
 خرجت الدراسة بعدة نتائج وتوصيات، كانت على النحو التالي:

 أواًل: النتائج:

 يمكن لنا أن نستخلص من الدراسة النتائج التالية:

ن األمني، العمل نتائج على بشكل إيجابي تنعكس األمنية المعلومة جودة إن .1 معيارية  وا 
 .والوضوح والدقة، الصدق، هي األمنية المعلومة في الجودة

حيث  يشكل أهمية كبيرة أمر المعلومات على للحصول المصادر المفتوحة استخدام إن .2
األجهزة واإلدارات األمنية التي تعمل على جمع المعلومات على تحسين أدائها في ساعد ت

 .العمل األمني
األجهزة واإلدارات  في العاملون لدى المعلومات جمع في الالزمة األساسية المهاراتتتوفر  .3

 الفعال االستخدام لمهارات وامتالكهم األمنية التي تعمل على جمع المعلومات األمنية،
 .والمعلومات بالمعرفة الخاصة لألدوات االلكترونية

جمع  في جيد بمستوى جمع المعلومات، األجهزة واإلدارات األمنية التي تعمل على تتمتع .4
 من المصادر المفتوحة.المعلومات 

إن الجهات الرسمية التي تعمل على جمع المعلومات سواًء من المصادرة المفتوحة في  .5
وزارة الداخلية واألمن الوطني في المحافظات الجنوبية، هم جهاز األمن الداخلي وجهاز 

 للمباحث العامة واإلدارة العامة لمكافحة المخدرات. الشرطة المدنية ممثل باإلدارة العامة
سنة( وهم غالبية أفراد مجتمع الدراسة،  43-33)فئتهم العمرية من  %6..6ان ما نسبته  .6

أي من جيل الشباب وهي الفئة التي تتميز بالنضوج الفكري وتمتلك الرصيد األعلى من 
 جال المعلومات.الحماس ومن المساهمة في بذل الجهد والوقت للعمل في م

مجتمع الدراسة يعملون في جهاز االمن الداخلي ذلك لنظرة الحكومة  %5..4إن ما نسبته  ..
في المحافظات الجنوبية حول أهمية مجال عمل الجهاز، ال سيما في ظل وجود االحتالل 

 وفي إطار حرب المعلومات األمنية مع العدو ومكافحة التجسس.
 ،%...8.احتلت المرتبة االولى بوزن نسبي بلغ ( مواقع التواصل االجتماعي)إن  .8

، وذلك لسرعة %.3.5.إلجمالي محور المصادر المفتوحة للمعلومات والذي بلغ نسبته 
الحصول على المعلومات من خالل المواقع المختلفة في االنترنت وكذلك لوجود أسباب 

 أخرى.



احتلت المرتبة لجمع المعلومات  وجود إدارة متخصصة للتعامل مع المصادر المفتوحة ..
، وذلك لوجود فهم عميق لدى األجهزة حول أهمية %55...االولى بوزن نسبي بلغ 

 المصادر المفتوحة لجمع المعلومات وأهمية وجود إدارة لها.
تلت اح يقوم العاملين ببذل الجهد الكافي إلنجاز عملهم في الوقت المحدد، حيث أنها .13

، وذلك ألن مجال العمل في المعلومات في %86.15ي بلغ المرتبة االولى بوزن نسب
األجهزة األمنية يحتاج إلى أكبر سرعة ممكنة لما له من أهمية في تحسين األداء وفي 

 مجريات العمل.
ه الفقرة أن هذ أسلوب الثواب والعقاب فليس له دورًا كبيرًا في تحسين األداء ال سيما  .11

 ير لعلو الهمة واإليجابية التي يمتلكها العاملون فيمااألخيرة وذلك إلى يشاحتلت المرتبة 
نما  يتعلق بأعمالهم فهم يسعون لتحسين أداءهم ليس رغبة في الثواب أو خوفاً من العقاب وا 
حبًا للعمل من أجل الوطن، ومما يدل على ذلك أنهم يقومون بكامل واجباتهم في ظل عدم 

لها  الضغوط المختلفة التي يتعرضون صرف رواتبهم أو توفير احتياجاتهم، بل وفي ظل
  في أعمالهم.

العمل، الرتبة، المحافظة، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي، )وهي  ات الشخصيةمتغير ال .12
واقع ادارة المعلومات من المصادر المفتوحة ودورها في تحسين حول العمر( لها دور 
 .األجهزة األمنية في المحافظات الجنوبيةمستوى األداء في 

 

 :التوصيات: ثانياً 

من قبل الحكومة باألجهزة التي تعمل في مجال المعلومات االهتمام العام والواضح  يجب -1
 وخاصة المعلومات الواردة من المصادر المفتوحة.

متالك الالخاصة بالمعلومات  واإلدارات العاملين في األجهزةتشجيع وتحفيز وتكليف  -2
 تخصصات علمية في المجال العاملين فيه.

االهتمام بالدراسات واألبحاث العلمية خالل عملية جمع المعلومات، ال سيما أن ميزانية  -3
( من موازنة الدولة العامة %13-12البحث العلمي في الدول الغربية تشكل ما نسبته )
 من الموازنة العامة. % 3 – 2مقارنة بالدول العربية حيث تشكل فقط ما نسبته 

 مشترك بين األجهزة/ اإلدارات ذات العالقة بالمعلومات.ضرورة تعزيز روح التعاون ال -4



لمفيدة ا من المصادر المفتوحة ضرورة اختيار الوسائل المناسبة للحصول على المعلومات -5
 والمهمة وذلك من خالل معرفة مدى مالءمتها للمهام واألعمال التي خصصت من أجلها.

 المصادر المفتوحة لرفع مستوىتكثيف الدورات التدريبية في مجال جمع المعلومات من  -6
 أداء العاملين في هذا المجال وزيادة إنتاجيتهم.

أهمية تعزيز الحاضنة الشعبية لألجهزة األمنية، والتأثير على القناعات الشخصية لجميع  -.
أفراد الشعب بأهمية العمل األمني وذلك يفيد في تسهيل مهام المختصين في جمع 

 المعلومات.
اقات التي حدثت والتعرف على الثغرات أو العوائق التي أثرت سلبًا مراجعة اإلخف أهمية -8

 على عملية جمع المعلومات من المصادر المفتوحة لالستفادة منها وعدم تكرار األخطاء.
ما مصادر المفتوحة مجمع المعلومات من الالبحث العلمي في مجال  العمل على تشجيع -.

 :من خالليفيد في تطوير هذا العلم وهذا العمل، ويتم ذلك 
   في تلك المؤسسات وزيادة عدد الباحثين للدراسات العلمية  أقسامإنشاء

 العاملين فيها.
  .تشجيع الباحثين المختصين من خارج تلك المؤسسات للبحث في هذا المجال 

ها المختلفة وخاصة تلك التي لاالهتمام بالمصادر المفتوحة العربية األجنبية زيادة  -13
 بواقع المحافظات الجنوبية في فلسطين.  -سواء مباشر أو غير مباشر -احتكاك 

جه على و متابعة الدراسات واألبحاث العلمية التي يعدها الباحثون اإلسرائيليون  -11
الخصوص والتي تتعلق بمجال المعلومات بشكل عام أو تلك المتعلقة بالمحافظات الجنوبية 

 سطين.بفل
مل على زيادة عدد العاملين في مجال المعلومات من خالل االستقطاب الجيد لذوي الع -12

 االختصاص والخبرات وتعيينهم.
االهتمام بالثقافة المعلوماتية وضرورة تفعيلها في كافة المؤسسات السياسية  -31

 م صناعتهايتالتي  والخبرات مكانياتاإلطاقات و الواالقتصادية واالجتماعية، واالستفادة من 
من خالل التعاون مع هذه المؤسسات مما ينتج قوة معلوماتية يستفاد منها في العمل 

 .األمني
 


