
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٥٢٥ فريح العنزي. د.إعداد أ

 بوعركي إبراهيم محمد ثـــــاسم الباح
 :العليـا  اإلدارة في الشرطية المعلومات نظم تصميم ثــــعنوان البح

 الكويت – الداخلية وزارة على – تطبيقية دراسة
 القاهرة ةـــــــجامع

 التجارة ةــــــــكلي
 األعمال إدارة م ــــــــقس

  )م١٩٨٨( دكتوراه ةـــــــالدرج

  البحثمستخلص
  الدراسة هدف

 المعلومـات  نظم أثر وتحليل القرارات باتخاذ المعلومات نظم عالقة بحث-١
 .الشرطية المجاالت في القرار اتخاذ على

 مـع  يتكامـل ) الشرطية(اإلدارية المعلومات نظامل علمي نموذج تصميم -٢
 العمل وأسلوب نجاحه مقومات وتحديد والرقابة التخطيط في القرارات اتخاذ

 .واإلدارية الفنية ومتطلباته به
  الدراسة منهج

 جميع اتخاذ ومحاولة وتحليلها وتحديدها المشكلة بدراسة الباحث قام
 بمقـابالت  والقيـام  ،شتى مصادر ومن المعلومات من رقد أكبر لجمع السبل

 المـساعدين،  والـوكالء  الـوزارة،  ووكيـل  الداخلية وزير لمعالي شخصية
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 ٥٢٦ فريح العنزي. د.إعداد أ

 تـم  وقـد  الـوزارة  وداخـل  خارج من المدراء وبعض العامين، والمدراء
  -:التالي النحو على االستقصاء
 بدايـة  فـي  الباحث وجد فقد :المكتبية االستطالعية بالدراسة القيام  

 الدوريات، وخاصة العربية، باللغة المراجع توفر في الصعوبة نم قليال األمر
 العربيـة  المراجع من به بأس ال رصيد جمع واستطاع ذلك على تغلب ولكنه
 االنجليزية، من مترجمة العربية المراجع بعض كانت وقد وغيرها، كتب من

 فيها التي الداخلية وزارة نشاطات معظم عن توفرت التي اإلحصائيات وهناك
 للمـرور،  العامـة  اإلدارة كخـدمات  المواطنين مع مباشرة مرتبطة خدمات
 .السفر ووثائق للجنسية العامة واإلدارة للهجرة العامة واإلدارة

 التي والمعوقات، المشاكل أهم تحديد إلى تهدف ميدانية استطالعية دراسة -
 خـصائص ب واإللمـام  للمعلومات، اآللي المركز وإدارة العليا اإلدارة تواجه
 علـى  يـساعد  مما بها المطبقة التكنولوجيا ودرجة التشغيل وظروف العمل
 .صورة أوضح عن البحث حدود ووضع الدراسة مجاالت تحديد

 عـن  للبحـث  الالزمـة  البيانـات  جمـع  وأدوات وسائل توفير -
 .الوزارة وخارج داخل مقابالت رقمية، نماذج استقصاءات،

 والقيادات اإلنتاجية الوحدات على ملةالشا الميدانية بالدراسة القيام -
   لدراسة خاصا أسلوبا الباحث اتخذ وقد اإلدارات، عن المسئولة

 .الشرطية للمعلومات الحالي الوضع -
 .البحث نتائج استخراج تحليلها، وتصنيفها، البيانات جمع -
 .وفروضه أهدافه ضوء على البحث نتائج تفسير -



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٥٢٧ فريح العنزي. د.إعداد أ

 .المشكلة ومواجهة البحث أهداف لتحقيق االقتراحات بعض تقديم -
  .مختلفة وأوقات أشكال وعلى إدارة لكل المخرجات نموذج إعداد -

 الدراسة استنتاجات
 يقـل  ال قوميا موردا العتبارها المعلومات أهمية في شكل من ليس

 الحيـاة  فـي  تـأثير  مـن  لهـا  لما األخرى، االقتصادية الموارد عن أهمية
ـ ل أن كما .االجتماعية أو منها األمنية تالمستويا جميع وعلى المعاصرة،  اه

 اتخـدم  تقديم على المساعدة في فقط ليس الشرطية، البيئة في رئيسي دور
 شـرطي  قـرار  اتخاذ على السيطرة يمكن بها ثمينة كسلعة أيضا بل إدارية،
 الوضـع  أصـبح  فقد ذلك على وبناء الشامل، معناه في باألمن خاص رشيد

 المبنيـة  الخدمات إنتاج في التوسع على يعتمد صرالمعا المجتمع في األمني
 الـدول  اسـتطاعت  ولقـد . والمتطـورة  الحديثة المعلومات نظم على اًأساس

 وأن اإلدارية، الممارسات كافة ترشيد في المعلومات أهمية تدرك أن المتقدمة
 ةيإدار معلومات نظم بناء خالل من وذلك ،بها المرتبطة المشاكل على تتغلب
 تعـاني  زالت ما الكويت في الداخلية وزارة أن الدراسة من تبين ينماب .فعالة
 نظـم  بتطـوير  االهتمام كعدم بالمعلومات المرتبطة المشاكل من العديد من

 احتياجـات  تلبية عدم عليه يترتب مما حاليا بها المعمول اإلدارية المعلومات
 مـن  تمكنهم لتيوا المناسبة بالمواصفات والمعلومات البيانات من المستفيدين

 بدراسـة  الباحـث  قـام  ولقد .القرارات عصنو اإلدارية، الوظائف ممارسة
 مـدى  علـى  التعـرف  بهـدف  الشرطة جهاز في المشكلة لهذه استطالعية
 بشأن الشرطة جهاز في المسئولين لدى السائدة المفاهيم أن له وتبين وجودها،
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 ٥٢٨ فريح العنزي. د.إعداد أ

 المثلـى  الطريقة ةمعرف على تساعدهم ال المعلومات نظام وهدف طبيعة تفهم
 فـي  واضح قصور هناك أن كما النظام هذا من لالستفادة تطبيقها يمكن التي

 المـشاكل  ذلك إلى ويضاف القائمة، المعلومات نظم وتشغيل تخطيط عمليات
 نظـم  ومخرجات ،مكانياتإمن   األخرى اإلدارات من المستفيدين تواجه التي

 .للمعلومات اآللي المركز إدارة لدى المتوافرة غير اآللية المعلومات
 الحـالي  الوضـع  يـل لوتح بدراسة ذلك ضوء على الباحث قام وقد
 التحلـيالت  عنه أسفرت ما ضوء وفي الداخلية بوزارة والبيانات للمعلومات

 -:التالية النتائج ذكر الباحث ديو
 نظـم  ودور الـشرطية  القـرارات  لترشـيد  علمية أسس إليجاد بالنسبة -١

 .فيها لةالمتكام المعلومات
 نظـم  ودور اإلداريـة  العمليـات  لممارسة علمية أسس إليجاد بالنسبة  -٢

 :فيها  المتكاملة المعلومات
   .التنظيم -ب   .التخطيط -أ
 .البشري الكادر توفير .-د     .التوجيه.-ج

 .الرقابة-هـ
  
  
  
  
  
  
  


