 

  .)2013-6-20، رام اهللا-داخلیةموقع وزارة ال( األمنیة تحت مسؤولیتها

فمنذ نشأة السلطة الفلسطینیة تمسك الرئیس الراحل یاسر عرفات بمنصـب وزیـر الداخلیـة منـذ 

حیث تم تشـكیل الحكومـة برئاسـة الـرئیس الحـالي محمـود عبـاس وتكلیـف ، 2003تأسیسها وحتى عام 

 /ل حكومة جدیدة برئاسة السیدوتشكی 2006وزیر داخلیة جدید حتى إجراء االنتخابات التشریعیة عام 

  .)77ص:2012،ابوكویك (إسماعیل هنیة 

مهامــــه إثــــر تشــــكیل الحكومــــة ســــعید صــــیام رحمــــه اهللا  /الســــیدعنــــدما تســــلم وزیــــر الداخلیــــة و 

األراضــي التــي شــهدتها  االنتخابــات بنــاء علــى نتـائج إسـماعیل هنیــة /برئاســة الســید الفلسـطینیة العاشــرة

هـي مـن كانـت  فـتح فـي وقـت یعلـم فیـه الجمیـع أن حركـةو ، حمـاس حركـةفوز وأسفرت عن  الفلسطینیة

هــذه الحكومــة وكــان ذلــك  أمــامأراد الــبعض وضــع العراقیــل  متنفــذة فــي الســلطة لمــدة اثنــي عشــر عامــا

جهـزة األ أنكمـا ، متعمدا وبالذات مع وزیـر الداخلیـة لمـا تمثلـه هـذه الـوزارة مـن ضـبط للسـاحة الداخلیـة

أســف تعــیش حالــة صــراع داخلــي وصــل بهــا الحــد إلــى تبــادل إلطــالق النــار فــي األمنیــة كانــت بكــل 

فكانــت . إلــى هــذه اللحظــة فــتح الشــوارع فــي ظــل حقیقــة أن هــذه األجهــزة خاضــعة للمتنفــذین فــي حركــة

ممــا اســتدعي وزیــر الداخلیــة إلــى  ،بــالرفض اتجابــه هــذا القــرار وتقــرارات مــن وزیــر الداخلیــة التصــدر 

مـن  فـي قطـاع غـزة ةالتنفیذیـ شـكل القـوةو  قـًا للمـادة الثالثـة مـن القـانون األساسـياستخدام صالحیاته وف

حیـث انتشـرت علـى األرض بتـاریخ ، هذه القـوةمعظم الفصائل الفلسطینیة التي وافقت على االنضمام ل

  ).2013-12-1، موقع ویكیبیدیا( 2006مایو  17
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ومـن ثـم  ،تشكیل القـوة التنفیذیـة بعداإلرباك مزیدا من في قطاع غزة  األمنیةثم شهدت الحالة 

حیـث تـم تشـكیل حكومـة الوحـدة ، 2007-2-9تم توقیع اتفـاق مكـة بـین حركتـي فـتح وحمـاس بتـاریخ 

ومــا لبــث أن تقــدم ، هــاني القواســمي /حیــث تــم تكلیــف الســید، إســماعیل هنیــة /الوطنیــة برئاســة الســید

عـــدم تنفیـــذ و  األمنیـــة األجهـــزةالمناكفـــات مـــن قـــادة  2007-4-17زیر القواســـمي باســـتقالته بتـــاریخ و الـــ

و نفـس الیـوم ، حیث سیطرت حركة حمـاس علـى قطـاع غـزة، 2007-6-14ثم كانت أحداث  .أوامره

وبعد ذلك أعلن الرئیس عبـاس تشـكیل حكومـة ، قرر الرئیس محمد عباس إقالة حكومة إسماعیل هنیة

وعلـى الـرغم مـن  .2007-7-14سالم فیاض في الضفة الغربیة بتـاریخ  /عمال برئاسة السیدتسییر أ

إقالــة حكومــة الوحــدة إال أن رئــیس الحكومــة إســماعیل هنیــة أعلــن عــدم قانونیــة تشــكیل حكومــة فیــاض 

  .)77ص:2012،ابوكویك (وأعلن االستمرار في رئاسة الحكومة لتسییر األعمال 

یرا ما تبرز وزارة الداخلیة الحالیة في قطاع غـزة بانجازاتهـا فـي حفـظ كثأما في الوقت الحالي ف

األمن وفرض القـانون رغـم الصـعوبات األمنیـة والحصـار المفـروض علیهـا والحـروب التـي شـنت علـى 

حیـث ، وبعـده 2007-6-15وتجري المقارنات بین أداء الوزارة قبل تاریخ ، القطاع من قبل االحتالل

وأجنــدتها ومفاصــلها خاصــة فــي هــا مكونات وكــذلك، فــي الفلســفة واألداء للــوزارةواضــح التمــایز التظهــر 

أصـبح وزیـر الداخلیـة قـادرا علـى أن یقـوم بواجباتـه وینفـذ أجنـدة حكومتـه ویحقـق  حیـث، قسمها األمنـي

وتالشى ما كـان یسـمى ، البرامج والخطط دون تعطیل أو تسویف من قیادات األجهزة األمنیة المتعددة

موقـع ( اصـةبقة الـذین ارتبطـوا بأجنـدة خقـاده أمـراء األجهـزة السـا كان السبب فیه األمني الذيبالفلتان 

  .)2013-6-20، غزة-وزارة الداخلیة

  األجهزة األمنیة  2.3.2

 الشرطة 1.2.3.2

 العام النظام حمایة أعباء تقع وعلیه التنفیذیة السلطة أذرع أحد هو الفلسطیني الشرطة جهاز

 واألعراض األرواح وحمایة العامة، الصحة على والحفاظ العامة، السكینة وٕاقرار واألمن،

السر ( وقوعها قبل الجریمة ومنع للدولة العام النظام حمایة بهدف وذلك والممتلكات

  .)32ص:2008،

 2013، وثائق غیر منشورة، غزة- وزارة الداخلیة الفلسطینیة( :المهام والواجبات( 

  .الجریمة داخل الوطنمكافحة و  الداخلي األمنحفظ  .1
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  .مكافحة المخدرات داخل الوطن .2

  .االقتصادیةو  لكافة المنشآت الحكومیة األمنتوفیر  .3

  .تنظیم المرور داخل الوطن .4

  .التوقیف واالحتجاز للخارجین عن القانون .5

 .تنفیذ كافة التعلیمات واألوامر الصادرة من المحاكم والقضاة .6

 

 الهیكلیة 
  

  

  

  

  غزة -الشرطة الفلسطینیة هیكلیة ) 5.2(شكل رقم 

  2013، وثائق غیر منشورة، غزة- وزارة الداخلیة الفلسطینیة: المصدر
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 األمن والحمایة 2.2.3.2

 2013، وثائق غیر منشورة، غزة- وزارة الداخلیة الفلسطینیة(: المهام والواجبات( 

 .الحكومة رجال كبار و التشریعي المجلس وأعضاء وزراء من المهمة الشخصیات حمایة .1

 . غزة قطاع تزور التي األجنبیة الوفودحمایة  .2

 .وغیرها الداخلیة، وزارة أو الوزراء مجلس مبنى مثل المهمة المؤسسات بعض حمایة  .3

 

 الهیكلیة  

  
  

  

  

  غزة - هیكلیة األمن والحمایة ) 6.2(شكل رقم 

  2013، وثائق غیر منشورة، غزة- وزارة الداخلیة الفلسطینیة: المصدر
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 الداخلي األمن 3.2.3.2

 2013، وثائق غیر منشورة، غزة- وزارة الداخلیة الفلسطینیة(: المهام والواجبات(  

  .سیاسیة أو جنائیة، أمنیةالكشف المسبق عن مصادر الجریمة قبل حدوثها سواء كانت  .1

 .توفیر المعلومات عن كافة نشاطات المؤسسات .2

وسالمة مقوماته المعنویة والمادیة ونظامه العمل على حمایة األمن الداخلي الفلسطیني  .3

  .واالقتصادي واالجتماعي والثقافي وصون وحدة البالد وكیانها العام  السیاسي

  .الداخلي والعمل على منع وقوعها األمنمتابعة الجرائم التي تهدد  .4

الحكومیة والهیئات والمؤسسات العامة  اإلداراتالكشف عن الجرائم التي تستهدف  .5

  .والعاملین فیها

عدم اإلدالء بالمعلومات واألنشطة والوثائق المتعلقة بعمل األمن الداخلي كونه عمًال سریًا  .6

 .ال یمكن إفشاؤه

تقدیم الخدمات والنصح والمشورة في المجاالت األمنیة ألجهزة الدولة المختلفة بما یحقق  .7

  .ها ویساعدها في تنفیذ اختصاصهاتأمینها وسالمة أهداف

  

  اإلدارات المتخصصة 3.3.2

  اإلدارة العامة للعملیات المركزیة 1.3.3.2

 2013، وثائق غیر منشورة، غزة- وزارة الداخلیة الفلسطینیة(: المهام والواجبات( 

رصد ومراقبة الوضع األمني بشكل عام على مستوى الوطن، وجمع وتحلیل المؤشرات  .1

  .وتقدیمها للقیادة مقرونة بالحلول المقترحة للمساعدة في سرعة اتخاذ القرارالسلبیة، 

تمریر األوامر ذات العالقة بالحاالت األمنیة الطارئة، بما في ذلك رفع أو خفض حاالت  .2

   .التأهب لألجهزة األمنیة عند صـدورها من القیادة

ت األمنیة في المنطـقة أو في إدارة األزمة أو الحدث األمني في حالة تجاوزه لقدرة الجها .3

   .حــال حدوثه في أكثر من منطقة

الوطني عند التعامل مع الحدث وفق الخطط  واألمنوزارة الداخلیة  أجهزةتنسیق جهود  .4

   .األمنیة المعدة لكل حالة
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التنسیق مع القطاعات العسكریة األخرى، اإلدارات والمؤسسات الحكومیة والمدنیة  .5

فیما یخدم معالجة األحداث التي تظهر في حینها ألغراض  والخاصة ذات العالقة،

   .المساندة مع مراعاة أنظمة وٕاجراءات التنسیق

المتابعة الیومیة مع غرف العملیات المشتركة مع األجهزة واإلدارات لمعرفة الحالة األمنیة،  .6

   .والتنسیق الفوري معهم في الحاالت الطارئة لتمریر المعلومة للقیادة في حینه

   .استقبال البالغات الهامة وتمریرها للجهات المعنیة بعد التأكد من صحتها .7

عن أمن المنشآت  المسئولةالمعلومات التحذیریة للقطاعات األمنیة والجهات  تمریر .8

   .الحیویة وممثلیات الدول األجنبیة والمجمعات السكنیة

منیة، وٕاعداد الخطة رصد وتصنیف وتوثیق الخطط األمنیة التي تعد من قبل القطاعات األ .9

   .األمنیة العامة حسب الموقف

توفیر المعلومات اإلداریة والجغرافیة لتكون في متناول القطاعات األمنیة من خالل  .10

   .نظام المعلومات الجغرافیة وبقیة البرامج الحاسوبیة المساندة

ل كل ، ومعالجة ما یتم رصده من أوجه القصور، وتفعیاإلدارةمراجعة أداء كل دوائر  .11

  .ما من شأنه رفع مستوى األداء
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 الهیكلیة  
  

  

  

  

  

  إدارة الحاسوب واالتصاالت العسكریة 2.3.3.2

 2013، وثائق غیر منشورة، غزة- الداخلیة الفلسطینیةوزارة (: المهام والواجبات(  

 األهدافتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت حسـب  الستخداموضـع الخطة اإلستـراتیجیة  .1

  . الموضوعة من قبل الوزارة

دراسـة نظم العمل القائمة مع اإلدارات المختلفة بهدف تطویرها وربطها ببعضها للوصول  .2

  . ین اإلداراتإلى التكامل والتـرابط ب

  . األنظمـة المطورة من قبل اإلدارة استخدامتدریب العاملین على  .3

  غزة -هیكلیة اإلدارة العامة للعملیات المركزیة ) 7.2(شكل رقم 

  2013، وثائق غیر منشورة، غزة- وزارة الداخلیة الفلسطینیة: المصدر
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في  واالقتصادأجهزة الحاسب اآللي والبرمجیات الجاهزة بما یحقق األداء العـالي  اختبار .4

  .واإلدارات األجهزةبین  االستخدامالتكلفة والتماثـل في 

  . الفنیة لكافة اإلدارات واألقسـام االستشاراتتقـدیم  .5

التعـاون في مجال المعلومات مع الوزارات األخرى ، وذلك بما ال یتعارض والنظم األمنیـة  .6

  . وسریة البیانات

اإلشـراف على شبكات الحاسوب واالتصاالت في اإلدارات واألقســام سواء ما یتعلق  .7

 .بالتركیب أو الـربط مع بقیة الشبكـات

  

 الهیكلیة 
 

  

   

  

  غزة - هیكلیة إدارة الحاسوب واالتصاالت العسكریة ) 8.2(شكل رقم 

  2013، وثائق غیر منشورة، غزة- وزارة الداخلیة الفلسطینیة: المصدر
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  الفصل الثالث

  ةـــــــــــــــــة الدراســـــــــــــــمنهجی

  

ــذلك أداة الدراســـــة ، تنـــــاول هـــــذا الفصـــــل وصـــــفا للمـــــنهج المتبـــــع ومجتمـــــع وعینـــــة الدراســـــة وكـــ

كمـــا یتضـــمن وصـــفا . ومـــدى صـــدقها وثباتهـــا، وكیفیـــة بنائهـــا وتطویرهـــاالمســـتخدمة وطریقـــة إعـــدادها 

واألدوات التــي اســتخدمها لجمــع ، لإلجــراءات التــي قــام بهــا الباحــث فــي تصــمیم أداة الدراســة وتقنینهــا

وینتهـــــي الفصـــــل بالمعالجـــــات اإلحصـــــائیة التـــــي اســـــتخدمت فـــــي تحلیـــــل البیانـــــات ، الدراســـــة بیانـــــات

  .واستخالص النتائج

  

  :وتتكون مكونات هذا الفصل من

 أسلوب الدراسة  .1

 الدراسة مجتمع .2

 عینة الدراسة .3

 العینة االستطالعیة .4

  أداة الدراسة .5

  صدق االستبیان .6

  ثبات االستبیان .7

 .الدراسة األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في .8
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  أسلوب الدارسة 1.3

بنــاءا علــى طبیعــة الدراســة واألهــداف التــي تســعى إلــى تحقیقهــا فقــد اســتخدم الباحــث المــنهج 

، والذي یعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقـع ویهـتم بوصـفها وصـفا دقیقـا، الوصفي التحلیلي

ـــد جمـــع المعلومـــات المتعلقـــة  بالظـــاهرة مـــن أجـــل استقصـــاء مظاهرهـــا كمـــا ال یكتفـــي هـــذا المـــنهج عن

علیهـــا  ىلتفســـیر للوصـــول إلـــى اســـتنتاجات یبنـــبـــل یتعـــداه إلـــى التحلیـــل والـــربط وا، وعالقاتهـــا المختلفـــة

  .التصور المقترح بحیث یزید بها رصید المعرفة عن الموضوع

  :وقد استخدم الباحث مصدرین أساسین للمعلومات

والمراجــع العربیــة واألجنبیــة ذات العالقــة، والـــدوریات تتمثــل فــي الكتـــب و : المصــادر الثانویــة .1

والمقـــاالت والتقـــاریر، واألبحـــاث والدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت موضـــوع الدارســـة، والبحـــث 

  .والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة

بیانـات لمعالجة الجوانب التحلیلیة لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلي جمـع ال: المصادر األولیة .2

 .كأداة رئیسة للدراسة، صممت خصیصاً لهذا الغرض االستبیاناألولیة من خالل 

  الدراسة مجتمع 2.3

مـــن رؤســاء اإلدارات والـــدوائر واألقســام فـــي األجهــزة األمنیـــة فـــي وزارة مجتمـــع الدراســة  تكــون

 490 عــددهم، والبــالغ )األمــن والحمایــة، األمــن الــداخلي، الشــرطة( قطــاع غــزة –الداخلیــة الفلســطینیة 

نظـرا وتجدر اإلشارة إلى انـه تـم اسـتبعاد كـل مـن جهـاز األمـن الـوطني وجهـاز الـدفاع المـدني  .ضابط

  . األمنیةلمحدودیة عالقتهم المباشرة باألمن الداخلي وندرة تعاملهم مع قضایا المواطنین 

  

  )1.3(جدول 

  اإلدارات والدوائر واألقسام باألجهزة األمنیة

  المجموع  األمن والحمایة  األمن الداخلي  الشرطة  التصنیف

  32  6  9  17  إدارات عامة

  124 9 36 79  دوائر

  334  19  79  236  أقسام
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  المجموع  األمن والحمایة  األمن الداخلي  الشرطة  التصنیف

  490  34  124  332  المجموع
  

  غزة-إعداد الباحث باالعتماد على بیانات تم الحصول علیها من وزارة الداخلیة: المصدر

  عینة الدراسة 3.3

 280، حیـــث تـــم توزیـــع قـــة العینـــة الطبقیـــة العشـــوائیةباســـتخدام طری تـــم اختیـــار عینـــة الدراســـة  

ـــداخلي  –الشـــرطة (شـــمل األجهـــزة األمنیـــة ی والـــذي علـــى مجتمـــع الدراســـة اســـتبیان  األمـــن -األمـــن ال

 االسـتبیانات هموذلك بالتعاون مع مكاتب اإلدارة الخاصة بـاألجهزة المعنیـة حیـث تـم تسـلیم ،)والحمایة

بنســبة  اســتبیان 242وقــد تــم اســترداد  .والطلــب مــنهم توزیعهــا علــى مــدیري اإلدارات والــدوائر واألقســام

  :والجدول التالي یوضح ذلك %.86.4

  

  )2.3(جدول 

  األجهزة األمنیة موضع الدراسة واالستبیانات الموزعة والمستردة

  النسبة المئویة  االستبیانات المستردة  االستبیانات الموزعة  اسم الجهاز  .م

  %86  160  185  الشرطة  1

  %90 54 60 األمن الداخلي  2

  %80  28  35  األمن والحمایة  3
  

 غزة -إعداد الباحث باالعتماد على بیانات تم الحصول علیها من وزارة الداخلیة: المصدر

 

 ,.Moore, D( :التالیة المعادلة بحسب سةراالد لعینة األدنى الحد بحساب الباحث مقا قدو 

McCable, G., 2003(  

  :التالیة یتم حساب حجم العینة من المعادلة

2

2

Z
n

m

 
  
 

       (1) 

:حیث  
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Z  : مثالً (القیمة المعیاریة المقابلة لمستوى داللة معلوم :Z=1.96  0.05لمستوى داللة .(  

m :0.05: مثالً (وُیعّبر عنه بالعالمة العشریة : الخطأ الهامشي(  

  :یتم تصحیح حجم العینة في حالة المجتمعات النهائیة من المعادلة

n الُمَعّدل   = 
1 

nN

N n
        (2) 

  تمثل حجم المجتمع Nحیث 

  

  :نجد أن حجم العینة یساوي) 1(المعادلة باستخدام 

2
1.96

384
2 0.05

 
  

 
n  

  :یساوي) 2(، فإن حجم العینة الُمَعّدل باستخدام المعادلة  = 490Nحیث أن مجتمع الدراسة 

n الُمَعّدل   = 216
1384490

490384





  

  .216یساوي وبذلك فإن حجم العینة المناسب في هذه الحالة 

  العینة االستطالعیة  4.3

ـــار عینـــة اســـتطالعیة   ـــم اختی ـــع ، مفـــردة مـــن مجتمـــع الدراســـة 30مكونـــة مـــن  ت ـــم توزی حیـــث ت

صـــدق للتحقـــق مـــن  اإلحصـــائيجـــري علیهـــا التحلیـــل أوقـــد  .اســـتبیان 30االســـتبیان علیهـــا واســـترداد 

  .عینة الدراسة وبعد التأكد من صدق االستبیان وثباته تم توزیعه على، االستبیان وثباته

  أداة الدراسة 5.3

دور تكنولوجیا المعلومات في التنسـیق " لمعرفـة  )االستبیان( قام الباحث بإعداد أداة الدراسة  

، واتبــع " دراسـة حالــة وزارة الداخلیــة الفلســطینیة فـي قطــاع غــزة -بـین األجهــزة األمنیــة الفلســطینیة

  -:ستبیانالخطوات التالیة لبناء اال الباحث
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االسـتفادة منهـا و ، الدراسات السـابقة ذات الصـلة بموضـوع الدراسـةاألدب اإلداري و اإلطالع على  .1

  .وصیاغة فقراتها ستبیانفي بناء اال

داریـــین فـــي تحدیـــد أبعـــاد استشـــار الباحـــث عـــددًا مـــن أســـاتذة الجامعـــات الفلســـطینیة والمشـــرفین اإل .2

  .وفقراته االستبیان

 .االستبیان لهادید المجاالت الرئیسیة التي شمتح .3

 .تحدید الفقرات التي تقع تحت كل مجال .4

مـن المحكمـین  )6(علـى  االسـتبیانتـم عـرض ومـن ثـم  ،األولیـة فـي صـورته االسـتبیانتم تصمیم  .5

 .اإلداریین من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة اإلسالمیة

ــض فقــــرات فــــي ضــــوء أراء المحك .6 مــــن حیــــث الحــــذف أو اإلضــــافة  االســــتبیانمــــین تــــم تعــــدیل بعــ

 ).2(ملحق ، في صورتها النهائیة االستبیانقر ستیل، والتعدیل

  :الدارسة من ثالث أقسام رئیسیة استبیانكون یت

المؤهل ، اسم الجهاز، العمر(وهو عبارة عن البیانات الشخصیة عن المستجیب : القسم األول

سنوات الخبرة في المسمى ، سنوات الخدمة، الوظیفيالمسمى ، الرتبة العسكریة، مكان العمل، العلمي

عدد ، )في المجاالت اإلداریة(عدد الدورات التدریبیة التي شارك المستجیب فیها، الوظیفي الحالي

  ).)في مجال استخدام تكنولوجیا المعلومات(الدورات التدریبیة التي شارك المستجیب فیها 
  

  

  :مجاالت  3موزع على ، فقرة 32ویتكون من ، المعلوماتتكنولوجیا وهو عبارة عن  :القسم الثاني

  .فقرات) 8(ویتكون من ، واقع استخدام أجهزة الحاسوب والشبكات: المجال األول

، فقرة) 19(ویتكون من ، واقع استخدام البرمجیات والبرامج األمنیة وقواعد البیانات: المجال الثاني

  :أقسام 3مقسم إلى 

  .فقرات) 6(یتكون من و ، قواعد البیانات :أوال

  .فقرات) 8(ویتكون من  ،البرمجیات :ثانیا

  .فقرات) 5(ویتكون من ، )GIS(نظم المعلومات الجغرافیة :ثالثا

  .فقرات) 5(ویتكون من ، مهارات استخدام تكنولوجیا المعلومات لدى العاملین: المجال الثالث

  :أقسام 3مقسم إلى  ،فقرة 19ویتكون من ، التنسیقوهو عبارة عن  :القسم الثالث
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  .فقرات) 6(ویتكون من ، التنسیق لتطویر وتبادل المعلومات :أوال

  .فقرات) 6(ویتكون من  ،التنسیق المعلوماتي في انجاز المهام :ثانیا

  .فقرات) 7(ویتكون من ، التنسیق العملیاتي على األرض :ثالثا
  

دل على الموافقة العالیة على ما  10بحیث كلما اقتربت الدرجة من  10-1وقد تم استخدام المقیاس 

  .ورد في العبارة والعكس صحیح

  صدق االستبیان 6.3

الباحث بالتأكد  ما وضعت لقیاسه، وقد قام االستبیانأن تقیس أسئلة  االستبیانیقصد بصدق   

  :بطریقتین االستبیانمن صدق 

  :صدق المحكمین .1

وأســماء  ،متخصصـین  6علـى مجموعــة مـن المحكمــین تألفـت مــن  االســتبیانعـرض الباحـث   

، وقــد اســتجاب الباحــث آلراء المحكمــین وقــام بــإجراء مــا یلــزم مــن حــذف )1(المحكمــین بــالملحق رقــم 

انظر الملحـق رقـم  -وتعدیل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبیان في صورته النهائیة 

)2.(  

  :صدق المقیاس .2

  Internal Validityاق الداخلي االتس: أوال

مـع المجـال الــذي  االسـتبیاناتسـاق كــل فقـرة مـن فقـرات یقصـد بصـدق االتسـاق الـداخلي مـدى   

وذلـك مـن خـالل حســاب  لالسـتبیانبحســاب االتسـاق الـداخلي  تنتمـي إلیـة هـذه الفقـرة، وقـد قـام الباحـث

  .والدرجة الكلیة للمجال نفسه االستبیانل فقرة من فقرات مجاالت معامالت االرتباط بین ك
 

  تكنولوجیا المعلومات"نتائج االتساق الداخلي لمجاالت"  

واقــع اســتخدام أجهــزة "معامــل االرتبــاط بــین كــل فقــرة مــن فقــرات مجــال ) 3.3(یوضــح جــدول   

والدرجـــة الكلیـــة للمجـــال، والـــذي یبـــین أن معـــامالت االرتبـــاط المبینـــة دالـــة عنـــد " الحاســـوب والشـــبكات

  .وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه α= 0.05معنویة مستوي 
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  )3.3(جدول 

  " واقع استخدام أجهزة الحاسوب والشبكات"معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 

  والدرجة الكلیة للمجال
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 0.011* 417. .الحاسوب حالیا في األقسام ألداء العملیتوفر العدد الكافي ألجهزة   .1

 0.003* 488. .تتناسب نوعیة أجهزة الحاسوب المتاحة مع احتیاجات العمل  .2

3.  
بدرجة ....) ، ماسحات ضوئیة، كامیرات، طابعات(تتوفر األجهزة المساندة 

 .مناسبة
.697 *0.000 

 0.003* 493. .داخل الجهازیرتبط جهاز الحاسوب المستخدم بشبكة حواسیب محلیة   .4

 0.000* 600. ).مع أجهزة أخرى(یرتبط جهاز الحاسوب المستخدم بشبكة حواسیب خارجیة   .5

 0.000* 765. .توجد وسائل اتصاالت متنوعة تساعد على إتمام المهام  .6

7.  
تعتبر الشبكة الداخلیة المتوفرة حالیا كافیة عملیا لتحقیق االستفادة القصوى 

 .العملفي مجال 
.558 *0.001 

 0.000* 764. .یتم تحدیث أجهزة تكنولوجیا المعلومات باستمرار  .8

  . α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *

  

واقع استخدام البرمجیات "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال ) 4.3(یوضح جدول   

والــذي یبــین أن معــامالت االرتبــاط المبینــة ، الكلیــة للمجــالوالدرجــة " والبــرامج األمنیــة وقواعــد البیانــات

  .وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه α= 0.05دالة عند مستوي معنویة 
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  )4.3(جدول 

واقع استخدام البرمجیات والبرامج األمنیة وقواعد "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 

  للمجالوالدرجة الكلیة " البیانات
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قواعد البیانات :أوال  

 0.000* 899. .تتوفر نظم قواعد بیانات متطورة خاص بطبیعة العمل .1

2. 
یتم استخدام قواعد البیانات في تنفیذ االستعالم والمعالجة والتخزین وٕاعداد تقاریر 

 .المعلومات
.911 *0.000 

 0.000* 922. .تساعد قواعد البیانات المتوفرة في سرعة انجاز المهام .3

 0.000* 746. .تمتاز قواعد البیانات بالقدرة على توفیر المعلومات بسرعة .4

 0.000* 719. .تحقق قواعد البیانات السریة الكاملة للبیانات المخزنة .5

 0.000* 827. .یتم تحدیث قواعد البیانات باستمرار .6

البرمجیات :ثانیا  

 0.000* 741. .تستخدم برمجیات متنوعة خاصة بطبیعة العمل .1

 0.000* 734. .تستخدم أنظمة المعلومات المحوسبة في العمل .2

 0.000* 826. .تمتاز البرمجیات المستخدمة بتطورها ومواكبة كل ما هو جدید .3

4. 
االتجاهین من الرئیس إلى یوجد برامج حاسوب خاصة لتبادل المعلومات واألفكار في 

 .المرؤوس وبالعكس
.730 *0.000 

 0.000* 861. .تستخدم البرمجیات األمنیة لتبادل وتطویر المعلومات بین اإلدارات واألجهزة المختلفة .5

 0.000* 808. .یتم تدریب منسوبي األجهزة األمنیة على البرمجیات الحدیثة لالستفادة منها .6

 0.000* 724. .األمنیة عبر استخدام برمجیات أمنیة خاصةیتم التنسیق للعملیات  .7

 0.000* 843. .یساعد نظام المعلومات المحوسب في وضع تصور واضح للعملیات .8

 )GIS(نظم المعلومات الجغرافیة :ثالثا

 0.000* 887. .في مسح مناطق البؤر اإلجرامیة) GIS(یتم استخدام نظم المعلومات الجغرافیة  .1
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 0.000* 896. .في مسح المناطق الحساسة وزیادة تأمینها) GIS(نظم المعلومات الجغرافیة تستخدم  .2

3. 
في توجیه الوحدات األمنیة باتجاه الحدث ) GIS(تستخدم نظم المعلومات الجغرافیة 

 .األمني
.939 *0.000 

4. 
في تحدید مواقع انتشار الدوریات األمنیة ) GIS(تستخدم نظم المعلومات الجغرافیة 

 .والشرطیة المتحركة والثابتة
.901 *0.000 

5. 
في توجیه الدوریات لتسلك ) GIS(تعتمد غرف العملیات على نظم المعلومات الجغرافیة 

 .اقصر الطرق واقلها ازدحاما
.902 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *

  

مهـــارات اســـتخدام "فقـــرات مجـــال معامـــل االرتبـــاط بـــین كـــل فقـــرة مـــن ) 5.3(یوضـــح جـــدول   

والدرجة الكلیة للمجال، والذي یبـین أن معـامالت االرتبـاط المبینـة " تكنولوجیا المعلومات لدى العاملین

  .وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه α= 0.05دالة عند مستوي معنویة 

  

  )5.3(جدول 

" استخدام تكنولوجیا المعلومات لدى العاملینمهارات "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 

  والدرجة الكلیة للمجال
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1. 
، طابعات(وملحقاته ، برامجه األولیة، یمتلك العاملون القدرة على التعامل مع الحاسوب

 ....).، ماسحات ضوئیة، كامیرات
.778 *0.000 

 0.000* 724. .العاملون القدرة على التعامل مع تطبیقات الشبكات وٕادارة الملفات یتوافر لدى .2

 0.000* 773. .یتم استخدام الشبكة الحاسوبیة المتاحة في االتصال والتواصل بكفاءة .3
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 0.000* 584. .توجد المهارة لدى أفراد الجهاز في التعامل مع البرمجیات األمنیة الموجودة .4

 0.000* 598. .في مجال تكنولوجیا المعلومات بأنهم أصحاب االختصاص والكفاءة یتصف العاملون .5

  . α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة   *

  

  التنسیق"نتائج االتساق الداخلي لمجال"  

والدرجـة الكلیـة " التنسـیق"معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجـال ) 6.3(یوضح جدول   

وبـذلك یعتبـر  α= 0.05والذي یبـین أن معـامالت االرتبـاط المبینـة دالـة عنـد مسـتوي معنویـة ، للمجال

  .المجال صادق لما وضع لقیاسه

  

  )6.3(جدول 

  والدرجة الكلیة للمجال" التنسیق"معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 
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التنسیق لتطویر وتبادل المعلومات :أوال  

 0.000* 699. .تستخدم تكنولوجیا المعلومات في األجهزة األمنیة  لتبادل المعلومات .1

 0.000* 661. .ُتَؤمن تكنولوجیا المعلومات حفظ المعلومات وضمان سریتها وسهولة الوصول إلیها .2

 0.000* 789. .البیانات من خالل قنوات واضحةتساهم تكنولوجیا المعلومات المستخدمة في معالجة  .3

 0.000* 811. .تساعد تكنولوجیا المعلومات في سرعة تبادل المعلومات .4

5. 
تساعد وسائل تكنولوجیا المعلومات المستخدمة في تزوید الدوائر األمنیة بالمعلومات 

 .حول األدلة والجرائم المختلفة
.772 *0.000 

 0.000* 751. .سهولة حفظ األدلة الجنائیة واسترجاعها عند الحاجةتوفر تكنولوجیا المعلومات  .6

التنسیق المعلوماتي في انجاز المهام :ثانیا  
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 0.000* 860. .تستخدم تكنولوجیا المعلومات في التنسیق النجاز العمل .1

 0.000* 819. .تساهم تكنولوجیا المعلومات في إزالة التضارب بین عمل اإلدارات األمنیة المختلفة .2

 0.000* 865. .تساعد تكنولوجیا المعلومات المستخدمة في تكوین رؤیة موحدة حول القضایا األمنیة .3

 0.000* 940. .یزید استخدام تكنولوجیا المعلومات من تنفیذ الخطط األمنیة بفاعلیة وكفاءة .4

 0.000* 933. .تساهم تكنولوجیا المعلومات في زیادة الكفاءة عملیة التنسیق .5

 0.000* 870. .تساعد استخدام تكنولوجیا في انسیابیة الجهود كافة عبر جمیع القنوات في بوتقة واحدة .6

 التنسیق العملیاتي على األرض :ثالثا

1. 
تساعد وسائل تكنولوجیا المعلومات في سرعة تحدید مسرح الجریمة وسهولة الوصول 

 .إلیه
.766 *0.000 

2. 
المعلومات الخاصة بغرف العملیات في تنسیق جهود األجهزة تساعد وسائل تكنولوجیا 

 .األمنیة في المیدان
.766 *0.000 

3. 
توفر أجهزة تكنولوجیا المعلومات المستخدمة سرعة االتصال والتواصل بین الفرق 

 .األمنیة العاملة في مسرح الجریمة
.766 *0.000 

 0.000* 766. .المیداني وتبادل التعلیمات تساعد تكنولوجیا المعلومات في عملیة التخطیط األمني .4

5. 
تسهم وسائل تكنولوجیا المعلومات في ضبط المیدان وحسن مراقبة الفرق األمنیة العاملة 

 .على األرض
.766 *0.000 

6. 
یتم االعتماد على تكنولوجیا المعلومات بدرجة كبیرة في استخدام أسالیب التنسیق 

 .المیدانیة المختلفة
.766 *0.000 

 0.000* 766. . تساهم تكنولوجیا المعلومات المستخدمة في األجهزة األمنیة في زیادة التعاون واالنسجام .7

  . α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *
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  Structure Validityالصدق البنائي : ثانیا

األهداف التي ترید یعتبر الصدق البنائي أحد مقاییس صدق األداة الذي یقیس مدى تحقق   

یة لفقرات األداة الوصول إلیها، ویبین مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكل

  .االستبیان

عند دالة إحصائیًا  االستبیانالرتباط في جمیع مجاالت أن جمیع معامالت ا) 7.3(یبین جدول 

  .صادقه لما وضع لقیاسه االستبیانبذلك یعتبر جمیع مجاالت و  α= 0.05مستوي معنویة 

  

  )7.3(جدول 

  لالستبیانلكلیة والدرجة ا االستبیاندرجة كل مجال من مجاالت  معامل االرتباط بین

 المجال
  معامل بیرسون

 لالرتباط

القیمة 

 (.Sig)االحتمالیة

 0.000* 766. .واقع استخدام أجهزة الحاسوب والشبكات

 0.000* 864. .قواعد البیانات

 0.000* 948. .البرمجیات

 GIS(.  .799 *0.000(نظم المعلومات الجغرافیة

 0.000* 976. .واقع استخدام البرمجیات والبرامج األمنیة وقواعد البیانات

 0.000* 584. .مهارات استخدام تكنولوجیا المعلومات لدى العاملین

 0.000* 897. .تكنولوجیا المعلومات

 0.000* 888. .ماتالتنسیق لتطویر وتبادل المعلو

 0.000* 909. .التنسیق المعلوماتي في انجاز المهام

 0.000* 935. .التنسیق العملیاتي على األرض

 0.000* 827. .التنسیق

  . α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة *          
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  Reliability االستبیانثبات  7.3

 االستبیانتیجة لو تم إعادة توزیع نفس الن االستبیان اعطي هذیأن  االستبیانیقصد بثبات   

عني االستقرار في ی االستبیانثبات  أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن

على األفراد عدة مرات خالل  كل كبیر فیما لو تم إعادة توزیعهوعدم تغییرها بش االستبیاننتائج 

  .فترات زمنیة معینة

  :الدراسة من خالل استبیانوقد تحقق الباحث من ثبات 

  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

، وكانت النتائج كما هي مبینة في االستبیانلفا كرونباخ لقیاس ثبات استخدم الباحث طریقة أ  

  ).8.3(جدول 

  
  

  )8.3(جدول 

  االستبیانلفا كرونباخ لقیاس ثبات معامل أ

 المجال
عدد 

 الفقرات

معامل ألفا 

 كرونباخ

الصدق 

 *الذاتي

 0.852 0.727 8 .واقع استخدام أجهزة الحاسوب والشبكات

 0.975 0.951 19 .واقع استخدام البرمجیات والبرامج األمنیة وقواعد البیانات

 0.853 0.727 5 .مهارات استخدام تكنولوجیا المعلومات لدى العاملین

 0.971 0.943 32 .المعلوماتتكنولوجیا 

 0.918 0.842 6 .ماتالتنسیق لتطویر وتبادل المعلو

 0.970 0.941 6 .التنسیق المعلوماتي في انجاز المهام

 0.971 0.943 7 .التنسیق العملیاتي على األرض

 0.982 0.965 19 .التنسیق

 0.982 0.965 51 جمیع المجاالت معا

  التربیعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخالجذر = الصدق الذاتي*
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أن قیمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل ) 8.3(واضح من النتائج الموضحة في جدول   

وكذلك ). 0.965( االستبیانبینما بلغت لجمیع فقرات ، )0.727،0.965(مجال حیث تتراوح بین 

بینما بلغت لجمیع فقرات ، )0.852،0.982(قیمة الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال حیث تتراوح 

  . إحصائیاوهذا یعنى أن الثبات مرتفع ودال ) 0.982( االستبیان

ویكون . قابلة للتوزیع) 2(النهائیة كما هي في الملحق  في صورته االستبیانكون یوبذلك   

 االستبیانجعله على ثقة تامة بصحة الدراسة مما ی استبیانالباحث قد تأكد من صدق وثبات 

  .وصالحیتها لتحلیل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتها

  

  :المعالجات اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة 8.3

 Statistical Packageمن خالل برنامج التحلیل اإلحصائي  االستبیانتم تفریغ وتحلیل   

for the Social Sciences  (SPSS).  

  :Normality Distribution Test اختبار التوزیع الطبیعي  

 K-S)   (Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  - تم استخدام اختبار كولمجوروف   

، وكانت النتائج كما هي مبینة في الختبار ما إذا كانت البیانات تتبع التوزیع الطبیعي من عدمه

  ).9.3(جدول 

  

  )9.3(جدول 

  یوضح نتائج اختبار التوزیع الطبیعي

 المجال
القیمة االحتمالیة 

(Sig.) 

 0.945 .واقع استخدام أجهزة الحاسوب والشبكات

 0.979 .واقع استخدام البرمجیات والبرامج األمنیة وقواعد البیانات

 0.453 .مهارات استخدام تكنولوجیا المعلومات لدى العاملین

 0.723 .تكنولوجیا المعلومات

 0.987 .ماتالتنسیق لتطویر وتبادل المعلو 
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 المجال
القیمة االحتمالیة 

(Sig.) 

 0.899 .التنسیق المعلوماتي في انجاز المهام

 0.588 .التنسیق العملیاتي على األرض

 0.930 .التنسیق

 0.974 معا یانجمیع مجاالت االستب

  

لجمیع مجاالت  (.Sig)أن القیمة االحتمالیة ) 9.3(واضح من النتائج الموضحة في جدول   

0.05الدراسة كانت أكبر من مستوى الداللة    وبذلك فإن توزیع البیانات لهذه المجاالت یتبع

  . التوزیع الطبیعي وبذلك سیتم استخدام االختبارات المعلمیة لإلجابة على فرضیات الدراسة

  :وقد تم استخدام األدوات اإلحصائیة التالیة

بشكل أساسي ألغراض  یستخدم هذا األمر: النسب المئویة والتكرارات والمتوسط الحسابي  .1

  . معرفة تكرار فئات متغیر ما وتفید الباحث في وصف عینة الدراسة

  .االستبیانلمعرفة ثبات فقرات ) Cronbach's Alpha(اختبار ألفا كرونباخ  .2

الختبار ما إذا  K-S) (  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  - اختبار كولمجوروف  .3

 .من عدمهكانت البیانات تتبع التوزیع الطبیعي 

یقوم : لقیاس درجة االرتباط) Pearson Correlation Coefficient(معامل ارتباط بیرسون   .4

الداخلي وقد استخدمه الباحث لحساب االتساق . هذا االختبار على دراسة العالقة بین متغیرین

  .وكذلك لدراسة العالقة بین المجاالت یانوالصدق البنائي لالستب

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد ) T-Test( في حالة عینة واحدة Tاختبار   .5

ولقد استخدمه الباحث للتأكد . أم زادت أو قلت عن ذلك 6وصلت إلي الدرجة المتوسطة وهي 

 . یانلكل فقرة من فقرات االستبمن داللة المتوسط 

) ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحلیل التباین األحادي  .6

لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائیة بین ثالث مجموعات أو أكثر من 

استخدمه الباحث للفروق التي تعزى للمتغیر الذي یشتمل على ثالث مجموعات . البیانات

 .فأكثر
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  الفصل الرابع

  تحلیل البیانات واختبار فرضیات الدراسة

  

البیانات واختبار فرضیات الدراسة، وذلك من خالل یتضمن هذا الفصل عرضًا لتحلیل   

والتي تم التوصل إلیها من خالل تحلیل  االستبیانسة واستعراض أبرز نتائج اإلجابة عن أسئلة الدرا

، المؤهل العلمي، اسم الجهاز، العمر(والوقوف على متغیرات الدراسة التي اشتملت على ، فقراتها

سنوات الخبرة في المسمى الوظیفي ، سنوات الخدمة، مسمى الوظیفيال، الرتبة العسكریة، مكان العمل

عدد الدورات ، )في المجاالت اإلداریة(عدد الدورات التدریبیة التي شارك المستجیب فیها، الحالي

لذا تم إجراء ، ))في مجال استخدام تكنولوجیا المعلومات(التدریبیة التي شارك المستجیب فیها 

إذ تم استخدام برنامج الرزم ، الدراسة استبیانلبیانات المتجمعة من ئیة لالمعالجات اإلحصا

للحصول على نتائج الدراسة التي سیتم عرضها وتحلیلها  (SPSS)اإلحصائیة للدراسات االجتماعیة 

  . في هذا الفصل
  

  :ویتكون هذا الفصل من النقاط التالیة

  الوصف اإلحصائي لعینة الدراسة وفق المعلومات العامة .1

  یانتحلیل فقرات االستب .2

  اختبار فرضیات الدراسة .3
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  الوصف اإلحصائي لعینة الدراسة وفق البیانات الشخصیة 1.4

  وفیما یلي عرض لخصائص عینة الدراسة وفق البیانات الشخصیة

  

 توزیع عینة الدراسة حسب العمر  

  توزیع عینة الدراسة حسب العمر): 1.4(جدول 

% النسبة المئویة العدد العمر  

 31.4 76 سنة 30أقل من 

 52.1 126 سنة 40إلى أقل من  30من 

 16.5 40 سنة فأكثر 40

 100.0 242 المجموع

  

سنة،  30من عینة الدراسة أعمارهم أقل من % 31.4أن ما نسبته ) 1.4(یتضح من جدول   

. سنة فأكثر 40أعمارهم % 16.5بینما ، سنة 40إلى أقل من  30تتراوح أعمارهم من % 52.1

 40تظهر النتائج أن غالبیة عناصر األجهزة األمنیة هم من فئة الشباب والتي تقل أعمارهم عن 

- 6- 14بعد أحداث  شكلةوالمُ عمر األجهزة األمنیة ویمكن أن تعزى هذه النتیجة إلى قصر ، سنة

االستمرار  التي سبقت االنقسام الفلسطیني حیث رفض معظم أفراد وضباط األجهزة األمنیة، 2007

الرئیس محمود عباس بمنع أفراد بقیادة  توجیهات السلطة برام اهللا كما هو معروف بسبب بالعمل

وقد یستفاد من هذه النتیجة أن الفئات الشابة یمكن االستفادة  .أعمالهم العودة إلى األجهزة األمنیة من

كما أنهم بحاجة إلى المزید من ، التعلم أكثر من كبار السن من تدریبهم كونهم عندهم القدرة على

  .الدورات التدریبیة لسد النقص في الخبرة كونهم من الفئات الشابة والتي تتولى مناصب إشرافیة

  

 توزیع عینة الدراسة حسب اسم الجهاز  

  توزیع عینة الدراسة حسب اسم الجهاز): 2.4(جدول 

% النسبة المئویة العدد اسم الجهاز  

 66.1 160 الشرطة

 22.3 54 األمن الداخلي
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% النسبة المئویة العدد اسم الجهاز  

 11.6 28 األمن والحمایة

 100.0 242 المجموع

  

من عینة الدراسة یعملون في جهاز الشرطة، % 66.1أن ما نسبته ) 2.4(یتضح من جدول   

. یعملون في جهاز األمن والحمایة% 11.6بینما ، یعملون في جهاز األمن الداخلي% 22.3

، النتائج أن نسبة العاملین في جهاز الشرطة تمثل النسبة األعلى بین أجهزة وزارة الداخلیةویظهر من 

، المباحث العامة(ویمكن تفسیر هذه النتائج نظرا لعدد التخصصات واإلدارات المكونة لجهاز الشرطة 

 امن، شرطة البلدیات، شرطة المعابر، التدخل وحفظ النظام، الشرطة الدولیة، امن الشرطة

مكافحة ، شرطة الدوریات والنجدة، شرطة المرور، شرطة الحراسات، الشرطة النسائیة، الجامعات

كما وتتفق هذه النتائج مع الوزن النسبي لكل جهاز ، )هندسة المتفجرات، شرطة المحاكم، المخدرات

  .)1.3(في مجتمع الدراسة كما هو مبین بالشكل 

  

 توزیع عینة الدراسة حسب المؤهل العلمي  

  توزیع عینة الدراسة حسب المؤهل العلمي): 3.4(جدول 

%النسبة المئویة  العدد المؤهل العلمي  

 10.3 25 دراسات علیا

 75.2 182 بكالوریوس

 14.5 35 دبلوم فما دون

 100.0 242 المجموع

  

من عینة الدراسة یحملون درجة الدراسات % 10.3أن ما نسبته ) 3.4(یتضح من جدول   

وتظهر . یحملون درجة الدبلوم فما دون% 14.5بینما ، یحملون درجة البكالوریوس% 75.2العلیا، 

إال أن هذه ، مجتمع الدراسةهذه النتائج أن هناك نسبة جیدة من حملة الشهادات العلمیة بین أفراد 

المسئولین في وزارة ربما یحتم على  وهذا، الشهادات قد تكون لیست ذات طابع أمني أو ُشَرطي
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داخلیة بذل المزید من الجهود من اجل سد هذه الثغرة بالعمل على مضاعفة الدورات التدریبیة ال

  .وتحفیز الضباط من اجل االلتحاق بالكلیات األمنیة والشرطیة

مدراء (بالنظر إلى المواقع التي یتقلدونها  - ستهان بها كما تظهر النتائج أن هناك نسبه ال یُ   

وهذا ما قد یؤثر سلبا على قدرتهم على ، من یحملون مؤهل دبلوم واقلم –) إدارات ودوائر وأقسام

ویمكن تفسیر هذه النتیجة بان هناك نسبة من أفراد األجهزة األمنیة ، إدارة مواقعهم بالشكل الكفء

حصل على رتبته العسكریة بسبب السیرة النضالیة أو الوضع التنظیمي أو بسبب سنوات سجنه لدى 

  .االحتالل

  

  عینة الدراسة حسب مكان العملتوزیع  

 توزیع عینة الدراسة حسب مكان العمل): 4.4(جدول 

%النسبة المئویة  العدد مكان العمل  

 5.8 14 الشمال 

 48.3 117 غزة

 12.4 30 الوسطى

 25.2 61 خان یونس

 8.3 20 رفح

 100.0 242 المجموع

  

من عینة الدراسة یعملون في محافظة % 5.8أن ما نسبته ) 4.4(یتضح من جدول   

% 25.2، یعملون في محافظة الوسطى% 12.4، یعملون في محافظة غزة%  48.3، الشمال

نسبة  أنوهو ما یظهر . یعملون في محافظة رفح% 8.3بینما ، یعملون في محافظة خان یونس

إلدارات المركزیة لألجهزة محافظة غزة كانت النسبة األعلى بین المحافظات وهذا قد یرجع إلى وجود ا

كما ، األخرى یعملون بها الكبرى وان عدد من أفراد المحافظاتاألمنیة في المحافظة كونها المحافظة 

  .أن عدد السكان المرتفع یتطلب وجود عدد اكبر من أفراد األجهزة األمنیة التي تخدمهم
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 توزیع عینة الدراسة حسب الرتبة  

 الدراسة حسب الرتبةتوزیع عینة ): 5.4(جدول 

%النسبة المئویة  العدد الترتیب   

 0.4 1 عمید

 0.8 2 عقید

 4.5 11 مقدم

 19.8 48 رائد

 42.6 103 نقیب

 31.8 77 مالزم أول

 100.0 242 المجموع

  

، عقید% 0.8، من عینة الدراسة رتبتهم عمید% 0.4أن ما نسبته ) 5.4(یتضح من جدول   

وتظهر النتائج أن العدد . مالزم أول% 31.8بینما ، نقیب% 42.6، رائد% 19.8، مقدم% 4.5

یحملون رتبة مالزم أول ونقیب وهذا یتماشى مع العدد األكبر من مجتمع الدراسة %) 74.4(األكبر 

كما أن الرتب ، حیث من یشغل منصب رئیس قسم عادة ما یحمل هذه الرتب، هم من رؤساء األقسام

  ).دوائر وٕادارات(اإلدارات العلیا  السامیة هي من تشغل

  

 توزیع عینة الدراسة حسب المسمى الوظیفي  

 توزیع عینة الدراسة حسب المسمى الوظیفي): 6.4(جدول 

%النسبة المئویة  العدد المسمى الوظیفي   

 1.6 4 نائب مدیر جهاز

 2.5 6 كتیبة/محافظة/مدیر مركز

 8.7 21 مدیر إدارة

 2.5 6 نائب مدیر إدارة

 18.6 45 مدیر دائرة
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%النسبة المئویة  العدد المسمى الوظیفي   

 51.2 124 رئیس قسم

 14.9 36 أخرى

 100.0 242 المجموع

  

نائب مدیر من عینة الدراسة مسماهم الوظیفي % 1.6أن ما نسبته ) 6.4(یتضح من جدول   

مدیر % 18.6، مدیر إدارة% 8.7، ونائب مدیر دائرةكتیبة /محافظة/مدیر مركز% 2.5، جهاز

ویتضح أن النسبة األكبر . مسماهم الوظیفي غیر ذلك% 14.9بینما ، رئیس قسم% 51.2، دائرة

ممن هم رئیس قسم وهو ما یتماشى مع عینة الدراسة ویتفق مع طبیعة الهیاكل التنظیمیة المعمول 

  .حیث التوسع من أعلى إلى أسفل) الشكل الهرمي(بها في وزارة الداخلیة 

  

 توزیع عینة الدراسة حسب سنوات الخدمة  

  توزیع عینة الدراسة حسب سنوات الخدمة): 7.4(جدول 

%النسبة المئویة  العدد سنوات الخدمة  

 2.9 7 سنوات 3أقل من 

 26.9 65 سنوات 6إلى أقل من  3من 

 57.4 139 سنوات 9إلى أقل من  6من 

 12.8 31 سنوات فأكثر 9

 100.0 242 المجموع

  

 3أقل من من عینة الدراسة سنوات خدمتهم % 2.9أن ما نسبته ) 7.4(یتضح من جدول   

تتراوح سنوات % 57.4، سنوات 6إلى أقل من  3تتراوح سنوات خدمتهم من % 26.9، سنوات

تظهر هذه  .سنوات فأكثر 9سنوات خدمتهم % 12.8بینما ، سنوات 9إلى أقل من  6خدمتهم من 

ا یتفق مع كون األجهزة األمنیة وهو م، سنوات 9أقل من  - 6النسبة األعلى ممن قضوا  أنالنتائج 

وتجنید عدد كبیر لسد حاجة الوزارة من الكادر البشري بعد رفض معظم أفراد  الحالیة تم إعادة بناؤها

كما تظهر النتائج أن من ، 2007بعد أحداث یونیو  قبل االنقسام العودة إلى مواقعهماألجهزة األمنیة 
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األجهزة األمنیة قبل االنقسام والذین وافقوا على  سنوات هم من أفراد 9تزید سنوات خدمتهم عن 

كما یمكن القول أن وزارة الداخلیة تتبنى ضرورة توفر خبرة كافیة ال تقل . مواصلة عملهم بعد االنقسام

  .اصر التي تشغل الوظائف اإلشرافیةسنوات بالمجمل لدى العن 3عن 

  

 ي الحاليتوزیع عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة في المسمى الوظیف  

  توزیع عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة في المسمى الوظیفي الحالي): 8.4(جدول 

%النسبة المئویة  العدد سنوات الخبرة  

 45.5 110 سنوات 3أقل من 

 32.2 78 سنوات 6إلى أقل من  3من 

 20.7 50 سنوات 9إلى أقل من  6من 

 1.7 4 سنوات فأكثر 9

 100.0 242 المجموع

  

من عینة الدراسة سنوات خبرتهم في % 45.5أن ما نسبته ) 8.4(یتضح من جدول   

 6إلى أقل من  3تتراوح سنوات خبرتهم من % 32.2سنوات،  3المسمى الوظیفي الحالي أقل من 

سنوات خبرتهم % 1.7بینما ، سنوات 9إلى أقل من  6تتراوح سنوات خبرتهم من % 20.7، سنوات

وربما دل ذلك على ، سنوات 3النسبة األكبر یمكثون اقل من  أننتائج وتظهر ال. سنوات فأكثر 9

تبني وزارة الداخلیة لسیاسة التدویر للمواقع اإلشرافیة لما لها من آثار ایجابیة في اكتساب وتبادل 

  .ومنع استخدام النفوذ من قبل من یشغلون المواقع اإلشرافیة، الخبرات

  

   فــي (توزیــع عینــة الدراســة حســب عــدد الــدورات التدریبیــة التــي شــارك المســتجیب فیهــا

  )المجاالت اإلداریة

  توزیع عینة الدراسة حسب الدورات التدریبیة التي شارك المستجیب فیها               ): 9.4(جدول 

  الدورات التدریبیة التي شارك المستجیب فیها 

 )     في المجاالت اإلداریة(
%النسبة المئویة  العدد  

 9.5 23 لم أشارك
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  الدورات التدریبیة التي شارك المستجیب فیها 

 )     في المجاالت اإلداریة(
%النسبة المئویة  العدد  

 16.5 40 مرة واحدة

 25.2 61 مرتان

 20.7 50 ثالث مرات

 28.1 68 أربع مرات فأكثر

 100.0 242 المجموع

  

من عینة الدراسة أجابوا أنهم لم یشاركوا في % 9.5أن ما نسبته ) 4.9(یتضح من جدول   

، شاركوا لمرتان% 25.2، شاركوا لمرة واحدة% 16.5أي دورة تدریبیة في المجاالت اإلداریة، 

ما  أنوتظهر النتائج  .شاركوا ألربع مرات فأكثر% 28.1بینما ،  شاركوا لثالث مرات% 20.7

یبین أن هناك ضعف على فقط في دورة تدریبیة وهو ما  لم یشارك أو شارك مرة واحدة% 26نسبته 

قود المسئولین إلى العمل على زیادة االهتمام بالمستوى ت ربما ه النتیجةوهذ، مستوى الدورات التدریبیة

التي تمكنهم من أداء و  لدیهم خبرات اإلداریةلتطویر الاإلشرافیة وخاصة بمن یشغل المواقع ، التدریبي

  .وظائفهم بشكل أفضل

  

  فـي مجـال (توزیع عینة الدراسة حسب عـدد الـدورات التدریبیـة التـي شـارك المسـتجیب فیهـا

  )تكنولوجیا المعلوماتاستخدام 

  توزیع عینة الدراسة حسب الدورات التدریبیة التي شارك المستجیب فیها               ): 10.4( جدول 

الدورات التدریبیة التي شارك المستجیب فیها      

 )في مجال استخدام تكنولوجیا المعلومات(
%النسبة المئویة  العدد  

 29.3 71 لم أشارك

 31.4 76 مرة واحدة

 19.4 47 مرتان

 10.3 25 ثالث مرات

 9.5 23 أربع مرات فأكثر

 100.0 242 المجموع
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من عینة الدراسة أجابوا أنهم لم یشاركوا في % 29.3أن ما نسبته ) 10.4(یتضح من جدول   

% 19.4، شاركوا لمرة واحدة% 31.4أي دورات تدریبیة في مجال استخدام تكنولوجیا المعلومات، 

وهذه النتائج . شاركوا ألربع مرات فأكثر% 9.5بینما ، شاركوا لثالث مرات% 10.3، شاركوا لمرتان

في دورات تدریبیة لم تشارك أو شاركت مرة واحدة فقط من أفراد العینة  %60ته نسب ما توضح أن

ال تدني مستوي التدریب في مجوربما دلت هذه النتیجة على ، في مجال تكنولوجیا المعلومات

رفع كفاءة العمل األمني  فيلى الرغم من الدور التي تلعبه استخدام تكنولوجیا المعلومات ع

مهارات استخدام تكنولوجیا "وهم ما قد یفسر نسبة الموافقة على ، اإلداریة أداء مهامهم والمساعدة في 

  ).16.4(بالجدول " المعلومات لدى العاملین

  یانتحلیل فقرات االستب 2.4

لعینــــة واحــــدة لمعرفــــة مــــا إذا كانــــت متوســــط درجــــة  Tتــــم اســــتخدام اختبــــار یانفقــــرات االســــتبلتحلیــــل 

   .أم ال 6االستجابة قد وصلت إلي درجة الموافقة المتوسطة وهي 

  .وهي تقابل الموافقة المتوسطة 6متوسط درجة اإلجابة یساوي  :الفرضیة الصفریة

  . 6متوسط درجة اإلجابة ال یساوي  :الفرضیة البدیلة

فإنه ال یمكن رفض الفرضیة الصفریة ) 0.05أكبر من  Sig > 0.05 )Sigإذا كانت   

ویكون في هذه الحالة متوسط آراء األفراد  حول الظاهرة موضع الدراسة ال یختلف جوهریًا عن موافق 

فیتم رفض الفرضیة ) 0.05أقل من  Sig < 0.05 )Sig، أما إذا كانت  6بدرجة متوسطة وهى 

بول الفرضیة البدیلة القائلة بأن متوسط آراء األفراد  یختلف جوهریًا عن درجة الموافقة الصفریة وق

المتوسطة، وفي هذه الحالة یمكن تحدید ما إذا كان متوسط اإلجابة یزید أو ینقص بصورة جوهریة 

عناه وذلك من خالل قیمة االختبار فإذا كانت قیمة االختبار موجبة فم. عن درجة الموافقة المتوسطة

  .أن المتوسط الحسابي لإلجابة یزید عن درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحیح

  

  "تكنولوجیا المعلومات"تحلیل فقرات مجاالت : أوال

  واقع استخدام أجهزة الحاسوب والشبكات"تحلیل فقرات مجال"  

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة  Tتم استخدام اختبار   

  ).11.4(النتائج موضحة في جدول . أم ال 6الموافقة المتوسطة  وهي 
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  )11.4(جدول 

واقع استخدام أجهزة الحاسوب "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

  "والشبكات
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1.  
یتوفر العدد الكافي ألجهزة الحاسوب حالیا في األقسام 

 .ألداء العمل
6.68 66.80 5.14 *0.000 1 

2.  
تتناسب نوعیة أجهزة الحاسوب المتاحة مع احتیاجات 

 .العمل
6.65 66.49 5.11 *0.000 2 

3.  
ماسحات ، كامیرات، طابعات(األجهزة المساندة تتوفر 

 .بدرجة مناسبة....) ، ضوئیة
6.27 62.69 1.97 *0.025 3 

4.  
یرتبط جهاز الحاسوب المستخدم بشبكة حواسیب محلیة 

 .داخل الجهاز
5.52 55.17 -2.68 *0.004 6 

5.  
یرتبط جهاز الحاسوب المستخدم بشبكة حواسیب خارجیة 

 ).مع أجهزة أخرى(
3.57 35.69 -14.98 *0.000 8 

 5 0.005* 2.57- 56.45 5.64 .توجد وسائل اتصاالت متنوعة تساعد على إتمام المهام  .6

7.  
تعتبر الشبكة الداخلیة المتوفرة حالیا كافیة عملیا لتحقیق 

 .االستفادة القصوى في مجال العمل
5.66 56.60 -2.22 *0.014 4 

 7 0.000* 3.51- 54.81 5.48 .باستمراریتم تحدیث أجهزة تكنولوجیا المعلومات   .8

  0.001* 3.27- 56.80 5.68 جمیع فقرات المجال معاً        

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  .  

  

  :یمكن استخالص ما یلي) 11.4(من جدول 

یتوفر العدد الكافي ألجهزة الحاسوب حالیا في األقسام ألداء "للفقرة األولى المتوسط الحسابي  - 

، قیمة %66.80أي أن المتوسط الحسابي النسبي ) 10الدرجة الكلیة من ( 6.68یساوي " العمل
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وهذا یعني أن هناك موافقة من  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  5.14 االختبار 

لما ألجهزة  األمنیةألجهزة لخاصة بحاجة إلى تطویر وهي نقطة . قبل أفراد العینة على هذه الفقرة

وبحسب المتوسط الحسابي للفقرة الثانیة ، الحاسوب من أهمیة في تسهیل المهام اإلداریة والفنیة

أي موافقة ، 6.65والذي تساوي " تتناسب نوعیة أجهزة الحاسوب المتاحة مع احتیاجات العمل"

یمكن القول أن هناك اهتمام من قبل اإلدارة العلیا بتوفیر أجهزة أفراد العینة على هذه الفقرة 

  .الحاسوب كما وكیفا في إطار سعیها لمواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال

مع (یرتبط جهاز الحاسوب المستخدم بشبكة حواسیب خارجیة "للفقرة الخامسة المتوسط الحسابي  - 

، 14.98-، قیمة االختبار %35.69أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.57ساوي ی" )أجهزة أخرى

وهذا یعني أن هناك غیر موافقة من قبل أفراد العینة  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن 

وهذا یدلل على عدم وجود مشاركة الكترونیة للبیانات والمعلومات لدى كل جهاز . على هذه الفقرة

وهو ما قد یؤدي إلى ضعف اآللیات التي ، خلیة المبحوثة مع األجهزة األخرىمن أجهزة وزارة الدا

  .التي تكفل سرعة التنسیق واالستفادة بما لدیها من معلومات األمنیةتوفرها األجهزة 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 5.68بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي  - 

لذلك یعتبر  0.001تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن ، 3.27-، قیمة االختبار %56.80یساوي 

0.05دالة إحصائیًا عند مستوى داللة " واقع استخدام أجهزة الحاسوب والشبكات"مجال   ،

وهو ما یشیر إلى أن . موافقة من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجال ه ال توجدهذا یعني أن

هذا المجال بحاجة لمزید من االهتمام وضرورة مضاعفة الجهود لجهة ربط األجهزة األمنیة 

الكترونیا لمشاركة المعلومات وفقا للصالحیات وضمن اإلجراءات األمنیة االلكترونیة في هذا 

وكذلك العمل على تحدیث أجهزة ، تكامل عمل األجهزة األمنیة المجال وخدمة لمتطلبات

تكنولوجیا المعلومات واالستفادة القصوى من وجود الشبكات المحلیة القائمة بهدف تطویر األداء 

  . بما یتالءم مع التطور التكنولوجي

یة إلى ضعف اإلمكانیات الماد" واقع استخدام أجهزة الحاسوب والشبكات"ویمكن تفسیر ضعف  - 

نظرا للصعوبات المالیة التي تمر بها الحكومة وهو ما یتعذر معه التحدیث المستمر ألجهزة 

والحصار المفروض على الحكومة مما یجعلها تواجه صعوبات ، تكنولوجیا المعلومات الموجودة

 .في جلب وسائل االتصال الحدیثة المعمول بها في األجهزة األمنیة العربیة واألجنبیة
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أن أفراد مراكز شرطة مدینة الریاض ) 2007(ذه النتیجة مع ما توصل إلیه الحمیدان اختلفت ه - 

بالمملكة العربیة السعودیة محایدین في رؤیتهم لمدى توافر واستخدام تقنیة االتصاالت 

وقد أوصى الحمیدان بالعمل على تفعیل استخدام تقنیة ، والمعلومات في مراكز الشرطة

مراكز الشرطة ورصد المیزانیات الكافیة لتوفیر متطلبات تطبیق  االتصاالت والمعلومات في

 .االتصاالت والمعلومات بمراكز الشرطة

  

 واقع استخدام البرمجیات والبرامج األمنیة وقواعد البیانات"تحلیل فقرات مجال"  

 "قواعد البیانات"تحلیل فقرات  .1

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة  Tتم استخدام اختبار   

  ).12.4(النتائج موضحة في جدول . أم ال 6الموافقة المتوسطة وهي 

  

  )12.4(جدول 

  "قواعد البیانات"لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 
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 6 0.126 1.15- 58.34 5.83 .تتوفر نظم قواعد بیانات متطورة خاص بطبیعة العمل  .1

2.  
یتم استخدام قواعد البیانات في تنفیذ االستعالم والمعالجة 

 .والتخزین وٕاعداد تقاریر المعلومات
6.34 63.42 2.48 *0.007 5 

 1 0.000* 5.98 68.06 6.81 .البیانات المتوفرة في سرعة انجاز المهامتساعد قواعد   .3

 2 0.000* 5.40 67.84 6.78 .تمتاز قواعد البیانات بالقدرة على توفیر المعلومات بسرعة  .4

 3 0.000* 3.80 65.58 6.56 .تحقق قواعد البیانات السریة الكاملة للبیانات المخزنة  .5

 4 0.000* 3.66 65.56 6.56 .باستمراریتم تحدیث قواعد البیانات   .6

  0.000* 3.78 64.72 6.47 جمیع فقرات المجال معاً        

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  .  
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  :یمكن استخالص ما یلي) 12.4(من جدول 

ساوي ی" المتوفرة في سرعة انجاز المهامتساعد قواعد البیانات "للفقرة الثالثة المتوسط الحسابي  - 

، 5.98، قیمة االختبار % 68.06أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 10الدرجة الكلیة من ( 6.81

وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن 

وهو ما یشیر إلى مدى استفادة العاملین من قواعد البیانات الموجودة وحرصهم على . هذه الفقرة

وكذلك حرص اإلدارة العلیا على ، استخدامها في أعمالهم الیومیة وضمان سرعة انجاز مهامهم

  . حوسبة نظم المعلومات

ساوي ی" تتوفر نظم قواعد بیانات متطورة خاص بطبیعة العمل"للفقرة األولى  المتوسط الحسابي - 

، 1.15-، قیمة االختبار %58.34أي أن المتوسط الحسابي النسبي ) 10الدرجة الكلیة من ( 5.83

وهذا یعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد  0.126تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن 

وهو ما یدل على عدم توفر قواعد البیانات المتخصصة بطبیعة عمل . الفقرةالعینة على هذه 

ما یحتم على المؤسسة األمنیة تكثیف الجهود بهدف ، األقسام والدوائر المختلفة بالشكل المطلوب

تطویر قواعد البیانات المتاحة لجهة تخصص عملها بما یالءم عمل الوحدات المختلفة في سرعة 

 .إتمام عملها

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 6.47ل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي بشك  - 

لذلك یعتبر  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن ، 3.78، قیمة االختبار %64.72یساوي 

0.05دال إحصائیًا عند مستوى داللة " قواعد البیانات"مجال   ، هناك موافقة وهذا یعني أن

وهذا ما یوضح أن قواعد البیانات المستخدمة داخل . من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجال

، األجهزة األمنیة المبحوثة وتغطي كثیر من احتیاجات العمل من حیث سرعة توفیر المعلومات

، ل ما هو جدیدوتحدیثها بما بك، وتحقیق قدر من السریة، وانجاز المهام المنوطة بعمل الوحدات

  .مزید من االهتمام والتطویر إلىولكنها بحاجة 

وبناءا على ما تقدم یمكن تفسیر هذه النتائج بان لدى اإلدارة العلیا الوعي بمدى أهمیة استخدام   - 

قواعد البیانات في العمل اإلداري واألمني بحیث یتعذر إتمام انجاز األعمال بالصورة المرجوة 

مثل قواعد بیانات في مجال اإلفادات والشكاوى والتحقیق  ،لبیاناتبدون استخدام قواعد ا

وان قواعد البیانات ال تحتاج إلى موارد مالیة كبیرة یصعب معها إنشاء قواعد  ،والمطلوبین
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ستخدمین وتوفر سبل وكذلك سهولة التعامل مع قواعد البیانات من قبل الم، البیانات واستخدامها

  .التدریب علیها

بتوفر قواعد بیانات تناسب حجم العمل ) 2010(النتائج مع ما وصل إلیه العماج  اتفقت هذه - 

وقد أوصى العماج بان تقوم ، بالمدیریة العامة لحرس الحدود حسب الضباط العاملین بالمدیریة

وزارة الداخلیة بوضع سیاسة تقنیة موحدة للجهات األمنیة لتمكین جمیع القطاعات األمنیة من 

  .معلومة أثناء األزمات ضمن ضوابط ومعاییر محددةالحصول على ال

بان هناك عدم موافقة من قبل العاملین ) 2010(اختلفت هذه النتائج مع ما توصل إلیه البناوي  - 

وقد ، في الدوریات األمنیة بمنطقة عسیر على توفر قواعد البیانات وٕاجراءات تحدیثها الدوریة

وتطویر وتحدیث قواعد البیانات واألجهزة والمعدات أوصى البناوي بإنشاء أقسام خاصة بصیانة 

  .المتعلقة بذلك

  البرمجیات 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة  Tتم استخدام اختبار   

  ).13.4(النتائج موضحة في جدول . أم ال  6الموافقة المتوسطة وهي 

  

  )13.4(جدول 

  "البرمجیات"لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 
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 2 0.166 0.97- 58.55 5.86 .تستخدم برمجیات متنوعة خاصة بطبیعة العمل  .1

 1 0.222 0.77 61.08 6.11 .المحوسبة في العملتستخدم أنظمة المعلومات   .2

3.  
تمتاز البرمجیات المستخدمة بتطورها ومواكبة كل ما هو 

 .جدید
5.65 56.51 -2.53 *0.006 3 

4.  
یوجد برامج حاسوب خاصة لتبادل المعلومات واألفكار 

 .في االتجاهین من الرئیس إلى المرؤوس وبالعكس
4.33 43.28 -10.62 *0.000 8 
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5.  
تستخدم البرمجیات األمنیة لتبادل وتطویر المعلومات بین 

 .اإلدارات واألجهزة المختلفة
4.88 48.83 -7.09 *0.000 5 

6.  
یتم تدریب منسوبي األجهزة األمنیة على البرمجیات 

 .الحدیثة لالستفادة منها
4.78 47.80 -7.84 *0.000 6 

7.  
أمنیة  یتم التنسیق للعملیات األمنیة عبر استخدام برمجیات

 .خاصة
4.41 44.07 -10.10 *0.000 7 

8.  
یساعد نظام المعلومات المحوسب في وضع تصور 

 .واضح للعملیات
5.18 51.82 -5.09 *0.000 4 

  0.000* 7.17- 51.45 5.15 جمیع فقرات المجال معاً       

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  .  

  

  :یمكن استخالص ما یلي) 13.4(من جدول 

 6.11یساوي " تستخدم أنظمة المعلومات المحوسبة في العمل"المتوسط الحسابي للفقرة الثانیة  - 

وأن ، 0.77، قیمة االختبار %61.08أي أن المتوسط الحسابي النسبي ) 10الدرجة الكلیة من (

وهذا یعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد  0.222تساوي ) Sig(.القیمة االحتمالیة 

اإلدارة العلیا االهتمام بحوسبة أنظمة المعلومات ما یحتم على وهذا . العینة على هذه الفقرة

لدى  ما یعكس رغبةوربما ، الخاصة بالعمل األمني لما له من ایجابیة في خدمة األهداف األمنیة

  .مجیات المتوفرة لتسهیل مهامهمأفراد األجهزة األمنیة في استخدام البر 

یوجد برامج حاسوب خاصة لتبادل المعلومات واألفكار في "المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة  - 

أي أن المتوسط الحسابي النسبي  4.33یساوي " االتجاهین من الرئیس إلى المرؤوس وبالعكس

وهذا یعني أن  0.000ي تساو ) Sig(.وأن القیمة االحتمالیة ، 10.62-، قیمة االختبار43.28%

ویشیر هذا إلى ضعف قنوات االتصال . هناك غیر موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة

وربما تشیر هذه ، لتبادل المعلومات راسیا باستخدام البرامج الحاسوبیة الخاصة بهذا المجال
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، ن تبادل المعلوماتالنتیجة إلى عدم وجود سیاسات لدى األجهزة األمنیة تفرض هذا المستوى م

فیما بینها عبر  التنسیقالسیاسات واألنظمة التي تدعم  إیجاد وهو ما یحتم على القیادات األمنیة

ضمان سرعة تبادل المعلومات بین القادة في مواقعهم ل استخدام وسائل تكنولوجیا المعلومات

   .ومرؤوسیهم

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 5.15بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي  - 

لذلك  0.000تساوي ) Sig(.وأن القیمة االحتمالیة ، 7.17-، قیمة االختبار %51.45یساوي 

0.05دال إحصائیًا عند مستوى داللة " البرمجیات"یعتبر مجال   وهذا یعني أن هناك عدم ،

وهو ما یشیر إلى وجود قصور في واقع . المجالموافقة من قبل أفراد العینة على فقرات هذا 

البرمجیات األمنیة المستخدمة وخاصة التي تنظم عمل قنوات االتصال بین المستویات اإلداریة 

ووجوب االرتقاء بهذا المجال من قبل ، المختلفة والتي تزید من كفاءة عمل اإلدارات المختلفة

دة كفاءة عمل الوحدات ذات األعمال المتداخلة األجهزة األمنیة من اجل تطویر العمل بهدف زیا

  .وتحسین التنسیق بینها

ویمكن تفسیر هذا الضعف في استخدام البرمجیات الخاصة بالعمل األمني إلى انه قد یرجع إلى  - 

وعدم اطالع المسئولین في وزارة ، قلة الخبرة في مجال برمجة التطبیقات األمنیة المتخصصة

ت إلیة نظیراتها العربیة والدولیة من خالل المشاركة في المؤتمرات آخر ما توصل علىالداخلیة 

بسبب الحصار واالنقسام األمنیة والشرطیة مثال بسبب الظروف السیاسیة التي تخضع لها غزة 

  .السیاسي

المادیة (بتوافر ومالئمة المستلزمات ) 2010(اختلفت هذه النتیجة مع ما توصل إلیه الحلبي  - 

 وزارة لدى المحوسبة اإلداریة المعلومات وتشغیل نظم المستخدمة في إدارة) ةوالبرمجیة والبشری

 داخل المستخدمة البرمجیة األنظمة وتحدیث توفیر وأوصى الحلبي بضرورة، غزة قطاع في المالیة

 . لالعم حاجات مع بما یتناسب غزة قطاع في المالیة وزارة

  

  )"GIS(نظم المعلومات الجغرافیة "تحلیل فقرات  .2

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة  Tتم استخدام اختبار   

  ).14.4(النتائج موضحة في جدول . أم ال 6الموافقة المتوسطة  وهي 
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  )14.4(جدول 

نظم المعلومات الجغرافیة "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

)GIS("  
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1.  
في مسح ) GIS(یتم استخدام نظم المعلومات الجغرافیة 

 .مناطق البؤر اإلجرامیة
3.02 30.21 -19.28 *0.000 4 

2.  
في مسح المناطق ) GIS(تستخدم نظم المعلومات الجغرافیة 

 .تأمینهاالحساسة وزیادة 
3.17 31.67 -17.69 *0.000 1 

3.  
في توجیه ) GIS(تستخدم نظم المعلومات الجغرافیة 

 .الوحدات األمنیة باتجاه الحدث األمني
3.16 31.62 -17.28 *0.000 2 

4.  
في تحدید مواقع ) GIS(تستخدم نظم المعلومات الجغرافیة 

 .انتشار الدوریات األمنیة والشرطیة المتحركة والثابتة
3.11 31.07 -17.34 *0.000 3 

5.  

تعتمد غرف العملیات على نظم المعلومات الجغرافیة 

)GIS ( في توجیه الدوریات لتسلك اقصر الطرق واقلها

 .ازدحاما

2.99 29.91 -18.78 *0.000 5 

  0.000* 19.82- 30.89 3.09 جمیع فقرات المجال معاً        

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  .  

  

  :یمكن استخالص ما یلي) 14.4(من جدول 

في مسح المناطق ) GIS(تستخدم نظم المعلومات الجغرافیة " المتوسط الحسابي للفقرة الثانیة  - 

أي أن المتوسط الحسابي النسبي ) 10الدرجة الكلیة من ( 3.17یساوي " الحساسة وزیادة تأمینها 

وهذا یعني أن  0.000تساوي ) Sig(.وأن القیمة االحتمالیة  17.69- ، قیمة االختبار 31.67%

  .هناك غیر موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة
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) GIS(الجغرافیة  تعتمد غرف العملیات على نظم المعلومات" المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة  - 

أي أن المتوسط الحسابي  2.99یساوي " في توجیه الدوریات لتسلك اقصر الطرق واقلها ازدحاما 

وهذا  0.000تساوي ) Sig(.وأن القیمة االحتمالیة  18.78-، قیمة االختبار %29.91النسبي 

  .یعني أن هناك غیر موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.09ن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي بشكل عام یمك - 

لذلك  0.000تساوي ) Sig(.وأن القیمة االحتمالیة  19.82-، قیمة االختبار %30.89یساوي 

0.05دالة إحصائیًا عند مستوى داللة )" GIS(نظم المعلومات الجغرافیة"یعتبر مجال   وهذا ،

ویبین هذا الضعف . یعني أن هناك غیر موافقة من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجال

من قبل األجهزة األمنیة رغم ما تقوم به ) GIS(الواضح في استخدام نظم المعلومات الجغرافیة 

وكذلك ما تضیفه إلى هذه ، هذه النظم من تسهیل المهام اإلداریة والفنیة التخطیطیة والتنسیقیة

، النظم من قوة واحترافیة لألجهزة األمنیة في أدائها من حیث تنظیم عمل الدوریات األمنیة العاملة

  .وتنسیق عمل غرف عملیات األجهزة المختلفة على سبیل المثال

وضعف تجارب استخدام ، هذه النتیجة إلى نقص المعدات والتجهیزات الالزمة تعزىویمكن أن  - 

الكوادر الفنیة لدى أجهزة وزارة الداخلیة من ذوي االختصاص  وقلة، هذه النظم في قطاع غزة

وعدم توفیر الدعم من قبل اإلدارة العلیا من خالل تبني االستراتیجیات الالزمة ، بهذا المجال

 . لالستفادة من هذه النظم

في أن هناك نقصا في األجهزة والمعدات ) 2010(واتفقت هذه النتیجة مع ما وصل إلیه عوض  - 

وان هناك اختالف في وجهات نظر العاملین وصناع القرار ، دمة في بلدیات قطاع غزةالمستخ

وقد أوصى الباحث ، )GIS(بشان قلة الكوادر المتخصصة في مجال نظم المعلومات الجغرافیة 

ورفع كفاءة وخبرة العاملین في مجال ، بضرورة دعم اإلدارة العلیا لجهود العاملین في البلدیات

وتتفق هذه . ت الجغرافیة من خالل التدریب والتأهیل المناسب محلیا وٕاقلیمیا ودولیانظم المعلوما

بان هناك نقصا في استخدام وتفعیل نظم ) 2005(النتیجة أیضا مع ما توصل إلیه القرشي 

واالستشعار عن بعد ونظام تحدید المواقع العالمیة في إدارة الدفاع  (GIS)المعلومات الجغرافیة 

وقد أوصى القرشي بضرورة استخدام التقنیات الحدیثة ومنها نظم ، عاصمة المقدسةالمدني بال

 .لمواكبة النمو المستمر في أعداد السكان والمنشات) GIS(المعلومات الجغرافیة 
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بشان واقع استخدام نظم المعلومات ) 2008(واختلفت هذه النتیجة مع ما وصل إلیه الزهراني  - 

لین في إدارتي الحاسب اآللي والمعلومات في المدیریة العامة لدى العام) GIS(الجغرافیة 

لمسح ) GIS(في انه یتم استخدام نظم المعلومات الجغرافیة ، للمباحث بالمملكة العربیة السعودیة

وقد أوصى الزهراني باستقطاب خبراء حمایة نظم المعلومات . مناطق البؤر اإلجرامیة بشكل جید

 مباحثللعمل بالمدیریة العامة لل

  

  واقع استخدام البرمجیات والبرامج األمنیة وقواعد البیانات"تحلیل جمیع فقرات مجال"  

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة  Tتم استخدام اختبار   

  ).15.4(النتائج موضحة في جدول . أم ال 6الموافقة المتوسطة وهي 

 

  )15.4(جدول 

  لجمیع فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

  "واقع استخدام البرمجیات والبرامج األمنیة وقواعد البیانات"
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 0.000* 9.10- 50.47 5.05 واقع استخدام البرمجیات والبرامج األمنیة وقواعد البیانات

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *                    .  

  

واقع استخدام البرمجیات "تبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات مجال ) 15.4(جدول من  - 

أي أن المتوسط الحسابي ) 10الدرجة الكلیة من ( 5.05یساوي " والبرامج األمنیة وقواعد البیانات

وهذا  0.000تساوي ) Sig(.وأن القیمة االحتمالیة  9.10-، قیمة االختبار%50.47النسبي 

وهذا یدلل على . یعني أن هناك غیر موافقة من قبل أفراد العینة على فقرات المجال بشكل عام 

الضعف في مواكبة التطورات التكنولوجیة الخاصة بالبرمجیات المختصة بعمل الوحدات 

وهو ما یشیر إلى عدم االستفادة من الخدمات التي تخدمها ، المتخصصة في األجهزة األمنیة
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األمر الذي یلزم اإلدارة العلیا في إیجاد السبل . رمجیات في المجال األمني والشرطيهذه الب

  .الكفیلة بإدخال مثل هذه البرمجیات للعمل األمني سعیا في تطویرها وزیادة احترافیتها

یمكن تفسیر هذه النتیجة إلى عدم اطالع المسئولین المختصین بإدارة البرمجیات على ما یتم  - 

 ،"GIS"وعدم تطبیق تقنیة  ،یمیا ودولیا بسبب الحصار المفروض على حكومة غزةاستحداثه إقل

ومحدودیة االطالع على ، وكذلك قلة الثقافة التكنولوجیة الخاصة بهذا المجال لدى اإلدارة العلیا

 .البرمجیات األمنیة الخارجیة

بینت دراسته أن أهم حیث ، إلى حد ما) 2003(واتفقت هذه النتائج مع ما توصل إلیه العمار  - 

المعوقات التي تواجه استخدام تقنیة ونظم المعلومات لمواجهة األزمات والكوارث المختلفة في 

وقد أوصى العمار بضرورة إیجاد ، هو عدم وجود البرمجیات المناسبة، الدفاع المدني

نظم كما أوصى العمار باستخدام ، المتخصصین في البرمجة وتحویل البیانات إلى معلومات

الخبرة والنماذج والمحاكاة الحاسوبیة في التخطیط والتدریب على إدارة األزمات والكوارث 

وأیضا أوصى العمار بضرورة عقد وتكثیف الدورات والندوات والمؤتمرات المتخصصة ، المختلفة

في مجال نظم المعلومات واالتصاالت ألفراد الدفاع المدني وذلك بحضور المتخصصین في هذا 

  .الالمج

حیث بینت دراسته أن شرطة ، )2008(واختلفت هذه النتائج مع ما توصل إلیه َال فطیح  - 

المنطقة الشرقیة بالمملكة العربیة السعودیة تعتمد في عملها على استخدام تطبیقات اإلدارة 

التعمیم على المطلوبین والمفقودین والحصول على المعلومات (االلكترونیة وبرمجیاتها ومنها

وقد أوصى بالتوسع في تطبیقات اإلدارة االلكترونیة لتشمل جمیع أنشطة وأعمال ، )نیاالكترو 

كما أوصى َال فطیح بان تكون البرمجیات واألدوات المستخدمة في ، ومهام األجهزة األمنیة

 .تطبیقات اإلدارة االلكترونیة ذات جودة ومواصفات عالیة لتحقیق انتظام العمل االلكتروني

 

 مهارات استخدام تكنولوجیا المعلومات لدى العاملین"مجال  تحلیل فقرات"  

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة  Tتم استخدام اختبار   

  ).16.4(النتائج موضحة في جدول . أم ال  6الموافقة المتوسطة وهي 
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  )16.4(جدول 

مهارات استخدام تكنولوجیا "من فقرات مجال  لكل فقرة (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

  "المعلومات لدى العاملین
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1.  
برامجه ، یمتلك العاملون القدرة على التعامل مع الحاسوب

 ....).، ماسحات ضوئیة، كامیرات، طابعات(وملحقاته ، األولیة
6.87 68.68 6.71 *0.000 2 

2.  
یتوافر لدى العاملون القدرة على التعامل مع تطبیقات الشبكات 

 .وٕادارة الملفات
6.53 65.33 4.08 *0.000 3 

3.  
یتم استخدام الشبكة الحاسوبیة المتاحة في االتصال والتواصل 

 .بكفاءة
6.25 62.49 1.90 *0.029 4 

4.  
لدى أفراد الجهاز في التعامل مع البرمجیات توجد المهارة 

 .األمنیة الموجودة
6.18 61.80 1.38 0.084 5 

5.  
یتصف العاملون في مجال تكنولوجیا المعلومات بأنهم أصحاب 

 .االختصاص والكفاءة
6.88 68.82 7.15 *0.000 1 

  0.000* 5.31 65.43 6.54 جمیع فقرات المجال معاً        

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  .  

  

  :یمكن استخالص ما یلي) 16.4(من جدول 

یتصف العاملون في مجال تكنولوجیا المعلومات بأنهم "المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة  - 

أي أن المتوسط الحسابي ) 10الدرجة الكلیة من ( 6.88یساوي " أصحاب االختصاص والكفاءة

وهذا  0.000تساوي ) Sig(.وأن القیمة االحتمالیة  7.15، قیمة االختبار %68.82النسبي 

وهذا یدلل على أن هناك توجه ما  .یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة

  مجاالت تكنولوجیا المعلوماتلدى اإلدارة العلیا في استقطاب الفنیین المتخصصین في 
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توجد المهارة لدى أفراد الجهاز في التعامل مع البرمجیات "المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة  - 

، قیمة االختبار %61.80أي أن المتوسط الحسابي النسبي  6.18یساوي " األمنیة الموجودة

وهذا یعني أن هناك موافقة متوسطة من  0.084تساوي ) Sig(.وأن القیمة االحتمالیة  1.38

  .قبل أفراد العینة على هذه الفقرة

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 6.54بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي  - 

لذلك  0.000تساوي ) Sig(.االحتمالیة وأن القیمة  5.31، قیمة االختبار %65.43یساوي 

دالة إحصائیًا عند مستوى " مهارات استخدام تكنولوجیا المعلومات لدى العاملین" یعتبر مجال

0.05داللة  ي وه .، وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجال

ن فقرات هذا المجال تتعلق خاصة إذا أخذنا باالعتبار أ -  االهتمامبحاجة إلى المزید من نقطة 

بانطباعات المبحوثین عن أنفسهم وهو ما قد یؤدي إلى أن یجیبوا بایجابیة أكثر من المجاالت 

لوقت والجهد للمشاكل حیث یمكن للكادر المتخصص إیجاد الحلول التقنیة التي توفر ا -  األخرى

  .التي تواجها

هذه النتیجة إلى التعلیمات الصادرة من قبل اإلدارة العلیا بضرورة أن یعتمد  ویمكن تفسیر - 

استقطاب العاملین في مجال تكنولوجیا المعلومات على الكفاءة وٕاتباع إجراءات االختبارات 

  .والمقابالت من اجل الوصول ألفضل العناصر في هذا المجال

حیث أن الضباط بالمدیریة العامة لحرس ) 2010(اتفقت هذه النتیجة مع ما توصل إلیه العماج  - 

الحدود موافقین إلى حد ما على توافر الموارد البشریة واإلجراءات الالزمة لتطبیق نظم المعلومات 

وتوفر ، وكذلك توفر عاملین على النظام لدیهم خبرات تتناسب مع المهام المناطة بهم، اإلداریة

 .مبرمجین ومحللین متخصصین

  

 تكنولوجیا المعلومات"ع فقرات مجال تحلیل جمی"  

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة  Tتم استخدام اختبار   

  ).17.4(النتائج موضحة في جدول . أم ال 6الموافقة المتوسطة وهي 
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  )17.4(جدول 

  "المعلوماتتكنولوجیا "لجمیع فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 
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 0.000* 6.29- 54.40 5.44 تكنولوجیا المعلومات

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *                    .  

  

یساوي " تكنولوجیا المعلومات " تبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات مجال ) 17.4(جدول  - 

-، قیمة االختبار %54.40أي أن المتوسط الحسابي النسبي ) 10الدرجة الكلیة من ( 5.44

وهذا یعني أن هناك غیر موافقة من قبل  0.000تساوي ) Sig(.وأن القیمة االحتمالیة  6.29

وهذا یدل على ضعف مستوى تكنولوجیا المعلومات . على فقرات المجال بشكل عام أفراد العینة

الموجود داخل األجهزة األمنیة بشكل عام وانه بحاجة إلى المزید من االهتمام من قبل اإلدارة 

تطویر الشبكات الحاسوبیة الداخلیة وربط األجهزة األمنیة بعضها ببعض لمشاركة البیانات لالعلیا 

وكذلك إعطاء األهمیة الستخدام وتطویر البرمجیات األمنیة ، قة بالمواضیع المتداخلةذات العال

وقواعد البیانات لما لها من اثر ایجابي على األداء الفني واإلداري مواكبه التطورات في هذا 

  .المجال

ا تعزى هذه النتیجة بالنسبة للقصور في إجراءات ربط األجهزة األمنیة الكترونیا بعضهربما  - 

المخاطر األمنیة االلكترونیة المتوقعة بسبب إمكانیة االختراق من قبل الجهات  إلىببعض 

وكذلك ربما یكون للثقافة الشخصیة لدى القیادات األمنیة والمتمثلة بعدم وجود إدراك ، المعادیة

كما یمكن أن یكون ضعف المبادرة من ، بأهمیة تبادل المعلومات ومشاركتها مع األجهزة األخرى

قبل المسئولین لالرتقاء بتكنولوجیا المعلومات المستخدمة بسبب ضعف الثقافة التكنولوجیا لدى 

ندرة المشاركة  إلىوكذلك دور الحصار المفروض على الحكومة والذي یؤدي ، متخذي القرارات

بیر وعدم إمكانیة جلب األجهزة  في المؤتمرات اإلقلیمیة والدولیة وضعف االبتعاث بشكل ك

 .التكنولوجیا ذات االستخدام األمني والشرطي
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بوجود ضعف في مستوى تكنولوجیا ) 2012(واتفقت هذه النتیجة مع ما توصل إلیه المدلل  - 

غزة وذلك في الجوانب المتعلقة باالعتماد على  –المعلومات لدى مؤسسة مجلس الوزراء 

وقد ، الموظفین ومشاركة المعلومات والوثائق وٕادارة شئون الموظفینالبرمجیات في التواصل بین 

أوصى المدلل باالعتماد على تكنولوجیا المعلومات في بناء منظومة عمل متطورة وتشكیل فریق 

. عمل متفرغ ومتخصص في التصمیم والبرمجة یشرف على كافة عملیات الحوسبة والتطویر

 في المعلومات تكنولوجیا بأن (2005) عبد الوهاب إلیه توصل ما مع أیًضا النتیجة هذه وتتفق

أوصى  وقد ،المادیة واإلمكانیات األمیة المشاكل العدید من تعترضها القاهرة وخاصة العربیة المدن

 .المعلومات تبادل خاللها من یمكن التي تكنولوجیا المعلومات توافر بضرورة الوهاب عبد

 في المعلومات تكنولوجیا توفر مستوى بأن (2008) دروزة إلیه توصلت مع ما النتیجة واختلفت هذه - 

 التكنولوجیة التحتیة البنیة تمتلك الوزارة وأن مقبول، بمستوى كانت األردنیة التربیة والتعلیم وزارة

 ماضي إلیه توصل ما مع النتیجة أیضا واختلفت هذه. المناسبة للوفاء باالحتیاجات والمتطلبات

وقد ، مقبول بشكل متوفر بأنه غزة قطاع في بلدیات المعلومات تكنولوجیا مستوى بشأن  (2011)

أوصى ماضي إلى ضرورة االهتمام بتكنولوجیا المعلومات ومواكبة البلدیات الكبرى في قطاع 

 .غزة للتطور التكنولوجي

  

  "التنسیق"تحلیل فقرات مجال : ثانیا

 "التنسیق لتطویر وتبادل المعلومات"تحلیل فقرات  .1

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة  Tتم استخدام اختبار   

  ).18.4(النتائج موضحة في جدول . أم ال   6الموافقة المتوسطة وهي 
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  )18.4(جدول 

التنسیق لتطویر وتبادل "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

  "المعلومات
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1.  
تستخدم تكنولوجیا المعلومات في األجهزة األمنیة  لتبادل 

 .المعلومات
5.59 55.95 -2.59 *0.005 6 

2.  
ُتَؤمن تكنولوجیا المعلومات حفظ المعلومات وضمان سریتها 

 .إلیهاوسهولة الوصول 
6.58 65.77 3.93 *0.000 3 

3.  
تساهم تكنولوجیا المعلومات المستخدمة في معالجة البیانات 

 .من خالل قنوات واضحة
6.20 61.99 1.40 0.082 5 

 1 0.000* 6.41 68.74 6.87 .تساعد تكنولوجیا المعلومات في سرعة تبادل المعلومات  .4

5.  
في تزوید تساعد وسائل تكنولوجیا المعلومات المستخدمة 

 .الدوائر األمنیة بالمعلومات حول األدلة والجرائم المختلفة
6.49 64.85 3.30 *0.001 4 

6.  
توفر تكنولوجیا المعلومات سهولة حفظ األدلة الجنائیة 

 .واسترجاعها عند الحاجة
6.71 67.15 4.33 *0.000 2 

  0.001* 3.15 63.93 6.39 جمیع فقرات المجال معاً        

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  .  

  

  :یمكن استخالص ما یلي) 18.4(من جدول 

یساوي " تساعد تكنولوجیا المعلومات في سرعة تبادل المعلومات"للفقرة الرابعة المتوسط الحسابي  - 

، قیمة االختبار %68.74أي أن المتوسط الحسابي النسبي ) 10الدرجة الكلیة من ( 6.87

وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن ، 6.41

وهذه إشارة معبرة عن مدى تفهم أفراد األجهزة األمنیة ألهمیة تكنولوجیا . العینة على هذه الفقرة
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هذا ركیزة مهمة لضمان فعالیة استخدام تكنولوجیا ، مات في سرعة توفیر المعلومات تبادلهاالمعلو 

  .المعلومات في التنسیق

تستخدم تكنولوجیا المعلومات في األجهزة األمنیة لتبادل "للفقرة األولى المتوسط الحسابي  - 

، % 55.95لنسبيأي أن المتوسط الحسابي ا) 10الدرجة الكلیة من ( 5.59یساوي " المعلومات

وهذا یعني أن هناك غیر  0.005تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن ، 2.59-قیمة االختبار 

وبالنظر إلى الفقرة السابقة والتي تؤكد اقتناع العاملین . موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة

ها في سرعة تبادل بقدرة تكنولوجیا المعلومات على المساعدة في التنسیق من خالل دور 

إال أن الفقرة الحالیة تشیر إلى القصور في استخدام تكنولوجیا المعلومات في تبادل ، المعلومات

في إدارات تكنولوجیا المعلومات واإلدارة العلیا  المسئولة المعلومات وهو ما یوجب على الجهات

 .المعلومات بشان التنسیقالعمل على استخدام التكنولوجیا لضمان االستفادة القصوى من تبادل 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 6.39بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي  - 

لذلك  0.001تساوي  )Sig(.وأن القیمة االحتمالیة ، 3.15، قیمة االختبار %63.93یساوي 

0.05دال إحصائیًا عند مستوى داللة " التنسیق لتطویر وتبادل المعلومات" یعتبر مجال  ،

وهو ما یؤكد على وجود . وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجال

اهتمام لدى المؤسسة األمنیة بشكل عام باستخدام تكنولوجیا في عملیة التنسیق بین الوحدات 

لكن هذا االهتمام ال ، ى وهو من ضروریات نجاح أي مؤسسةاألخر  المختلفة واألجهزة األمنیة

 .یرقى المستوى المطلوب وهو بحاجة إلى المزید من الدعم

یعزى استخدام تكنولوجیا المعلومات في التنسیق لتطویر وتبادل  ربمابناءا على ما تقدم  - 

المعلومات إلى أهمیة المعلومات للعمل األمني والشرطي وان تكنولوجیا المعلومات لدیها القدرة 

 .على حفظها وضمان سریتها وسرعة الوصول إلیها وحسن تبادلها وفق الصالحیات المرسومة

تكنولوجیا المعلومات المستخدمة من أن ) 2010(إلیه غنام واتفقت هذه النتیجة مع ما توصل  - 

تسهل عملیة استرجاع –التابعة لوزارة الداخلیة الفلسطینیة  األمنیة األجهزةغرف عملیات في 

 .تساهم في سرعة اختیار بدائل لحل األزمة و المعلومات في الوقت المناسب
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  التنسیق المعلوماتي في انجاز المهام .2

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة  Tتم استخدام اختبار   

  ).19.4(النتائج موضحة في جدول . أم ال  6الموافقة المتوسطة وهي 

  

  )19.4(جدول 

  "التنسیق المعلوماتي في انجاز المهام"لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

 الفقرة م
ي
اب
س
ح
 ال

ط
س
تو

لم
ا

ي  
اب
س
ح
 ال

ط
س
تو

لم
ا

ي
سب

لن
ا

ار 
تب
خ
اال

ة 
یم

ق
ة  
لی
ما

حت
اال

ة 
یم

لق
ا

)
S

ig
(.

 

ب
رتی

لت
ا

 

 3 0.000* 3.50 65.25 6.53 .تستخدم تكنولوجیا المعلومات في التنسیق النجاز العمل  .1

2.  
تساهم تكنولوجیا المعلومات في إزالة التضارب بین عمل 

 .اإلدارات األمنیة المختلفة
6.27 62.69 1.76 *0.040 6 

3.  
تساعد تكنولوجیا المعلومات المستخدمة في تكوین رؤیة 

 .موحدة حول القضایا األمنیة
6.31 63.10 2.07 *0.020 5 

4.  
یزید استخدام تكنولوجیا المعلومات من تنفیذ الخطط األمنیة 

 .بفاعلیة وكفاءة
6.61 66.13 4.26 *0.000 2 

5.  
عملیة  في زیادة الكفاءةتساهم تكنولوجیا المعلومات في 

 .التنسیق
6.66 66.64 4.36 *0.000 1 

6.  
الجهود  في انسیاب المعلومات تساعد استخدام تكنولوجیا

 .كافة عبر جمیع القنوات في بوتقة واحدة
6.46 64.58 3.03 *0.001 4 

  0.000* 3.35 64.52 6.45 جمیع فقرات المجال معاً       

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  .  

  

  :یمكن استخالص ما یلي) 19.4(من جدول 

" تساهم تكنولوجیا المعلومات في زیادة الكفاءة عملیة التنسیق"المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة  - 

، قیمة االختبار %66.64أي أن المتوسط الحسابي النسبي ) 10الدرجة الكلیة من ( 6.66یساوي 
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وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة  0.000تساوي ) Sig(.وأن القیمة االحتمالیة ، 4.36

 . على هذه الفقرة

ب بین عمل اإلدارات تساهم تكنولوجیا المعلومات في إزالة التضار "المتوسط الحسابي للفقرة الثانیة  - 

، 1.76، قیمة االختبار%62.69أي أن المتوسط الحسابي النسبي  6.27یساوي " األمنیة المختلفة

وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على  0.040تساوي ) Sig(.وأن القیمة االحتمالیة 

  . هذه الفقرة

، وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي 6.45بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي  - 

لذلك یعتبر مجال  0.000تساوي ) Sig(.وأن القیمة االحتمالیة ، 3.35، قیمة االختبار 64.52%

0.05دال إحصائیًا عند مستوى داللة " التنسیق المعلوماتي في انجاز المهام"  وهذا یعني أن ،

ویتضح أن هناك إدراك من قبل افراد . العینة على فقرات هذا المجالهناك موافقة من قبل أفراد 

العینة لمساهمة تكنولوجیا المعلومات في زیادة كفاءة عملیة التنسیق وكذلك تنفیذ الخطط األمنیة 

وهذا یعطي األجهزة األمنیة قوة في زیادة التنسیق الحاصل بین الدوائر واألقسام ، بصورة أفضل

  .تضارب في عمل وصالحیات الوحدات على األرضومنع ال، المختلفة

تكنولوجیا المعلومات  طبیعة العمل في الكثیر من اإلدارات التي تحتم استخدامیعزى ذلك إلى ربما و  - 

قدر  وربما یوجد، لما تقدمه من سرعة في انجاز األعمال المتوفرة وتسخیرها وفق اإلمكانیات المتاحة

 .دمة التنسیق وأهدافهمن الخبرة اإلداریة وتسخیرها في خ

بان االستثمار في تكنولوجیا المعلومات في الجامعات ) 2012(اتفقت هذه النتیجة مع دراسة فرج اهللا  - 

ویعمل على سرعة ، الفلسطینیة یعمل على زیادة التنسیق بین العملیات واألقسام المختلفة وتكاملها

تنوعها ویتضح ذلك من خالل التخلص انجاز العملیات وذلك على الرغم من تزاید حجم العملیات و 

یساهم في تحسین االتصال بین صناع ، ویسهم في سرعة انجاز المعامالت، من العملیات الروتینیة

وقد أوصى فرج اهللا بضرورة أن ، القرار بحیث تجعل الموظفین أكثر مساعدة ودعم لتنظیم القرارات

، یتم ذلك عبر استخدام تكنولوجیا المعلوماتیكون هناك تنسیق وتكامل بین العملیات واألقسام، وأن 

كما أوصى بالعمل على تطویر البرمجیات المستخدمة في الجامعات بحیث تعمل على تسهیل عملیة 

االتصال وضرورة تعزیز استخدام نظم دعم القرار نظًرا لما تحققه من قیمة عالیة ألعمال وقرارات 

 .وحل المشكالت في الجامعات
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  "تنسیق العملیاتي على األرضال"تحلیل فقرات  .3

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة  Tتم استخدام اختبار   

  ).20.4(النتائج موضحة في جدول . أم ال 6الموافقة المتوسطة  وهي 

  

  )20.4(جدول 

العملیاتي على التنسیق "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

  "األرض
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1.  
تساعد وسائل تكنولوجیا المعلومات في سرعة تحدید مسرح 

 .الجریمة وسهولة الوصول إلیه
6.37 63.69 2.29 *0.012 5 

2.  
الخاصة بغرف العملیات تساعد وسائل تكنولوجیا المعلومات 

 .في تنسیق جهود األجهزة األمنیة في المیدان
6.64 66.39 4.00 *0.000 1 

3.  
توفر أجهزة تكنولوجیا المعلومات المستخدمة سرعة االتصال 

 .والتواصل بین الفرق األمنیة العاملة في مسرح الجریمة
6.61 66.08 4.13 *0.000 2 

4.  
عملیة التخطیط األمني تساعد تكنولوجیا المعلومات في 

 .المیداني وتبادل التعلیمات
6.46 64.56 3.13 *0.001 3 

5.  
تسهم وسائل تكنولوجیا المعلومات في ضبط المیدان وحسن 

 .مراقبة الفرق األمنیة العاملة على األرض
6.38 63.83 2.51 *0.006 4 

6.  
یتم االعتماد على تكنولوجیا المعلومات بدرجة كبیرة في 

 .أسالیب التنسیق المیدانیة المختلفةاستخدام 
5.67 56.65 -2.14 *0.017 7 

7.  
تساهم تكنولوجیا المعلومات المستخدمة في األجهزة األمنیة 

 . في زیادة التعاون واالنسجام
6.04 60.42 0.26 0.396 6 

  0.009* 2.38 63.16 6.32 جمیع فقرات المجال معاً        

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  .  
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  :یمكن استخالص ما یلي) 20.4(من جدول 

تساعد وسائل تكنولوجیا المعلومات الخاصة بغرف العملیات في "المتوسط الحسابي للفقرة الثانیة  - 

أي أن المتوسط ) 10الدرجة الكلیة من ( 6.64یساوي " تنسیق جهود األجهزة األمنیة في المیدان

  0.000تساوي) Sig(.وأن القیمة االحتمالیة  4.00 ، قیمة االختبار %66.39الحسابي النسبي 

وهذه ایجابیة حیث یبرز االهتمام . وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة

لما ، یات المادیة وفي حدود ما هو متاح من أجهزةبغرف العملیات ووسائل التكنولوجیا وفق اإلمكان

لغرف العملیات من دور في تنسیق جهود األجهزة األمنیة وضمان تواصلها وسرعة وصولها لمسرح 

  .وهذا كفیل برفع كفاءة العملیات األمنیة، الجریمة

رة في استخدام یتم االعتماد على تكنولوجیا المعلومات بدرجة كبی"المتوسط الحسابي للفقرة السادسة  - 

، قیمة %56.65أي أن المتوسط الحسابي النسبي  5.67یساوي " أسالیب التنسیق المیدانیة المختلفة

وهذا یعني أن هناك غیر موافقة من  0.017تساوي ) Sig(.وأن القیمة االحتمالیة  2.14-االختبار 

األجهزة التكنولوجیا وهذا یبین أن هناك ضعف في استخدام . قبل أفراد العینة على هذه الفقرة

وٕایجاد الوسائل التي تكفل االتصال ، المستخدمة في التنسیق بین الوحدات المختلفة على األرض

  .األفقي بین األفراد في المیدان مما یسهل العمل وسرعة انجازه

، وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي 6.32بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي  - 

" لذلك یعتبر مجال  0.009تساوي ) Sig(.وأن القیمة االحتمالیة  2.38، قیمة االختبار 63.16%

0.05دالة إحصائیًا عند مستوى داللة " التنسیق العملیاتي على األرض   وهذا یعني أن هناك ،

  . موافقة من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجال

أهمیة تكامل ادوار أجهزة األمن على األرض حسب التخصص والوظیفة ویعزى ذلك إلى فهم  - 

التفاهم بین األجهزة األمنیة وعدم وجود تناحر بین ، المنوطة بكل جهاز من قبل القیادات األمنیة

 .قادتها

بضرورة زیادة أعداد الحاسبات المحمولة في ) 2010( البناويهذه النتیجة مع ما أوصى به واتفقت  - 

داني وتطویرها ودعمها بالبرامج الفعالة والتي تدعم رجال الدوریات األمنیة في مجال عمله العمل المی

 .بكفاءة ومرونة
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  "التنسیق"تحلیل جمیع فقرات مجال  - 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة  Tتم استخدام اختبار   

  ).21.4(النتائج موضحة في جدول . أم ال 6الموافقة المتوسطة وهي 

 

  )21.4(جدول 

  "التنسیق"لجمیع فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 
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 0.001* 3.15 63.82 6.38 التنسیق

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *                    .  
  

الدرجـة الكلیـة ( 6.38سـاوي ی" التنسیق"المتوسط الحسابي لجمیع فقرات مجال تبین أن ) 21.4(جدول 

القیمــــة االحتمالیــــة وأن  3.15، قیمــــة االختبــــار %63.82أي أن المتوســــط الحســــابي النســــبي ) 10مــــن 

.)Sig(  بشـكل  مجـاالت التنسـیقوهذا یعني أن هناك موافقة من قبـل أفـراد العینـة علـى  0.001تساوي

ة بتحقیقـه لتحسـین الكفـاءة الحاجة إلى مزید من االهتمـام بالتنسـیق والسـبل الكفیلـ وهو ما یوضح. عام

  .األمنیة على صعید تبادل المعلومات وتطویرها وانجاز المهام والتنسیق المیداني

األمنیة وقیاداتها بعد  األجهزةالتوافق بین  إلىربما یكون مرده  الحاصل هذا التنسیق أنویمكن القول  - 

وانتفاء الخالفات الناشبة عن الصراعات على النفوذ التي ، 2007یونیو  أحداثبنائها بعد  إعادة

 .األمنیة األجهزةكانت متغلغلة لدى قادة 

له اثر استخدام التكنولوجیات الحدیثة  أنمن ) 2007(ما توصل إلیه كلیبي  واتفقت هذه النتائج مع - 

رعة وصولها في الوقت ایجابي في توفیر المعلومات عن المشكالت التي تواجه المرؤوسین وس

كما تؤدي إلى الحد من ، وتساعد في نقل المعلومات من المرؤوسین إلى الرؤساء وتداولها، المناسب

 إنشاءوقد أوصى الباحث بالعمل على توظیف وتوجیه التقنیات الحدیثة نحو ، تشابك وتعقد األعمال

 اإلداراتفیما بینها وبین  األمنالعامة لدوریات  اإلدارات أقسامشبكة اتصاالت ومعلومات تربط 
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العامة  اإلدارةالعمل في  أداءمستوى  عمع دعم سبل التنسیق بینها من اجل رف، والقیادات التابعة لها

 .األمنلدوریات 

  اختبار فرضیات الدراسة 3.4

  "الفرضیة الرئیسیة األولى" اختبار الفرضیات حول العالقة بین متغیرین من متغیرات الدراسة

  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغیرین من متغیرات الدراسة  :الفرضیة الصفریة

  .توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغیرین من متغیرات الدراسة :الفرضیة البدیلة

  

0.05أكبـــــر مــــن مســـــتوى الداللــــة  Sig.(P-value)إذا كانــــت    الفرضـــــیة فإنـــــه ال یمكــــن رفـــــض

الصــفریة وبالتــالي ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة بــین متغیــرین مــن متغیــرات الدراســة ، أمــا إذا 

0.05أقـــل مـــن مســـتوى الداللـــة  Sig.(P-value)كانـــت    ـــتم رفـــض الفرضـــیة الصـــفریة وقبـــول فی

  .ن متغیرین من متغیرات الدراسةتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بیالفرضیة البدیلة القائلة بأنه 

  

  

≥0.05(توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة : الفرضیة الرئیسیة األولى

  (األمنیة والتنسیق بین هذه األجهزة األجهزةتكنولوجیا المعلومات في  استخدام بین واقع.  

  

  ): 22.4(جدول 

تكنولوجیا المعلومات في األجهزة األمنیة والتنسیق بین هذه  استخدام واقعمعامل االرتباط بین 

  األجهزة

 الفرضیة  .م

معامل 

  بیرسون

 لالرتباط

 القیمة االحتمالیة

(Sig.) 

توجـــد عالقــــة ارتباطیــــه ذات داللـــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى   .1

تكنولوجیـــــا المعلومـــــات بـــــین اســـــتخدام )  ≥0.05(داللـــــة 

في األجهزة األمنیة والتنسیق لتطویر ) الحاسوب والشبكات(

 .وتبادل المعلومات

.423 *0.000 
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 الفرضیة  .م

معامل 

  بیرسون

 لالرتباط

 القیمة االحتمالیة

(Sig.) 

توجـــد عالقــــة ارتباطیــــه ذات داللـــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى   .2

بـــــین اســـــتخدام تكنولوجیـــــا المعلومـــــات )  ≥0.05(داللـــــة 

ألمنیــــــة والتنســـــــیق فــــــي األجهـــــــزة ا) الحاســــــوب والشـــــــبكات(

 .المعلوماتي في  انجاز المهام

.318 *0.000 

توجـــد عالقــــة ارتباطیــــه ذات داللـــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى   .3

بـــــین اســـــتخدام تكنولوجیـــــا المعلومـــــات )  ≥0.05(داللـــــة 

فــــــي األجهـــــــزة األمنیــــــة والتنســـــــیق ) الحاســــــوب والشـــــــبكات(

 .العملیاتي على األرض

.388 *0.000 

توجـــد عالقــــة ارتباطیــــه ذات داللـــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى   .4

بـــــین اســـــتخدام تكنولوجیـــــا المعلومـــــات )  ≥0.05(داللـــــة 

فـي األجهـزة األمنیـة والتنسـیق ) البرمجیات وقواعد البیانـات(

 .لتطویر وتبادل المعلومات

.642 *0.000 

إحصــــائیة عنــــد مســــتوى توجـــد عالقــــة ارتباطیــــه ذات داللـــة   .5

ــــة  ــــا المعلومــــات )  ≥0.05(دالل ــــین اســــتخدام تكنولوجی ب

فـي األجهـزة األمنیـة والتنسـیق ) البرمجیات وقواعد البیانـات(

 .المعلوماتي في انجاز المهام

.549 *0.000 

توجـــد عالقــــة ارتباطیــــه ذات داللـــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى   .6

ــــة  ــــا المعلومــــات )  ≥0.05(دالل ــــین اســــتخدام تكنولوجی ب

فـي األجهـزة األمنیـة والتنسـیق ) البرمجیات وقواعد البیانـات(

 .العملیاتي على األرض

.567 *0.000 

توجـــد عالقــــة ارتباطیــــه ذات داللـــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى   .7

ـــــــة  تكنولوجیـــــــا بـــــــین مهـــــــارات اســـــــتخدام )  ≥0.05(دالل

 .المعلومات لدى العاملین والتنسیق

0.461 *0.000 

 0.000* 461.توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
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 الفرضیة  .م

معامل 

  بیرسون

 لالرتباط

 القیمة االحتمالیة

(Sig.) 

)0.05≤ (تكنولوجیا المعلومات في  استخدام بین واقع

 .األجهزة األمنیة والتنسیق بین هذه األجهزة

  

تساوي .) Sig(القیمة االحتمالیة ، وأن 461.أن معامل االرتباط یساوي ) 22.4(جدول یبین 

بین واقع طردیة وهذا یدل على وجود عالقة  α= 0.05وهي أقل من مستوي الداللة  0.000

تكنولوجیا المعلومات في األجهزة األمنیة والتنسیق بین هذه األجهزة عند مستوى داللة إحصائیة 

)α =0.05.(  

في  إلیها احاجتهو أهمیة تكنولوجیا المعلومات لألجهزة األمنیة  النتیجة علىتدلل هذه   - 

تكنولوجیا المعلومات  أنى علالمستجیبین یتفقون  أنو  ،تحسین عملیة التنسیق الجاریة بینها

لها دور  )مهارات استخدام تكنولوجیا المعلومات، البرمجیات، الحاسوب والشبكات(بمكوناتها 

ق على األرض بین في تحسین التنسیق من حیث تبادل المعلومات وانجاز المهام والتنسی

  .الوحدات العاملة

وتظهر هذه العالقة الدور التي یمكن أن تلعبه البرمجیات وقواعد البیانات في تبادل البیانات  - 

ؤشرا للمسئولین وهو ما قد یعطي م، وتطویرها وبالتالي تحسین التنسیق بین هذه األجهزة

 .بضرورة االهتمام بتطویر وتحدیث البرمجیات األمنیة ذات الكفاءة في خدمة العمل األمني

أن یولـوا القــادة مزیـد مــن االهتمـام بتكنولوجیــا المعلومــات  تبـین هــذه العالقـة مــدى الحاجـة إلــى - 

واســتخداماتها األمنیــة فــي ســبیل الوصــول إلــى مســتوى أفضــل فــي التنســیق مــن اجــل االرتقــاء 

 .بمستوى األداء لدى أجهزتهم األمنیة

ة بین دور تكنولوجیا طردیبوجود عالقة ) 2010(ه غنام مع ما وصل إلیواتفقت هذه النتائج  - 

التابعة لوزارة الداخلیة  األمنیة األجهزةالمعلومات اإلداریة المستخدمة في غرف عملیات 

وبین إدارة  -وهي اإلدارة المسئولة عن التنسیق بین مختلف األجهزة األمنیة  –الفلسطینیة 

  .األزمات 
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استخدام  قة طردیة بینبوجود عال) 2007( الحمیدان مع ما وصل إلیهواتفقت هذه النتائج  - 

رفع كفاءة  األمنیةفرق العمل  أفرادزیادة التنسیق بین و تقنیة االتصاالت والمعلومات الحدیثة 

 .العمل األمني والقدرة على التعامل مع الجرائم

قلة استخدام دوریات األمن من أن  )2004( ابوثنین مع ما وصل إلیهواتفقت هذه النتائج  - 

  .إلى قلة التنسیق بین دوریات األمن المختلفةللتقنیات الحدیثة تؤدي 

أسالیب التنسیق وأدواتها  أن )2008(دراسة الصالحي مع ما وصل إلیه واتفقت هذه النتائج  - 

تقنیات التواصل بین األجهزة األمنیة وان ، االلكترونیة مهمة جدا في تحقیق الفاعلیة األمنیة

المشتركة للتحقق من سالمة وضع األشخاص من خالل المعلومات المتوفرة بقوائم البیانات 

نقص وان ، المغادرین والقادمین على متن الطائرات مهم جدا في تحقیق الفاعلیة األمنیة

التقنیات التنسیقیة الحدیثة في األجهزة األمنیة یعیق استخدام أسالیب التنسیق لتحقیق الفاعلیة 

األمنیة ابتداء بداخل األجهزة األمنیة وضرورة تطبیق التنسیق االلكتروني لألجهزة ، األمنیة

 .ومن ثم فیما بینها لتحقیق الفاعلیة األمنیة

 من تحد قد معوقات هناكمن أن ) 2011(واتفقت هذه النتائج مع ما وصل إلیه المطیري  - 

 بمنطقة الصناعي فهد الملك ومیناء التجاري ینبع میناء في األمنیة األجهزة بین التنسیق

 آلیات وغیاب الحدیثة التقنیات بعض نقص(، أبرزها األمنیة األهداف تحقیقل المنورة المدینة

 .)االلكتروني التنسیق

من أن استخدام تقنیة ونظم المعلومات ) 2003(واتفقت هذه النتائج مع ما وصل إلیه العمار  - 

توفر الجهد والوقت وسرعة أداء األعمال في الوقت المناسب أثناء وقوع األزمات والكوارث 

 .عند الدفاع المدني

 

 توجد فروقات بین متوسطات اسـتجابات المبحـوثین عنـد مسـتوى داللـة : فرضیة الرئیسیة الثانیةال

)0.05≤(  ــات ــة تعــزى للبیان ــین األجهــزة األمنی ــي التنســیق ب ــا المعلومــات ف حــول دور تكنولوجی

  .الشخصیة
  

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائیة وهذا " التباین األحادي"تم استخدام اختبار 

  .متوسطات أو أكثر )3(االختبار معلمي یصلح لمقارنة 
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  "التباین األحادي"نتائج اختبار ): 23.4(جدول 

 التنسیق تكنولوجیا المعلومات التحلیل العوامل الشخصیة

 العمر
 1.183 2.431 قیمة االختبار

 0.090 0.308 (.Sig)االحتمالیة  القیمة

 اسم الجهاز
 1.554 0.910 قیمة االختبار

 0.404 0.214 (.Sig)االحتمالیة  القیمة

 المؤهل العلمي
 0.948 1.311 قیمة االختبار

 0.271 0.389 (.Sig)االحتمالیة  القیمة

 مكان العمل
 2.409 1.551 قیمة االختبار

 0.188 *0.049 (.Sig)االحتمالیة  القیمة

 الرتبة العسكریة
 1.185 1.649 قیمة االختبار

 0.194 0.308 (.Sig)االحتمالیة  القیمة

 سنوات الخدمة
 1.054 1.985 قیمة االختبار

 0.140 0.350 (.Sig)االحتمالیة  القیمة

سنوات الخبرة في المسمى الوظیفي 

 الحالي

 0.990 0.527 قیمة االختبار

 0.591 0.373 (.Sig)االحتمالیة  القیمة

عدد الدورات التدریبیة التي شارك 

 )في المجاالت اإلداریة(المستجیب فیها 

 0.429 0.070 قیمة االختبار

 0.991 0.787 (.Sig)االحتمالیة  القیمة

في مجال (عدد الدورات التدریبیة 

 )استخدام تكنولوجیا المعلومات

 0.489 2.016 قیمة االختبار

 0.093 0.744 (.Sig)االحتمالیة  القیمة

  

  :یلي ما استخالص یمكن ( 23.4 ) رقم الجدول من

 ≥ 0.05أكبر من مستوى الداللة " التباین األحادي"المقابلة الختبار (.Sig)القیمة االحتمالیة  - 

α   مكان العمللكافة البیانات الشخصیة باستثناء. 
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واقع استخدام تكنولوجیا المعلومات  حول المبحوثین إجابات تأثر عدم نتیجة تعزى أنیمكن  - 

إلى تشابه ظروف العمل من حیث األنظمة  بشكل عام البیانات الشخصیةب والتنسیق

 .كونهم یعملون ضمن وزارة واحدة وقوانین واحدةو  ،واإلجراءات

من عدم وجود فروق ذات داللة ) 2011(واتفقت هذه النتائج مع ما وصل إلیه المطیري  - 

 میناء في األمنیة األجهزة بین التنسیق واقع(ئیة في اتجاهات أفراد مجتمع الدراسة حول إحصا

 ،األمنیة األهداف لتحقیق المنورة المدینة بمنطقة الصناعي فهد الملك التجاري ومیناء ینبع

 .للبیانات الشخصیةتعزى ) بین هذه األجهزة التنسیق وأسالیب

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین من عدم ) 2010(اتفقت مع ما وصل إلیه البناوي  - 

إجابات أفراد العینة حول فاعلیة تطبیق تكنولوجیا المعلومات في الدوریات األمنیة بمنطقة 

 .للبیانات الشخصیةعسیر تعزى 

اتجاهات  بشان وجود فروق بین) 2008(هذه النتائج مع ما توصل إلیه الذیابي  واختلفت - 

الضباط واألفراد بحرس الحدود بجدة نحو االستفادة من تقنیات المعلومات في تطویر 

  .تعزى للبیانات الشخصیة إجراءات العمل اإلداري
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  الفصل الخامس

  النتائـــــج والتوصیـــــات

  

 عملیات بعد الباحث إلیها خلص التي الدراسة نتائج أهم استعراض إلى الفصل هذا یهدف

تكنولوجیا المعلومات واستخدامها في  واقع على والوقوف الدراسة فرضیات واختبار البیانات تحلیل

 في المقترحة توصیاته الباحث یقدم ثم .التنسیق بین األجهزة األمنیة التابعة لوزارة الداخلیة بقطاع غزة

  :التالیة المحاور إلى الفصل هذا وینقسم. الدراسة نتائج ضوء
 الدراسةنتائج  .1

  توصیات الدراسة .2
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  الدراسة نتائج 1.5

 واقع تكنولوجیا المعلومات .1

 العاملة في قطاع غزة في األجهزة األمنیة المستخدمة واقع تكنولوجیا المعلومات ضعف، 

 .%54.40 النسبي الحسابي المتوسط بلغ حیث

 العاملة في  األجهزة األمنیةفي  مكونات تكنولوجیا المعلومات استخدام واقع مستوى تفاوت

 حسب مرتبة(: كالتالي المكونات هذه من لكلٍ  النسبي الحسابي المتوسط بلغ حیث ،قطاع غزة

 )األعلى النسبة

  64.43مستوى مهارات استخدام تكنولوجیا المعلومات لدى العاملین.% 

  56.80مستوى أجهزة الحاسوب والشبكات.% 

  50.47وقواعد البیانات مستوى البرمجیات والبرامج األمنیة.% 

  64.72مستوى قواعد البیانات.% 

  51.45مستوى البرمجیات.% 

  مستوى نظم المعلومات الجغرافیة)GIS (30.89.% 

  

 التنسیق .2

  العاملـة فـي قطـاع غـزة األمنیـةاستخدام تكنولوجیا المعلومات في عملیة التنسیق بین األجهـزة 

 %.63.82 النسبي الحسابي المتوسط بلغحیث ، یحتاج إلى مزید من االهتمام والتحسین

 بین األجهزة في مفردات عملیة التنسیق  تكنولوجیا المعلومات استخدام واقع مستوى تشابه

 المكونات هذه من لكلٍ  النسبي الحسابي المتوسط بلغ حیث ،العاملة في قطاع غزة األمنیة

 )األعلى النسبة حسب مرتبة(: كالتالي

  64.52 انجاز المهامالتنسیق المعلوماتي في.% 

 63.93 التنسیق لتطویر وتبادل المعلومات.% 

 63.16 التنسیق العملیاتي على األرض.%  
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 العالقة بین واقع تكنولوجیا المعلومات والتنسیق بین األجهزة األمنیة .3

  بین واقع تكنولوجیا المعلومات في األجهزة األمنیة والتنسیق بین طردیة ضعیفة عالقة وجود

 . 0.461بدرجة ارتباط  األجهزةهذه 

 في األجهزة والتنسیق   مكونات تكنولوجیا المعلومات تفاوت مستوى العالقة بین واقع استخدام

 .العاملة في قطاع غزة األمنیة

 في األجهزة األمنیة ) الحاسوب والشبكات(طردیة بین واقع استخدام  وجود عالقة

: كالتالي العالقات هذه من لكلٍ  ارتباط بدرجة، عملیة التنسیق بین هذه األجهزةو 

 )األعلى النسبة حسب مرتبة(

 في األجهزة األمنیة ) الحاسوب والشبكات( واقع استخدام عالقة بینال

 . 0.423 والتنسیق لتطویر وتبادل المعلومات

 في األجهزة األمنیة ) الحاسوب والشبكات( واقع استخدام عالقة بینال

 . 0.388 األرضالعملیاتي على والتنسیق 

 في األجهزة األمنیة ) الحاسوب والشبكات( واقع استخدام عالقة بینال

 . 0.318 ي في انجاز المهاموالتنسیق المعلومات
 

 البرمجیات والبرمجیات األمنیة وقواعد (طردیة بین واقع استخدام  وجود عالقة

 بدرجة، ومفردات عملیة التنسیق بین هذه األجهزةفي األجهزة األمنیة ) البیانات

 )األعلى النسبة حسب مرتبة(: كالتالي العالقات هذه من لكلٍ  ارتباط

  البرمجیات والبرمجیات األمنیة وقواعد البیانات(العالقة بین واقع استخدام (

 . 0.642 والتنسیق لتطویر وتبادل المعلومات في األجهزة األمنیة

 البرمجیات والبرمجیات األمنیة وقواعد البیانات(استخدام  العالقة بین واقع (

 . 0.567 العملیاتي على األرضوالتنسیق  في األجهزة األمنیة

  البرمجیات والبرمجیات األمنیة وقواعد البیانات(العالقة بین واقع استخدام (

 . 0.549 ي في انجاز المهاموالتنسیق المعلومات في األجهزة األمنیة
 

 استخدام تكنولوجیا المعلومات لدى  مهارات(بین طردیة ضعیفة  قةوجود عال

 . 0.461 بدرجة ارتباط والتنسیق بین هذه األجهزة )في األجهزة األمنیة العاملین
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 البیانات الشخصیة لمجتمع الدراسة .4

  اسم الجهاز، العمر(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة  حول مجاالت الدراسة تعزى إلى ،

سنوات الخبرة في المسمى الوظیفي ، سنوات الخدمة، الرتبة العسكریة ،العلميالمؤهل 

عدد الدورات التدریبیة في مجال ، في المجاالت اإلداریة الدورات التدریبیة عدد ،الحالي

 ).استخدام تكنولوجیا المعلومات

  مكان العمل تعزى إلى التنسیقمجاالت  حولتوجد فروق ذات داللة إحصائیة.  

  

  المقترحة التوصیات 2.5

  :یمكن تقدیم التوصیات التالیة، في ضوء النتائج السابقة التي تم التوصل إلیها

 .التي تخدم العمل األمني تكنولوجیا المعلومات أجهزةتوفیر وتحدیث  .1

وخاصة ، المختلفة األمنیة تزید من كفاءة عمل اإلداراتالتي  البرمجیاتاستخدام  واقع تحسین .2

 .وات االتصال بین المستویات اإلداریة المختلفةالتي تنظم عمل قن

كفاءة عمل الوحدات ذات األعمال المتداخلة بمستوى الرتقاء تطویر أنظمة قواعد البیانات ل .3

 .التنسیق بینها وزیادة

لما لها من اثر ایجابي لجهة قیام األجهزة ) GIS(االستفادة من أنظمة المعلومات الجغرافیة  .4

 .األرض والتنسیق بینها األمنیة بواجباتها على

وسرعة تبادل االستفادة القصوى من الشبكات المحلیة القائمة بهدف تطویر األداء ضرورة  .5

  .المعلومات بین األقسام المختلفة

ربط األجهزة األمنیة الكترونیا لمشاركة المعلومات وفقا للصالحیات وضمن اإلجراءات األمنیة  .6

 .طلبات تكامل عمل األجهزة األمنیةخدمة لمتلااللكترونیة في هذا المجال 

األجهزة وضع السیاسات واالستراتیجیات التي تسهل عمل الخطط والبرامج التنسیقیة لدى   .7

 .من اجل رفع كفاءة عملها التي تعتمد على أدوات تكنولوجیا المعلومات األمنیة
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وخاصة المجاالت  ،الفنیین المتخصصین في مجاالت تكنولوجیا المعلومات المزید من استقطاب .8

وتساعد في إیجاد الحلول التقنیة التي توفر الوقت والجهد  واألمنیة بما یمكنهم منالشرطیة 

 .تحسین أداء األجهزة األمنیة

ه آخر ما توصلت إلی لالطالع علىالمسئولین في وزارة الداخلیة مضاعفة الجهود من قبل  .9

دورات التدریبیة في المجاالت التكنولوجیة ال نظیراتها العربیة والدولیة من خالل المشاركة في

واالستفادة من المعارض التي ، المؤتمرات األمنیة والشرطیة وحضور، التي تخدم العمل األمني

 .تهتم بآخر التقنیات المستخدمة قي العمل األمني

وبیان دور التنسیق في زیادة كفاءة ، العاملین ببرامج تدریبیة في مجال التنسیق إلحاق .10

 .زة األمنیةاألجه

 .العمل الجماعي بروح الفریق أسلوبالتمارین العملیة لعملیة التنسیق لتعزیز  إجراء .11

التنسیق االلكتروني من خالل كافة أجهزة تكنولوجیا المعلومات المتاحة  أسلوباستخدام  .12

 .لضمان سرعة تنفیذ المهمات األمنیة بالشكل المطلوب

  .األمنیة باألجھزة للعاملین الخاصة التدریب برامج في التنسیقیة المھارات تضمین .13

استحداث غرفة عملیات مركزیة في كل محافظة للقیام بدورها في عملیة التنسیق بین  .14

 .األجهزة
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  المراجع
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  المراجع العربیة: أوال

 الكتـــب 

، تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة مبادئ وأسس نظریة، )2011(فتحي ، ابوراضي - 

  .دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع: االسكندریة

دار الفكر ناشرون : عمان، نظم المعلومات اإلداریة، )2011(سید صابر ، تعلب - 

  .الطبعة األولى، وموزعون

دار المسیرة للنشر : عمان، مبادئ اإلدارة العامة، )2009(صالح عبدالعزیز ، حبتور - 

  .الطبعة األولى، والتوزیع

  .دار أسامة للنشر والتوزیع: عمان، تكنولوجیا المعلومات، )2005(جعفر ، الجاسم - 

دار صفاء : ، عماننظم المعلومات الجغرافیة أسس وتطبیقات، )2006(الدلیمي، خلف  - 

  .للنشر والتوزیع، الطبعة األولى

مركز الكتاب : عمان، أنظمة المعلومات الجغرافیة، )2010(قاسم راغب ، دویكات - 

  .ىالطبعة األول، األكادیمي

دار الیازوري العلمیة للنشر : ، عماننظم المعلومات الجغرافیة، )2007(الزیدي، نجیب  - 

  .والتوزیع، الطبعة العربیة

قواعد البیانات ونظم ، )2005(یسري احمد ، ایمان فاضل وابوعجمیة، السامرائي - 

دار المسیرة للنشر والتوزیع : عمان، المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات

  .الطبعة األولى، باعةوالط

مكتبة دار الثقافة : عمان، نظم المعلومات ماهیتها ومكوناتها، )2000(عماد ، الصباغ - 

  .الطبعة األولى، للنشر والتوزیع

التحلیل المكاني باستخدام نظم المعلومات ، )2011(محمد  إبراهیممحمد ، شرف - 

  .دار المعرفة الجامعیة: االسكندریة، الجغرافیة
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: الریاض، اآللیات، المراحل، األسس: إدارة األزمات، )2007(فهد احمد ، الشعالن - 

  .جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة

، دور نظم وتكنولوجیا المعلومات في اتخاذ القرارات اإلداریة، )2011(عدنان ، الشوابكة - 

  .دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع: االردن

أبو العزم : اإلسكندریة، أصول اإلدارة العامة، )2001(یز ابراهیم عبدالعز ، شیحا - 

  .للطباعة

: عمان، نظم إدارة المعلومات، )2012(جلیل كاظم ، هاشم فوزي والعارضي، العبادي - 

  .الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع

اإلدارة األسس وتطبیقاتها في األنشطة االقتصادیة ، )2000(سعدالدین ، عشماوي - 

  .الطبعة األولى، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة: الریاض، ةواألمنی

دار الیازوري العلمیة : عمان، اإلدارة الحدیثة نظریات ومفاهیم، )2008(بشیر ، العالق - 

  .للنشر والتوزیع

دار صفاء : عمان، نظم المعلومات الجغرافیة، )2001(محمد عبدالجواد محمد ، علي - 

  .ولىالطبعة األ، للنشر والتوزیغ

، دار صفاء للنشر والتوزیع: عمان، العملیات اإلداریة، )2010(مصطفى ربحي ، علیان - 

  .الطبعة األولى

أساسیات نظم المعلومات الجغرافیة وتطبیقاتها في رؤیة ، )2005(عودة، سمیح  - 

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى: ، عمانجغرافیة

تكنولوجیا المعلومات ، )2002(فاضل  إیمان ،والسامرائي إبراهیمعامر ، قندلجي - 

  .مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع: عمان، وتطبیقاتها

، المكتبات) أتمتة(حوسبة ، )2004(فاضل  إیمان، والسامرائي إبراهیمعامر ، قندلجي - 

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة: عمان

شبكات المعلومات ، )2009(فاضل  إیمان، والسامرائي إبراهیمعامر ، قندلجي - 

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة: عمان، واالتصاالت
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، نظم المعلومات االداریة، )2005(عالء الدین ، عامر ابراهیم والجنابي، قندیلجي - 

  .الطبعة األولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع: عمان

التعاون بین  تعزیز -مكافحة الجرائم االحتیالیة ، )2006(عامر خضیر، الكبیسي - 

سبل التعامل و التنسیق بین القطاعات  - األجهزة الحكومیة والجامعات األهلیة 

  .جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة: الریاض، لماذا وكیف: الحكومیة واألهلیة

، تكنولوجیا االتصاالت والشبكات الحاسوبیة، )2010(محمد ، لیث والنعامنة، الكبیسي - 

  .الطبعة األولى، للنشر والتوزیعدار اثراء : عمان

: غزة، المهارات الشخصیة واإلداریة لدى ضباط الشرطة، )2011(عرابي محمد ، كلوب - 

  .الطبعة األولى، مكتبة ومطبعة دار األرقم

  .دار المناهج للنشر والتوزیع: عمان، إدارة التكنولوجیا، )2007(غسان قاسم ، الالمي - 

، نظم المعلومات اإلداریة وتكنولوجیا المعلوماتأساسیات ، )2009(سعد غالب ، یاسین - 

  .دار المناهج للنشر والتوزیع: عمان

دار المناهج للنشر : عمان، تحلیل وتنظیم نظم المعلومات، )2010(سعد غالب ، یاسین - 

  .الطبعة األولى، والتوزیع

 

 العلمیة الرسائل:  

اإلداریة لدى القیادات تقویم المهارة ، )2002(هاني بن محمود عبداهللا ، ابوالعال - 

، دراسة مسحیة على ضباط األمن العام بمحافظة جدة: الوسطى في قطاع األمن العام

 .جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة: الریاض، رسالة ماجستیر

دور التقنیات الحدیثة في رفع فاعلیة دوریات األمن ، )2004(مسلم ناصر ، ابوثنین - 

راسة مسحیة على منسوبي إدارة دوریات األمن بمنطقة د :من وجهة نظر العاملین بها

  .جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة: الریاض، رسالة ماجستیر، الریاض
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دور الهیاكل التنظیمیة واألنظمة اإلداریة في تطویر أداء ، )2012(حسن ، ابوكویك - 

رسالة ، دراسة تطبیقیة على ضباط األجهزة األمنیة في قطاع غزة: األجهزة األمنیة

  .الجامعة اإلسالمیة: غزة، ماجستیر

فاعلیة تطبیق تكنولوجیا المعلومات في الدوریات ، )2010(محمد بن یحیى ، البناوي - 

  .جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة: الریاض، رسالة ماجستیر، األمنیة

ر دور تقنیة االتصاالت والمعلومات في تطوی، )2007(ریاض بن عبدالعزیز ،الحمیدان - 

، رسالة ماجستیر، دراسة مسحیة على مراكز شرطة مدینة الریاض: األجهزة األمنیة

  .جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة: الریاض

دور تكنولوجیا المعلومات في إدارة الوقت لدى ، )2011(احمد  أكرم إیناس، الحناوي - 

: غزة، ماجستیررسالة ، مدیري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة وسبل تفعیله

  .الجامعة اإلسالمیة

تقنیة المعلومات ودورها في تطویر إجراءات العمل ، )2008(عبدالرزاق مخلد ، الذیابي - 

دراسة تطبیقیة على قیادة حرس الحدود بمنطقة مكة : اإلداري في األجهزة األمنیة

  .ةجامعة نایف العربیة للعلوم األمنی: الریاض، رسالة ماجستیر، )بجدة(المكرمة 

مجاالت تطبیق نظم المعلومات في األجهزة ، )2008(جمعان بن مبروك احمد ، الزهراني - 

الحاسب  إدارتيدراسة مسحیة الراء العاملین في : األمنیة وسبل التعامل مع مهدداتها

جامعة نایف : الریاض، رسالة ماجستیر، اآللي والمعلومات في المدیریة العامة للمباحث

  .یةالعربیة للعلوم األمن

واقع إعادة هندسة العملیات اإلداریة في وزارة ، )2008(جمال عبدالهادي  أیمن، السر - 

  .الجامعة اإلسالمیة: غزة، رسالة ماجستیر، الداخلیة واألمن الوطني في قطاع غزة

دور إدارة المعرفة وتكنولوجیا المعلومات في تحقیق ، )2008(سلوى محمد ، الشرفا - 

الجامعة : غزة، رسالة ماجستیر، رف العاملة في قطاع غزةالمیزة التنافسیة في المصا

  .اإلسالمیة
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دور أسالیب التنسیق بین األجهزة األمنیة ، )2008(صالح بن مرزوق سعد ، الصالحي - 

دراسة مسحیة من وجهة نظر العاملین بمطاري : بالمطارات في تحقیق الفاعلیة األمنیة

: الریاض، رسالة ماجستیر، الدولي بجدة الملك خالد الدولي بالریاض والملك عبدالعزیز

  .جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة

مدى توافر متطلبات نجاح تطبیق اإلدارة ، )2011(عبدالماجد شحدة خلیل ، العالول - 

االلكترونیة في الجمعیات الخیریة الكبرى في قطاع غزة وأثرها على االستعداد المؤسسي 

  .الجامعة اإلسالمیة :غزة، رسالة ماجستیر، ضد الفساد

التنسیق بین األجهزة األمنیة واهم أسالیبه التي ، )2008(محمد بن مرزوق  ، العسیري - 

األمنیة  األجهزةدراسة مسحیة لعینة من ضباط : تسهم  في نجاح مواجهة اإلرهاب

عة جام: الریاض، رسالة ماجستیر، بمدینة الریاض اإلرهابالرئیسیة المعنیة بمكافحة 

 .العربیة للعلوم األمنیةنایف 

دور تقنیة ونظم المعلومات في إدارة األزمات ، )2003(عبداهللا بن سلیمان ، العمار - 

، رسالة ماجستیر ،دراسة تطبیقیة على المدیریة العامة للدفاع المدني: والكوارث

 .جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة: الریاض

ق بین األجهزة األمنیة ودوره في مواجهة التنسی، )2006(عبدالمحسن سلیمان ، الفهید - 

رسالة ، دراسة مسحیة على الجهات األمنیة بمدینة الجبیل الصناعیة: األزمات

 .جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة: الریاض، ماجستیر

 لدور غزة قطاع في الكبرى البلدیات في المدراء اتجاهات ،)2011(ي صبر  ماضي، - 

  .اإلسالمیة الجامعة :غزة ماجستیر، رسالة ،الوظیفي األداء في المعرفة إدارة

 الحكومیة المؤسسات في المعرفة إدارة تطبیق، )2012(عبداهللا ولید ، المدلل - 

 مجلس رئاسة مؤسسة على تطبیقیة دراسة: األداء مستوى على وأثرها الفلسطینیة

 .الجامعة اإلسالمیة: غزة، رسالة ماجستیر ،الوزراء
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التنسیق بین األجهزة األمنیة في الموانئ البحریة ، )2011(سلطان بن محمد ، المطیري - 

: الریاض، رسالة ماجستیر، بمنطقة المدینة المنورة ودوره في تحقیق األهداف األمنیة

  .جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة

دراسة : هابدور التنسیق في فعالیة مكافحة اإلر ، )2006(خالد عبدالعزیز ، المهیزع - 

جامعة : الریاض، رسالة ماجستیر، األمنیة بمدینة الریاض األجهزةمیدانیة على ضباط 

  .نایف العربیة للعلوم األمنیة

توزیع الخدمات العامة وتخطیطها في بلدة طمون ، )2007(كفاح صالح محمد ، عبداهللا - 

، ماجستیررسالة ، )GIS(باالستعانة بنظم المعلومات الجغرافیة ) محافظة طوباس(

  .جامعة النجاح الوطنیة: نابلس

دور تكنولوجیا المعلومات في إدارة األزمات لدى ، )2010(محمود محمد ، غنام - 

رسالة ، العاملین في غرف عملیات األجهزة األمنیة التابعة لوزارة الداخلیة الفلسطینیة

  .جامعة الخلیل: الخلیل، ماجستیر

تثمار في تكنولوجیا المعلومات في تطویر دور االس، )2012(احمد موسى ، فرج اهللا - 

دراسة تطبیقیة على : األداء المؤسسي في مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة

 .الجامعة اإلسالمیة: غزة، رسالة ماجستیر، الجامعات الفلسطینیة العاملة بقطاع غزة

 

 العلمیة والمجالت الدوریات: 

القرارات  على وأثرها الحدیثة المعلومات تكنولوجیا"بعنوان  دراسة عصام، البحیصي، - 

مجلة الجامعة  ،)"الفلسطیني للواقع استطالعیة دراسة(األعمال  في منظمات اإلداریة

 .م2005ینایر  ،1، عدد 14مجلد  ،)اإلنسانیة سلسلة الدراسات(اإلسالمیة 
 

إدارة تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في "دراسة بعنوان ، خلیل إبراهیم، بظاظو - 

مجلة جامعة الملك  ،)"دراسة تطبیقیة على محمیة دبین في األردن(المحمیات الطبیعیة 

 .م2010، 22مجلد ، )السیاحة واآلثار(سعود 
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  الدراسة الستبیان المحكمین السادة أسماء

  الوصف الوظیفي  االسم  م

  اإلسالمیة بالجامعة المشارك اإلحصاء أستاذ  صافي سمیر. د  .1

  أستاذ مشارك تنمیة وٕادارة الموارد البشریة بالجامعة اإلسالمیة  سامي ابوالروس. د  .2

  اإلسالمیة بالجامعة األعمال إدارةأستاذ مشارك   یوسف بحر. د  .3

  اإلسالمیة بالجامعة األعمال إدارة مساعد أستاذ  أكرم سمور. د  .4

  اإلسالمیة بالجامعة األعمال إدارة مساعد أستاذ  وسیم الهابیل. د  .5

  غزة -تكنولوجیا المعلومات بوزارة الداخلیة  إدارةمدیر   خالد الرقب. م  .6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )1(ملحق رقم 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  غزة  -الجامعة اإلسالمیة 

  عمادة الدراســــــــات العلیـا 

  كلیة التجــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 

  قسم إدارة األعمــــــــــــــــــال

  

  ،،،،،،،،األخ الكریم 

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته                                                    

  لبحث ماجستیر في إدارة األعمال تعبئة استبیان /الموضوع

 -  دور تكنولوجیا المعلومات في التنسیق بین األجهزة األمنیة الفلسطینیة" حول بدراسة الباحث یقوم

 درجة على الحصول لمتطلبات استكماال وذلك ،"دراسة حالة وزارة الداخلیة الفلسطینیة في قطاع غزة

  .بغزة اإلسالمیة بالجامعة األعمال إدارة في الماجستیر

، من وجهة نظركم الفعلي الواقع تعكس التي اإلجابة واختیار المرفقة یاناالستب فقرات قراءة یرجى

غیر ) 1(موافق بشدة على دقة العبارة والرقم ) 10(حیث یمثل الرقم ، وذلك باختیار الرقم المناسب

 إال تستخدم ولن تامة، بسریة تعاملس قبلكم من ستعبأ التي المعلومات أنعلما  .موافق مطلقا

  .العلمي البحث ألغراض

  ولكم منا جزیل الشكر

  أحمد عبداهللا جرغون /الباحث               

 )2(ملحق رقم 
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  البیانات الشخصیة: أوال

یرجى تفضلكم بوضع   إشارة أمام االختیار المناسب لسیادتكم

  

 فأكثر 40       40اقل من  – 30        30اقل من :    العمر .1

 

     الشرطة       األمن الداخلي        األمن والحمایة :   اسم الجهاز .2

 

 بكالوریوس     دبلوم فما دون       دراسات علیا:    المؤهل العلمي .3

 

 الشمال       غزة         الوسطى        خان یونس        رفح :   مكان العمل .4

 

 مقدم       رائد      نقیب     مالزم أول              عمید        عقید       :  الرتبــــــــــــــــــــــــة .5

 

 كتیبة      /محافظة /مدیر جهاز     نائب مدیر جهاز     مدیر مركز:    المسمى الوظیفي .6

  قسم مدیر إدارة       نائب مدیر إدارة      مدیر دائرة       رئیس                              

  أخرى                              

  

 أكثرف 9     9اقل من  – 6     6اقل من  – 3سنوات      3اقل من :    سنوات الخدمة .7

 

   6اقل من  – 3سنوات       3اقل من :     سنوات الخبرة في المسمى الوظیفي الحالي .8

 فأكثر 9        9اقل من  – 6                                                

  

 ):في المجاالت اإلداریة ( عدد الدورات التدریبیة التي شاركت فیها  .9

  لم أشارك        مرة واحدة        مرتان          ثالث مرات          أربع مرات فأكثر   

  

 ):في مجال استخدام تكنولوجیا المعلومات ( عدد الدورات التي شاركت فیها  .10

  لم أشارك        مرة واحدة        مرتان          ثالث مرات          أربع مرات فأكثر   
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  تكنولوجیا المعلومات: ثانیا
  

  دل ذلك على الموافقة العالیة على ما ورد في العبارة) 10(كلما اقتربت اإلجابة من 

  10-1  العبارة

  واقع استخدام أجهزة الحاسوب والشبكات: أوال

    .العمل ألداء األقسامالحاسوب حالیا في  ألجهزة الكافي عددیتوفر ال 1

    .مع احتیاجات العمل المتاحةالحاسوب  أجهزةنوعیة تتناسب  2

    .بدرجة مناسبة....) ، ماسحات ضوئیة، كامیرات، طابعات(األجهزة المساندة تتوفر  3

    .بشبكة حواسیب محلیة داخل الجهاز المستخدمجهاز الحاسوب یرتبط  4

    .)مع أجهزة أخرى(بشبكة حواسیب خارجیة  المستخدمجهاز الحاسوب یرتبط  5

    .المهام إتمامساعد على ت متنوعةاتصاالت  وسائل توجد 6

7 
تعتبر الشبكة الداخلیة المتوفرة حالیا كافیة عملیا لتحقیق االستفادة القصوى في مجال 

  .العمل
  

    .تحدیث أجهزة تكنولوجیا المعلومات باستمراریتم  8

  واقع استخدام البرمجیات والبرامج األمنیة وقواعد البیانات: ثانیا

  قواعد البیانات - 1

    .متطورة خاص بطبیعة العمل قواعد بیانات تتوفر نظم 1

2 
تقاریر یتم استخدام قواعد البیانات في تنفیذ االستعالم والمعالجة والتخزین وٕاعداد 

  .المعلومات
  

    .انجاز المهامسرعة  في المتوفرة قواعد البیانات تساعد 3

    .تمتاز قواعد البیانات بالقدرة على توفیر المعلومات بسرعة 4

    .تحقق قواعد البیانات السریة الكاملة للبیانات المخزنة 5

    .باستمراریتم تحدیث قواعد البیانات  6
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  دل ذلك على الموافقة العالیة على ما ورد في العبارة) 10(كلما اقتربت اإلجابة من 

  10-1  العبارة

  البرمجیات - 2

    .خاصة بطبیعة العملمتنوعة  یاتجمبر  تستخدم 1

    .في العمل المحوسبةالمعلومات  تستخدم أنظمة 2

    .تمتاز البرمجیات المستخدمة بتطورها ومواكبة كل ما هو جدید 3

4 
في االتجاهین من الرئیس إلى  واألفكارخاصة لتبادل المعلومات حاسوب یوجد برامج 

  .المرؤوس وبالعكس
  

    .البرمجیات األمنیة لتبادل وتطویر المعلومات بین اإلدارات واألجهزة المختلفةتستخدم  5

    .لالستفادة منها على البرمجیات الحدیثةمنسوبي األجهزة األمنیة یتم تدریب  6

    .یتم التنسیق للعملیات األمنیة عبر استخدام برمجیات أمنیة خاصة 7

    .تصور واضح للعملیاتیساعد نظام المعلومات المحوسب في وضع  8

  )GIS(نظم المعلومات الجغرافیة  - 3

    .في مسح مناطق البؤر اإلجرامیة) GIS(یتم استخدام نظم المعلومات الجغرافیة  1

    .في مسح المناطق الحساسة وزیادة تأمینها) GIS(تستخدم نظم المعلومات الجغرافیة  2

3 
توجیه الوحدات األمنیة باتجاه الحدث في ) GIS(تستخدم نظم المعلومات الجغرافیة 

  .األمني
  

4 
في تحدید مواقع انتشار الدوریات األمنیة ) GIS(تستخدم نظم المعلومات الجغرافیة 

  .والشرطیة المتحركة والثابتة
  

5 
في توجیه الدوریات لتسلك ) GIS(تعتمد غرف العملیات على نظم المعلومات الجغرافیة 

  .ازدحامااقصر الطرق واقلها 
  

  مهارات استخدام تكنولوجیا المعلومات لدى العاملین: ثالثا

  ، طابعات(وملحقاته ، برامجه األولیة، یمتلك العاملون القدرة على التعامل مع الحاسوب  1
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  دل ذلك على الموافقة العالیة على ما ورد في العبارة) 10(كلما اقتربت اإلجابة من 

  10-1  العبارة

  .....)، ماسحات ضوئیة، كامیرات

    .یتوافر لدى العاملون القدرة على التعامل مع تطبیقات الشبكات وٕادارة الملفات 2

    .یتم استخدام الشبكة الحاسوبیة المتاحة في االتصال والتواصل بكفاءة 3

    .توجد المهارة لدى أفراد الجهاز في التعامل مع البرمجیات األمنیة الموجودة 4

    .یتصف العاملون في مجال تكنولوجیا المعلومات بأنهم أصحاب االختصاص والكفاءة 5

  
  

  التنسیق: ثالثا
  

  دل ذلك على الموافقة التامة على اإلجابة والعكس صحیح) 10(اإلجابة من كلما اقتربت 

  10-1  العبارة

  التنسیق لتطویر وتبادل المعلومات: أوال

    .لتبادل المعلومات األمنیة  األجهزةفي  تستخدم تكنولوجیا المعلومات 1

    .الوصول إلیهاُتَؤمن تكنولوجیا المعلومات حفظ المعلومات وضمان سریتها وسهولة  2

    .تساهم تكنولوجیا المعلومات المستخدمة في معالجة البیانات من خالل قنوات واضحة 3

    .تساعد تكنولوجیا المعلومات في سرعة تبادل المعلومات 4

5 
تساعد وسائل تكنولوجیا المعلومات المستخدمة في تزوید الدوائر األمنیة بالمعلومات حول 

  .المختلفةاألدلة والجرائم 
  

    .توفر تكنولوجیا المعلومات سهولة حفظ األدلة الجنائیة واسترجاعها عند الحاجة 6

  التنسیق المعلوماتي في انجاز المهام: ثانیا

    .تستخدم تكنولوجیا المعلومات في التنسیق النجاز العمل 1

    .األمنیة المختلفةتساهم تكنولوجیا المعلومات في إزالة التضارب بین عمل اإلدارات  2

    .تساعد تكنولوجیا المعلومات المستخدمة في تكوین رؤیة موحدة حول القضایا األمنیة 3

    .یزید استخدام تكنولوجیا المعلومات من تنفیذ الخطط األمنیة بفاعلیة وكفاءة 4
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  دل ذلك على الموافقة التامة على اإلجابة والعكس صحیح) 10(اإلجابة من كلما اقتربت 

  10-1  العبارة

    .تساهم تكنولوجیا المعلومات في زیادة الكفاءة عملیة التنسیق 5

    .تكنولوجیا في انسیابیة الجهود كافة عبر جمیع القنوات في بوتقة واحدةتساعد استخدام  6

  التنسیق العملیاتي في مسرح الجریمة: ثالثا

    .تساعد وسائل تكنولوجیا المعلومات في سرعة تحدید مسرح الجریمة وسهولة الوصول إلیه  1

2 
تنسیق جهود األجهزة تساعد وسائل تكنولوجیا المعلومات الخاصة بغرف العملیات في 

  .األمنیة في المیدان
  

3 
توفر أجهزة تكنولوجیا المعلومات المستخدمة سرعة االتصال والتواصل بین الفرق األمنیة 

  .العاملة في مسرح الجریمة
  

    .تساعد تكنولوجیا المعلومات في عملیة التخطیط األمني المیداني وتبادل التعلیمات 4

5 
المعلومات في ضبط المیدان وحسن مراقبة الفرق األمنیة العاملة تسهم وسائل تكنولوجیا 

  .على األرض
  

6 
یتم االعتماد على تكنولوجیا المعلومات بدرجة كبیرة في استخدام أسالیب التنسیق المیدانیة 

  .المختلفة
  

    . تساهم تكنولوجیا المعلومات المستخدمة في األجهزة األمنیة في زیادة التعاون واالنسجام 7
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  "التباین األحادي"اختبار نتائج 

  

  العمر –" التباین األحادي" اختبارنتائج 

 المجال

  المتوسطات

ار
تب
خ
اال

ة 
یم

ق
  

ة 
لی
ما

حت
اال

ة 
یم

لق
ا

)
S

ig
(.

 

أقل من 

30  

من 

أقل -30

 40من 

40 

 فأكثر

 0.567 0.569 5.57 5.78 5.57 .واقع استخدام أجهزة الحاسوب والشبكات

 0.422 0.866 6.57 6.59 6.23  .قواعد البیانات

 0.066 2.754 5.69 5.16 4.84  .البرمجیات

 GIS(.  2.70 3.02 4.03 4.738 *0.010(نظم المعلومات الجغرافیة

 0.044* 3.175 5.55 5.06 4.76  .واقع استخدام البرمجیات والبرامج األمنیة وقواعد البیانات

 0.079 2.560 6.97 6.57 6.27  .تكنولوجیا المعلومات لدى العاملینمهارات استخدام 

 0.090 2.431 5.77 5.48 5.19  .المعلومات اتكنولوجی

 0.311 1.174 6.79 6.37 6.22  .ماتالتنسیق لتطویر وتبادل المعلو

 0.256 1.369 6.73 6.55 6.13  .التنسیق المعلوماتي في انجاز المهام

 0.441 0.821 6.63 6.34 6.12  .على األرضالتنسیق العملیاتي 

 0.308 1.183 6.71 6.41 6.15  .التنسیق

 0.104 2.280 6.12 5.83 5.55 جمیع المجاالت معا

  

 )3(ملحق رقم 
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  اسم الجهاز –" التباین األحادي" اختبارنتائج 

 المجال

  المتوسطات
ار

تب
خ
اال

ة 
یم

ق
  

ة 
لی
ما

حت
اال

ة 
یم

لق
ا

)
S

ig
(.

 

  الشرطة
األمن 

 الداخلي

األمن 

 والحمایة

 0.173 1.765 5.58 6.02 5.58 .واقع استخدام أجهزة الحاسوب والشبكات

 0.155 1.877 5.89 6.76 6.48  .قواعد البیانات

 0.928 0.075 5.03 5.20 5.15  .البرمجیات

 GIS(.  3.03 3.34 2.89 0.464 0.629(نظم المعلومات الجغرافیة

 0.588 0.533 4.81 5.20 5.04  .األمنیة وقواعد البیاناتواقع استخدام البرمجیات والبرامج 

 0.374 0.989 6.58 6.80 6.45  .مهارات استخدام تكنولوجیا المعلومات لدى العاملین

 0.404 0.910 5.29 5.66 5.39  .المعلومات اتكنولوجی

 0.329 1.115 5.90 6.32 6.50  .ماتالتنسیق لتطویر وتبادل المعلو

 0.401 0.918 5.96 6.41 6.55  .المعلوماتي في انجاز المهامالتنسیق 

 0.124 2.105 5.71 6.08 6.50  .التنسیق العملیاتي على األرض

 0.214 1.554 5.85 6.26 6.51  .التنسیق

 0.503 0.690 5.51 5.88 5.81 جمیع المجاالت معا
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  المؤهل العلمي –" التباین األحادي" اختبارنتائج 

 المجال

  المتوسطات
ار

تب
خ
اال

ة 
یم

ق
  

ة 
لی
ما

حت
اال

ة 
یم

لق
ا

)
S

ig
(.

 

دراسات 

  علیا
 بكالوریوس

دبلوم 

 فما دون

 0.145 1.947 5.73 5.59 6.23 .واقع استخدام أجهزة الحاسوب والشبكات

 0.145 1.945 6.00 6.49 7.00  .قواعد البیانات

 0.403 0.911 5.19 5.07 5.60  .البرمجیات

 GIS(.  3.32 3.07 3.02 0.152 0.859(الجغرافیةنظم المعلومات 

 0.437 0.832 4.91 5.02 5.43  .واقع استخدام البرمجیات والبرامج األمنیة وقواعد البیانات

 0.307 1.186 6.26 6.55 6.90  .مهارات استخدام تكنولوجیا المعلومات لدى العاملین

 0.271 1.311 5.32 5.41 5.85  .المعلومات اتكنولوجی

 0.248 1.401 6.51 6.30 6.99  .ماتالتنسیق لتطویر وتبادل المعلو

 0.319 1.150 6.65 6.35 6.99  .التنسیق المعلوماتي في انجاز المهام

 0.736 0.307 6.43 6.26 6.58  .التنسیق العملیاتي على األرض

 0.389 0.948 6.52 6.30 6.84  .التنسیق

 0.339 1.087 5.77 5.74 6.18 جمیع المجاالت معا
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  مكان العمل –" التباین األحادي" اختبارنتائج 

  المجال

  المتوسطات

ار
تب
خ
اال

ة 
یم

ق
  

ة 
لی
ما

حت
اال

ة 
یم

لق
ا

)
S

ig
(.

 

 رفح  خان یونس  الوسطى غزة  الشمال

 0.004* 4.027 4.92 5.59 5.78 5.68 6.97 .واقع استخدام أجهزة الحاسوب والشبكات

 0.489 0.860 5.88 6.70 6.42 6.42 6.89  .قواعد البیانات

 0.015* 3.142 4.40 5.03 5.41 5.10 6.54  .البرمجیات

 GIS(.  2.46 3.53 2.24 2.99 2.53 2.783 *0.027(نظم المعلومات الجغرافیة

واقع استخدام البرمجیات والبرامج األمنیة 

  .وقواعد البیانات

5.58 5.12 4.97 5.05 4.37 1.323 0.262 

تكنولوجیا المعلومات لدى  مهارات استخدام

  .العاملین

6.30 6.65 6.58 6.30 6.78 0.699 0.593 

 0.188 1.551 4.88 5.38 5.42 5.50 6.04  .المعلومات اتكنولوجی

 0.059 2.309 6.42 6.74 5.58 6.34 7.06  .ماتالتنسیق لتطویر وتبادل المعلو

 0.043* 2.503 6.88 6.73 5.52 6.38 7.19  .التنسیق المعلوماتي في انجاز المهام

 0.147 1.715 6.28 6.66 5.70 6.21 7.08  .التنسیق العملیاتي على األرض

 0.049* 2.409 6.52 6.71 5.61 6.30 7.11  .التنسیق

 0.246 1.367 5.49 5.88 5.49 5.80 6.44 جمیع المجاالت معا
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  الرتبة العسكریة –" التباین األحادي" اختبارنتائج 

 المجال

  المتوسطات
ار

تب
خ
اال

ة 
یم

ق
  

ة 
لی
ما

حت
اال

ة 
یم

لق
ا

)
S

ig
(.

 

رائد فما 

  فوق
 نقیب

مالزم 

 أول

 0.690 0.372 5.57 5.76 5.68 .واقع استخدام أجهزة الحاسوب والشبكات

 0.800 0.224 6.36 6.49 6.58  .قواعد البیانات

 0.092 2.407 4.78 5.24 5.43  .البرمجیات

 GIS(.  3.47 3.03 2.86 1.312 0.271(نظم المعلومات الجغرافیة

 0.233 1.467 4.81 5.09 5.27  .واقع استخدام البرمجیات والبرامج األمنیة وقواعد البیانات

 0.011* 4.571 6.36 6.37 7.06  .مهارات استخدام تكنولوجیا المعلومات لدى العاملین

 0.194 1.649 5.24 5.46 5.66  .المعلومات اتكنولوجی

 0.349 1.058 6.15 6.44 6.62  .ماتلتطویر وتبادل المعلوالتنسیق 

 0.169 1.791 6.08 6.60 6.67  .التنسیق المعلوماتي في انجاز المهام

 0.584 0.540 6.12 6.43 6.38  .التنسیق العملیاتي على األرض

 0.308 1.185 6.11 6.49 6.55  .التنسیق

 0.174 1.762 5.56 5.84 6.00 جمیع المجاالت معا
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  سنوات الخدمة –" التباین األحادي" اختبارنتائج 

 المجال

  المتوسطات
ار

تب
خ
اال

ة 
یم

ق
  

ة 
لی
ما

حت
اال

ة 
یم

لق
ا

)
S

ig
(.

 

أقل من 

  سنوات6

أقل  - 6

 9من 
 فأكثر 9

 0.027* 3.666 5.43 5.53 6.08 .واقع استخدام أجهزة الحاسوب والشبكات

 0.272 1.310 6.12 6.41 6.75  .قواعد البیانات

 0.227 1.492 5.08 5.00 5.46  .البرمجیات

 GIS(.  3.16 3.03 3.19 0.110 0.896(نظم المعلومات الجغرافیة

 0.318 1.152 4.91 4.95 5.29  .واقع استخدام البرمجیات والبرامج األمنیة وقواعد البیانات

 0.458 0.783 6.54 6.44 6.73  .مهارات استخدام تكنولوجیا المعلومات لدى العاملین

 0.140 1.985 5.30 5.33 5.71  .المعلومات اتكنولوجی

 0.343 1.076 6.74 6.25 6.52  .ماتالتنسیق لتطویر وتبادل المعلو

 0.543 0.612 6.67 6.32 6.61  .التنسیق المعلوماتي في انجاز المهام

 0.313 1.168 6.76 6.17 6.42  .التنسیق العملیاتي على األرض

 0.350 1.054 6.72 6.24 6.51  .التنسیق

 0.271 1.312 5.83 5.67 6.00 جمیع المجاالت معا
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  سنوات الخبرة –" التباین األحادي" اختبارنتائج 

 المجال

  المتوسطات
ار

تب
خ
اال

ة 
یم

ق
  

ة 
لی
ما

حت
اال

ة 
یم

لق
ا

)
S

ig
(.

 

أقل من 

3 

  سنوات

أقل  - 3

  6من 
 فأكثر 6 

 0.112 2.205 5.33 5.90 5.70 .واقع استخدام أجهزة الحاسوب والشبكات

 0.701 0.356 6.31 6.43 6.58  .قواعد البیانات

 0.204 1.600 5.13 5.44 4.95  .البرمجیات

 GIS(.  2.81 2.97 3.82 3.830 *0.023(نظم المعلومات الجغرافیة

 0.577 0.552 5.16 5.14 4.93  .واقع استخدام البرمجیات والبرامج األمنیة وقواعد البیانات

 0.271 1.313 6.80 6.60 6.38  .استخدام تكنولوجیا المعلومات لدى العاملین مهارات

 0.591 0.527 5.46 5.56 5.35  .المعلومات اتكنولوجی

 0.396 0.929 6.69 6.38 6.25  .ماتالتنسیق لتطویر وتبادل المعلو

 0.798 0.226 6.62 6.42 6.39  .التنسیق المعلوماتي في انجاز المهام

 0.199 1.626 6.75 6.27 6.14  .العملیاتي على األرضالتنسیق 

 0.373 0.990 6.69 6.35 6.25  .التنسیق

 0.547 0.604 5.92 5.85 5.68 جمیع المجاالت معا
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  )في المجاالت اإلداریة(عدد الدورات التدریبیة  –" التباین األحادي" اختبارنتائج 

 المجال

  المتوسطات

ار
تب
خ
اال

ة 
یم

ق
  

ة 
یم

لق
ا

ة 
لی
ما

حت
اال

)
S

ig
(.

 

لم 

  أشارك

مرة 

  واحدة
  مرتان

ثالث 

 مرات

أربع 

مرات 

 فأكثر

 0.734 0.502 5.71 5.89 5.48 5.69 5.64 .واقع استخدام أجهزة الحاسوب والشبكات

 0.772 0.450 6.63 6.49 6.42 6.53 6.01  .قواعد البیانات

 0.710 0.536 5.07 5.24 5.20 4.86 5.51  .البرمجیات

 GIS(.  3.52 3.17 2.89 2.75 3.32 0.765 0.549(المعلومات الجغرافیةنظم 

واقع استخدام البرمجیات والبرامج األمنیة 

  .وقواعد البیانات

5.21 4.97 5.00 5.03 5.10 0.103 0.981 

مهارات استخدام تكنولوجیا المعلومات لدى 

  .العاملین

6.12 6.64 6.57 6.57 6.59 0.454 0.769 

 0.991 0.070 5.48 5.48 5.37 5.42 5.45  .المعلومات اتكنولوجی

 0.709 0.536 6.41 6.70 6.17 6.34 6.33  .ماتالتنسیق لتطویر وتبادل المعلو

 0.774 0.448 6.65 6.61 6.25 6.40 6.20  .التنسیق المعلوماتي في انجاز المهام

 0.712 0.533 6.32 6.42 6.06 6.64 6.20  .التنسیق العملیاتي على األرض

 0.787 0.429 6.45 6.57 6.15 6.46 6.24  .التنسیق

 0.935 0.206 5.84 5.89 5.66 5.81 5.75 جمیع المجاالت معا
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  )في مجال استخدام تكنولوجیا المعلومات(عدد الدورات التدریبیة  –" التباین األحادي" اختبارنتائج 

 المجال

  المتوسطات

ار
تب
خ
اال

ة 
یم

ق
  

ة 
لی
ما

حت
اال

ة 
یم

لق
ا

)
S

ig
(.

 

لم 

  أشارك

مرة 

  واحدة
  مرتان

ثالث 

 مرات

أربع 

مرات 

 فأكثر

 0.094 2.006 5.69 6.27 5.52 5.86 5.39 .واقع استخدام أجهزة الحاسوب والشبكات

 0.617 0.664 6.45 6.75 6.21 6.69 6.33  .قواعد البیانات

 0.094 2.007 5.13 6.00 5.04 5.25 4.81  .البرمجیات

 GIS(.  2.95 3.03 3.10 3.89 2.87 0.857 0.490(الجغرافیةنظم المعلومات 

واقع استخدام البرمجیات والبرامج األمنیة 

  .وقواعد البیانات

4.84 5.13 4.91 5.73 4.95 1.521 0.197 

مهارات استخدام تكنولوجیا المعلومات لدى 

  .العاملین

6.46 6.42 6.56 7.23 6.45 1.379 0.242 

 0.093 2.016 5.37 6.10 5.32 5.51 5.23  .المعلومات اتكنولوجی

 0.489 0.859 6.08 6.96 6.18 6.46 6.37  .ماتالتنسیق لتطویر وتبادل المعلو

 0.832 0.368 6.34 6.66 6.23 6.63 6.38  .التنسیق المعلوماتي في انجاز المهام

 0.819 0.385 6.02 6.39 6.21 6.53 6.24  .التنسیق العملیاتي على األرض

 0.744 0.489 6.14 6.66 6.20 6.54 6.32  .التنسیق

 0.262 1.323 5.66 6.32 5.65 5.89 5.64 جمیع المجاالت معا

  


