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 ممخص الدراسة 
  األمنية األجيزةلدى العاممين في غرف عمميات  األزمات إدارةدور تكنولوجيا المعمومات في 

 
( , بغػػػرض 6606 – 6664العػػػامبف) هػػػذ  الدرا ػػػر نػػػ ؿ الفتػػػرة الزمنبػػػر الواقعػػػر بػػػبف  أجربػػػت

التابعػػر لػػوزارة  األمنبػػر األجهػػزةلػػدى منت ػػبي  األزمػػات إدارةبػػا المعمومػػات فػػي دور تكنولوج إلػػهالتعػػرؼ 
:  األوؿالدانمبػػر الفم ػػطبنبر ,مػػع العمػػـ انػػي تػػـ التركبػػز عمػػه جػػانببف مهمػػبف مػػف الجوانػػب العممبػػر وهمػػا 

 أهػػػـمػػػع  والجانػػػب الثػػػاني : متمػػػث  بتكنولوجبػػػا المعمومػػػات األزمػػػات إدارةمتمػػػث  فػػػي  اإلداريالجانػػػب 
الحا ػػوب بشػػدبي المػػادي والبرمجػػي ونظػػـ دعػػـ وكػػذلؾ التطببدػػات عمبهػػا المتمثػػؿ فػػي نظػػاـ المعمومػػات 

النببػػػػػػرة والمحاكػػػػػػاة الحا ػػػػػػوببر والػػػػػػذكا  االصػػػػػػطناعي واالتصػػػػػػاالت وال با ػػػػػػات  واألنظمػػػػػػرالدػػػػػػرارات 
 والشبكات .

منػػاطؽ  مثػػؿ مجتمػػع الدرا ػػر منت ػػبي األجهػػزة األمنبػػر الػػذبف بعممػػوف فػػي غػػرؼ العممبػػات فػػي
) راـ اي والدػػػػدس وببػػػػت لحػػػػـ والنمبػػػػؿ ( ,والتػػػػي تتعمػػػػؽ بشػػػػكؿ مباشػػػػر بتكنولوجبػػػػا ونظػػػػـ المعمومػػػػات 
االدرابػػر ,إضػػافر إلػػه العػػاممبف فػػي وزارة الدانمبػػر الفم ػػطبنبر والمػػرتبط عممهػػـ بػػاألجهزة األمنبػػر بشػػكؿ 

دارتها مف  ن ؿ ا تنداـ المنهجبر عاـ ,حبث هدفت إله التعرؼ عمه مدى الوعي بمفهوـ األزمات ,وا 
العممبػر فػي الفكػر اإلداري ,باإلضػافر إلػه التعػرؼ عمػه الواقػع الحدبدػي لتكنولوجبػا المعمومػات فػي وزارة 
الدانمبر وأجهزتها األمنبر ,ثػـ التعػرؼ عمػه دور فربػؽ العمػؿ فػي إدارة األزمػر لمحػد منهػا والتنفبػؼ مػف 

لدػػرارات وا ػػتنداـ األنظمػػر النببػػرة كعمػػـ متدػػدـ فػػي نتائجهػػا )أثارهػػا( , وكػػذلؾ التعػػرؼ إلػػه نظػػـ دعػػـ ا
مواجهػػػر األزمػػػات ,والمحاكػػػاة الحا ػػػوببر والتعػػػرؼ إلػػػه درجػػػر وجودهػػػا وكبػػػؼ لهػػػذ  األنظمػػػر أف تواجػػػي 

تكنولوجبػػا  لمتعػػرؼ الػػه أي مػػدى تػػؤثرفػػي جمبػػع مراحمهػػا , ثػػـ النػػروج بنتػػائج  ااألزمػػات وتػػؤثر عمبهػػ
  المعمومات في إدارة األزمات.

تـ  أفؿ ذلؾ ا تندـ الباحث المنهج الوصفي التحمبمي ,حبث قاـ بتطوبر ا تبانر ,وبعد مف اج
قػاـ الباحػث با ػترجاع عػدد مػف اال ػتبانات الموزعػر عمػه عبنػر الدرا ػر  األداةمػف صػدؽ وثبػات  التأكد

لتػي اوبدبػت اال ػتبانات  اإلحصػائي( منهػا لعػدـ صػ حبتها لمتحمبػؿ 63( ا تبانر ثـ تـ ا ػتبعاد )674)
كما قػاـ الباحػث بجمػع المعمومػات وانتبػار  ( ا تبانر .655وعددها ) نضعت فعمبا لمتحمبؿ اإلحصائي
ال ػػابدر ,ومػػف ثػػـ قػػاـ بتحمبػػؿ ومعالجػػر منرجػػات اال ػػتبانر  باألدببػػاتالفرضػػبات مػػف نػػ ؿ اال ػػتعانر  

 . SPSS اإلحصائبرم تندما برنامج حزمر العموـ االجتماعبر  إحصائبا
ع قػػػر بػػػبف متو ػػػطات نظػػػـ وجػػػود  أبرزهػػػاالدرا ػػػر مجموعػػػر مػػػف النتػػػائج كػػػاف مػػػف وقػػػد ببنػػػت  

دارة األزمػػات مػػف حبػػث كفػػا ة التشػػغبؿ واألتمتػػر  أهػػـمػػف نػػ ؿ التركبػػز عمػػه  ,  المعمومػػات اإلداربػػر وا 
دارةفػػي عممبػػات تشػػغبؿ النظػػاـ  اإلداريعناصػػر النظػػاـ  لهػػا  أفالروتبنبػػر البومبػػر التػػي تبػػبف  األعمػػاؿ وا 

دارة  وأبضػػا. عمػػه إدارة األزمػػات اكببػػر  ار تػػأثب ال توجػػد ع قػػر بػػبف متو ػػطات نظػػـ المعمومػػات اإلداربػػر وا 



 ف 

ظبـ واالتصػاؿ تنفعالبر الرقابر وال أف بمعنه, األزمات مف حبث جانب فعالبر الرقابر والتنظبـ واالتصاؿ
مػػػػف النظػػػػاـ  أكثػػػػر الحكبمػػػػر اإلدارة,ب ػػػػبب االعتمػػػػاد عمػػػػه  األزمػػػػات إدارةال تػػػػوثر بشػػػػكؿ كببػػػػر عمػػػػه 

ما.  اإلداري  إدارةلنظاـ المعمومات عمه كببر  تأثبربنصوص التنطبط اال تراتبجي فدد كاف هنالؾ  وا 
 .,حبث وضع النطط التطوبربر إلدارة األزمر بؤثر إبجابا في إدارة األزمر   األزمات

, وكػػذلؾ  األزمػػات ارةإدوفبمػػا بنػػص فعالبػػر ا ػػتنداـ تكنولوجبػػا المعمومػػات فدػػد تبػػبف وجػػود ع قػػر مػػع 
ظهرت  وأبضا األزمات إدارةعمه كببر ببف العوامؿ المعبدر ال تنداـ تكنولوجبا المعمومات  تأثبروجود 

دارةالع قػػر واضػػحر بػػبف حمػػوؿ تفػػادي معوقػػات تكنولوجبػػا الممومػػات  النتػػائج  أبضػػا وأثبتػػت . األزمػػات وا 
 يبػا المعمومػات( تبعػا لمتغبػر الم ػتوى الػوظبفوجود فروؽ فػي بعػد )العوامػؿ التػي تعػوؽ فعالبػر تكنولوج

ببنمػػا تبػػبف انػػي ال  لصػػالح المػػوظفبف الػػذبف م ػػتواهـ الػػوظبفي )مػػدبر ق ػػـ, ومػػدبر دائػػرة, وغبػػر ذلػػؾ(.
دور تكنولوجبػا المعمومػات فػي إدارة األزمػات  ػوا  فػي الدرجػر الكمبػر أو فػي متو طات في توجد فروؽ 

 باقي األبعاد األنرى.

ضرورة إنشػا  إدارة م ػتدمر )غرفػر  أبرزهامجموعر مف التوصبات مف  إلها ر كما نمصت الدر 
فػػػػي المػػػػدبربات المنتمفػػػػر فػػػػي  عممبػػػػات مشػػػػتركر( دائمػػػػر االنعدػػػػاد متنصصػػػػر بػػػػإدارة األزمػػػػات األمنبػػػػر

أ ػوة بالػدوؿ المتددمػر .التن ػبؽ فبمػا بػػبف  المحافظػات وتكػوف مهمتهػا مواجهػر األزمػات فػي كػػؿ مراحمهػا
وكػػػذلؾ اال ػػػتفادة الدصػػػوى مػػػف نظػػػاـ تحدبػػػد  .ح ػػػب االنتصػػػاص وطببعػػػر النشػػػاطتمفػػػر المن األجهػػػزة

لمن ػوبي غػرؼ العممبػات   والتأهبػؿتػوفبر فػرص التػدربب  أنػر( ,.ومف جانػب GISالمواقع الجغرافبر )
وانتبار وا تدطاب الكوادر المؤهمر المتنصصر ,وابتعاث ذوي وتكنولوجبا المعمومات  األزمات إدارةفي 
العمػؿ عمػه اال ػتفادة مػػف شػبكر االنترنػت فػػي ثػػـ   ة لمػدوؿ المتددمػر لمتنصػػص فػي هػذا المجػاؿ ,الكفػا

 , أزماتهػػا إدارةالػػدوؿ المتددمػػر فػػي نبػػرات مػػف نػػ ؿ اال ػػتدالؿ مػػف تجػػارب و  أعمػػاؿ األجهػػزة األمنبػػر
 التي مرت بها تمؾ الدوؿ .الدصور  أوجيبحبث تؤنذ العبرة مما  بؽ وتفادي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


