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أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التً تحمل العنوان:

"واقع إدازة املعيىٍبث ٍِ املصبدز املفخىحت ودوزهب يف حتسني أداء أجهصة
األٍِ يف احملبفظبث اجلْىبُت"
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األكادٌمٌة.
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إهداء
م الكريميف تقدي انر لمقاميما الكريـ كفضميما الكبير كمنزلتيما العالية حفظيما
إلى كالد ٌ

ا﵀ كرعاىما.

إلى زكجتي الكريمة " أـ أحمد " التي كقفت بجانبي كتحممت الكثير مف التعب
كالعناء ..فتقديرم ليا لصبرىا كمعاكنتيا كمساعدتيا لي حفظيا ا﵀ كرعاىا..
إلى مف مؤل ا﵀ بو حياتي ابني الغالي قرة عيني كحبيبي أحمد حفظو ا﵀ لنا كنفعنا
بو كنفع بو اإلسبلـ كالمسمميف..
إلى إخكتي كأخكاتي األعزاء ..
إلى أساتذتي الكراـ كأخص منيـ أستاذم الفاضؿ د .ىشاـ المغارم كاألستاذ الفاضؿ
د .خضر عباس ..
إلى أركاح الشيداء الذيف ىـ أكرـ منا جميعان ..
إلى أسرانا البكاسؿ الصامديف خمؼ القضباف ..
إلى إخكاننا العامميف..
إلى مقاكمتنا الباسمة ..
إلى مشاعؿ النكر كاليدل ،أبناء دعكتنا الغراء ..
إلى زمبلئي الطبلب  ..إلى كؿ المختصيف ..
أىدم ىذا العمؿ المتكاضع
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إن الحمد كمو هلل ،والشكر كمو هلل ،الميم إنا نحمدك ونستعينك ،ونستغفرك ونستيديك،
لك الحمد يا ربنا حتى ترضى ،ولك الحمد إذا رضيت ،ولك الحمد بعد الرضا ،وبعد:
امتثاالً لتوجيو النبي  " في قولو "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل " أخرجو أبك داكد
في سننو كصححو األلباني .
أتقدم بالشكر واالمتنان ألكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا في نظاميا
األكاديمي ومنياجيا التعميمي الفريد.
كما وأتقدم بخالص الشكر لألستاذ الفاضل د .ىشام المغاري المشرف عمى ىذا
البحث ،عمى جيده الذي بذلو وعممو الذي قدمو إلنجاز ىذا البحث.
وأتقدم بشكر خاص لألستاذ الفاضل د .خضر عباس ،عمى الجيد الرائع الذي قدمو،
حيث لم يبخل عمى بوقتو أو بعممو أو خبرتو إلنجاز ىذا البحث.
وأتقدم كذلك بالشكر أيضاً ألساتذتي جميعاً الذين لم يبخموا عمينا بما أكرميم اهلل
تعالى من عمم وخبرة ومعرفة.
كما أنني أقدم خالص شكري لجميع من وقفوا معي وساىموا بجيودىم في إعداد وانجاز ىذا
البحث.
أسأل اهلل تعالى أن يكرميم جميعاً وأن يجزييم خير الجزاء في الدنيا وكذلك في اآلخرة
إنو ولي ذلك والقادر عميو..

ث

ممخص الدراسة
تكتسب المعمكمات أىمية كبيرة في المجتمعات المتقدمة كالمجتمعات النامية عمى حد
سكاء ،ككذلؾ عمى صعيد كافة األنشطة التي نمارسيا في حياتنا ،كاف الحالة األمنية التي
تعيشيا المحافظات الجنكبية في فمسطيف تستدعي اىتمامان أكبر في جمع المعمكمات ،كنظ انر ألف

المصادر المفتكحة ليا قدرة عمى تكفير المعمكمات بالسرعة كالجكدة المناسبتيف فقد رأل الباحث
ضركرة تركيز الجيات األمنية في المحافظات الجنكبية عمى تمؾ المصادر ،كمف ىنا تبمكرت

مشكمة الدراسة ،حيث عبر الباحث عنيا بالسؤاؿ الرئيس التالي :ما كاقع إدارة جمع معمكمات
المصادر المفتكحة كدكرىا في تحسيف أداء األجيزة األمنية في المحافظات الجنكبية بفمسطيف؟

كقد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى كاقع إدارة المعمكمات مف المصادر المفتكحة األجيزة األمنية
في المحافظات الجنكبية ،كبياف مستكل التعاكف بيف أجيزة األمف في المحافظات الجنكبية
لتعظيـ االستفادة مف معمكمات المصادر المفتكحة ،ككذلؾ الكشؼ عف دكر إدارة المعمكمات في

تحسيف أداء األجيزة األمنية في المحافظات الجنكبية.
ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أف األجيزة كاإلدارات األمنية تتمتع بمستكل جيد في مجاؿ جمع

المعمكمات ،كأف العامميف يقكمكف ببذؿ الجيد الكافي إلنجاز عمميـ في الكقت المحدد،
ككذلؾ فإف أسمكب الثكاب كالعقاب ليس لو دك انر كبي انر في تحسيف األداء كذلؾ يشير لعمك

اليمة كاإليجابية التي يمتمكيا العاممكف فيما يتعمؽ بأعماليـ.

كقد أكصت الدراسة بتكصيات عدة مف أىميا أنو يجب االىتماـ العاـ كالكاضح مف قبؿ

الحككمة باألجيزة كاإلدارات التي تعمؿ في مجاؿ المعمكمات كخاصة المعمكمات الكاردة مف
المصادر المفتكحة ،كأنو يجب االىتماـ بالدراسات كاألبحاث العممية كمصدر مف المصادر

المفتكحة ،كاالعتماد عمييا في عممية جمع المعمكمات ،كما يجب تكثيؼ الدكرات التدريبية
في مجاؿ جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة لرفع مستكل أداء العامميف في ىذا

المجاؿ كزيادة إنتاجيتيـ.
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Abstract
Summary
Information has a great importance to both the developed societies and
the developing societies as well as to all the activities we carry out in our
lives. The security situation in the southern governorates of Palestine
requires greater attention., and because of the opened sources that are
able to provide information at the appropriate speed and quality, the
researcher saw the needs to focus on the security situation in the
southern provinces on those sources and thus the problem of the study
came, It can be expressed by the following main question: What is the
reality of managing the collection of the open sources of information
and its roles in improving the performance of the security services in the
southern governorates of Palestine?
The study aimed to:
Identifying the reality of the information management from the opened
sources and the security services in the southern governorates,
Explaining the level of cooperation between the security services in the
southern governorates to maximize the benefit of the opened sources of
information and Disclosuring of the role of the information management
in improving the performance of the security services in the southern
governorates
The most important results of the study:
The security agencies and the departments have a good level of
information gathering, The employees make the necessary effort to
complete their work on time and The method of reward and punishment
does not have any significant role in improving performance to indicate
the elites and positive that the workers have in relation to their work.
The study recommended several things, the most important of which
are:
The public and clear attention should be paid by the government to the
organs and departments that operate in the field of information,
especially information from the opened sources, Interest in scientific
studies and research as a source of the opened sources, and rely on them
in the process of collecting information, and Intensifying the training
courses in the field of collecting information from the opened sources to
raise the level of performance of the workers in this field and increase
their productivity.
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اىفصو األوه
اإلطبز اىعبً
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أوالً :مقدمة:
إف العالـ اليكـ يتفاخر بما يحقؽ مف إنجازات كتطكرات في مناحي الحياة المختمفة ،كىك

في تسابؽ مستمر لمحفاظ عمى استمرار ىذا التطكر ،كال شؾ أف الحاجة لممعمكمات جعمتيا
تحتؿ مرتبة ميمة في تسابؽ كتفاخر الدكؿ كالمؤسسات بيا ،إذ أنيا األساس ألم تطكر آخر

في أم مف مجاالت الحياة.
تعد أحد أىـ األصكؿ التي تسعي أم مؤسسة المتبلكيا لما ليا
كلذا ،فإف المعمكمات ٌ
مف أىمية كبرل في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة كغاياتيا ،ككذلؾ لتحقيؽ الميزة التنافسية ليا،
فأصبح دليؿ قكة المؤسسة كقدرتيا عمى االستمرار كالتقدـ كالتطكر مرتبط بما تممكو مف

معمكمات ،بؿ أكثر مف ذلؾ لقد أصبحت قكة الدكؿ كالمؤسسات تقاس بما تمتمكو مف معمكمات.

إف عممية جمع المعمكمات عممية ميمة في كؿ األعماؿ ،كىذه العممية تعتمد عمى

مصدريف أساسييف ىما :المصادر المغمقة كالمصادر المفتكحة ،أك كما يطمؽ عمييا آخركف
المصادر السرية كالمصادر العمنية ،كيتـ تحديد ىذه المصادر بحسب نكعية المعمكمات

المطمكبة ،ككذلؾ حسب الجية المعنية بيذه المعمكمات.

كبما أف عممية جمع المعمكمات مف مصادرىا المختمفة المفتكحة كانت أك المغمقة بيذا
الشكؿ مف األىمية ،كأف التسابؽ في تحقيؽ القكة بيذا المجاؿ ىك كاقع بيف الدكؿ كالمؤسسات

الييف ،كانما ىي عممية قد تككف
المختمفة ،كأف عممية جمع المعمكمات كذلؾ ليست باألمر ٌ
معقدة كتحتاج إلى كثير مف العمـ كالجيد كالخبرة ،مما يحتـ كجكد إدارة قكية فاعمة لتحقؽ
النجاح كالتقدـ في ىذا المجاؿ ،فكراء كؿ عمؿ ناجح إدارة ناجحة ،كبالتالي فإف إدارة جمع

المعمكمات تساىـ بشكؿ فعاؿ في قكة كتقدـ المؤسسة ،كفي تحسيف أداء العامميف في ىذا
المجاؿ؛ ال سيما تمؾ المؤسسات التي تيعنى بجمع المعمكمات ،خصكصان المؤسسات األمنية.
ربما يتبادر لذىف البعض عند الحديث عف عممية جمع المعمكمات بأف أكثر ما يعني
العامميف في التحرم األمني ىك البحث عف المعمكمات الخفية التي ال يعمميا اآلخركف كربما
نمحظ اىتمامان فعميان مف قبؿ ىؤالء العامميف بجمع ىذا النكع مف المعمكمات بحجة أف التكصؿ
إلييا ككشفيا يحقؽ ليـ إنجازات ميمة مف حيث كشفيـ لحقائؽ غامضة ،كحؿ قضايا شائكة،

كبالتالي فإف قضاء الكقت عندىـ لمتكصؿ ليذا النكع مف المعمكمات أكثر أىمية مف أف ينفؽ

أحدىـ كقتو عمى جمع معمكمات ىي متداكلة بيف أيدم عامة الناس.
0

إف عممية إدارة المعمكمات األمنية مف المصادر المفتكحة تعد مف أىـ أنشطة جمع
المعمكمات ،حيث إنو بدكنيا تسكد الفكضى كيستشرم الفساد في المجتمع ،كال تقكـ بو حياة.
كعمى ىذا األساس ،فإف حسف أداء األجيزة األمنية كاالستخبارية ككفاءتيا كفعاليتيا تعتمد بشكؿ

أساسي عمى العممية اإلدارية التي عمى أساسيا يتـ جمع المعمكمات ،إذ إف العممية اإلدارية ىذه
تعني االستغبلؿ األمثؿ لقكل األجيزة األمنية كمكاردىا البشرية ،مما يؤدم إلى تحسيف األداء

الكظيفي لدل تمؾ األجيزة ،كلذا فإف أداء العامميف في مجاؿ المعمكمات في األجيزة األمنية
بالتأكيد يعتمد عمى مدل نجاح العممية اإلدارية لدييـ ،حيث كمما كانت العممية اإلدارية أكثر

نجاحان كاف مستكل األداء الكظيفي في ىذه األجيزة أعمى.

لذلؾ فما أحكج األجيزة األمنية العاممة في فمسطيف بشكؿ عاـ ،كفي المحافظات
الجنكبية بشكؿ خاص لعممية إدارية سميمة كقكية تقكد المصادر المفتكحة كتستغميا استغبلالن
أمثؿ لتككيف منظكمة معمكماتية تفيد في اتخاذ ق اررات أمنية سميمة كناجحة ،مما يعطي ىذه

أداء أفضؿ في عمميا ،كتطك انر أكبر في تحسيف كفاءتيا كفعاليتيا ،فتصبح ىذه األجيزة
األجيزة ن
قكية كقادرة عمى حفظ األمف كفرض النظاـ.
كمف ىذا المنطمؽ تبمكرت فكرة ىذه الدراسة لدل الباحث كالتي جاءت بعنكاف كاقع إدارة
المعمكمات مف المصادر المفتكحة كدكرىا في تحسيف أداء أجيزة األمف في المحافظات الجنكبية

بفمسطيف.

2

ثانياً :مشكمة الدراسة وتساؤالتيا

تشكمت لدل الباحث مف خبلؿ نشأتو في أجكاء الصراع بيف الفمسطينييف كاالحتبلؿ

الصييكني بأف الفمسطينييف بحاجة لمتركيز بشكؿ أساسي عمى جمع المعمكمات مف مصادرىا
المختمفة كخاصة المصادر المفتكحة بإدارة سميمة كقكية ،مما يعطي نتائج أفضؿ في تحسيف

األداء األمني ليـ ،فيما يتعمؽ بالعامميف في المحافظات الجنكبية بفمسطيف.

كعند بناء األجيزة األمنية الفمسطينية (سكاء في مرحمة السمطة األكلى أك كذلؾ في

مرحمة السمطة الثانية) كاف أفراد أجيزة األمف ىـ أنفسيـ أفراد المقاكمة الفمسطينية ،فإنو تبيف لي
مف خبلؿ مبلحظاتي لمكاقع الذم تعيشو المقاكمة أك األجيزة األمنية أف ىناؾ ضعفان في ىذا

المجاؿ ،حيث إف رجاؿ األمف ال زالكا يعتمدكف بشكؿ كبير عمى المصادر السرية في جمعيـ

المعمكمات ،كانيـ بحاجة لتطكير قدراتيـ في عممية إدارة جمع المعمكمات مف مصادرىا
المفتكحة ،مما دفع الباحث لدراسة ىذا المكضكع الذم انطمقت منو مشكمة ىذه الدراسة.
كيمكف التعبير عف ىذه المشكمة بالسؤاؿ الرئيس التالي:
ما واقع إدارة جمع المعمومات من المصادر المفتوحة ودورىا في تحسين أداء األجيزة األمنية
في المحافظات الجنوبية بفمسطين؟
كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة اآلتية:
 .1ما كاقع إدارة جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة في األجيزة األمنية في المحافظات
الجنكبية؟

 .2ما مستكل التعاكف بيف أجيزة األمف في المحافظات الجنكبية لتعظيـ االستفادة مف معمكمات
المصادر المفتكحة؟

 .3ما دكر إدارة جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة في تحسيف أداء األجيزة األمنية في
المحافظات الجنكبية؟

 .4ىؿ يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05حكؿ
كاقع إدارة جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة ،كدكرىا في تحسيف أداء أجيزة األمف في

المحافظات الجنكبية تعزل إلى (الجياز األمني ،الرتبة العسكرية ،المحافظة ،سنكات

الخدمة ،المؤىؿ العممي ،العمر).
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ثالثاً :أىداف الدراسة

 -1التعرؼ إلى كاقع إدارة جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة في األجيزة األمنية في
المحافظات الجنكبية بفمسطيف.

 -2بياف مستكل التعاكف بيف أجيزة األمف في المحافظات الجنكبية لتعظيـ االستفادة مف
معمكمات المصادر المفتكحة بفمسطيف.

 -3الكشؼ عف دكر إدارة جمع المعمكمات في تحسيف أداء األجيزة األمنية في المحافظات
الجنكبية بفمسطيف.

 -4معرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ( ≤ α
 )0.05حكؿ كاقع إدارة جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة ،كدكرىا في تحسيف أداء
أجيزة األمف في المحافظات الجنكبية بفمسطيف تعزل إلى (الجياز األمني ،الرتبة العسكرية،

المحافظة ،عدد سنكات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،العمر).

رابعاً :أىمية الدراسة

تنبع أىمية ىذه الدراسة مف أىمية المرحمة التي تمر بيا المحافظات الفمسطينية بشكؿ

عاـ ،كالمحافظات الجنكبية بشكؿ خاص سكاء في طبيعة الصراع مع العدك الصييكني ،أك في
طبيعة الصراعات الداخمية التي تعاني منيا الساحة الفمسطينية كميا ،ككذلؾ طبيعة الصراعات

اإلقميمية التي تمر بيا المنطقة كالتي تؤثر بشكؿ قكم عمى األكضاع في المحافظات الجنكبية
بفمسطيف ،كما تستمد أىميتيا مف قيمة المعمكمات لمعمؿ األمني سكاء عمى المستكم العسكرم
أك السياسي أك االقتصادم أك االجتماعي ،حيث تحقؽ نتائج إيجابية إذا ما تكافرت بالقكة

كالجكدة المطمكبتيف ،كيمكف تحديد األىمية في النقاط التالية:

أوالً :األىمية النظرية لمدراسة:

تتمثؿ األىمية النظرية ليذه الدراسة في:

 -1قد تككف ىذه الدراسة مف أكائؿ الدراسات التي تتحدث عف ىذا المكضكع.
 -2قد تسيـ في رفد المكتبة العربية في مجاؿ األمف كالمعمكمات.

 -3قد تفيد ىذه الدراسة الباحثيف كالدارسيف كالميتميف بيذا المجاؿ.

5

ثانياً :األىمية التطبيقية لمدراسة:

 -1يمكف اعتبارىا خطكة يمكف االستفادة منيا في تطكير المعمكمات األمنية كادارتيا ،مف
خبلؿ تعامؿ األجيزة األمنية في المحافظات الجنكبية بفمسطيف مع المصادر المفتكحة،
كمف ثـ تحقيؽ السيطرة األمنية ،كفرض النظاـ ،كبث الطمأنينة في نفكس الناس.

 -2تساعد الدراسة المختصيف األمنييف في ضبط مياراتيـ ،كتحسينيا ،كتحقيؽ األمف
الداخمي بكافة أشكالو ألبناء شعبنا في قطاع غزة.

خامساً :متغيرات الدراسة
-1
-2

المتغير المستقل :إدارة المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

المتغير التابع :تحسيف أداء أجيزة األمف في المحافظات الجنكبية بفمسطيف.

سادساً :فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسية األولى:

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف كاقع إدارة جمع

المعمكمات مف المصادر المفتكحة كدكرىا في تحسيف مستكل األداء في األجيزة األمنية في
المحافظات الجنكبية.
كيتفرع مف ىذه الفرضيات الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 .1تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف المصادر المفتكحة
لممعمكمات كدكرىا في تحسيف مستكل األداء في األجيزة األمنية في المحافظات

الجنكبية.

 .2تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف كاقع ادارة جمع
المعمكمات مف المصادر المفتكحة كدكرىا في تحسيف مستكل األداء في األجيزة األمنية

في المحافظات الجنكبية.
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الفرضية الرئيسية الثانية:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع إدارة

جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة كدكرىا في تحسيف مستكل األداء في األجيزة األمنية في
المحافظات الجنكبية تعزل لممتغيرات الشخصية

كيتفرع مف ىذه الفرضيات الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع إدارة
جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة كدكرىا في تحسيف مستكل األداء في األجيزة

األمنية في المحافظات الجنكبية تعزل لمتغير العمؿ.

 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع إدارة
جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة كدكرىا في تحسيف مستكل األداء في األجيزة

األمنية في المحافظات الجنكبية تعزل لمتغير الرتبة.

 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع إدارة
جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة كدكرىا في تحسيف مستكل األداء في األجيزة

األمنية في المحافظات الجنكبية تعزل لمتغير المحافظة.

 .4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع إدارة
جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة كدكرىا في تحسيف مستكل األداء في األجيزة

األمنية في المحافظات الجنكبية تعزل لمتغير سنكات الخدمة.

 .5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع إدارة
جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة كدكرىا في تحسيف مستكل األداء في األجيزة

األمنية في المحافظات الجنكبية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

 .6ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ كاقع إدارة
جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة كدكرىا في تحسيف مستكل األداء في األجيزة

األمنية في المحافظات الجنكبية تعزل لمتغير العمر.
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سابعاً :حدود الدراسة

الحدود الزمانية :مف عاـ 2015ـ ،حتى عاـ 2017ـ.

الحدود المكانية :األجيزة األمنية في المحافظات الجنكبية بفمسطيف كىي:
 -1جياز األمف الداخمي.

 -2إدارة المباحث العامة.

 -3اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات.
الحدود الموضوعية :إدارة جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة في المحافظات الجنكبية

بفمسطيف.

ثامناً :منيجية الدراسة
 .1المنيج الوصفي التحميمي :استخدـ الباحث في ىذه الدراسة ىذا المنيج حيث يعتمد عمى
جمع البيانات كالحقائؽ كالمعمكمات كتبكيبيا كتحميميا كالربط بيف مدلكالتيا؛ مف أجؿ تفسيرىا
كالكصكؿ إلى استنتاجات عامة تسيـ في تحسيف الكاقع كتطكيره ،كقد تـ استخبلص البيانات

كالمعمكمات بالرجكع إلى األدبيات ،كنتائج الدراسات ،كالبحكث النظرية كالميدانية ذات الصمة
بالمكضكع ،ثـ بالنظرة التحميمية مف كجية نظر الباحث.

التعرؼ إلى آليات صنع القرار ،كالعكامؿ التي
 .2منيج صنع القرار :منيج تقميدم يساعد في ٌ
تؤثٌر فيو ،كفحص عقبلنية القرار ،كمدل تأثير الجيات الفاعمة كاألحزاب الحاكمة عميو،
تغير السياسة الخارجية ،ككيفية التأثير فييا ،كيرتكز عمى
كانعكاس ذلؾ كمو عمى ثبات أك ٌ
االستفادة مف الخبرة السابقة لصانع القرار كالمشاىدة كالتجربة كالخطأ كالتقميد ،كقد تمكف ىذا

المنيج مف تحقيؽ قدر مف النجاح في ظؿ ظركؼ كمكاقؼ معينة ،إال إف التطكرات
المعاصرة جعمت مف الصعكبة االعتماد عميو (شمبي.)156 :1997 ،
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تاسعاً :مفاىيم ومصطمحات الدراسة:
اإلدارة :يرل ستكنر كفريماف  Stoner & Freemanأف اإلدارة ىي" :عممية التخطيط

كالتنظيـ كالقيادة كالرقابة لممجيكدات الخاصة بأعضاء المنظمة ،ككذلؾ المجيكدات
الخاصة باستخداـ كافة المكارد التنظيمية األخرل لتحقيؽ أىداؼ محددة ليذه المنظمة".
(عبد الحميـ)5 :2007 ،

المعمومات :ىي كما عرفيا خضر عباس " مجمكع ما يتـ جمعو كتحصيمو مف بيانات

كمعمكمات خاـ ،عبر الكسائؿ العمنية في البحث ،كعبر الكسائؿ السرية ،عمى حد سكاء ".

(عباس.)9 :2013،
كىي كما عرفيا الباحث " حالة ذىنية يتـ فييا معالجة البيانات المتعددة كنقميا مف حالة
عدـ التأكد إلى حالة التأكد ،لتصبح ليا قيمة بعد المعالجة ،كذلؾ لبلستفادة منيا عند الحاجة
إلييا مف خبلؿ زيادة الحالة المعرفية لدل األفراد كالمؤسسات ،كتطكير ميارات كقدرات متخذم
القرار.
إدارة المعمومات :ىي جمع كادارة كتكزيع المعمكمات بكصفيا كردان استراتيجيان لممؤسسة ،كذلؾ
لتحقيؽ الكفاءة كالفاعمية فيما تصدره مف ق اررات كما تسعى إليو مف أىداؼ ( .قندلجي

كالسامراني)55 : 2002 ،

أك ىي العممية التي تتطمب استخداـ أدكات تكنكلكجيا المعمكمات لتكفير استخداـ أكثر فاعمية
ككفاءة لكؿ المعمكمات المتاحة لمساعدة المؤسسة في كافة المجاالت كالعمميات خاصة في
مجاؿ صنع الق اررات كاتخاذىا ،كما تمد األفراد بالمعمكمات البلزمة التي تساعدىـ عمى تحقيؽ

أىدافيـ ( .العتيبي )13: 2011 ،

تعريف إدارة جمع المعمومات :يعرؼ الباحث إدارة جمع المعمكمات بأنيا مجمكعة مف
األنشطة كالممارسات التي تيدؼ الي عممية مستمرة إليجاد المعمكمات كالحصكؿ عمييا مف
مصادرىا المختمفة ،بطرؽ أكثر كفاءة كفعالية ،بغرض االستفادة منيا في اتخاذ القرارات كالتنبؤ
بالخطكات المستقبمية لخدمة أىداؼ المؤسسة كتحقيقيا.
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األمن :شعكر اإلنساف بالسكينة كالطمأنينة عمى حاجاتو الدنيكية كاألخركية كبدكف تكمفة منو
عند تكفر أسبابو ( .المكح)232 :2006 ،

" كىك مجمكعة مف اإلجراءات التربكية كالكقائية كالعقابية التي تتخذىا السمطة لحماية الكطف
كالمكاطف داخميان كخارجيان انطبلقان مف المبادئ التي تؤمف بيا األمة ،كال تتعارض أك تتناقض مع

المقاصد كالمصالح المعتبرة " ( .حميد)5 :2012 ،

المعمومة األمنية :ىي مجمكع ما تحصمو كتنقمو المصادر (العمنية كالسرية) مف بيانات
كمعمكمات خاـ ،إلى األجيزة األمنية ،كيتـ تحكيميا إلى معارؼ بعد تحميميا كتقييميا ،ثـ تكزيعيا

لتمبية احتياج عممي ،أك حفظيا في األرشيؼ لحيف االستدعاء لمحاجة كالضركرة( .عباس،

)13 :2013
المصادر :يعرؼ (الحربي  )1990المصادر بأنيا منابع المعمكمات المختمفة بشرية كغير بشرية
كىي مستكدع المعمكمات بصؼ عامة ،كيذكر (الكردم كالمالكي )2002 ،أنو يعبر عف المكقع
الذم يمجأ إليو طالب المعمكمة لكي يستخمصيا منو ،كبيذا المعنى فإف مصادر المعمكمات تضـ
كؿ الكسائؿ كالقنكات التي يمكف خبلليا نقؿ المعمكمات مف المصدر إلى مف يطمبيا ،كمف ثـ
فإنيا ال تخرج عف ككنيا كعاء يحتكم عمى معمكمات مختمفة يمكف االستفادة منيا في العديد مف
المجاالت( .الفالح)16 :2005 ،

مصادر المعمومات:

يقصد بو المصدر الذم يحصؿ منو الفرد عمى معمكمات تحقؽ احتياجاتو مف المعمكمات أيان

كاف ىذا المصدر ( .ممحـ)18 :2011 ،

أك ىي جميع األكعية أك الكسائؿ أك القنكات التي يمكف عف طريقيا نقؿ المعمكمات إلى
المستفيديف منيا( .عكاشرية)12 :2016 ،
مصادر جمع المعمومات :المكاقع التي يمجأ إلييا مسؤكؿ األمف لمحصكؿ عمى المعمكمات

األمنية التي تساعده في ضبط األمف كمكافحة الجريمة ( .الفالح)16 :2005،

المصادر المفتوحة :مكاقع تحتكم عمى معمكمات ذات طبيعة عامة كمفتكحة كتضـ كافة

الكسائؿ المتاحة لمحصكؿ عمى المعمكمات غير المحظكرة ،كمف أىميا الصحؼ كالتمفاز
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كاإلذاعات كالكتب كالتقارير كدفاتر اليكميات كالصكر كالرسكمات كمكاقع االنترنت كالخرائط
كالمعارض كالمطكيات كالندكات كالمكتبات كمراكز البحكث كغيرىا "( .المرجع السابؽ)17 :

األجيزة األمنية :ىي األجيزة التي يقع عمييا عبء المحافظة عمى األمف بمفيكمو الشامؿ

اجتماعيا ( .المرجع السابؽ)18 :
اقتصاديا أك
سياسيا أك
جنائيا أك
سكاء كاف
ن
ن
ن
ن

المحافظات الجنوبية :ىي المحافظات الفمسطينية التي تقع جنكب الكطف كالتي يضميا

قطاع غزة كىي خمس محافظات ( ،محافظة شماؿ غزة كمحافظة غزة كمحافظة الكسطى
كمحافظة خانيكنس كمحافظة رفح ).

األداء :الكيفية التي يؤدم بيا العاممكف مياميـ أثناء العمميات اإلنتاجية كالعمميات المرافقة ليا
باستخداـ كسائؿ اإلنتاج المتاحة لتكفير مستمزمات اإلنتاج ،كإلجراء التحكيبلت الكمية كالكيفية

المناسبة لطبيعة العممية اإلنتاجية عمييا( .مزىكدة)86 :2001 ،
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الدراسات السابقة

-1حرز ،ابراىيم ( :)2016واقع إدارة المعمومات األمنية ودورىا في صنع القرار
بوزارة الداخمية في المحافظات الجنوبية.
حيث ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى كاقع إدارة المعمكمات األمنية بك ازرة الداخمية في
المحافظات الجنكبية ،كمعرفة مدل التكامؿ المعمكماتي بيف أجيزة ك ازرة الداخمية في المحافظات
الجنكبية ،ككمؾ الكشؼ عف دكر إدارة المعمكمات األمنية في صناعة القرار في ك ازرة الداخمية،

كقد اعتمد الباحث في دراستو المنيج الكصفي التحميمي.
وقد توصل الباحث لعدد من النتائج من أىميا :أنو يكجد لدل جياز األمف الداخمي
نظاـ إدارة المعمكمات ،حيث إف ىناؾ ىيكميات كسياسات كخططان كاضحة ،ككذلؾ تكجد رؤية
كاضحة حكؿ القضايا األمنية ،كيعتمد جياز األمف الداخمي سياسة التشاكر في إطار الفريؽ

الكاحد ،كايجاد بدائؿ لحؿ المشكمة كفؽ رؤية شمكلية تتناسب مع السيناريكىات.

وقد أوصت الدراسة بتوصيات عديدة ،من أىميا :تحسيف نظـ كأساليب جمع
المعمكمات األمنية ،كزيادة المقدرات التقنية لتطكير كفاءة عممية جمع المعمكمات ،كتعزيز سبؿ

تبادؿ المعمكمات بيف األجيزة كتطكير سياسة تبادؿ المعمكمات بيف األجيزة كتعديؿ إجراءاتيا،
ككذلؾ إنشاء كحدات متخصصة في عممية التبادؿ.

-2حميد ،معين ( :)2012المعمومة األمنية في ضوء الشريعة اإلسالمية وأثرىا
في تحقيق األمن .رسالة ماجستير تم مناقشتيا في الجامعة اإلسالمية.
ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف مفيكـ المعمكمة األمنية كعناصرىا كأىميتيا كمشركعية
جمعيا ،ثـ تطرؽ إلى جمع المعمكمة األمنية مف حيث األدكات كالكسائؿ كأثر ذلؾ في تحقيؽ

األمف ،ثـ تحدث في تحميؿ المعمكمة األمنية كأثر ذلؾ في تحقيؽ األمف.

وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج منيا :إف األمف حاجة إنسانية ممحة كضركرية كال تستقيـ
الحياة اإلنسانية بمعزؿ عنيا ،كاف المعمكمة األمنية تمثؿ كاحدة مف أىـ دعائـ العمؿ األمني
كركائزه ،بؿ تشكؿ العصب األساس الذم يحرؾ ماكنة العمؿ األمني بأسرىا ،كاف جكدة المعمكمة

األمنية تنعكس حتما بالخير عمى نتائج العمؿ األمني ،كاف معيارية الجكدة في المعمكمة األمنية
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ىي الصدؽ ،كالدقة ،كالكضكح ،كاف استخداـ الحيمة لمحصكؿ عمى المعمكمات مف مصادرىا

أمر مشركع ،ما لـ يخالؼ شرعان.

وأوصى الباحث في نياية بحثو :بأنو مف الضركرم تحقيؽ المعايير القياسية في كؿ مف يعمؿ

في حقؿ المعمكمة األمنية ،مف مرشديف كمحمميف ما استطعنا إلى ذلؾ سبيبلن ،كأف الدكلة مطالبة
بالرقابة عمى مجريات العمؿ األمني لدييا ،كرعاية حقكؽ رعاياىا كصيانتيا خصكصان عند

تىعرض األجيزة األمنية ليا ،كضركرة مكاكبة التطكر التكنكلكجي الحاصؿ في الحقؿ األمني
حكؿ العالـ مما يجعؿ العمؿ األمني أكثر نجاعةن.

-3عمي ،أحمد ( :)2012مفيوم المعمومات وادارة المعرفة .رسالة ماجستير

ىدفت الدراسة إلى تعريؼ ماىية المعمكمات كالمعرفة كمفيكميما كدكرىما في تقدـ

المجتمعات كتطكرىا ،كما تطرقت الدراسة إلى أىمية اقتصاد المعمكمات كالمعرفة كدكره في

تقميص الفجكة الرقمية بيف المجتمعات ،كدكر المكتبات كمراكز المعمكمات في إدارة المعرفة كردـ

اليكة الثقافية بيف المجتمعات ،كما بحثت الدراسة مصطمحات إدارة المعرفة ،كمكقع الدكؿ
العربية عمى خارطة المجتمع المعرفي كالتحديات التي تكاجو البمداف النامية عمكمان كالعربية
خصكصان في عصر االنفجار المعرفي ،كالتطكر التقني كالتكنكلكجي.

وتوصمت الدراسة إلى نتائج ميمة منيا :أف لممعمكمات أىمية كبيرة كدكر حضارم في خدمة
البحث العممي كالمجتمع بكؿ نشاطاتو ،كتعد المعمكمات سمعة اقتصادية جديدة كمكردان اقتصاديان
يساعد عمى الكفرة االقتصادية ،كالسعي المتسارع مف قبؿ الدكؿ المتقدمة لبناء المجتمع

المعرفي ،كمف أىـ سمات عصرنا الحاضر االنفجار المعمكماتي ،كظيكر اقتصاد المعمكمات
بكصفو نمطان جديدان مف االقتصاد.

وأوصى الباحث في نياية بحثو :بضركرة االىتماـ بدراسة ىذا المجاؿ كاجراء بحكث أكثر حكلو
سكاء عربيان أك عالميان ،كعمى المجتمعات العربية البدء بإنتاج المعمكمات بشكؿ و
كاؼ لمدخكؿ إلى

اقتصاد المعرفة ،كضركرة تعميـ ثقافة إدارة المعمكمات مف قبؿ المجتمعات العربية.
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-4النجار ،نداء ( :)2012دور إدارة الموارد البشرية في صناعة المعمومات في
ظل اقتصاد المعرفة (دراسة حالة الجامعة اإلسالمية)
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر إدارة المكارد البشرية في صناعة المعمكمات
في الجامعة اإلسبلمية مف خبلؿ محاكر الدراسة األساسية ،كمنيا الميارات األساسية لممكرد
البشرم في عصر المعمكمات  -البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات لمتحكؿ لبلقتصاد المعرفي،
كما ىدفت إلى التعرؼ الميارات التي ينبغي تكافرىا في المكرد البشرم لضماف نجاحو في
عصر المعمكمات ،كاستجبلء الغمكض تجاه مكضكع صناعة المعمكمات.

وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا :تكفر الميارات األساسية البلزمة في عصر

المعمكمات لدل العامميف في الجامعة اإلسبلمية كامتبلكيـ لميارات االستخداـ الفعاؿ لؤلدكات
االلكتركنية الخاصة بالمعرفة كالمعمكمات ،كتتمتع الجامعة اإلسبلمية بمستكل جيد في مجاؿ

الصناعة المعمكماتية ،مف حيث استخداميا لبرامج محكسبة تخدـ مختمؼ األقساـ كالدكائر.

وأوصى الباحث في نياية بحثو :بضركرة تطكير البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات

كمكاكبتيا آلخر المستجدات في عالـ تكنكلكجيا المعمكمات ،كرفع مستكل التعاكف مع القطاع
الخاص كتشجيعو عمى االستثمار في مجاؿ صناعة المعمكمات ،كالعناية بصناعة المعمكمات،
كتشجيع االستثمار في قطاع المعمكمات ،كزيادة استغبلؿ شبكة االنترنت لتعميـ الخدمات

كتسكيؽ صناعة المعمكمات.

-5العتيبييي ،عبييد العزيييز :)2011( ،إدارة المعمومييات ودورىييا فييي صيينع الق ي اررات
بالمديرية العامة لمجوازات بالرياض ،السعودية .رسالة ماجستير
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى مصادر المعمكمػات البلزمػة لصػنع القػ اررات بالمديريػة

العامة لمجػكازات ،كتحديػد مجػاالت اسػتخداـ كسػائؿ تقنيػة المعمكمػات فػي صػنع القػ اررات ،كتحديػد
الصػػعكبات التػػي تكاجػػو صػػانعي الق ػرار فػػي الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات بكسػػائؿ التقنيػػة الحديثػػة،

كمعرفة اإلجراءات التي يجب اتخاذىا لمتغمب عمى الصعكبات التي تكاجو الق اررات فػي الحصػكؿ
عمى المعمكمات.
وتوصيييمت الدراسييية إليييى نتيييائج ميمييية منييييا :بينػػت الد ارسػػة أف أىػػـ مصػػادر المعمكمػػات
االلكتركنية البلزمة لصنع الق اررات بالمديرية العامة لمجػكازات تمثمػت فػي :ارتبػاط المديريػة بقكاعػد

البيان ػػات المركزي ػػة الحاس ػػكبية مث ػػؿ مرك ػػز المعمكم ػػات ال ػػكطني كش ػػبكة الحاس ػػب اآلل ػػي الداخمي ػػة
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المرتبطػػة باألنظمػػة كالمعمكمػػات الخاصػػة بػػاإلدارة ،كىنػػاؾ صػػعكبات تكاجػػو صػػانعي الق ػرار فػػي
الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات بكسػػائؿ التقنيػػة الحديثػػة مػػف أىميػػا :نقػػص االعتمػػادات الماليػػة لتػػكفير

الكس ػ ػػائؿ التقني ػ ػػة الحديث ػ ػػة الت ػ ػػي تس ػ ػػاعد عم ػ ػػى ت ػ ػػكفير المعمكم ػ ػػات الخاص ػ ػػة ب ػ ػػالق اررات ،كغي ػ ػػاب
االسػ ػػتراتيجيات الفنيػ ػػة المكحػ ػػدة التػ ػػي تسػ ػػاعد عمػ ػػى تكحيػ ػػد مفػ ػػاىيـ كأسػ ػػس اسػ ػػتخداـ المعمكمػ ػػات
باإلضافة إلى نقص الػرامج الخاصػة التػي تسػاعد فػي الحصػكؿ عمػى المعمكمػات ككػذلؾ االفتقػار

إلى كجكد ىيكؿ معمكماتي كاضح.
وأوصى الباحث في نياية بحثيو :باتبػاع الطػرؽ كاألسػاليب الصػحيحة فػي صػناعة القػ اررات،
كذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ رب ػػط عممي ػػة ص ػػناعتيا بقاع ػػدة المرجعي ػػة المعمكماتي ػػة ،كاعتم ػػاد آلي ػػة مؤسس ػػية
معمكماتية تضػطمع بيػذه الميمػة ،كضػركرة اسػتيفاء كافػة المتطمبػات المعمكماتيػة البلزمػة لصػناعة
القػ ػ اررات ،كي ػػتـ ذل ػػؾ باعتم ػػاد ىيك ػػؿ معمكم ػػاتي مبن ػػي عم ػػى أس ػػس عممي ػػة ض ػػمف إط ػػار متكام ػػؿ
لممعمكمات ،ككضع الخطط كاالستراتيجيات الفنية المكحدة لتكحيد أسس استخداـ تمؾ المعمكمات.

-6القحطييياني ،عبيييد اهلل ( :)2011إدارة المعموميييات ودورىيييا فيييي تنميييية الميييوارد
البشيييرية مييين وجيييية نظييير ضيييباط مركيييز وادارات المعموميييات برئاسييية الحيييرس
الوطني.
ىييدفت ىييذه الدراسيية إلييى التعػػرؼ إلػػى دكر مركػػز كادارات المعمكمػػات فػػي رئاسػػة الحػػرس
الكطني ،كسبؿ تنمية المكارد البشرية بالرئاسة ،كالتعرؼ إلػى كاقػع دكر مركػز كادارات المعمكمػات
فػػي تنميػػة الم ػكارد البش ػرية كالصػػعكبات التػػي تحػػد مػػف دكر مركػػز كادارات المعمكمػػات فػػي تنميػػة

المكارد البشرية برئاسة الحرس الكطني.

كلتحقيؽ االىداؼ التػي يسػعى إلييػا الباحػث فػي د ارسػتو اسػتخدـ المػنيج الكصػفي ،كصػمـ

استبانة لجمع بيانات الدراسة ،كما خمصت الدراسة إلى العديد مف النتائج كالتكصيات.

وتوصييمت الدراسيية إلييى نتييائج ميميية منيييا :ضػػماف تحقيػػؽ السػرية التامػػة لمبيانػػات كالمعمكمػػات،
كتطػػكير نظػػـ المعمكمػػات لتحسػػيف أداء منسػػكبي رئاسػػة الحػػرس ،كتكجيػػو كارشػػاد العػػامميف الجػػدد،
كتحسيف مسؤكليات األداء لكؿ فرد ،كرفع الركح المعنكية لمعامميف ،كتحسػيف عبلقػات العمػؿ بػيف

العامميف.
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وأوصييى الباحييث فييي نياييية بحثييو :بتكعيػػة العػػامميف بأىميػػة تنميػة المػكارد البشػرية ،كتفعيػػؿ دكر
مرك ػػز إدارات المعمكم ػػات ف ػػي تبن ػػي اس ػػتراتيجية آني ػػة كمس ػػتقبمية لتنمي ػػة كتط ػػكير ق ػػدرات المػ ػكارد

البش ػرية ،كتػػكعيتيـ بأىميػػة الػػدكر ،كضػػركرة تحػػرم الدقػػة فػػي البيانػػات كالمعمكمػػات لضػػماف عػػدـ
تكرارىا كحمايتيا كعدـ فقدانيا.

 -7العنزي ،حمود ( :)2011تبادل المعموميات بيين األجييزة األمنيية فيي المممكية
العربية السعودية.
ىيدفت ىيذه الدراسية إليى اسػتقراء كاقػع تبػادؿ المعمكمػات بػيف األجيػزة األمنيػة فػي المممكػة
العربيػػة السػػعكدية لمكصػػكؿ إلػػى المػػأمكؿ مػػف عمميػة التبػػادؿ؛ كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ التعػػرؼ إلػػى كاقػػع
تبادؿ المعمكمات بيف األجيزة األمنية كالمعكقات التي تبادؿ المعمكمات كالحمكؿ التي ستؤدم إلى

تعزيز تبادؿ المعمكمات.

كلتحقيؽ األىداؼ التػي يسػعى إلييػا الباحػث فػي د ارسػتو اسػتخدـ المػنيج الكصػفي ،كصػمـ

استبانة لجمع بيانات الدراسة ،كما خمصت الدراسة إلى العديد مف النتائج كالتكصيات.

وتوصييمت الدراسيية إلييى نتييائج ميميية منيييا :كجػػكد آليػػو لتبػػادؿ المعمكمػػات بػػيف األجي ػزة األمنيػػة
تعتمد عمى عدة كسائؿ تقميدية تتمثؿ في المخاطبات الرسمية ،كالمجاف األمنية المشتركة كالثنائية

الدائمة كالمؤقتة ،كاالتصاؿ غير الرسمي ،ككسائؿ الكتركنيػة تتمثػؿ فػي الػربط اإللكتركنػي بمركػز

المعمكمػػات ال ػػكطني ،ككجػػكد معكق ػػات تحػػد م ػػف تبػػادؿ المعمكم ػػات بػػيف األجيػػزة األمنيػػة أىمي ػػا:
التفاكت في تطكر تقنية المعمكمات ،كعدـ تحديد صبلحيات التبادؿ ،كعدـ كضكح أنظمة التبادؿ

بيف المنظمات األمنية كالخكؼ مف كشفيا كأىداؼ سرية خاصة بالجياز األمني.

وأوصييى الباحييث فييي نياييية بحثييو :بتعزيػػز مقكمػػات تبػػادؿ المعمكمػػات بػػيف األجيػزة األمنيػػة عػػف
طريػػؽ العمػػؿ عمػػى تطػػكير سياسػػات التبػػادؿ ،كالعمػػؿ عمػػى تطػػكير الثقافػػة التنظيميػػة كنشػػر ثقافػػة
التبػػادؿ بالمعمكمػػات بػػيف المنظمػػات األمنيػػة ،كفيػػـ األىػػداؼ األمنيػػة لممنظمػػات األمنيػػة المسػػئكلة

عف األمف الكطني.
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-8نصيف ،عمر (2010م) :دور كفاية المعمومات في فاعمية اتخاذ الق اررات

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى دكر كفاية المعمكمات في فاعمية اتخاذ الق اررات في

الشركات الخاصة ،حيث أصبحت الفاعمية في اتخاذ الق اررات تعتمد بشكؿ كبير عمى كفاية
المعمكمات ،كتحدث الباحث عف بعض الطرؽ كاإلجراءات المستخدمة في الحصكؿ عمى
المعمكمات البلزمة التخاذ الق اررات ،ثـ تحدث عف المعكقات التي تكاجو متخذم الق اررات في

الحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة التخاذىا.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج ميمة منيا :أىمية تحديد مصادر الحصكؿ عمى المعمكمات
البلزمة لفعالية اتخاذ الق اررات في الشركات الخاصة ،كاف أفراد عينة الدراسة مكافقكف عمى
الطرؽ كاإلجراءات المستخدمة في الحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة لفعالية اتخاذ الق اررات ،كاف

أفراد عينة الدراسة مكافقكف مكاصفات المعمكمات البلزمة لفعالية اتخاذ الق اررات ،ككذلؾ إف أفراد

عينة الدراسة مكافقكف مكاصفات المعمكمات البلزمة لفعالية اتخاذ الق اررات.
وأوصى الباحث في نياية بحثو :بتحديد أىـ مصادر جمع المعمكمات البلزمة لفاعمية اتخاذ
الق اررات ،كتحديد الطرؽ كاإلجراءات المستخدمة في الحصكؿ عمى المعمكمات ،كتجنب
المعكقات التي تكاجو متخذم الق اررات في الحصكؿ عمى المعمكمات ،كاالسترشاد بآراء كخبرات

ذكم االختصاصات كأصحاب التجارب في الحصكؿ عمى المعمكمات.

-9المغاري ،ىشام ( :)2008االستراتيجية العسكرية لكل من مصر واسرائيل في
حرب أكتوبر 1973م .وتأثيرىا عمى نتائج الحرب .رسالة ماجستير

تناكؿ البحث االست ارتيجية لكؿ مف مصر كاسرائيؿ في حرب تشريف أكؿ/أكتكبر 1973ـ.

كاكتفى الباحث بثبلث مرتكزات مف االستراتيجية العسكرية ىي :النشاط االستخبارم ،كادارة
الحرب ،كاالعتماد عمى الدعـ الخارجي.
كتناكؿ الباحث النشاط االستخبارم لكؿ مف مصر كاسرائيؿ في حرب تشريف أكؿ/أكتكبر

1973ـ .حيث بدأ بمقدمة أكضح فييا مفيكـ النشاط االستخبارم ،كالمجاالت الرئيسية لذلؾ
النشاط ثـ ذكر أىـ معالـ النشاط االستخبارم المصرم كأتبعو بأىـ معالـ النشاط االستخبارم

اإلسرائيمي ،ثـ قارف بينيما.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا :أف االستراتيجية العسكرية المصرية أثرت عمى نتائج
حرب أكتكبر عاـ 1973ـ ،مف خبلؿ نجاحيا في النشاط االستخبارم ،كادارة الحرب ،كتمقي
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الدعـ الخارجي ،فكانت نتائج الحرب لصالح مصر ،في حيف فشمت إسرائيؿ في محصمة النشاط

االستخبارم ،لكف نجاحيا في إدارة الحرب كاعتمادىا عمى الدعـ الخارجي جعميا تتكازف مع

مصر في النتائج العسكرية النيائية.
وأوصى الباحث في نياية بحثو :بضركرة تطكير االستراتيجية العسكرية العربية مف خبلؿ
تطكير النشاط االستخبارم كاالستعداد لمحرب بغض النظر عف نشكب الحرب أك عدـ نشكبيا،
كتنسيؽ عبلقاتيا الخارجية مع الدكؿ العربية كالدكؿ الصديقة عمى أساس تبادؿ المصالح

كالتعامؿ بالمثؿ لتككف الدكؿ العربية أقدر عمى حسـ أية معركة قادمة مع إسرائيؿ.

 -10الزىرانييي ،جمعييان ( :)2008مجيياالت تطبيييق نظييم المعمومييات فييي االجيييزة
األمنية وسبل التعامل مع ميدداتيا.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى مجاالت تطبيؽ نظـ المعمكمات في االجيزة األمنية كسبؿ
التعام ػػؿ م ػػع مي ػػدداتيا كي ػػدؼ رئ ػػيس لمد ارس ػػة ،م ػػف خ ػػبلؿ الكش ػػؼ ع ػػف مج ػػاالت تطبي ػػؽ نظ ػػـ
المعمكمػػات فػػي المديريػػة العامػػة لممباحػػث ،كالتعػػرؼ إلػػى ميػػددات نظػػـ المعمكمػػات كمػػدل كعػػى
العػػامميف فػػي المديريػػة العامػػة لممباحػػث بميػػددات نظػػـ المعمكمػػات ،كمػػا ىػػي معكقػػات تػػأميف نظػػـ
المعمكمات كالسبؿ الكفيمة بالتعامؿ مع ميددات نظـ المعمكمات.

كلتحقيؽ االىداؼ التي يسعى إلييا الباحث في دراستو استخدـ المنيج الكصػفي التحميمػي،
كصمـ استبانة لجمع بيانات الدراسة ،كما خمصت الدراسة إلى العديد مف النتائج كالتكصيات.
وتوصمت الدراسية إليى نتيائج ميمية منييا :أف المجػاالت الميمػة لتطبيػؽ نظػـ المعمكمػات
ىػػي اسػػتخداـ أنظمػػة خاصػػة بحفػػظ األدلػػة الجنائيػػة التػػي تػػديف المطمػػكبيف أمنيػان ،كالميػػددات التػػي
تيػػدد نظػػـ المعمكمػػات ىػػي تيػػاكف بعػػض المػػكظفيف فػػي الحفػػاظ عمػػى كممػػة السػػر كفقػػداف كسػػائط

التخزيف ،كنسخ البرامج كالمعمكمات ،كعدـ كفاية اإلجراءات األمنية.

وأوصييى الباحييث فييي نياييية بحثييو :بإنشػػاء شػػعبة أك قسػػـ متخصػػص فػػي أمػػف المعمكمػػات
يتكلى مراقبة تنفيذ سياسات أمف المعمكمات ،كتكقيع العقكبات عمى المخالفيف أك مف يتسببكف في
تيديد أمف المعمكمػات ،ككضػع سػيناريكىات مسػبقة تتضػمف اإلجػراءات التػي يجػب القيػاـ بيػا فػي

حالة حدكث اختراؽ أمني ،كاعداد خطة بديمة في حالة الطكارئ.
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الفالح ،خالد (2005م) :مقومات التعامل مع المصادر المفتوحة لجمع

المعمومات األمنية .رسالة ماجستير
ىدفت ىذه الرسالة إلى التعرؼ إلى المصادر المفتكحة كأىميتيا كمميزاتيا لؤلجيزة
األمنية ككذلؾ مدل استخداـ األجيزة األمنية ليذه المصادر ،ثـ تعرض الباحث إلى مقكمات
كمعكقات تعامؿ األجيزة األمنية مع المصادر المفتكحة.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج ميمة منيا :أىمية استخداـ المصادر المفتكحة بجانب
المصادر السرية ،كأف الصحؼ كمصدر مفتكح حظي عمى درجة استخداـ كبيرة ثـ يمييا المكاقع
االلكتركنية ثـ إذاعات المرئية ،كتبيف مف الدراسة أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في
استخداـ األجيزة األمنية لممصادر المفتكحة لصالح جياز االستخبارات العامة.

وأوصى الباحث في نياية بحثو :بأنو يتطمب عمى األجيزة األمنية تكعية مسؤكلي األمف
بأىمية المصادر المفتكحة ككيفية االستفادة منيا ،كعمى األجيزة األمنية قبؿ أف تخكض في

المصادر المفتكحة أف تحدد المعمكمات ذات األىمية األمنية المباشرة أك غير المباشرة ،كعمى
أجيزة األمف أف تككف كاعية بيذه األنكاع كاألشكاؿ المختمفة كبخاصة تمؾ التي ليا صمة مباشرة
أك غير مباشرة باألمف ،كعمى األجيزة األمنية إنشاء إدارات متخصصة لبلستماع أك المشاىدة
كالتي قادرة عمى تغطية ساحات البث اإلذاعي كالتمفزيكني بمصادرىا المختمفة.

 -12اشتية ،بكر (2004م) :واقع اقتصاديات المعمومات في فمسطين وآفاقيا.
رسالة ماجستير

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكقكؼ عمى جانب بحثي يمكف كصفو بالحديث عف الساحة

العربية عمكما كالفمسطينية تحديدا ،حيث تمقي الضكء عمى ما بدأ يعرؼ عالميا باقتصاديات

المعمكمات التي تناكلتيا الدراسة مف خبلؿ استعراض األدبيات العالمية المختصة.

كتطرقت الدراسة لمقكمات مجتمع المعرفة الفمسطيني ،الذم يمكف اعتباره البنية
األساسية كالمادة الخاـ القتصاديات المعمكمات .فقاـ الباحث ببناء ىرـ عنقكدم يكضح أكلكيات
المعرفة الفمسطينية التي تبدأ باألسرة ،مرك انر بقطاع التعميـ بشقيو العاـ كالعالي ،كحركة البحث

العممي كالتطكير التقني ،كصكال لبلبتكار الذم تبنى عميو االقتصاديات العالمية.
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وتوصمت الدراسة إلى نتائج ميمة منيا :أف الدراسات كاإلحصاءات الفمسطينية تفتقر
لتصنيفات كأرقاـ صريحة تؤطر قطاع المعمكمات ضمف جممة تعريفات ك أطر إحصائية تجعؿ

مف قياس حجـ اقتصاديات المعمكمات عممية متاحة ،ك أمكف لمباحث كضع تصنيؼ مقترح

لقطاع المعمكمات الفمسطيني مف خبلؿ دراسة اآلليات التي اتبعتيا الدكؿ كالمنظمات االقتصادية

العالمية في ىذا المضمار ،كتـ تجميع أنشطة قطاع المعمكمات األكلي مف األنشطة كالقطاعات
االقتصادية المختمفة ،كىك ما تعذر بالنسبة لؤلنشطة المعمكماتية الثانكية ،كذلؾ لصعكبة فصميا

عف قطاعاتيا االقتصادية األـ ،ك تـ تقدير حجـ أنشطة قطاع المعمكمات الثانكم بشكؿ غير

دقيؽ كفؽ ما أتيح لمباحث مف إمكانات ،كبناء عميو تـ تقدير حجـ قطاع المعمكمات الفمسطيني
الكمي لؤلعكاـ مف ( )1999إلى )  ( 2002باستخداـ مقياس القيمة المضافة ،كىك ما بيف

ارتفاعا ممحكظا كحجـ مشاركة مرتفعة ألنشطة المعمكمات بكاقع (، %14.6 ، %13.5
 )%20.6 ، %19.9عمى التكالي.

وأوصى الباحث في نياية بحثو :تشكيؿ فريؽ عمؿ مختص مف قبؿ الجياز المركزم
لئلحصاءات الفمسطيني يعمؿ عمى قياس األنشطة المعمكماتية الفمسطينية األكلية كالثانكية كفقا
لمتصنيفات الكاردة في ىذه الدراسة ،ك تطكير نمكذج قياسي الستخراج القيمة االقتصادية

ألنشطة المعمكمات الثانكية الداخمة في القطاعات االقتصادية التقميدية( صناعية كزراعية

كخدمية )مما يمكف مف الحصكؿ عمى معمكمات دقيقة حكؿ حجـ قطاع المعمكمات الثانكم ،ك

تطكير دراسة لقياس حجـ التكجو االقتصادم العاـ لمدكلة نحك استيبلؾ كانتاج تكنكلكجيا

المعمكمات كاالتصاالت ،مع قياس أثر تمؾ التكنكلكجيا عمى التحكالت الييكمية في مدخبلت
العممية اإلنتاجية ،كعمى سكؽ العمؿ.

كيمكف القكؿ في النياية أف الحالة الفمسطينية بحاجة ماسة لتفعيؿ األنشطة المعرفية
كالمعمكماتية ،كترسيخ مفيكـ مجتمع المعرفة لدل المؤسسات الحككمية كاألىمية بمختمؼ فئاتيا،

مع زيادة االىتماـ بقطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت باعتباره القطاع االقتصادم األقدر

عمى التغمب عمى الظركؼ االقتصادية كالسياسية المتقمبة التي عاشيا كيعيشيا المجتمع

الفمسطيني ،مع ضركرة التأكيد عمى دكر المؤسسات العممية كالبحثية في خمؽ اقتصاد فمسطيني
راقي األداء كاالنتشار.
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التعقيب عمى الدراسات السابقة
تعددت الدراسات التي تحدثت عف المعمكمات ،كبعد ىػذا العػرض لتمػؾ الد ارسػات السػابقة،
نجد أف جميعيا تحدثت عف المعمكمات كلقد اتفقت الدراسات السابقة مع ىذه الدراسة في:
 -1جميعيا تناكلت الحديث عف المعمكمات.

 -2تشابيت في بعض اإلجراءات مثؿ منيج الدراسة كاألدكات المستخدمة.
كلك ػػف الد ارسػ ػػة الحالي ػػة اختمفػػػت عػػػف الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة كتميػ ػػزت عنيػػػا فػػػي أنيػ ػػا أكثػ ػػر تحديػ ػػدان

كتخصص ػان حيػػث إنيػػا تناكلػػت عمميػػة إدارة جمػػع المعمكمػػات مػػف المصػػادر المفتكحػػة كدكرىػػا فػػي
تحسيف أداء أجيزة األمف في المحافظات الجنكبية ،كبذلؾ تميزت ىذه الرسالة.

أوجو االستفادة من الدراسات السابقة
استفاد الباحث مف تمؾ الدراسات في العديد مف الجكانب منيا:
 -1إثراء اإلطار النظرم لمدراسة.

 -2بناء أدكات الدراسة كصياغة مشكمتيا ،كمناقشة

نتائجيا.

 -3االستفادة منيا في صياغة األىداؼ ككضع التساؤالت.
 -4التعرؼ إ لى أنكاع مختمفة مف الدراسات التي تناكلت مكاضيع مشابية لممكضكع
الحالي.

 -5مقارنة النتائج المتكقعة ليذه الدراسة بنتائج الدراسات السابقة.

أوجو التميز عن الدراسات السابقة (الفجوة البحثية)
م

اسم الدراسة

 -1حميد ،معيف ( :)2012المعمكمة

األمنية في ضكء الشريعة اإلسبلمية
كأثرىا في تحقيؽ األمف.

جوانب االتفاق
 تحدثت الرسالة عفالمعمكمة األمنية.

 أثر المعمكمة األمنيةفي تحقيؽ األمف.
01

جوانب االختالف
 -حدكد الدراسة.

 -أىداؼ الدراسة.

 -2عمي ،أحمد ( :)2012مفيكـ

 -مفيكـ المعمكمات.

 -3النجار ،نداء ( :)2012دكر إدارة

 -منيج الدراسة.

 -متغيرات الدراسة.

 -تحدثت عف

 -أىداؼ الدراسة.

 -منيج الدراسة.

 -متغيرات الدراسة.

المعمكمات كادارة المعرفة.

 مشكمة الدراسة. -حدكد الدراسة.

 أىداؼ الدراسة.المكارد البشرية في صناعة

المعمكمات في ظؿ اقتصاد المعرفة

 -4العتيبي ،عبد العزيز:)2011( ،

إدارة المعمكمات كدكرىا في صنع

الق اررات بالمديرية العامة لمجكازات

المعمكمات.

 تحدثت عف إدارةالمعمكمات

 -حدكد الدراسة.

 أىداؼ الدراسة. -حدكد الدراسة.

بالرياض ،السعكدية.
 -5نصيؼ ،عمر (2010ـ) :دكر
كفاية المعمكمات في فاعمية اتخاذ

الق اررات

 -6المغارم ،ىشاـ (:)2008

االستراتيجية العسكرية لكؿ مف

مصر كاسرائيؿ في حرب أكتكبر
1973ـ .كتأثيرىا عمى نتائج

 -منيج الدراسة.

 -متغيرات الدراسة.

 -تحدثت عف

 -أىداؼ الدراسة.

 -منيج الدراسة.

 -متغيرات الدراسة.

المعمكمات.

 تحدثت عفالمعمكمات.

 -حدكد الدراسة

 أىداؼ الدراسة. -حدكد الدراسة

الحرب.

 -7الفالح ،خالد (2005ـ) :مقكمات
التعامؿ مع المصادر المفتكحة

لجمع المعمكمات األمنية.

 -منيج الدراسة.

 -أىداؼ الدراسة.

 -حدكد الدراسة.

 -إدارة المعمكمات.

 تحدثت عفالمعمكمات.

 تحدثت عف المصادرالمفتكحة.

 -8اشتية ،بكر (2004ـ) :كاقع

اقتصاديات المعمكمات في فمسطيف
كآفاقيا.

 منيج الدراسة. تحدثت عفالمعمكمات.
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 متغيرات الدراسة. أىداؼ الدراسة. -حدكد الدراسة

اىفصو اىثبٍّ
اإلطبز اىْظسٌ
02

املبحث األوه
02

إدازة مجع املعيىٍبث ٍِ املصبدز املفخىحت

مقدمة:
إف مف أىـ ما يميز ىذه الحياة أنيا تقكـ أساسان عمى المعمكمات مف حيث جمعيا كحفظيا
كمعالجتيا ،بؿ كال يمكف أف تقكـ عمى األرض حياة دكف معمكمات ،فيي تدخؿ في أنشطة
الحياة كميا.
بالغا بالمعمكمات في شتى مجاالت الحياة السياسية
" إف عالمنا المعاصر يشيد
اىتماما ن
ن
كاالجتماعية كاالقتصادية كاألمنية ،كغيرىا باعتبارىا – أم المعمكمات – مناط التقدـ الحضارم
في المجاالت السابقة " ( قنديمجي)21 :2002 ،
كىنا ال بد أف يشير الباحث إلى أف المعمكمات تمثؿ لدل األفراد كالمؤسسات سبلحان ذك
حديف ،فمف خبلؿ ىذه المعمكمات يمكف تحقيؽ درجات عالية مف التنمية كالتقدـ كاالزدىار ،كما
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يمكف مف خبلليا القياـ بعمميات التخريب كالتدمير لؤلفراد كاألنظمة كالمؤسسات ،فالمعمكمات إذان
ليا جانباف جانب نافع كجانب ضار.
لذلؾ فإف أقدر الناس عمى التعامؿ مع األشياء في ىذه الحياة ىك مف يممؾ معمكمات
أكثر ،فبقدر ما يمتمؾ األشخاص أك المؤسسات مف معمكمات بقدر ما يككنكا في مكاقع أكثر
قكة.
" فبغير المعمكمات يحدث انفصاؿ المجتمعات اإلنسانية عف كؿ ما يجتاح العالـ مف ثكرة
في مجاؿ المعمكمات ،كىي الثكرة التي تمس بقكة انتقاؿ التقدـ العممي كالتقني مف مصادرىا في
الدكؿ المتقدمة إلى الدكؿ التي تطمب ىذه المعمكمات لمحاؽ بركب التقدـ المعاصر "( .عمي،
)51 :1994
كيرل الباحث أف المعمكمات مككف ميـ مف مككنات الحياة يحتاج إلييا األفراد كما
المؤسسات كالمجتمعات ،فالمعمكمات ىي الدليؿ األكيد إلى المعرفة التي ينتج عنيا اتخاذ
الق اررات كالتي ليا األثر الكبير في النجاح بدرجاتو المختمفة أك الفشؿ بدرجاتو المختمفة ،كفي
التقدـ كاالرتقاء أك التخمؼ كاالنحدار ،حيث إ ٌف دقة كسبلمة الق اررات يعكد لدقة كسبلمة

المعمكمات التي اعتمدت عمييا.

كسكؼ يقكـ الباحث في ىذا المبحث بدراسة المطالب التالية:
 -1عمـ المعمكمات.
 -2إدارة جمع المعمكمات.
 -3المصادر المفتكحة.
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املطيب األوه
عيٌ املعيىٍبث

أوالً :تعريف المعمومات وأىميتيا:
أ -تعريف المعمومات:
 -1المعمومات في المغة:
" المعمكمات مشتؽ مف مادة "ع ؿ ـ" كتدكر مشتقاتيا في نطاؽ العقؿ ككظائفو ،كالمفرد
العٍمـ :نقيض الجيؿ ،عمًـ ًعٍممان كعميـ ىك ىن ٍفسو ،كرجؿ عالـ ً
ً
يـ
ه ى
ى
ي
ي
كعم ه
ىى
معمكمة ،كالمعمكمة مشتقة مف ي
مف و
مماء فييما جميعان .كقاؿ سيبكيو :يقكؿ يعمىماء مف ال يقكؿ إالٌ عالًمان " ( .ابن منظور،
قكـ يع ى
)2052 :1988
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" إف كممة معمكمة في تعريفيا المغكم مأخكذة مف أصؿ )عمـ( أم المعرفة كاإلعبلـ
كاإلدراؾ كاإلرشاد كاليقيف كالتعميـ ...الخ .كمف ىذه التعريفات المغكية يظير كثير مف الحاجات
اإلنسانية كالعمـ بالشيء لتحقيؽ اليقيف الذم يقكـ عميو اإلدراؾ لبكاطف األمكر حتى يفيـ الفرد
ما يدكر مف حكلو ،كمف ىنا تظير فمسفة الحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمة "( .أبك عرقكب،
)13 :2012
 -2المعمومات في االصطالح:
المعمكمات ىي بيانات منسقة كمرتبة يمكف التفاىـ كالتكاصؿ بمكجبيا ،أم أنيا
مجمكعة مف البيانات المنظمة المنسقة بطريقة تكليفية مناسبة ،بحيث تعطي معنى خاصان،
كتركيبة متجانسة مف األفكار كالمفاىيـ ،تمكف اإلنساف مف االستفادة منيا في الكصكؿ إلى
المعرفة كاكتشافيا ،كالمعمكمات قد ال تككف شيئان يمكف لمسو ،أك يمكف رؤيتو ،أك سماعو ،أك
اإلحساس بو ،فنحف عادة نصبح عمى عمـ بشيء ما ،أك بمكضكع ما ،إذا ما ط أر تغيير عمى
حالتنا المعرفية في ذلؾ المكضكع ،كعمى ىذا األساس فإف المعمكمات ىي الشيء الذم يغير
الحالة المعرفية لمشخص في مكضكع ما أك مجاؿ ما( .قنديمجي ،عامر كآخركف)62 :2009 ،
كالمعمكمات " ىي الحقائؽ عف أم مكضكع أك األفكار كالحقائؽ عف الناس كاألماكف
أك أم معرفة تكتسب مف خبلؿ االتصاؿ أك البحث أك التعميـ أك المبلحظة "( .عمي:2012 ،
)478
كقيؿ " المعمكمات ..ىي جممة البيانات كالدالالت كالمعارؼ كالمضاميف التي تتصؿ

بالشيء أك المكضكع ،كتساعد الميتميف بالتعرؼ إليو كالعمـ بو ،فالمعمكمات إذف تكضح مفيكـ

الشيء كتعطيو قدره ،كتكضح سماتو كخصائصو كتبيف استخداماتو ككظائفو ،كقيؿ بأف المعمكمة
" ىي مجمكع ما يتـ جمعو كتحصيمو مف بيانات كمعمكمات خاـ ،عبر الكسائؿ العمنية في

البحث ،كعبر الكسائؿ السرية ،عمى حد سكاء "( .عباس)9 :2013 ،

أما ) (O’Brien,1990,p6فيرل أنيا "عبارة عف بيانات تمت معالجتيا ككضعيا
بصكرة ذات فائدة كمعنى لؤلشخاص المعنييف لتقابؿ احتياجاتو ")O’Brien, 1990: 48( .
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كما عرفت بأنيا " مجمكعة مف الحقائؽ كالمفاىيـ كالمعارؼ المسجمة التي يمكف أف
تفيد ،كتعنى في القياـ بعمؿ مف األعماؿ أك في اتخاذ قرار مف الق اررات "( .الفالح:2005 ،
)24
" كيعرفيا (قندلجي  )2011بأنيا مجمكعة مف البيانات كالمعطيات المنظمة كالمنسقة
بطريقة تكليفية مناسبة ،بحيث تعطي لمقارئ كالمستفيد معنى خاص ،حيث إف بيا تركيبة
متجانسة مف األفكار كالمفاىيـ ،التي تمكف اإلنساف مف االستفادة منيا بغرض كصكلو إلى نكع
مف أنكاع المعرفة ،كقد تقكده إلى اكتشاؼ معرفة جديدة "( .قنديمجي)24 :2011 ،
" كتعرؼ المعمكمة اصطبلحان بأنيا البيانات التي تمت معالجتيا لتحقيؽ ىدؼ معيف أك
الستعماؿ محدد ،ألغراض اتخاذ الق اررات ،أم البيانات التي أصبح ليا قيمة بعد تحميميا ،أك
تفسيرىا ،أك تجميعيا في شكؿ لو معنى كيمكف تداكليا كتسجيميا كنشرىا كتكزيعيا في صكرة
رسمية أك غير رسمية كفى أم شكؿ "( .أبك عرقكب)13 :2012 ،
أما (حشمت قاسـ) ،فقد عرؼ المعمكمات في كتابو (مدخؿ لدراسة المكتبات كعمـ
المعمكمات) عمى أنيا " تغير الحالة المعرفية لممتمقي ،كأنيا مرحمة كسطى ما بيف البيانات
( )DATAكىي المكاد الخاـ كالمعرفة )( ." (Knowledgeاشتية)22 :2004 ،
" فالمعمكمات ىي حالة ذىنية ،كمف ثـ فإنيا المكرد الذم بدكنو ال يمكف لئلنساف
استثمار أم مكرد آخر ،كعميو فإف مفيكـ كممة معمكمات كبما يتكافؽ مع عصر المعمكمات الذم
نعيشو اليكـ ينص عمى أف المعمكمات سمعة يتـ في العادة إنتاجيا أك تعبئتيا بأشكاؿ متفؽ
عمييا كبالتالي يمكف االستفادة منيا تحت ظركؼ معينة في التعميـ كاإلعبلـ كالتسمية أك لتكفير
محفز مفيد كغني التخاذ ق اررات في مجاالت عمؿ معينة "( .المحنط)6 :2007 ،
بينما عرفيا محمد حفناكم " بأنيا البيانات التي تمت معالجتيا لتصبح بشكؿ أكثر نفعا لممستقبؿ
كالتي ليا قيمة في االستخداـ الحالي أك في اتخاذ ق اررات مستقبمية " ،بينما عرفيا )لككاس( بأنيا
"تعبير عف حقيقة ،أك مبلحظة أك إدراؾ ،أك أم شيء محسكس أك غير محسكس يستعمؿ في
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تخفيض عدـ التأكد بالنسبة لحالة أك حدث معيف كيضيؼ معرفة لمفرد أك المجمكعة "( .سراج،
)131 :2005
كيعرؼ الباحث المعمكمات بأنيا حالة ذىنية يتـ فييا معالجة البيانات المتعددة كنقميا
مف حالة عدـ التأكد إلى حالة التأكد ،لتصبح ليا قيمة بعد المعالجة ،كذلؾ لبلستفادة منيا عند
الحاجة إلييا مف خبلؿ زيادة الحالة المعرفية لدل األفراد كالمؤسسات ،كتطكير ميارات كقدرات
متخذم القرار.
كبناء عمى تعريفنا السابؽ بأف ىناؾ مجمكعة مف العناصر تكافرت في
كعميو فإنو يمكننا القكؿ
ن

التعريؼ كىي:

 -1المعمكمة حالة ذىنية ،بمعنى أف العقؿ منشأىا كبو يتـ تككينيا.
 -2البيانات ىي األصؿ الذم تنشأ منو المعمكمات.
 -3المعمكمة ىي حالة انتقاؿ مف مرحمة عدـ التأكد إلى مرحمة التأكد.
 -4المعمكمة ليا قيمة.
 -5المعمكمة تنمي الحالة المعرفية لدل األفراد كالمؤسسات.
 -6المعمكمة تساعد عمى تطكير ميارات كقدرات متخذم القرار.
كعندما نتمقى المعمكمات فإنيا قد تككف تك ار انر أك تأكيدان لمعمكمات لدينا بالفعؿ ،كما يمكف أف
تككف إضافة إلى ما نعرفو بالفعؿ عف أحد المكضكعات ،باإلضافة إلى أنيا يمكف أف تككف
تصحيحان أك تعديبلن لمعرفتنا القائمة عف أحد المكضكعات ،أك فتحان لمجاؿ معرفة جديدة ".
(غرايبة : 2016 ،انترنت)

ب -مصطمحات ذات عالقة بالمعمومات:
-1البيانات:
البيانات في المغة:
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" ىي جمع بياف ،كبياف مف الفعؿ أباف أك بيف ،كأباف بمعنى ظير كاتضح عما يريد
كيقاؿ بيف الشجر :بدا كرقو أكؿ ما ينبت ،كبيف القرف :طمع "( .المعجـ الكسيط)80 :2004 ،
" كالبياف :الفصاحة كالمساف .كفي الحديث " إف مف البياف لسح انر" كفبلف أبيف مف فبلف
أم أفصح منو كأكضح كبلمان ،كالبياف أيضان ما يتبيف بو الشيء مف الداللة كغيرىا ،كبأف الشيء
يبيف بيانان :اتضح فيك بيف ككذا أباف الشيء فيك مبيف "( .الرازم)62 :1389 ،
البيانات في االصطالح:
" كتختمؼ البيانات عف المعمكمات حيث إف المعمكمات تعطي الفرصة التخاذ الق اررات
بما يتكفر لدييـ مف تحميؿ كامؿ كمف نتائج ليذا التحميؿ ،أما البيانات فتبقى مجرد معطيات
غامضة كمجردة ال يمكف االستفادة منيا إال بعد معالجتيا يدكيان باستخداـ الحاسكب "( .المحنط،
)6 :2007
كيعرؼ (أحمد) البيانات بأنيا " :ىي مجمكعة األرقاـ أك الحركؼ أك الرمكز أك الكممات
القابمة لممعالجة بكاسطة الحاسب اآللي ..كبعبارة أخرل ،البيانات ىي المادة الخاـ التي تستقى
منيا المعمكمات "( .عباس)11 :0212 ،
كيرل ( (cascio and awadأف البيانات ىي " مجمكعة مف الحقائؽ أك الرسائؿ أك
اإلرشادات أك اآلراء أك االتجاىات أم أنيا تمثؿ المادة األكلية لممعمكمات "Cscio,1994: ( .
) 47
" كالبيانات ىي المادة األكلية ،كىي المعطيات البكر – إف جاز التعبير – التي
تستخمص منيا المعمكمات ،كالبيانات ىي بناء البطاقة الشخصية كمادة استيفاء النماذج،
كقراءات أجيزة القياس ،كاإلشارات التي تنبعث مف أجيزة اإلرساؿ كتمتقطيا أجيزة االستقباؿ،
كالبيانات ىي ما ندركو مباشرة بحكاسنا ،كىي حركة العيف كايماءة الرأس ،كتغير مبلمح الكجو
كاشارات اليد ،كىذا بالطبع عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر "( .عمي)22 :1992 ،
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فالبيانات ىي عبارة عف " المكاد الخاـ ،التي تعتمد عمييا المعمكمات ،كالتي تأخذ شكؿ
أرقاـ أك رمكز أك عبارات أك جمؿ ،ال معنى ليا إال إذا تـ معالجتيا ،كارتبطت مع بعضيا
بشكؿ منطقي مفيكـ لتتحكؿ إلى معمكمة أك معمكمات "( .قنديمجي)08 :0211 ،
كيعرؼ (السبيعي) البيانات بأنيا " :أكصاؼ بدائية ألشياء أك أحداث أك نشاطات كىي
مخزنة كمصنفة كلكنيا ليست منظمة لتعطي أم شيء يحمؿ معنى" ،مثاؿ عمييا ...البيانات
المخزنة في جداكؿ قكاعد البيانات فيي إف لـ يتـ استرجاعيا بأحد لغات االستعبلـ لتعطي معنى
مفيد فسيبقى أسميا بيانات برغـ تنظيميا كتخزينيا "( .الزطمة)10 :0211 ،

-2المعرفة:
المعرفة في المغة:
" األصؿ في كممة معرفة اشتقاقيا مف الفعؿ عرؼ ،كمعرفة الشيء إدراكو بحاسة مف
الحكاس "( .الفيركزآبادم)595 :2005 ،

المعرفة في االصطالح:
كينظر إلى
المعرفة ىي " ما يفيمو الناس مف المعمكمات ككيفية استفادتيـ منيا ،ي

المعرفة عمى أنيا خميط مف التجارب ،كالقيـ ،كالمعمكمات المتصمة بمكضكع معيف كآراء الخبراء
في ىذا المكضكع ،مما يكفر إطا انر عامان لتقييـ كاستيعاب التجارب كالمعمكمات كتسخيرىا لخدمة
عمؿ معيف ،كعندما تقترف المعمكمات بالتجربة اإلنسانية فإنيا تتحكؿ إلى معرفة ،كقيؿ عف
المعمكمات أنيا المعرفة التي يتـ الحصكؿ عمييا مف دراسة كتحميؿ البيانات كتتعمؽ بحقيقة
معينة أك حدث بذاتو " (الشيرم)18 :2010 ،
كتعرؼ المعرفة عمى أنيا الحالة المعرفية األعمى مف اإلحاطة أك اإلدراؾ ،كتتضمف
المعرفة المشاركة كالفيـ النشط ،فضبل عف مقدرة عمى االرتفاع بمستكل الفيـ لمقابمة احتماالت
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الحياة ،كيمكف أف تشير المعرفة أيضان إلى السجؿ المنظـ لمخبرة البشرية مقدمة في تمثيؿ مادم
(كتب ،تقارير )....كقد تشير المعرفة أيضان إلى الحكمة التي تتضمف تطبيؽ المعرفة المحتكاة
في الرأم أك الحكـ اإلنساني ،كالذم يدكر حكؿ معايير أك قيـ معينة ،تعتبر مقبكلة بصفة عامة.
(طيمب)56 :2017 ،
كيعرؼ (عبلء الطاىر) المعرفة بأنيا " عممية بشرية ديناميكية حيث ترتبط أساسان
بالتفاعؿ البشرم كتبرر معتقدات تجاه الحقيقة كما أنيا تعتمد عمى الخبرات كالميارات كالحقائؽ
كالبيانات كالمعمكمات كالقيـ التي تـ معالجتيا بحيث تككف قابمة لحؿ المشكبلت التي تكاجو
المؤسسة مف خبلؿ صياغة الخطط كتنفيذىا "( .سبتي)19 :2016 ،
كيذكر (قاسـ) أف المعرفة ىي " المستكل األعمى مف مفيكـ المعمكمات مف حيث التعقيد
الحكـ،
فيي حصيمة االمتزاج الخفي بيف المعمكمات كالخبرة كالمدركات الحسية كالقدرة عمى ي
فنحف نتمقى المعمكمات كنمزجيا بما تدركو حكاسنا كنقارنيا بما تختزنو عقكلنا مف كاقع الخبرة
السابقة ،ثـ نطبؽ عمى ىذا المزيج ما بحكزتنا مف أساليب الحكـ عمى األشياء كصكالن إلى
النتائج كالق اررات أك استخبلصنا لمفاىيـ جديدة "( .فرج ا﵀)49 :2011 ،
إف عدـ تطبيؽ المعرفة يؤدم إلى حدكث فجكة بيف المعرفة كالعمؿ ،كما أف تطبيؽ
المعرفة يجعؿ المؤسسة منتجة ،كيحقؽ ليا قيمة مضافة كيمدىا بتغذية مرتدة قائمة عمى ما
يسمى (التعمـ بالعمؿ) كيردـ الفجكة بيف امتبلؾ المعرفة النظرية كتطبيقيا كبيا تكتمؿ دكرة
المعرفة إجماالن ،فالمعرفة تخمؽ أكالن ،كتنظـ ثانيان ،كتنشر كتجرل اقتساميا ثالثان ،كتطبؽ رابعان،
ككؿ ىذا يؤدم إلى خمؽ جديد كتكرار لممراحؿ "( .الشيرم)18 : 2010 ،
كالمعرفة كما عرفيا (القحطاني كآخركف) أنيا " كامؿ أرصدة اإلنساف مف المعمكمات
كالمفاىيـ كاآلراء كالخبرات كالمعتقدات كاالنطباعات كالتصكرات الذىنية التي تعتبر المرجع
األساسي لو في التعامؿ مع كؿ متطمبات الحياة "( .الزطمة)2011:12 ،
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كقد ذكر (الفالح) نقبلن عف (زكي الكردم) أنو ذىب رأم إلى تكضيح العبلقة بيف البيانات
كالمعمكمات كالمعرفة في صكرة المعادلة اآلتية المكضحة في الشكؿ ( ( : ) 1الفالح:2005 ،
)27
شكل ( ) 1

 -3أىمية المعمومات:
" يذكر نائؿ النكاعمة أف نجاح التنظيمات اإلدارية يتكقؼ عمى مقدار ما يتكفر لدل
المنظمة كصانع القرار مف معمكمات دقيقة كصحيحة ككاضحة ،ليذا تعد قدرة المنظمة عمى
أساسيا لترشيد عمميتي صنع الق اررات كالتخطيط بشكؿ يساعد
مطمبا
تكفير المعمكمات الضركرية
ن
ن

عمى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة بسيكلة كيسر ،فالمعمكمات مكرد ميـ لممنظمات اإلدارية بسبب

الحاجة ليا خاصة في العمميات اإلدارية ،إذ إف تكفرىا بصكرة صحيحة يساعد عمى اتخاذ
الق اررات الصائبة كاالبتعاد عف االرتجالية كالعشكائية "( .المعشر)22 :2006 ،
" كتكتسي المعمكمات أىمية بالغة في حياة األفراد كالمؤسسات ،فقد أصبحت مف أىـ
المكارد التي ال يمكف أف تستغني عنيا المؤسسات في القياـ بأعماليا كنشاطاتيا ،كخاصة في
ىذا العصر المميء بالمتغيرات السريعة كالمتبلحقة في مجاالت الحياة المختمفة ،كيمخص (مراد)
ىذه األىمية مف خبلؿ النقاط التالية:
 -1تمعب المعمكمات دك انر ميمان في إدارة المؤسسة داخميان مف خبلؿ تسييؿ القياـ بالكظائؼ،
فتكفر المعمكمات الصحيحة كفي الكقت المناسب يسيؿ مف أداء الكظائؼ كاتخاذ
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الق اررات السميمة ،كما أف انسياب المعمكمات بيف مختمؼ ىذه الكظائؼ عف طريؽ
االتصاالت الفعالة مف شأنو أف يرفع مف مستكل أداء المؤسسة ككؿ.
 -2تساعد المعمكمات المسيريف عمى صنع كاتخاذ الق اررات السميمة ،ذلؾ أنيا تعتبر المادة
األكلية لمقرار ،كبذلؾ تتمكف المؤسسة مف تحقيؽ النجاح كضماف االستمرار في مجاؿ
نشاطيا.
 -3أصبحت المعمكمات تشكؿ أصبلن مف أصكؿ المؤسسة مثؿ رأس الماؿ كالعنصر البشرم
كالمكاد الخاـ كغيرىا ،حيث يجب عمى المسيريف أف ينظركا إلييا عمى أنيا استثمار
يمكف استغبللو استراتيجيان لمحصكؿ عمى مزايا تنافسية كليس تكمفة يجب التحكـ فييا.
 -4أصبحت المعمكمات كذلؾ تشكؿ سمعة تستطيع المؤسسة بيعيا مثؿ أم سمعة أخرل.
 -5ال تقتصر أىمية المعمكمات عمى المستكل الداخمي لممؤسسة فقط ،بؿ تمتد إلى المستكل
الخارجي ،فيي تعد أداة ربط مع المحيط ،فالمعمكمات تمكف المؤسسة مف التعرؼ إلى
األحداث كالتطكرات التي تط أر عمى بيئة عمميا كالتي مف الممكف أف تؤثر عمييا ،كمنو
فإن المؤسسة تحاول من خالل الحصول على المعلومات التكٌف مع األوضاع
الجدٌدة"( .مراد)16 :2212 ،
كمف ىنا يرل الباحث أف المعمكمات ىي الركف األساسي الذم تقكـ عميو التنمية في
مجاالت الحياة المختمفة ،كسنعرض ألىمية المعمكمات في بعض ىذه المجاالت كمنيا:

 -1أىمية المعمومات في المجال االجتماعي:
لقد تميز الكاقع االجتماعي الذم نعيشو باالعتماد الكبير عمى المعمكمات ،كاف أم نجاح
في ىذا الكاقع ال يمكف أف يتحقؽ إال بقدر ما يتكفر مف معمكمات سميمة كدقيقة.
إف مف أبرز مظاىر استخداـ المعمكمات في المجاؿ االجتماعي ىك تكفر كتطكر شبكات
اإلنترنت كشبكات التكاصؿ االجتماعي.
كيرل الباحث أف المعمكمات قد أصبحت عامبلن ميمان في تقدـ كتطكر المجتمعات ،كاف
المجتمعات التي تعاني مف ضعؼ في المعمكمات لدييا ال يمكف بحاؿ مف األحكاؿ أف تكاكب
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عممية التقدـ كالتطكر االجتماعي ،كذلؾ إف المعمكمات بالتأكيد ليا دك انر حقيقيان ميمان كفعاالن في
الكصكؿ باألفراد إلى مستكيات متقدمة مف المعيشة ،كما أف ليا دك انر كبي انر في الحد مف المشاكؿ
االجتماعية المختمفة.

-2أىمية المعمومات في المجال السياسي:
إف السياسة تعني رعاية شؤكف الدكلة كاالىتماـ بمصالحيا الداخمية كالخارجية ،كىذا يعني
أف الدكلة البد ليا مف االتصاؿ كالتكاصؿ بالمكاطنيف مف جية كبالعالـ الخارجي – الدكؿ
األخرل  -مف جية أخرل ،كاقامة العبلقات المختمفة معيـ.
إف دكر المعمكمات في صنع السياسة العامة يتخذ أبعاد كمفاىيـ شاممة ،إال إنو يتبايف في
مستكياتو بتبايف مستكيات التطكر كالكاقع الذم تؤدم فيو ىذا الدكر ،كفي كؿ األحكاؿ فإف األثر
الفعمي لذلؾ الدكر يتحدد عمميان بمدل إنتاج كتبادؿ المعمكمات كاستخداميا كمرجعية شرطية
الزمة لعممية اتخاذ القرار ،كالجدير باإلشارة أيضا ىك أف قضية المعمكمات كحرية تداكليا في
مجاؿ السياسة أمر تجمى بصدؽ في العقكد األخيرة ،خاصة مع تحكؿ األنظمة السياسية مف
تسمطية إلى نظـ ديمقراطية ،كتزايد الكعي بأىمية المعمكمة كحجر أساس في بناء الدكلة
الحديثة"( .طيمب)99 :2007 ،
إف الدكؿ كالحككمات تنمك كتقكل بقدر ما تممؾ مف المعرفة كالمعمكمات المنظمة لجميع
أعماؿ كمياـ الدكلة ،كىي باختصار تمثؿ المرشح األفضؿ لبلستفادة مف ثكرة المعمكمات في
المجاؿ السياسي.
" إف تدفؽ المعمكمات بانتظاـ إلى صناع السياسة العامة يمكنيـ مف متابعة مختمؼ
التطكرات كما يجرم في نطاؽ مجاؿ اختصاصيـ ،كتجعميـ قادريف عمى كشؼ االنحرافات التي
قد تحدث أثناء تنفيذ السياسات العامة ،كىك ما دفع معظـ الدكؿ النامية كالعربية خصكصان إلى
تحكيؿ اىتماماتيا إلى دكر المعمكمات في تحديد معالـ الطريؽ الذم تسمكو الييئات الحككمية
في مكاجية التحديات البيئية ،كايجاد التكازف بيف األداء الكظيفي كاألىداؼ المرسكمة ،كقد ساعد
عمى تبمكر ىذا الدكر التغير في مفيكـ السيادة ،كدكر الدكلة كالتسارع في اإلنجازات المعمكماتية
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كثكرة االتصاالت مف جية ،كدمقرطة المؤسسات السياسية كالسمكؾ السياسي مف جية أخرل
بانتشار الكعي كاتساع ىامش الحرية لمفاعميف في السياسة عمى اختبلؼ اتجاىاتيـ ،كاف فعالية
كنجاعة السياسات العامة يتكقؼ عمى مدل تكفر المعمكمات كمبلءمتيا كمصداقيتيا كدقة
مصادرىا ،التي تككف بمثابة محددات يسترشد بيا القادة السياسيكف ككؿ العامميف بالسياسة عند
صنعيـ لمسياسات العامة "( .طيمب)17 :2007 ،

-3أىمية المعمومات في المجال االقتصادي:
" إف عمـ االقتصاد يتعمؽ كبصكرة مباشرة بحياة اإلنساف بشكؿ عاـ ،إذ يساعد عمى فيـ
الطريقة التي ينسؽ بيا المجتمع بيف إمكانياتو كحاجياتو ،فاإلنساف سكاء كاف مستيمكان أك منتجان
أك مستثم انر أك حتى مف ضمف مجمكعة متخذم القرار ،يكاجو باستمرار قضية اتخاذ ق اررات
اقتصادية مختمفة "( .النصر)17 :1992 ،
" كيعتبر عمـ االقتصاد أحد العمكـ االجتماعية ،ييتـ أساسان بالطريقة التي يختار المجتمع
بيا أف يكظؼ مكارده اإلنتاجية النادرة لتحقيؽ أىدافو االقتصادية المتعددة "( .النصر:1992 ،
)37
إف المشكمة االقتصادية تكمف في الندرة النسبية لممكارد االقتصادية ،كاف أم عبلج يمكف
أف يتـ طرحو ال يمكف إال أف يعتمد عمى كـ مف المعمكمات ،كيتكقؼ مدل إمكانية حؿ تمؾ
المشكمة كنجاح أم حؿ عمى مدل أىمية كقكة ما يتكفر لدل العمماء كالخبراء مف معمكمات
كسبلمتيا ،فكمما تكفرت المعمكمات بشكؿ كبير كسميـ كاف العمماء أقرب لكضع حمكؿ أفضؿ
كالعكس صحيح.
ككذلؾ إف المشاريع االقتصادية اليكـ ال يمكف أف يتـ تنفيذىا إال بعد دراسات الجدكل
االقتصادية كالتي تبيف نتائجيا مدل إمكانية نجاح أك فشؿ تمؾ المشاريع ،كتكصي بالتنفيذ أك
كبناء عمى نتائج تمؾ الدراسات يتـ قبكؿ أك رفض تنفيذ تمؾ المشاريع.
بعدمو،
ن
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إف دراسات الجدكل االقتصادية ما ىي إال تخطيط مستقبمي يعتمد عمى كـ كافر مف
المعمكمات الحاضرة سكاء فيما يتعمؽ بأمكر التكاليؼ أك السكؽ أك الطمب كالعرض أك غير
ذلؾ.
كمف ناحية أخرل ،ففي عصرنا الراىف – خصكصان في الدكؿ التي تيتـ بالمعمكمات-
ينظر لممعمكمات عمى أنيا سمعة تباع كتشترل ،كيتـ التسكيؽ ليا.
كقد كصؼ األستاذ (بيتردرككر) تغيير النمط االقتصادم األمريكي كنمك اقتصاد المعرفة
بأف " صناعة المعرفة التي تنتج كتكزع المعمكمات كاألفكار بدالن مف السمع كالخدمات قدرت في
عاـ 1955ـ ،بأنيا تمثؿ  %25مف إجمالي الناتج القكمي لمكاليات المتحدة األمريكية ،كىذه
النسبة تقدر بثبلثة أضعاؼ ما كانت تمثمو في عاـ 1900ـ ،كبحمكؿ عاـ 1965ـ ،أم بعد
عشر سنكات فإف صناعة المعرفة أصبحت تمثؿ ثمث الناتج القكمي ،أم أف كؿ دكالر يكسب أك
ينفؽ في االقتصاد األمريكي سكؼ يتأثر إلى حد كبير بإنتاج كتكزيع األفكار كالمعمكمات
كالحصكؿ عمييا ،كقد تغير نمط االقتصاد األمريكي مف اقتصاد السمع الذم كاف محكر
االقتصاد األمريكي حتى الحرب العالمية الثانية إلى اقتصاد المعرفة المبني عمى نظـ
المعمكمات"( .عقكني ،ب.ت)68 :

-4أىمية المعمومات في المجال العسكري:
" إف الجيكش تحتاج المعمكمات أكثر مف غيرىا لذا تسعى لمحصكؿ عمييا بعدد مف الطرؽ
مثؿ كسائؿ اإلعبلـ ،اإلنترنت ،البحكث كالتطكير ،الثقافة بكجو عاـ ،كمصادر أخرل ،كمف ىنا
فإف استراتيجية اكتساب منيجية لبلستفادة مف تمؾ المعمكمات تسيـ في كضع قائمة ليذه
األمكر ،كتحدد أم منيا يحتاج األمر لتطكيره "( .تكفمر كىايدم ،ب.ت)189 :
" كىناؾ العديد مف كسائؿ االستطبلع الحديثة ،التي تمعب دك انر ميمان في تكفير
المعمكمات ،فقد تطكرت األقمار الصناعية ،حيث بمغت الصكر كالمعمكمات الكاردة منيا حدان
فائقان مف الجكدة كالدقة لـ تبمغيا مف قبؿ ،كالرادارات يمكنيا كشؼ التحركات المعادية فكؽ
مساحة شاسعة مف األرض ،كتـ تزكيد أغمب األسمحة بمستشعرات ،تستطيع الحصكؿ عمى
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معمكمات دقيقو عف ميداف الصراع ،إلى جانب أدكات أخرل كالتصكير الجكم ،كالطائرات غير
المأىكلة ،كلقد أدل التقدـ التكنكلكجي في نظـ االستطبلع إلى تعقيد السباؽ بيف الدكؿ في
الحصكؿ عمى المعمكمات ،ككاف لذلؾ أثره الكاضح عمى شكؿ المنظكمة العامة لبلستطبلع التي
أصبحت تشتمؿ عمى كسائؿ فنية ،مف مستشعرات ،كمنصات حاممة ،ككصبلت نقؿ بيانات،
عبلكة عمى مراكز لممعالجة اإلشارية كالمعمكماتية "( .مجمة درع الكطف)2013 ،
" إف الجيكش المتقدمة مثميا مثؿ الشركات عمييا أف تخزف كتعالج المعمكمات بكميات
ضخمة ،كيتطمب ذلؾ استثمارات ضخمة في تكنكلكجيا المعمكمات ،حيث إف تكنكلكجيا
المعمكمات العسكرية تشمؿ نظـ حاسبات مف كؿ األحجاـ ككؿ األنكاع ،كاف طبيعة كتكزيع كقدرة
كصبلحية االستخداـ كالمركنة في مثؿ ىذه النظـ بما في ذلؾ ربطيا مع الرادار كالدفاع الجكم
كالقمر الصناعي كشبكات االتصاالت ستميز الجيكش المتقدمة مف كاحد آلخر "( .تكفمر
كىايدم ،ب.ت)191 :
كال يخفى عمى أحد ما تسعى إليو الدكؿ اليكـ مف التسابؽ في مجاؿ التصنيع العسكرم
كالحربي ،كاف ما تـ الكشؼ عنو حتى المحظة مف الصناعات الحربية المتقدمة كاألسمحة
المتطكرة باختبلؼ أشكاليا كأنكاعيا كقدراتيا ،لتحقيؽ كامتبلؾ القكة كالردع ىك بالتأكيد بما تممكو
تمؾ الدكؿ مف معمكمات قكية في ىذا المجاؿ.

-5أىمية المعمومات في المجال األمني:
" إف أىمية المعمكمة في مجاؿ كنطاؽ العمؿ األمني ،تكمف بالدرجة األكلى في ككنيا
تشكؿ جممة مف المعارؼ التي تستخمص منيا ،كىي تمثؿ النافذة الرئيسية التي تكصؿ إلى
كشؼ الجرائـ كضبط مرتكبييا ،فضبل عف ككنيا قد تمنع كقكع الجريمة أصبل قبؿ حدكثيا ،كما
أنو مف خبلؿ تحصيؿ كتحميؿ المعمكمة األمنية يبصر العاممكف في المؤسسة األمنية
كالمسؤكلكف بالمزاج العاـ لمجميكر ،كتكشؼ لقيادة العمؿ األمني أحاسيس المكاطنيف
كاحتياجاتيـ كتطمعاتيـ ،لتأخذ ذلؾ في حساباتيا في إدارة شئكف ىذا العمؿ األمني ،كبالتالي
تقدـ ىذه المؤسسة ألصحاب القرار السياسي الرؤية الصائبة حكؿ حالة الجماىير ،مما يؤدم
لرسـ سياسات مف قبؿ الدكلة تتناغـ مع االحتياج العاـ ،كال تبنى عمى مزاج شخصي أك فئكم
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أك حزبي ،أك عمى أساس احتياج الطبقة الحاكمة كالمنتفعيف مف حكليا ،فالمؤسسة األمنية التي
ال تجمب معمكمات صحيحة ،أك تعمى عف حقيقة اتجاىات الرأم العاـ تتعرض بصكرة مؤكدة
لمفشؿ كلمخاطر غير محدكدة نتيجة عدـ تطابؽ ىذه السياسات أك الق اررات مع احتياجات
المكاطنيف الفعمية كتطمعاتيـ كآماليـ ،مما يعرض جيكد ىذه المؤسسة لمتعثر في تحقيؽ أىدافيا
المرجكة ،كيعرض أعماليا لتدىكر محقؽ " ( .عباس)30 : 2013 ،
فاألجيزة األمنية تعد مف أبرز أجيزة الدكلة ذات العبلقة بالمعمكمات حيث تعتمد تمؾ
األجيزة كثي انر عمى المعمكمات في محاربة الجريمة كالقضاء عمى المجرميف كفرض النظاـ،
كتحقيؽ األمف كاألماف لممكاطنيف.
كيرل (ككببلند) أف " أمف أم دكلة يتكقؼ عمى المعمكمات التي تصؿ إلييا مف قبؿ
مصادرىا االستخبارية ،كالتي تنير الطريؽ أماميا التخاذ الق اررات المناسبة ،كمف ىنا تنبع
ضركرة أف يككف لكؿ دكلة مؤسسة استخباراتية كإحدل المؤسسات الميمة فييا ،مما يتطمب
العمؿ عمى تنظيميا كتكفير اإلمكانيات البلزمة ليا ،كعمى تطكيرىا حتى تتكافر ليا القدرة عمى
تحقيؽ أىدافيا ،كما تشكؿ المعمكمة في العمؿ األمني قكة فاعمة ،ألنو بكاسطة ىذه المعمكمة
يتـ رسـ سياسة الدكلة عمى المستكل الداخمي كالخارجي ،كلقد قيؿ قديمان " إف المعمكمات ىي
عيف القيادة كأذنيا ،كال يمكف القياـ بأم خطكة دكف معمكمات كاذا كنت تبغي التيقف مما يرمي
إليو عدكؾ فعميؾ أكال أف تقدر قدرة خصمؾ ،مثمما تقدر ميارتؾ في لعبة البككر ،ثـ تضع
نفسؾ مكانو ،كتفكر بما يفكر بو لفترة ،ثـ تضع خطتؾ كتتصرؼ كما لك كنت مكانو في تمؾ
الظركؼ " (المرجع السابؽ)29 ،
كسكؼ يقكـ الباحث في ىذا البحث بتناكؿ ىذا المكضكع مفصبلن حيث أف حكلو يدكر
مضمكف البحث.
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-6أىمية المعمومات في اتخاذ الق اررات:
" تكصؼ عممية اتخاذ الق اررات بأنيا قمب اإلدارة ،كما يكصؼ المدير بأنو متخذ ق اررات
كأف قدرتو عمى اتخاذ الق اررات كحقو في ذلؾ ىك الذم يميزه عف غيره مف أعضاء التنظيـ
اإلدارم ،كمف ىنا فإف عممية اتخاذ الق اررات ىي محكر العممية اإلدارية كأف النجاح الذم تحققو
أية منظمة يتكقؼ عمى قدرة ككفاءة قيادتيا عمى اتخاذ الق اررات المناسبة ،كيعتبر مكضكع اتخاذ
أثر في حياة األفراد كحياة المنظمات اإلدارية
الق اررات بشكؿ عاـ مف أىـ العناصر كأكثرىا نا
كحتى في حياة الدكؿ "( .شبير)66 :2006 ،

كيرل )خشبة) " أف المدراء يحتاجكف إلى المعمكمات في جميع المنشآت ،فالمدراء بجميع
مستكياتيـ يقكمكف بصفة مستمرة بأداء مياـ كظائفيـ اإلدارية ،كنجاح أم عمؿ إدارم يتحدد
بمدل تنفيذىـ ىذه الكظائؼ بطريقة جيدة ،كيعتمد ذلؾ عمى احتياجاتيـ لممعمكمات بصكرة
مناسبة ،حيث إف كؿ كظيفة مف الكظائؼ اإلدارية تتضمف اتخاذ قرار ،كيجب أف يككف اتخاذ
القرار مدعمان بمعمكمات جيدة ،فإذا كانت معمكمات المدير ضعيفة ،فسكؼ يؤدم ذلؾ إلى قرار
ضعيؼ يصبح ضحية ىذه المعمكمات الرديئة ،كبالتالي لف يحقؽ العمؿ اإلدارم األىداؼ
المرجكة " ) .فرج ا﵀)62 :2011،
" إف ما يجعؿ الق اررات الركتينية أك التشغيمية بسيطة كسيمة التنفيذ أنيا تحدث في ظركؼ
التأكد ،كذلؾ ألف متخذ القرار يككف كاعيان بكؿ الظركؼ المحيطة بيا في شكؿ معمكمات سابقة،
أما الق اررات غير الركتينية أك االستراتيجية فإف ما يصعبيا ىك غمكض ظركؼ اتخاذىا ،حيث
إ ف متخذ القرار ال يمكنو الحصكؿ عمى المعمكمات الكافية في ىذا النكع مف الق اررات ،إف
المعمكمات تشكؿ عامبلن أساسيان في عممية اتخاذ القرار ،كعامبلن حتميان في المنظمات نظ انر لتغير
كتعدد كتشابؾ ىذه األخيرة "( .خمفي)58 :2009 ،
" إف دكر المعمكمات بالنسبة لصانع القرار يتخذ أبعادان كمفاىيـ شاممة ،إال إنو يتبايف
في مستكياتو كآثاره بتبايف مستكيات التطكر كالكاقع الذم يؤدم مفعكلو فيو ،كفي كؿ األحكاؿ
فإف األثر الفعمي لذلؾ الدكر يتحدد عمميان بمدل إنتاج كتبادؿ المعمكمات كاستخداميا كمرجعية
شرطية الزمة لعممية اتخاذ القرار ،كلذلؾ فإف تحقيؽ القدر المناسب ألىمية المعمكمات كدكرىا
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في دعـ صانع القرار في ظؿ كضعنا المعمكماتي الراىف يتطمب قبؿ كؿ شيء إعطاء األكلكية
فيما يتخذ مف ق اررات لدعـ كتطكير مجاؿ المعمكمات ذاتو ،كمده بالمقكمات البلزمة لئليفاء بدكرة
كتمكينو مف خدمة احتياجات صانع القرار كتمبية متطمباتو المعمكماتية بكفاءة عالية ،فالمعمكمات
التي يتطمب االعتماد عمييا في عممية صناعة القرار يككف بمقدكرىا االستجابة الكاممة
الحتياجات متخذ القرار ىي تمؾ التي تتحقؽ مف خبلؿ نظاـ معمكماتي مبني عمى أسس عممية
كيجرم تحضيرىا عف طريؽ استخداـ ىذا النظاـ كالتعامؿ مع مخرجاتو مف قبؿ أناس
مختصيف ،كلكي تشكؿ مثؿ ىذه المعمكمات المرجعية كاإلسناد الكامؿ لصانع القرار البد أف
تككف مستكفية لكافة المتطمبات المعمكماتية البلزمة لدراسة المكضكع محؿ البحث كالتحضير
التخاذ القرار ،كذلؾ بصرؼ النظر عف اختبلؼ محتكيات المعمكمات المطمكبة التخاذ ىذه
الق اررات "( .عباس)40 : 2013 ،

ثانياً :نشأة المعمومات وخصائصيا:
-1نشأة عمم المعمومات وتطوره:
أ -تاريخ وتطور المعمومات:
اختمؼ كثير مف أىؿ العمـ المختصيف في ىذا المجاؿ حكؿ بداية الجذكر التاريخية
لممعمكمات ككذلؾ حكؿ نشأتيا كعمـ مستقؿ.
أما عف بداية الجذكر التاريخية ،فيقكؿ الكثير مف العمماء أنو قديـ مع قدـ اإلنساف ،كمع
ىس ىماء يكمَّيىا ثيَّـ
بداية نشأة اإلنساف كخمؽ آدـ عميو السبلـ كاستدالالن بقكؿ ا﵀ تعالى ﴿ ىك ىعمَّ ىـ ى
آد ىـ األ ٍ
ضيي ٍـ ىعمىى اٍل ىمبلىئً ىك ًة ( ﴾ ...سكرة البقرة آية .)33
ىع ىر ى
لكف الباحث يرل  -كا﵀ تعالى أعمـ -أف المعمكمات قديمة كمكجكدة قبؿ خمؽ ا﵀
سبحانو كتعالى آلدـ عميو السبلـ ،كنستدؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ:
ُّؾ لًٍمم ىبلئً ىك ًة إًِّني ج ً
اع هؿ ًفي ٍاأل ٍىر ً
ض ىخمًيفىةن قىاليكا أىتى ٍج ىع يؿ ًفييىا
 قكؿ ا﵀ تعالى ﴿ ىكًا ٍذ قى ى
ى
اؿ ىرب ى ى
ىعمى يـ ىما ىال
ِّح بً ىح ٍمًد ىؾ ىكينقى ِّد يس لى ىؾ قى ى
ىم ٍف يي ٍف ًس يد ًفييىا ىكىي ٍس ًف ي
اؿ ًإِّني أ ٍ
اء ىكىن ٍح يف ين ىسب ي
ؾ ال ِّد ىم ى
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كف﴾ (سكرة البقرة آية  )30كىذا يعني  -كا﵀ تعالى أعمـ -أف المبلئكة كانت تمتمؾ
تى ٍعمى يم ى

معمكمات كمعرفة مسبقة حكؿ ذلؾ المكقؼ كأنيا اعتمدت عمى ما امتمكت مف معمكمات

كمعرفة في بناء تقدير مكقؼ كقامت بعرض ىذا التقدير عمى ا﵀ العميـ القدير ،كربما
كانت المعمكمات التي امتمكتيا مبلئكة الرحمف مف خبلؿ تجارب سابقة ،مما جعؿ بعض
العمماء يعتقد أف ىناؾ خمقان كاف قبؿ البشر عمى ىذه األرض فأفسدكا فييا كسفككا فييا
الدماء.


تفسي انر لآلية السابقة فإف ىناؾ خمقان قبؿ سيدنا آدـ عميو السبلـ خمقيـ ا﵀ تعالى عمى
األرض كانيـ أفسدكا فييا كسفككا الدماء ،كال يي َّ
تصكر أف يككف ىناؾ في زماف ما خمقان
يعيشكف عمى األرض كيفسدكف كيسفككف الدماء إال كانيـ يعتمدكف كثي انر عمى المعمكمات

جمعيا كتحميميا كتفسيرىا كحفظيا.
 قكؿ ا﵀ سبحانو كتعالى﴿ كما ىخمى ٍقت اٍل ًج َّف ك ً
األ ٍن ىس إًالَّ لً ىي ٍعيب يد ً
كف
ي
ىى
ى
ًرٍز و
ط ًع يم ً
اؽ يذك اٍلقي َّكًة
كف ( )57إً َّف ا﵀ى يى ىك َّ
ىف يي ٍ
الرَّز ي
ؽ ىك ىما أ ًير ي
يد أ ٍ
الذاريات) ،كال يمكف أف يتصكر عاقؿ أف عبادة ا﵀ تعالى تتـ بدكف معمكمات ،كمعمكـ

يد ًم ٍنيي ٍـ ًم ٍف
( )56ىما أ ًير ي
ً
يف (( ﴾ )58سكرة
اٍل ىمت ي

أف خمؽ ا﵀ تعالى لمجف كاف قبؿ خمؽ اإلنساف مما يدؿ عمى أف جذكر المعمكمات
كتاريخيا تمتد إلى ما قبؿ خمؽ اإلنساف كىي في عمـ ا﵀ عز كجؿ.
مف خبلؿ ما سبؽ يرل الباحث أف ا﵀ تعالى منح كؿ جنس ممف خمؽ كلكؿ فترة مف
فترات ىذا الخمؽ ما يمزـ ليـ مف معمكمات ،فالمعمكمات تختمؼ باختبلؼ أجناس خمؽ ا﵀ تعالى
كما تختمؼ أيضان باختبلؼ فترات كمسافات ىؤالء الخمؽ ،لذلؾ عندما خمؽ ا﵀ تعالى آدـ منحو
معمكمات لـ تكف المبلئكة تعمميا ،فطبيعة المعمكمات التي يحتاجيا اإلنساف ىي بالتأكيد غير
َّ
ضيي ٍـ ىعمىى
تمؾ المعمكمات التي تحتاجيا المبلئكة ،قاؿ تعاؿ  ىك ىعمَّ ىـ ى
ىس ىماء يكميىا ثيَّـ ىع ىر ى
آد ىـ األ ٍ
اؿ أىنبًيئكنًي بًأىسماء ىؤالء إًف يكنتيـ ً ً
ؾ الى ًعٍم ىـ لىىنا إًالَّ ىما ىعمَّ ٍمتىىنا
يف* قىاليكٍا يس ٍب ىح ىان ى
اٍل ىمبلىئً ىك ًة فىقى ى
صادق ى
ٍ ى
ٍ ى ىي
آدـ أىنبًٍئيـ بًأ ً
ً
إًَّن ىؾ أ ى ً
اؿ أىلى ٍـ أى يقؿ لَّ يك ٍـ إًِّني
ىس ىمآئً ًي ٍـ قى ى
يـ* قى ى
ىنبأ ي
ىس ىمآئ ًي ٍـ ىفمى َّما أ ى
ىى ٍـ بًأ ٍ
ي ٍ
اؿ ىيا ى ي
يـ اٍل ىحك ي
ىنت اٍل ىعم ي
ىعمىـ ىغ ٍيب الس ً
ات كاأل ٍىر ً
كف 31-33) سورة البقرة) ،كمف
ض ىكأ ٍ
ى
كف ىك ىما يكنتي ٍـ تى ٍكتي يم ى
ىعمى يـ ىما تيٍب يد ى
ى
أٍ ي
َّم ىاك ى
ناحية أخرل فإف المعمكمات التي يمنحيا ا﵀ تعالى لجنس مف أجناس خمقو تختمؼ باختبلؼ
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األزمنة التي يمر بيذا الجنس ،كىذا يعني أف المعمكمات في تطكر مستمر ككفؽ ىذه السنف -
حسب فيـ الباحث  -فتح ا﵀ سبحانو كتعالى باب االجتياد في أمكر دينو كعمكمو ،ألف
المعمكمات التي كاف يمتمكيا الناس مثبلن كقت بعثة النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ تتطكر بمضي
الكقت كتقدـ الزماف ،ففي كؿ مرحمة مف مراحؿ حياة اإلنساف يكتشؼ فييا معمكمات جديدة،
كمف ثـ معرفة جديدة ،ثـ خبرات جديدة ،كالمسممكف حتى في كتاب ا﵀ ككبلمو يكتشفكا كؿ يكـ
ؽ ىما ىال
ما لـ يككنكا يعممكف ،كفي مجاؿ الحياة كتحديث المعمكمات فييا يقكؿ تعالى ﴿ ىكىي ٍخمي ي

كف ﴾ لذلؾ فاإلنساف ال يخترع شيئان كلكنو يكتشؼ معمكمات جديدة ىي مكجكدة لكنو لـ يكف
تى ٍعمى يم ى

يعمميا.

ب -المعمومات في العمم الحديث
" ما زالت الدراسات تبحث عف جذكر عمـ المعمكمات كالتاريخ الذم يمكف أف نرده إليو،
فيرده بعضيـ كعمـ لو منيجية كدراستو إلى التكثيؽ كالذم كاف يدرس في أمريكا في جامعة
(كيس كسترؼ ريزر) منذ عاـ 1950ـ ،كفي جامعة (ككلكمبيا) ،كقد أسيـ في كالدة ىذا العمـ،
ككانت ىذه الجامعة تحكم مركز بحكث التكثيؽ كاالتصاؿ التابع لكمية المكتبات ،كىك الذم قاـ
ببحكث تطبيقية رائدة في البحث اآللي لممعمكمات مستعينان في ذلؾ بمفاىيـ المغكيات كفئات
التصنيؼ لرانجاناثاف كتطبيقيا "( .عمي)481 :2012 ،
" إف الجكانب العممية لعمـ المعمكمات كانت األسبؽ في الظيكر مف جكانبو النظرية
التي كجدت في أكاسط القرف العشريف ،ككبل الجانبيف النظرم كالتطبيقي يككناف الييكؿ العممي
الحقيقي ليذا العمـ كاف المصطمح المكحد (عمـ المعمكمات) كاف قميبلن ما يظير في المكسكعات
كالكتب كالمجبلت قبؿ إطبلؽ القمر الصناعي الركسي (سبكتنؾ  )1975كذلؾ ال يعني عدـ
كجكد عمـ المعمكمات قبؿ ىذا التاريخ ،بؿ إف عمـ المعمكمات ذكر سابقان منذ عاـ 1950ـ ".
(عمي)480 :2012 ،
" كيرل بعضيـ بدايات ميبلد عمـ المعمكمات بتسميتو ىذه إلى عاـ 1958عندما أنشئ
معيد

(عمماء

المعمكمات

في

بريطانيا)،
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كاستخدـ

مصطمح

عالًـ

المعمكمات

)(InformationScinetist

لمتمييز بينو كبيف (عالًـ المختبرات( ككاف االىتماـ األساسي

ألعضاء ىذا المؤتمر ىك إدارة المعمكمات العممية كالتكنكلكجيا ،أم تنظيـ المعمكمات العممية
كالنيكض بقطاع البحكث كالتنمية ،ككاف مف بيف أكائؿ عمماء المعمكمات (برككس النكستر
سالتكف) ،كعندما أطمؽ ىؤالء عمى أنفسيـ )عمماء المعمكمات( أرادكا تأكيد أىمية الدراسة العممية
لممعمكمات العممية كأىمية العمميات ) (Processesالتي تتـ في معالجة االتصاؿ العممي،
كقد اكتسب عمـ المعمكمات تعريفو الرسمي في مؤتمريف عممييف عقدىما )معيد جكرجيا
لمتكنكلكجيا في عاـ 1962 – 1961ـ) ،كتزايد اىتماـ االتحاد الدكلي لمتكثيؽ بالدراسات النظرية
لممعمكمات كاألساليب اآللية في معالجتيا "( .عمي)480 :2012 ،

-2خصائص المعمومات (بشكل عام):
شكل ()2
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من الميم – حتى تكون المعمومات ذات فائدة – أن تتوافر فييا الخصائص
التالية:
 -1التوقيت " :كيعني تكفير المعمكمات في الكقت المناسب كبالسرعة المطمكبة ،إذ ال
قيمة لممعمكمات ما لـ تصؿ في كقت الحاجة إلييا؛ أم عند ظيكر مشكبلت معينة في
المؤسسة تحتاج إلى اتخاذ ق اررات سريعة بشأنيا كمف أجؿ الكصكؿ إلى خاصية
التكقيت المناسب لممعمكمات فإنو مف الضركرم تخفيض الكقت البلزـ لدكرة المعالجة
(اإلدخاؿ ،عممية المعالجة ،إعداد التقارير عف المخرجات لممستفيديف) حيث إف
استخداـ التكنكلكجيا كالحاسكب كغيرىا يكفؿ تحقيؽ ذلؾ "( .مراد)18 :2010 ،
بناء
" ككمما كانت فترة المعالجة قصيرة كمما زادت سرعة كفعالية الق اررات المتخذة ن

عمييا ،لذا كجب االىتماـ بتكفير المعمكمات اإلدارية في التكقيت المناسب لعممية اتخاذ

القرار ،كاال فإف جميع الجيكد المبذكلة مف عماؿ ككقت كجيد ستضيع ،كستضيع معيا
إمكانية استغبلؿ الفرص المتاحة لممؤسسة ،كما أف التكقيت السميـ يرتبط بالمكقؼ
اإلدارم كنكع القرار المطمكب صناعتو ،مع مراعاة تكاليؼ إيصاؿ تمؾ المعمكمات كما
يترتب عمى المنظمة نتيجة عدـ إيصاليا "( .مناصرية)38 :2004،
 -2التكامل والشمول " :كيقصد بيذه الخاصية تكفير المعمكمات لمتخذ القرار بما يفي
جميع احتياجاتو بحيث ال يخفى أك يتـ انتقاص معمكمات عف المكضكع أك المشكمة أك
عف البدائؿ ،كتتكامؿ المعمكمات بحيث تستطيع كافة اإلدارات في المنظمة أف تشترؾ
في مجمكعة مف البيانات كىذا يكفر عمييا الكثير مف الجيد الكقت كالماؿ ،كيؤدم الى
عدـ التضارب في جمع المعمكمات ككذلؾ في المعمكمة نفسيا "( .سراج:2005 ،
)132
 -3التحقق (قابمية القياس) " :ىذا الشرط يشير إلى طبيعة المعمكمات الرسمية المنتجة
مف نظاـ المعمكمات الرسمي كامكانية قياسيا في شكؿ كمي "( .البكرم كمسمـ1995 ،
)119 :
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 -4الموضوعية :كنقصد بالمكضكعية عدـ التحيز ،بمعنى أال يتعمد الشخص الناقؿ
لممعمكمة كلمصالح ذاتية خاصة أك لخدمة أحد األطراؼ مف التبلعب بالمعمكمة أك
التعديؿ عمييا بالزيادة عمييا أك باالنتقاص منيا " ،كىذه الخاصية تعني غياب القصد
مف تغيير أك تعديؿ ما يؤثر في المستفيديف "( .قنديمجي ،عامر كآخركف:2009 ،
)69
 -5الدقة (الصحة) " :كيذكر (برىاف محمد نكر الديف كغازم إبراىيـ جعفر) أف الدقة تعبر
عف نسبة المعمكمات الصحيحة إلى الكمية اإلجمالية مف المعمكمات التي يتـ إنتاجيا
خبلؿ فترة محددة مف الزمف "( .أبك سبت)29 :2005 ،
 -6الوضوح :يشير ىذا الشرط إلى الدرجة التي يجب أف يككف فييا المعمكمات خالية مف
الغمكض.
 -7االقتصاد " :كترتبط ىذه الخاصية بالتكاليؼ التي تتحمميا المنظمة في إيجاد
المعمكمات كالتي تتعمؽ بكافة التكاليؼ المرتبطة بالمعمكمة مف ) أجيزة –
عمالة...الخ ) ،كبالرغـ مف كجكد الطرؽ المحاسبية لحساب تكاليؼ إنتاج المعمكمة
كالتي تظير مدل الحصكؿ عمى المعمكمات ،إال إنو يجب التأكيد أف كؿ خاصية مف
الخصائص تتطمب تكمفة في سبيؿ الحصكؿ عمييا ،كلذا البد أف تككف الفائدة المرجكة
مف المعمكمة أكبر مف ما ينفؽ في سبيؿ الحصكؿ عمييا ،لذا يمكف القياـ بعمؿ العديد
مف النماذج بحيث تتحقؽ الفائدة المرجكة كىي اتخاذ ق اررات بتكمفة مناسبة "( .سراج،
)132 :2005
 -8المصداقية " :إف المعمكمات حتى تككف مفيدة يجب أف تككف مكثكؽ بيا كيعتمد عمييا
كتتسـ المعمكمات بالمصداقية إذا كانت خالية مف األخطاء اليامة كالتحيز ،ككاف
بإمكاف المستخدميف االعتماد عمييا كمعمكمات تعبر بصدؽ عما يقصد أف تعبر عنو،
أك مف المتكقع أف تعبر عنو ،كيمكف أف تككف المعمكمات مبلئمة كلكف غير مكثكؽ
بيا بطبيعتيا أك طريقة تمثيميا لدرجة أف االعتراؼ بيا يمكف أف يككف مضمبلن " .أبك
بكر)117 :2012 ،
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 -9سيولة وسرعة الوصول (إمكانية استرجاع المعمومات) " :تشير ىذه الخاصية إلى
سيكلة كسرعة الكصكؿ لممعمكمات ،فكمما كانت سرعة االسترجاع كبيرة زادت
احتماالت اتخاذ الق اررات في كقتيا المناسب "( .مناصرية)38 :2004 ،
فبل بد لممعمكمات مف أف تتسـ بالسرعة ال سيما في عصر التكنكلكجيا كعصر
التسابؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات.
 -10الحداثة " :يجب أف تككف المعمكمات متجددة كحديثة لبلستفادة منيا عند تقديميا
لصانع كمتخذ القرار حيث تمعب الحداثة دك انر ميمان في جكدة المعمكمات ،إذ تقؿ قيمة
المعمكمات بتقادميا( .العتيبي)20 :2011،
 -11المالءمة " :يقصد بيا ارتباطيا بمكضكع القرار بحيث تتكافؽ احتياجات متخذم
القرار كنكع القرار مع المعمكمة ،حيث يجب أف تككف ذات صمة بالمكضكع ،كمف ىنا
كجب معرفة مدل مبلءمة المعمكمة مف مستكل إدارم إلى آخر ،كمف فرد الى آخر
داخؿ التنظيـ ،فمثبل رئيس مجمس اإلدارة قد يحتاج الى معمكمات تختمؼ مف حيث
التفصيؿ كالدقة كالكقت عف رئيس قسـ التسكيؽ ،حيث تتعمؽ معمكمة األخير بقسمو
كأنشطتو "( .سراج)132 :2005 ،
 -12المرونة " :المركنة ىي قابمية تكيؼ المعمكمات كتسييمييا لتمبية االحتياجات
المختمفة لجميع المستفيديف ،فالمعمكمات التي يمكف استخداميا بكاسطة العديد مف
المستفيديف في تطبيقات متعددة تككف أكثر مركنة مف المعمكمات التي يمكف
استخداميا في تطبيؽ كاحد "( .قنديمجي ،عامر كآخركف)68 :2009 ،
 -13قابمية الجمع والحفظ والتخزين " :إف جمع المعمكمات عممية ضركرية سكاء قبؿ
المعالجة أك بعدىا ،ألف اإلدارة قد تككف في أمس الحاجة إلييا سكاء في الكقت القريب
أك البعيد ،حيث يتـ االحتفاظ بيا كتخزينيا لكقت معيف أك دائـ كخصكصان بعد امتبلؾ
تكنكلكجيا المعمكمات مف الحكاسيب كأجيزة الذكاء االصطناعي التي تمكف مف تخزيف
حجـ كبير مف المعمكمات "( .زردكمي)5 :2010 ،
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ويذكر محمد الزبيدي خصائصاً أخرى لممعمومة بشكل عام( :عباس)13 : 2013 ،
 -1خاصية التميع كالسيكلة :فالمعمكمات ذات قدرة ىائمة عمى التشكيؿ (إعادة الصياغة)
فيمكف تمثيميا في صكرة قكائـ أك أشكاؿ بيانية أك رسكـ متحركة أك أصكات ناطقة.

 -2قابمية نقميا عبر مسارات محددة( :انتقاؿ مكجو) أك بثيا لمف يرغب في استقباليا.

 -3قابمية االندماج العالية لمعناصر المعمكماتية :فيمكف بسيكلة تامة ضـ عدة قكائـ في
قائمة أك تككيف نص جديد مف فقرات يتـ استخبلصيا مف نصكص سابقة.

 -4تتميز المعمكمات بالكفرة :لذا يسعى منتجكىا إلى كضع القيكد عمى انسيابيا لخمؽ نكع

مف (الندرة المصطنعة) حتى تصبح المعمكمة سمعة تخضع لقكانيف العرض كالطمب،

كىكذا ظير لممعمكمات أغنياؤىا كفقراؤىا كأباطرتيا كخداميا كسماسرتيا كلصكصيا.

 -5ال تتأثر مكارد المعمكمات باالستيبلؾ :بؿ عمى العكس فيي عادة ما تنمك مع زيادة
استيبلكيا ليذا السبب فيناؾ ارتباط كثيؽ بيف معدؿ استيبلؾ المجتمعات لممعمكمات

كقدرتيا عمى تكليد المعارؼ الجديدة.

 -6سيكلة النسخ :حيث يستطيع مستقبؿ المعمكمة نسخ ما يتمقاه مف معمكمات بكسائؿ
يسيرة لمغاية ،كيشكؿ ذلؾ عقبة كبيرة أماـ تشريعات الممكية الخاصة لممعمكمات.

 -7استنتاج معمكمات صحيحة مف معمكمات غير صحيحة أك مشكشة :بتتبع مسارات عدـ
االتساؽ كالتعكيض عف نقص المعمكمات غير المكتممة كتخميصيا مف الغمكض
كالتشكيش.

 -8يشكب معظـ المعمكمات درجة مف عدـ اليقيف :إذ ال يمكف الحكـ إال عمى قدر ضئيؿ
منيا بأنو قاطع بصفة نيائية ".
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ثالثاً :أنواع المعمومات:
التصنيف األمني لممعمومات( :السالمي كآخركف)25 :2012 ،
 -1تقع مسئكلية تصنيؼ المعمكمات عمى المؤسسة المنتجة لممعمكمات ،كىي الجية الكحيدة
المخكلة بتحديد درجة التصنيؼ كتغييرىا ،كتتبع المؤسسات الحككمية كالعامة نظاـ
التصنيؼ المعمكؿ بو في جياز الدكلة ،أما المؤسسات الخاصة فميا الخيار في اتباع
التصنيؼ الحككمي أك عمؿ تصنيؼ خاص بمعمكماتيا حسب ما تمميو طبيعة نشاطاتيا
كتكجياتيا.
 -2تحدد درجة التصنيؼ حسب أىمية المعمكمات كحساسيتيا لممؤسسة ،كمحككمة بمدل
حجـ األضرار التي قد تنتج عف تسربيا.
 -3كدليؿ عاـ تصنؼ المعمكمات إلى درجات التصنيؼ التالية:
أ -سري لمغاية :كىي المعمكمات ذات األىمية كالذم يؤدم تسربيا إلى كقكع أضرار
بالغة بأمف كسبلمة الدكلة أك مؤسساتيا أك أعماليا.
ب -سري :كىي المعمكمات ذات األىمية كالذم يؤدم تسربيا إلى أضرار بأمف كسبلمة
الدكلة كمؤسساتيا كأعماليا ،بالنسبة إلى المؤسسات الخاصة تحدد بمدل األضرار
التي قد تمحقيا بمصالح المؤسسة نتيجة لتسربيا.
ت -عادي :كىي المعمكمات العادية التي تشكؿ نشاطات المؤسسة العادية كاليكمية كال
يؤدم تسربيا إلى أم أضرار بالمؤسسة أك غيرىا.
 -4إف نظاـ التصنيؼ ىذا ىك لحماية المعمكمات لدل مختمؼ الجيات خاصة أثناء تبادؿ
المعمكمات كالكصكؿ إلييا عبر شبكات االتصاالت ،كما إنو تأكيدان لمجميع بضركرة
المحافظة عمى معمكمات اآلخريف كحمايتيا مف الكقكع بأيدم أفراد كجيات غير مصرح
ليا االطبلع عمييا.
 -5عمى جميع المؤسسات العامة كالخاصة معاممة درجة التصنيؼ المؤشرة حسب درجة
أىميتيا كتصنيفيا كعدـ التياكف بدرجة سريتيا عند التعامؿ بيا.
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ويصنف (صبرينة) المعمومات حسب المعايير التالية( :مناصرية)29 : 2004 ،
 -1حسب مصدر المعمومات :تقسـ المعمكمات حسب ىذا المعيار إلى أكلية كثانكية
 المعمومات األولية :ىي التي تجمع بصفة خاصة لمشكمة معينة ،كىي المعمكمات
المقدمة لممرة األكلى لمجمكعة معينة أك فرد معيف ،كقد يككف ما جمعو أحد األفراد
ألكؿ مرة مماثبلن لما قد جمعتو المنشأة في كقت مضى؛ لذلؾ إذا جمعت الشركة
معمكمات بنفسيا أك استأجرت مكتب استشارات ألداء العمؿ نيابة عنيا فإف ىذه
المعمكمات تككف بالنسبة ليا معمكمات أكلية حتى كلك قامت شركات أخرل بتجميع
نفس المعمكمات.
 المعمومات الثانوية :فيي التي تـ تجميعيا كتخزينيا مع قابميتيا لبلسترجاع ،كغالبا ما
يحتاج المديركف ليذا النكع مف المعمكمات الخاصة بالمشاكؿ التي يكاجيكىا ،كمف
الطبيعي أف نجد ممفات ضخمة بالحككمة كاألجيزة المختمفة التي يمكف الرجكع إلييا
لمحصكؿ عمى معمكمات عف السكاف كاالستيبلؾ كاإلنتاج كاألسكاؽ...كغيرىا.
 -2حسب درجة التغير :تنقسـ إلى معمكمات ثابتة كمعمكمات متغيرة
 المعمومات الثابتة :مثؿ أسماء العماؿ كتكاريخ ميبلدىـ كأرقاـ ىكايتيـ.
 المعمومات المتغيرة :مثؿ عناكيف األشخاص كحالتيـ االجتماعية ككذا مناصبيـ فتعتبر
معمكمات متغيرة.
 -3حسب درجة الرسمية :يذكر (شحاتة كآخركف) أف المعمكمات تنقسـ إلى معمكمات

رسمية كمعمكمات غير رسمية.
 المعمومات الرسمية :ىي كؿ المعمكمات التي تخرجيا كتقدميا نظـ المعمكمات داخؿ
المنظمة ،كالقكائـ المالية كتقارير األداء ،الفكاتير كأكامر الشراء ،إضافة إلى التعميمات
كالمتطمبات القانكنية كاإلجراءات المحاسبية ككذا متطمبات التخطيط كالمكازنة كاتخاذ
الق اررات المختمفة ...كغيرىا أم أف تدفقيا مرتبط بالييكؿ التنظيمي لممؤسسة.
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 المعمومات غير الرسمية :فيي التي تأتي مف خارج نظـ المعمكمات الخاصة
بالمنظمة ،كاإلشاعات كالخبرات الشخصية كاآلراء كاألحكاـ...كغيرىا ،فيي تستخدـ
كمكمؿ لممعمكمات الرسمية كيمكف استخداميا كبديؿ في حالة عدـ كجكدىا.

 -4حسب معيار الوظيفة:
تنقسـ إلى معمكمات حسب ىذا المعيار إلى معمكمات متعمقة باإلنتاج ،بالتسكيؽ ،بالتمكيؿ،
بالمكارد البشرية ،بالخدمات اإلدارية أك بالبحث كالتطكير.

 -5حسب استخداميا في العمل اإلداري:
تنقسم إلى معمومات حسب ىذا المعيار إلى:
 معمكمات إنمائية :كىي التي يحتاجيا اإلدارم في تطكير كتنمية القدرات كتكسيع
المدارؾ في مجاؿ العمؿ كالحياة ،مثؿ المعمكمات التي يتمقاىا المتدربكف في
الدكرات التدريبية.
 معمكمات إنجازية :كىي المعمكمات التي يحتاجيا اإلدارم في اتخاذ قرار كانجاز
عمؿ أك مشركع ،كاتخاذ قرار بتعييف مكظؼ أك شراء جياز أك غيرىا.
 معمكمات تعميمية :كتتمثؿ في المعمكمات التي تحتاجيا اإلدارة في المؤسسات
التعميمية مثؿ الجامعات كالمعاىد كالمدارس.

رابعاً :جودة المعمومات وحرية تداوليا:
-1جودة المعمومات:
يذكر (الصباح ،كالصباغ) أف جكدة المعمكمات تحدد بثبلثة بنكد رئيسية كىي:
 منفعة المعمومات :إف أية معمكمة يمكف أف تقيـ مف زاكية المنفعة المستمدة منيا،
كتتمثؿ ىذه المنفعة في عنصريف ىما :صحة المعمكمة ،كسيكلة استخداميا ،كىناؾ
أربع منافع لممعمكمات ىي :منفعة شكمية ،كمنفعة زمانية ،كمنفعة مكانية ،كمنفعة
التممؾ.
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 درجة الرضا عن المعمومات :مف الصعب الحكـ عمى ما ساىمت بو المعمكمات في
تحسيف صنع الق اررات ،لذا فإف البديؿ لقياس كفاءة المعمكمات ىك استخداـ مقياس
الرضا عف ىذه المعمكمات مف قبؿ مف يتخذ القرار ،كتحدد جكدة المعمكمات ككيفية
استخداميا بكاسطة صانعي القرار؛ أم أف درجة الرضا عف المعمكمات تتحدد
بقدرتيا عمى تحفيز متخذ القرار؛ ليتخذ مكقفا معينان ،ككذلؾ بقدرتيا عمى جعؿ متخذ
القرار يصؿ إلى ق اررات أكثر فعالية.
 األخطاء والتحيز :ىناؾ مديركف يفضمكف جكدة المعمكمات عمى كمية المعمكمات
المتاحة ،كال شؾ أف درجة المعمكمات تتفاكت باختبلؼ األخطاء كالتحيز المكجكدة
في ىذه المعمكمات ،كيمكف القكؿ إف التحيز في المعمكمات مف السيؿ عبلجو إذا
تـ معرفتو "( .أبك سبت)31 :2005 ،

خامساً :المعمومات األمنية
 .1تعريف األمن:
" ىك شعكر اإلنساف بالسكينة كالطمأنينة عمى حاجاتو الدنيكية كاألخركية كبدكف تكمفة
منو عند تكفر أسبابو " ( .المكح.)232 :2006 ،
" كىك مجمكعة مف اإلجراءات التربكية كالكقائية كالعقابية التي تتخذىا السمطة لحماية
الكطف كالمكاطف داخميان كخارجيان انطبلقان مف المبادئ التي تؤمف بيا األمة ،كال تتعارض أك
تتناقض مع المقاصد كالمصالح المعتبرة " (حميد.)5 :2012 ،

 .2تعريف المعمومة األمنية:
" ىي ما تحصمو كتنقمو المصادر (العمنية كالسرية) مف بيانات كمعمكمات خاـ ،إلى
األجيزة األمنية ،كيتـ تحكيميا إلى معارؼ بعد تحميميا كتقييميا ،ثـ تكزيعيا لتمبية احتياج عممي،
أك حفظيا في األرشيؼ لحيف االستدعاء لمحاجة كالضركرة "( .عباس.)13 :2013 ،
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قدر مف المعرفة تزيؿ عدـ
كما تعرؼ
اصطبلحا مف الزاكية األمنية بأنيا " أنباء تحدث ان
ن

التأكد في أمر ما فإذا كانت ىذه المعرفة ذات فائدة في كشؼ جريمة كتحديد شخصية مرتكب
ىذه الجريمة أك إثبات التيمة عميو فيي تصبح معمكمة أمنية( .الفالح)14 :2005 ،

 .3أىمية المعمومات األمنية:
كيذكر (أثرتركف) أف الحصكؿ عمى المعمكمات األمنية في الكقت المناسب مف مصادر
متنكعة كمكثكؽ بيا يعتبر مف أىـ شركط كمقكمات نجاح األجيزة األمنية في أداء المياـ
المنكطة بيا ،كقد أكضحت إحدل الدراسات بعض المكاسب التي يمكف أف تتحقؽ نتيجة لتكافر
رصيد ضخـ مف المعمكمات العممية كالفنية ،حيث يمكننا استخبلص المنظكر األمني ليذه
المكاسب كاآلتي( :الجيني)44 : 2002 ،
 -1تنمية قدرة الدكلة عمى اإلفادة مف المعمكمات المتاحة كالخبرات التي تحققت في الدكؿ
األخرل ،مما يعني مف منظكر أمني تكفير قدر كاؼ مف المعمكمات األمنية انطبلقان
مف تفعيؿ التعاكف الدكلي بيف األجيزة األمنية ،كالذم ينعكس إيجاباى عمى ترشيد اتخاذ
الق اررات.
 -2ترشيد كتنسيؽ ما تبذلو الدكلة مف جيد في البحث كالتطكير عمى ضكء ما ىك متاح
مف معمكمات ،كتتمثؿ االنعكاسات اإليجابية ليذه المكاسب بالنسبة لؤلجيزة األمنية في
تحسيف كفاءة أدائيا مف ناحية ،كرفع الكفاءة اإلنتاجية لرجاؿ األمف مف ناحية أخرل.
 -3ضماف كجكد قاعدة معرفية عريضة لحؿ المشكبلت ،فمف المعركؼ أف طبيعة
المشكبلت األمنية تتسـ بتشعب جكانبيا كتعدد االحتماالت سكاء بالنسبة ألنماط
الجريمة أك المشتبو فييـ ،لذا فإف ترجيح أحد االحتماالت أك استبعاد بعضيا يتطمب
ضركرة تكفر قاعدة عريضة مف المعمكمات األمنية.
 -4تكفر بدائؿ كأساليب لحؿ المشكبلت في المستقبؿ ،فمف الضركرم تكفير المعمكمات
األمنية الكافية لعبلج المشكبلت األمنية أك الجرائـ ،كتقميص احتماالت تكرار ىذه
المشكبلت مستقببلن لتأميف االستقرار األمني لممجتمع.
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 -5رفع مستكل فاعمية ككفاءة األنشطة الفنية في قطاع اإلنتاج كالخدمات ،مما يعني مف
منظكر أمني استخداـ المعمكمات األمنية بكفاءة لتحقيؽ األمف كاالستقرار بالقطاعات
المختمفة لبلقتصاد الكطني.
 -6ضماف إمكانية اتخاذ الق اررات السميمة في جميع القطاعات كعمى مختمؼ مستكيات
المسئكلية ،فمف المستحيؿ اتخاذ القرار األمني المناسب – سكاء عمى مستكل القيادة
األمنية العميا أك الكسطى – دكف تكفر المعمكمات األمنية الكافية في الكقت المناسب ".

 .4أنواع وأقسام المعمومات األمنية:
حيث يمكف التمييز بيف نكعيف مف المعمكمات الرمزية أك المعمكمات الرسمية
كالمعمكمات الفعمية أك المعمكمات غير الرسمية أك الضمنية ،إذ يتمثؿ الحد الفاصؿ
بيف ىذيف النكعيف في إمكانية حفظ المعمكمات الرمزية ضمف تمؾ األدكات مثؿ:
األكراؽ أك مف خبلؿ الرسكمات أك الكمبيكتر ،بينما تختص المعمكمات الفعمية بتمؾ
الصبغة الشخصية حيث إنيا تتضمف تمؾ المعتقدات الشخصية كالنظريات الخاصة
كالقيـ ،كمف ثـ كانت كسيمة حفظ ىذا النكع مف المعمكمات ىك أفراد العالـ مف
حكلنا( .جامبؿ كببلككيؿ)20 :2006 ،

 .5خصائص المعمومة األمنية( :عباس)15 :2013 ،
 -1االستمرارية :بحيث نستمر في عممية جمع المعمكمات في الحرب كالسمـ.
 -2التوسع :حيث نجمع المعمكمات في كافة المجاالت كعف كافية المستكيات.
 -3الشمولية :حيث تجمع المعمكمات عف العدك كالصديؽ.
 -4مراعاة األىمية في المعمومات :حيث نراعي األىـ فالميـ في عممية جمع
المعمكمات.
 -5السرعة في التوصيل :ألف أىمية المعمكمة تككف في كقت المعمكمة.
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 -6التثبت :التأكد مف المعمكمة قبؿ اعتمادىا ،حيث أف بعض المعمكمات تككف
مضممة.
 -7الدقة :عدـ إدخاؿ التكقعات كالتحميبلت في المعمكمات ،أك األمكر التقريبية .
 -8السرية :كىذا مبدأ أساسي في العمؿ األمني .
 -9التخصص :في كافة المجاالت (اجتماعية ،أمنية ،عسكرية ،اقتصادية .الخ)
 -10التدعيم :بإحضار شكاىد كاثباتات كأدلة عمى المعمكمات.
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املطيب اىثبٍّ
إدازة مجع املعيىٍبث

أوالً :مفيوم إدارة المعمومات وأىميتيا:
عمما ذا مبادئ محددة تكجو التطبيؽ ،كتنتظميا قكاعد معينة،
" إف اإلدارة قد أصبحت ن
مكثقة األصكؿ ،كاضحة المنيج ،تتسـ حقائقيا بالثبات كالصدؽ العممييف ،كيتـ بحثيا بمنيج
عممي مكضكعي في فترة متأخرة مف تاريخ اإلنسانية ،كما جرل االعتراؼ بالنكاحي اإلبداعية
الخاصة في المدير كالتي يتطمبيا نجاح العمؿ اإلدارم كجرل االعتراؼ كنتيجة بأف اإلدارة عمـ
كفف " ( .شابسوغ) 22 :2006 ،

 .1تعريف اإلدارة:
يرل ستكنر كفريماف  Stoner & Freemanأف اإلدارة ىي " :عممية التخطيط
كالتنظيـ كالقيادة كالرقابة لممجيكدات الخاصة بأعضاء المنظمة ،ككذلؾ المجيكدات الخاصة
باستخداـ كافة المكارد التنظيمية األخرل لتحقيؽ أىداؼ محددة ليذه المنظمة "( .عبد الحميـ،
)5 : 2007
كيذكر (عزيز  )1983أف اإلدارة ىي " فف إنجاز األعماؿ مف خبلؿ اآلخريف بيدؼ
الكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المطمكبة ،كاف عمميات التخطيط كالتنظيـ كالسيطرة كاتخاذ الق اررات
ىي األركاف األساسية لكظائؼ اإلدارة كيمكف تعريؼ اإلدارة بأنيا عممية تنظيـ مياـ بحدكد
مكارد متاحة كقيادة العامميف النجازىا لتحقيؽ أىداؼ محدكدة " ( .السالمي كآخركف:2012 ،
)24
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 .2تعريف إدارة المعمومات:
" ىي جمع كادارة كتكزيع المعمكمات بكصفيا كردان استراتيجيان لممؤسسة ،كذلؾ لتحقيؽ
الكفاءة كالفاعمية فيما تصدره مف ق اررات كما تسعى إليو مف أىداؼ "( .قنديمجي)55 : 2002 ،
كىي " العممية التي تتطمب استخداـ أدكات تكنكلكجيا المعمكمات لتكفير استخداـ أكثر
فاعمية ككفاءة لكؿ المعمكمات المتاحة لمساعدة المؤسسة في كافة المجاالت كالعمميات خاصة
في مجاؿ صنع الق اررات كاتخاذىا ،كما تمد األفراد بالمعمكمات البلزمة التي تساعدىـ عمى
تحقيؽ أىدافيـ "( .العتيبي)13 : 2011 ،
كيعرؼ (مرغالنً) اإلدارة بأنيا " عممية تخطيط ،كتنظيـ ،كمراقبة استخداـ
المعمكمات ،كتجميعيا ،كحفظيا ،كبثيا ،كتكفيرىا ،كاسترجاعيا ،كتسييؿ إتاحتيا لممستفيديف منيا
داخؿ كخارج المنظمات ،عبلكة عمى تطكير خدمات المعمكمات ،كعمميات اختيارىا كانتقائيا،
كتحميؿ كنقد كتقكيـ ىذه المعمكمات بما يتبلءـ مع احتياجات المنظمة ليا ،إضافة إلى تكفير
استخداـ أكثر فاعمية بالتقنية الحديثة في تسييؿ الكصكؿ لممعمكمات ،كفكؽ كؿ ذلؾ كضع
السياسات كالبرامج كاإلجراءات الخاصة بتخطيط كادارة متطمبات المعمكمات ،كتكفير الككادر
َّ
المؤىمة مف اختصاصيِّي المعمكمات "( .مرغالنً)17 :2015 ،
كتعرفيا )سميماف(  1991بأنيا "كيفية االنتقاء كاالختيار كالتجميع لمصادر المعمكمات
ِّ
البلزمة لخدمة المستفيديف بالمنظمات الخاصة كالعامة ،ثـ تحميؿ كنقد كتقكيـ كتفسير كتنظيـ
أخير بثيا بصفة دائمة كمستمرة
ىذه المعمكمات كحفظيا في كسط مبلئـ حديث كمتطكر ،ك نا

لممستفيديف بمختمؼ األساليب كالكسائؿ حتى يسيؿ تطبيقيا كاتخاذ الق اررات المناسبة ".
(مرغالنً)17 :2015 ،

 .3تعريف إدارة جمع المعمومات:
يعرؼ الباحث إدارة جمع المعمكمات بأنيا مجمكعة مف األنشطة كالممارسات التي
تيدؼ الي عممية مستمرة إليجاد المعمكمات كالحصكؿ عمييا مف مصادرىا المختمفة ،بطرؽ
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أكثر كفاءة كفعالية ،بغرض االستفادة منيا في اتخاذ القرارات كالتنبؤ بالخطكات المستقبمية
لخدمة أىداؼ المؤسسة كتحقيقيا.

 .4أىمية إدارة المعمومات:
" المعمكمات كاإلدارة صنكاف ،فبل غنى إلحداىما عف األخرل ،كال غنى ألم فرد أك
مجتمع عف أم منيما ،كالتنظيـ ،كما ىك معركؼ بكجو عاـ ،جزء مف اإلدارة ،كبعبارة أخرل،
فإف المجاؿ الداللي لمصطمح " اإلدارة " أكثر اتساعا مف المجاؿ الداللي لمصطمح" التنظيـ"،
كمف ثـ فإننا عندما نقكؿ إدارة المعمكمات ،فإننا نقصد التعامؿ مع كؿ ما يتصؿ بالمعمكمات،
استثمار ،كذلؾ في سياؽ
إنتاجان كتسجيبلن ،كنش انر ،كتجميعان ،كتنظيمان ،كاختزانان ،كاسترجاعان ،ك
ان
تخصصي أك ميني أك اجتماعي ،أك ثقافي معيف ،كيضاؼ إلى ذلؾ العكامؿ البشرية،
كاالجتماعية ،كالثقافية ،كاالقتصادية ،كالقانكنية ،كالتقنية ،كنحف عمى ىذا النحك نتعامؿ مع
ظاىرة المعمكمات أك قضايا المعمكمات بمدخؿ شامؿ متكامؿ ،بما ينطكم عميو ذلؾ مف
تخطيط ،كتنفيذ ،كمتابعة ،كقياس األداء كالتقييـ ،كما يمكف أف يترتب عمى ذلؾ مف مراجعة
كتطكير "( .حشمت ،بدكف)6 :
" إف إلدارة المعمكمات أىمية كبيرة إذ تبرز أىميتيا في ككنيا إحدل المككنات
الجكىرية لنجاح المنظمات ،كضماف بقائيا كنمكىا مف خبلؿ قدرتيا عمى المساىمة في صيانة
كتطكير رؤية طكيمة األمد تستطيع مف خبلليا المنظمة تحديد مسارىا المستقبمي ،فضبلن عف
ذلؾ تبرز أىمية إدارة المعمكمات في قدرتيا عمى قيادة التغيير كالى خمؽ قيمة لممنظمة مف
خبلؿ جعميا تتخذ أفضؿ الق اررات االستراتيجية كفي الكقت المناسب ،كما تساىـ إدارة المعمكمات
في تحسيف معدؿ الشفافية كمستكل التكثيؽ كالمشاركة في المعمكمات كانسيابية االتصاالت ".
(زياني)22 :2013 ،
كيذكر (النجار )2007 ،أف " إلدارة المعمكمات أىمية كبيرة في نجاح المنظمات،
كذلؾ لككنيا تسيـ بدكر رئيس كحيكم في نجاح القادة في إدارة كافة العمميات التنظيمية كعمى
رأسيا عممية صنع الق اررات كاتخذاىا كترشيدىا ،كيؤكد النجار ذلؾ مستشيدان ببعض الدراسات
التي بحثت في مجاؿ المعمكمات بصفة عامة كادارة المعمكمات عمى كجو الخصكص حيث
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أثبتت نتائج تمؾ الدراسات أف نجاح عممية صنع كاتخاذ القرار يتكقؼ عمى ما تكفره إدارة
المعمكمات لصانعي القرار مف المعمكمات المبلئمة ،حيث تشير الدراسات إلى أف ( )%90مف
نجاح القرار كترشيده يعتمد عمى المعمكمات الدقيقة كالسريعة كالمبلئمة ،بينما نسبة قميمة
( )%10مف نجاح الق ارر يعتمد عمى قدرات كميارات صانع كمتخذ القرار ،كمف ىنا تتضح
أىمية المعمكمات المبلئمة كدكرىا في صنع الق اررات كاتخاذىا "( .العتيبي)15 :2011 ،

 .5عالقة اإلدارة بالمعمومات:
يعتبر التخطيط الكظيفة األساسية كالرئيسة لئلدارة كلككف التخطيط يعتمد عمى حقائؽ
أساسيا الدراسة كالبحث المعتمد عمى المعمكمات ،لذا فإف إعداد الخطط يحتاج إلى المعمكمات
التي تعكس ىذه الحقائؽ.

ثانياً :أىداف وميام إدارة المعمومات
أ -أىداف إدارة المعمومات:
يرل (زايدم )2006 ،أف إلدارة المعمكمات أىداؼ كثيرة تسعى إلى تحقيقيا في إطار
تعامميا مع العامميف كيذكر منيا( :المرجع السابؽ)19 :
 تقميؿ كمفة اإلجراءات اإلدارية كما يتعمؽ بيا مف عمميات. زيادة كفاءة عمؿ اإلدارة مف خبلؿ تعامميا مع المكاطنيف كالشركات. إلغاء نظاـ األرشيؼ الكرقي كاستبدالو بنظاـ أرشفة الكتركني مع ما يحممو مف السرعة فيالتعامؿ مع الكثائؽ كالمقدرة عمى تصحيح األخطاء الحاصمة ،كنشر الكثائؽ ألكثر مف
جية في أقؿ كقت ممكف كاالستفادة منيا في أم كقت.
 إلغاء عامؿ المكاف كالزماف ،كذلؾ بتكصيؿ المعمكمات لممكظفيف كالتخاطب معيـ كارساؿاألكامر كالتعميمات ،أم إدارة العمؿ عف بعد مف خبلؿ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة كفي
أسرع كقت ممكف.
 التأكيد عمى مبدأ الجكدة الشاممة بمفيكميا الحديث فالجكدة إتماـ األعماؿ الصحيحة فياألكقات الصحيحة ،كمف ىنا تأتي إدارة المعمكمات لتؤكد عمى تمبية احتياجات العمؿ مف
62

المعمكمات في الكقت كالزماف الذم يككف فيو العامميف محتاجيف إلييا في أسرع كقت
ممكف.
وقد ذكر (رضوان )2004 ،أىدافاً أخرى منيا ما يمي( :المرجع السابؽ)23 :
 زيادة الترابط بيف العامميف كاإلدارة العميا كمتابعة كادارة المكارد كافة. التعمـ المستمر كزيادة المعرفة. تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات لدعـ كبناء ثقافة مؤسسية إيجابية لدل العامميف كافة. إدارة كمتابعة اإلدارات المختمفة لممنظمة ككأنيا كحدة مركزية. تقميؿ أكجو الصرؼ في متابعة عمميات اإلدارة المختمفة.كقد اتضح لمباحث مما سبؽ أف إدارة المعمكمات تحقؽ فكائد كثيرة كايجابيات عديدة
لمعمؿ األمني ،منيا :تكصيؿ أفضؿ لممعمكمات ،كتكفير تعامبلت متطكرة لؤلعماؿ كالسماح
لمعامميف بالقياـ بأعماليـ بأنفسيـ مف خبلؿ الكصكؿ إلى معمكمات أكثر دقة كفاعمية ،كمف جية
أخرل تقكـ إدارة المعمكمات بتسييؿ العمميات الداخمية داخؿ أقساـ األجيزة األمنية كمساعدة
مختمؼ القيادات في عممية صنع الق اررات كاتخاذىا كترشيدىا بأقؿ التكاليؼ كأقؿ جيد.

ب-

ميام ووظائف إدارة المعمومات:
ىناؾ عدة مسئكليات كمياـ ككظائؼ إلدارة المعمكمات حيث تيتـ إدارة المعمكمات بما

يمي( :زياني)23 :2013 ،
 -1مساعدة اإلدارة في عمميات اتخاذ الق اررات :حيث يتـ تحديد المعمكمات المختمفة التي
يحتاجيا متخذكا الق اررات كضماف تكفرىا ألداء عمميـ كما تزكد المديريف بالمعمكمات
المتعمقة بالتطكرات كاألحداث في البيئة الداخمية مف معمكمات عف حالة مكاردىا
المختمفة أم عف العامميف كاألمكاؿ كالمكارد كالتجيي ازت كالمباني كالى معمكمات مف
أنظمة العمؿ إضافة إلى التطكرات في البيئة الخارجية المحيطة بالعمؿ كفرص العمؿ،
المنافسة كحصتيا في السكؽ كما إلى ذلؾ.
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-2

وضع واعداد أنظمة :لمتأكد مف تكفر المعمكمات بطريقة ركتينية تضمف كصكليا إلى
مف يحتاجيا عند الحاجة كبالشكؿ المناسب ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ تحديد البيانات التي
يحتاجيا متخذك الق اررات ككيفية معالجتيا لتصبح ذات معنى ليـ.

 -3م ارقبة حالة المعمومات والتأكد من كفايتيا وسالمتيا :مف خبلؿ تكفر المعمكمة عمى
خصائص ىامة بحيث تككف ممزمة قانكنا باالحتفاظ ببعض ىذه المعمكمات بشكؿ
دقيؽ ،ىذه اإلدارة تكمؼ مكظفيف معينيف ليقكمكا بحصر المعمكمات التي يحتاجيا كؿ
متخذ قرار كمتى يحتاجيا كبأم صيغة ثـ نضمف تكفيرىا ليـ بالشكؿ كالكقت المناسب.

-4

التطوير المستمر ألنظمة المعمومات :كالتي أصبحت ضركرة حتمية أبرزتيا ثكرة
المعمكمات كالتكنكلكجيا لذا كجب عمى المنظمة أف تتابع التطك ارت كتستفيد منيا
بالتطكير المستمر ألنظمتيا مف خبلؿ تطكير األنظمة القائمة أك تصميـ أنظمة جديدة.

-5

حماية المعمومات :إف المعمكمات الميمة كاالست ارتيجية التي تخص المنظمة يجب
الحفاظ عمييا كالتعامؿ معيا بشكؿ سرم كفؽ ضكابط محددة ،كالتي تشمؿ مجمكعة
اإلج ارءات كالتدابير الكقائية التي تستخدـ لممحافظة عمى المعمكمات كسريتيا ،حيث
أصبحت مشكمة حماية البيانات كالمعمكمات كالحفاظ عمييا مف السرقة أك التبلعب أك
االخت ارؽ غير المشركع مكضع اىتماـ إدارة المعمكمات.

وعممية إدارة المعمومات تتضمن الميام والمسؤوليات الجوىرية التالية:
 ضماف تمكيف كؿ عضك في المؤسسة مف الكصكؿ إلى المعمكمات التي يحتاج إلييافي الكقت الذم يريده.

 إقامة أنظمة لتخزيف الكثائؽ كالتقارير ،التي يتـ ابتداعيا بصكرة داخمية ،كتنظيمياكاسترجاعيا.

 -انتقاء كحيازة كتخزيف مكاد منشكرة مناسبة.

 تكفير مصدر خبرة عف أكجو القصكر كالقيكد كالمتطمبات المرتبطة باستخداـالمعمكمات

 -تحديث المكاد القائمة.
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" كتختمؼ طريقة تنفيذ ىذه البنكد مف مؤسسة إلى أخرل ،كتطكير السياسات

كاالستراتيجيات المطمكبة كالعبلقات بيف عممية إدارة المعمكمات كبعض األنشطة المنفصمة
كالتعامؿ مع كسائؿ اإلعبلـ كتكزيع المعمكمات عمى حممة األسيـ كالمسؤكليف كالجميكر ،كميا

أمكر يجب أف تتحدد عمى مستكل مجمس اإلدارة "( .غرايبة :2016 ،نت)

املطيب اىثبىث
ٍصبدز مجع ىيَعيىٍبث
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أوالً :تعريف مصادر المعمومات:
في المغة:
جاء تعريؼ المصدر لغكيان في (القامكس العربي الشامؿ) بما يمي " المصدر ،جمع
مصادر ،أم مكضع الصدكر؛ المنشأ؛ ما يصدر عنو الشيء ككممة مصدر اشتقت مف الصدر
أم ىك الشيء الذم لو الصدارة ألىميتو كحاجة الناس إليو "( .مصطفى)81 :2009 ،
يعرؼ (الحربي  )1990المصادر بأنيا منابع المعمكمات المختمفة بشرية كغير بشرية
كىي مستكدع المعمكمات بصؼ عامة ،كيذكر (الكردم كالمالكي )2002 ،أنو يعبر عف المكقع
الذم يمجأ إليو طالب المعمكمة لكي يستخمصيا منو ،كبيذا المعنى فإف مصادر المعمكمات تضـ
كؿ الكسائؿ كالقنكات التي يمكف خبلليا نقؿ المعمكمات مف المصدر إلى مف يطمبيا ،كمف ثـ
فإنيا ال تخرج عف ككنيا كعاء يحتكم عمى معمكمات مختمفة يمكف االستفادة منيا في العديد مف
المجاالت( .الفالح)16 :2005 ،

في االصطالح:
مصادر المعمكمات تعني المصدر أك المرسؿ لممعمكمات ،فكممة المصدر ىنا تداخمت
مع كممة المرسؿ ،حيث إف مصدر المعمكمات يأخذ دكر مرسؿ المعمكمات ،كطالما أف المرسؿ
ىك حجر الزاكية في عممية االتصاؿ ،كالعنصر األكؿ فييا ،فيك إذف األساس في حركة اإلنساف
كتحركو في المجتمع ،كيأخذ المرسؿ ،أك مصدر المعمكمات عادة أشكاؿ كصكر متعددة ،فيك
مؤلؼ الكتاب ،أك الكاتب لممقالة ،كالباحث لؤلطركحة أك الرسالة الجامعية ،أك القاص أك كاتب
القصة ،أك الفناف ،أك الرساـ المسئكؿ عف المكحة ،كىكذا بالنسبة لبقية مصادر المعمكمات
كالمرسميف ،أك المؤلفيف كالكتاب فييا "( .قنديمجي)26 :2011 ،
يعرؼ (العمرم )2002 ،مصادر المعمكمات بأنيا " المكاقع التي يمجأ إلييا مسئكؿ
األمف لمحصكؿ عمى المعمكمات األمنية التي تساعده في ضبط األمف كمكافحة الجريمة ،كتتمثؿ
ىذه المصادر في الجميكر – السجبلت العامة – الممفات العامة – كسائؿ اإلعبلـ – المكتبات
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العامة – البحكث كالدراسات – المؤتمرات كغير ىذا مف المصادر المفتكحة عبلكة عمى
المصادر السرية التي تستقي منيا المعمكمات ذات الصفة غير العمنية "( .الفالح)16 :2005 ،
كيعرؼ (اليمشرم كعمياف  )1997مصادر المعمكمات عمى أنيا " كافة مكاد المعمكمات
المطبكعة (كالكتب ،كالدكريات كتقارير البحكث ،ككثائؽ المؤتمرات..... ،الخ) كمكاد المعمكمات
غير المطبكعة (كالمكاد السمعية ،كالمكاد البصرية ،كالمكاد لسمعية البصرية ،كالمصغرات
الفيميمية ،كاألقراص المتراصة ..... ،الخ) التي تقكـ المكتبات كمراكز المعمكمات بجمعيا مف
مصادرىا المختمفة ،كتعمؿ عمى تنظيميا كترتيبيا كحفظيا بأحسف الطرؽ ليتـ مف خبلليا تقديـ
معمكمات معينة ،أك خدمة معينة يحتاجيا المستفيد "( .النكايسة)33 :2010 ،
كتعرؼ مصادر المعمكمات بأنيا " األكعية الفكرية الكرقية كاإللكتركنية ،ميما اختمفت
أنكاعيا كأشكاليا التي تحمؿ المعارؼ اإلنسانية ،كتمد القراء كالباحثيف بما يحتاجكنو مف حقائؽ،
كبيانات كمعمكمات ،بكاسطة الكسائؿ أك القنكات التي يمكف عف طريقيا نقؿ المعمكمات إلى
المستفيديف منيا "( .مصطفى)80 :2009 ،
كمصادر المعمكمات عادة ىي كافة األكعية كالمكاد التي تحتكم عمى بيانات كمعمكمات
يمكف االستفادة منيا ،ألم غرض مف األغراض التي يسعى إلييا المستخدـ كالمستفيد ،فيي –
أم مصادر المعمكمات  -تزكد المستفيد بالبيانات كالمعارؼ المطمكبة أينما كانت "( .قنديمجي،
)26 :2011

ثانياً :أنواع مصادر المعلومات:
تنقسـ مصادر المعمكمات إلى عدة أنكاع حسب فئات أك معايير معينة ،ىي:
 -1حسب المضمون( :مصطفى)82 :2009 ،
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قسـ العالـ (دينيس جركجاف) مصادر المعمكمات في كتابو اإلنتاج الفكرم في العمكـ
كالتكنكلكجيا إلى:
 مصادر المعمومات األولية:
الكعاء األكؿ ،أك المادة األصمية ،التي لـ تستؽ معمكماتيا مف مصدر آخر ،مثؿ:
(الكتب – الرسائؿ الجامعية – الدكريات – التقارير .)..... -
 مصادر المعمومات الثانوية:
تعتمد في معمكماتيا عمى مصادر سابقة.
 مصادر المعمومات من الدرجة الثالثة:
تيدؼ إلى إعادة ترتيب كتنظيـ معمكمات المصادر األكلية مثؿ :البيميغرافيات
كالكشافات كاألدلة الخاصة بالكتب
 -2حسب النوعية:
 مصادر رسمية :كىي مثؿ :اإلدارات كالمصالح الحككمية ،كمراكز األبحاث،
كالجمعيات العممية كاالتحادات المينية ،كالمؤسسات الصناعية ،كالجامعات
كالمعاىد.
 مصادر غير رسمية :كىي مثؿ :محادثات الزمبلء كالزكار ،كالمقاءات الجانبية في
المؤتم ارت كالندكات (اسماعيؿ )19 :2010 ،كتشير إلى المصادر المنتجة مف قبؿ
الييئات غير الحككمية كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية كالجمعيات كالجيات األىمية
بكافة أنكاعيا.
 -3حسب الشكل( :قنديمجي وآخرون)47 :2009 ،
مف الممكف أف تقسـ مصادر المعمكمات اعتمادان عمى المادة األساسية التي استخدمت
كتستخدـ في الكتابة كالطباعة ،إلى ثبلثة أنكاع رئيسية:
 مصادر المعمومات قبل الورقية:
كيقصد بيا المصادر كاألكعية التي كانت تستخدـ في تسجيؿ نتاج اإلنساف
كمعمكماتو ،كالكساطة التي تحفظ بيا مثؿ تمؾ النتاجات ،كالرقـ الطينية التي كحدت
في حضارات كادم الرافديف ،كالسكمرييف كالبابمييف كاآلشكريف ،ككذلؾ المصادر
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األخرل التي كجدت مسجمة عمى جمكد الحيكانات كأكراؽ البردل ،كالتي سجمت نتاجات
اإلنساف عمييا في حضارات كادم النيؿ ،عند الفراعنة ،ككذلؾ الفينقييف في المناطؽ
المتحضرة األخرل مف العالـ الذم كاف معركفان آنذاؾ ،كقد كانت مثؿ تمؾ المصادر-
كال تزاؿ -تستخدـ مف قبؿ العديد مف الباحثيف كالميتميف في مجاالت ميمة كالتاريخ
كاآلثار.
 مصادر المعمومات الورقية:
كيسمييا البعض المصادر المطبكعة أك المصادر التقميدية ،كالمقصكد بيا كؿ
مصادر األكعية التي يككف الكرؽ مادتيا األساسية ،كىي عمى أنكاع مختمفة كالتي يمكف
حصرىا حسب أىميتيا ككثافة استخداميا في البحث العممي:
 .1الدكريات كتشمؿ المجبلت العممية كاإلعبلمية كالصحؼ كالمطبكعات الدكرية
األخرل.
 .2الكتب المكضكعية المتخصصة في مختمؼ المجاالت.
 .3الرسائؿ الجامعية كبحكث المؤتمرات.
 .4المراجع كالمطبكعات المرجعية ذات الطابع االستشارم المساعد في البحث
العممي ،بأنكاعيا كأشكاليا المختمفة ،كالمكسكعات كالمعاجـ كاألدلة كالتراجـ
 ...الخ.
 .5المكاد كالمصادر األخرل كالنشرات كالكتيبات كبراءات االختراع
 مصادر المعمومات بعد الورقية :كتشمؿ كؿ أنكاع األكعية مف المصادر غير
التقميدية كالتي ال يدخؿ الكرؽ في تككينيا ،كىي مثؿ:
 -المصادر السمعية :مثؿ األسطكانات ،األقراص الصوتٌة ،أشرطة الكاسٌت.

 المصادر البصرية :كتنقسـ إلى :المعلومات البصرٌة غير المعركضة :مثؿ الممصقات،الصكر الفكتكغرافية ،المكحات التشكيمية ،الرسكـ التكضيحية كالتخطيطية ،الخرائط،

اإلعبلنات  ..كالمعلومات البصرٌة المعركضة :مثؿ الشرائح الفيممية ،الشفافات ،األشكاؿ
المصغرة ،الميكركفيمـ

 -المصادر السمعية البصرية :كىي مثؿ :األفبلـ السينمائية ،التمفزيكف.

 المصغرات الفيممية( :الميكركفكرـ) كالمصغرات البطاقية المسطحة (المايكركفيش).67

 المصادر االلكترونية المحوسبة :كاألشرطة كاألقراص الممغنطة كقكاعد البيانات الداخميةكغيرىا مف المصادر المشابية.

 المصادر الميزرية المحوسبة :مثؿ :األقراص المكتنزة ( )CD-ROMكاألقراص المدمجة(الممتميديا) كاألقراص الميزرية التسجيمية المعركفة باسـ (.)dvd

 -شبكة االنترنت.

 -4حسب السعة( :مصطفى)82 :2009 ،
 مصادر المعمومات العامة :تقدـ معمكمات عامة.
 مصادر المعمومات المتخصصة :تقدـ معمكمات معينة مثؿ الفيزياء كالكيمياء ك....
-5حسب اإلتاحة( :قنديمجي وآخرون)45 :2009 ،
كىنا يرتكز االىتماـ في تقسيـ مصادر المعمكمات عمى أساس مدل إتاحتيا إلى كؿ ،أك
جزء مف أفراد المجتمع المستفيديف منيا ،كىي ثبلثة أنكاع:
 مصادر عامة :كتشمؿ أغمب المصادر المنشكرة كالكتب كالدكريات كالمراجع
كالكتيبات كجزء مف المصادر السمعية كالبصرية كااللكتركنية كالتي تحمؿ
المعمكمات العممية كالثقافية كالتعميمية عمكمان.
 مصادر محدكدة التداكؿ :كىي مصادر محدكدة االستخداـ كمحدكدة المستفيديف
كتعالج مكضكعات عممية تفيد مجمكعة متخصصة جدان كتعد أحيانان مف المصادر
غير المنشكرة ،كيمكف أف تككف ىذه المصادر ضمف كافة المكضكعات كحسب ما
تقدمو مف معمكمات.
 مصادر سرية :كىذه المصادر يمكف أف تككف منشكرة أك غير منشكرة ،كرقية أك
إلكتركنية تحمؿ معمكمات ال يسمح باالطبلع عمييا إال مف قبؿ مجمكعة مختارة
جدان مف المستفيديف ،كيمكف أف تككف في الكثائؽ التاريخية أك الجارية أك التقارير
كالنشرات كالمذكرات.

ثالثاً :مصادر جمع المعمومات
 .1المصادر المغمقة:
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كىي المعمكمات كالبيانات التي يتـ جمعيا بكاسطة مصادر سرية ( بشرية أك تقنية )
تيـ مجاؿ العمؿ األمني بشكؿ مباشر.
كلكننا في ىذه الدراسة سكؼ نقتصر بالبحث عف المصادر المفتكحة ،لذا سكؼ
يقتصر الباحث عمى تمؾ المصادر دكف التكسع أك التطرؽ إلى المصادر السرية التي أشبعت
بحثان.

 .2المصادر المفتوحة:
 تعريف المصادر المفتوحة:
عرؼ (ستيؿ ركبرت  )1995المصادر المفتكحة بأنيا "مكاقع تحتكم عمى معمكمات
ذات طبيعة عامة كمفتكحة كتضـ كافة الكسائؿ المتاحة لمحصكؿ عمى المعمكمات غير
المحظكرة ،كمف أىميا الصحؼ كالتمفاز كاإلذاعات كالكتب كالتقارير كدفاتر اليكميات كالصكر
كالرسكمات كمكاقع اإلنترنت كالخرائط كالمعارض كالمطكيات كالندكات كالمكتبات كمراكز البحكث
كغيرىا ( ."...الفالح)17 :2005 ،
كتعرؼ المصادر المفتكحة أيضان بأنيا " المصادر التي تستقى منيا المعارؼ كتتصؼ
بأنيا متاحة لعامة الناس دكف أم معيقات تضفي عمييا أم نكع مف السرية كيتسـ التعامؿ معيا
اتساعا مذىبلن بسبب اتجاه ثكرة
بالسيكلة كعدـ التعقيد ،كأدل التقدـ العممي إلى اتساعيا
ن

المعمكمات خاصة في المجاؿ االلكتركني إلى تنمية ىذه المصادر "( .البداينة)217 :2002 ،

كيقصد بيا مصادر المعمكمات المتاحة لمجميكر حيث يستطيع أم فرد المجكء إلييا
لمحصكؿ عمى ما يريده مف معمكمات تتضمنيا ىذه المصادر ،كعادة تككف ذات طبيعة عامة
كمفتكحة لمجميع.

 مزايا وعيوب المصادر المفتوحة
أ -مزايا المصادر المفتوحة:
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كالسمة البارزة التي تطبع مصادر المعمكمات المفتكحة سكاء كانت تقميدية أك غير
جميعا تشترؾ في صفة ككنيا تطبع بالعمنية( .العتيبي)28 :1979 ،
تقميدية أنيا
ن
كيذكر (عباس) " أف المعمكمة األمنية العامة ،ىي التي يتـ جمعيا كتحصيميا بالطريقة
المفتكحة ،حيث تمتقط بمصادر عامة عمنية كمكشكفة مف جميع كسائؿ االتصاؿ البشرم
التقميدم كالتقني ،كىي مصادر مكشكفة كمفتكحة ال رقابة عمييا ،كىي غالبا تجمب بشكؿ عمني،
كيعتبر البعض بأ ف المصادر العمنية العامة تمثؿ الميمة الرئيس في العمؿ األمني ،حيث تقدـ
ىذه العممية معمكمات دكف جيد كاضح لبلستفادة منيا .كىي تشكؿ نسبة  %92مف المعمكمات
التي نحصؿ عمييا ،ككميا تساعد في المحاؿ األمني ،باعتبارىا تزخر بمعمكمات تساعد عمى
فيـ البمد المستيدؼ عمى الكضع العسكرم ،كاألمني ،االقتصادم ،كاالجتماعي كالنفسي،
كالصحي ،كالسياسي ،كالمالي ،كالثقافي ..الخ " ( .عباس) 16 :0212 ،
إف ىذه المعمكمات متكفرة لعامة الناس ،كما أنيا متاحة لبلطبلع عمييا كاستخداميا مف
قبؿ كافة أفراد المجتمع في أم كقت يشاءكف كفي أم زماف يريدكف ،كذلؾ بخبلؼ المعمكمات
المغمقة التي تتسـ بالسرية ،كال يتاح التعامؿ معيا كاستخدميا إال فئة معنية بيا.
كيذكر (الشمسي) بعض المزايا لممصادر المفتكحة كىي:
 سيكلة استخداميا :حيث كما ذكرنا آنفان أف بإمكاف أم جية استخداـ ىذه المصادركالتعامؿ معيا ،فيي متاحة لمجميع كلذلؾ سميت بالمصادر المفتكحة.
 سرعة استخداميا. قمة تكاليؼ استخداميا. استم اررية ضخ المعمكمات منيا :إف استم اررية المصدر المفتكح في بث المعمكمات كمتابعةحاضر ىذه المعمكمات كما يتصؿ بالمستقبؿ مف تكقعات يمكف أجيزة األمف مف الحصكؿ
عمى احتماالت مستقبؿ تطكر المعمكمات كيعطييا القدرة عمى التنبؤ بمسارىا المستقبمي
كىك مف أىـ عناصر المعمكمة األمنية التي تكفر إمكانية االستعداد لمخاطر أمنية متكقعة
الحدكث( .الشمسي) 67 :1999 ،

ب -عيوب المصادر المفتوحة:
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رغـ أىمية المصادر المفتكحة كرغـ ما تمتمؾ مف سمات تفضؿ بو عف غيرىا
إال إ نو ال مناص مف كجكد بعض المساكئ كالعيكب التي ربما تجعؿ المستخدميف ليا
تحت ناقكس الخطر أك التيديد ،كمف بعض ىذه العيكب:
-

كثير مف المعمكمات يصعب أك يستحيؿ كجكدىا كالحصكؿ عمييا مف المصادر
المفتكحة ،خاصة إذا كانت تمؾ المعمكمات ذات عبلقة مباشرة باألمف أك بالجريمة
كمحاربتيا.

 صعكبة الكصكؿ عمى المعمكمات المطمكبة في كسط ىذا الكـ اليائؿ مف المعمكمات التيتتضمنيا ىذه المصادر كقيؿ في ىذا المجاؿ ،إنو مف الصعب الحصكؿ عمى اإلبرة في
ككمة قش .
 يمكف أف تحتكم المصادر المفتكحة عمى معمكمات مضممة ،تيدؼ إلى نشر الشائعاتكاحداث الفتف كالفكضى داخؿ المجتمع.

رابعاً :أىمية التعامل مع المصادر المفتوحة:
تأكيدا ألىمية المعمكمات التي يمكف الحصكؿ عمييا
يذكر (صبلح نصر  )1985أنو "
ن

مما تنشره كسائؿ اإلعبلـ نشير عمى سبيؿ المثاؿ لما أكرده ضابط المخابرات البكلندم" مكنانت"
في كتابو (جاسكس في الكاليات المتحدة) مف أنو كاف يجد مصادره الثمينة عف طريؽ النشر
العاـ كأنو استطاع أف يحصؿ عمى معمكمات قيمة مف أحد أعداد مجمة الطيراف األسبكعية
الصادر في الذكرل الرابعة كالعشريف لقكة الطيراف األمريكية حيث قاؿ إف المعمكمات التي
شيكر كيتكمؼ آالؼ الدكالرات لك حاكؿ العمبلء الحصكؿ
نا
حصؿ عمييا مف المجمة كاف يستغرؽ
عمييا كقاؿ لقد سممتنا المجمة كؿ ىذا عمى طبؽ مف الفضة "( .الفالح)43 :2005 ،

كيذكر ( " )Admiral wiliam 1993أف مف الشكاىد التي تدؿ عمى األثر الذم
قدمتو المعمكمات المفتكحة ،أنو خبلؿ أزمة الصكاريخ الككبية عاـ  1962ـ ،كعف طريؽ مراقبة
إذاعة مكسكك تبمغ الرئيس" كندم "بأكؿ خبر عف قرار االتحاد السكفيتي بسحب الصكاريخ مف
ككبا ،كما ذكره أحد المحمميف في ككالة االستخبارات المركزية األمريكية ( )CIAيكضح أف ما
يقارب ) (80 %مف المعمكمات التي حصؿ عمييا كقادت إلى تكقع تفكؾ االتحاد السكفيتي
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كاالنقبلب البرلماني في أكتكبر  1993ـ .كانت معمكمات حصؿ عمييا مف المصادر المفتكحة".
(المرجع السابؽ)44 :

 .3أقسام المصادر المفتوحة:
 المصادر الرسمية:
" فالمصادر الرسمية ىي الجيات التي تتكلى اإلشراؼ عمى جمع المعمكمات كتسجيميا
كمعالجتيا كتقديميا عمى شكؿ معمكمات مفيدة لمجيات المتعاممة مع المعمكمة ،كقد تككف ىذه
المعمكمات في شكؿ معمكمات نازلة كالقكانيف أك الق اررات أك معمكمات صاعدة كالتقارير ".
(زردكمي)5 :2010 ،

ويمكن تقسيم ىذا النوع من المصادر إلى نوعين:
المصادر الداخمية:
" كتتمثؿ المصادر الداخمية لممعمكمات في المجمكعة الشبكية الداخمية لبلتصاالت
كاستعماؿ الياتؼ ،الفاكس ،البرقيات أك المعمكمات المتعمقة بطريقة أداء المكارد البشرية أك
المراقبة أك الصيانة أك اإلصبلحات أك المتعمقة بالمراسبلت كالعقكد المبرمة كالمعمكمات الخاصة
بالشؤكف المالية المتمثمة في الميزانيات التقديرية كالحسابات كالنفقات كاإليرادات "( .المرجع
السابؽ)5 :

المصادر الخارجية:
كأما المصادر الخارجية فيي تخص المعمكمات التي ينبغي لئلدارة الديناميكية لمحصكؿ
عمييا ،كتتمثؿ في المعمكمات المتعمقة بالتكنكلكجيا كنمكىا كالتقنيات الحديثة مف األجيزة
كالمعدات اإلدارية .كقد تككف عبارة عف:
 مراكز البحوث والدراسات المتخصصة كمراكز اإلحصائٌات ود ور نشر الكتبوالدورٌات المختلفة.
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 المصالح الخارجٌة كمؤسسات الدرك والشرطة والجما رك واإلدارات األخرىكالبنوك...
 الوسائل اإلعالمٌة األخرى المتعددة كالتلفزٌون ،والفضائٌات ،اإلذاعات المحلٌة. الرأي العام المتمثل فً المنظمات الجماهٌرٌة ،المجتمع المدنً األحزابالسٌاسٌة والنقابات.
 هٌئات رسمٌة كالوزارات ،البرلمان ،مجلس األمة... منظمات دولٌة ،ألن هذه المؤسسات تمتلك إحصائٌات وحقائق لتغذٌة بٌاناتمحددة ومفصلة حول مواضٌع متعددة.

 مصادر غير رسمية:
كىي مثؿ المبلحظات كالتجارب كالخبرات كالمشاعر كالتصكرات الشخصية التي تتحدد
قيمتيا تبعا لمجية المستفيدة منيا ( .الدباغ)131 :1996 ،

 .4أنواع المصادر المفتوحة:
م
-1
-2

أمثمة

المصادر
المقركءة
السمعية

الكتب -المكسكعات -الدراسات كالبحكث العممية -الصحؼ-
المجبلت -النشرات -المطبكعات -الدكريات.
اإلذاعات -التسجيبلت الصكتية -ككاالت األنباء -األقراص

المدمجة المنشكرة.
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-3
-4

البصرية

النماذج كالمجسمات -الرسكمات -الصكر -الخرائط.

السمع بصرية الفضائيات -اإلنترنت -صفحات التكاصؿ االجتماعي.

-5

غير ذلؾ

المحاضرات -الندكات -المؤتمرات.

-6

لمتكضيح

محفكظات الميكركفيمـ  -مراكز كبنكؾ المعمكمات التجارية كالحككمية
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املبحث اىثبٍّ
أجهصة األٍِ بىشازة اىداخيُت يف احملبفظبث اجلْىبُت

املطيب األوه
وشازة اىداخيُت واألٍِ اىىطٍْ

تعريف بوزارة الداخمية واألمن الوطني:
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" ك ازرة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني إحدل الك ازرات األكثر أىمية في الحككمة
الفمسطينية ،تتحمؿ مسئكليات معقدة في ظؿ ظركؼ متشابكة كمعطيات صعبة كأزمات أمنية
كسياسية متعددة ،حيث ساىمت في إيجاد الحمكؿ لكثير مف المشاكؿ كتكفير بيئة عمؿ مناسبة
كايجاد البدائؿ المناسبة كتطكير العمؿ كتسييؿ العمميات كاإلجراءات اإلدارية ،كيقع عمى عاتؽ
الك ازرة فرض سيادة القانكف عمى الجميع دكف تمييز أك محاباة ،كضبط الحالة األمنية ،كتكفير
األمف لممكاطف ،كحماية الجبية الداخمية ،كمعالجة األحداث كاألزمات األمنية "( .مكقع ك ازرة
الداخمية كامف الكطني)2016 ،

أوالً :نشأة وزارة الداخمية:

" أنشئت ك ازرة الداخمية منذ اليكـ األكؿ لقياـ السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ 1994ـ،

كقد حظيت الك ازرة باىتماـ كرعاية القيادة السياسية باعتبارىا كاحدة مف أىـ الك ازرات السيادية
لدكرىا في تكفير األمف لممكاطنيف الفمسطيني ،كانطمؽ عمؿ القائميف عمى الك ازرة مف الصفر،
حيث كانت الخدمات في زمف االحتبلؿ تقدـ مف خبلؿ مكتب اإلدارة المدنية اإلسرائيمية ،كمف
بعض المجالس البمدية كالقركية ،ككاف االحتبلؿ كعادتو يتخذ مف مكتب اإلدارة المدنية مكانان
إلذالؿ المكاطنيف كالتنكيؿ بيـ مف خبلؿ التباطؤ الشديد في إنجاز المعامبلت ،األمر الذم نجـ
عف طكابير طكيمة مف المكاطنيف أماـ شبابيؾ مكاتب اإلدارة المدنية حيث كضعت ك ازرة الداخمية
نصب عينييا إعادة االعتبار لمكاطنييا مف خبلؿ اتباع أقصر الطرؽ إلنجاز

المعامبلت".

(مكقع ك ازرة الداخمية )2009 ،

ثانياً :الرسالة والرؤية والقيم والغايات:

( مكقع ك ازرة الداخمية كاألمف الكطني)

الرسالة " :تسعى ك ازرة الداخمية كاألمف الكطني إلى خدمة المجتمع الفمسطيني كحفظ أمنو
كاستق ارره مف المخاطر الداخمية كالتيديدات الخارجية مف خبلؿ األجيزة األمنية كاإلدارات
كالييئات المختمفة المدنية كالعسكرية كمف خبلؿ التنسيؽ كالتفاعؿ مع الك ازرات األخرل

كمؤسسات المجتمع المدني كفؽ تعاليـ الديف اإلسبلمي الحنيؼ ".
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الرؤية :الكصكؿ إلى أعمى مستكيات األمف كاالستقرار في المجتمع الفمسطيني  ،كأعمى درجة
مف المينية كالشفافية في األداء.

القيم:
 -1تعاليـ ديننا اإلسبلمي الحنيؼ.
 -2المعايير القانكنية كالقيـ األخبلقية.
 -3المشكرة.
 -4المصداقية كالشفافية.
 -5المساكاة كالنزاىة كاإليثار كالعدالة.
 -6حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ.
 -7المركنة كالتطكير.
 -8تجنب استخداـ القكة المفرطة.
الغايات :انطبلقان مف رسالتنا الخالدة ،كفيمنا لدكرنا الكطني  ،كمف خبلؿ رؤيتنا الكاضحة
كبصرنا الثاقب المصكب نحك غايتنا األكلى كىي تحقيؽ مرضاة ا﵀ عز كجؿ ،فإننا نسرد
غاياتنا فيما يمي:
.1

تحصيف المجتمع مف جميع أشكاؿ الجريمة كالرذيمة كالفساد كالتجسس.

.2

فرض النظاـ العاـ بما يحفظ الحريات كحقكؽ المكاطنيف كالمؤسسات.

.3

االرتقاء باألداء العاـ لك ازرة الداخمية كاالمف الكطني.

.4

القدرة عمى العمؿ المتكاصؿ ميما بمغت الظركؼ.

.5

رفع مستكل الرضا العاـ لمجميكر عف أداء الك ازرة.

ثالثاً :ىيكمية وزارة الداخمية واألمن الوطني:
تتككف ك ازرة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني مف شقيف ،مدني كأمني:
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يتمثؿ الشؽ المدني بعدد مف الككبلء المساعديف كالمديريات كبعض اإلدارات العامة
مثؿ اإلدارة العامة لمجكازات كاإلدارة العامة لشئكف العشائر ،إضافة إلى بعض الكحدات
المختصة التي تتبع لمكزير مباشرة أك تتبع لككيؿ الك ازرة.
أما الشؽ األمني فيتمثؿ باألجيزة كاإلدارات كالييئات األمنية التابعة لمك ازرة ،كيتبع
بعضيا لمكزير مباشرة كبعضيا يتبع لمدير عاـ قكل األمف الداخمي كبعضيا يتبع لمقائد العاـ
كزرة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني)2016 ،
لقكات األمف الفمسطيني " ( .مكقع ا

املطيب اىثبٍّ
األجهصة األٍُْت
أوالً :مفيوم الجياز األمني وتعريفو:
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األجيزة األمنية:
" ىي األجيزة التي يقع عمييا عبء المحافظة عمى األمف بمفيكمو الشامؿ سكاء كاف
اجتماعيا "( .خالد :2005 ،ص)18
اقتصاديا أك
جنائيا أك سياسيان أك
ن
ن
ن
كيعرؼ بأنو " الناتج المتمخض عف معالجة المعمكمات المتعمقة بالدكؿ األجنبية ،القكات
ٌ

المعادية أك العدك المحتمؿ ،أك عناصر اك مناطؽ العمميات الفعمية أك المحتممة " أك ىي "
الفعاليات كالمنظمات التي تعمؿ عمى جمع كمعالجة كانتاج االستخبارات مف المعمكمات ".

(عباس :0210 ،ص)22
وتعرفو وكالة المخابرات األمريكية بأنو " مؤسسة حككمية لجمع المعمكمات عف
الحككمات كاألحداث الخارجية كاألشخاص ،ثـ تحميميا كمعالجتيا كتقديميا إلى جيات مختمفة
في الحككمة األميركية ،كتتمخص ميمتيا في الحصكؿ عمى المعمكمات الخارجية بصفة خاصة
كتجميعيا كتقسيميا ،ككذلؾ تدبير العمميات السرية التي ترل أنيا تحقؽ أىدافيا السياسية ،سكاء
كانت عسكرية أك مؤامرات سياسية " (كاينر.)33 :2009 ،

كيذكر (عباس  )0210نفبلن عف ( أنجيمك ككدفيبل ) 0226 ،أف األجيزة األمنية ىي
"منظمة أك فرد يعمؿ عمى جمع أك معالجة المعمكمات ،كىذه االستخبارات تعمؿ مف خبلؿ
أكساط المصادر ،كىذه الككاالت تستثمر المصادر لمحصكؿ عمى المعمكمات ،كلدييا القدرة
تحكؿ المعمكمات إلى استخبارات ،كاف قابمية
كاإلمكانية عمى تنفيذ بعض أك كؿ المعالجات التي ٌ

الككالة عمى معالجة المعمكمات التي تصؿ إلييا متنكعة بشكؿ كبير ،فمف جية يمكف أف تككف
الككالة عبارة عف فريؽ استخبارات بشرية ميداني كمف جية أخرل يمكف أف تككف منظمة
حككمية كبيرة تستمـ المعمكمات مف مصادر كاسعة كمتنكعة ،كتستخدـ مكارد ىائمة إلنتاج
االستخبارات" (عباس :0210 ،ص .)22
كيحدد الجياز كظيفتو بػ" الدفاع عف الكطف كخدمة الشعب كحماية المجتمع كالسير
عمى حفظ األمف كالنظاـ العاـ ،كيخضع مباشرة تحت قيادة الرئيس القائد األعمى لقكل األمف
الفمسطيني ".
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كىك مكمؼ بحفظ األمف العاـ داخؿ الكطف ،كمساعدة األجيزة الشرطية في تنفيذ مياميا
عندما تككف غير قادرة عمى ضبط األمف ،إلى جانب السيطرة عمى كافة مداخؿ المدف
كمخارجيا.
كتضـ ىيكمية الجياز عدة مناطؽ ىي :نابمس كجنيف كطكلكرـ كسمفيت كقمقيمية كراـ
ا﵀ كبيت لحـ كالخميؿ كأريحا ،تعمؿ فييا تسع كتائب خاصة.
كيتككف الجياز مف :اإلطار القيادم ،كيشمؿ القائد كالنائب كرئيس العمميات ،إضافة
إلى عدد مف المديريات كالشعب كيعيف الضباط في قكل األمف مف بيف خريجي الكميات
كالمعاىد العسكرية الفمسطينية كغير الفمسطينية المعترؼ بيا قانكنان ،كمف االختصاصييف مف
حممة الشيادات الجامعية األكلى ،كذلؾ باإلضافة إلى خريجي المعاىد التقنية مف حممة
الشيادات الثانكية الذيف يمتحقكف بالدكرات العسكرية المقررة( .الجزيرة نت)2016 ،

ثانياً :األىداف العامة لمجياز األمني:
" يمارس جياز األمف مياـ أمنية محددة -إجراءات كنشاطات  -داخؿ الحدكد الكظيفية لو،
كيمكف تحديد بعض األىداؼ العامة التي يسعى أم جياز أمني إلى تحقيقيا ،كمف ىذه
األىداؼ( :المرجع السابؽ)
-1

الحصكؿ عمى معمكمات عف جميع األىداؼ المتعمقة باالحتياج األمني لمدكلة
كالمجتمع.

-2

تكفير المعمكمات البلزمة عف كافة نشاطات المؤسسات كاألشخاص لمجياز ،أم
مسح أمني شامؿ ليـ.

-3

المحافظة عمى عدـ اإلدالء بالمعمكمات كاألنشطة كالكثائؽ المتعمقة بعمؿ األمف
ككنو عمبلن سريان ال يجكز إفشاؤه.

-4

الكشؼ عف األخطار التي مف شأنيا المساس باألمف الداخمي في مجاالت التجسس
كالتآمر كالتخريب ،أك أم أعماؿ أخرل تيدد كحدة الجياز كأمنو كاستقبللو
كمقدراتو.
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-5

التعاكف المشترؾ مع األجيزة األخرل لمكافحة أم أعماؿ تيدد األمف المشترؾ أك
أم مجاؿ مف مجاالت األمف.

-6

مكافحة الفساد كالجريمة كالتجسس في داخؿ المجتمع كالجياز ،كالكشؼ المسبؽ
عف مصادر الجريمة بجميع أنكاعيا قبؿ حدكثيا ،كالتعامؿ معيا بسرعة.

-7

تكفير الحماية الشخصية لكافة العامميف كقادتيـ كممتمكاتيـ الخاصة كالعامة ،مف
كافة النكاحي كالمجاالت.

ثالثاً :المبادئ العامة لمجياز األمني:

(عباس :0210 ،ص )25

 -1يعتبر ىيئة تنظيمية رسمية تيدؼ إلى حماية الدكلة كمؤسساتيا كنظاميا مف التيديدات
الداخمية كالمؤامرات كالخارجية كالتجسس كىك الجية األمنية الكحيدة المخكلة بممارسة
األنشطة كالمياـ األمنية التابعة لمدكلة داخؿ الحدكد الجغرافية ليا.
 -2أم كادر يعمؿ في الجياز األمني ىك عضك في المؤسسة األمنية كيجب عميو االمتثاؿ
لمقانكف فييا ،كالخضكع لقكاعد األمف كاألنظمة الداخمية في الجياز.
 -3إف تطبيؽ أىداؼ الجياز كممارسة صبلحياتو يمزماف أعضاءه بالكالء لمقيـ الدينية ،التي
تعكس القيـ األساسية لمتراث القيمي لمدكلة.
 -4إف القيـ كالمبادئ األساسية التي قامت عمييا المؤسسة األمنية تكجو أعضاء الجياز
األمني في نشاطيـ ،كتساعدىـ في حاؿ تعرضيـ لبلرتباؾ الميني كاألخبلقي.
 -5يجب عمى أم عضك يعمؿ في الجياز األمني التصرؼ كفؽ معايير التمسؾ بالميمة،
القدكة الشخصية ،االحتراؼ ،االنفتاح ،التعاكف.
 -6يتعيف عمى أم عضك يعمؿ في الجياز التقيد بالعمؿ عمى الكالء لمدكلة كحدىا،
كالتصرؼ ككأنو ممثؿ ليا ،مما يعني خدمتيا دكف أم انحياز كمف خبلؿ احتراـ قيميا.
 -7يجب عمى أم عضك يعمؿ في الجياز ممارسة الصبلحيات المعيكدة إليو بغرض
القياـ بميامو بصكرة مدركسة كمتكازنة مع لجـ القكة بعدـ االعتداء عمى الحقكؽ
األساسية لآلخريف أك امتياف كرامة اإلنساف.
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 -8يجب عمى أم عضك يعمؿ في الجياز ممارسة كظيفتو مف خبلؿ الحرص عمى
السرية دكف الكشؼ عف المعمكمات المكجكدة بحكزتو إال لغرض أداء مياـ عممو.
 -9يجب عمى أم عضك يعمؿ في الجياز أف يؤدم كاجباتو كتككيف رأيو الميني دكف
تشكيؾ ،كذلؾ بعد دراسة المعمكمات ذات الشأف كتدقيقيا كتقدير المكقؼ بالحذر البلئؽ.
-10

يجب عمى أم عضك يعمؿ في الجياز أف يقكؿ الحقيقة كاإلببلغ عف الحقيقة

كالشيادة بالحقيقية كمعاممة زمبلئو في الجياز معاممة منصفة كالحرص عمى المصداقية
في أدائو في كؿ كقت كحيف.

رابعاً :إنشاء األجيزة األمنية الفمسطينية:
" نصت االتفاقيات المكقعة بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي اتفاقية القاىرة المعركفة
باتفاقية غزة /أريحا كالمكقعة سنة  1994عمى إقامة شرطة فمسطينية حددت ب ػ ) ( 3000
عنصر ثـ زيد العدد في اتفاقية أكسمك الثانية ليصبح )  30ألفان ( ،غير أف األجيزة األمنية لـ
تقتصر منذ ذلؾ التاريخ عمى جياز كاحد بؿ كثرت كاختمفت كالءاتيا "( .النعامي)4 :2005 ،
" فقد كاف مف المقرر كفقا ليذه االتفاقيات تشكيؿ  6أجيزة أمف مختمفة ،كلكف الرئيس
(ياسر عرفات) شكؿ عددان مضاعفان مف األجيزة خكفا مف تركيز القكة في يد عدد مف
األ شخاص ،ككاف يريد تكزيع األدكار عمى عدد أكبر ممف يدينكف لو بالكالء لبقاء سيطرتو عمى
كافة األمكر ،كتـ تشكؿ ىذه األجيزة مف عناصر كقادة جيش التحرير الفمسطيني التابع لمنظمة
التحرير بدعـ مالي دكلي "( .ككالة معان اإلخبارية)2016 ،
" إف ما ميز السمطة الفمسطينية ىك العدد الكبير في األجيزة األمنية التي تقكـ بممارسة

الدكر األمني ،فمع تأسيس السمطة الفمسطينية تـ تشكيؿ  17جيا انز أمنيان ،ككاف ذلؾ نتيجة
لقضيتيف أساسيتيف :القضية األكلى؛ نتيجة لدخكؿ قكات منظمة التحرير الفمسطينية مف الخارج،
حيث تحكلت أغمب الفرؽ العسكرية إلى أجيزة رسمية داخؿ السمطة الفمسطينية مثؿ )البحرية،

كاؿ...... 17الخ) ،كالقضية الثانية؛ كىي إنشاء بعض األجيزة الجديدة التي عمدت السمطة مف

خبلليا عمى احتكاء بعض عناصر التنظيـ في الكطف ،مثؿ )جياز األمف الكقائي) "

(خطاطبة)24 :2013 ،
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" كقد أككؿ لؤلجيزة األمنية الفمسطينية ثبلث ميمات أمنية عكست اليكية المبيمة لكياف

يحمؿ اسـ "السمطة الفمسطينية ".

األكلى :تكفير األمف الشخصي لمفمسطينييف في المناطؽ التي أعاد الجيش "اإلسرائيمي"

انتشاره فييا.

الثانية :منع أم أعماؿ ضد "إسرائيؿ" كقكات احتبلليا في األرض الفمسطينية المحتمة.
الثالثة :فتتمثؿ في عدـ التدخؿ في المساعي اليادفة إلى التحرر الكطني "( .المركز

الفمسطيني لئلعبلـ )2015

" كلـ تكف جميع ىذه األجيزة تستند في عمميا إلى أية قاعدة قانكنية ،كذلؾ ألنيا أنشئت

قبؿ صدكر التشريعات البلزمة لتنظيميا ،كنتيجة لذلؾ ،عززت الصبلحيات كالمسؤكليات
المتداخمة المنافسة كالنزاعات الداخمية بيف مختمؼ األجيزة األمنية ،كفضبل عف ضعؼ رقابة
المجمس التشريعي كالسمطة القضائية عمى أداء ىذه األجيزة ،فقد تمخض عف ىذا الكضع
ضعؼ حكـ قطاع األمف ،مما أدل إلى ارتكاب انتياكات لحقكؽ اإلنساف ،كما أدل الى تقكيض

شرعية السمطة الكطنية الفمسطينية نفسيا فينظر المكاطنيف الفمسطينييف " (مركز جينيؼ،
.)21 :2008

" ككانت زيارة (أريؿ شاركف) زعيـ حزب الميككد االستف اززية إلى حرـ المسجد األقصى

في  2000/9/28الش اررة التي فجرت االنتفاضة الثانية ،كقد أفضت انتفاضة األقصى إلى
كضع جديد في المنطقة حيث أكد الفمسطينيكف أنيـ ليسكا ممتزميف بالتنسيؽ مع االحتبلؿ

اإلسرائيمي كأنيـ ليسكا مستعديف إلجراء دكريات مشتركة لمجنكد الفمسطينييف كاإلسرائيمييف في

المناطؽ "ب" كأف مسئكلياتيـ األمنية تقتصر عمى المناطؽ " أ " الخاضعة بالكامؿ لمسيطرة
الفمسطينية " (مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات)26 :2009 ،

" كفي العاـ 2002ـ ،قامت إسرائيؿ بإعادة عممية اجتياح المناطؽ المسماة ( أ (،

كفرضت السيطرة العسكرية عمييا ،كأصبحت تسيطر عمى كافة األراضي التي كانت تحت
سيطرة السمطة الكطنية الفمسطينية ،كانعدمت قدرة السمطة الكطنية الفمسطينية عمى فرض األمف
كالنظاـ العاـ ،كذلؾ بفعؿ االجتياحات اإلسرائيمية المتكررة لمعظـ المدف الفمسطينية ،كمنع أم

مظير أمني لمسمطة الكطنية الفمسطينية ،كتدمير المقرات الخاصة باألجيزة األمنية الفمسطينية،
كمراكز اإلصبلح كالتأىيؿ (السجكف) كقد أسيمت ىذه اإلجراءات جميعيا في عجز السمطة
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الكطنية الفمسطينية عف القياـ بالمياـ المكككلة إلييا في مجاؿ تكفير األمف الداخمي لممكاطنيف
الفمسطينييف ،كفي تفشي ظاىرة اإلنفبلت األمني التي اجتاحت المناطؽ الفمسطينية "( .الييئة
الفمسطينية المستقمة لحقكؽ اإلنساف) 13 :2005 ،
" كبعد كفاة الرئيس الفمسطيني (ياسر عرفات) في 2004/11/11ـ ،انتخب فمسطينيكا

الضفة كالقطاع (محمكد عباس) في 2005/1/19ـ رئيسان لمسمطة الفمسطينية كعمى إثر ذلؾ
عادت المفاكضات كعاد التنسيؽ بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف كتـ اإلعبلف عف مكعد

النتخابات تشريعية ،كقد أعمنت نتائج االنتخابات في يناير 2006ـ حيث فازت فييا (حركة

المقاكمة اإلسبلمية  ..حماس) كبناء عمى ذلؾ قامت الحركة بتشكيؿ الحككمة ،كبيف إصرار
حركة فتح عمى الحفاظ عمى المكتسبات التي حصمت عمييا مف خبلؿ استئثارىا بقيادة السمطة

منذ إنشائيا في سنة 1994ـ ،كبيف إصرار حركة حماس عمى حقيا بممارسة صبلحياتيا

كمحاكلة تنفيذ نيجيا في إدارة السمطة بما يتكافؽ مع ما كعدت بو ناخبييا مف اإلصبلح
السياسي ،فقد اتسعت الفجكة بيف المشركعيف مما أدل إلى انتشار الفكضى كالفمتاف األمني " .

( مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات) 33 :2009 ،

" كنتيجة لؤلكضاع الفمسطينية التي مرت بيا السمطة الكطنية الفمسطينية فقد شكمت

حركة حماس منذ تكلييا قيادة الحككمة الفمسطينية قكة أمنية أطمقت عمييا اسـ" القكة التنفيذية "

كيزيد عددىا عمى  5آالؼ عنصر ،كتتبع القكة التنفيذية لك ازرة الداخمية حيث ينص القانكف
األساسي في المادة الثالثة عمى أنو يحؽ لكزير الداخمية استحداث قكة أمنية شرطية تساعد

األجيزة األمنية في أداء ميماتيا ،كقد انتشرت عناصر القكة التنفيذية ألكؿ مرة في شكارع قطاع

غزة يكـ 17مايك/أيار 2006ـ ،كذلؾ في عيد كزير الداخمية سعيد صياـ "( .خطاطبة،
)24 :2013

" كقد فرضت اسرائيؿ كالعالـ الحصار عمى قطاع غزة ،في حيف اتيمت حماس الرئيس

(محمكد عباس) كاألجيزة األمنية التي تقع تحت إمرتو بالتآمر إلسقاط الحككمة ،إلى جانب
تدىكر االكضاع االقتصادية ،تفاقـ الفمتاف األمني ،حيث اتيمت حماس األجيزة األمنية بتشجيع

حالة الفمتاف ،كازداد التكتر بيف حككمة اسماعيؿ ىنية كحركة حماس مف جية كأبك مازف

كأجيزتو األمنية كحركة فتح مف جية أخرل ،فكاف الصداـ ،كفي المرحمة األكلى مف االقتتاؿ
الداخمي الذم تـ كضع حد لو باتفاؽ مكة في  8فبراير (شباط) مف عاـ  ،2006تـ تشكيؿ

حككمة الكحدة الكطنية ،كما أف مضى ثبلثة أشير عمى تشكيؿ الحككمة حتى اندلعت
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المكاجيات العسكرية مف جديد بيف حماس كفتح ،كالتي انتيت بسيطرة حركة حماس عمى قطاع
غزة كفرار قيادات األجيزة األمنية مف القطاع "( .النعامي)2007 ،

كفيما أطمقت حركة حماس عمى ىذه العممية بالحسـ العسكرم أطمقت عمييا حركة فتح

مصطمح االنقبلب ،كعمى أية حاؿ فأيما كانت التسمية فإف ىناؾ انقساـ أك شرخ حدث كألكؿ
مرة في تاريخ القضية الفمسطينية بيف أبناء الشعب الفمسطيني ،أك بيف شقي الكطف ،حيث تكلت

حركة حماس الحكـ في المحافظات الجنكبية بينما تكلت حركة فتح ممثمة في السمطة الكطنية

الفمسطينية الحكـ في الضفة الغربية.

" كمنذ أف حدث ىذا االنقساـ قرر رئيس السمطة في حينيا إقالة حككمة الكحدة الكطنية

أك ما يسمى الحككمة الحادية عشر ككاف ذلؾ بتاريخ 2017/6/14ـ ،كتشكيؿ حككمة تسير
أعماؿ برئاسة )سبلـ فياض) بتاريخ 2017/7/14ـ ،كعمى الرغـ مف إقالة حككمة الكحدة إال

أف رئيس الحككمة (إسماعيؿ ىنية) أعمف عف عدـ قانكنية تشكيؿ حككمة الطكارئ كما أعمف
عف استمرار عمؿ حككمتو لتسيير األعماؿ ،كأتبع ذلؾ بإصدار قرار بكقؼ (رشيد أبك شباؾ)

مدير عاـ األجيزة األمنية عف عممو ،كبتشكيؿ مجمس أعمى لمشرطة في قطاع غزة برئاسة

(تكفيؽ جبر) الضابط في جياز المخابرات العامة سابقان ،كما قامت الحككمة بنشر الشرطة في
قطاع غزة لضبط األمف فييا "( .أبو العال)55 :20098 ،

خامساً :األجيزة األمنية في السمطة الفمسطينية سنة 1994م.
بحسب المادة  3مف قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية ،تتألؼ قكل األمف مف :
أكالن :قكات األمف الكطني كجيش التحرير الكطني الفمسطيني( .كيتبع الرئيس)
ثانيان :قكل األمف الداخمي( .كيتبع رئيس الكزراء كك ازرة الداخمية)
ثالثان :المخابرات العامة( .كيتبع الرئيس)
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" كما تنص المادة نفسيا عمى أف" أية قكة أك قكات أخرل مكجكدة أك تستحدث تككف
ضمف إحدل القكل الثبلث " ،كلـ يشر القانكف إلى القكل المندمجة تحت القكل الثبلث كما لـ
يشر إلى كيفية استحداث القكل الجديدة( .قانون الخدمة فً قوى األمن الفلسطٌنٌة ،المادة ) 2

سادساً :األجيزة األمنية في السمطة الثانية بعد أحداث حزيران/
( 2007بعد االنقسام).

يكضح الشكؿ رقـ (  ) 3ىيكمية األجيزة األمنية في السمطة الثانية بعد أحداث حزيراف
2007ـ.

شكل ( ) 3
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(المصدر  :موقع وزارة الداخمية واألمن الوطني)

املطيب اىثبىث
األجهصة األٍُْت ذاث اىعالقت املببشسة ببملعيىٍبث
أوالً :جياز األمن الداخمي:
 نبذة قصيرة عن جياز األمن الداخمي:
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شكؿ جياز األمف الداخمي في قطاع غزة بقرار مف مجمس الكزراء الفمسػطيني برئاسػة
الػػدكتكر اسػػماعيؿ ىنيػػة ،اسػػتجابة لحاجػ وػة طبيعيػ وػة ممحػ وػة ،كىػػي تػػكفير األمػػف ألبنػػاء شػػعبنا
الػػذيف عػػانكا قبػػؿ إنشػػاء الجيػػاز مػػف الفكضػػى األمنيػػة القاسػػية ،كالتػػي عمػػؿ فييػػا االحػػتبلؿ
الصػييكني بأريحيػة ضػد أبنػػاء شػعبنا كمقاكمتػو بعػد تشػكيمو مطمػع أيمػكؿ /سػػبتمبر 2007ـ،
في قطاع غزة كاعتباره المرجعية األمنية في القطاع ( مكقع ك ازرة الداخمية كاألمف الكطني).

 أىداف جياز األمن الداخمي:
في مقابمة أجراىا (عرفية ) 2015ميع ميدير عيام جيياز األمين اليداخمي محميد الفيي،
ذكر فييا أىداف جياز األمن الداخمي وىي( :عرفة)72 :2015 ،
 .1تحصيف المجتمع مف كافة الجرائـ األمنية كالتجسس.
 .2تعزيز العمؿ االستباقي لمحد مف كقكع الجريمة األمنية.
 .3التصدم لمتيديدات األمنية التي قد تمس بالمجتمع الفمسطيني.
 .4تطكير األداء كالكفاءة لدل العامميف في جياز األمف الداخمي.
 .5تنفيذ حمبلت كمشاريع أمنية مستجدة يقتضييا الكاقع األمني.
 .6حمايػػة الجبيػػة الداخميػػة مػػف مظػػاىر الفمتػػاف األمنػػي ،مػػف خػػبلؿ تفكيػػؾ الخبليػػا
كالمجمكعات المسمحة المنفمتة التي تعمؿ عمى زعزعة األمف كاالستقرار.
 .7المسػػاىمة فػػي معالجػػة ظػػاىرة الفكػػر المنحػػرؼ ،كذات الػكالء الخػػارجي كاألجنػػدة
المتطرفة.
 ميام جياز األمن الداخمي( :ك ازرة الداخميػة الفمسػطينية  -غػزة ،كثػائؽ غيػر منشػكرة
.)2013
 .1الكش ػػؼ المس ػػبؽ ع ػػف مص ػػادر الجريم ػػة قب ػػؿ ح ػػدكثيا ،سػ ػكاء كان ػػت أمني ػػة أك جنائي ػػة أك
سياسية.
 .2تكفير المعمكمات عف كافة نشاطات المؤسسات.
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 .3العم ػػؿ عمػ ػػى حمايػ ػػة األمػ ػػف الػ ػػداخمي الفمس ػػطيني كسػ ػػبلمة مقكماتػ ػػو المعنكي ػ ػػة كالمادي ػ ػػة
كنظامػ ػػو السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كالثقافي كصكف كحدة الببلد ككيانيا العاـ.
 .4متابعة الجرائـ التي تيدد األمف الداخمي كالعمؿ عمى منع كقكعيا.
 .5الكش ػػؼ ع ػػف الجػ ػرائـ الت ػػي تس ػػتيدؼ اإلدارات الحككمي ػػة كالييئ ػػات كالمؤسس ػػات العام ػػة
كالعػػامميف فييا.
 .6عدـ اإلدالء بالمعمكمات كاألنشػطة كالكثػػائؽ المتعمقػػة بعمػػؿ األمػػف الػػداخمي ككنػػو عم ػبلن
سػريان ال يمكف إفشاؤه.
 .7تق ػ ػػديـ الخ ػ ػػدمات كالنص ػ ػػح كالمش ػ ػػكرة ف ػ ػػي المج ػ ػػاالت األمني ػ ػػة ألجيػ ػ ػزة الدكل ػ ػػة المختمف ػ ػػة
بم ػػا يحق ػػؽ تأمينيا كسبلمة أىدافيا كتساعدىا في تنفيذ اختصاصيا.

ثانياً :جياز الشرطة الفمسطينية:
" يعتبػػر جيػػاز الشػػرطة فػػي دكؿ العػػالـ الكاجيػػة الرئيسػػية لمتعامػػؿ مػػع الم ػكاطنيف ،كمػػا
يعتبر أىـ األجيزة األمنية المكمفة بتنفيذ األمف الداخمي لممجتمع كانفاذ القػانكف كتطييػر المجتمػع
مػػف المجػػرـ كالجريمػػة نظ ػ انر لمصػػفة أك الطبيعػػة الخاصػػة الػػذم يتمتػػع بيػػا بحكػػـ النظػػاـ كالقػػانكف،
فالشرطة بشكميا العاـ البسيط أكؿ ما ظيرت منػذ أف كجػدت أكؿ تجمعػات بشػرية مػف أجػؿ تنفيػذ
الق اررات التي تصدر مف حكاـ تمؾ التجمعات فتطكر عمميا إلى أف كصمت الحد أك الشكؿ الذم
تعيشػػو اآلف بحيػػث أصػػبح ليػػا دكر كبيػػر كشػػممت كافػػة ن ػكاحي الحيػػاة س ػكاء عمػػى مسػػتكل حفػػظ
األم ػػف (الص ػػبلحية اإلداري ػػة) أك عم ػػى مس ػػتكل إنف ػػاذ الق ػػانكف ككش ػػؼ الجريم ػػة (س ػػمطة الض ػػبط
القضائي) ىذا كقد كاف أقدـ نظاـ إدارم شرطي فػي العامػؿ كػاف فػي مصػر القديمػة كالػذم يرجػع
إلػى ثبلثػػة آالؼ عػػاـ قبػؿ المػػيبلد كقػػد سػاير ىػػذا النظػػاـ أعػرؽ تقاليػػد الشػػرطة التػي تتبعيػػا الػػدكؿ
الحديثة " ( مصبح. )55 :2016 ،
" كيعتب ػػر جي ػػاز الش ػػرطة أح ػػد أذرع الس ػػمطة التنفيذي ػػة كعمي ػػو تق ػػع أعب ػػاء حماي ػػة النظ ػػاـ
كاألمف ،كاقرار السكينة العامة ،كحماية األركاح كاألعراض كالممتمكات كذلؾ بيدؼ حماية النظاـ
العاـ لمدكلة كمنع الجريمة قبؿ كقكعيا " ( .حرز)48 :2016 ،
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التعريف القانوني لمشرطة:
" ى ػػي ىيئ ػػة مدني ػػة نظامي ػػة تتب ػػع ل ػػك ازرة الداخمي ػػة ت ػػؤدم كظائفي ػػا كتباش ػػر اختصاص ػػاتيا
برئاس ػػة م ػػدير ع ػػاـ الش ػػرطة ،كى ػػك ال ػػذم يص ػػدر القػ ػ اررات المنظم ػػة لجمي ػػع ش ػػئكنيا الت ػػي ت ػػؤدم
كاجباتي ػػا ف ػػي خدم ػػة الش ػػعب ،كتكف ػػؿ لممػ ػكاطنيف الطمأنين ػػة ،كتس ػػير عم ػػى حف ػػظ النظ ػػاـ كاألم ػػف
كاآلداب ،كتتػػكلى تنفيػػذ مػػا تفرضػػو عمييػػا الق ػكانيف كالم ػكائح مػػف كاجبػػات ككفق ػان لمقػػانكف "( .مكقػػع
جياز الشرطة)www.police.ps ،

الييكل التنظيمي لجياز الشرطة الفمسطينية:
شكل رقم ( ) 5

وسييوف يقييوم الباحييث بالحييديث عيين إدارة المباحييث العاميية واإلدارة العاميية لمكافحيية المخييدرات
فيما ضمن الحدود المكانية ليذا البحث.

أوالً :إدارة المباحث العامة:
 تعريف المباحث العامة:

92

" ىي إدارة متخصصة في جياز الشرطة تيعنى بتكفير األمف كالسمـ في المجتمع مف
خبلؿ العمؿ عمى منع الجريمة قبؿ كقكعيا ككشؼ الجرائـ المجيكلة كالقبض عمى مرتكبييا
ضمف إجراءات مينية كقانكنية "( .مقابمة مع مدير التخطيط كالتطكير في جياز المباحث
العامة).

 نبذة قصيرة عن إدارة المباحث العامة:
" تعتبر إدارة المباحث العامة أحد اإلدارات الرئيسية كالمركزية في جياز الشرطة
كالتي تسعى إلى تحقيؽ مجمكعة متكاممة مف الغايات االستراتيجية ،في مقدمتيا الحفاظ
عمى األمف كانفاذ القانكف بعدؿ كنشر الطمأنينة كالسكينة كاألمف لدل المكاطف الفمسطيني،
مف خبلؿ مبلحقة مرتكبي الجرائـ كتقديميـ لمعدالة سكاء قبؿ كقكع الجريمة (األسمكب
الكقائي) أك بعد كقكعيا( األسمكب العبلجي) كتعتمد المباحث العامة في عمميا بمكافحة
الجريمة في القضايا المجيكلة كالتي يككف أحد أطراؼ القضية مجيكؿ لذلؾ تعتبر المباحث
العامة عصب المؤسسة الشرطية التي تسعى إلى تحقيؽ األمف مف خبلؿ كضع خطة
استراتيجية تتضمف العديد مف األنشطة المتنكعة الكفيمة بضبط الحالة األمنية كالجنائية
بالتعاكف مع دكائر المباحث التخصصية كأقساـ األفرع المنتشرة في قطاع غزة كمع إنشاء
دكائر جديدة تكاكب تتبع تتطكر الجريمة "( .مقابمة مع مدير التخطيط كالتطكير في جياز
المباحث العامة).
 أىداف إدارة المباحث العامة( :مقابمة مع مدير التخطيط كالتطكير في جياز المباحػث
العامة).

-1الحد مف الجرائـ قبؿ كقكعيا كفؽ خطط محكمة.
-2مبلحقة مرتكبي الجرائـ المتعمقة بالشؽ الجنائي.
-3نشر الطمأنينة لدل المكاطنيف.
-4تكعية المكاطنيف بكسائؿ الحماية في العديد مف الجرائـ المنتشرة في القطاع.
 وظائف وميام إدارة المباحث العامة ( :موقع وزارة الداخلٌة واألمن الوطنً )
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 -1مراقبة الجيكد المناىضة لمنشاط اإلج ارمػي بصػكره المختمفػة بيػدؼ تحقيػؽ رسػالة الشػرطة
في الحد مف الجريمة كضبط ما يقع منيا.
 -0العمػػؿ عمػػى تػػأميف كتحصػػيف الجبيػػة الداخميػػة ضػػد نشػػاط معػػادم بيػػدؼ اإلض ػرار بػػأمف
البمد.
 -2القي ػػاـ باألنش ػػطة الخاص ػػة بالمحافظ ػػة عم ػػى األم ػػف كالنظ ػػاـ كمباشػ ػرة الكظ ػػائؼ اإلداري ػػة
لمشػػرطة بيػػدؼ منػػع الجريمػػة قبػػؿ كقكعيػػا كالمشػػاركة فػػي أعمػػاؿ كشػػؼ كمتابعػػة مرتكبييػػا
كالعمؿ عمى جمع األدلة لتقديميـ لمعدالة.
 -2القياـ بأعماؿ حماية اآلداب العامة كمكافحة الجرائـ المخمة بيا كجرائـ التسكؿ كالمقامرة.
 -5مراقبة كصكؿ كمركر كمغادرة األجانب عبر المكانئ البرية كالبحرية كالجكية.
 -6مراقبة نشاط الييئات المحمية ذات المبادئ اليدامة كالنشاط الخطر عمى سبلمة البمد.
 -7إعداد البحكث الفنية كالقانكنية الخاصة بمكافحة الجريمة.
 -8إع ػػداد البيان ػػات الخاص ػػة ب ػػالمؤتمرات كالمج ػػاف الدكلي ػػة المعني ػػة بمكافح ػػة الجريم ػػة تميي ػػدان
الشتراؾ األجيزة المختصة فييا كمتابعة أعماليا كحفظ كثائقيا.
 -9دراسة الظكاىر اإلجرامية اإلقميمية كالمكسمية كبياف أسبابيا كدكافعيا ككسائؿ عبلجيا.

ثانياً :اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات:
 تعريف اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات:
" ى ػػي إح ػػدل اإلدارات المتخصص ػػة ض ػػمف إدارات الش ػػرطة الفمس ػػطينية كالمعني ػػة بمحارب ػػة
ظ ػػاىرة المخ ػػدرات كالح ػػد مني ػػا " ( .مقابم ػػة م ػػع م ػػدير العبلق ػػات العام ػػة ف ػػي اإلدارة العام ػػة
لمكافحة المخدرات)
 نبذة قصيرة اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات:
أنشػػئت اإلدارة العامػػة لمكافحػػة المخػػدرات عػػاـ 1996ـ ،فػػي زمػػف ال ػرئيس ال ارحػػؿ ياسػػر
عرفػػات ،كقػػد أنشػػئت ىػػذه اإلدارة لمحػػد مػػف ظػػاىرة تعػػاطي كانتشػػار المخػػدرات كتركيجيػػا كىػػي
تتك ػػكف م ػػف اإلدارة المركزي ػػة كى ػػي تق ػػع ف ػػي مدين ػػة عرف ػػات لمش ػػرطة كى ػػك مق ػػر قي ػػادة مكافح ػػة
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المخػػدرات فػػي المحافظػػات الجنكبيػػة ،كيمتػػد منيػػا خمػػس فػػركع منتشػرة فػػي المحافظػػات الخمسػػة
كىي ( :مقابمة مع مدير العبلقات العامة في اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات).
 .1فرع محافظة غزة.
 .2فرع محافظة الشماؿ.
 .3فرع محافظة الكسطى.
 .4فرع محافظة خانيكنس.
 .5فرع محافظة رفح.
كيكجػػد داخػػؿ اإلدارة المركزيػػة عػػدد مػػف الػػدكائر المركزيػػة ،ميمتيػػا اإلش ػراؼ كالرقابػػة عمػػى
الفركع كاألقساـ المختمفة في المحافظات الجنكبية ،كالدكائر المركزية ىي:
 .1دائرة مكتب اإلدارة كالتنظيـ.
 .2دائرة الشئكف القانكنية كالرقابية.
 .3دائرة الشئكف اإلدارية كالمالية.
 .4دائرة العمميات المركزية.
 .5دائرة التحرم المركزم.
 .6دائرة العبلقات العامة كالتدريب.
 .7دائرة الكبلب البكليسية.

أىداف اإلدارة العامة

لمكافحة المخدرات ( :مقابمة مػع مػدير العبلقػات العامػة فػي اإلدارة

العامة لمكافحة المخدرات)
 -1الكصكؿ لمجتمع خالي مف المخدرات.
 -2نشر الكعي المجتمعي حكؿ خطكرة تعاطي المخدرات.
 -3عبلج مف كقعكا ضحايا لئلدماف كاعادة تأىيميـ كدمجيـ في المجتمع.
 ميام اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات( :مكقع ك ازرة الداخمية كاألمف الكطني)
 -1كضع الخطط كاتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتحقيؽ ىذه المكافحة.
 -2مكافحة كضبط زراعة النباتات المخدرة أك إنتاجيا أك تركيجيا داخؿ الببلد.
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 -3حصػػر حػػاالت الميػربيف كالخطػريف كالتجػػار المػػركجيف كتقػػديـ االقت ارحػػات الخاصػػة
باتخاذ اإلجراءات المناسبة لمحد مف خطكرتيـ.
 -4االتص ػػاؿ م ػػع الييئ ػػات األجنبي ػػة كالدكلي ػػة ف ػػي ك ػػؿ م ػػا تس ػػتمزمو إجػ ػراءات مكافح ػػة
المخػػدرات بالتعػػاكف مػػع المكتػػب المرك ػزم لمشػػرطة الجنائيػػة الدكليػػة ( اإلنتربػػكؿ )
كبرنامج األمـ المتحدة لمكافحة المخدرات.
 -5نشر التكعية اإلعبلمية كالتعاكف لمحد مف مخاطر اإلدماف لػدل الجمػاىير كطػبلب
المدرس كالجامعات.
 -6القي ػػاـ بأعم ػػاؿ التس ػػجيؿ الجن ػػائي الخاص ػػة باألش ػػخاص المتع ػػامميف ف ػػي مج ػػاالت
(التيريب ،االتجار ،الزراعة ،اإلنتاج ،التركيج ،التعاطي.
 -7بح ػػث كاع ػػداد كاف ػػة المس ػػائؿ الخاص ػػة باألبع ػػاد أك ترق ػػب الكص ػػكؿ إل ػػى ال ػػببلد أك
اإلدراج بػ ػ ػ ػ ػ ػػالقكائـ عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى المنافػ ػ ػ ػ ػ ػػذ ألسػ ػ ػ ػ ػ ػػباب تتعمػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ بمكافحػ ػ ػ ػ ػ ػػة المخػ ػ ػ ػ ػ ػػدرات.

املطيب اىسابع
استفادة األجيزة األمنية من المصادر المفتوحة:
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مع التطكر اليائؿ لممصادر المفتكحة كاإليجابيات الكثيرة التي تصاحب ىذا التطكر
أصبح لزامان عمى األجيزة األمنية أف تتابع ىذا التطكر في مجاؿ المعمكمات سكاء في عممية
نشر المعمكمات كذلؾ لسيكلة الحصكؿ عمييا أك كذلؾ في البحث عف المعمكمات التي تمزميا
كجمعيا ،كبالتالي نقكؿ إف معمكمات المصادر المفتكحة ىي سبلح ذك حديف ،ففي الكقت الذم
نتحدث فيو عف أىمية ىذه المصادر كايجابياتيا المتعددة ،إال أننا يجب أال نغفؿ عف سمبياتيا
كخطكرتيا الشديدة ،لذلؾ يجب عمى األجيزة األمنية التعامؿ معيا بحرص شديد.
ففي الكقت الذم تسعى فيو األجيزة األمنية الستخداـ المصادر المفتكحة في نشر
المعمكمات ليستفيد منيا المكاطف ،كلرفع مستكل التكاصؿ بينيا كبيف المجتمع ،يسعى األعداء
لبلستفادة مف ىذه المعمكمات لصالح أمنيـ كاستخداميا ضدنا.
لذلؾ أصبح مف السيؿ اليكـ كمع ىذا التطكر الحصكؿ عمى المعمكمات مف خبلؿ
المصادر المفتكحة ،فكسائؿ األعبلـ كاإلذاعات كالفضائيات كاالنترنت كالمنتديات كمكاقع
التكاصؿ االجتماعي تعج باألخبار كالمقاالت كالتصريحات كالتحميبلت التي في النياية تصب
كمعمكمات تغذم بنؾ المعمكمات الصييكني حكؿ الشأف العسكرم أك األمني لؤلجيزة األمنية أك
المقاكمة الفمسطينية.
كبالعكس يجب أف تستغؿ األجيزة األمنية في المحافظات الجنكبية ىذه المصادر لمحصكؿ عمى
المعمكمات التي يتـ نشرىا مف قبؿ األعداء لتستفيد منيا في مقاكمة االحتبلؿ كمحاربة
المجرميف.
" إف نجاح األجيزة األمنية في أدائيا لمياميا يعتمد بشكؿ أساسي عمى مدل ما يتكفر ليا مف
معمكمات في الكقت المناسب ،لذلؾ فإف تكفر المعمكمات كسرعة انتقاليا عنصراف أساسياف في
تفعيؿ العمؿ األمني ،كقد أثبتت المؤشرات أف شبكة اإلنترنت كالتي تعتبر مف المصادر
المفتكحة ،قد حققت الكثير مف اإلنجازات في مجاؿ ضبط المجرميف ،فعف طريقيا يمكف نقؿ
كتبادؿ المعمكمات مع أجيزة األمف األخرل كنشر صكر المطمكبيف كغيرىا مف المعمكمات التي
تساعد في عمميات الضبط الجنائي كىذا يدفع لمقكؿ بأف نجاح األجيزة األمنية في أدائيا
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لمياميا يعتمد بشكؿ أساسي عمى مدل ما يتكفر ليا مف معمكمات التي تستقييا مف مصادرىا
المفتكحة أك مصادرىا السرية في الكقت المناسب ،لذلؾ فإف تكفر تمؾ المصادر لمحصكؿ عمى
المعمكمات عنصر أساسي في تفعيؿ العمؿ األمني بؿ يعتبر ىك الدعامة األساسية التي يقكـ
عمييا البحث الجنائي "( .الشياكم)166 :1998 ،
كلذلؾ " تعد عممية التعامؿ األمني مع المصادر المفتكحة عممية إدارية متكاممة ،كما أنيا بمثابة
كظيفة أمنية متخصصة كالتي يجب أف تحتؿ مكانيا في البناء التنظيمي لجياز األمف بحيث

تحدد صبلحياتيا كتركز في التعامؿ األمني مع المصادر المفتكحة نأيا كاف نكعيا كميما اختمفت
تقنياتيا كميما امتدت ساعات عمميا " (عمر)43 :2008 ،

" كتخضع كظيفة التعامؿ األمني مع المصادر المفتكحة لمتخطيط الدقيؽ لعمميا ،كىك تخطيط
يضمف تحقيؽ ىدؼ تغطية ىذه الكظيفة لجميع المصادر المفتكحة سكاء كانت تقميدية أك غير
تقميدية ،كيضمف التخطيط أيضا قياـ الجياز األمني بحشد اإلمكانيات البشرية الكافية

كالمتخصصة لتغطية ىذه المصادر كتزكيدىا بمكاقع عمؿ مناسبة تجيز فييا كافة التقنيات

المييئة الستماع جيد كرؤية كاضحة كنقؿ سريع كدقيؽ لممعمكمات المبثكثة مف مصادر البث،
كتييئتيا لمنقؿ المباشر إلى األجيزة المتخصصة التي تتكلى تدقيؽ ىذه المعمكمات كالتثبت مف

صحتيا كتحميميا بصكرة عممية تستخمص مما تشير إليو مف معارؼ كفيـ ،بحيث يتيح لؤلجيزة

األمنية فرصة التعامؿ مع ىذه المفاىيـ في صكرة إجراءات كق اررات أمنية تتناسب مع ىذه
المفاىيـ" (كامؿ)77 :1991 ،
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املبحث اىثبىث
حتسني األداء املؤسسٍ

مقدمة:
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يعتبر األداء المؤسسي مف المكاضيع الميمة بالنسبة لممؤسسات ،فاألداء المؤسسي يعد

عامبلن ميمان في تقييـ المؤسسات مف حيث قكتيا كضعفيا ،حيث ترتبط كفاءة أم مؤسسة بكفاءة

العامميف فييا كحسف أدائيـ ،كاف المؤسسات تسعى دائما لمنجاح كاالرتقاء كذلؾ بتحسيف أداء

المكظفيف فييا عمى الدكاـ ،لذلؾ ناؿ ىذا المكضكع نصيبا كاف نار مف اىتماـ الباحثيف.

كسيخصص الباحث ىذا المبحث لتسميط الضكء عمى األداء المؤسسي مف خبلؿ

التطرؽ لمفيكـ األداء كتعريفو كأىميتو كمحدداتو كذكر عناصره كالعكامؿ المؤثرة فيو كأساليب

قياسو كخطكات تقييمو.

المطمب األول
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األداء الوظيفي
مفيوم األداء الوظيفي:

" يشير األداء الكظيفي إلى درجة تحقيؽ كاتماـ المياـ المككنة لكظيفة الفرد ،كىك يعكس

كغالبا ما يحدث لبس كتداخؿ بيف
الكيفية التي يتحقؽ بيا ،أك يشبع الفرد بيا متطمبات الكظيفة،
ن
األداء كالجيد ،فالجيد يشير إلى الطاقة المبذكلة ،أما األداء فيقاس عمى أساس النتائج التي

كبير في االستعداد لبلمتحاف ،كلكنو يحصؿ عمى
جيدا نا
حققيا الفرد ،فمثبلن الطالب قد يبذؿ ن
درجات منخفضة ،كفي مثؿ ىذه الحالة يككف الجيد المبذكؿ عالي بينما األداء منخفض "
(محمد) 209: 2001 ،

كيذكر الشيخ (الداككدم) أف األداء في عمكمو " يشير إلى ذلؾ الفعؿ الذم يقكد إلى

إنجاز األعماؿ كما يجب أف تنجز ،كالذم يتصؼ بالشمكلية كاالستمرار ،كمف ثـ فيك بيذا

المعنى ،يعتبر المحدد لنجاح المؤسسة كبقائيا في أسكاقيا المستيدفة ،كما يعكس في الكقت
نفسو مدل قدرة المؤسسة عمى التكميؼ مع بيئتيا ،أك فشميا في تحقيؽ التأقمـ المطمكب ،كما

تجدر اإلشارة إلى أف مفيكـ األداء يقترف بمصطمحيف ىاميف في التسيير ،ىما الكفاءة كالفعالية "
(مكمف)50 :2013 ،

تعريف األداء الوظيفي:

" األداء ىك محصمة النتائج كالمخرجات التي حققيا الفرد نتيجة الجيد المبذكؿ مف

خبلؿ قياـ الفرد بالمياـ كالكاجبات كالمسئكليات المككمة إليو " ( عكاشة.(33 :2008 ،

كعرفو )الحكامدة كالفيداكم  (2002بأنو " مجمكعة مف السمككيات اإلدارية ،ذات
العبلقة ،المعبرة عف قياـ المكظؼ بأداء ميمتو كتحمؿ مسؤكلياتو ،كتتضمف جكدة األداء،
كحسف التنفيذ ،كالخبرة الفنية المطمكبة في الكظيفة ،فضبلن عف االتصاؿ كالتفاعؿ مع بقية

أعضاء المنظمة ،كااللتزاـ بالنكاحي اإلدارية لمعمؿ ،كالسعي نحك االستجابة ليا بكؿ حرص
كفاعمية " (الصرايرة)606 :2011،

كقد عرؼ (سيزالقي ،ككاالس (1991 ،األداء الكظيفي بأنو " مجمكعة مف السمكؾ

اإلدارم ذك العبلقة المعبرة عف قياـ المكظؼ بأداء ميامو ،كتحمؿ مسؤكلياتو ،كىي تتضمف
جكدة األداء ،ككفاءة التنفيذ ،كالخبرة الفنية المطمكبة في الكظيفة ،فضبلن عف االتصاؿ كالتفاعؿ
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مع باقي أعضاء المنظمة ،كقبكؿ مياـ جديدة ،كاإلبداع ،كااللتزاـ بالنكاحي اإلدارية في العمؿ،
كالسعي نحك االستجابة ليا بكؿ حرص كفاعمية "( .الصرايرة)606 :2011 ،

كقد عرؼ (بدكم كمصطفى ) 1984،األداء بأنو " نتاج جيد معيف قاـ ببذلو فرد أك

مجمكعة إلنجاز عمؿ معيف "( .البمكم )87 :2008 ،

كيعبر مفيكـ األداء الكظيفي عف " األثر الصافي لجيكد الفرد التي تبدأ بالقدرات كادراؾ

الدكر أك المياـ ،كبالتالي يشير إلى درجة تحقيؽ كاتماـ المياـ المككنة لكظيفة الفرد " (عكاشة،
.)33 :2008
كبناء عمى ما سبؽ مف التعاريؼ السابقة يرل الباحث أف األداء الكظيفي ىك قياـ

المكظؼ ببذؿ كامؿ جيده مستعينان بما يمتمؾ مف عمكـ كمعارؼ كخبرات كميارات ،ألداء ما
يطمب منو مف الكاجبات الكظيفية كانجاز جميع المياـ المككمة إليو بأفضؿ ما يمكنو كفي أقصر

كقت ممكف.
كما يرل الباحث أف األداء الكظيفي كطبقان لتعريفو السابؽ البد كأف يحتكم عمى عكامؿ ميمة
كىي:

 -1المكظؼ :فيك المحكر الذم يدكر حكلو األداء.

 -2الكظيفة :فمف خبلليا تتحدد كاجبات المكظؼ كمسئكلياتو.

 -3المعارؼ كالميارات كالخبرات :مف خبلليا تظير كفاءة المكظؼ كفعاليتو.
 -4الجيد :فيك ضركرم جدان لتنفيذ المياـ كالكاجبات.

 -5الكقت :ال بد أف يككف بأقصر ما يمكف ،فبل فائدة مف النتيجة إف تجاكزت الكقت المطمكب
أك المقرر.

 -6النتيجة :كىي الغاية مف كؿ ما سبؽ ،فبل بد مف تحقيؽ أفضؿ النتائج المرجكة.

" كتجدر اإلشارة إلى ضركرة التفرقة في مفيكـ األداء ،بيف السمكؾ كاإلنجاز ،ذلؾ أف

السمكؾ ىك ما يقكـ بو األفراد مف أعماؿ في المؤسسة التي يعممكف بيا ،أما اإلنجاز فيك ما
يبقى مف أثر أك نتائج بعد العمؿ ،أما األداء فيك التفاعؿ بيف السمكؾ كاإلنجاز ،فيك مجمكع

السمكؾ كالنتائج التي تحققت معان " ( شرؼ الديف ) 50 :2012 ،

أىمية األداء الوظيفي:
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يحتؿ األداء الكظيفي مكانة خاصة داخؿ أم منظمة كانت باعتباره الناتج لمحصمة

جميع األنشطة بيا ،كذلؾ عمى مستكل الفرد كالمنظمة كالدكلة ،ذلؾ أف المنظمة تككف أكثر
أداء متمي انز ،كمف ثـ يمكف القكؿ بشكؿ عاـ أف
بقاء حيف يككف أداء العامميف ن
استق ار انر كأطكؿ ن
اىتماـ إدارة المنظمة كقيادتيا بمستكل األداء عادةن ما يفكؽ اىتماـ العامميف بيا ،كعمى ذلؾ فإنو
يمكف القكؿ بأف األداء عمى أم مستكل تنظيمي داخؿ المنظمة كفي أم جزء منيا ال يعد

انعكاسان لقدرات كدكافع المرؤكسيف فحسب ،بؿ ىك انعكاسات لقدرات كدكافع الرؤساء كالقادة

أيضان ك" كترجع أىمية مفيكـ األداء مف كجية نظر المنظمة إلى ارتباطو بدكرة حياتيا في
مراحميا المختمفة ،كىي مرحمة الظيكر ،كمرحمة البقاء كاالستم اررية ،كمرحمة االستقرار ،كمرحمة
السمعة كالفخر ،كمرحمة التميز ،ثـ مرحمة الريادة ،كمف ثـ فإف قدرة المنظمة عمى تخطي مرحمة

ما مف مراحؿ النمك كالدخكؿ في مرحمة أكثر تقدمان ،إنما يتكقؼ عمى مستكيات األداء بيا "

(ناصر.)52 :2010 ،

محددات األداء الوظيفي:
إن سموك األداء الذي يقوم بو الفرد يحدده ثالثة عوامل رئيسة ىي ( :أبك شرخ:2010 ،
)19

 -1الجيد المبذول :ىك يعكس درجة انسجاـ الفرد ألداء عممو ،فالجيد المبذكؿ يمثؿ
حقيقة درجة دافعية الفرد ألداء عممو.

 -2القدرات والخصائص الفردية :يمثؿ قدرات الفرد كخبراتو السابقة التي تحدد درجة فعالية
الجيد المبذكؿ.

 -3إدراك الفرد لوظيفتو :يعني تصكرات الفرد كانطباعاتو عف األنشطة التي يتككف منيا
عممو ،كعف الكيفية التي ينبغي أف يمارس بيا دكره في المنظمة.
كالمبلحظ أف المحددات السابقة كىي (الجيد كالقدرات كادراؾ الدكر أك الميمة) محددات
تتعمؽ بالمكظؼ شاغؿ الكظيفة ،بينما أف ىناؾ في الكاقع محددات أخرل غير متعمقة

بالمكظؼ ،كأىـ ىذه المحددات:

 -1الوظيفة ( متطمبات العمل ) :كما يتعمؽ بيا مف كاجبات كمسؤكليات كأدكات
كتكقعات مطمكبة مف المكظؼ ،إضافة إلى الطرؽ كاألساليب كاألدكات كالمعدات

المستخدمة.
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 -2الموقف ( بيئة التنظيم الداخمية ) :أك ما تتصؼ بو البيئة التنظيمية حيث تؤدل

الكظيفة كالتي تتضمف :مناخ العمؿ ،اإلشراؼ ،كفرة المكارد ،األنظمة اإلدارية ،الييكؿ

التنظيمي ،نظاـ االتصاؿ ،السمطة ،أسمكب القيادة ،نظاـ الحكافز ،الثكاب كالعقاب،

إضافة إلى العناصر السابقة قد تؤثر البيئة الخارجية لمتنظيـ الذم يعمؿ بو المكظؼ
عمى أدائو ممثمة في المنافسة الخارجية كالتحديات االقتصادية.

فالنتائج التي يحققيا متعامؿ تجارم مثبلن ىي نتيجة الميارات (المعارؼ الكظيفية ) التي
يمتمكيا ىذا المتعامؿ ،إضافة إلى الجيكد التي يبذليا ،كالمنطقة التجارية التي يعمؿ بيا

أك المنتجات التي يشرؼ عمييا ( التنظيـ ) ،زيادة عمى المنافسة كالتحديات االقتصادية

التي يكاجييا مف محيطو الخارجي ،كيمكف تمخيص العناصر السابقة في الشكؿ رقـ

(  ) 5الذم يكضح عناصر نمكذج األداء الفعاؿ ( :أبك شرخ  :2010 ،ص)12
شكؿ رقـ ( ) 5

عناصر األداء الوظيفي:

يذكر (السكران )2004 :مجموعة من العناصر التي يتكون منيا األداء الوظيفي وأىميا:
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 -1المعرفة بمتطمبات الوظيفة :كتشمؿ المعارؼ العامة ،كالميارات الفنية ،كالمينية ،كالخمفية
العامة عف الكظيفة كالمجاالت المرتبطة بيا.

 -2نوعية العمل :كتتمثؿ في مدل ما يدركو الفرد عف عممو الذم يقكـ بو ،كما يمتمكو مف
رغبة كميارات كبراعة ،كقدرة عمى التنظيـ كتنفيذ العمؿ دكف الكقكع في األخطاء.

 -3كمية العمل المنجز :أم مقدار العمؿ الذم يستطيع المكظؼ إنجازه في الظركؼ العادية
لمعمؿ ،كمقدار سرعة ىذا اإلنجاز( .عكاشة.)33 :2008 ،
المثابرة :كتشمؿ الجدية كالتفاني في العمؿ كقدرة المكظؼ عمى تحمؿ مسئكلية العمؿ كانجاز
األعماؿ في أكقاتيا المحدد ،كمدل حاجة ىذا المكظؼ لئلرشاد كالتكجيو مف قبؿ المشرفيف.
وبذكر (ىاينز  )1989أن من عناصر األداء الوظيفي( :البمكم) 31 :2008 ،
 -1المكظؼ :كىك ما يمتمكو المكظؼ مف ميارات ،كاىتمامات ،كقيـ ،كاتجاىات كدكافع.

 -2الكظيفة :كىي ما تتصؼ بو ىذه الكظيفة مف متطمبات ،أك تحديات ،كما تقدمو ىذه

الكظيفة مف فرص عمؿ تتمتع بالتحدم ،كتحتكم عمى عنصر التغذية االسترجاعية
كجزء منو.

 -3المكقؼ :كىي ما تتصؼ بو البيئة التنظيمية ،كتتضمف مناخ العمؿ كاإلشراؼ ،ككفرة
المكارد ،كاألنظمة اإلدارية كالييكؿ التنظيمي.

الفرق بين تقييم وتقويم وقياس األداء:

" نتيجة النتشار عممية قياس كتقييـ األداء كأحد كظائؼ إدارة المكارد البشرية ،ظيرت

مشكمة استخداـ المصطمح( :تقييـ أك تقكيـ أك قياس) ،كىذا لمداللة عمى نفس العممية ) تقييـ
األداء) ،بسبب الترجمة الحرفية مف المغة األجنبية إلى المغة العربية.

كيقكد التفحص الدقيؽ لممصطمحات الثبلثة السابقة إلى االستنتاج بأف عممية قياس كتقييـ

األداء ىي عممية مركبة تتضمف ثبلث عمميات فرعية ىي ( :الييتي)189 : 2003 ،

 -1قياس األداء المحقؽ مقارنة بمعايير مكضكعة كيطمؽ عمى ىذه العممية بالقياس.

 -2تحديد مستكل األداء المحقؽ إذا كاف جيدان أك ضعيفان ،أم بمعنى إعطاء األداء قيمة
كيطمؽ عمى ىذه العممية التقييـ أك التقدير.

 -3تعزيز نقاط القكة أك معالجة نقاط الضعؼ مف األداء المحقؽ ك يطمؽ عمى ىذه
العممية التقكيـ " .
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" كيذكر (الحمكد  )2001أف الخمط يكثر بيف ىذيف المصطمحيف كخاصة في بعض

األدبيات العربية كيستخدماف كمرادفيف لنفس العممية ،فعممية تقييـ األداء تعني إعطاء قيمة
رقمية ،أك كصفية ألداء المكظؼ كذلؾ عف طريؽ مقارنة األداء الفعمي لممكظؼ في فترة ما مع
األداء المتكقع مف قبؿ المؤسسة ،كيشمؿ ذلؾ تعبئة نماذج معيف ،أما تقكيـ األداء فيك عممية

شاممة تتضمف عمميات لئلصبلح كالتطكير اإلدارم ،بدءان مف تحسيف مستكيات األداء المتكقع
كانتياء بمرحمة تطكير األداء ،حيث تعتبر عممية تقييـ األداء ىي جزء مف برنامج إدارم،

كليست عممية محددة ،شامؿ ييدؼ إلى تطكير األداء ،كاصبلحو كالتغمب عمى المعيقات
السمككية كالتنظيمية التي تعيؽ الفاعمية اإلدارية " ( أبك شرخ . )21 :2010 ،
العوامل المؤثرة عمى األداء الوظيفي:

يذكر العساؼ أىمية ثبلثة عكامؿ تؤثر في األداء عمى كجو الخصكص كىي( :حسف:2010 ،

)54
 -1المكظؼ :كما يمتمكو مف معرفة كميارات كاىتمامات كقيـ كدكافع كاتجاىات.
 -2الكظيفة :كما تتصؼ بو مف متطمبات كتحديات كما تقدمو مف فركض عمؿ ممتع فيو
تحد كيحتكم عمى عناصر التغذية العكسية كجزء منو.
 -3البيئة التنظيمية :كما تتضمنو مف مناخ لمعمؿ ،كاإلشراؼ ،ككفرة المكارد كاألنظمة
اإلدارية كالييكؿ التنظيمي ،حيث تؤدم الكظيفة مف خبلؿ كضمف ىذه العكامؿ.
ىناؾ بعض العكامؿ خارج نطاؽ سيطرة الفرد كالتي يمكف أف تؤثر عمى مستكل أدائو ،كبالرغـ

مف أف بعض ىذه العكامؿ قد تؤخذ كأعذار ،إال إنيا يجب أف تؤخذ في االعتبار ألنيا حقيقية
كمكجكدة بالفعؿ .كالشكؿ التالي يكضح العكامؿ البيئية التي تعدؿ كتؤثر عمى األداء الكظيفي.

شكل رقم ( ) 6
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(محمد .)212 :2001 ،

المطمب الثاني
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قياس األداء الوظيفي
تعريف قياس األداء الوظيفي:
" قياس األداء الكظيفي يمثؿ أحد األنشطة الرئيسية إلدارة المكارد البشرية التي تعبر عف
عممية تنظيمية مستمرة يقاس مف خبلليا أداء األفراد العامميف لمكقكؼ إلى نقاط القكة كالضعؼ
كانعكاساتيا السمبية كاإليجابية عمى انتاجية الفرد كفعالية المنظمة ،لذا فإف العممية ليست غاية

بحد ذاتيا كانما كسيمة لمكصكؿ لعدة غايات منيا إعادة النظر بسياسات التكظيؼ كاألجكر

كالحكافز كالتدريب كغيرىا مف األنشطة الجكىرية إلدارة المكارد البشرية " ( .الييتي :2003،

)200

أىمية قياس أداء العنصر البشري:
يمكف بياف أىمية قياس أداء العنصر البشرم مف األىداؼ التي يسعى لتحقيقيا قياس األداء،
كالتي يمكف تمخيصيا بما يمي ( :شاكيش) 80 : 2000 ،
 -1الترقية والنقل :إذ يكشؼ قياس األداء عف قدرات العامميف ،كبالتالي يتـ ترقيتيـ إلى كظائؼ
أعمى مف كظائفيـ ،كما يساعد في نقؿ ككضع كؿ فرد في الكظيفة التي تتناسب كقدراتو.

 -2تقييم المشرفين والمديرين :حيث يساعد قياس األداء في تحديد مدل فاعمية المشرفيف
كالمديريف في تنمية كتطكير أعضاء الفريؽ الذم يعمؿ تحت إشرافيـ كتكجيياتيـ.

 -3إجراء تعديالت في الرواتب واألجور :إذ أف قياس األداء يسيـ في اقتراح المكافآت المالية
المناسبة لمعامميف ،ففي ضكء المعمكمات التي يتـ الحصكؿ عمييا مف قياس األداء يمكف
زيادة ركاتب كأجكر العامميف أك إنقاصيا كما كيمكف اقتراح نظاـ حكافز معيف ليـ.

 -4مقياس أو معيار :إذ إف قياس األداء يمكف أف يعتبر معيا انر أك مقياسان مقبكالن ،في تقييـ

سياسات تطبيقات أخرل في مجاؿ األفراد ،كذلؾ كالحكـ عمى مدل فاعمية التدريب في

المؤسسة ،ككذلؾ فيما يتعمؽ بتقارير البحكث التي يمكف إعدادىا.

 -5تقديم المشورة :إذ يشكؿ قياس األداء أداة لتقكيـ ضعؼ العامميف كاقتراح إجراء لتحسيف
أدائيـ ،كقد يأخذ التحسيف شكؿ التدريب داخؿ المؤسسة كخارجيا كبمعنى آخر يمكف أف
يعتبر قياس األداء حاف ناز لمتطكير الشخصي كمقياسان لو.
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 -6يعتبر متطمب لممعرفة الشخصية واالطالع :إذ إف قياس األداء يشجع المشرفيف عمى
االحتكاؾ بمرؤكسييـ أثناء عممية القياس فتنتج عنو المعرفة الشخصية ليؤالء المرؤكسيف
مف ًقبؿ المشرفيف ،حيث يجب عمى المقيـ أف يعرؼ الكثير عمف يقيمو.

 -7اكتشاف االحتياجات التدريبية :إذ إف قياس األداء يعتبر مف العكامؿ األساسية في
الكشؼ عف الحاجات التدريبية كبالتالي تحديد أنكاع برامج التدريب كالتطكير البلزمة.

خطوات قياس األداء( :أيمف)26: 2013 ،

يذكر ( الدكرم  )2005أف خطكات قياس األداء تيدؼ ضمف عممية الرقابة

االست ارتيجية إلى مقارنة نتائج األداء الحالية مع األىداؼ المكضكعة كبذلؾ تزكد اإلدارة بالتغذية
ال ارجعة الضركرية لتقييـ النتائج كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية الضركرية إذا تطمب األمر
كتتألؼ ىذه العممية مف خمس خطكات أساسية كما ىي:

الخطوة األولى :تحديد نتائج األداء التي يجب أف ت ارقب كتقيـ العناصر التي يتـ إحكاـ الرقابة
عمييا يجب أف تتصؼ بالقدرة كالقابمية عمى أف تقاس بمكضكعية كبدرجة عالية مف الثبات.

الخطوة الثانية :صياغة معايير محددة لقياس األداء إف ىذه الخطكة تعتبر خطكة بالغة األىمية
كذلؾ ألف معايير األداء التي تستخدـ في قياس النتائج تمثؿ تعبي انر مفصبلن عف األىداؼ

االستراتيجية ،كىي بيذه الصفة التي تشكؿ مقاييس نتائج األداء المقبكلة كالتي يتكقع منيا أف
تحقؽ األىداؼ كما يجب.

الخطوة الثالثة :قياس األداء الحالي كما ىك ذلؾ باستخداـ المعايير المحددة في الخطكة الثانية.
الخطوة الرابعة :مقارنة نتائج األداء مع المعايير كتيدؼ ىذه الخطكة إلى معرفة فيما إذا كانت
نتائج األداء الحالي متطابقة مع األىداؼ أـ ال كتتكقؼ العممية الرقابية ىنا في حالة تطابؽ

النتائج مع األىداؼ.

الخطوة الخامسة :اتخاذ اإلجراءات التصحيحية إذا كانت نتائج األداء ال تتكافؽ مع األىداؼ،

فإنو البد مف اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة لمعالجة المكقؼ باستخداـ التغذية ال ارجعة
كذلؾ لمعرفة ما يمي:

 ىؿ االنح ارفات بيف النتائج كاألىداؼ كبيرة كحقيقية كتتطمب إج ارءات تصحيحيةلتصكيبيا أـ ال.

 -ىؿ األخطاء التي أنتجت ىذه االنح ارفات كانت في عممية التخطيط االست ارتيجي ذاتيا؟

 ىؿ العمميات المختمفة التي استخدمت في العمؿ مناسبة إلنجاز األىداؼ المكضكعة أـال.
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المطمب الثالث
تقييم األداء

مفيوم تقييم األداء:

" تقييـ األداء أك تقييـ الكفاءات أك تقييـ أداء العامميف ،كميا تسميات مترادفة غايتيا

تحميؿ أداء الفرد بكؿ ما يتعمؽ بو مف صفات نفسية أك بدنية أك ميارات فنية أك سمككية أك
فكرية ،كذلؾ بيدؼ تحديد نقاط القكة كالضعؼ ،كالعمؿ عمى تعزيز األكلى كمعالجة الثانية

كضمانة أساسية لتطكير أداء المكظفيف كلتحقيؽ فعالية المنظمة " ( .السالـ )238 :2009 ،

" كيعتبر تقييـ كفاءة أداء العامميف إحدل سياسيات األفراد كيترتب عمييا أداء العديد مف

السياسات التي تمكف مف االستخداـ األفضؿ لممكارد البشرية ،مثؿ سياسة الترقية ،كالنقؿ،

كالتدريب ،كالحكافز ،كسياسة األجكر ،كالمرتبات ،كغير ذلؾ مف سياسات األفراد "( .عباس ،

)261 :2011

تعريف تقييم األداء:

" يقصد بتقييـ أداء العامميف دراسة كتحميؿ أداء العامميف لعمميـ كمبلحظة سمككيـ

كتصرفاتيـ أثناء العمؿ ،كذلؾ لمحكـ عمى مدل نجاحيـ كمستكل كفاءتيـ في القياـ بأعماليـ

الحالية ،كأيضان لمحكـ عمى إمكانيات النمك كالتقدـ لمفرد في المستقبؿ كتحممو لمسئكليات أكبر،
أك ترقيتو لكظيفة أخرل ذات شأف كمسئكليات أكبر"( .عباس : 2011 ،ص)259

" إف تقييـ أداء العامميف يعني قياس كفاءتيـ كمدل مساىمتيـ في إنجاز األعماؿ

المناطة بيـ ،ككذلؾ الحكـ عمى سمككيـ كتصرفاتيـ أثناء العمؿ "( .شحادة كآخركف:2000 ،
)75

" كعرؼ بأنو ذلؾ اإلجراء الذم ييدؼ إلي تقييـ منجزات األفراد عف طريؽ كسيمة

مكضكعية لمحكـ عمى مدل مساىمة كؿ فرد في إنجاز األعماؿ التي تككؿ إليو كبطريقة

مكضكعية ،ككذلؾ الحكـ عمى سمككو كتصرفاتو أثناء العمؿ ،كعمى مقدار التحسف الي ط أر
عمى أسمكبو في أداء العمؿ ،كأخي انر عمى معاممتو لزمبلئو كمرؤكسيو "( .زكليؼ:2003 ،

)188

" كيذكر بأنو يقصد بتقييـ أداء العامميف كالعامبلت أك قياس كفاءتيـ ،تحميؿ كتقييـ

أنماط كمستكيات أداءىـ كتعامميـ كتحديد درجة كفاءتيـ الحالية كالمتكقعة كأساس لتقكيـ  -أم

ترشيد  -ىذه األنماط كالمستكيات ،كىكذا فالتقييـ بما يييئو مف معمكمات عف نقاط القكة
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كالضعؼ مف فترة ألخرل ،يعد كسيمة لمتقكيـ (أم الترشيد كالتحسيف) مف خبلؿ تعظيـ نقاط القكة
كتضييؽ أك محك نقاط الضعؼ "( .مصطفى )388 :2010 ،

أىمية تقييم أداء العاممين( :شحادة كآخركف )75 :2000 ،

 -1رفع معنكيات العامميف :ألف جكان مف التفاىـ كالعبلقات الطيبة سيسكد بيف العامميف
كاإلدارة عندما يشعر العاممكف أف جيكدىـ كطاقاتيـ في تأدية أعماليـ ىي مكضع
تقدير اإلدارة كأف اليدؼ األساسي مف التقييـ ىك معالجة نقاط الضعؼ في األداء عمى

ضكء ما يظيره مصدر رفع معنكياتيـ.

 -2دعـ إجراءات الترفيع كالنقؿ كاثبات عدالتيا كتحديد المكافئات التشجيعية ،كمنح

العبلكات  ،كما تعتبر معيا انر ىامان إليجاد نظـ الحكافز كالمكافئات كالعبلكات ،كما تعتبر
كسيمة فعالة لمعرفة الذيف ىـ بحاجة إلى االنتقاؿ لكظائؼ أخرل تتفؽ كقدراتيـ.

 -3يساعد في تحديد مدل فعالية المشرفيف كالمديريف في تنمية كتطكير األفراد الذيف
يعممكف تحت إشرافيـ كتكجيياتيـ.

 -4استمرار الرقابة كاإلشراؼ :إ ف تقييـ أداء العامميف كفؽ نظاـ محدد سيمزـ اإلدارات تتبع

منجزات العامميف كتقديـ تقاريرىـ حكؿ كفاءتيـ ،كاالحتفاظ بسجبلت لتدكيف مبلحظاتيـ

كنتائج تقييميـ ككثائؽ لمحكـ عمى صحة التقييـ كالتقيد بمكاعيده كبذلؾ يضمف

استم اررية الرقابة كاإلشراؼ.

 -5يمكف أف تؤدم نتائج تقييـ األداء إلى إجراء تعديبلت في الركاتب كاألجكر لمعامميف.
 -6يعتبر تقييـ األداء كسيمة أك أداة لتقكيـ ضعؼ العامميف كاقتراح اجراءات لتحسيف
أدائيـ.

 -7يعتبر مف العكامؿ األساسية في الكشؼ عف الحاجات التدريبية كبالتالي تحديد أنكاع
برامج التدريب كالتطكير البلزمة.

-8يزكد إدارة األفراد بالمعمكمات عف أداء كأكضاع العامميف فيو،ا كما يعتبر مؤش انر إلجراء
دراسات ميدانية تتناكؿ أكضاع العامميف كمشكبلتيـ كانتاجياتيـ كمستقبؿ المؤسسة ،كما

يعتبر مؤش انر لعمميات االختيار كالتعييف التي تمت في المؤسسة.
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أىداف واستخدامات تقييم األداء:

يمثؿ تقييـ األداء أساسان مكضكعيان كفاعبلن في المجاالت التالية( :مصطفى : 2010 ،

)390

 -1تخطيط المكارد البشرية :إذ أكضحت نتائج التقييـ أف قصكر أداء بعض العامميف ال
يرجع لقصكر قدراتيـ كمياراتيـ بؿ يرجع لعدـ انسجاميا مع متطمبات كظائفيـ ،كأنيـ

أصمح كأفعؿ في كظائؼ أخرل.

 -2تقييـ سياسة االختيار :إذ تبيف أف قصكر األداء أك أنماط التعامؿ يرجع لنقص أك
ضعؼ في قدرات أغفؿ تحريرىا خبلؿ عممية االختيار ،كىكذا يمكف إدراؾ ىذه الثغرات

كمنع تك ارراىا مستقببلن.

 -3تقكيـ سياسة التعييف كالنقؿ اإلدارم :إذ تبيف أف نكاحي القصكر ترجع لعدـ تناسب
قدرات كميارات األفراد مع متطمبات كظائفيـ.

 -4رسـ /أك تقكيـ سياسة التدريب كالتطكير :إذا تبيف أف نكاحي القصكر راجعة إلى كفاءة
أنشطة تدريبية مثؿ تحديد االحتياجات التدريبية أك تصميـ البرامج أك طرؽ التدريب.

 -5رسـ /أك تقكيـ سياسة األجكر كالحكافز :إذا تبيف أف نكاحي القصكر ترجع النخفاض
المعنكيات كضعؼ دكافع العمؿ بسب قصكر مستكيات األجكر كالحكافز عف مستكل

أعباء األداء ،أك أف الحكافز المادية ككؿ تتناسب مع معدالت التحسف كتعامؿ المكظؼ

أك المكظفة.

 -6تخطيط سياسات كبرامج الترقية كالتدرج الكظيفي :مف خبلؿ ما يكشؼ عنو التقييـ مف

ميارات قيادية كتنظيمية تؤىؿ أصحابيا لمنجاح في كظائؼ أعمى معنكيان عمى نفس

المستكل ،أك أعمى معنكيان كماديا في المستكل األعمى.

 -7كشؼ ما قد يتكاجد مف قصكر في ميارات االتصاؿ لدل الرؤساء :إذ تبيف قصكر فيـ
المرؤكسيف ألىداؼ كمفيكـ كمعايير التقييـ كلمتكجييات بشأف الطرؽ كاألساليب

المخططة لؤلداء كالتعامؿ.

 -8مساعدة المرؤكسيف مكضع التقييـ في التعرؼ إلى نقاط الضعؼ كمجاالت التقدـ
كامكانات تبلفي األكلى كتعظيـ الثانية.
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خصائص تقييم األداء( :السالـ )238 :2009 ،

 -1إنيا عممية إدارية مخطط ليا مسبقان بشكؿ رسمي.

 -2إنيا عممية إيجابية ألنيا ال تسعى إلى كشؼ العيكب فقط كانما تيتـ أيضان بنقاط القكة
التي جسدىا الفرد أثناء سعيو إلى تحقيؽ اليدؼ.

 -3إ نيا ال تتضمف إنجاز الكاجبات فقط بؿ قياس مدل التزاـ المكظؼ بسمككيات العمؿ
المطكب منو كالنتائج التي تحققت مف االلتزاـ بيذه السمككيات خبلؿ فترة التقييـ.

 -4إ نيا عممية شاممة كعامة في كقت كاحد ،أم يشمؿ تقييـ األداء جميع العامميف في
المنظمة رؤساء كمرؤكسيف في كافة المستكيات اإلدارية.

 -5كأخي انر ،فإف تقييـ أداء العامميف عممية مستمرة يكميان (غير مكسمية) كاف كانت نتائجيا
النيائية تستخرج عمى فترات متباعدة ،كما النتائج النيائية إال تعبير عف التحميؿ لكافة

الجزئيات كالتحركات المتعمقة بالعمؿ اليكمي لممكظؼ ،كقد يتـ التقييـ عمى أساس سنكم

أك نصؼ سنكم أك ربع سنكم أحيانان.

عناصر نظام تقييم األداء

تتعدد عناصر تقييـ أداء العامميف لتشكيؿ إطا انر متكامبلن يفيد في تقييـ ىذا األداء بما

يسيـ في تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،كىذا عرض لعناصر كمراحؿ ىذا النظاـ ( :مصطفى ،

)392 : 2010

 -1تحديد أىداؼ المنظمة :إف األىداؼ العامة لممنظمة ىي قبمة جيكد اإلدارة كالعامميف،
كعمى ضكء ىذه األىداؼ تصاغ أىداؼ إدارة المكارد البشرية كباقي اإلدارات األخرل
بالمنظمة ،ككذا أىداؼ تقييـ األداء ،كعمى ذلؾ فإف الرؤساء عمى اختبلؼ مستكياتيـ

يقيمكف مرؤكسييـ عمى ضكء مدل إسياميـ بأدائيـ في تحقي أىداؼ
اإلدارية بالمنظمة ٌ
اإلدارات التي يعممكف بيا ،كبدكف أىداؼ كاضحة لممنظمة كأخرل محددة لكؿ دارة
تككف مدخبلت تقييـ األداء ناقصة.

 -2تحديد أىدؼ تقييـ األداء :إف أىداؼ تقييـ األداء تمثؿ مرشدان لمرؤساء في عممية التقييـ
فإذا تمثمت ىذه األىداؼ في استشراؼ كمنع األخطاء قبؿ كقكعيا كمعالجتيا فكر

كقكعيا ،كترشيد أداء العامميف بنصح كارشاد كتدريب ،فإنيا تختمؼ تمامان عف أىداؼ
مؤداىا تصيد أخطاء بعض العامميف كنقؿ أك فصؿ البعض اآلخر ،كتكقيع جزاءات أك

حرماف مف حكافز لمبعض اآلخر ،إف أىداؼ تقييـ ىذه األداء يجب أف تككف إيجابية

بناءة.
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 -3تحديد مجاالت التقييـ :كيقصد بذلؾ تحديد العناصر أك المؤشرات التي تقيس درجة
انضباط كفاعمية سمكؾ الفرد.

أىم مجاالت تقييم األداء( :مصطفى )392 :2010 ،
 -1الميارة في أداء المياـ.

 -2عدد الكحدات المنجزة بدرجة جكدة معيارية محددة في فترة زمنية معينة ،أك ما يسمى
باإلنتاجية.

 -3اتساع كعمؽ المعمكمات المينية كدرجة االستعداد لزيادتيا كتحديثيا.

 -4إدراؾ التكجييات الخاصة بالعمؿ ( نظـ كأساليب األداء ) كااللتزاـ بيا.
 -5مراعاة سبلمة ككفاءة ما يستخدـ في األداء مف أدكات أك معدات أك آالت أك مركبات.

 -6االنضباط كااللتزاـ بمكاعيد الحضكر كاالنصراؼ كبحدكد اإلجازات كالمسمكحات
الزمنية.

 -7المبادأة كاإليجابية في األداء عمكمان في المكاقؼ العادية كغير العادية ،كالتفكير في
االقتراحات الخاصة بتحسيف األداء كمان كنكعان ،كتقديـ أفكار مبتكرة.

 -8نمط التعامؿ مع الزمبلء كالرؤساء كالمرؤكسيف كالعمبلء ،مف حيث درجة التعاكف
كاالحتراـ ،كادراؾ اآلراء كالتكجييات.

 -9األخطاء الفنية في العمؿ كمدل رجكعيا لعدـ االنضباط أك اإلىماؿ ،أك لنقص قدرات
كميارات معينة ،أك لظركؼ خارجة عف اإلرادة.

 -10ميارات االتصاؿ كالقيادة كتحميؿ المشكبلت كاتخاذ الق اررات لمرؤساء.

االعتبارات الواجب مراعاتيم في عممية تقييم األداء:

ىناؾ عدة اعتبارات أك إرشادات يمكف أف تساعد في زيادة مبلءمة الكيفية التي يتـ بيا

تقييـ األداء كىي( :شحادة كآخركف )77 :2000 ،

 -1يجب أف يؤكد تقييـ األداء عمى اإلنجاز الذم يحققو الفرد في الكظيفة التي يشغميا
كمقدار النجاح الذم يحرزه في تحقيؽ أىداؼ المنظمة.

 -2يجب أف يركز تقييـ األداء عمى الفرد في الكظيفة كليس عمى انطباع المقيـ عف
مبلحظاتو لعادات العمؿ ،بمعنى يجب أف يككف التركيز أكثر عمى تقييـ لتحميؿ اليدؼ

بدالن مف تقييـ العادات.
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 -3يجب أف يككف التقييـ مقبكالن مف المقيـ كالفرد الذم يتـ تقييمو ،كبلىما يجب أف يكافؽ
عمى أف التقييـ يمكف أف يككف مفيدان لممنظمة كالعامؿ.

 -4يجب أف يستخدـ تقييـ األداء كأساس في تحسيف إنتاجية األفراد في المنظمة عف طريؽ
جعميـ مؤىميف بشكؿ أفضؿ لينتجكا.

محددات تقييم كفاءة أداء العاممين:

تكجد عدة محددات تؤثر في فعالية تقييـ كفاءة أداء العامميف أىميا:

 -1استخداـ تقارير تقييـ األداء لنقد بعض العامميف يدفع العامميف إلى المجكء إلى المكاقؼ
الدفاعية إلثبات أف الضعؼ في األداء يرجع إلى المدير كالشركة كأنو ليس المسئكؿ

عنيا.

 -2التحيز الشخصي لبعض المرؤكسيف دكف البعض اآلخر ألم سبب مف األسباب غير
المشركعة كالتي ترتبط بالعمؿ.

 -3التأثر بمركز الكظيفة مف حيث مكقعيا عمى خريطة التنظيـ اإلدارم ،أك مف حيث
درجتيا المالية ،أك باسـ الكظيفة ،مما يؤثر عمى مكضكعية كدقة التقييـ.

 -4التظاىر بمظير المدير الحازـ في عممية التقييـ أك المدير المتساىؿ ،فاألكؿ يميؿ إلى
المجد كالكسكؿ ،ككبلىما يؤثر عمى الركح
معاقبة مرؤكسيو ،كالثاني يساكم بيف
ٌ
المعنكية لمعامميف ،سكاء في حالة سرية أك عمنية تقارير تقييـ كفاءة األداء.

 -5تحيز كتفضيؿ المدير لبعض الصفات كالخصائص التي تمقى ىكل في نفسو عند إعداد
تقارير تقييـ األداء.

 -6ميؿ بعض المديريف إلى إعطاء العامميف تقديرات متقاربة متكسطة أك منخفضة أك
عالية بما يؤدم إلى صعكبة التمييز بيف العامميف كصعكبة االستفادة مف نتائج التقييـ.

معايير تقويم األداء الوظيفي

" يقصد بمعايير األداء األساس الذم ينسب إليو الفرد ،كبالتالي يقارف بو لمحكـ عميو،

جيدا كمرضيان ،كأف تحديد ىذه المعايير أمر ضركرم
أك ىي المستكيات التي يعتبر فييا األداء ن
لنجاح عممية تقكيـ األداء فييا ،حيث إنيا تساعد في تعريؼ العامميف بما ىك مطمكب منيـ

بخصكص تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،كتكجيو المديريف إلى األمكر التي ينبغي أف تؤخذ بعيف
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االعتبار لتطكير األداء ،كالبد أف تصاغ ىذه المعايير بمشاركة العامميف مما يساعد عمى رفع

درجة أدائيـ لمعمؿ كاخبلصيـ لممنظمة " ( الييتي .)202 :2003 ،

ويشترط في المعيار وميما كانت نوعيتو أن يكون دقيقًا في التعبير عن األداء المراد

قياسو ،ويكون المعيار ىكذا إذا تميز بالخصائص اآلتية( :المرجع السابؽ)203 :

صدق المقياس :أم أف العكامؿ الداخمة في المقياس يجب أف تعبر تمؾ الخصائص التي
يتطمبيا أداء العمؿ بدكف زيادة أك نقصاف.
ثبات المقياس :يعني أف تككف نتائج أعماؿ الفرد مف خبلؿ المقياس ثابتة عندما يككف أداؤه
عيبا
ثابتنا ،أما عندما تختمؼ نتائج القياس باختبلؼ درجات أك مستكيات أداءه ،إف ذلؾ ليس ن
فيو كانما حالة طبيعية.
التمييز :كنعني بيا درجة حساسية المقياس بإظيار االختبلفات في مستكيات األداء ميما كانت
بسيطة فيميز بيف أداء الفرد أك مجمكعة مف األفراد.
سيولة استخدام المقياس :كنعني بو كضكح المقياس كامكانية استخدامو مف قبؿ الرؤساء في
العمؿ.
شكل رقم ( ) 7

(المرجع السابؽ)206 :
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اىفصو اىثبىث
اإلطبز اىعَيٍ
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املبحث األوه
ٍْهجُت اىدزاست وإجساءاحهب
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مقدمة:
تعتبر منيجية الدراسة كاجراءاتيا محك انر رئيسان يتـ مف خبللو إنجاز الجانب التطبيقي مف
الدراسة ،كعف طريقيا يػتـ الحصػكؿ عمػى البيانػات المطمكبػة إلجػراء التحميػؿ اإلحصػائي لمتكصػؿ
إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الد ارسػة ،كبالتػالي تحقػؽ
األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.
حي ػػث تن ػػاكؿ ى ػػذا الفص ػػؿ كص ػػفان لممػ ػنيج المتب ػػع كمجتم ػػع كعين ػػة الد ارس ػػة ،كك ػػذلؾ أداة
الدراسة المستخدمة كطريقة إعدادىا ككيفية بنائيا كتطكيرىا ،كمدل صدقيا كثباتيا ،كما يتضمف
كصػ ػػفان لئلج ػ ػراءات التػ ػػي قػ ػػاـ بي ػ ػا الباحػ ػػث فػ ػػي تصػ ػػميـ أداة الد ارسػ ػػة كتقنينيػ ػػا ،كاألدكات التػ ػػي
اسػػتخدميا لجمػػع بيانػػات الد ارسػػة ،كينتيػػي الفصػػؿ بالمعالجػػات اإلحصػػائية التػػي اسػػتخدمت فػػي
تحميؿ البيانات كاستخبلص النتائج ،كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.
منيجية وأسموب الدراسة:
ػاء عمػػى طبيعػػة الد ارسػػة كاألىػػداؼ التػػي تسػػعى لتحقيقيػػا فقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج
بنػ ن

الكصػػفي التحميمػػي ،كمػػنيج اتخػػاذ القػرار ،كالػػذم يعتمػػد عمػػى د ارسػػة الظػػاىرة كمػػا تكجػػد فػػي الكاقػػع
كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان كيعبر عنيػا تعبيػ انر كيفيػان ككميػان ،كمػا ال يكتفػي ىػذا المػنيج عنػد جمػع
المعمكمػػات المتعمقػػة بالظػػاىرة مػػف أجػػؿ استقصػػاء مظاىرىػػا كعبلقاتيػػا المختمفػػة ،بػػؿ يتعػػداه إلػػى
التحميػػؿ كالػربط كالتفسػػير لمكصػػكؿ إلػػى اسػػتنتاجات يبنػػي عمييػػا التصػػكر المقتػػرح بحيػػث يزيػػد بيػػا
رصيد المعرفة عف المكضكع.
كقد استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمكمات:
( )1المصييادر الثانوييية :حيػػث اتجػػو الباحػػث لمكتػػب كالم ارجػػع العربيػػة كاألجنبيػػة ذات العبلقػػة،
كالػػدكريات كالمقػػاالت كالتقػػارير ،كاألبحػػاث كالد ارسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت مكضػػكع البحػػث،
كالبحث كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.
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( )2المصيييادر األوليييية :لمعالج ػػة الجكان ػػب التحميمي ػػة لمكض ػػكع البح ػػث لج ػػأ الباح ػػث إل ػػي جم ػػع
البيانات األكلية مف خبلؿ االستبانة كأداة رئيسة لمبحث ،صممت خصيصان ليذا الغرض.

مجتمع الدراسة:
اشػ ػػتمؿ مجتمػ ػػع الد ارسػ ػػة عمػ ػػى الضػ ػػباط العػ ػػامميف فػ ػػي مجػ ػػاؿ المعمكمػ ػػات األمنيػ ػػة فػ ػػي
المؤسسػ ػػات األمنيػ ػػة التاليػ ػػة ( جيػ ػػاز األمػ ػػف الػ ػػداخمي – إدارة المباحػ ػػث العامػ ػػة – إدارة مكافحػ ػػة
المخدرات) في المحافظات الجنكبية.
حيث بمغ مجمكع العامميف في مجاؿ جمع المعمكمات في ىذه المؤسسات ()1151
بمختمؼ مستكياتيـ الكظيفية كىـ مكزعكف كما يمي:
 .1جياز األمف الداخمي 600 :ضابط.
 .2إدارة المباحث العامة 371 :ضابط.

 .3إدارة مكافحة المخدرات 180 :ضابط.

عينة الدراسة
قاـ الباحث باستخداـ العينة العشكائية التناسبية الممثمة لمجتمع الدراسة ،حيث سيتـ
تكزيع االستبانة عمى  20%مف مجتمع الدراسة كذلؾ عمى النحك التالي:
جياز األمف الداخمي 600 :ضابط  120 = %20 xاستبانة.
إدارة المباحث العامة 371 :ضابط  75 = %20 xاستبانة.
إدارة مكافحة المخدرات 180 :ضابط  36 = %20 xاستبانة.
كىذا يعني أنو سيتـ تكزيع  231استبانة عمى مجتمع الدراسة البالغ  1151ضابط.
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أدوات الدراسة:

االستبانة:

كىي كما يعرفيا عبد المعطي 1997ـ ،بأنيا أداة لفظية بسيطة كمباشرة تيدؼ إلى

التعرؼ إلى مبلمح خبرات المفحكصيف كاتجاىاتيـ نحك مكضكع معيف كمف خبلؿ تكجيو أسئمة

قريبة مف التقنيف في الترتيب كالصياغة كما شابو ذلؾ( .الجرجاكم)2010 ،

خطوات بناء االستبانة:
قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة واقع إدارة المعمومات من المصادر المفتوحة
ودورىا في تحسين أداء أجيزة األمن في المحافظات الجنوبية ،كاتبع الباحث الخطكات التالية
لبناء االستبانة:
 -1االطبلع عمى األدب اإلدارم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ،كاالستفادة
منيا في بناء االستبانة كصياغة فقراتيا.
 -2استشار الباحث عددان مف أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف اإلدارييف في تحديد أبعاد
االستبانة كفقراتيا.
 -3تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا االستبانة.
 -4تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.
 -5عرض االستبانة عمى المشرؼ لمنقاش كابداء المبلحظات.
 -6تـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف محكريف أساسييف.
 -7تـ عرض االستبانة عمى ( )10مف المحكميف ذكم الخبرة في المجاالت األكاديمية كاالدارية
كاإلحصائية في كؿ مف الجامعات كالمؤسسات الحككمية .كالممحؽ رقـ ( )2يبيف أسماء
أعضاء لجنة التحكيـ.
في ضكء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ أك اإلضافة
كالتعديؿ ،لتستقر االستبانة في صكرتيا النيائية عمى ( )56فقرة ،ممحؽ ( .) 3
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أداة الدراسة:
تـ إعداد استبانة واقع إدارة جمع المعمومات من المصادر المفتوحة ودورىا في تحسين
أداء أجيزة األمن في المحافظات الجنوبية .وتتككف استبانة الدارسة مف قسميف رئيسييف:
القسم األول :كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب (جية العمؿ ،الرتبة العسكرية،
المحافظة ،سنكات الخدمة ،المؤىؿ العممي ،العمر).
القسم الثاني :محاور واقع إدارة جمع المعمومات من المصادر المفتوحة ودورىا في تحسين
أداء

أجيزة األمن في المحافظات الجنوبية ،كيتككف مف ( )56فقرة:
جدكؿ ( )1تكزيع معايير االستبانة

ـ

.1

.2

المعايير

عدد الفقرات

مقياس كاقع إدارة المحكر األكؿ :المصادر المفتكحة لممعمكمات

13

جمع المعمكمات

المحكر الثاني:

مف المصادر

كاقع إدارة جمع المعمكمات مف المصادر

المفتكحة

29

المفتكحة في جيازكـ /إدارتكـ

مقياس كاقع إدارة جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة

42

مقياس مستكل األداء

14

تـ استخداـ التدرج ( )5-1لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب جدكؿ
رقـ ( ) 3
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جدكؿ رقـ (  ) 2درجات مقياس
االستجابة

مكافؽ بشدة

مكافؽ

ال أدرم

غير مكافؽ

غير مكافؽ بشدة

المقياس

5

4

3

2

1

اختار الباحث التدرج (  ) 5-1لبلستجابة ،ككمما اقتربت االجابة مف  5دؿ عمى
المكافقة العالية عمى ما كرد في الفقرة المعنية ككؿ تدرج لو كزف نسبي .%20
صدق االستبيان:
يقصػد بصػػدؽ االسػػتبانة أف تقػػيس أسػػئمة االسػػتبانة مػػا كضػػعت لقياسػػو ،كتػػـ تكزيػػع عينػػة
استطبلعية حجميا  30استبانة الختبار االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي كثبات االسػتبانة ،كقػد
قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:

 -1االستبانة من وجية نظر المحكمين "الصدق الظاىري":
عرض الباحث االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ( )12متخصصيف في
المجاالت األكاديمية كاإلدارية كالمينية كاإلحصائية كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ (  ،) 0كقد
استجاب الباحث آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات
المقدمة ،كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية  -انظر الممحؽ رقـ ( .) 0

 -0صدق المقياس:
أوالً :االتساق الداخمي Internal Validity
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ
الذم تنتمي إليو ىذه الفقرة ،كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لبلستبانة كذلؾ مف خبلؿ
حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ
نفسو.

101

نتائج االتساق الداخمي:

المحور األول :مقياس واقع إدارة جمع المعمومات من المصادر المفتوحة
يكضح جدكؿ رقـ ( )2معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " المصادر
المفتوحة لممعمومات " كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة
عند مستكم معنكية  α≥ 2025كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدول رقم ()3
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المصادر المفتوحة لممعمومات " والدرجة الكمية لممجال
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

الفضائيات.

*0.601

0.000

2

الصحؼ كالمجبلت.

*0.744

0.000

3

مكاقع التكاصؿ االجتماعي.

*0.493

0.001

4

اإلذاعة المسمكعة.

*0.683

0.000

5

المكاقع اإللكتركنية.

*0.435

0.003

6

المحاضرات ككرشات العمؿ كالندكات كالمؤتمرات.

*0.663

0.000

7

الكتب كالمكسكعات.

*0.720

0.000

8

الدراسات كالبحكث العممية

*0.767

0.000

9

الدكريات المتخصصة (المجبلت العممية).

*0.657

0.000

10

المطبكعات الحككمية.

*0.706

0.000

11

األقراص المدمجة المنشكرة (.)CD

*0.641

0.000

المحور األول :المصادر المفتوحة لممعمومات

م
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12

النشرات الخاصة.

*0.595

0.000

13

مراكز كبنكؾ المعمكمات.

*0.627

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥2.25قيمة االرتباط الجدكلية تساكم 2.349

يكضح جدكؿ رقـ (  ) 2معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات " واقع إدارة المعمومات
من المصادر المفتوحة " كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة
عند مستكم معنكية  α≥ 2025كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدول رقم ()4
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات واقع إدارة جمع المعمومات من المصادر المفتوحة
والدرجة الكمية لممجال
م

واقع إدارة المعمومات من المصادر المفتوحة في جيازكم/إدارتكم

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

بيئة إدارة المعمومات
1

تكجد إدارة متخصصة لمتعامؿ مع المصادر المفتكحة.

*0.465

0.002

2

يتكفر كادر متخصص في البحث في المصادر المفتكحة المختمفة.

*0.539

0.000

3

يكجد فرؽ استماع كمشاىدة لممصادر المفتكحة.

*0.783

0.000

4

يكجد كحدة خاصة لمتابعة المصادر المفتكحة األجنبية.

*0.730

0.000

5

تخطط اإلدارة المختصة بالتعامؿ مع المصادر المفتكحة بدقة لتنفيذ

6

تتكفر المكارد البشرية كالمالية ،لبلستفادة القصكل مف المصادر المفتكحة.

7

و
بشكؿ و
كبير عمى مخرجات المصادر المفتكحة في اتخاذ
تعتمد القيادات

أىدافيا.

الق اررات مما يقكم ـ أدائيا.
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*0.728

0.000

*0.720

0.000

*0.688

0.000

8

تكجد خطة تشغيمية كاضحة إلدارة المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

*0.789

0.000

9

تكجد خطة استراتيجية كاضحة إلدارة المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

*0.831

0.000

10

يكجد فريؽ مختص بالتخطيط إلدارة جمع المعمكمات مف المصادر

*0.757

0.000

11

يكجد فصؿ كاضح بيف مياـ المعمكمات (جمع ،معالجة ،تحميؿ ،أرشفة).

*0.542

0.000

12

تكجد ىيكمية كاضحة إلدارة المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

*0.779

0.000

13

تكجد رقابة داخمية لدل مؤسستكـ عمى األداء المعمكماتي المتعمؽ

المفتكحة.

*0.757

0.000

14

يكجد تقييـ دكرم ألداء دكائر/أقساـ المعمكمات.

*0.750

0.000

15

يتـ االستفادة مف الرقابة كالتقييـ في تطكير أداء إدارة المعمكمات.

*0.764

0.000

16

لدل الجياز جيات استشارية بما يخص المعمكمات كادارتيا.

*0.655

0.000

بالمصادر المفتكحة.

جمع المعمومات
1

يكجد دائرة /قسـ مختصة لجمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

2

تكجد جية مختصة تشرؼ عمى عممية جمع المعمكمات مف المصادر

*0.801

0.000

*0.795

0.000

3

يكازف الجياز/اإلدارة بيف نكعية ككمية المعمكمات التي يتـ جمعيا.

*0.670

0.000

4

سيكلة اإلجراءات المستخدمة في جمع المعمكمات ككضكحيا.

*0.731

0.000

5

تكجد خطة تشغيمية كاضحة لجمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

*0.633

0.000

6

تكجد خطة استراتيجية كاضحة لجمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

*0.676

0.000

7

يكجد فريؽ مختص بالتخطيط لجمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

*0.674

0.000

المفتكحة.
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8

تكجد ىيكمية كاضحة لدائرة جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

9

تتكفر المكارد البشرية كالمالية ،البلزمة لجمع المعمكمات مف المصادر

10

يتكفر في الكادر البشرم المكاصفات البلزمة لمقياـ بمياـ جمع المعمكمات

المفتكحة.

مف المصادر المفتكحة.
11

تكجد رقابة داخمية عمى أداء العامميف في جمع المعمكمات مف المصادر

12

يكجد تقييـ دكرم ألداء دكائر /أقساـ جمع المعمكمات مف المصادر

13

يتـ االستفادة مف الرقابة كالتقييـ في تطكير أداء العامميف في جمع

المفتكحة.
المفتكحة.

المعمكمات مف المصادر المفتكحة.
* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥2.25قيمة االرتباط الجدكلية تساكم 2.349
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*0.801

0.000

*0.719

0.000

*0.807

0.000

*0.653

0.000

*0.781

0.000

*0.792

0.000

المحور الثاني :مقياس مستوى األداء
يكضح جدكؿ رقـ (  ) 5معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر " مقياس مستكل
األداء " كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم
معنكية  α≥ 2025كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.

جدول ( )5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس مستكل األداء

والدرجة الكمية لممجال
معامل

القيمة

م

مقياس مستكل األداء

-1

لدم الجاىزية كاالستعداد كالرغبة في العمؿ خارج أكقات
يتكفر ٌ
الدكاـ الرسمي ،إذا اقتضى األمر.

*0.661

-0

أتمتع بالقدرة عمى حؿ مشاكؿ العمؿ.

*0.724

0.000

-2

أحسف التصرؼ في المكاقؼ الحرجة.

*0.674

0.000

لدم االستعداد الكافي لتحمؿ المسئكلية كاألعباء اليكمية.
ٌ
و
بشكؿ مستمر.
أطكر أدائي

*0.878

0.000

*0.827

0.000

أتمتع بميارة التكاصؿ الجيدة مع اآلخريف.

*0.785

0.000

إلي بالكفاءة كالفاعمية المطمكبة.
أقكـ بتأدية األعماؿ المككمة ٌ
إلي طبقان لمعايير الجكدة المطمكبة.
أنجز المياـ الكظيفية المككمة ٌ

*0.890

0.000

*0.837

0.000

*0.714

0.000
0.000

-2
-5
-6
-7
-8

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.
0.000

-9

أتقيد بقكاعد كاجراءات العمؿ.

-12

أشارؾ في اتخاذ الق اررات اإلدارية في عممي.

*0.742

-11

أعرؼ بكضكح الدكر المطمكب مني أداؤه.

*0.742

0.000

-10

أبذؿ الجيد الكافي إلنجاز عممي في الكقت المحدد.

*0.534

0.000

-12

يمعب أسمكب الثكاب كالعقاب دك انر في تحسيف أدائي.

*0.585

0.000

*0.811

0.000

-12

يؤثر التدريب في عممي كيحفزني.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥2.25قيمة االرتباط الجدكلية تساكم 2.349
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ثانياً :الصدق البنائي
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد
األداة الكصكؿ إلييا ،كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات
االستبانة.
يبيف جدكؿ رقـ (  ) 6أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة
إحصائيان عند مستكم معنكية  α ≥ 0.05كبذلؾ يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقو لما
كضع لقياسو.
جدول رقم ()6

معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف محكر (مقياس كاقع إدارة جمع المعمكمات مف
المصادر المفتكحة) كالدرجة الكمية لممحكر ،معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف محكر
(مقياس مستكل األداء) كالدرجة الكمية لممحكر

ـ

المعايير

.1

مقياس كاقع إدارة المحكر األكؿ :المصادر المفتكحة لممعمكمات
جمع المعمكمات

.2

مف المصادر
المفتكحة

معامؿ

القيمة

بيرسكف

االحتمالية

لبلرتباط

()Sig.

*0.600

0.000

المحكر الثاني:
كاقع إدارة جمع المعمكمات مف المصادر

*0.901

0.000

المفتكحة في جيازكـ/إدارتكـ

مقياس كاقع إدارة جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة

*0.863

0.000

مقياس مستكل األداء

0.618

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥2.25قيمة االرتباط الجدكلية تساكم 2.349
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ثبات االستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع االستبانة
أكثر مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط ،أك بعبارة أخرل أف ثبات االستبانة يعني االستقرار
في نتائج االستبانة كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى األفراد عدة مرات
خبلؿ فترات زمنية معينة.
كقد تحقؽ الباحث مف ثبات استبانة الدراسة مف خبلؿ:
معامػؿ ألفػػا كركنبػػاخ  Cronbach's Alpha Coefficientكطريقػػة التجزئػػة النصػػفية ككانػػت
النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ رقـ (.)7
جدول رقم ( )7معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة
ـ

.1

المعايير

مقياس كاقع إدارة
جمع المعمكمات
مف المصادر

.2

المفتكحة

المحكر األكؿ :المصادر المفتكحة
لممعمكمات

عدد

معامل ألفا

التجزئة

الفقرات

كرونباخ

النصفية

13

*0.878* 0.861

المحكر الثاني:
كاقع إدارة جمع المعمكمات مف المصادر

29

*0.934* 0.934

المفتكحة في جيازكـ /إدارتكـ

مقياس كاقع إدارة جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة

42

*0.927* 0.928

مقياس مستكل األداء

14

*0.952* 0.933

اجمالي محاكر االستبانة

56

*0.950* 0.951
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كاضػػح مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ( )7أف قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ مرتفعػػة
إلجمػػالي االسػػتبانة حيػػث بمغػػت بطريقػػة ألفػػا كركنبػػاخ  ،0.951بينمػػا بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية
فبمغت . 0.950
أمػا لمحػاكر االسػػتبانة فبمغػت قيمػػة معامػؿ ألفػػا كركنبػاخ السػػتراتيجيات مقيػاس كاقػػع إدارة
جم ػػع المعمكم ػػات م ػػف المص ػػادر المفتكح ػػة حي ػػث تتػ ػراكح ب ػػيف ( )0.934 -0.861بينم ػػا لجمي ػػع
المج ػػاالت ( ،)0.928أم ػػا حس ػػب طريق ػػة التجزئ ػػة النص ػػفية فكان ػػت النت ػػائج مش ػػابية لطريق ػػة الف ػػا
كرنباخ حيث (.)0.927
أمػػا قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ مرتفعػػة لمحػػكر مقيػػاس مسػػتكل األداء حيػػث تت ػراكح بػػيف
( )0.934 -0.878بينمػ ػػا بمغ ػ ػػت إلجمػ ػػالي المج ػ ػػاالت ( ،)0.933امػ ػػا حس ػ ػػب طريقػ ػػة التجزئ ػ ػػة
النصفية فكانت النتائج مشابية لطريقة الفا كرنباخ حيت بمغت لجميع المجاالت (.)0.952
كب ػػذلؾ تك ػػكف االس ػػتبانة ف ػػي ص ػػكرتيا النيائي ػػة كم ػػا ى ػػي ف ػػي الممح ػػؽ رق ػػـ (  ) 2قابم ػػة
لمتكزيػع .كيكػكف الباحػث قػد تأكػد مػف صػدؽ كثبػات اسػتبانة الد ارسػة ممػا يجعمػو عمػى ثقػة بصػحة
االستبانة كصبلحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.

المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تـ تفريغ كتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي Statistical Package
).for the Social Sciences (SPSS

اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار ككلمج ػػكركؼ  -س ػػمرنكؼ )Kolmogorov-Smirnov )K-S
Testالختبػػار مػػا إذا كانػػت البيانػػات تتبػػع التكزيػػع الطبيعػػي مػػف عدمػػو ،ككانػػت النتػػائج كمػػا ىػػي
مبينة في جدكؿ رقـ (.)8
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جدول رقم ()8
يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
المعايير

ـ

.1

الفقرات

مقياس كاقع إدارة المحكر األكؿ :المصادر المفتكحة لممعمكمات
جمع المعمكمات

.2

عدد

مف المصادر
المفتكحة

ككلمجكركؼ -المعنكية
سمرنكؼ )Sig. )K-S

13

0.747

0.632

المحكر الثاني:
كاقع إدارة جمع المعمكمات مف المصادر

29

0.640

0.808

المفتكحة في جيازكـ/إدارتكـ

مقياس كاقع إدارة جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة

42

0.620

0.837

مقياس مستكل األداء

14

0.967

0.307

اجمالي محاكر االستبانة

56

0.836

0.486

كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ ( )8أف القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع
مجاالت الدراسة كانت أكبر مف مستكل الداللة  2025كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ليذه المجاالت
يتبع التكزيع الطبيعي كحيث سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.
تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 -1النسػػب المئكيػػة كالتكػ اررات كالمتكسػػط الحسػػابي :يسػػتخدـ ىػػذا األمػػر بشػػكؿ أساسػػي ألغػراض
معرفة تكرار فئات متغير ما كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة.
 -0اختبار ألفا كركنباخ ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 -2اختبار التجزئة النصفية ( )split halfلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 -2استخداـ اختبار ككلمجكركؼ-سمرنكؼ ) : Kolmogorov-Smirnov Test)K-Sيستخدـ
ىذا االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.
122

 -5معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقيػاس درجػة االرتبػاط:
يقػػكـ ىػػذا االختبػػار عمػػى د ارسػػة العبلقػػة بػػيف متغي ػريف ،كقػػد تػػـ اسػػتخدامو لحسػػاب االتسػػاؽ
الداخمي كالصدؽ البنائي لبلستبانة ،كالعبلقة بيف المتغيرات.
 -6اختبار  Tفي حالة عينة كاحدة ( )T-Testكلقد تـ اسػتخدامو لمتأكػد مػف داللػة المتكسػط لكػؿ
فقرة مف فقرات االستبانة.
 -7اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفػة
ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.

121

املبحث اىثبٍّ
اىخحيُو واىْقبش

120

المقدمة:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لتحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسة ،كذلؾ مف خبلؿ
اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج االستبانة التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ
تحميؿ فقراتيا ،كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى (جية العمؿ ،الرتبة العسكرية،
المحافظة ،سنكات الخدمة ،المؤىؿ العممي ،العمر) كقد تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات
المتجمعة مف استبانة الدراسة ،باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية )(SPSS
لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا ،كتحميميا في ىذا الفصؿ.
الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:
فيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية.
جدول اجابات االستبانة ( ) 9
التكرار

النسبة

اصتماراث مكتملت

181

78.3

اصتماراث مفقودة (لم ًتم الاجابت عليها)

50

21.7

املجموع

231

100.0

يتضح من خالل جدول رقم ( :) 9
أف  %78.3مف االستمارات تـ استكماليا بالتعبئة مف المبحكثيف بينما  %21.7تـ
اعتبارىا استمارات مفقكدة ،كيعزك الباحث إلى ىذا الحجـ في التجاكب مع االستبانات مف قبؿ
بعض المبحكثيف إلى حداثة بعض ىؤالء المبحكثيف في المجاؿ األمني.
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جدول (  ) 10جية العمل

جهاز ألامً الداخلي

التكرار
90

النسبة
49.5

إدارة املباحث العامت

34

18.7

إدارة مكافحت املخدراث

58

31.9

إلاجمالي

181

100.0

يتضح من خالل جدول رقم (:) 10
أف  %49.5يعممكف في جياز األمف الداخمي ،كأف  %31.9في إدارة مكافحة
المخدرات ،كأف  %18.7في إدارة المباحث العامة.
كيعزك الباحث ذلؾ لنظرة الحككمة في المحافظات الجنكبية حكؿ أىمية مجاؿ عمؿ
جياز األمف الداخمي ال سيما في ظؿ كجكد االحتبلؿ ،كفي إطار حرب المعمكمات األمنية مع
العدك كمكافحة التجسس ،بينما يكجد حالة ضبط بسيطة تحتاج إلى سيطرة أكبر في عمؿ اإلدارة
العامة لمكافحة المخدرات ،بينما يكجد حالة ضبط عاـ كسيطرة فيما يتعمؽ بعمؿ إدارة المباحث
العامة نكعا ما.
جدول ( )11الرتبة
رائد فأعلى

التكرار
34

النسبة
18.7

هقيب

75

41.2

مالزم أول

33

18.1

مالزم

40

22.0

إلاجمالي

182

100.0
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يتضح من خالل جدول رقم (:)11
أف نسبة  %41.2كاف رتبيـ العسكرية نقيب ،كاف  %22مبلزـ ،كاف  %18.7ارئد
فأعمى ،كاف  %18.1كمبلزـ أكؿ.
كيرل الباحث أف ىذه النتيجة تؤكد عمى تكفر فئات متعددة مف مجتمع الدراسة ،كيعزك
الباحث أف رتبة نقيب جاءت في المرتبة األكلى كأخذت النسبة األكبر إلى أف أغمب أفراد مجتمع
الدراسة ىـ مف حممة المؤىبلت العممية ،كأف تعييف األغمبية منيـ جاء بعد االنقساـ (2007ـ)
مما جعؿ ىذه الرتبة ىي األغمب.
جدول ( )12المحافظة التي تعمل بيا

محافظت الشمال

التكرار
32

النسبة
17.6

محافظت غسة

45

24.7

محافظت الوصطى

44

24.2

محافظت خان ًووط

25

13.7

محافظت رفح

36

19.8

إلاجمالي

267

100.0

يتضح من خالل جدول رقم ( :) 12
أف  %24.7يعممكف في محافظة غزة ،بينما  %24.2يعممكف في محافظة الكسطى،
 %19.8محافظة رفح %17.6 ،يعممكف في محافظة الشماؿ %13.7 ،يعممكف في محافظة
خاف يكنس.
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كيعزك الباحث أف النسبة األكبر مف أفراد مجتمع الدراسة ىـ مف العامميف في محافظة
غزة ،إلى أف ىذه المحافظة تعتبر منطقة استراتيجية جغرافيان كديمكغرافيان كثقافيان ،كأنيا محكر
كمرتكز القطاع حيث تتمركز فييا المؤسسات الكبرل كالرئيسية.
كيعزك الباحث أف النسبة األقؿ مف أفراد مجتمع الدراسة مف العامميف بمحافظة خانيكنس،
إلى أمكر عدة منيا:
 -1قد تشير ىذه النسبة لكجكد خمؿ في تكزيع الرتب في ىذه المحافظة.
 -2ميكؿ عدد مف الضباط في المحافظة لمعمؿ في محافظة غزة حيث مرتكز القطاع كالمركز
القيادم.

 -3قد ال تحظى محافظة خانيكنس بالميكؿ لمبعد التقني األمني كذلؾ لحساسية ىذا التكجو ،عمى
العكس مف بقية المحافظات.

جدول (  ) 13سنوات الخدمة

اقل مً  5صىواث

التكرار
12

النسبة
6.6

مً  11 – 5صىواث

96

52.7

مً  15 -11صىت

70

38.5

مً 15صىت فأكثر

4

2.2

إلاجمالي

182

100.0

يتضح من خالل جدول رقم ( :) 13
أف  %52.7سنكات خدمتيـ في العمؿ مف  10 -5سنكات  %38.5 ،مف 15 -10
سنة %6.6 ،أقؿ مف  5سنكات  ،بينما  %2.2مف  15سنة فأكثر.
كيعزك الباحث أف أكثر مف  %91مف أفراد مجتمع الدراسة قد خدمكا في المجاؿ
األمني مف ( 15 – 5سنة) إلى الحدث المؤلـ الذم مر بو الشعب الفمسطيني كىك اإلنقساـ عاـ
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(2007ـ) حيث امتنع المكظفيف التابعيف لمسمطة في راـ ا﵀ ،العمؿ بتعميمات مف القيادة ،مما
اضطر الحككمة في المحافظات الجنكبية لتغطية العجز بإحبلؿ مكظفيف جدد كتعيينيـ محؿ
المكظفيف السابقيف.
بينما يعزك الباحث أف سنكات الخدمة في العمؿ أقؿ مف (  5سنكات) إلى الحصار
االقتصادم الجائر عمى المحافظات الجنكبية كعدـ قدرة الحككمة فييا تغطية ركاتب المكظفيف
مما جعؿ مف الصعب تعييف مكظفيف جدد إال اضط ار انر كلحاالت نادرة.
جدول (  ) 14المؤىل العممي

ثاهويت عامت

التكرار
26

النسبة
14.3

دبلوم

37

20.3

بكالوريوش

111

61.0

ماجضتير

6

3.3

دكتوراه

2

1.1

إلاجمالي

182

100.0

يتضح من خالل جدول رقم ( :) 14
أف  %61مؤىميـ العممي بكالكريكس ،بينما  %20.3دبمكـ %14.3 ،ثانكية عامة،
 %3.3ماجستير %1.1 ،دكتك اره.
كيعزك الباحث أف غالبية أفراد مجتمع الدراسة ىـ مف الحاصميف عمى درجة
البكالكريكس إلى ميكليـ نحك التعميـ ،إضافة إلى أف ىذه الدرجة ىي الدرجة العممية السائدة في
المحافظات الجنكبية ،كيرل أف الغالبية العظمى مف أفراد مجتمع الدراسة يمتمككف مؤىبلت
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عممية ،كىذ مؤشر إيجابي يدؿ عمى أف الضباط العامميف في مجاؿ المعمكمات في تمؾ األجيزة
لدييـ الكفاءة كالقدرة عمى اإلدارة كاتخاذ الق اررات في مجاؿ المعمكمات.
بينما يعزك أف درجات الدراسات العميا جاءت في المرتبة األخيرة بسب الكضع المعيشي العاـ
الذم تعيشو المحافظات الجنكبية مف حصار خانؽ ،يصعب في ظمو الحصكؿ عمى مؤىبلت
عممية عميا ،كذلؾ بسبب:
 -1إغبلؽ المعابر كمنع السفر لمتعميـ في الخارج.
 -2عدـ تكافر ىذه الدرجات في الجامعات الكطنية داخؿ المحافظات الجنكبية.

 -3ما نتج عف الحصار مف كضع مادم سيئ ،كعدـ صرؼ ركاتب لممكظفيف مما يصعب
تغطية كدفع تكاليؼ ىذه المؤىبلت.
جدول (  ) 15العمر

أقل مً  01صىت

التكرار
39

النسبة
21.4

مً  01-01صىت

123

67.6

مً  51-01صىت

20

11.0

إلاجمالي

182

100.0

يتضح من خالل جدول رقم ( :) 15
أف  %67.6فئتيـ العمرية مف  40 -30سنة  %21.4 ،في الفئة العمرية أقؿ مف 30
سنة %11 ،مف  50-40سنة.
كيرل الباحث أف غالبية أفراد مجتمع الدراسة ىـ في الفئة العمرية (مف  40 – 30سنة)
أم مف جيؿ الشباب ،كىي الفئة التي تتميز بالنضكج الفكرم ،كتمتمؾ الرصيد األعمى مف
الحماس ،كمف المساىمة في بذؿ الجيد كالكقت لمعمؿ في مجاؿ المعمكمات ،ىذا مف جية ،كمف
128

جية أخرل فإف الغالبية الكبرل مف المكظفيف العسكرييف قد تـ اختيارىـ كتكظيفيـ حديثان ،كتحديدان
بعد عممية اإلنقساـ (2007ـ) كقد تـ اختيار أغمبيـ مف جيؿ الشباب العامميف ضمف صفكؼ
المقاكمة كالذيف ليـ عبلقة بالعمؿ في ىذا المجاؿ.

ثانيا :الوزن النسبي لفقرات المجاالت
تحميل فقرات االستبانة:
لتحميؿ فقرات االستبانة تـ استخداـ االختبارات المعممية (اختبار Tلعينة كاحدة) لمعرفة
متكسطات درجات االستجابة ،كاعتبرت الدرجة  3ىي الحياد كىي تمثؿ  %60عمى مقياس
الدراسة.
اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة:
كلئلجابة عمى التساؤؿ األكؿ :ما واقع إدارة المعمومات من المصادر المفتوحة في
األجيزة األمنية في المحافظات الجنوبية؟
جدول (  ) 26الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور المصادر المفتوحة لممعمومات
الوزن
اليضبي
%

قيمت
الاختبار

املعىويت
pvalue

جرجيب
الفقرة

-1

الفضائيات.

3.23

1.11

64.62

2.80

0.01

12

-2

الصحؼ كالمجبلت.

3.10

1.08

62.00

1.24

0.22

13

-3

مكاقع التكاصؿ االجتماعي.

3.94

1.01

78.77

12.48

0.00

1

-4

اإلذاعة المسمكعة.

3.39

1.00

67.78

5.22

0.00

9

-5

المكاقع اإللكتركنية.

3.83

0.97

76.69

11.51

0.00

2

المحاض ػرات ككرشػػات العمػػؿ كالنػػدكات

3.81

0.92

76.11

11.80

0.00

3

م

-6

المحور األول :المصادر المفتوحة
لممعمومات

كالمؤتمرات.

الوصط
الاهحراف
الحضابي
املعياري
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-7

الكتب كالمكسكعات.

3.33

1.02

66.59

4.36

0.00

10

-8

الدراسات كالبحكث العممية

3.55

1.03

71.10

7.25

0.00

7

ال ػ ػ ػ ػػدكريات المتخصص ػ ػ ػ ػػة (المج ػ ػ ػ ػػبلت

3.54

1.02

70.90

7.13

0.00

-9

8

العممية).

 -10المطبكعات الحككمية.

3.58

0.97

71.67

8.08

0.00

6

 -11األقراص المدمجة المنشكرة (.)CD

3.31

1.03

66.30

4.11

0.00

11

 -12النشرات الخاصة.

3.68

0.88

73.63

10.40

0.00

4

 -13مراكز كبنكؾ المعمكمات.

3.60

1.00

71.98

8.06

0.00

5

3.53

0.63

70.59

11.34

0.00

المحكر األكؿ :المصادر المفتكحة
لممعمكمات

يتضح من خالل جدول ( :) 16
 -1أف الكزف النسبي إلجمالي محكر المصادر المفتكحة لممعمكمات بمغ  %70.59كبمتكسط
بمغ ( )3.53كانحراؼ معيارم بمغ  ،0.63بينما لفقرات محكر التحميؿ البيئي كانت الفقرة

الثالثة (مكاقع التكاصؿ االجتماعي) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ ،%78.77
بينما كانت الفقرة الثانية (الصحؼ كالمجبلت) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي %62.0
كيعزك الباحث أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي جاءت في المرتبة األكلى ..كذلؾ لؤلسباب

التالية:

 انتشار الجكاالت كأجيزة البلبتكب بشكؿ كبير.

 انتشار اإلنترنت بشكؿ كاسع ككذلؾ الشركات المزكدة لمخدمة.
 كذلؾ كثرة صفحات التكاصؿ االجتماعي.

 التخفيضات كالحمبلت كالعركض التي تعرضيا شركة اإلتصاالت كالشركات المزكدة
لمخدمة مما يزيد مف نسبة االشتراكات.

 سرعة الحصكؿ عمى المعمكمات مف خبلؿ المكاقع المختمفة في اإلنترنت.
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بينما جاءت الصحؼ كالمجبلت في المرتبة األخيرة كذلؾ في نظر الباحث بسبب عزكؼ األفراد
عف قراءة الصحؼ كالمجبلت الكرقية كاإلستغناء عنيا كتعكيضيا بمكاقع اإلنترنت المختمفة.
التساؤل الثاني :ما واقع إدارة جمع المعمومات من المصادر المفتوحة في جيازكم /إدارتكم؟
جدول (  ) 27الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور صياغة اإلستراتيجية
المحور الثاني :واقع إدارة جمع
م

المعمومات من المصادر المفتوحة في
جيازكم /إدارتكم
بيئة إدارة المعمومات

-1

-2

-3

-4

-5

-6

تكجد إدارة متخصصة لمتعامؿ مع
المصادر المفتكحة.

يتكفر كادر متخصص في البحث في

المصادر المفتكحة المختمفة.

يكجد فرؽ استماع كمشاىدة لممصادر
المفتكحة.
يكجد كحدة خاصة لمتابعة المصادر

المفتكحة األجنبية.

تخطط اإلدارة المختصة بالتعامؿ مع
المصادر المفتكحة بدقة لتنفيذ أىدافيا.

تتكفر المكارد البشرية كالمالية ،لبلستفادة
القصكل مف المصادر المفتكحة.
تعتمد

القيادات

و
بشكؿ

و
كبير

الوصط الاهحراف
الحضابي املعياري

الوزن
اليضبي
%

املعىويت
قيمت
pالاختبار
value

جرجيب
الفقرة

3.53

0.63

0.00 11.34 70.59

3.98

0.90

0.00 14.55 79.55

1

3.77

0.82

0.00 12.55 75.33

0

3.69

0.94

73.74

9.74

0.00

7

3.33

1.10

66.56

3.99

0.00

15

3.58

0.98

71.57

7.89

0.00

11

3.32

1.06

66.37

4.03

0.00

11

عمى

-7

مخرجات المصادر المفتكحة في اتخاذ

-8

تكجد خطة تشغيمية كاضحة إلدارة

3.43

1.02

68.60

5.63

0.00

10

الق اررات مما يقكم مف أدائيا.

3.45
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1.01

68.94

5.94

0.00

10

المعمكمات مف المصادر المفتكحة.
-9

-10

-11

-12

تكجد خطة استراتيجية كاضحة إلدارة
المعمكمات مف المصادر المفتكحة.
يكجد فريؽ مختص بالتخطيط إلدارة
المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

يكجد فصؿ كاضح بيف مياـ المعمكمات
(جمع ،معالجة ،تحميؿ ،أرشفة).
تكجد ىيكمية كاضحة إلدارة المعمكمات
مف المصادر المفتكحة.

3.53

0.99

70.50

7.09

0.00

11

3.56

0.88

71.28

8.57

0.00

11

3.69

1.00

73.71

9.16

0.00

8

3.58

0.92

71.57

8.35

0.00

9

تكجد رقابة داخمية لدل مؤسستكـ عمى

-13

-14

-15

-16

األداء المعمكماتي المتعمؽ بالمصادر
المفتكحة.
يكجد تقييـ دكرم ألداء دكائر /أقساـ
المعمكمات.
يتـ االستفادة مف الرقابة كالتقييـ في

تطكير أداء إدارة المعمكمات.

لدل الجياز جيات استشارية بما يخص
المعمكمات كادارتيا.
جمع المعمومات

-1

3.71

0.91

0.00 10.53 74.22

1

يكجد

دائرة/

قسـ

مختصة

المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

لجمع

تكجد جية مختصة تشرؼ عمى عممية

-2

جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

-3

يكازف الجياز /اإلدارة بيف نكعية ككمية

3.87

0.84

0.00 13.84 77.32

1

3.82

0.91

0.00 11.93 76.31

0

3.72

0.92

0.00 10.42 74.33

5

3.62

0.66

0.00 12.78 72.50

3.88

0.92

0.00 12.84 77.65

1

3.80

0.94

0.00 11.47 76.00

1

3.77

0.83

0.00 12.35 75.33

0

120

المعمكمات التي يتـ جمعيا.
-4

-5

-6

-7

-8

-9

سيكلة اإلجراءات المستخدمة في جمع
المعمكمات ككضكحيا.
تكجد خطة تشغيمية كاضحة لجمع

المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

تكجد خطة استراتيجية كاضحة لجمع
المعمكمات مف المصادر المفتكحة.
يكجد فريؽ مختص بالتخطيط لجمع
المعمكمات مف المصادر المفتكحة.
تكجد

ىيكمية

كاضحة

لدائرة

المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

جمع

تتكفر المكارد البشرية كالمالية ،البلزمة
لجمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

3.54

0.87

70.78

8.27

0.00

11

3.68

0.96

73.56

9.46

0.00

0

3.50

0.94

70.06

7.17

0.00

11

3.61

0.96

72.11

8.46

0.00

8

3.59

1.02

71.80

7.74

0.00

9

3.36

1.13

67.11

4.23

0.00

10

يتكفر في الكادر البشرم المكاصفات
-10

-11

-12

البلزمة لمقياـ بمياـ جمع المعمكمات مف

3.55

0.97

71.00

7.60

0.00

11

المصادر المفتكحة.

تكجد رقابة داخمية عمى أداء العامميف في
جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة.
يكجد تقييـ دكرم ألداء دكائر /أقساـ
جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

3.61

0.94

72.22

0.00

7

3.64

0.85

0.00 10.07 72.74

5

8.71

يتـ االستفادة مف الرقابة كالتقييـ في

-13

تطكير أداء العامميف في جمع المعمكمات

3.61

0.90

72.22

9.12

0.00

مف المصادر المفتكحة.
المحور الثاني :واقع إدارة جمع
المعمومات من المصادر المفتوحة

3.62
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0.64

2.22 13.17 72.50

1

يتضح من خالل جدول رقم ( :) 17
إف الكزف النسبي إلجمالي محكر كاقع إدارة جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة بمغ
 %72.5كبمتكسط بمغ ( )3.62كانحراؼ معيارم بمغ ( ،)0.64أما مجاؿ (بيئة إدارة

المعمكمات) بمغ  %70.59كبمتكسط بمغ ( )3.53كانحراؼ معيارم بمغ  ،0.63بينما لفقرات
محكر صياغة االستراتيجية كانت الفقرة األكلى (تكجد إدارة متخصصة لمتعامؿ مع المصادر

المفتكحة) احتمت المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ  ، %79.55بينما كانت الفقرة السادسة (تتكفر

المكارد البشرية كالمالية ،لبلستفادة القصكل مف المصادر المفتكحة) احتمت المرتبة األخيرة بكزف
نسبي %66.3.7
كيعزك الباحث كجكد إدارة متخصصة لمتعامؿ مع المصادر المفتكحة ،كذلؾ لكجكد فيـ
عميؽ لدل األجيزة حكؿ أىمية المصادر المفتكحة لجمع المعمكمات كأىمية كجكد إدارة ليا.

بينما تكفر المكارد البشرية كالمالية لئلستفادة القصكل مف المصادر المفتكحة جاءت في

المرتبة األخيرة كذلؾ لطبيعة المرحمة التي يمر بيا الشعب الفمسطيني في المحافظات الجنكبية،
فالحصار اإلقتصادم الخانؽ المفركض عمى تمؾ المحافظات أدل إلى عدـ إمكانية الحككمة
في المحافظات الجنكبية مف اإلعبلف عف كظائؼ كتعيينات جديدة كذلؾ لعدـ القدرة عمى تكفير

األجكر كالمرتبات ليـ كتمبية احتياجاتيـ.

كيتضح أف الكزف النسبي إلجمالي محكر كاقع إدارة المعمكمات مف المصادر المفتكحة

لمجاؿ (جمع المعمكمات) بمغ  %72.5كبمتكسط بمغ ( )3.62كانحراؼ معيارم بمغ ،0.66
بينما لفقرات محكر صياغة اإلست ارتيجية كانت الفقرة األكلى (يكجد دائرة /قسـ مختصة لجمع
المعمكمات مف المصادر المفتكحة) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ  ، %77.65بينما
كانت الفقرة التاسعة (تتكفر المكارد البشرية كالمالية ،البلزمة لجمع المعمكمات مف المصادر
المفتكحة) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي . %67.11
كيعزك الباحث كجكد إدارة متخصصة لمتعامؿ مع المصادر المفتكحة ،كذلؾ لكجكد فيـ
عميؽ لدل األجيزة حكؿ أىمية المصادر المفتكحة لجمع المعمكمات كأىمية كجكد إدارة ليا.
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ولإلجابة عن التساؤل  :ما واقع إدارة جمع معمومات المصادر المفتوحة؟
جدول (  ) 28الوسط الحسابي والوزن النسبي لمقياس واقع إدارة جمع المعمومات من
المصادر المفتوحة

م

مقياس واقع إدارة جمع المعمومات
من المصادر المفتوحة
المحكر األكؿ :المصادر المفتكحة

 -1لممعمكمات

الوصط الاهحراف
الحضابي املعياري

3.53

0.63

الوزن
اليضبي
%

قيمت
الاختبار

املعىويت
pvalue

0.00 11.34 70.59

جرجيب
الفقرة

0

المحكر الثاني :كاقع إدارة جمع

 -2المعمكمات مف المصادر المفتكحة
(بيئة إدارة المعمومات)

3.62

0.66

0.00 12.78 72.50

1

المحكر الثاني :كاقع إدارة جمع
 -3المعمكمات مف المصادر المفتكحة
(جمع المعمومات)
مقياس كاقع إدارة جمع المعمكمات
مف المصادر المفتكحة

3.62

3.59

0.69

0.55

0.00 12.12 72.49

1

0.00 14.51 71.83

يتضح من خالل جدول رقم ( :) 18
أف الكزف النسبي إلجمالي محكر مقياس كاقع إدارة المعمكمات مف المصادر المفتكحة
بمغ  %71.83كبمتكسط بمغ ( )3.59كانحراؼ معيارم بمغ ( )0.55بينما بمغ الكزف النسبي
لمحكر كاقع إدارة المعمكمات مف المصادر المفتكحة (بيئة إدارة المعمكمات) % %72.5
كبمتكسط بمغ ( )3.62كانحراؼ معيارم بمغ ( ،)0.66بينما كاف كاقع إدارة المعمكمات مف
المصادر المفتكحة (جمع المعمكمات) بمغ  %72.49كبمتكسط بمغ ( )3.62كانحراؼ معيارم
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بمغ ( ،)0.69بينما بمغ الكزف النسبي لمحكر المصادر المفتكحة لممعمكمات ،%70.59
كبمتكسط بمغ ( )3.53كانحراؼ معيارم بمغ (.)0.63
يبلحظ الباحث أف األكزاف النسبية لممحاكر جاءت متقاربة ،كقد حقؽ الكزف النسبي
لمحكر كاقع إدارة جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة ( بيئة إدارة المعمكمات النسبة األعمى،
كيعزك الباحث ذلؾ إلى مدل إدراؾ أفراد مجتمع الدراسة ألىمية إدارة جمع المعمكمات مف
المصادر المفتكحة في عمؿ األجيزة األمنية في المحافظات الجنكبية.
المحور الثاني  :مقياس مستوى األداء:
 ما دور إدارة جمع المعمومات من المصادر المفتوحة في تحسين أداء األجيزة األمنية في
المحافظات الجنوبية؟
جدول (  ) 29الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور مقياس مستوى األداء
م

مقياس مستوى األداء
الجيكزية

-1

لدم
يتكفر
ٌ
كالرغبة في العمؿ خارج أكقات الدكاـ

الوسط الانحراف
الحسابي املعياري

الوزن
النسبي
%

قيمت
الاختبار

املعنويت
pvalue

ترتيب
الفقرة

كاالستعداد

4.18

0.96

16.39 83.56

0.00

9

الرسمي ،إذا اقتضى األمر.

-2

أتمتع بالقدرة عمى حؿ مشاكؿ العمؿ.

4.13

0.70

21.84 82.67

0.00

11

-3

أحسف التصرؼ في المكاقؼ الحرجة.

4.16

0.71

21.91 83.11

0.00

12

-4

لدم االستعداد الكافي لتحمؿ المسئكلية
ٌ
كاألعباء اليكمية.

21.50 84.41

0.00

5

و
بشكؿ مستمر.
أطكر أدائي

4.19

0.77

20.55 83.71

0.00

7

أتمتع بميارة التكاصؿ الجيدة مع

4.18

0.76

20.93 83.67

0.00

-5
-6

4.22

0.76

اآلخريف.

-7

إلي
أقكـ بتأدية األعماؿ المككمة
ٌ
بالكفاءة كالفاعمية المطمكبة.

4.27

0.72

23.55 85.33

0.00

-8

إلي طبقان
أنجز المياـ الكظيفية المككمة ٌ
لمعايير الجكدة المطمكبة.

4.19

0.75

21.39 83.78

0.00
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8
2
6

-9
-10
-11
-12

أتقيد بقكاعد كاجراءات العمؿ.

4.22

0.74

22.04 84.44

0.00

أشارؾ في اتخاذ الق اررات اإلدارية في

3.99

0.94

14.25 79.89

0.00

عممي.

أعرؼ بكضكح الدكر المطمكب مني

4.25

0.73

22.93 85.00

0.00

أداؤه.
أبذؿ الجيد الكافي إلنجاز عممي في

4.31

0.77

22.65 86.15

0.00

الكقت المحدد.

-13

يمعب أسمكب الثكاب كالعقاب دك انر في

-14

3.73

1.15

74.67

8.58

0.00

تحسيف أدائي.

يؤثر التدريب في عممي كيحفزني.

4.10

0.93

15.90 82.00

0.00

اجمالي مقياس مستكل األداء

4.15

0.55

28.28 82.99

0.00

4
13
3
1
14
12

يتضح من خالل جدول رقم ( :) 19
أف الكزف النسبي إلجمالي محكر مقياس مستكل األداء بمغ  %82.99كبمتكسط بمغ
( )4.15كانحراؼ معيارم بمغ  ،0.55بينما لفقرات محكر مقياس مستكل األداء كانت الفقرة
الثانية عشرة (أبذؿ الجيد الكافي إلنجاز عممي في الكقت المحدد) احتمت المرتبة األكلى بكزف
نسبي بمغ  ، %86.15بينما كانت الفقرة الثالثة (يمعب أسمكب الثكاب كالعقاب دك انر في تحسيف
أدائي) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي %74.67
كيرل الباحث أف الكزف النسبي حكؿ فقرات ىذا المحكر متقاربة كثي انر ،كاف ارتفاع النسبة
إنما يعكس مدل عمؽ فيـ أفراد مجتمع الدراسة إلى أىمية كحساسية المجاؿ الذم يعممكف فيو،
ىذا مف جانب ،كمف جانب آخر تعكس ىذه النسبة العالية حسف اختيار القيادات لمعامميف في
ىذا المجاؿ ،ال سيما في ظؿ الظركؼ الصعبة التي تعيشيا المحافظات الجنكبية سكاء فيما
يتعمؽ بالحصار أك العدكاف كالحركب ،كيعزك الباحث أف الفقرة الثانية عشرة ( أبذؿ الجيد
الكافي إلنجاز عممي في الكقت المحدد) احتمت المرتبة االكلى إلى شدة اىتماـ أفراد مجتمع
الدراسة بأعماليـ المحددة ليـ ،ككذلؾ حرصيـ عمى انجاز األعماؿ المككمة ليـ في الكقت
المحدد يدؿ عمى إدراكيـ لخطكرة الق اررات المترتبة عمى ىذه األعماؿ ،بينما كانت الفقرة الثالثة
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(يمعب أسمكب الثكاب كالعقاب دك انر في تحسيف أدائي) احتمت المرتبة األخيرة كيعزك الباحث ذلؾ
إلى عمك اليمة كاإليجابية التي يمتمكيا أفراد مجتمع الدراسة خاصة فيما يتعمؽ بأعماليـ فيـ
يسعكف لتحسيف أداءىـ ليس رغبة في الثكاب أك خكفان مف العقاب كانما حبان لمعمؿ مف أجؿ
الكطف ،كمما يدؿ عمى ذلؾ أنيـ يقكمكف بكامؿ كاجباتيـ في ظؿ عدـ صرؼ ركاتبيـ أك تكفير
احتياجاتيـ ،بؿ كفي ظؿ الضغكط المختمفة التي يتعرضكف ليا في المحافظات الجنكبية.
اختبار فرضيات الدراسة :
اختبار الفرضيات حكؿ العبلقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة ( الفرضية الرئيسية األكلى ):
الفرضية الصفرية  :ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.
الفرضية البديمة  :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.
إذا كان ػػت ) Sig.(P-valueأكب ػػر م ػػف مس ػػتكل الدالل ػػة  0005≤αفإن ػػو ال يمك ػػف رف ػػض
الفرض ػػية الص ػػفرية كبالت ػػالي ال تكج ػػد عبلق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متغيػ ػريف م ػػف متغيػ ػرات
الدراسة ،أما إذا كانت ) Sig.(P-valueأقؿ مف مسػتكل الداللػة  0005≤αفيػتـ رفػض الفرضػية
الصػفرية كقبػكؿ الفرضػية البديمػة القائمػػة بأنػو تكجػد عبلقػة ذات داللػػة إحصػائية بػيف متغيػريف مػػف
متغيرات الدراسة.
الفرضية الرئيسية األولى:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين واقع إدارة جمع المعمومات من
المصادر المفتوحة ودورىا في تحسين مستوى األداء في األجيزة األمنية في المحافظات
الجنوبية.
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جدول (  ) 02معامل االرتباط بين واقع إدارة جمع المعمومات من المصادر المفتوحة ودورىا في
تحسين مستوى األداء

معامل

الفرضية

بيرسون

لالرتباط
تكج ػػد عبلق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل ( )α≤0.05ب ػػيف

كاق ػػع إدارة جم ػػع المعمكم ػػات م ػػف المص ػػادر المفتكح ػػة كدكرى ػػا ف ػػي
تحسيف مستكل األداء في األجيزة األمنية في المحافظات الجنكبية

*0.394

القيمة

االحتمالية
)(Sig.
0.000

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥2.25
يبين جدول رقم ( :) 20
أف معامؿ االرتباط يساكم  ،0.394كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.00كىي

أقؿ مف مستكم الداللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية متكسطة
بيف كاقع إدارة جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة كدكرىا في تحسيف مستكل األداء في
األجيزة األمنية في المحافظات الجنكبية ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى األىمية الكبيرة إلدارة جمع

المعمكمات في تحسيف مستكل األداء في األجيزة األمنية في المحافظات الجنكبية ،كىذا أمر

منطقي أيضان فتمؾ األجيزة تعتمد بشكؿ كبير عمى عممية جمع المعمكمات كمنيا تكتسب قكتيا.
ويتفرع من ىذه الفرضيات الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية :

 -1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين المصادر المفتوحة

لممعمومات ودورىا في تحسين مستوى األداء في األجيزة األمنية في المحافظات الجنوبية.
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جدول (  ) 02معامل االرتباط بين المصادر المفتوحة لممعمومات ودورىا في تحسين مستوى
األداء في األجيزة األمنية في المحافظات الجنوبية.
معامل

الفرضية

بيرسون

لالرتباط

القيمة

االحتمالية
)(Sig.

تكج ػػد عبلق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل ( )α≤0.05ب ػػيف
المصػػادر المفتكحػػة لممعمكمػػات كدكرىػػا فػػي تحسػػيف مسػػتكل األداء

في األجيزة األمنية في المحافظات الجنكبية

*0.259

0.033

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥2.25
يبين جدول رقم ( :) 21
أف معامؿ االرتباط يساكم  ،0.259كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.033كىي

أقؿ مف مستكم الداللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية متكسطة
بيف المصادر المفتكحة لممعمكمات كدكرىا في تحسيف مستكل األداء في األجيزة األمنية في

المحافظات الجنكبية ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى أىمية االعتماد كبشكؿ كبير عمى المصادر
المفتكحة في جمع المعمكمات كذلؾ لتحسيف مستكل األداء في األجيزة األمنية في المحافظات

الجنكبية.
 -2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين واقع إدارة جمع المعمومات
من المصادر المفتوحة ودورىا في تحسين مستوى األداء في األجيزة األمنية في

المحافظات الجنوبية.
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جدول (  ) 00معامل االرتباط بين واقع إدارة جمع المعمومات من المصادر المفتوحة ودورىا في
تحسين مستوى األداء

معامل
الفرضية

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α≤0.05

بيف كاقع إدارة جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة كدكرىا
في تحسيف مستكل األداء في األجيزة األمنية في المحافظات

*0.401

0.000

الجنكبية.
* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥2.25
يبين جدول رقم ( :) 22
أف معامؿ االرتباط يساكم  ،0.401كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.00كىي
أقؿ مف مستكم الداللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية متكسطة
بيف كاقع إدارة جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة كدكرىا في تحسيف مستكل األداء في

األجيزة األمنية في المحافظات الجنكبية ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى مدل أىمية كجكد إدارة لجمع
المعمكمات مف المصادر المفتكحة في األجيزة األمنية في المحافظات الجنكبية مما يزيد مف قكة

ىذه األجيزة كيكسبيا أداء أفضؿ طبيعة عمميا.
الفرضية الثانية:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع إدارة جمع
المعمومات من المصادر المفتوحة ودورىا في تحسين مستوى األداء في األجيزة األمنية في
المحافظات الجنوبية تعزى لممتغيرات الشخصية (العمل ،الرتبة ،المحافظة ،سنوات الخدمة،
المؤىل العممي  ،العمر ).
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أوال :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع إدارة
جمع المعمومات من المصادر المفتوحة ودورىا في تحسين مستوى األداء في األجيزة األمنية
في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير (جية العمل ).
جدول رقم (  ) 23نتائج اختبار " التباين األحادي" جية العمل
المتوسطات

المحكر األكؿ :المصادر
المفتكحة لممعمكمات

جياز

ادارة

ادارة

االمف

الداخمي

المباحث
العامة

مكافحة

3.43

3.86

3.48

قيمة
االختبارF

القيمة
االحتمالية

المخدرات
6.264

()Sig.
0.002

المحكر الثاني :كاقع إدارة جمع
المعمكمات مف المصادر

3.59

3.84

3.55

2.357

0.098

المفتكحة

اجمالي مقياس كاقع إدارة جمع
المعمكمات مف المصادر

4.22

4.12

4.06

1.494

0.227

المفتكحة
اجمالي مقياس مستوى االداء

3.54

3.84

3.53

4.261

0.016

يبين جدول رقم ( :) 23
أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار " التبايف األحادم " اكبر مف مستكل الداللة

 α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المجاؿ ( كاقع إدارة جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة) حيث

كانت قيمة مستكل الداللة  0.227مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات

المبحكثيف حكؿ كاقع إدارة المعمكمات مف المصادر المفتكحة تعزل لمتغير جية العمؿ.
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كتبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار " التبايف األحادم " أقؿ مف مستكل الداللة
 α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المجاؿ (مقياس مستكل األداء) حيث كانت قيمة مستكل الداللة
 0.016مما يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ مقياس مستكل األداء

تعزل لمتغير جية العمؿ ،ككانت الفركؽ لصالح إدارة المباحث العامة ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى
رغبة عينة الدراسة كميكليـ نحك إيجاد مجتمع أفضؿ مف خبلؿ محاربة الجريمة ،كتقميؿ نسبة

الجرائـ فيو ألبعد الحدكد كىذا يدؿ عمى االنتماء الحقيقي مف أفراد مجتمع الدراسة لشعبيـ

ككطنيـ.

ثانيا :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع إدارة
جمع المعمومات من المصادر المفتوحة ودورىا في تحسين مستوى األداء في األجيزة األمنية
في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير (الرتبة العسكرية ).
جدول رقم (  ) 24نتائج اختبار " التباين األحادي" الرتبة العسكرية
المتوسطات
رائد

فاعمى
المحكر األكؿ :المصادر
المفتكحة لممعمكمات

3.55

مبلزـ

قيمة
مبلزـ

االختبارF

3.65 3.59 3.43

1.313

نقيب

اكؿ

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.272

المحكر الثاني :كاقع إدارة

جمع المعمكمات مف المصادر

3.5

3.5

3.96 3.63

5.258

0.002

المفتكحة

إجمالي مقياس كاقع إدارة جمع
المعمكمات مف المصادر

4.27

4.2

4.04 4.05

1.677

0.174

المفتكحة

إجمالي مقياس مستكل االداء

3.52

3.85 3.61 3.48

152

4.668

0.004

يبين جدول رقم ( :) 24
أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار " التبايف األحادم " اكبر مف مستكل الداللة

 α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المجاؿ (كاقع إدارة جمع المعمكمػات مػف المصػادر المفتكحػة) حيػث
كانػػػت قيمػ ػػة مسػػػتكل الداللػ ػػة  0.174ممػ ػػا يكضػػػح عػػػدـ كج ػػكد فػ ػػركؽ معنكيػػػة ب ػػيف اسػ ػػتجابات

المبحكثيف حكؿ كاقع إدارة المعمكمات مف المصادر المفتكحة تعزل لمتغير الرتبة العسكرية .

كتبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار " التبايف األحػادم " اقػؿ مػف مسػتكل

الداللػػة  α ≥ 0.05بالنسػػبة إلجمػػالي المجػػاؿ (مقيػػاس مسػػتكل األداء) حيػػث كانػػت قيمػػة مسػػتكل
الداللة  0.004مما يكضح كجكد فػركؽ معنكيػة بػيف اسػتجابات المبحػكثيف حػكؿ مقيػاس مسػتكل
األداء تعزل لمتغير الرتبة العسكرية.

ككانت الفركؽ لصالح رتبة مبلزـ ،كيعزك الباحػث ذلػؾ إلػى نسػبة كبيػرة مػف أفػراد مجتمػع

الدراسة قد تكجيكا لمدراسة الجامعية كحصمكا عمى الشيادة الجامعية بدرجة البكالكريكس في الفترة
األخيرة ،كربما تـ ذلؾ ألىمية دراستيـ في مجاؿ عمميـ ،مما جعؿ اسػتحقاقيـ ىػك رتبػة المػبلزـ،
كىذا كاضح مف أف نسبة كبيرة منيـ فعبلن مف حممة شيادة البكالكريكس.

ثالثا :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع ادارة
جمع المعمومات من المصادر المفتوحة ودورىا في تحسين مستوى األداء في األجيزة األمنية
في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير (المحافظة ).
جدول رقم (  ) 25نتائج اختبار "التباين األحادي" المحافظة
المتوسطات

المحكر األكؿ :المصادر
المفتكحة لممعمكمات

محافظة

محافظة

محافظة

الشماؿ

غزة

الكسطى

3.5

3.67

3.55

محافظة
خاف
يكنس
3.45

محافظة
رفح

3.41

قيمة
االختبارF

1.032

القيمة
االحتمالية
()Sig.

0.392

المحكر الثاني :كاقع

إدارة جمع المعمكمات

3.55

3.79

3.68

مف المصادر المفتكحة
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3.64

3.41

1.986

0.099

اجمالي مقياس كاقع إدارة
جمع المعمكمات مف

4.15

4.16

4.1

4.18

4.14

0.085

0.987

المصادر المفتكحة

اجمالي مقياس مستكل
االداء

3.53

3.75

3.64

3.57

3.41

2.162

0.075

يبين جدول رقم ( :) 25
أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار " التبايف األحادم " أكبر مف مستكل الداللة
 α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المجاؿ (كاقع إدارة جمع المعمكمػات مػف المصػادر المفتكحػة) حيػث
كانػػػت قيمػ ػػة مسػػػتكل الداللػ ػػة  0.987ممػ ػػا يكضػػػح عػػػدـ كج ػػكد فػ ػػركؽ معنكيػػػة ب ػػيف اسػ ػػتجابات

المبحكثيف حكؿ كاقع إدارة جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة تعزل لمتغير المحافظة.

كتبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار " التبايف األحادم " أكبر مف مستكل

الداللػػة  α ≥ 0.05بالنسػػبة إلجمػػالي المجػػاؿ (مقيػػاس مسػػتكل األداء) حيػػث كانػػت قيمػػة مسػػتكل
الداللػػة  0.075ممػػا يكضػػح عػػدـ كجػػكد فػػركؽ معنكيػػة بػػيف اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ مقيػػاس
مسػتكل األداء تعػػزل لمتغيػػر المحافظػػة ،كيعػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى تقػارب عجيػػب بػػيف جميػػع أفػراد
العينػػة فػػي المحافظػػات الجنكبيػػة فػػي حرصػػيـ عمػػى أعمػػاليـ كأدائيػػـ ليػػا عمػػى أفضػػؿ كجػػو ،كىػػذا

يدؿ عمى أف جميع أفراد الشعب الفمسطيني كجسد كاحد كعقؿ كاحد ،كىـ جميعان يعممػكف لتحقيػؽ

ىدؼ كاحد.

رابعا :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع ادارة

جمع المعمومات من المصادر المفتوحة ودورىا في تحسين مستوى األداء في األجيزة األمنيية
في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير (سنوات الخدمة).
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جدول رقم (  ) 26نتائج اختبار "التباين األحادي" سنوات الخدمة
المتوسطات
اقؿ مف
5
سنكات
المحكر األكؿ :المصادر
المفتكحة لممعمكمات

3.66

مف -5

مف

-10اقؿ

مف 15

10

سنكات

مف 15
سنكات

فأكثر

3.48

3.55

3.83

اقؿ مف

قيمة
االختبارF

0.663

القيمة
االحتمالية
()Sig.

0.576

المحكر الثاني :كاقع إدارة
جمع المعمكمات مف

3.55

3.63

3.64

3.55

0.087

0.967

المصادر المفتكحة
إجمالي مقياس كاقع إدارة
جمع المعمكمات مف

4.01

4.19

4.12

3.99

0.661

0.577

المصادر المفتكحة

إجمالي مقياس مستكل
االداء

3.59

3.58

3.61

3.64

0.051

0.985

يبين جدول رقم ( :) 26
أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة " التبػايف األحػادم " أكبػر مػف مسػتكل الداللػة 0.05

≥  αبالنسبة إلجمالي المجاؿ ( كاقع إدارة المعمكمات مف المصادر المفتكحة ) حيث كانت قيمة
مسػػتكل الداللػػة  0.577ممػػا يكضػػح عػػدـ كجػػكد فػػركؽ معنكيػػة بػػيف اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ
كاقع إدارة جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة تعزل لمتغير سنكات الخدمة.

كتبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار " التبايف األحادم " أكبر مف مستكل

الداللػػة  α ≥ 0.05بالنسػػبة إلجمػػالي المجػػاؿ (مقيػػاس مسػػتكل األداء) حيػػث كانػػت قيمػػة مسػػتكل
الداللػػة  0.985ممػػا يكضػػح عػػدـ كجػػكد فػػركؽ معنكيػػة بػػيف اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ مقيػػاس
مسػػتكل األداء تعػػزل لمتغيػػر سػػنكات الخدمػػة ،كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف أف ػراد مجتمػػع الدارسػػة
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عمى عمـ ككعي كدراية بأىمية األعماؿ التي يقكمكف بيا بغض النظر عف عدد سنكات خدمتيـ،

كىـ بالتالي يقكمكف بكافة تمؾ األعماؿ عمى الكجو المطمكب.

خامسا :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع
إدارة جمع المعمومات من المصادر المفتوحة ودورىا في تحسين مستوى األداء في األجيزة
األمنية في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير (المؤىل العممي).
جدول رقم (  ) 27نتائج اختبار " التباين األحادي" المؤىؿ العممي
المتوسطات
ثانكية
عامة

المحكر األكؿ :المصادر
المفتكحة لممعمكمات

3.67

قيمة

دبمكـ

بكالكريكس ماجستير دكتكراه

االختبارF

3.68

3.73

1.424

3.45

3.46

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.228

المحكر الثاني :كاقع

إدارة جمع المعمكمات

3.94

3.76

3.5

3.64

3.74

3.207

0.014

مف المصادر المفتكحة
اجمالي مقياس كاقع إدارة

جمع المعمكمات مف

4.2

4.08

4.14

4.31

4.82

1.094

0.361

المصادر المفتكحة
اجمالي مقياس مستكل
االداء

3.85

3.73

3.48

3.58

3.74

3.355

0.011

يبين جدول رقم ( :) 27
تبيف أف القيمة االحتماليػة ) (Sig.المقابمػة الختبػار " التبػايف األحػادم " أكبػر مػف مسػتكل
الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المجاؿ (كاقع إدارة جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة)
حيػػث كانػػت قيمػػة مسػػتكل الداللػػة  0.361ممػػا يكضػػح عػػدـ كجػػكد فػػركؽ معنكيػػة بػػيف اسػػتجابات

المبحكثيف حكؿ كاقع إدارة المعمكمات مف المصادر المفتكحة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
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كتبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار " التبايف األحادم " أقؿ مف مستكل الداللة
 α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المجاؿ (مقياس مستكل األداء) حيث كانت قيمة مستكل الداللة
 0.011مما يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ مقياس مستكل األداء
تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ككانت الفركؽ لصالح ثانكية عامة ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى أىمية
المؤىؿ العممي في تحسيف أداء أفراد مجتمع الدراسة ،كأف العمـ عامؿ أساسي كقاعدم في تماـ
األعماؿ كجكدة األداء.
سادسا :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع
إدارة جمع المعمومات من المصادر المفتوحة ودورىا في تحسين مستوى األداء في األجيزة
األمنية في المحافظات الجنوبية تعزى لمتغير (العمر).
جدول رقم (  ) 28نتائج اختبار " التباين األحادي" العمر
المتوسطات

المحكر األكؿ :المصادر المفتكحة

أقؿ

مف

مف -40

مف

-30أقؿ

أقؿ مف

30

مف 40

50

سنكات

سنكات

سنكات

قيمة
االختبارF

القيمة
االحتمالية
()Sig.

3.67

3.47

3.64

1.875

0.156

3.66

3.66

3.34

2.319

0.101

المعمكمات مف المصادر المفتكحة

4.08

4.17

4.14

0.446

0.641

إجمالي مقياس مستكل االداء

3.67

3.59

3.44

1.142

0.322

لممعمكمات
المحكر الثاني :كاقع إدارة جمع

المعمكمات مف المصادر المفتكحة

إجمالي مقياس كاقع إدارة جمع
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يبين جدول رقم ( :) 28
أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار " التبايف األحادم " أكبر مف مستكل الداللة

 α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المجاؿ (كاقع إدارة جمع المعمكمػات مػف المصػادر المفتكحػة) حيػث
كانػػػت قيمػ ػػة مسػػػتكل الداللػ ػػة  0.641ممػ ػػا يكضػػػح عػػػدـ كج ػػكد فػ ػػركؽ معنكيػػػة ب ػػيف اسػ ػػتجابات

المبحكثيف حكؿ كاقع إدارة المعمكمات مف المصادر المفتكحة تعزل لمتغير العمر.

كتبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار " التبايف األحػادم " أقػؿ مػف مسػتكل

الداللػػة  α ≥ 0.05بالنسػػبة إلجمػػالي المجػػاؿ (مقيػػاس مسػػتكل األداء) حيػػث كانػػت قيمػػة مسػػتكل
الداللة  0.322مما يكضح كجكد فػركؽ معنكيػة بػيف اسػتجابات المبحػكثيف حػكؿ مقيػاس مسػتكل
األداء تعزل لمتغير العمر ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى كعي كادراؾ أفراد مجتمػع الد ارسػة كاىتمػاميـ
بأعماليـ كعدـ تأثير السف أك العمر عمى إجاباتيـ.
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املبحث اىثبىث
خبمتت اىدزاست
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مػ ػػف خػ ػػبلؿ مػ ػػا تقػ ػػدـ فػ ػػي صػ ػػفحات ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة ،كجػ ػػدنا مػ ػػا لممعمكمػ ػػات مػ ػػف أىميػ ػ وػة
كبيػ ػ ػ ػروة ج ػ ػ ػػدان ف ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػػؿ األجيػ ػ ػ ػزة األمني ػ ػ ػػة بش ػ ػ ػ و
ػكؿ ع ػ ػ ػػاـ كاألجيػ ػ ػ ػزة األمني ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي المحافظ ػ ػ ػػات
الجنكبي ػ ػػة عم ػ ػػى كج ػ ػػو الخص ػ ػػكص ،الس ػ ػػيما ف ػ ػػي ظ ػ ػػؿ كج ػ ػػكد االح ػ ػػتبلؿ كم ػ ػػا يس ػ ػػعى إلي ػ ػػو م ػ ػػف
تخريػ ػػب داخمػ ػػي ليػ ػػذه المحافظػ ػػات بػ ػػؿ كفػ ػػي ظػ ػػؿ حػ ػػرب المعمكمػ ػػات االسػ ػػتخباراتية التػ ػػي باتػ ػػت
تشػ ػػكؿ الخطػ ػػر األكبػ ػػر عمػ ػػى مسػ ػػتكل السياسػ ػػة كأمػ ػػكر متعػ ػػددة أخػ ػػرل ،كالمتمثمػ ػػة فػ ػػي جيػ ػػازم
األم ػ ػػف ال ػ ػػداخمي كالش ػ ػػرطة المدني ػ ػػة ،كم ػ ػػا لي ػ ػػا م ػ ػػف ت ػ ػػأثير عم ػ ػػى تحس ػ ػػيف األداء ،حي ػ ػػث تعتم ػ ػػد
ى ػ ػػذه األجيػ ػ ػزة بش ػ ػ و
ػكؿ كبي ػ ػ وػر ج ػ ػػدان ف ػ ػػي عممي ػ ػػـ عم ػ ػػى المعمكم ػ ػػات كبخاص ػ ػ وػة المعمكم ػ ػػات الػ ػ ػكاردة
م ػ ػػف المص ػ ػػادر المفتكح ػ ػػة ،ل ػ ػػذلؾ تكج ػ ػػب عم ػ ػػى الحككم ػ ػػة االىتم ػ ػػاـ بي ػ ػػذه األجيػ ػ ػزة م ػ ػػف حي ػ ػػث
خصكص ػػية العم ػػؿ ،كم ػػف حي ػػث الع ػػامميف ف ػػي ى ػػذا المج ػػاؿ م ػػف نكعي ػ وػة مناس ػ و
ػبة لي ػػذه الكػ ػكادر،
كأعداد تخدـ القياـ بالدكر المنكط بيـ عمى أكمؿ كجو.
كم ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ تحمي ػ ػػؿ أداة الد ارس ػ ػػة كى ػ ػػي االس ػ ػػتبانة ،خرجن ػ ػػا بنت ػ ػػائج حتمي ػ ػػة س ػ ػػتتكج بتكص ػ ػػيات
تخدـ صناع القرار كالقارئ ككؿ مف يبحث عف االستفادة النظرية كالتطبيقية.
خرجت الدراسة بعدة نتائج وتوصيات ،كانت عمى النحو التالي:
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أوالً :النتائج:
يمكن لنا أن نستخمص من الدراسة النتائج التالية:
 .1إف استخداـ المصادر المفتكحة لمحصكؿ عمى المعمكمات أمر يشكؿ أىمية كبيرة ،حيث
تساعد األجيزة كاإلدارات األمنية التي تعمؿ عمى جمع المعمكمات عمى تحسيف أدائيا

في العمؿ األمني.

 .2تتكفر الميارات األساسية البلزمة في جمع المعمكمات لدل العامميف في األجيزة
كاإلدارات األمنية التي تعمؿ عمى جمع المعمكمات األمنية ،كامتبلكيـ لميارات

االستخداـ الفعاؿ لؤلدكات اإللكتركنية الخاصة بالمعرفة كالمعمكمات.

 .3كجكد إدارة متخصصة لمتعامؿ مع المصادر المفتكحة لجمع المعمكمات احتمت المرتبة
االكلى بكزف نسبي بمغ  ،%79.55كذلؾ لكجكد فيـ عميؽ لدل األجيزة حكؿ أىمية
المصادر المفتكحة لجمع المعمكمات كأىمية كجكد إدارة ليا.
اء مف المصادرة المفتكحة في
 .4إف الجيات الرسمية التي تعمؿ عمى جمع المعمكمات سك ن
ك ازرة الداخمية كاألمف الكطني في المحافظات الجنكبية ،ىـ جياز األمف الداخمي كجياز
الشرطة المدنية ممثؿ باإلدارة العامة لممباحث العامة كاإلدارة العامة لمكافحة المخدرات.
 .5إف ما نسبتو  %67.6فئتيـ العمرية مف ( 40-30سنة) كىـ غالبية أفراد مجتمع
الدراسة ،أم مف جيؿ الشباب كىي الفئة التي تتميز بالنضكج الفكرم كتمتمؾ الرصيد
األعمى مف الحماس كمف المساىمة في بذؿ الجيد كالكقت لمعمؿ في مجاؿ المعمكمات.
 .6إف ما نسبتو  %49.5مجتمع الدراسة يعممكف في جياز األمف الداخمي ،ذلؾ لنظرة
الحككمة في المحافظات الجنكبية حكؿ أىمية مجاؿ عمؿ الجياز ،ال سيما في ظؿ
كجكد االحتبلؿ كفي إطار حرب المعمكمات األمنية مع العدك كمكافحة التجسس.
 .7إف (مكاقع التكاصؿ االجتماعي) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ ،%78.77
إلجمالي محكر المصادر المفتكحة لممعمكمات كالذم بمغ نسبتو  ،%70.59كذلؾ
لسرعة الحصكؿ عمى المعمكمات مف خبلؿ المكاقع المختمفة في االنترنت ككذلؾ لكجكد
أسباب أخرل.
 .8تتمتع األجيزة كاإلدارات األمنية التي تعمؿ عمى جمع المعمكمات ،بمستكل جيد في
جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة.
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 .9يقكـ العاممكف ببذؿ الجيد الكافي إلنجاز عمميـ في الكقت المحدد ،حيث أنيا احتمت
المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ  ،%86.15كذلؾ ألف مجاؿ العمؿ في المعمكمات في
األجيزة األمنية يحتاج إلى أكبر سرعة ممكنة لما لو مف أىمية في تحسيف األداء كفي
مجريات العمؿ.
 .10أسمكب الثكاب كالعقاب فميس لو دك انر كبي انر في تحسيف األداء ال سيما أف ىذه الفقرة
احتمت المرتبة األخيرة كذلؾ يشير لعمك اليمة كاإليجابية التي يمتمكيا العاممكف فيما
يتعمؽ بأعماليـ فيـ يسعكف لتحسيف أداءىـ ليس رغبة في الثكاب أك خكفان مف العقاب،
كانما حبان لمعمؿ مف أجؿ الكطف ،كمما يدؿ عمى ذلؾ أنيـ يقكمكف بكامؿ كاجباتيـ في
ظؿ عدـ صرؼ ركاتبيـ أك تكفير احتياجاتيـ ،بؿ كفي ظؿ الضغكط المختمفة التي
يتعرضكف ليا في أعماليـ.
 .11المتغيرات الشخصية كىي( :العمؿ ،الرتبة ،المحافظة ،سنكات الخدمة ،المؤىؿ
العممي ،العمر) ليا دكر حكؿ كاقع إدارة المعمكمات مف المصادر المفتكحة كدكرىا في
تحسيف مستكل األداء في األجيزة األمنية في المحافظات الجنكبية.
 .12تكفر المكارد البشرية كالمالية لبلستفادة القصكل مف المصادر المفتكحى لجمع
المعمكمات في األجيزة األمنية في المحافظات الجنكبية احتمت المرتبة األخيرة بكزف
نسبي .% 66.37
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ثانياً :التوصيات
 .1زيادة االىتماـ بالمصادر المفتكحة العربية كاألجنبية المختمفة كخاصة تمؾ التي ليا
احتكاؾ  -سكاء مباشر أك غير مباشر -بكاقع المحافظات الجنكبية في فمسطيف.
 .2العمؿ عمى رفع كفاءة كفعالية األجيزة /اإلدارات ذات العبلقة بالمعمكمات األمنية مف
خبلؿ االستقطاب الجيد لذكم االختصاص كالخبرات كتعيينيـ.
 .3العمؿ عمى تشجيع البحث العممي في مجاؿ جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة
مما يفيد في تطكير ىذا العمـ كىذا العمؿ ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ:



إنشاء أقساـ لمدراسات العممية في تمؾ المؤسسات كزيادة عدد الباحثيف العامميف فييا.

 تشجيع الباحثيف المختصيف مف خارج تمؾ المؤسسات لمبحث في ىذا المجاؿ.

 .4االىتماـ بالدراسات كاألبحاث العممية خبلؿ عممية جمع المعمكمات ،ال سيما أف ميزانية
البحث العممي في الدكؿ الغربية تشكؿ ما نسبتو ( )%13-12مف مكازنة الدكلة العامة
مقارنة بالدكؿ العربية حيث تشكؿ فقط ما نسبتو  % 3 – 2مف المكازنة العامة.
 .5متابعة الدراسات كاألبحاث العممية التي يعدىا الباحثكف اإلسرائيميكف عمى كجو
الخصكص كالتي تتعمؽ بالحالة الفمسطينية كالصراع اإلسرائيمي الفمسطيني.
 .6ضركرة اختيار الكسائؿ المناسبة لمحصكؿ عمى المعمكمات مف المصادر المفتكحة
المفيدة كالميمة كذلؾ مف خبلؿ معرفة مدل مبلءمتيا لممياـ كاألعماؿ التي خصصت
مف أجميا.
 .7االىتماـ بالثقافة المعمكماتية كضركرة تفعيميا في كافة المؤسسات السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية ،كاالستفادة مف الطاقات كاإلمكانيات كالخبرات التي يتـ صناعتيا مف

خبلؿ التعاكف مع ىذه المؤسسات مما ينتج قكة معمكماتية يستفاد منيا في العمؿ

األمني.

 .8العمؿ عمى زيادة المكارد البشرية كالمالية لبلستفادة القصكل مف المصادر المفتكحة
لجمع المعمكمات في األجيزة األمنية في المحافظات الجنكبية.

 .9تكثيؼ الدكرات التدريبية في مجاؿ جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة لرفع مستكل
أداء العامميف في ىذا المجاؿ كزيادة إنتاجياتيـ.

 .10تشجيع كتحفيز كتكميؼ العامميف في األجيزة كاإلدارات الخاصة بالمعمكمات المتبلؾ
تخصصات عممية في المجاؿ العامميف فيو.
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 .11يجب االىتماـ العاـ كالكاضح مف قبؿ الحككمة باألجيزة التي تعمؿ في مجاؿ
المعمكمات كخاصة المعمكمات الكاردة مف المصادر المفتكحة.
 .12ضركرة تعزيز ركح التعاكف المشترؾ بيف األجيزة /اإلدارات ذات العبلقة بالمعمكمات.
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المراجع والمالحق
أوالً :القرآن الكريم
ثانياً :الكتب العربية
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

النياية في غريب الحديث واألثر ،البف األثير ،باب الحاء مع الكاؼ ،مادة حكـ /1
،119
اسماعيؿ ،كائؿ ( )2010مصادر المعمومات ،دار الميسرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة،
ط ،1عماف ،األردف.
الدبغ ،عبد الرحمف كالصباغ ،عماد ( )1996مبادئ نظم المعمومات اإلدارية

الحاسوبية ،ط ،1دار زىراف لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

الفنتكخ ،عبد القادر( )2003الشائعات من المنظور التقني في عصر المعمومات،
جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.
المحنط ،يكسؼ كالحمزة ،منير كشابكنية ،عمر ( )2007مفاىيم من إدارة المعمومات

إلى إدارة المعرفة ،جامعة منتكرم قسنطية ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،الجزائر
السالـ ،مؤيد ( )2009إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي تكاممي ،ط ،1إثراء
لمنشر كالتكزيع ،األردف.
الفيكمي ،أحمد ( 1322ق) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ط1
النكايسة ،غالب ( )2010مصادر المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات ،دار
صفاء لمنشر كالتكزيع ،ط،1عماف ،األردف.
الييتي ،خالد ( )2003إدارة الموارد الشرية -مدخل استراتيجي  ،ط ،1دار كائؿ

لمنشر ،األردف.
زردكمي ،أحمد ( ،)2010أىمية المعمومات في اتخاذ الق اررات اإلدارية ،قسـ عمـ
االجتماع ،جامعة منتكرم قسنطينة.
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-11
-12
-13
-14

قنديمجي ،عامر كآخركف ( )2009مصادر المعمومات التقميدية واإللكترونية ،دار
اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع ،ط ،1عماف ،األردف.
الجرجاكم ،زياد ( )2010القواعد المنيجية التربوية لبناء االستبيان ،مطبعة أبناء
الجراح ،غزة ،فمسطيف.
الجكزية ،ابف القيـ ( بدكف) مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد وايك نستعين ،دار
الكتب العممية ،بيركت ،لبناف
السالمي ،عبلء كآخركف ( )2012أساسيات نظم المعمومات اإلدارية ،دار المناىج
لمنشر كالتكزيع ،ط ،4عماف ،األردف.

-15

القحطاني ،سعيد ( بدكف) مفيوم الحكمة في الدعوة إلى اهلل تعالى في الكتاب والسنة

-16

النصر ،محمد كشامية ،عبد ا﵀ ( )1992مبادئ االقتصاد الجزئي ،ط ،2عماف.
زىر الديف ،صالح ( )2003موسوعة األمن واالستخبارات في العالم ،الجزء الخامس،

 -17ممؼ االستخبارات األلمانية ،المركز الثقافي المبناني لمطباعة كالنشر كالتأليؼ كالترجمة
كالتكزيع ،بيركت.

-18
-19
-20
-21
-22

زكليؼ ،ميدم ( )2003إدارة األفراد  ،ط ،1دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،األردف.
شابسكغ ،يكسؼ (  )2006اإلدارة األمنية الحديثة " مبدأ التأصيل والتطبيقات "،
مركز بحكث شرطة الشارقة ،اإلمارات.
شاكيش ،سالـ ( )2000إدارة المكارد البشرية " إدارة األفراد"  ،ط ،3دار الشركؽ لمنشر
كالتكزيع ،راـ ا﵀ ،فمسطيف.
شباب المسمميف( 1423ىػ) األمن واالستخبارات ،مكسكعة الجياد ،اإلمارة اإلسبلمية
بأفغانستاف
شحادة ،نظمي ،كآخركف ( )2000إدارة الموارد البشرية ،ط ،1دار صفاء لمنشر
كالتكزيع ،األردف.
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-23
-24
-25

عباس ،أنس ( )2011إدارة الموارد البشرية  ،ط ،1دار المسيرة لمنشر كالتكزيع
كالطباعة ،األردف.
عبد الحميـ ،محمد ( )2007مبادئ إدارة األعمال ،جامعة بنيا.
عمر ،خالد ( ،)2008إدارة الشرطة العصرية ،القيادة العامة لشرطة دبي ،كمية
شرطة دبي ،دبي ،دكلة اإلمارات العربية المتحدة.

 -26عباس ،خضر (  ،)2013التحصيؿ كالتحميؿ لممعمكمة األمنية ،غزة ،فمسطيف
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35

عمي ،نبيؿ ( )1978الثقافة العربية وعصر المعمومات ،عالـ المعرفة ،سمسمة كتب
ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت
عمي ،نبيؿ ( )1994العرب و عصر المعمومات ،سمسمة عالـ المعرفة ،المجمس
الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت.
عمارة ،محمد ( )2007الدولة االسالمية بين العممانية والسمطة الدينية ،دار الشركؽ،
ط ،2ص243
عمر ،معاكية ،االنفجار المعرفي :أسبابو وطرق السيطرة عميو في القرن الحادي

والعشرين ،جامعة الخرطكـ – كمية اآلداب – قسـ المكتبات كالمعمكمات
عقكني ،محمد ( بدكف ) إدارة نظم المعمومات ،الجزائر.

قنديمجي ،عامر إبراىيـ – السمرائي ،إيماف فاضؿ )2002 ( ،تكنولوجيا المعمومات

وتطبيقاتيا ،الكراؽ لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى ،عماف ،األردف.
قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية.

قنديمجي ،عامر( )2011مصادر المعمومات اإلعالمية ،دار الميسرة لمنشر كالتكزيع
كالطباعة  ،ط ،1عماف ،األردف.
كامؿ ،محمد ( ، )1991المعمومة األمنية ،أكاديمية نايؼ العربية لمعمكـ األمنية،
الرياض ،المممكة العربية السعكدية.
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-36

محمد بف مكرـ ابف منظكر " ،لسان العرب" الناشر :دار الفكر المعاصر لمطباعة
كالنشر كالتكزيع1988 ،ـ.
منجي ،محمدر( ،)1993التخطيط األمني ،قصور البيانات والمعمومات المتاحة،

 -37أبحاث الحمقة العممية الحادية عشرة ،المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب،
الرياض.

-38
-39

محمد ،راكية ( )2001إدارة الموارد البشرية :رؤية مستقبمية ،الدار الجامعية لمطبع
كالنشر كالتكزيع  ،القاىرة
مصطفى ،أحمد ( )2010إدارة الموارد البشرية رؤية استراتيجية معاصرة ،
ط،3القاىرة.

ثالثاً :مراجع أجنبية مترجمة:
-1

جامبؿ ،بكؿ & ببلككيؿ ،جكف ( )2006إدارة المعمومات ،ترجمة تيب تكب لخدمات
التعريب كالترجمة ،دار الفاركؽ لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر ط.2
تكفمر ،ألفيف & ىايدم ،الحرب وضد الحرب ،ترجمة أبك غزالة ،محمد ،دار المعارؼ،

-2

جميكرية مصر العربية.

-3

تيـ كاينر ( " )2009تركة من رماد " الناشر :ألف ليف. ،لندف -ترجمة :نامؽ كامؿ.

-4

O’Brien James A.( 1990) Management Information Systems A
Managerial And User Perspective, Boston: A Richard D .Irw, Inc.,.
Cscio, Wayne F. & Awad, Elias (1981), .Human Resources

-5

Information Management: an Information System Approach., 1st
.edition, USA: Printice hall

ربعاً :دراسات عممية:
-1

اشتية ،بكر ( ،)2004كاقع اقتصاديات المعمكمات في فمسطيف كآفاقيا ،رسالة
ماجستير ،كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس ،فمسطيف.
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-2

الفالح ،خالد( ،)2005مقكمات التعامؿ مع المصادر المفتكحة لجمع المعمكمات

األمنية ،رسالة ماجستير ،كمية الدراسات العميا ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية،
الرياض ،السعكدية.

-3

الزطمة ،نضاؿ ( )2011إدارة المعرفة كأثرىا عمى تميز األداء ،الجامعة اإلسبلمية
غزة
أبك شرخ ،نادر ( )2010تقييـ أثر الحكافز عمى مستكل األداء الكظيفي في شركة

-4

-5

-6

االتصاالت الفمسطينية مف كجھة نظر العامميف ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية،
غزة ،فمسطيف.

الصرايرة ،خالد ( )2011األداء الكظيفي لدل أعضاء الييئات التدريسية في

الجامعات األردنية الرسمية مف كجية نظر رؤساء األقساـ فييا ،مجمة جامعة دمشؽ –

المجمد  - 27العدد األكؿ  +الثاني.

البمكم ،محمد ( )2008التمكيف اإلدارم كعبلقتو باألداء الكظيفي لدل معممي

المدارس الحككمية في محافظة الكجو  -المممكة العربية السعكدية مف كجية نظرىـ،
رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة.
المغارم ،ىشاـ( )2008االستراتيجية العسكرية لكؿ مف مصر كاسرائيؿ في حرب

-7

-8

أكتكبر 1973ـ .كتأثيرىا عمى نتائج الحرب ،رسالة ماجستير ،كمية الدراسات العميا،
جامعة القدس ،غزة ،فمسطيف.

السبيؽ ،عبد الكريـ ( )2003مدل استفادة األجيزة األمنية مف خدمات شبكة

االنترنت ،رسالة ماجستير كمية الدراسات العميا ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية،
الرياض ،السعكدية.

-9

النجار ،نداء ( )2012دكر إدارة المكارد البشرية في صناعة المعمكمات في ظؿ

اقتصاد المعرفة ،رسالة ماجستير ،كمية الدراسات العميا ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة،
فمسطيف.
أبك عرقكب ،محمد ( ،)2012التجربة الفمسطينية في مشركع قانكف حؽ الحصكؿ

 -10عمى المعمكمات ،دراسة كصفية تحميمية ،المركز الفمسطيني لمسياسات كالمصادر
االعبلمية ،مشركع االنترنيكز في الضفة الغربية كغزة.

-11

الغصيف  ،إيياب ( )2012أثر اإلعبلـ األمني عمى أداء العامميف في األجيزة األمنية

في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
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-12

أبك العبل ،محمد ( )2009ضغكط العمؿ كأثرىا عمى الكالء التنظيمي ،رسالة ماجستير،

الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

األغا ،ناصر كأبك الخير أحمد ( )2012كاقع تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة في

 -13جامعة القدس المفتكحة كاجراءات تطكيرىا ،مجمة جامعة األقصى ،سمسمة العمكـ
اإلنسانية ،المجمد السادس عشر  ،العدد األكؿ ،غزة ،فمسطيف.

المعشر ،زياد يكسؼ كالخصبة ،محمد عمى ) )2006أثر العكامؿ التنظيمية كالتقنية
 -14في تطبيقات نظـ المعمكمات اإلدارية ،دراسة تطبيقو في القطاع المصرفي األردني،
المجمة األردنية في إدارة األعماؿ ،المجمد ،2العدد 2006 ،4

أبك سبت ،صبرم ( )2005تقييـ دكر نظـ المعمكمات اإلدارية في صنع الق اررات

 -15اإلدارية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير  ،الجامعة
اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف .

-16
-17

أبك كريـ ،أيمف ( )2013عبلقة نظـ المعمكمات اإلدارية في تحسيف األداء اإلدارم،

رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف

 .أبك كريـ ،أيمف ( )2013عبلقة نظـ المعمكمات اإلدارية في تحسيف األداء
اإلدارم ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

العتيبي ،عبد العزيز ( )2011إدارة المعمكمات كدكرىا في صنع الق اررات بالمديرية

 -18العامة لمجكازات بالرياض ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية،
الرياض.

الجيني ،عبد المعطي ( )2002اتجاىات العامميف في األجيزة األمنية نحك
 -19أىمية استخداـ البريد االلكتركني كحماية المعمكمات األمنية ،رسالة ماجستير ،أكاديمية
نايؼ لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.

المكح ،عبد السبلـ كعنبر ،محمكد ( ،)2006التربية األمنية في ضكء القرآف الكريـ،

 -20مجمة الجامعة اإلسبلمية ،سمسمة الدراسات اإلسبلمية ،المجمد الرابع عشر ،العدد
األكؿ ،غزة ،فمسطيف.

-21
-22

بف عيشي ،عمار )2006( ،دكر تقييـ أداء العامميف في تحديد احتياجات التدريب،

رسالة ماجستير ،جامعة محمد بكضياؼ بالمسيمة،

بعجي ،سعاد ( )2007تقييـ فعالية نظاـ تقييـ أداء العامميف في المؤسسة االقتصادية

الجزائرية ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد بكضياؼ بالمسيمة.
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حرز ،ابراىيـ ( )2016كاقع إدارة المعمكمات األمنية كدكرىا في صنع القرار بك ازرة

 -23الداخمية في المحافظات الجنكبية ،رسالة ماجستير ،البرنامج المشترؾ بيف أكاديمية
اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا كجامعة األقصى ،غزة ،فمسطيف.

حميد ،معيف ( ،)2012المعمكمة األمنية في ضكء الشريعة اإلسبلمية كأثرىا في
 -24تحقيؽ األمف ،رسالة ماجستير ،كمية الدراسات العميا ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة،
فمسطيف.

-25

خمفي ،اسمياف ( )2009دكر نظـ المعمكمات في اتخاذ الق اررات ،رسالة ماجستير،
جامعة الحاج لخضر – باتنة ،الجزائر.

خطاطبة ،إبراىيـ ( )2013إصبلح القطاع األمني في السمطة الكطنية الفمسطينية مف

 -26كجية نظر العامميف فييا كأثر ذلؾ عمى التنمية السياسية ،رسالة ماجستير ،جامعة
النجاح الكطنية ،فمسطيف ،ص.24

-27
-28
-29

زياني ،ببلؿ ( )2013مساىمة فرؽ العمؿ في إدارة المعمكمات ،رسالة ماجستير،

جامعة محمد خيضر – بسكرة – الجزائر.

سراج ،عبد ا﵀ ( )2005أىمية خصائص المعمكمات في بناء اختيار ق اررات المنظمة،

مجمة العمكـ كاالقتصاد كعمكـ النفس ،العدد الرابع ،جامعة حضرمكت ،اليمف.

سبتي ،سيؼ ( )2016دكر إدارة المعرفة في تحقيؽ الميزة التنافسية بالمؤسسات

الصناعية الجزائرية ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر ،ص 19
سراج ،عبد ا﵀ ( ،)2005أىمية خصائص المعمكمات في بناء اختيار ق اررات

 -30المنظمة ،مجمة العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير ،العدد ،4جامعة حضرمكت لمعمكـ
كالتكنكلكجيا ،اليمف.
-31
-32
-33
-34

شرؼ الديف ،مكمف ( )2012دكر اإلدارة بالعمميات في تحسيف األداء لممؤسسة
االقتصادية ،رسالة ماجستير ،جامعة فرحات عباس ،الجزائر.
شبير ،أحمد ( )2006دكر المعمكمات المحاسبية في اتخاذ الق اررات اإلدارية ،رسالة
ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف ،ص66
شيخاني ،سميرة ( )2010اإلعبلـ الجديد في عصر المعمكمات ،رسالة ماجستير،
مجمة جامعة دمشؽ – المجمد  - 26العدد األكؿ+الثاني
طيمب ،أحمد ( )2007دكر المعمكمات في رسـ السياسات العامة في الجزائر ،رسالة
ماجستير ،جامعة بف يكسؼ ندة ،سطيؼ ،الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
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-35
-36

عيسى ،حمد ( 2014ـ) تأثير المناخ التنظيمي عمى األداء الكظيفي لمعامميف،

جامعة العمكـ التطبيقية ،مممكة البحريف.

عكاشة ،أسعد(  )2008أثر الثقافة التنظيمية عمى مستكل األداء الكظيفي ،رسالة

ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

عرفة ،عمي ( )2015معيقات دمج جيازم األمف الداخمي كاألمف الكقائي كسبؿ

 -37التغمب عمييا ،رسالة ماجستير ،البرنامج المشترؾ بيف أكاديمية اإلدارة كالسياسة
لمدراسات العميا كجامعة األقصى ،غزة ،فمسطيف.

عكاشرية ،عفاؼ ( )2016مصادر المعمكمات المتاحة في المكتبات الجامعية
 -38كدكرىا في دعـ التككيف الجامعي ،رسالة ماجستير ،جامعة العربي التبسي– تبسة،
الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

-39
-40
-41

عمي ،أحمد (  ،)2012مفيكـ المعمكمات كادارة المعرفة ،رسالة ماجستير ،مجمة

جامعة دمشؽ ،مجمد  ،28العدد األكؿ ،دمشؽ ،سكريا

فرج ا﵀ ،محمد ( )2011دكر المعمكمات المحاسبية في اتخاذ الق اررات اإلدارية في

ظؿ ظركؼ عدـ التأكد ،رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف .

مناصرية ،اسماعيؿ ( )2004دكر نظاـ المعمكمات اإلدارية في الرفع مف فعالية عممية
اتخاذ الق اررات اإلدارية ،دراسة ماجستير ،جامعة محمد بكضياؼ المسيمة ،الجزائر.

مرغبلني ،محمد كالجامعي ،فيد ( )2015أثر استخداـ أساليب التقنية الحديثة في
إدارة المعمكمات عمى المديريف كمساعدييـ دراسة تطبيقية في شركة المياه الكطنية

 -42كالمديرية العامة لممياه بجدة ،مجمة المكتبات كالمعمكمات كالتكثيؽ في العالـ العربي،
مجمة عممية نصؼ سنكية يمحكمة تصدر عف إدارة المعمكمات كالتكثيؽ كالترجمة/
قطاع اإلعبلـ كاإلتصاؿ األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية ،العدد الثاني.
مناصرية ،اسماعيؿ ( )2004دكر نظاـ المعمكمات اإلدارية في الرفع مف فعالية

 -43عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد بكضياؼ المسيمة،
الجزائر.

مراد ،مرمى ( )2010أىمية نظـ المعمكمات اإلدارية كأداة لمتحميؿ البيئي في

 -44المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الجزائرية ،رسالة ماجستير ،جامعة فرحات عباس،
سطيؼ ،الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
-45

مصطفى ،مزيش ( )2009مصادر المعمكمات ك دكرىا في تككيف الطالب الجامعي
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كتنمية ميكلو القرائية :دراسة ميدانية بجامعة منتكرم ،قسنطينة  ،رسالة دكتكراة ،جامعة

منتكرم ،قسنطينة ،الجزائر.
-46
-47
-48

مزىكدة ،عبد المميؾ (  )2001األداء بيف الكفاءة كالفعالية ،مفيكـ كتطبيؽ ،بحث

ماجستير ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مصبح ،إياد ( )2016نظاـ الحكافز كعبلقتو بفاعمية األداء األمني بجياز الشرطة

الفمسطينية ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

نصيؼ ،عمر ( ،)2010دكر كفاية المعمكمات في اتخاذ الق اررات ،دراسات

المعمكمات ،العدد التاسع ،جامعة الممؾ عبد العزيز.

ناصر ،حسف( )2010األنماط القيادية كعبلقتيا باألداء الكظيفي في المنظمات

 -49األىمية الفمسطينية مف كجية نظر العامميف ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة،
فمسطيف.
-50

نصيؼ ،عمر( ،)2010دكر كفاية المعمكمات في فاعمية اتخاذ الق اررات ،رسالة
ماجستير ،مجمة دراسات المعمكمات ،العدد التاسع ،السعكدية.

خامساً :ندوات ومؤتمرات وورشات عمل:
-1

المناظرة الكطنية ( ،)2013الحق في الحصول عمى المعمومات :رافعة الديمقراطية
التشاركية ،الرباط

سادساَ :دورات وحقائب تدريبية:
-1

-2

-3

مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ( )2009الممف األمني بين السمطة
الفمسطينية واسرائيل ،تقرير معمكمات  ،11بيركت ،لبناف ،ص 26
الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ اإلنساف )2005( ،حالة االنفالت األمني وضعف سيادة
القانون في أراضي السمطة الوطنية الفمسطينية ،سمسمة تقارير خاصة 13: (43

المركز الفمسطيني لئلعبلـ ( )2015عقيدة األجيزة األمنية لمسمطة ..ىل تزحزحيا
انتفاضة القدس ،غزة ،فمسطيف.
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-4

مرصد الموازنة العامة وحقوق اإلنسان ،نحو قانون تداول المعلومات فً مصر،
أوراق السٌاسات0215 :

سابعاً :مقاالت:
-1

المبارؾ ،صبرم (1430ىػ) ،المعمومات ودورىا في التنمية ،مجمة المعمكماتية،
العدد  ،25جامعة الخرطكـ ،السكداف.
سراج ،عبد هللا (  )0225أىمية خصائص المعمومات في بناء اختيار ق اررات

-2

المنظمة ،مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر ،العدد  ،2جامعة حضر موت
للعلوم والتكنولوجٌا ،الٌمن.

-3

قاسم ،حشمت (بدون) إدارة المعلومات ؛ نحو منهج للنظر في المفاهيم
والمصطلحات ،جامعة القاهرة.

ثامناً :صحف ومجالت:
-1

تايمكر ،فيميب (" ،)2010حرب المعمومات "طريقاً لكسب الحرب العسكرية ،صحيفة
األياـ ،غزة ،فمسطيف.
خبلصات كتب المدير كرجؿ األعماؿ ( ،)1998المخابرات التنافسية  C.I.جمع

-2

-3

-4

وتحميل المعمومات واالستفادة منيا ،العدد السابع عشر ،القاىرة ،جميكرية مصر
العربية.
مجمة درع الكطف ( )2013تنوع وسائل وتقنيات االستطالع في الجيوش العصرية،
العدد  493اإلمارات العربية المتحدة
قدرم عبد الفتاح الشياكم )1998(،المنظكمة األمنية كاآلثار السمبية كاإليجابية لشبكة
اإلنترنت ،مجمة الفكر الشرطي ،مجمد ، 7العدد )  ،) 2شرطة الشارقة.

تاسعاً :مقابالت:
-1

مقابمة مع مدير التخطيط كالتطكير في جياز المباحث العامة ،ابك المجد النخالة.
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-2

مقابمة مع مدير العبلقات العامة في اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات.

عاش ارً :مواقع االنترنت
-1

مكقع كيكيبيديا

http://ar.wikipedia.org

-2

المجد نحك كعي أمني

http://www.almajd.ps

-3

ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية

-4

المنتدل العربي إلدارة المكارد البشرية

-5

شبكة فمسطيف لمحكار

-6

الجزيرة نت

-7

مكقع ك ازرة الداخمية كاألمف الكطني

-8

http://www.wafainfo.ps
http://www.hrdiscussion.com
https://www.paldf.net
http://www.aljazeera.net
http://www.moi.gov.ps

ككالة معان اإلخبارية ( )2016أجيزة

https://www.maannews.net

األمف الفمسطينية بعيكف إسرائيمية
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المبلحؽ:
ممحؽ رقـ (  :) 1خطاب التحكيـ
ممحؽ رقـ (  :) 2قائمة بأسماء محكمي االستبانة
م

التخصص

االسم

عمـ نفس – امني

-1

د .خضر عباس

-1

د .نبيؿ المكح

إدارة

-2

د .محكد الشنطي

إدارة

-3

د .مأمكف أبك عامر

عمكـ سياسية

-4

د .إبراىيـ حبيب

األمف القكمي

-5

د .كماؿ ترباف

إدارة تربكية

-6

د .رامز العايدم

قانكف

-7

د .أشرؼ الغميظ

اقتصاد كعمكـ سياسية

-8

د .إيياب أبك زعيتر

-9

د .رائدة فياض
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ممحؽ رقـ (  :) 3االستبانة

برنامج الدراسات العميا المشترك بين

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا
وجامعية األقصيى بغييزة

تخصييص اإلدارة والقيادة

األخ الموظف الكريم ،،،

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو.

الموضوع /جمع بيانات لغرض البحث العممي
يقػػكـ الباحػػث بػػإجراء د ارسػػة بعن ػكاف" :واقيييع إدارة المعموميييات مييين المصيييادر المفتوحييية

ودورىييا فييي تحسييين أداء أجيييزة األميين فييي المحافظييات الجنوبييية" ،كذلػػؾ اسػػتكماالن لمتطمبػػات

الحصكؿ عمى درجة الماجستير في القيادة كاإلدارة.

لذا كفي إطار جمع البيانات البلزمة ،نأمؿ منكـ التعاكف باإلجابػة عػف فقػرات االسػتبانة،

شاكريف لكـ جيكدكـ في خدمة البحث العممي.

عمم ػان بػػأف البيانػػات ال ػكاردة فػػي ىػػذه االسػػتبانة سػػتككف س ػرية كستسػػتخدـ لغػػرض البحػػث

العممي فقط.

كتقبمكا فائؽ االحتراـ كالتقدير ،،،
الباحث /عمر أحمد شنف
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االستبانة وأقساميا
أوالً :البيانات الشخصية لعينة الدراسة:

الرجاء كضع عبلمة ( )أماـ العبارة التي تنتمي إلييا مما يمي:
 .1جية العمل:
( ) جياز األمف الداخمي ( ) إدارة المباحث العامة ( ) إدارة مكافحة المخدرات
 .2الرتبة العسكرية:
( ) رائد فأعمى ( ) نقيب ( ) مبلزـ أكؿ ( ) مبلزـ
 .3المحافظة التي تعمل بيا:
( ) محافظة الشماؿ ( ) محافظة غزة ( ) محافظة الكسطى ( ) محافظة خانيكنس ( ) محافظة رفح
 .4عدد سنوات الخدمة في أجيزة األمن:
( ) أقؿ مف  5سنكات

( ) مف  15-10سنة

( ) مف  10 – 5سنكات

( ) أكثر مف  15سنة

 .5المؤىل العممي:
( ) ثانكية فأقؿ

( ) دبمكـ

( ) بكالكريكس

( ) ماجستير

( ) دكتكراة

 .6العمر:
( ) أقؿ مف 30عاـ

( ) مف  40-30عاـ

( ) مف  50-40عاـ
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( ) أكثر مف  50عاـ

ثانياً :مقياس واقع إدارة المعمومات من المصادر المفتوحة:
حيث أن المصادر المفتوحة :ىي مكاقع تحتكم عمى معمكمات ذات طبيعة عامة

كمفتكحة كتضـ كافة الكسائؿ المتاحة لمحصكؿ عمى المعمكمات غير المحظكرة.

.2

الصحؼ كالمجبلت.

.3

مكاقع التكاصؿ االجتماعي.

.4

اإلذاعة المسمكعة.

.5

المكاقع اإللكتركنية.

.6

المحاضرات ككرشات العمؿ كالندكات كالمؤتمرات.

.7

الكتب كالمكسكعات.

.8

الدراسات كالبحكث العممية

.9

الدكريات المتخصصة (المجبلت العممية).

.10

المطبكعات الحككمية.

.11

األقراص المدمجة المنشكرة (.)CD

.12

النشرات الخاصة.

.13

مراكز كبنكؾ المعمكمات.
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مكافؽ بشدة

.1

الفضائيات.

مكافؽ

الجياز/اإلدارة لديكم عمى كل منيا ؟

محايد

فيما يمي مجموعة من المصادر المفتوحة األكثر شيوعاً ،ما مدى اعتماد

غير مكافؽ

م

المحور األول :المصادر المفتوحة لممعمومات

غير مكافؽ بشدة

المحاور والفقرات

-2

يتكفر كادر متخصص في البحث في المصادر المفتكحة المختمفة.

-3

يكجد فرؽ استماع كمشاىدة لممصادر المفتكحة.

-4

يكجد كحدة خاصة لمتابعة المصادر المفتكحة األجنبية.

-5

تخطط اإلدارة المختصة بالتعامؿ مع المصادر المفتكحة بدقة لتنفيذ أىدافيا.

-6

تتكفر المكارد البشرية كالمالية ،لبلستفادة القصكل مف المصادر المفتكحة.

-7

و
و
كبير عمى مخرجات المصادر المفتكحة في اتخاذ
بشكؿ
تعتمد القيادات

الق اررات مما يقكم ـ أدائيا.

-8

تكجد خطة تشغيمية كاضحة إلدارة المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

-9

تكجد خطة استراتيجية كاضحة إلدارة المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

-10

يكجد فريؽ مختص بالتخطيط إلدارة المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

-11

يكجد فصؿ كاضح بيف مياـ المعمكمات (جمع  ،معالجة  ،تحميؿ  ،أرشفة).

-12

تكجد ىيكمية كاضحة إلدارة المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

-13

تكجد رقابة داخمية لدل مؤسستكـ عمى األداء المعمكماتي المتعمؽ بالمصادر

المفتكحة.

-14

يكجد تقييـ دكرم ألداء دكائر/أقساـ المعمكمات.

-15

يتـ االستفادة مف الرقابة كالتقييـ في تطكير أداء إدارة المعمكمات.

-16

لدل الجياز جيات استشارية بما يخص المعمكمات كادارتيا.

جمع المعمومات
-1
-2
-3

يكجد دائرة /قسـ مختصة لجمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة.
تكجد جية مختصة تشرؼ عمى عممية جمع المعمكمات مف المصادر
المفتكحة.
يكازف الجياز/اإلدارة بيف نكعية ككمية المعمكمات التي يتـ جمعيا.
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مكافؽ بشدة

-1

تكجد إدارة متخصصة لمتعامؿ مع المصادر المفتكحة.

مكافؽ

بيئة إدارة المعمومات

محايد

واقع إدارة المعمومات من المصادر المفتوحة في جيازكم/إدارتكم

غير مكافؽ

م

المحور الثاني:

غير مكافؽ بشدة

المحاور والفقرات

-4

سيكلة اإلجراءات المستخدمة في جمع المعمكمات ككضكحيا.

-5

تكجد خطة تشغيمية كاضحة لجمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

-6

تكجد خطة استراتيجية كاضحة لجمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

-7

يكجد فريؽ مختص بالتخطيط لجمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

-8

تكجد ىيكمية كاضحة لدائرة جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة.

-9
-10
-11
-12
-13

تتكفر المكارد البشرية كالمالية ،البلزمة لجمع المعمكمات مف المصادر

المفتكحة.

يتكفر في الكادر البشرم المكاصفات البلزمة لمقياـ بمياـ جمع المعمكمات مف

المصادر المفتكحة.

تكجد رقابة داخمية عمى أداء العامميف في جمع المعمكمات مف المصادر

المفتكحة.

يكجد تقييـ دكرم ألداء دكائر/أقساـ جمع المعمكمات مف المصادر المفتكحة.
يتـ االستفادة مف الرقابة كالتقييـ في تطكير أداء العامميف في جمع المعمكمات

مف المصادر المفتكحة.

ثالثاً :مقياس مستوى األداء:

-4

لدم االستعداد الكافي لتحمؿ المسئكلية كاألعباء اليكمية.
ٌ
و
بشكؿ مستمر.
أطكر أدائي

-6

أتمتع بميارة التكاصؿ الجيدة مع اآلخريف.

-7

إلي بالكفاءة كالفاعمية المطمكبة.
أقكـ بتأدية األعماؿ المككمة ٌ

-5
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مكافؽ بشدة

-3

أحسف التصرؼ في المكاقؼ الحرجة.

مكافؽ

-2

أتمتع بالقدرة عمى حؿ مشاكؿ العمؿ.

محايد

-1

لدم الجاىزية كاالستعداد كالرغبػة فػي العمػؿ خػارج أكقػات الػدكاـ الرسػمي ،إذا اقتضػى
يتكفر ٌ
األمر.

غير مكافؽ

(فيما يمي مجموعة من الفقرات الخاصة بك )..

غير مكافؽ بشدة

م

الفقرات

-8
-9

إلي طبقان لمعايير الجكدة المطمكبة.
أنجز المياـ الكظيفية المككمة ٌ
أتقيد بقكاعد كاجراءات العمؿ.

-10

أشارؾ في اتخاذ الق اررات اإلدارية في عممي.

-11

أعرؼ بكضكح الدكر المطمكب مني أداؤه.

-12

أبذؿ الجيد الكافي إلنجاز عممي في الكقت المحدد.

-13

يمعب أسمكب الثكاب كالعقاب دك انر في تحسيف أدائي.

-14

يؤثر التدريب في عممي كيحفزني.

كشك انر لكـ عمى حسف تعاكنكـ ،،،
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