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 ملخص عن مشروع

 النظام اخلبري 

 حصائيات األداء بشرطة دبيإل
 

 مقدمة .4

مزيد من النجاح لتظل في مصاف العن تكون دائبة البحث  المؤسسات الناجحة إن

والدائم بنبض العاملين والمتعاملين  الحس المتصلالرواد والريادة؛ وذلك من خالل 

مع المؤسسة. وشرطة دبى هي واحدة من أنجح مؤسسات دولة اإلمارات العربية 

من خالل قياس هذا  تطوير الذاتالمتحدة حرصا على اتباع المنهج العلمي فى 

وكأحد ثمار هذا المنهج؛ هو التقرير اإلحصائي السنوي   .الحس بشكل مستمر

 لشرطة دبي.

 الراهن الوضع .2

ذو  يورقعلى هيئة كتاب صدر ي شرطة دبيوهذا التقرير اإلحصائي السنوي ل

صفحات مصممة بألوان هادئة ومريحة للعين ومعبرة من حيث المحتوى. ويحتوي 

ألنشطة  وبيانات إحصائية هذا الكتاب على ملخصات وخالصات سريعة وعاجلة

تعكس أداء اإلدارات العامة لشرطة دبي في جميع أعمالها جميع اإلدارات العامة 

ويتضمن هذا التقرير سردا نصيا لمجمل اإلنجازات ومهامها خالل عام كامل. 

ولقد معززة بجداول ورسم إحصائية وبعض الصور التعبيرية عن اإلدارة المعنية. 

 نجحت اإلصدارات السابقة بشكل فائق ورائع.

 فكرة املشروع .3

اإللكتروني 

 اللحظي
وعندما أسند انتاج كتاب التقرير السنوي إلى مركز دعم اتخاذ  

القرار باعتباره البؤرة المركزية لجيع اإلحصاءات بشرطة دبي، 

فقد الحت فكرة أن يكون التقرير اإلحصائي إلكترونيا بدال من 

 الورقي فقط؛ وأن يكون لحظيا بدال من السنوي. 

الخروج من 

المحدودية إلى 
وبهذا نتغلب على محدودية صفحات الكتاب الورقي؛ وضيق  
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المساحة فضال عن صعوبة الوصول إلى المزيد من التفاصيل  الشمولية والعمق

بشكل آني. كما يمكن أن يتم عرض خالصات جهود األداء تلك؛ 

في صورة بيانات إحصائية ورسوم بيانية مصاحبة تقود إلى 

ق من خالل عمليات مصادر المعلومات بشكل تفصيلي معم

التنقيب اإللكترونية وسبر أغوار البيانات، وأن تكون النتائج آنية 

 )أي فى التو واللحظة(.

نظام أحصائي 

خبير يوضح 

 دالالت األداء

وطبقا لما سبق؛ فقد تبلورت فكرة إنشاء نظام إحصائي خبير  

يوضح دالالت األداء بشكل عملي سهل التناول، كما يساعد على 

مهام القادة والمسئولين في اتخاذ القرارات بشكل كمي تسهيل 

مدروس ومستند إلى اإلحصائيات اآلنية والتحليالت الفنية 

 المصاحبة.

توفير المقارنات 

 المرجعية
كما يوفر هذا النظام اإلحصائي الخبير وسيلة )آنية( للمقارنات  

لبيان المرجعية والتي من خاللها يمكن للباحث أن يقارن األداء أو ا

 اإلحصائي عبر األعوام  أو الشهور أو عبر اإلدارات واألفراد.

التحليالت النصية 

والصوتية 

 والمرئية

ويصحب ذلك كله تحليالت نصية أو صوتية أو مرئية )للسادة  

الخبراء بمركز دعم اتخاذ القرار ونظرائهم في اإلدارات العامة( 

عطي المزيد من بما يوضح دالالت هذه البيانات اإلحصائية، وي

 التفسيرات والمؤشرات مما يفيد الباحث أو متخذ القرار. 

توفير التعليق 

النصي والصوتي 

 والمرئي

والنظام اإلحصائي الخبير يوفر للباحث )أو الجهة صاحبة البيان  

اإلحصائي( العديد من الوسائل التي تمكنه من التعليق كتابيا أو 

الفيديو(؛ مما يسهل على صوتيا أو مرئيا )عن طريق كاميرات 

السادة المسئولين كمال الوضوح؛ وتعميق الفهم للموضوع قيد 

 الدراسة.

النقل اآللي 

للبيانات 

 اإلحصائية

والنظام الخبير يتألف من برامج حاسوبية توفر لكل إدارة عددا من  

شاشات تسجيل البيانات )في المرحلة األولى من المشروع، حيث 

برامج متخصصة للنقل اآللي للبيانات تلغى الحقا من خالل 

اإلحصائية الخاصة باألعمال اليومية إلي قاعدة البيانات 

اإلحصائية المركزية دون الحاجة إلى تكرار الجهود أو إضاعة 
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الوقت(. كما يوفر النظام الخبير إلحصائيات األداء عددا من 

 سبها. التقارير الخاصة باإلدارة المعنية، ونظم االستعالم التى تنا

قاعدة البيانات 

اإلحصائية 

المركزية 

واالستعالم 

 الشامل والمتكامل

وفكرة هذا النظام الخبير؛ تتمثل في أن قاعدة البيانات اإلحصائية  

المركزية، تكون هي البؤرة المركزية التي منها تنطلق التقارير 

ونظم المقارنات المرجعية واالستعالم الشامل والمتكامل )الشامل: 

ي يشتمل على جميع اإلدارات، والمتكامل: الذي يربط ما بين الذ

أنشطة اإلدارات المختلفة ليبين االرتباط واالعتمادية والتكامل 

 بينها(. 

التوافق والتكامل 

ورفع كفاءة 

 األداء

وبهذا يمكن فتح آفاق جديدة لدى الباحث ومتخذ القرار نحو إيجاد  

داء )وبخاصة وأن األمزيد من التوافق والتكامل ورفع كفاءة ال

النظام الخبير يتغلب على مشكلة ضياع الوقت فى الحصول على 

المعلومة أو البيان اإلحصائي مرسوما ومعلقا عليه بكتابة نصية 

 فيديو(. –أو صوتية أو من خالل الرؤية والمشاهدة 

 منهجية العمل

 لتطوير النظام
التي بين أيدينا توضح منهجية العمل إلنجاح هذا والدراسة   

المشروع من حيث الموارد الالزمة لتحقيق المواصفات الفنية 

 المواكبة ألحدث التقنيات العلمية والفنية والمعايير العالمية.

من مزايا هذا 

المشروع إلغاء 

 اإلرباك

ومن مزايا هذا المشروع عالوة على ما ذكر أعاله من توفير  

والجهد، أنه سيلغي اإلرباك الذي تتعرض له بعض  الوقت

اإلدارات أو األقسام والشعب جراء عمليات التكرار حال طلب 

نفس البيانات ألكثر من جهة مع بعض التحويرات لقوالب التقارير 

أو الطلبات الخاصة؛ كما أنه سيكون متاحا بشكله الكامل أو أجزاء 

 والمعتمدة. منه لكل مسئول طبقا لألحقيات الممنوحة

أشكال إتاحة 

 اإلحصائيات
كما يتيح النظام الخبير إلحصائيات األداء للقيادة العامة لشرطة  

دبي إمكانية طباعة الكتاب الورقي )الحالي( بشكل آلي وآني )أو 

أجزاء منه( وليس سنويا كالمعتاد. وكذلك يمكن إنتاج هذا التقرير 

ص ضوئي إن لزم السنوي لألداء أو أجزاء منه على صورة قر

 األمر، إضافة للنقل اإللكتروني عبر برنامج التراسل.
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 املزايا والسمات .1

مساعد إحصائي النظر إليه على أنه  يمكنالنظام الخبير إلحصائيات األداء 

أو خاصيتين  سمتينيتضمن ولكل متخذ قرار أو باحث أو مخطط؛  إلكتروني

 هامتين هما:رئيسيتين 

عما وراء الرقم الواحد فى البيان اإلحصائي؛ مما يتيح للباحث  إمكانية التنقيب أوال:

الوصول إلى عمق أكبر، ويمكنه من الوصول بشكل آلي وآني سريع ودقيق إلى 

 اإلجابة عن تساؤالت وتفاصيل حول أصل هذا الرقم ومدلوله.

 منلباحث ؛ بمعنى أنه يمكن االمكانية والزمانية والوظائفية إمكانية املقارنة ثانيا:

البيانات اإلحصائية لشهر أو لعام سابق مع  للبيانات اإلحصائية إجراء مقارنات

 إيضاح ذلك بالرسوم البيانية إلى جانب الجداول اإلحصائية. و آخر؛لعام لشهر أو 

تحليالت إحصائية صوتية أو مرئية النظام الخبير إلحصائيات األداء يتضمن  كما

لإلمكانيات التحليلية التي قيد البحث مما يضفي ثراءا  اإلحصائية مصاحبة للبيانات

 توفرها شرطة دبي.

وسيلة إلكترونية تمكن المسئولين النظام الخبير إلحصائيات األداء  مشروع وبهذا يقدم

لكل إدارة عامة أو  التعرف على موقف األداء الشرطي بالقيادة العامة لشرطة دبى من

 ةكفاءالمواطن تحسين بيان مع  إدارة فرعية أو قسم أو للقيادة العامة لشرطة دبي؛

على األسئلة أو الطلبات الفجائية يقدم اإلجابة بشكل سريع وآنى، كما  وذلك الفاعليةو

  الصعبة والتي تتطلب زمنا لالستجابة لها.

 ميزات إضافية .5

 شروع بالعناصر الشمولية األتية:وإضافة إلى ذلك يتميز هذا الم

 )وهذا يعنى السرعة فى األداء(. توفير الوقت .4

 )وهذا يعنى الحصول على نفس التنائج بعمالة أقل عددا(. توفير الجهد .2

 )وهذا واضح من النقطتين األولى والثانية(. توفير المال .3

بإنتاج نفس  -دون كلل –)حيث تقوم البرامج اآللية الذكية  توفير الكفاءة .1

 الجودة العالية(.
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 21)حيث تعمل هذه الخدمة اإللكترونية عبر  االستمراريةزيادة الزمن أو  .5

 ساعة فى اليوم وفى أية لحظة(.

 للبيانات اإلحصائية)ونعنى به إمكانية الوصول  للمعلومات سهولة الوصول .6

 من أى مكان عبر الشبكة(.

 ن اإلدارات إلكترونيا.التكامل وبيان العالقات بي تحقيق .7

 لتنال شرف السبق في جودة وكفاءة األداء. تحفيز اإلدارات .8

طبقا متاحا للجميع ) النظام الخبير إلحصائيات األداءوبنهاية المشروع؛ سيكون 

 ( على الشبكة الداخلية لشرطة دبي.لألحقيات المسموح بها

 الرتمجة اإللكرتونية .6

إلكترونيا؛ فهذا ما ستجدونه مفصال فيما أما ترجمة كل هذه الخصائص والسمات 

لتحليل وتصميم هذا النظام الخبير إلحصائيات األداء  سيلي من أبواب هذه المنهجية

 .بشرطة دبي

 

  مثال للترجمة اإللكترونية:

إن محلل النظم يستقبل كل كلمة جادة من المستفيد ليحولها إلي مردود 

ذكرنا في  فعلى سبيل المثال؛. عملي يفيد منظمة األعمال التي يعمل بها

 فقرة المقدمة العبارة التالية: 

مزيد من النجاح لتظل العن  دائبة البحثتكون  الناجحة المؤسسات إن "

 والدائم الحس المتصلفي مصاف الرواد والريادة؛ وذلك من خالل 

 ".بنبض العاملين والمتعاملين مع المؤسسة

 قراءة متفحصة؛ تستوقفنا العبارات التالية: وبقراءة هذه الجملة

  الحس المتصل،   دائبة البحث  ، الناجحة

عن كيفية تحويل "الكالم والمعاني ويبحث وهنا يفكر محلل النظم 

إلى برامج وتطبيقات عملية من خالل نظم المعلومات لتمكن  المرسلة"

وضعها مع مؤسسة األعمال للحصول على مقادير كمية تمكنها من قياس 

 العبارات السابقة.

 وهللا نسأل التوفيق والسداد.وهذا ما سنراه مفصال في هذه الدراسة إن شاء هللا. 
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