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صدق اهلل العظيم

أ

اإلهــــــداء
إىل من تصلي عليه املالئكة معلم الناس اخلري أستاذنا احلبيب املصطفى
) صلى اهلل عليه و آله وصحبه وسلم(
إىل روح أبي رمحه اهلل و أمي نبع احلنان متعها اهلل بالصحة و العافية و العمر املديد
إىل إخواني و أخواتي الذين علموني أن الكلمة الطيبة شجرة وارفة يستظل حتتها
الناس من قيظ احلياة...
إىل رمز اإلخالص والعطاء  ،،زوجيت وشريكة حياتي.
إىل من متنوا يلّ اخلري وكانوا مشواري الطويل يبادلوني احلب باحلب ،و العطاء بالعطاء،
فكان الصعب سهالً ،ومذاق املر حلوا كحالوة الوطن...
إليهم مجيعاً أهدي مثرة جهدي

ب

شكر وتقدير
ي وأَ ْن أَعمل ص ِّ
ِّ
}ر ِّ
اِلًا
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ك ِِّف عِّبَ ِّاد َك َّ
ضاهُ َوأ َْد ِّخ ْل ِِّن بَِّر ْْحَتِّ َ
تَ ْر َ
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أحمده سبحانه وتعالي على جزيل نعمه ،وما غمرني من فضل وتوفيق ،إلى أن وفقني إلتمام هذا

الجهد المتواضع ،وأسال هللا أن أنتفع به و يكون عونا لي على طاعته وانطالقا من حديث
المصطفى صلى هللا عليه وسلم " من لم يشكر الناس لم يشكر هللا"

فتوجب على الباحث أن يقدم شكره وتقديره إلى كل من مد يد العون والمساعدة طوال فترة الدراسة
وأخص بخالص الشكر والتقدير والعرفان استاذي ومشرفي حضرة الدكتور /رامز عزمي بدير

على هذه الرسالة لما قدمه للباحث من توجيه وارشاد طيلة فترة إعداد هذه الرسالة ،والذي كان
لمساهمته الدور األكبر والفعال في إخراج هذه الرسالة إلى النور من خالل جهده المتواصل
وتوجيهاته المستمرة ،جزاه هللا كل خير.

وكما اتقدم بعظيم الثناء للدكتور /يوسف بحر على تشريفه لي كمناقش خارجي ،والشكر موصول

لألستذ الدكتور /سذمي أبو نذصر على تشريفه لي كمناقش داخلي.

كما واتقدم خالص الشكر والتقدير للصرح التعليمي الشامخ في سماء الوطن جامعة األزهر ممثلة
في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي ،والشكر موصول ألعضاء الهيئة التدريسية بقسم إدارة
األعمال بالجامعة لكل ما قدموه لي من مساعدة.

وأتقدم بوافر التقدير وعظيم االمتنان للدكاترة األفاضل الذين شاركوا في تحكيم ومراجعة
االستبانة ،والزمالء في دوائر نظم المعلومات بالجامعات الثالث الذين ساهمت مشاركتهم

في إثراء هذا العمل ،كما أتقدم بجزيل شكري وعظيم تقديري إلى كل أولئك الذين تعاونوا بشكل
أو بآخر معي إلتمام هذه الدراسة ،والى كل من أسدى لي مشورة وقدم لي معونة ،جزآهم هللا عنا
جميعا خير الجزاء.

ومسخر لرفعة
ا
وفي الختام أسأل هللا السداد والفالح ،وأن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم

شأن وطننا الغالي فلسطين وأمتنا العربية واإلسالمية ،وفي ميزان حسناتنا يوم القيامة.
والله ولي التوفيق

الباحث /أحمد محمد جواهر
ت

ملخص الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة أخالقيات األعمال بأمن وحماية نظم المعلومات
في جامعات قطاع غزة وهي دراسة ميدانية على جامعات قطاع غزة ممثلة بالجامعات الثالث

(جامعة األزهر ،جامعة األقصى ،الجامعة اإلسالمية) واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي
التحليلي ،وقام الباحث باستخدام طريقة المسح الشامل لجميع العاملين بدوائر نظم المعلومات
البالغ عددهم  97مفردة بنهاية العام  2014واستخدم الباحث االستبانة والمقابلة كأدوات

للدراسة ،وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:
-

تهتم جامعات قطاع غزة بأخالقيات األعمال ،لدورها البارز في نجاح العمل فيها.

-

تهتم جامعات قطاع غزة بأمن وحماية البيانات للحفاظ على المعلومات ونجاح عملها.

-

تهتم جامعات قطاع غزة بالتنظيم اإلداري لتطوير العمل في دوائر نظم المعلومات.

-

تهتم ادارة جامعات قطاع غزة بالقوانين واللوائح والتشريعات التي تعمل على تنظيم

العالقة بين العاملين واإلدارة وبدرجة متوسطة بتطوير هذه القوانين واللوائح.
-

تهتم ادارة جامعات قطاع غزة بقوانين السلوك األخالقي "المدونات األخالقية" ولكن

بدرجة متواضعة وخجولة قياسا مع الدول األجنبية والعربية.
-

تهتم ادارة جامعات قطاع غزة بثقافة المنظمة ،ولكن بدرجة متوسطة

-

تهتم ادارة جامعات قطاع غزة بوضع سياسات خاصة بها لدوائر نظم المعلومات ولكنها

متعارف عليها داخليا بين العاملين في نظم المعلومات.
في ضوء ذلك أوصى الباحث بالتالي:
-

ضرورة إعداد مدونات أخالقية تشير إلى أخالقيات األعمال للعاملين بالجامعات.

-

ضرورة وضع سياسة واضحة ومعتمدة لنظم المعلومات في جامعات قطاع غزة.

 إنشاء مراكز للتدريب وعقد دورات تدريبية تهتم بتعديل سلوك الموظف ،حقوقه وواجباته.-

االهتمام بتعديل ونشر الثقافة التنظيمية الالزمة للتعامل مع متطلبات أمن المعلومات.

-

ضرورة مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ الق اررات ،وطرح األفكار واآلراء.

-

ضرورة تفعيل أنظمة حوافز معيارها أخالقيات األعمال للعاملين في جامعات قطاع غزة.

-

االهتمام بتوفير الموارد لنظم المعلومات (البشرية  ،األجهزة ،المعدات ،وسائل االتصال).

ث

Abstract
This study aims to identify the relationship between the work ethics and the
information technology security systems installed at the Gaza Strip
universities. It is a field study examined three universities: Al-Azhar
University, Al-Qsa University, and the Islamic University of Gaza. The
researcher applied the descriptive analysis methodology that includes a total
comprehensive survey of all employees in the different IT departments;
questionnaires & comparatives tools were also used to derive important
findings as follow:
 Gaza universities pay serious consideration to work ethics as a key
factor of success.
 Gaza universities Care with security and data protection to keep the information
and success of its work.

 Gaza universities pay serious consideration to the development of the
organizational structure of the IT departments.
 Gaza universities pay consideration in a moderate degree to the laws and
regulations that organize the relationship between the employees and
management.
 Gaza universities pay a modest consideration to the laws of behavior
moralities "morals codes" and it is marked as shy attempts in comparison to
the Arab & international world.
 Gaza universities pay a moderate consideration to the "organization
education".
 Gaza universities apply their own IT security policies which are abided
by the employees.
In light of the above findings, the researcher recommendations are as follow:
- It is highly recommended to conduct "work codes book" refers to the
exact & anticipated ethics of the employees.
- It is highly recommended to apply clear and approved IT security
policies & regulations.
It is recommended to operate training centers & conduct courses aim at
training the employees rectify their behaviors alongside with duties and
responsibilities education.
- It is recommended to modify and communicate the needed
"organizational education" to the IT work requirements.
- It is recommended to include the employees in the process of decision
making, brainstorming and sharing.
- It is recommended to activate a pay reward scale standardized by
employees' work ethics and codes.
- It is recommended to provide all the financial, human, equipment and
communication resources to the employees.
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المقدمػػػػػػػػػػػػػػػة
إننا اليكـ نعيش في عالـ يتحدث عف عصر المعمكمات ك الجيؿ الثالث مف تكنكلكجيا المعمكمات ،فإف
االتجاه يسير نحك تطكير عبلقة المنشأة بالسكؽ مف أجؿ الحصكؿ عمى فرص جديدة تعتمد عمى
االستخداـ األمثؿ لممعمكمات المتاحة ،األمر الذم يضفي صفة االستراتيجية عمى نظـ المعمكمات كأداة

قادرة عمى خمؽ كتعظيـ القدرة التنافسية كتحقيؽ األىداؼ (البحيصي.)2006،

حيث تكجد الكثير مف التحديات التي تؤثر عمي األداء السميـ لكظائؼ نظـ المعمكمات ،منيا :التطكرات

التكنكلكجية المتسارعة ،المشكبلت الفنية المتزايدة ،األحداث البيئية المتغيرة ،الضعؼ البشرم ،كعدـ
مبلءمة المؤسسات االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية الراىنة لممتغيرات المتبلحقة ،الخ .كتنبع
التيديدات كالمخاطر التي تكاجو نظـ المعمكمات مف األفعاؿ كالتصرفات المقصكدة كغير المقصكدة

عمي السكاء التي قد تأتي مف مصادر داخمية أك خارجية (ىادم.)2006 ،

كأخبلقيات األعماؿ أىـ ىذه التيديدات التي تؤثر عمى نظـ المعمكمات كالتي ال ترتبط بمجتمعات
محددة ،بؿ أصبحت مكضكعان حيكيان ميمان تكاجيو منظمات األعماؿ في الدكؿ المتقدمة كالنامية عمى

سكاء ،فارتبط مفيكـ األخبلقيات بالعديد مف المكاضيع كميمات المنظمة كالمكارد كالطاقات البشرية

كاإلدارة كالعامميف كالقيادة كالمديريف فيك يرشد كيعزز السمكؾ الجيد ،كتتعمؽ أخبلقيات األعماؿ بسمكؾ
األفراد في نشاطاتيـ العممية المختمفة ،كىذا يشمؿ طريقة تعامميـ مع زمبلئيـ كالزبائف كأم شخص أخر

يتعامؿ مع المنظمة (الطراكنة ،كأبك جميؿ.(2013،

تعتبر أخبلقيات األعماؿ مف أساسيات النجاح ألنيا تعكس ثقة المنظمة بمكظفييا كأجيزتيا ،ككذلؾ ثقة
المجتمع الذم تعمؿ في خدمتو ،فااللتزاـ باألخبلقيات سكؼ يقكد إلى تطكير العامميف كيعكس االىتماـ

الذم يكليو ىؤالء العامميف لبللتزاـ بعناصر أخبلقيات األعماؿ ،حيث إف عدـ االلتزاـ سكؼ يؤثر بشكؿ

مباشر عمى سمعة المنظمة ،كلتحقيؽ ذلؾ البد مف التزاـ اإلدارة كالعامميف بالقكاعد األخبلقية كالمينية
لمحد مف الممارسات التي تيدد مستقبؿ الشركة في النمك كالبقاء كاالستمرار(الطراكنة ،كأبك

جميؿ.(2013،

تظير أىمية األخبلؽ في عممية ترشيد السمكؾ اإلنساني ألف ىذا السمكؾ يرتبط بالضركرة بعبلقات مع

آخريف كأف كؿ طرؼ مف أطراؼ ىذه العبلقات يسعى نحك تعظيـ منفعتو مما يحدث تعارضان بيف ىذه
المنافع ،كعدـ كجكد ضكابط أخبلقية يؤدل إلى االضرار بأطراؼ العبلقة باآلخريف ،مما يمزـ معو كجكد

مكازيف تعمؿ عمى تحقيؽ التكازف بيف المصالح المتعارضة مف أجؿ خير الجميع كسعادتيـ ،كىذه
المكازيف ىي القيـ األخبلقية (عمر.)2000،

2

لذا تزايد االىتماـ في الكقت الحاضر بأخبلقيات اإلدارة عمى نحك كاضح كممفت لمنظر ،فاليكـ تتردد

مصطمحات كثيرة مثؿ قكاعد كآداب المينة  ،أخبلقيات الكظيفة  ،أخبلقيات األعماؿ (لكيزة.)2012 ،
أكالن :مشكمة الدراسة

تشكؿ المعمكمات لممنظمات البنية التحتية التي تمكنيا مف أداء مياميا ،إذ أف نكع المعمكمات ككميتيا
كطريقة عرضيا تعتبر األساس في نجاح عممية صنع الق اررات داخؿ المنظمات المعاصرة كعميو فإف

لممعمكمات قيمة عالية تستكجب كضع الضكابط البلزمة الستخداميا كتداكليا ككضع السبؿ الكفيمة

بحيازتيا ،لذا فإف المشكمة التي يجب أخذىا بالحسباف ىك تكفير الحماية البلزمة لممعمكمات كابعادىا
عف االستخداـ غير المشركع ليا(الدنؼ.)2013،

كيتحدد مقدار الجيد كالمكارد البلزمة لحماية أمف المعمكمات ،بمقدار حساسية المعمكمات ،فميست كؿ

المعمكمات ليا نفس القدر مف األىمية ،كما أنو ال يجرم المساكاة بيف الثغرات األمنية عند
معالجتيا)الغثبر كآخركف.(2009 ،

كلضماف برنامج ناجح ألمف المعمكمات في المؤسسات البد مف إجراءات عممية إدارة المخاطر بفعالية،

بحيث ال تقتصر فقط عمى حماية مكجكداتيا كممتمكاتيا المعمكماتية كيككف اليدؼ الرئيسي لممؤسسة

حينيا حماية تحقيؽ رسالتيا ،كال يجب النظر إلى عممية إدارة المخاطر عمى أنيا عممية تقنية بحتة يقكـ
بيا ك يستخدميا خبراء أمف كنظـ المعمكمات كلكف كظيفة ضركرية مف كظائؼ اإلدارة في المنظمة

).(Bowen,2006,p84

أف االعتقاد السائد أف الجزء األعظـ مف تيديدات نظـ المعمكمات يأتي غالبا مف المصادر
الخارجية ،كلكف عمى النقيض مف ذلؾ فإف األشخاص الذيف منحكا حؽ الكصكؿ المعتمد لمنظاـ قد
يككنكف أكثر فتكان بنظـ المعمكمات أيض نا ،فعمى الرغـ مف أنيـ قد يككنكا مؤتمنيف أك عامميف مف

ذكم النكايا الحسنة فإنيـ ربما بفعؿ التعب أك اإلرىاؽ أك التدريب غير المبلئـ قد يقترفكف أفعاال
غير متعمدة قد تسيـ في حذؼ كميات كبيرة مف البيانات اليامة المنظمة التي يعممكف بيا ،كفي

حالة ككف األشخاص غير مؤتمنيف فإنيـ يسيئكف استخداـ نظـ المعمكمات مف خبلؿ العبث
كالتبلعب في النظاـ بطرؽ متعمدة بغية االستغبلؿ أك الثراء الذاتي لئلضرار بالمنظمة التي يعممكف
بيا(الشبمي.)2009،

إف عمميات تحميؿ المخاطر يجب اف تقاس بمعايير التكمفة كالعائد  Cost/Benefits Analysisحيث
يجب إجراء عمميات المقارنة بيف التيديدات المتكقعة كما سكؼ تكمفو مقابؿ ما يمكف أف تكازيو مف

تكمفو عمى صعيد االجراءات األمنية المضادة كالتي تمثؿ حمكال  ،كلكف أحيانا تحتاج المنظمة إلى تكفير
المضادات األمنية تحت سقؼ أم تكمفة(Panko,2004).
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كقد أصبح مكضكع أخبلقيات األعماؿ مف المكاضيع التي تحظى باىتماـ متزايد في السنكات األخيرة
ن تيجة ألسباب عديدة يقع في مقدمتيا تزايد الفضائح األخبلقية كالنقد المكجو إلدارة العماؿ كالمعايير
التي تعتمدىا بعيدا عف اطار أخبلقي شفاؼ ،كفي ظؿ تزايد الضغط القادـ مف مؤسسات المجتمع

المدني كجماعات الضغط األخرل كتراجع الحككمة عف األعماؿ كأغمب المؤسسات في ظؿ تنامي

ظاىرة الخصخصة ،فإف مكضكع أخبلقيات األعماؿ أصبح مف المكاضيع ذات االىتماـ الكبير مف قبؿ
الحككمات كالجامعات كالمنظمات العالمية كالمحمية تجسد في شكؿ "منظمة الشفافية العالمية " كادخاؿ

المكضكع كمادة دراسية مستقمة في كؿ الجامعات العالمية تقريبا كانشاء األجيزة المختمفة في الدكؿ

لمكافحة الفساد اإلدارم ،كال نستغرب أف تكجد في الكاليات المتحدة األمريكية كحدىا ما يزيد عمى 500
مقرر دراسي مف مقررات أخبلقيات المينة في الجامعات األمريكية (نجـ.(2000،

كبعد االطبلع عمى الدراسات السابقة التي أكلت اىتمامان كبي انر بدراسة أخبلقيات األعماؿ كعبلقتيا بكالء
العامميف ،كالتي تمحكرت معظـ تكصياتيا نحك ضركرة االلتزاـ بأخبلقيات األعماؿ في منظمات
األعماؿ المختمفة كمنيا المؤسسات التعميمية أيضا.

كبناء عميو فإف مشكمة الدراسة تمثمت في السؤاؿ الرئيس التالي:
ما عالقة أخالقيات األعماؿ بأمف ك حماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة ؟
كينبثؽ منو األسئمة الفرعية التالية :
 -1ما عبلقة األخبلقيات الشخصيت بأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة؟
 -2ما عبلقة ثقافة المنظمة بأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة ؟

 -3ما عبلقة التشريعات كالقكانيف بأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة ؟
 -4ما عبلقة التنظيـ اإلدارم بأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة ؟

 -5ما عبلقة المدكنات األخبلقية بأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة ؟
ثانيان :متغيرات الدراسة

المتغير التابع :أمف كحماية نظـ المعمكمات.

المتغير المستقؿ :أخبلقيات األعماؿ كيتفرع منو:

 -1األخبلقيات الشخصية .
 -2التنظيـ اإلدارم.

 -3القكانيف كالمكائح الحككمية كالتشريعات.

 -4قكانيف السمكؾ األخبلقي (المدكنات األخبلقية).
 -5ثقافة المنظمة .
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تـ تحديد ىذه المتغيرات مف خبلؿ االطبلع عمى بعض الدراسات السابقة كالمراجع التي تناكلت ك
اىتمت بأخبلقيات األعماؿ حيث كانت كالتالي:
جدكؿ ( )1يبيف مصادر أخالقيات األعماؿ مف خالؿ الدراسات السابقة

مصادر أخالقيات األعماؿ مف كجية نظر دراسات سابقة
الدراسات التي اعتمدت المتغيرات

المتغيرات

(زيتكني ،ككريـ( - )2011،يحيى( - )2010،طبش-)2009،

األخالقيات الشخصية

(انغبنجً .)2008،
التنظيـ اإلدارم

(زيتكني ،ككريـ( -)2011،يحيى( – )2010،انغبنجً . )2008،

ثقافة المنظمة

(زيتكني ،ككريـ( - )2011،العمرم( - )2009،انغبنجً . )2008،

القكانيف كالمكائح الحككمية كالتشريعات

(لكيزة (- )2012 ،زيتكني ،ككريـ( -)2011،طبش-)2009،

قكانيف السمكؾ األخالقي(المدكنات األخالقية)

(لكيزة (- )2012 ،زيتكني ،ككريـ( -)2011،انغبنجً .)2008،

(انغبنجً (- )2008،العمرم. )2009،

أمف كحماية نظـ المعمكمات (المتغير التابع)
(الديراكم( -)2014،كريـ( -)2013،العتيبي)2010،

(الدنؼ(-)2013،أبك كميؿ ( -(2011،تايو- (2008،
أمف كحماية نظـ المعمكمات

(ىادم( -)2006،الشريؼ ( -)2006،جامع )2007،
(البحيصي كالشريؼ)2008،

)(Kazemi et al,2012) - (Jorro, 2011) 1
المتغيرات الديمكغرافية
المتغيرات الديمكغرافية

(الدنؼ(-)2013،زيتكني ،ككريـ(-)2011،يحيى-)2010،

(العمرم.)2009،

المصدر( :زيتكني ،ككريـ( - )2011،يحيى( - )2010،طبش( -)2009،لكيزة )2012 ،

جرد بكاسطة :الباحث

5

انًزغٍراد انضبثطخ (الجنس ،المسمى الكظيفي ،عدد سنكات الخبرة ،العمر ،المؤىؿ العممي ،التخصص العممي)

انًزغٍر انًسزقم

انًزغٍر انزبثغ

أخالقٍبد األػًبل
أيٍ وحًبٌخ َظى انًؼهىيبد

 -1األخالقيات الشخصية
 -2التنظيـ اإلدارم

 -3القكانيف كالمكائح الحككمية .
 -4قكانيف السمكؾ األخالقي

(المدكنات األخالقية).
 -5ثقافة المنظمة.

شكؿ ( )1يبيف عالقة أخالقيات األعماؿ بأمف كحماية نظـ المعمكمات

المصدر( :زيتكني ،ككريـ( - )2011،يحيى( - )2010،طبش( -)2009،لكيزة )2012 ،

جرد بكاسطة :الباحث
ثالثان :فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسة األكلى-:

ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) )α≤0.05بيف أخالقيات األعماؿ كأمف

كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة.
كيتفرع منيا الفرضيات التالية:

 .1ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α≤0.05بيف األخبلقيات الشخصية كأمف
كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة .

 .2ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α≤0.05بيف ثقافة المنظمة كأمف كحماية
نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة .

 .3ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α≤0.05بيف التشريعات كالقكانيف كأمف
كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة .

 .4ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α≤0.05بيف التنظيـ اإلدارم كأمف كحماية
نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة .
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 .5ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α≤0.05بيف المدكنات األخبلقية كأمف
كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة .
الفرضية الرئيسة الثانية:

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ أخبلقيات األعماؿ في جامعات
قطاع غزة تعزل لمعكامؿ الشخصية (الجنس ،المسمى الكظيفي ،عدد سنكات الخدمة ،العمر ،المؤىؿ

العممي ،التخصص العممي).
رابعان :أىداؼ الدراسة:

 .1التعرؼ عمى عبلقة أخبلقيات األعماؿ بأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة.
 .2بياف عبلقة األخبلقيات الشخصية بأمف كحماية نظـ المعمكمات.
 .3بياف عبلقة التشريعات كالقكانيف بأمف كحماية نظـ المعمكمات.
 .4بياف عبلقة التنظيـ اإلدارم بأمف كحماية نظـ المعمكمات.

 .5بياف عبلقة المدكنات األخبلقية بأمف كحماية نظـ المعمكمات.
 .6الكشؼ عف أخبلقيات األعماؿ عبر اإلنترنت كعبلقتيا بأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات

قطاع غزة.

 .7الكقكؼ عمى الفركؽ بيف استجابات المبحكثيف حكؿ أخبلقيات األعماؿ في جامعات قطاع غزة
تعزل لممتغيرات الشخصية (الجنس ،المسمى الكظيفي ،عدد سنكات الخبرة ،العمر ،المؤىؿ العممي،

التخصص العممي).

 .8الكقكؼ عمى الفركؽ بيف استجابات المبحكثيف حكؿ أمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع

غزة تعزل لممتغيرات الشخصية (الجنس ،المسمى الكظيفي ،عدد سنكات الخبرة ،العمر ،المؤىؿ العممي،

التخصص العممي).

 .9التعرؼ عمى كاقع أمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة.

خامسا :أىمية الدراسػػػػة:

تتمثؿ أىمية الدراسة في ثبلث جكانب:

 .1األىمية العممية :تكتسب ىذه الدراسة أىمية كبيرة ككنيا تبحث في أخبلقيات اإلدارة  ،التي ال يمكف
لممنظمات اليكـ أف تستغني عنيا بأم شكؿ مف األشكاؿ  ،إذ يعد مكضكع أخبلقيات اإلدارة مف
المكاضيع الساخنة التي ازدادت الحاجة إلييا بتزايد الفضائح األخبلقية كتراجع النظـ القيمية ،فأخبلقيات
اإلدارة أصبحت عامؿ ىاـ في تعزيز الميزة التنافسية في الكثير مف المنظمات ،باعتبار أف األخبلقيات
مكضكع الساعة نظ ار لبلنتياكات كاالنحرافات اإلدارية المختمفة التي تكاجييا المنظمات يكميان مع
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التطكر السريع في اإلدارة كأساليبيا كفي ىذا اإلطار تبرز مدل أىمية كدكر أخبلقيات اإلدارة في حؿ
المشاكؿ اإلدارية تسييميا لتحقيؽ فعالية األداء لممنظمة.

 .2األىمية التطبيقية :مساعدة المعنييف بتطكير العمؿ بأخبلقيات األعماؿ في أمف ك حماية نظـ
المعمكمات في جامعات قطاع غزة ك التخطيط المستقبمي نحك ترسيخ اخبلقيات األعماؿ كحؿ لبعض
المشكبلت التي تكاجو عمؿ أمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة  ،ك تحقيؽ ميزة
تنافسية كتكفير الكقت كالجيد ،كالمركنة العالية في تحديث كتطكير نظـ المعمكمات ،تنبع أىمية الدراسة

مف أىمية نظـ المعمكمات كما ليا مف دكر متزايد في كافة المؤسسات.

كتعد االستقامة كالقيـ األخبلقية منتجان لممعايير األخبلقية كالسمككية بالكحدة ككيؼ يمكف تكصيميا

كااللتزاـ بيا في الممارسة كتشمؿ تصرفات االدارة إلزالة أك تخفيض الحكافز كاالغراءات التي تدفع
االفراد الى ارتكاب تصرفات غير مستقيمة ،أك غير قانكنية أك غير أخبلقية (لطفي.)2005 ،
كيمكف تحديدىا باآلتي:

أ -الدكر البارز الذم تمعبو نظـ المعمكمات في مجمؿ األعماؿ في جامعات قطاع غزة.
ب -تكضيح المفاىيـ األخبلقية التي تكاجو العامميف في نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة.

ج -الدكر البارز لممارسة السمككيات البلأخبلقية كما ينتج عنيا مف مشكبلت ليا عبلقة بتراجع أىداؼ
نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة.

د -كضع تصكر ألخبلقيات األعماؿ التي ممكف أف يتـ تطبيقيا لمعامميف في نظـ المعمكمات في
جامعات قطاع غزة .

ق -كمف جانب آخر فإف ىذه الدراسة كبحدكد االطبلع المتكاضع لمباحث تعد مف الدراسات القميمة في
ىذا المجاؿ الذم تناكؿ المتغيرات معان كالتي يطمح في تطبيقيا في جامعات قطاع غزة مستقببل.

 .3األىمية بالنسبة لمباحث :القدرة عمى إعداد األبحاث كالدراسات بشكؿ عممي منظـ لمحصكؿ عمى
الدرجة العممية (ماجستير إدارة األعماؿ) ،آمبل الحصكؿ عمى الدرجة العممية (الدكتكراه) مف بعد بأذف

هللا تعالى.

سادسا :حدكد الدراسػػػة:
سكؼ تقتصر حدكد الدراسة عمى اآلتي:

 .1الحدكد المكانية :تتمثؿ الحدكد المكانية في جامعات قطاع غزة.

 .2الحدكد الزمانية :سكؼ تتـ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ 2014- 2013ـ.
 .3الحدكد البشرية :كافة مكظفي نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة.

 .4الحدكد المكضكعية :عبلقة أخبلقيات األعماؿ بنظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة.
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سابعا :مصطمحات الدراسة:

تحقيقان ألغراض الدراسة ،تـ تعريؼ المصطمحات التالية:

 -1أخالقيات األعماؿ:

ىي المبادئ كالمعايير ،التي تعتبر أساس لمسمكؾ المستحب ،مف أفراد العمؿ كيتعيد أفرادىا بااللتزاـ
بيا( كلممينة آداب سمكؾ ،أك آداب لياقة ،كىي قكاعد عامة لآلداب كالسمكؾ االجتماعي في محيط

يعرض صاحبيا
المينة حددتيا لكائح كقكانيف المنظمة لمزاكلة ىذه المينة كمخالفتيا أك عدـ مراعاتيا ّ
لمنفكر كالنبذ مف األعضاء اآلخريف كيصؿ إلى حد تكقيع الجزاء كالعقكبة عميو في بعض األحياف

(السكارنة.)2009،

ُيعد مفيكـ أخبلقيات األعماؿ مف المفاىيـ القديمة كالتي حث عمييا الديف اإلسبلمي الحنيؼ ،كما يسيـ
التاريخ كالتقاليد كاألعراؼ كالثقافة القكمية كالكطنية كالتككيف القبمي كالعائمي كظيكر الجماعات
المرجعية ،كالقادة كاألحزاب السياسية ككسائؿ اإلعبلـ كتطكرىا كالخبرة العممية كالعممية لممجتمع ،في
تشكيؿ أخبلقيات األعماؿ في أم مجتمع مف المجتمعات ( العامرم ،كالغالبي.)2005،

 -2نظـ المعمكمات

يعرؼ نظاـ المعمكمات بأنو  :التككيف المتفاعؿ بيف مككنات جكىرية لمنظـ كالمعمكمات كيتكسع ليعرفو
عمى أنو تكليفة أك تركيبة منظمة مف األفراد ،المككنات المادية لمحاسكب ،البرامج ،شبكات االتصاالت،
كمكارد البيانات التي يتـ جمعيا كمعالجتيا كتحكيميا لممعمكمات كبالتالي تكزيعيا إلى المستفيديف في

المنظمة (ياسيف.(2006،

 -3أمف كحماية المعمكمات:
عبارة عف مجمكعة مف اإلجراءات كالتدابير الكقائية التي تستخدـ سكاء في المجاؿ التقني أك الكقائي

لمحفاظ عمى المعمكمات كاألجيزة كالبرمجيات إضافة إلى اإلجراءات المتعمقة بالحفاظ عمى العامميف في
ىذا المجاؿ ،كذكر كؿ مف ) (Whitman& Mattord،2011في كتابيما المعنكف" مبادئ أمف

المعمكمات "بأنو الحفاظ عمى سرية كتكفر كسبلمة المعمكمات كأصؿ ،في مراحؿ المعالجة كالحفظ
كالنقؿ ،كيتحقؽ لؾ عبر التطبيؽ الفعمي لمسياسات األمنية كمف خبلؿ تعزيز الكعي كالتعمـ كالتدريب

"(السالمي.)2000،

 -4أمف كحماية نظـ المعمكمات:
عرفو المكتب الكطني االسترالي لمتدقيؽ أنو حماية أنظمة المعمكمات بكافة البنى التحتية التي تسيؿ مف
استخداماتيا كالتقنيات كالعمميات كالخدمات كالمعمكمات(.)AustralianNationalAuditOffice,2006
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كعميو يعرؼ الباحث أمف نظـ المعمكمات اجرائيا بأنيا :العمميات كالتدابير كالتكجييات التي تصدرىا
إدارة المؤسسة بيدؼ حماية مكاردىا التقنية كما تحتكيو مف معمكمات في مختمؼ أشكاليا بغرض تحقيؽ
سبلمتيا كتكافرىا كسريتيا كفؽ الصبلحيات كالترتيبات المتعارؼ عمييا.

 -5انجبيؼبد انفهسطٍٍُخ:
عرؼ الباحث الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة إجرائيان بأنيا الجامعات الثبلثة التالية:
 .1جامعة االزىر -غزة.

 .2الجامعة االسبلمية  -غزة.
 .3جامعة األقصى  -غزة.

كذلؾ ألنيا أقدـ كأكبر الجامعات المكجكد في قطاع غزة حسب إحصائيات التعميـ العالي كما نشر عمى

مكاقعيا .
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انفصم انثبًَ

اإلطبر انُظري

انًجحث األول :أخالقٍبد األػًبل
انًجحث انثبًَ :أيٍ وحًبٌخ َظى انًؼهىيبد

المبحث الثالث:

عالقة أخالقيات األعماؿ بأمف كحماية نظـ المعمكمات

انًجحث انراثغ :جبيؼبد قطبع غسح
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انًجحث األول :أخالقٍبد األػًبل
المقدمة

نظ انر لمدكر الياـ الذم تمعبو القيـ األخبلقية المتعمقة بالممارسة المينية في تحسيف أداء العامميف

كاستثمار الكقت بالشكؿ األمثؿ كالسعي لتحقيؽ أفضؿ عائد لممجتمع بما ينسجـ مع مراحؿ تطكره

كتقدمو كيتسؽ مع منظكمة القيـ التي يحمميا الفرد تجاه ذاتو كتجاه المجتمع ،فقد تزايد االىتماـ في

الكقت الحاضر بأخبلقيات العمؿ ،كبدا كاضحان أف المؤسسات تتسابؽ إلصدار مدكنات أخبلقية المينة،
كبعد أف شكمت الكفاءة مركز االىتماـ الكحيد أصبحت األخبلقيات تحظى باالىتماـ األكبر كيعاد

صياغة األىداؼ كالسياسات كفقا ليا بطريقة تبرز المسؤكلية األخبلقية ،كيبلحظ في السنكات األخيرة

اىتماـ المجتمع بمكضكع مكافحة الفساد اإلدارم ككذلؾ مكضكع الشفافية كسبلمة اإلجراءات في
مؤسسات الدكلة كافة كالقطاع الخاص ،كيسجؿ لمدكلة كالمؤسسات عمى اختبلؼ اشكاليا كبيئات عمميا
محاكالت تنمية السمكؾ الميني لدل العامميف فييا كمدخؿ مبلئـ لمتقميؿ مف الظكاىر السمبية ،فالكصكؿ

فعالة تحظى
الى بناء منظكمة النزاىة في العمؿ العاـ يعد اليدؼ األساسي في بناء مؤسسات عامة ّ
كتمكنيا مف تحصيف المجتمع ضد
باحتراـ المكظفيف مف خبلؿ منظكمة القيـ كالسمككيات االخبلقية،
ّ

الفعالة لمعالجة آثاره (الزعبي.)2013،
ظاىرة الفساد كتكفير اآلليات ّ
إف تعقد األعماؿ كعكلمتيا أصبح مكضكعا ال يمكف الصمت ازاءه كيجب أف يقابؿ رؤية االعماؿ
المستندة الى المعايير االحادية برؤية ال تسقط مف حساباتيا معايير األخبلقيات االدارية التي ال تقؿ

أىمية عف معايير الربحية كالكفاءة ،اف كفاءة المنظمة تقع خارجيا اذ أف الزبكف مركز الربح في حيف ال
يقع داخؿ المنظمة اال مركز الكمفة ،اف تنمية االلتزاـ بالمثؿ كالقيـ األخبلقية كاالعتبارات القانكنية
كالسمككيات االيجابية تعتبر مف الفمسفات الرئيسية التي ينبغي كضعيا في المقاـ األكؿ كأف تسير في

جميع الفمسفات األخرل المنشكدة التي تكصؿ الجميع نحك تحسيف األداء كبالتالي تحسيف رفاىية

المجتمع ك أف فاعمية اإلنساف ككفاءتو ترتبط كتتأثر بإيمانو العميؽ كاقتناعو بالقيـ األصيمة كالمثؿ
األخبلقية العالية التي تدفعو إلى تنمية معارفو العممية كمياراتو السمككية كالعممية نحك تحسيف األداء

اف قيـ األخبلقيات تؤثر في السمكؾ تمامان كما تمثؿ المفاىيـ العممية كالنظريات فإف التحدم الكبير
لمنظماتنا ال يكمف فقط في القدرة عمى استيعاب المعرفة كالتكنكلكجيا بقدر ما يكمف في القدرة عمى
صياغة قيـ أخبلقية كحضارية كمؤسسية جديدة في إطار تراثنا كثقافة المجتمع كشرائعو السماكية كال
يتأتى ذلؾ إال مف خبلؿ دراسة الكاقع كما ارتبط بو مف ظكاىر ايجابية أك سمبية في الكحدات اإلدارية

كمف ثـ فاف التعرؼ عمى القيـ كالمثؿ األخبلقية االيجابية التي تمكف مف دعـ الظكاىر االيجابية كدحر

الظكاىر السمبية كاعداد االستراتيجية الفعالة لتنمية االلتزاـ بيا كدعميا أك إجراء التعديبلت عمييا اذا
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تطمبت الضركرة كسكؼ يطمعيا عمى الطريؽ الصحيح القكيـ كالجيد نحك التقدـ كمكاكبة حركة التطكر
(السكارنة.)2009،

أكال  :مفيكـ األخالقيات
تعرؼ األخبلؽ بأنيا مبادئ تتعمؽ بخصائص مثؿ األمانة كالنزاىة ،كاالعتمادية كالمسؤكلية كجكانب

أخرل في السمكؾ القكيـ مقابؿ السمكؾ الخاطئ(حماد.)2004،

كتعرؼ األخبلؽ أيضان عمى أنيا معايير لمتصرؼ كالسمكؾ التي نتكقع أف يتبعيا الناس كتتعمؽ

األخبلؽ الشخصية بفعاليات الفرد اليكمية (الصباغ.(2002،

 .1معنى األخالؽ في المغة :إف الناظر في كتب المغة يجد أف كممة أخبلؽ تطمؽ كيراد بيا ( الطبع
الخمؽ بالضـ السجية كالطبع
كالسجية ،كالمركءة كالديف ( كحكؿ ىذه المعاني يقكؿ الفقير كأزبادم" ُ
الخمُؽ كالخْمؽ السجية فيك بضـ الخاء كسككنيا الديف كالطبع
كالمركءة كالديف ،كيشير ابف منظكر" ُ :
كالسجية ".

 .2ثـ يفسر ابف منظكر ذلؾ بقكلو" كحقيقتو ،أم الخمؽ ،أنو لصكرة اإلنساف الباطنة ،كىي نفسو،
الخمؽ لصكرتو الظاىرة كأكصافيا كمعانييا كليما أكصاؼ
كأكصافيا كمعانييا المختصة بيا بمنزلة َ

حسنة كقبيحة " كفي ىذا المعنى يقكؿ الراغب األصفياني" الخمؽ في األصؿ شيء كاحد"
)حمداف.(2009،

كحسف الخمؽ ىك مجمكعة مف الصفات التي كصؼ بيا هللا المؤمنيف في قكلو تعالى" ّ :إنما المؤمنكف
ُ .3
ادتيـ إيمانان كعمى رّبيـ يتك ّكمكف" )األنفاؿ( 2:
الذيف إذا ُذكر هللا
ْ
كجمت ُ
قمكبيـ كاذا تُميت عمييـ آياتُو ز ْ
 .4تعريؼ الخمؽ اصطالحا :ىك قكة راسخة في اإلرادة تنزع إلي اختيار ما ىك خير أك اختيار ما ىك

شر) المشكخي.(2003،

 .5السمكؾ األخالقي :ىك ما كاف متكافقا مع المبادئ األخبلقية الحسنة التي يقرىا المجتمع كالقيـ
كالمعايير كالعادات كما يجب عميو فعمو أك تركو كتحكيميا إلى أفعاؿ مقبكلة مف الناحية االجتماعية

(السعكد كبطاح(1996،

 .6السمكؾ األخالقي مف منظكر إسالمي:ىك السمكؾ الذم أقره اإلسبلـ ،كجعمو مف الكاجبات

المفركضة عمي المسمـ المستند إلي القرآف الكريـ كالسنة النبكية كيتككف مف مجمكعة مف القكاعد التي
تبيف لؤلفراد كيؼ يجب أف يتصرفكا في الحاالت كالمكاقؼ التي يتعرضكف ليا ،دكف أف يخالفكا في ذلؾ

ضمائرىـ ،أك ما أقره الشرع كتصرؼ الفرد غير األخبلقي يخدش قاعدة أخبلقية أقرتيا الشريعة
اإلسبلمية (المشكخي(2003 ،

 .7التفكير األخالقي :ىك اإلحساس بالقيمة األخبلقية كمدل أىميتيا ،كترتيب كيفية تطبيقيا

(الفالح(2007،
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ثانيا :تعريؼ أخالقيات األعماؿ
 -1أخبلقيات األعماؿ ىي المبادئ كالمعايير ،التي تعتبر أساس لمسمكؾ المستحب ،مف أفراد العمؿ
كيتعيد أفراده بااللتزاـ بيا (السكارنة.(2009،

 -2أخبلقيات األعماؿ ىي مجمكعة القكاعد كاألسس التي يجب عمى الميني التمسؾ بيا كالعمؿ
بمقتضاىا ،ليككف ناجحا في تعاممو مع الناس  ،ناجحا في مينتو ماداـ قاد ار عمى اكتساب ثقة زبائنو

كالمتعامميف معو مف رؤساء كمرؤكسيف (ياغي.)1995،

 -3يرل تكمبسكف أف أخبلقيات العمؿ ىي تطبيؽ المبادئ األخبلقية عمى سمكؾ األفراد في المنظمات،
كبالتالي فإف القيـ ىي التي تصكغ أخبلؽ العمؿ لكؿ فرد كمف ثـ يتكلد مف تمؾ األخبلقيات  ،نمط

سمككي إدارم يككف أخبلقيا أك ال أخبلقيا (عمر )1996،

 -4كيعرؼ الباحث أخبلقيات األعماؿ اجرائيا عمى أنيا السياسات ك القكاعد العامة كاإلجراءات التنفيذية
التي تضعيا الجامعة لمتطبيؽ في معامبلتيا مع العامميف كالمتعامميف معيا مع ترؾ مساحة لتقدير
العامميف كحكميـ األخبلقي أحيانا.

ثالثا :أىمية أخالقيات األعماؿ(عمى:)2010،

تيتـ أخبلقيات األعماؿ كعمـ لمكاجبات المعنكية الخاصة بمينة معينة كجزاءاتيا التأديبية بتبياف القكاعد

السمككية كاألخبلقية إلعطاء مينة ما سكاء فيما بيف الممارسيف أنفسيـ أك تجاه الغير ،ك عمكما تيدؼ
األخبلقيات اإلدارية إلى:
 -1بناء منظكمة لؤلخبلقيات في شتى مجاالت الحياة العممية يعزز مف ترابط المكظفيف كتفاعميـ بشكؿ
أفضؿ مع بعضيـ البعض.

 -2كجكد قكانيف كتشريعات يساعد عمى تيدئة اإلضرابات كاالختبلفات الناشئة بسبب الطبيعة اإلنسانية
كبسبب البيئة المتغيرة بشكؿ مستمر .

 -3كجكد قائمة باألخبلقيات كبركتكككالت التعامؿ يساعد عمى جعؿ الطريؽ كاضحان لدل العامميف
كيبعدىـ كؿ البعد عف التكتر الناشئ مف الخكؼ مف المستقبؿ كالخكؼ مف الظمـ مف ناحية الترقية أك

العبلكة أك الفصؿ مف العمؿ.

 -4يخفؼ كجكد ىذه البركتكككالت مف تعزيز التحفيز الشخصي لمفرد لعدـ كسر القكانيف كغالبا ما يتـ
إلغاء جانب العقكبة في ىذه القكانيف.

 -5تطبيؽ األخبلقيات في شركة ما يساعد مف تحسيف صكرتيا.

 -6بناء منظكمة أخبلقية في المنظمة يساعد في االرتقاء بأخبلقيات مكظفييا كينعكس ذلؾ بشكؿ
مباشر عمى طريقة تعامميـ مع العمبلء أك الشركاء مما يضفي التميز عمى الشركة ،كما أف الكثير مف

الدراسات كاإلحصائيات التي قامت بيا كؿ مف جامعة ىارفرد كستانفكرد أثبتت أف نجاح المكظؼ في
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عممو يعتمد بنسبة  %85عمى ميارات تعاممو مع اآلخريف كأف  %15فقط يعتمد عمى مياراتو في أداء
ىذا العمؿ ،كما حصمت دراسة عمى 1500شركة خاصة مساىمة في سكؽ الماؿ األمريكية ،عمى نتائج
بأف الشركات الميتمة بأخبلقيات العمؿ كالتعامؿ حققت أرباحا أكثر كنسبة مف المبيعات السنكية كنسبة

أقؿ في تكاليؼ التشغيؿ (عمى.)2010،
رابعا :مصادر أخالقيات األعماؿ

إف المقاييس الخاصة بتصرؼ أخبلقي مسئكؿ قد جرل تجسيدىا في داخؿ كؿ مكظؼ فضبلن عف داخؿ

المؤسسة نفسيا كأف ىناؾ قكل تمس الق اررات األخبلقية كتسيـ في صنعيا كتتمثؿ ىذه القكل بالنسيج
الثقافي كأخبلؽ الفرد كأنظمة المؤسسة كالجميكر الخارجي ،إف ممارسات أخبلقيات اإلدارة عبر ىذه
القكل المساىمة في تككينيا ىي جزء مكمؿ لئلدارة كأف نظرية األخبلؽ بشأف اإلدارة تؤكد الحاجة إلى
اتخاذ ق اررات إدارية ذات عبلقة بالسمكؾ األخبلقي كالعادات السائدة داخؿ المؤسسة (عبد

المطيؼ.(2006،

كمف أىـ مككنات أخبلقيات األعماؿ األمكر التالية:

أ -األخالقيات الشخصية

كالشخصية تعرؼ عمى أنيا " ذلؾ التنظيـ المتكامؿ مف الصفات كالمميزات كالتركيبات الجسمية
كالعقمية كاالنفعالية كاالجتماعية التي تبدك في العبلقات االجتماعية لمفرد كالتي تميزه عف غيره مف

األفراد تميي از كاضحا ،كيعني ذلؾ أف مفيكـ الشخصية يشمؿ دكافع الفرد كعكاطفو كميكلو كاىتماماتو
كسماتو الخمقية كارادتو كمعمكماتو" (حريـ.)1997،

إف اإلنساف عندما يسعى إلى تحقيؽ غاية تككف ليا صدل في نفسو ،كعميو فاف العمؿ ال بد أف يككف
ّ
جيد أماـ الذات اإلنسانية كعميو فاف ىذه الذات ستعمؿ عمى إخضاع القكاعد األخبلقية نفسيا إلى نظرة
الفرد كتقديره الخاص كىذا أمر محفكؼ بالمخاطر ألنو ال يعطي القكاعد األخبلقية الثبات كاالستقرار
كاالستم اررية البلزمة لو (ايماف ،مريـ.)2012،

 مف أىـ مككنات األخالؽ الشخصية( :ايماف ،مريـ)2012،
أ -المصدر الديني :تعتبر األدياف السماكية مف أىـ مصادر األخبلؽ لئلنساف حيث يستقي منيا جميع
تصرفاتو كسمككو كمنيجو في الحياة.

ب -األسرة :ينقؿ الفرد سمككو الذم كرثو مف أسرتو إلى المنظمة كىذا السمكؾ يعبر عف كاقع بيئتو
المعيشية كظركؼ حياتو المادية.

ج -المؤسسات التعميمية :تمعب ىذه المؤسسات دك ار ميما في إعداد الطمبة لدخكؿ المجاؿ الكظيفي حيث

تستطيع تكجيييـ كتكعيتيـ ببعض المسائؿ في األخبلؽ كالعبلقات العامة حتى تنجح في تنمية سمكؾ

الطالب االيجابي تجاه المسؤكلية كاإلخبلص.
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د -المجتمع :إف المجتمع الذم تسكده قيـ سياسية أك اجتماعية أك عقائدية متناغمة ال بد كأف ينقؿ
أفراده إلى التنظيـ كتنعكس عمى ممارساتيـ لكظائفيـ ،كاذا كانت ىذه القيـ ايجابية فأنيا تحرص عمى
كضع حد لممخالفات كاألخبلقيات كتعاقب المعتدم كال تراعي فردا عمى أخر لمكانتو في المجتمع.

ق -القيادة القدكة :إف القيادة اإلدارية الناجحة ىي التي تستطيع أف تثبت في اليياكؿ الجامحة ركح الحياة
عف طريؽ إشعار كؿ مكظؼ في اإلدارة بأنو عضك في جماعة تعمؿ متساندة كمجتمعة لتحقيؽ ىدؼ

معيف في التنظيـ كالقيادة القدكة ىي التي تأخذ األمكر بقكة ليس فييا شدة كليف ليس فيو ضعؼ
كتستطيع أف غرس فضائؿ األخبلؽ في نفكس المرؤكسيف كتكجد الركح الجماعية التي تتعاكف فيما بينيا

كتحترـ اآلخريف كتككف خادمة لممصالح العامة ألنيا اكتسبت ىذه األخبلؽ مف رؤسائيا كستشربيا
لمرؤكسييا.

 -2التنظيـ اإلدارم.
يعتبر التنظيـ في عصرنا الحالي سر النجاح لمنظمات األعماؿ بغض النظر عف طبيعة عمؿ ىذه

المنظمات سكاء كانت منظمات ربحية أك منظمات خدماتية ال تيدؼ لمربح ،فيك العمكد الفقرم لممنظمة
كىك الذم بدكره يستطيع أف يكصؿ المنظمة نحك تحقيؽ أىدافيا المرجكة مع بقية عناصر العممية

اإلدارية) منصكر. (1999،

كيعرؼ التنظيـ :بأنو" كضع كؿ شيء في مكانو ،ككضع كؿ شخص في مكانو ،كربط األشياء ببعضيا
البعض كاألشخاص ببعضيـ ،مف أجؿ تككيف كحدة متكاممة (اليكارم.)1996،

إف مستقبؿ منظمات األعماؿ ك بمكغ أىدافيا مرىكف بميارة عماليا ،فمعرفة العماؿ أك ما يسمى برأس

ماؿ المعرفة الذم يصعب حقيقة تقييمو كباقي عناصر أصكؿ المؤسسة ،كال يمكف اإلحساس بفعاليتو
إال بفقدانو باعتباره عنصر االبتكار كاإلبداع ،ككؿ تصرؼ إيجابي تجاه العماؿ يؤدم إلى تخفيض

التكاليؼ ،احتراـ آجاؿ التسميـ ،كتحسيف نكعية المنتج ،كذلؾ يجعؿ العامؿ يشعر بأنو جزء ال يتج أز مف
ىذه المنظمة التي تتميز بالكفاءة كالقدرة عمى اإلبداع في العمؿ (عبد القادر.)2010،

أ -أنماط القيادة

 نمط القيادة األكتكقراطية :ىك النمط الذم تتركز فيو السمطة بيد القائد حيث يتخذ كافة الق اررات بنفسو
كيتحكـ بشكؿ كامؿ بالجماعة التي يديرىا (محمد.)2006،

 نمط القيادة الديمقراطية :ىك النمط الذم يعطي فيو القائد مساحة كاسعة لممرؤكسيف لكي يشارككا
في اتخاذ الق اررات كحؿ المشكبلت ككذلؾ التفاعؿ فيما بينيـ جميعا (أبك قحؼ.)2001،

 نمط القيادة الحرة :في ىذا النمط تخكؿ سمطة صنع القرار لممجمكعة كيكتفي القائد بإعطاء إرشادات
كتكجييات كيتدخؿ عندما يطمب منو فقط (عبكد.)2008،
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ب -السمكؾ اإلبداعي
ىك السمكؾ أك التصرؼ المميز الذم يمارسو الفرد أك المجمكعة في مكقع العمؿ ،كليس بالضركرة أف
ينتج عنو نتاج جديد أك خدمة جديدة ،إنو السمكؾ الذم يسبؽ اإلبداع في صيغتو النيائية كقد يككف ىذا

السمكؾ إبداعا في حد ذاتو عندما يمارسو صاحبو ألكؿ مرة في مكقع العمؿ (السالـ.)1999،
كمف أمثمة ذلؾ :حسب (األحمد)2008،

 استكشاؼ الفرص :كىك أحد أبعاد السمكؾ اإلبداعي كييتـ بالبحث عف الفرص اإلبداعية بقصد التعمـ
كاالستفادة منيا ،كيرل كركجر أف عممية اإلبداع تبدأ عادة بما يسمى بفجكة األداء أك عدـ التبلؤـ بيف

األداء الفعمي كالممكف ،مما يدفع العامميف إلى استكشاؼ الفرص الجديدة.

 تكليد األفكار :ىك أحد أبعاد السمكؾ اإلبداعي الذم ييتـ بخمؽ األفكار الجديدة كالمبادرات التي تيتـ
بالتغيرات عمى مستكل المنظمة ،كيبرز تكليد األفكار بشكؿ رئيسي مف مزج أك إعادة تنظيـ المعمكمات

كاألفكار الحالية لحؿ المشكبلت أك تحسيف األداء.

 التحقؽ :ىك أحد أبعاد السمكؾ اإلبداعي الذم يعنى بصياغة األفكار كالحمكؿ ،كتجريبيا باستخداـ
الكسائؿ العممية ،ثـ تقييـ األفكار كالحمكؿ اإلبداعية المطركحة.

 التحدم :ىك أحد أبعاد السمكؾ اإلبداعي المتعمؽ بعمميات اإلبداع األساسية ،كذلؾ بمبلحظة األفكار
كالحمكؿ اإلبداعية الكامنة كتحريكيا ك تحمؿ المخاطر في سبيؿ دعميا ،كالمتحدم ىك الشخص الذم

يبذؿ جيد لتقديـ األفكار اإلبداعية ،كيقدميا إلى الكاقع كقد ال يككف ىك ذات الشخص الذم أكجد الفكرة.

 التطبيؽ :ىك أحد أبعاد السمكؾ اإلبداعي الذم يضمف متابعة تطبيؽ الفرص اإلبداعية ،كتصحيح
االنحرافات التي قد تظير ،كقبكؿ اإلبداع كجزء مف الكضع الراىف الجديد.

 -3القكانيف كالمكائح الحككمية كالتشريعات.

تنحدر كاجبات الكظيفة العامة مف تشريع الدكلة بداية مف الدستكر كما ينبثؽ عنو مف قكانيف كأنظمة
تعميمات ،كأف مكظفي الخدمة المدنية بشكؿ عاـ ما ىـ إال ككبلء لمسمطة كيعممكف في إطار فريد
ككضع تميز في المجتمع ،كيقدمكف بعض الخدمات التي تعتمد عمييا سيادة القانكف العاـ كالنظاـ ،حيث

يجب أف يمتزـ المكظفيف بالقكانيف كالتعميمات كاإلجراءات اإلدارية ،كالحفاظ عمى طابع السيادة العامة،

مع ضركرة أف تتصؼ ىذه القكانيف بالمركنة كالتطكير تماشيا مع متطمبات العمؿ كظركفو ،كال يخفى
عمى اإلدارة إشراؾ اإلدارييف كالفنييف في كضع ىذه القكانيف كالتعميمات حتى تضمف تكامميا كتكافقيا

(الحرارحشة.(2003،

كجكد قكانيف كتشريعات يساعد عمى تيدئة اإلضرابات كاالختبلفات الناشئة بسبب الطبيعة اإلنسانية

كبسبب البيئة المتغيرة بشكؿ مستمر (عمي.)2010،
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حيث أ ف المكائح كاألنظمة كالقكانيف التي تصدرىا إدارات الخدمة المدنية كمكاتب العمؿ في دكؿ العالـ
تشكؿ مصد ار ميما مف مصادر األخبلؽ في العمؿ الكظيفي كذلؾ مف خبلؿ الضكابط األخبلقية

كالقكانيف التي تحدد عمؿ المكظؼ كسمككو كحثو عمى التمسؾ باألخبلؽ الفاضمة كالعمؿ عمى االرتقاء

بالعمؿ الكظيفي كتقديـ خدمة جميمة لممكاطنيف (العثيميف.)1993،
 -4قكانيف السمكؾ األخالقي (المدكنات األخالقية).
عمى الرغـ مف أف كؿ شخص ينبغي أف يتحمى بأخبلقيات العمؿ فإف إدارة المنظمة البد أف تضع

ضكابط كجزاءات تجعؿ المكظفيف يمتزمكف بأخبلقيات العمؿ ،فقد تجد مف المكظفيف مف يؤمف
بأخبلقيات العمؿ كمنيـ مف ال يكترث بيا ،كلكف مف مصمحة المنظمة أف تجعؿ الكؿ يمتزـ بيا بناء
عمى الئحة أك ميثاؽ تكضح أخبلقيات العمؿ مف منظكر المنظمة بحيث تككف ممزمة لكؿ العامميف

كبحيث تككف ىناؾ عقكبة رادعة لمف يخالفيا (عمى.)2010،

يكتسب األفراد بالمنظمة معاني كادراؾ مختمفة لؤلخبلقيات كالتبايف في إدراؾ الناس لما ىك أخبلقي

كغير أخبلقي يعتبر انعكاس لعكامؿ تشمؿ (القيـ كاالىتمامات الشخصية ،كالمعتقدات الدينية كالثقافية،
كاألسرة كاألصدقاء داخؿ كخارج العمؿ ،كالخمفية التعميمية ،كالتعاليـ الدينية كدرجة االلتزاـ بيا ) كالخبرة

العممية بيدؼ تكجيو العامميف في المنظمة نحك قيـ كسمككيات مشتركة تصب في اتجاه تحقيؽ أىداؼ

مرغكبة في المدل القريب كالبعيد ،كتسعى إدارة المنظمات إلى إيجاد كتدكيف أدلة كارشادات أخبلقية
ممزمة التطبيؽ ألعضائيا ،إال أف درجة االلتزاـ تتبايف بتبايف فاعمية الحكافز الدافعة كالمعززة لمسمكؾ

المرغكب كتعتبر األخبلقيات المدكنة أكؿ الخطكات اإلرشادية كالتي يحدد فييا السمككيات المتكقعة مف
شاغؿ الكظيفة ككيفية التعامؿ معو في حالة عدـ االلتزاـ بيا ،كالعبرة ليست في تدكيف األخبلقيات بؿ
في فاعمية تطبيقيا ،كالتي تتطمب شركط أساسية تشمؿ عدالة الحكافز ،كدعـ القيادات العميا في

المنظمة كتشكيميا نمكذج يحتذم بو ،كتؤكد الكثير مف الدراسات عمى ضركرة تكفر عناصر أساسية في

األخبلقيات المدكنة منيا :أخبلقيات إدارية مكتكبة كمعركفة كمعمنة لكؿ العامميف لكيفية التكاصؿ كتدفؽ
المعمكمات في المنظمة ،ك تدريب أعضاء المنظمة عمى السمككيات األخبلقية ،كنظاـ رسمي كغير

رسمي ينبو ألم تقارير كأنشطة غير أخبلقية  ،كخبير أك مستشا انر أخبلقي ينبو ألم سمككيات غير
أخبلقية  ،كبيئة تنظيمية داعمة لكؿ ما ىك أخبلقي ،كتطابؽ القكؿ بالفعؿ خاصة مف قبؿ القيادات

اإلدارية(.)Trevino& Brown2004

 -5ثقافة المنظمة :كىي منظكمة المعاني كالرمكز كالمعتقدات كالطقكس كالممارسات التي تتطكر
كتستقر مع مركر الزمف ،كتصبح سمة خاصة لمتنظيـ بحيث تخمؽ فيما عاما بيف أعضاء التنظيـ حكؿ

خصائص التنظيـ كالسمكؾ المتكقع مف األعضاء فيو (القريكتي.(2006،
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أ -عناصر الثقافة التنظيمية:
تتككف الثقافة التنظيمية مف مجمكعة مف العناصر كالتالي:

القيـ التنظيمية :القيـ بشكؿ عاـ عبارة عف اتفاقات مشتركة بيف أعضاء التنظيـ االجتماعي الكاحد،
حكؿ ما ىك مرغكب أك غير مرغكب  ،أك ما ىك جيد أك غير جيد ،ميـ أك غير ميـ(عكاشة.(2008،

المعتقدات التنظيمية :المعتقدات ىي أفكار مشتركة متعمقة بطبيعة الفرد كحياتو االجتماعية ،أما
المعتقدات التنظيمية فيي أفكار مشتركة بيف العامميف في بيئة عمؿ كاحدة يعتقدكف بيا كيسعكف

لتطبيقيا في بيئة العمؿ تتعمؽ بكيفية انجاز العمؿ كالقياـ بالميمات المككمة ليـ داخؿ المنظمة
(شبير.(2007،

التكقعات التنظيمية :يعني مجمكعة مف التكقعات التي يحددىا أك يتكقعيا الفرد أك المنظمة كؿ منيما

مف اآلخر خبلؿ فترة عمؿ الفرد في المنظمة ،مثاؿ ذلؾ تكقعات الرؤساء مف المرؤكسيف ،كالمرؤكسيف
مف الرؤساء ،كالزمبلء مف الزمبلء اآلخريف كالمتمثمة بالتقدير كاالحتراـ المتبادؿ ،كتكفير بيئة تنظيمية

كمناخ تنظيمي جيد كمناسب يساعد كيدعـ احتياجات الفرد العامؿ النفسية كاالقتصادية

(العمياف.)2002،

األعراؼ التنظيمية :ىي ما تـ التعارؼ عميو داخؿ أم منظمة عمؿ دكف الحاجة لكتابة تمؾ األعراؼ،
حيث تسكد كيمتزـ الجميع بيا ،كاف لـ تكف مكتكبة ،فالجميع يرل أنيا كاجبة التنفيذ كااللتزاـ ىا عمى

اعتبار أنيا مفيدة لممنظمة كلبيئة العمؿ ،كذلؾ بغض النظر إف كانت تمؾ األعراؼ فعبل ليا فائدة أك
عديمة الفائدة ( شبير.(2007،

ب -أىمية الثقافة التنظيمية( :العمياف(2002،
يمكف إيجاز أىمية الثقافة التنظيمية كدكرىا لؤلفراد كالمنظمات بما يمي:

 تعمؿ الثقافة عمى جعؿ سمكؾ األفراد ضمف شركطيا كخصائصيا ،أم أف لمثقافة دكر كبير في
مقاكمة مف ييدؼ إلى تغيير أكضاع األفراد في المنظمات مف كضع إلى آخر.

 تعمؿ الثقافة عمى تكسيع أفؽ كمدارؾ العامميف حكؿ األحداث في المحيط الذم يعممكف بو.

ج -تساعد في التنبؤ بسمكؾ األفراد كالجماعات ،فمف المعركؼ أف الفرد عندما يكاجو مكقؼ معيف أك
مشكمة فإنو يتصرؼ كفقا لثقافتو ،كبدكف معرفة الثقافة التي ينتمي إلييا الفرد يصعب التنبؤ بسمككو.
تؤثر الثقافة بشكؿ مباشر عمى الفرد( :عمي)2010،
 تساعد في بناء حياة الفرد كتشكيؿ شخصيتو.
 المعيار الذم يحكـ تصرفات اإلنساف في حياتو العامة كتضبط سمككو كتكجيو.

 تمثؿ أحكامان معيارية في تقييـ سمكؾ الفرد كسمكؾ اآلخريف في بعض المكاقؼ كالتصرفات ،كتحدد

إذا كانت مرغكبة أك غير مرغكبة.
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 تعمؿ عمى كقاية الفرد مف االنحراؼ.
 تمعب دك ار رئيسيان في حؿ الخبلفات كاتخاذ الق اررات عند األفراد.

د -تؤثر الثقافة بشكؿ مباشر عمى المجتمع( :عمي)2010،

 تحفظ لممجتمع تماسكو كتحدد لو أىدافو كمثمو العميا كمبادئو.
 تعمؿ كمكجيات لسمكؾ األفراد كالجماعات.
 تقي المجتمع مف االنحرافات االجتماعية.
 ال يستقيـ المجتمع بدكنيا.

خامسا :مداخؿ أخالقيات األعماؿ :تتعدد مداخؿ أخبلقيات األعماؿ كفؽ تطكرىا التاريخي كالتالي:
 -1مدخؿ السمات األخبلقية :ىذا المدخؿ يقكـ عمى أساس أف المدير أك المكظؼ الجيد مف الناحية
األخبلقية يمتمؾ خصائص كسمات أخبلقية عالية عف غيره كبالتالي فاف جذكر المكقؼ األخبلقي في
ذلؾ النكع تكمف في شخصيتيـ المميزة أك سماتيـ المكجية نحك األخبلؽ كعميو فإف المكظفيف ذكم

السمات األخبلقية يككنكف قادريف عمى القياـ بالتالي( :الفيف.)1992،

أ -االعتراؼ بمجاؿ كطبيعة المشكبلت األخبلقية ذات األىمية في اإلدارة كالعمؿ.

ب -فيـ نقاط القكة كالضعؼ في المبادئ األخبلقية في اإلدارة كالعمؿ .

ج -الفيـ كاالختيار بيف مختمؼ كجيات النظر األخبلقية التي يسترشد بيا في اتخاذ الق اررات.
د -معرفة الكسائؿ المختمفة التي تككف المثاؿ األخبلقي الجيد لعمؿ ما ىك أخبلقي.

ق -معرفة األساليب المختمفة التي تمكف مف أف عكس أخبلقيات معينة في العمؿ كاإلدارة .

 -2مدخؿ المعايير المينية :خبلفا لممدخؿ السابؽ ال يركز عمى سمات األشخاص المتميزيف أخبلقيا
كالغاية األساسية ليذا المدخؿ ىي التكصؿ الى مجمكعة محددة مف المعايير كالقيـ المشتركة التي بقدر
ما تستجيب ليا يحترمو الناس ألنيا ترتقي بالمستكل األخبلقي لمعمؿ اإلدارم كىذا مدخؿ يؤدم الى

البحث في إمكانية التكصؿ الى معايير أخبلقية قياسية التي تصمح لكؿ أنكاع المنظمات (جكف،)1987،

كىذا المدخؿ ال يزاؿ يتطكر عمى أساس المزيد مف االختصاص حيث أف كؿ مينة أخذت تصنع ليا
مجمكعة مف القكاعد كالقيـ األخبلقية التكجييية ألعضائيا ككؿ منظمة تصنع ليا مدكنة أخبلقية خاصة

بقيـ المنظمة كىكذا أصبحنا نجد أف ىناؾ أخبلقيات العبلقات العامة كأخبلقيات المحاسبة كىكذا..

 -3مدخؿ االلتزاـ بالمبدأ الرسمي :يحاكؿ ىذا المدخؿ أف يبحث عف المبدأ الرسمي الذم يساعد عمى
تحقيؽ االعتداؿ كالتكازف بيف طرفي المصمحة في قرار أك تصرؼ كأساس ىذا المدخؿ أف ىناؾ حداف

مف المصالح األكؿ يتمثؿ في األنانية أك تحقيؽ أقصى المصالح الشخصية مف قبؿ اإلدارة بما يحقؽ

أسبقية الرفاىية الشخصية كالحد الثاني ىك اإليثار أك حب الغير في تحقيؽ أقصى المنافع االجتماعية

كفؽ مبدأ أقصى سعادة ألكبر عدد ممكف ،حيث أف التزاـ اإلدارة بكاجباتيا المحددة ال يمكف أف يككف
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عند نقطة الكسط بيف (األنانية كاإليثار) بؿ يتطمب الميؿ الى مصمحة الطرؼ األكسع كاألكثر أىمية كأف
يككف ذلؾ المكقؼ األخبلقي مكمبل اللتزاـ اإلدارة بكاجباتيا ،ففي حالة تعارض مصمحة المنظمة مع

مصمحة المكظؼ الشخصية يككف الميؿ لمصمحة المنظمة .

كقدـ ركبرت أكستف دليبل يدعك الى التنبيو لدعـ أخبلقيات اإلدارة يتككف مف المبادئ الثبلثة األتية :

أ -أف يضع المكظفكف مصمحة منظمتيـ قبؿ مصمحتيـ الشخصية .

ب -أف يضعكا مصمحة المجتمع قبؿ مصمحة منظمتيـ كقبؿ مصمحتيـ الشخصية.
ج -أال يقكلكا سكل الحقيقة في كؿ المكاقؼ التي تكاجييـ.
سادسا :مستكيات أخالقيات العمؿ (عمي)2010،

"الكعي األخبلقي  -التفكير األخبلقي – التصرؼ األخبلقي – كالقيادة األخبلقية " لك اختفت كاحدة

مف تمؾ العناصر فسيضعؼ المناخ األخبلقي في المنشأة.

 -1الكعي األخبلقي :أساس المناخ األخبلقي ىك الكعي األخبلقي حيث أف المأزؽ األخبلقي دائما
يحدث في مكقع العمؿ ،لذلؾ فإف المكظفيف يحتاجكا لممساعدة لتحديد المسائؿ األخبلقية عند حدكثيا
كيحتاج العامميف أيضا إلرشادىـ إلى ما تتكقعو المنشأة منيـ كاستجابة لممكاقؼ المختمفة التخاذ القرار

األخبلقي كالطريقة المثمى لتظير المنشأة القكاعد األخبلقية التي ترغب في كجكدىا داخؿ منظمة العمؿ
بأف تحدد أنماط السمكؾ األخبلقي كتابة كتعمؽ في مكاف ظاىر لجميع العامميف كىذه األخبلقيات تكضح

السمكؾ المقبكؿ يجب أف تكضح أيضا القكانيف كالتعميمات التي يجب أف يحترميا العامميف.

 -2التفكير األخبلقي  :إف التدريب عمى الئحة السمكؾ األخبلقي تساعد العامميف عمى التعرؼ كالتفكير
األخبلقي كمع ذلؾ ف أف المؤسسات يجب أف تعطي اإلطار كالكسيمة التي تسمح لمق اررات أف تتحكؿ إلى

تصرؼ أخبلقي ،فأف المؤسسة التي يضع مديرىا أىداؼ غير كاقعية ألداء المكظفيف ستجد الكثير مف
الغش كالكذب كاألفعاؿ السيئة األخرل ألف المكظفيف سيحاكلكف حماية أنفسيـ ،لذلؾ فأف بعض

الشركات األخرل تشجع عمى التصرؼ األخبلقي بإعطاء الدعـ لممكظؼ عندما يككف في مأزؽ أخبلقي،

كأحد ىذه األساليب ىي كجكد خط ساخف مع اإلدارة يستطيع المكظؼ مف خبللو السؤاؿ عف ما يجب
عممو حتى ينفذ ما يطمب منو بصكرة مرضية دكف الحاجة لمكذب كالرد عمى أم استفسار مف العامميف

لممحافظة عمى السمكؾ األخبلقي داخؿ المنشأة.

 -3القيادة األخبلقية :التنفيذيكف ال يجب أف يتكممكف عف السمكؾ األخبلقي فقط بؿ يجب أف يظير ذلؾ

في كؿ تصرفاتيـ أيضا ،ىذا المبدأ يتطمب أف يككنكا شخصيا ممتزميف بقيـ كمبادئ المؤسسة كمستعدكف

أف يتصرفكا عمى ىذا األساس ،كيجب عمى القائد األخبلقي أف يتقدـ خطكة أبعد كيطالب المكظفيف عمى
كؿ المستكيات أف يتحممكا المسئكلية األخبلقية كقادة أماـ مف ىـ أقؿ منيـ في المستكل ،كطبعا لسكء

الحظ ليست كؿ المؤسسات قادرة عمى إنشاء ىذا اإلطار المتماسؾ مف السمكؾ األخبلقي.
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سابعا :أخالقيات األعماؿ في بعض التجارب اإلدارية(عبكد)2005،
يمكف القكؿ أف أخبلقيات اإلدارة كتطبيقاتيا تختمؼ مف بمد آلخر  ،لكف النقطة الميمة التي يجب أف
نشير إلييا ىي أف جميع التجارب التي سارت في طريؽ التقدـ كالتطكر في العالـ المتقدـ كالنامي كاف

ىدفيا األساسي ىك كيؼ يمكف االستفادة مف كؿ األساليب كالنظـ كالتكنكلكجيا في إطار ىكيتيا الكطنية
كخصكصيتيا التاريخية كالثقافية كالمحافظة عمى نظاميا القيمي الخاص ،كسنحاكؿ مف خبلؿ الفقرة

التالية عرض بعض تجارب األخبلقيات:

 -1أخالقيات اإلدارة في التجربة األمريكية
تثير التجربة األمريكية في مجاؿ األخبلقيات جدؿ كبير كسط الدارسيف لؤلخبلقيات  ،كذلؾ مف خبلؿ
االنتياكات كالفضائح المتكررة ،عمما أف الشركات األمريكية ىي األكثر نجاحا كتفكقا ،فالتجربة
األمريكية قدمت اىتماما ضعيفا بأخبلقيات اإلدارة في الممارسة كالتطبيؽ حيث أنيا ركزت عمى

(الكفاءة ،األنظمة ،الييكؿ ،االستراتيجية) أم األبعاد المادية أكثر مف اىتماميا باألخبلقيات اإلدارية،
كما ركزت عمى الفرصة اكتشافيا ،كحب المغامرة التي ىي قمب اإلدارة األمريكية ،فاإلدارة في الدكؿ

المتقدمة (أمريكا ،أكركبا) ركزت عمى فصؿ اإلدارة عف األخبلقيات مف خبلؿ التركيز عمى العكامؿ
المادية ك يمكف استنتاج ذلؾ مف خبلؿ بعض العناصر التي كشفت عف أبعاد التجربة األمريكية في
مجاؿ أخبلقيات اإلدارة:

أ -البراغماتية :التي تدعك إلى إتباع المسمؾ األكثر عقبلنية ،كىذه النظرة أثرت كثي ار عمى رجاؿ
األعماؿ.

ب -إدارة الكفاءة  :كذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى العكامؿ المادية.

ج -الفردية المفرطة :تفضؿ الثقافة األمريكية المصمحة الفردية عمى المصمحة الجماعية.

د -التركيز :أم التركيز عمى العكامؿ المادية كاإلنجازات أكثر مف التركيز عمى األخبلقيات اإلدارية.

ق -المصالح إزاء االخالقيات :تؤكد التجربة األمريكية تعارض المصالح الفردية مع أخبلقيات األعماؿ.
 -2أخالقيات اإلدارة في التجربة اليابانية (أبك قحؼ)2005،
اف السمة األساسية التي تميز التجربة اليابانية ىي الجمع المتكازف بيف العكامؿ المادية كاألخبلقية مثؿ
:التكنكلكجيا كاإلنساف ،االقتصاد كاألخبلقيات ،الكـ كالجكدة ،التقميد كاالبتكار كركزت التجربة اليابانية

عمى التعاكف األقرب إلى األخبلقيات في اإلدارة مف خبلؿ االستجابة لرغبات العمبلء كاأللفة كالمكدة

الحميمة بيف اإلدارة كالعامميف كاالستخداـ الدائـ لمعامميف باالعتماد عمى الميارات كأىداؼ المرؤكسيف
كاألسمكب الجيد.
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إذ يتضح أف اإلدارة اليابانية تفكقت بالعكامؿ األخبلقية المتعمقة بكجكد االبتكار كالعكامؿ المادية
المرتبطة بالعنصر البشرم كىك األقرب ألخبلقيات اإلدارة ،فيما يمي بعض المبلحظات لتكضيح األبعاد

الميمة ألخبلقيات اإلدارة:

أ -المدكنة األخالقية لمسامكرام :كىي عبارة عف مجمكعة مف الفضائؿ األخبلقية مثؿ :االستقامة
كالصدؽ ،الشجاعة ،كاجب الكالء ،االنضباط الذاتي.

ب -العقائد اإلدارية اليابانية :التي تعمؿ عمى أساس الربح عمى أساس قكم مف المسؤكلية الجماعية مع
العامميف كاالجتماعية مع المجتمع مثؿ( :جمعية إدارة األعماؿ( التي كضعت مبادئ كفمسفة مثالية

لؤلعماؿ ،كبالرغـ مف الطبيعة غير الرسمية ليذه العقيدة إلى أنيا غيرت االتجاىات السائدة في بيئة
األعماؿ اليابانية .

ج -الدكر المكجو لمحككمة :تمارس األجيزة الحككمية دك ار أساسيا في دعـ الشركات اليابانية ،فيي
تكجو الشركات لتحقيؽ أىداؼ قكمية كاالكتفاء الذاتي الياباني.

د -ثقافة الشركة :كذلؾ بترجيح العكامؿ األخبلقية كالمثؿ الثقافية كيمكف أف نشير إلى أبرز خصائص
الثقافة اليابانية:
 أكلكية التركيز عمى اإلنساف.
 ثقافة الربح.

 التأكيد عمى مبدأ الجماعة.

 التأكيد عمى الميارة ك األقدمية في التقدـ الكظيفي.

 -3أخالقيات اإلدارة في التجربة العربية (زيتكني ككريـ)2011،
أما بالنسبة ألخبلقيات اإلدارة في التجربة العربية بما تعانيو المنظمات مف)بطالة ،كاىماؿ في العمؿ،
كانحرافات إدارية) ىؿ اعتمدت عمى العكامؿ المادية في اإلدارة أك العكامؿ المعنكية في اإلدارة ؟

كلمجكاب عمى ىذا السؤاؿ يجب التعرض لبعض النقاط الميمة:

أ -كجكد التقميد في أساليب اإلدارة كاالعتماد عمى التراث اإلدارم كاالبتعاد عف االبتكار ك التجديد في
أساليب العمؿ.

ب -محاكلة تطبيؽ تجارب الدكؿ في المؤسسات كالتجربة )الفرنسية أك الماليزية( كغيرىا دكف تطبيؽ
مبادئ اإلدارة البسيطة كالتخصص كغيره كالتي تؤدم الى التغريب الكظيفي.
كلذلؾ يمكف القكؿ أف ىناؾ عدة عكامؿ أثرت عمى تأخر اإلدارة العربية في مجاؿ األخبلقيات:
 الفترة االستعمارية القائمة عمى المركزية التي أفرزت بدكرىا بيركقراطية كأجيزة إدارية معقدة.

 المكاريث االجتماعية السمبية مف قيـ كعادات كالقبمية كالعشائرية  ،المحسكبية كالرشكة كالفساد.
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 عدـ االستقرار التشريعي كالتنظيمي.
 مشكمة الكفاءة .

ج -كفي ىذا السياؽ يمكف تحديد بعض مبلمح أخبلقيات اإلدارة العربية فيما يمي:
 اإلسبلـ ىك مصدر أساسي لؤلخبلقيات كذلؾ جميا مف خبلؿ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر.
 تقكـ الشركات العربية عمى مبدأ أكلكية الكفاءة عمى أخبلقيات اإلدارة.

 الشركات العربية تعتمد عمى القانكف لتكجيو الق اررات كالممارسات اإلدارية.
 قيـ كقكاعد العمؿ في اإلدارة العربية تختمؼ مف بمد آلخر ،بمعنى أنيا تحمؿ شيئا مف الخصكصية

في كؿ بمد حسب التككيف .
خالصة الفصؿ األكؿ:

استعرض الباحث في ىذا المبحث تعريؼ األخبلؽ عمى أنيا معايير لمتصرؼ كالسمكؾ التي نتكقع أف
يتبعيا العامميف كفعاليات الفرد اليكمية كاصطبلحا ىك قكة راسخة في اإلرادة تنزع إلي اختيار ما ىك

خير أك شر ،أما أخبلقيات األعماؿ فيي المبادئ كالمعايير التي تعتبر أساس لمسمكؾ المستحب مف

أفراد العمؿ التي يجب عمى الميني التمسؾ بيا كالعمؿ بمقتضاىا ليككف ناجحا في مينتو ،ثـ التطرؽ

الى أىمية أخبلقيات اإلدارة كعمـ لتعزيز ترابط المكظفيف كتفاعميـ كتيدئة اإلضرابات كاالختبلفات كجعؿ
الطريؽ كاضحان لدل العامميف كعدـ كسر القكانيف كتحسيف صكرة المنظمة ،ثـ تحدث الباحث عف أىـ
مصادر أخبلقيات األعماؿ كىي األخبلقيات الشخصية كأىميتيا كمككناتيا ،التنظيـ اإلدارم كنماذجو
المختمفة ،القكانيف كالمكائح الحككمية كالتشريعات كأىميتيا كضركرة االلتزاـ بيا كتشريع منبثؽ عف الدكلة،

قكانيف السمكؾ األخبلقي أك المدكنات األخبلقية المنبثقة عف المنظمة كالعامميف فييا مف خبلؿ تدكيف

أدلة ك إرشادات أخبلقية ممزمة التطبيؽ ألعضائيا ،ثقافة المنظمة مف منظكمة المعتقدات كالممارسات
التي تطكر كتستقر كتصبح سمة خاصة لمتنظيـ ثـ استعراض عناصر القيـ التنظيمية كالتطرؽ الى
أىمية الثقافة مف خبلؿ مقاكمة تغيير أكضاع األف ارد في المنظمات كتكسيع أفؽ كمدارؾ العامميف كالتنبؤ
بسمكؾ األفراد كالجماعات ،ثـ تحدث الباحث عف مداخؿ أخبلقيات األعماؿ كالتي كانت كالتالي(:مدخؿ

السمات األخبلقية ،مدخؿ المعايير المينية ،مدخؿ االلتزاـ بالمبدأ الرسمي) ،ثـ تحدث الباحث عف
مستكيات أخبلقيات األعماؿ ( الكعي األخبلقي -التفكير األخبلقي – التصرؼ األخبلقي – كالقيادة
األخبلقية) التي لك اختفت كاحدة مف تمؾ العناصر فإف المناخ األخبلقي في المنشأة سيضعؼ بشكؿ
كاضح ،ثـ استعرض الباحث أخبلقيات اإلدارة في بعض التجارب اإلدارية مثؿ أخبلقيات اإلدارة في

التجربة األمريكية كالجدؿ الكبير مف خبلؿ االنتياكات كالفضائح المتكررة مع أنيا األكثر نجاحا كلكنيا

قدمت اىتماما ضعيفا في أخبلقيات األعماؿ مف خبلؿ التركيز عمى بعض المفاىيـ في العمؿ مثؿ
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(البراغماتية ،إدارة الكفاءة ،الفردية المفرطة ،التركيز عمى المصالح) ،ثـ استعراض أخبلقيات اإلدارة في
التجربة اليابانية مف خبلؿ الجمع المتكازف بيف العكامؿ المادية كاألخبلقية حيث أف اإلدارة اليابانية
تفكقت بالعكامؿ األخبلقية المتعمقة بكجكد االبتكار كالعكامؿ المادية المرتبطة بالعنصر البشرم كىي

األقرب ألخبلقيات اإلدارة كالتي كاف ليا العديد مف المدكنات مثؿ (المدكنة األخبلقية السامكرام ،العقائد
اإلدارية اليابانية) ك كذلؾ الدكر المكجو لمحككمة كثقافة الشركة ،ثـ التطرؽ الى أخبلقيات اإلدارة في

التجربة العربية التي اعتمدت التقميد في أساليب اإلدارة كاالعتماد عمى التراث اإلدارم كاالبتعاد عف
االبتكار كالتجديد في أساليب العمؿ كتطبيؽ التجارب المستكردة كتأثير الفترة االستعمارية كبيركقراطيتيا
كالعادات االجتماعية كأخي ار اف اإلسبلـ ىك مصدر أساسي لؤلخبلقيات كيظير ذلؾ جميا مف خبلؿ

األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،مما يتطمب ضركرة االعتماد عمى أخبلقيات اإلدارة التي تعمؿ
عمى فرؽ العمؿ الجماعي كزيادة الكالء لممؤسسة التي يعمؿ بيا الفرد ،فالعقائد اإلدارية في المؤسسات

العربية تحتاج إلى أف تسعى لمربح عمى أساس قكم مف المسؤكلية االجتماعية تجاه العامميف ك المجتمع

مف خبلؿ عقد المؤتمرات كالندكات كالبرامج التدريبية لمعامميف عمى أخبلقيات اإلدارة ككضكح ىذه
المفاىيـ.
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المقدمة

انًجحث انثبًَ :أيٍ وحًبٌخ َظى انًؼهىيبد

تشكؿ المعمكمات لممنظمات البنية التحتية التي تمكنيا مف أداء مياميا ،إذ أف نكع المعمكمات ككميتيا
كطريقة عرضيا تعتبر األساس في نجاح عممية صنع الق اررات داخؿ المنظمات المعاصرة كعميو فإف

لممعمكمات قيمة عالية تستكجب كضع الضكابط البلزمة الستخداميا كتداكليا ككضع السبؿ الكفيمة
حيازتيا ،لذا فإف المشكمة التي يجب أخذىا بالحسباف ىك تكفير الحماية البلزمة لممعمكمات كابعادىا عف

استخداـ الغير مشركع ليا ،كسيتـ في ىذا المبحث الحديث حكؿ تعريؼ األمف ،مفيكـ أمف نظـ
المعمكمات ،مككنات أمف نظـ المعمكمات ،الغرض مف تحقيؽ األمف ،تصميـ النظاـ األمني لنظـ
المعمكمات(الدنؼ.)2013،

يقصد بأمف المعمكمات البحث عف سبؿ تكفير الحماية لممعمكمات مف المخاطر التي قد تيددىا مف خمؿ

استخداـ األدكات المختمفة كاتخاذ اإلجراءات البلزمة لضماف حماية المعمكمات مف األخطار الداخمية
كالخارجية) الطاىر كالخفاؼ.)2011،

كيعرؼ (أمف المعمكمات) بأنو الحفاظ عمى المعمكمات المتكاجدة في أم نظاـ معمكماتي مف مخاطر

الضياع أك التمؼ أك مف مخاطر االستخداـ غير الصحيح سكاء المتعمد أك غير المتعمد أك مف مخاطر
الككارث الطبيعية ،كىك مجمكعة مف التدابير الكقائية المستخدمة في المجاليف اإلدارم ك الفني لحماية
مصادر البيانات مف أجيزة ك برمجيات ك بيانات مف التجاكزات أك التداخبلت غير المشركعة التي تقع
عف طريؽ الصدفة أك عمدان عف طريؽ التسمسؿ أك اإلجراءات الخاطئة المستخدمة مف قبؿ إدارة

المصادر المعمكماتية (أبك الفتكح.)2010،
أكال :تعريؼ نظـ المعمكمات:

بحسب مفيكـ نظرية النظـ كالتي تقضي بأف النظاـ بشكمو المعقد يتككف مف عدة نظـ منفردة كتؤكد
عمى عبلقة األجزاء كالمككنات بجميع الكحدات كعبلقة جميع الكحدات بالنظـ األخرل كيعرؼ نظاـ

المعمكمات بأنو :التككيف المتفاعؿ بيف مككنات جكىرية لمنظـ كالمعمكمات كيتكسع ليعرفو عمى أنو
تكليفة أك تركيبة منظمة مف األفراد ،المككنات المادية لمحاسكب ،البرامج ،شبكات االتصاالت ،كمكارد

البيانات التي يتـ جمعيا كمعالجتيا كتحكيميا لمعمكمات كبالتالي تكزيعيا إلى المستفيديف في المنظمة
(ياسيف.(2006،

ثانيا :تكنكلكجيا المعمكمات أَـ نظـ المعمكمات:

يخمط الكثيركف بيف مفيكـ تكنكلكجيا المعمكمات كنظـ المعمكمات ،كذلؾ لتداخؿ المككنات كربما

األىداؼ التي تتحقؽ ،لكف ال يمكف القكؿ باف كبلىما بديؿ لآلخر حيث أف تكنكلكجيا المعمكمات
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تتضمف المككنات المستخدمة عمى نطاؽ كاسع في أنشطة كمعالجة كتخزيف البيانات كاسترجاع كعرض
المعمكمات بأشكاليا المختمفة) نصكص ،أرقاـ ،صكر ،أفبلـ ،ككسائط متعددة( كتكنكلكجيا المعمكمات

ليست غاية كانما ىي كسائؿ تستخدميا النظـ ضمف إطار التكليفة الشاممة لدعـ نظـ المعمكمات ،فإف
تكنكلكجيا المعمكمات ىي إحدل مككنات نظـ المعمكمات(الدنؼ.)2013،
ثالثا :أنكاع األنظمة حسب المستكيات اإلدارية التنظيمية المختمفة

-1

أنظمة المستكل االستراتيجي  :تساعد اإلدارة العميا عمى معالجة ابراز القضايا االستراتيجية.

-3

أنظمة المستكل التشغيمي  :تدعـ المدراء التشغيميف كمتابعة النشاطات كاالجراءات الرئيسية

-2

أنظمة المستكل االدارم  :تخدـ المراقبة ك السيطرة كاتخاذ الق اررات كادارة النشاطات المتعددة.

)قنديمجي كالجنابي.(2008،

رابعا :أسباب نشكء نظـ المعمكمات :تعددت استخدامات نظـ المعمكمات ،كأسباب نشكؤىا كالتي يمكف

ذكرىا كالتالي :

 -1المشكمة اإلدارية :إف جكىر المشكمة اإلدارية يتمثؿ في اتخاذ الق اررات التي تحدد كيفية تكزيع
المكارد المحدكدة عمى أكجو االستخداـ غير المحدكد ،حيث أف اإلدارة غير السميمة ال تممؾ القدرة

لمسيطرة عمى العكامؿ الخارجية التي تتأثر بيا لكف تستطيع أف تخفؼ مف أثرىا السمبي ،كما أف تمؾ
الق اررات تتخذ في ظركؼ تتصؼ بنقص المعمكمات كعدـ التأكد كصعكبة الرؤية المستقبمية كىذا كمو
يتطمب نظاـ معمكمات فعاؿ يساعد اإلدارة عمى تقدير االحتماالت المستقبمية كاتخاذ الق اررات السميمة

)إدريس.)2007،

 -2التحكؿ في إدارة المشركع كتقسيـ العمؿ :إف تقسيـ العمؿ أدل إلى تدىكر تبادؿ المعمكمات،
فالمنظمة تنقسـ اليكـ إلى العديد مف اإلدارات المختمفة (المشتريات ،اإلنتاج ،التسكيؽ) كحتى يتـ أداء
األنشطة بشكؿ فعاؿ يجب أف تتـ عممية تبادؿ المعمكمات بيف ىذه اإلدارات كاألقساـ بشكؿ أفقي بيف
اإلدارات في المستكل الكاحد ،كعمكدم بيف اإلدارات في المستكيات المختمفة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ

المرسكمة ،كمنو نقكؿ أنو كمما ازداد التقسيـ الكظيفي لمعمؿ ازدادت أىمية تبادؿ المعمكمات بيف
اإلدارات المختمفة ،كبالتالي تنشأ الحاجة إلى نظاـ المعمكمات) قنديمجي كالجنابي.)2005،

 -3التقدـ العممي كالفني :إف التطكرات العممية كالتقنية لئلنتاج تجعؿ العممية اإلنتاجية أكثر تعقيدان،
فالمشركعات أصبحت كبيرة الحجـ ،كتحتاج إلى تمكيؿ كبير ،كؿ ىذه العكامؿ أدت إلى صعكبة اتخاذ

القرار ،إذ أف كؿ قرار خاطئ يعكد بخسارة كبيرة  ،كبالتالي فالمنظمة تحتاج إلى كـ ىائؿ مف

لمعمكمات الصحيحة المفيدة كالمؤكدة التي يجب أف تتدفؽ بشكؿ منتظـ بيف المراكز اإلدارية المتعددة

في المنظمة (السالمي كالدباغ.(2001،
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 -4العكلمة كالمنافسة الدكلية كالمحمية :إف االقتصاديات المعاصرة تتسـ باالنفتاح عمى العالـ أم تقكـ
عمى اقتصاد السكؽ ،حيث تكجد منظمات عديدة منافسة عمى الصعيد الدكلي كالمحمي)إدريس،
.(2007

خامسان :أمف نظـ المعمكمات

كقد أكد ىادم ( )2006أف أمف المعمكمات كنظميا في البيئة الرقمية يمثؿ حماية المعمكمات مف حيث

تكافرىا كاضفاء الثقة فييا كتأكيد سبلمتيا.

 .1يعبر تكافر المعمكمات :عمي خاصية مف خصائص نظـ المعمكمات الممكف الكصكؿ إلييا

كاستخداميا عمي أساس فكرم في إطار نمط محدد كمطمكب ،كما يصبح في اإلمكاف الكصكؿ إلي

النظاـ عندما يطمب بطريقة معتمدة ككفقا لمكاصفات مبلئمة ليذا لمنظاـ.

 .2تعتبر السرية :خاصية ترتبط بعدـ تغيير البيانات كالمعمكمات أك فقدىا أك إىدارىا كاتاحتيا فقط
ألشخاص ككيانات معتمدة كمصرح ليا فقط باستخداميا ،كتتضمف العمميات التي تستخدـ أساليب

التشفير كالحجب لمحتكيات البيانات كالمعمكمات أك السماح بيا في أكقات كفي طرؽ معتمدة.

 .3أما السبلمة  :فيي خاصية البيانات لممعمكمات الدقيقة كالكاممة التي تحتفظ بدرجة كبيرة مف الدقة
كاالكتماؿ كتتنكع األكلكية كاألىمية النسبية لتكافر المعمكمات كسريتيا كسبلمتيا طبقا لنظاـ المعمكمات

المتاح(ىادم.)2006،

 .4كيقصد بأمف المعمكمات البحث عف سبؿ تكفير الحماية لممعمكمات مف المخاطر التي قد تيددىا مف

خبلؿ استخداـ األدكات المختمفة كاتخاذ اإلجراءات البلزمة لضماف حماية المعمكمات مف األخطار
الداخمية كالخارجية) الطاىر كالخفاؼ.(2011،

 .5كما ُعرؼ أمف المعمكمات بأنو مجمكعة مف اإلجراءات ك التدابير الكقائية التي تستخدـ سكاء في
المجاؿ التقني أك الكقائي لمحفاظ عمى المعمكمات كاألجيزة ك البرمجيات إضافة الى اإلجراءات المتعمقة
بالحفاظ عمى العامميف في ىذا المجاؿ )القحطاني كالغثبر.(2005 ،

سادسا :مراحؿ تطكر مفيكـ أمف المعمكمات

حسب الحميدم كآخركف (2005 (،مر مفيكـ األمف المعمكماتي بتطكرات عدة أدت الى ظيكر ما

يسمى بأمف المعمكمات ،ففي الستينات كانت الحكاسيب ىي كؿ ما يشغؿ العامميف في أقساـ

المعمكمات ،ككاف ىميـ الكحيد ىك كيفية تنفيذ البرامج ،ك لـ يككنكا مشغكليف بأمف المعمكمات بقدر
انشغاليـ بعمؿ األجيزة ككاف فيـ األمنية يدكر حكؿ تحديد الكصكؿ أك االطبلع عمى البيانات مف
خبلؿ منع الغرباء الخارجييف مف التبلعب في األجيزة  ،لذلؾ ظير مصطمح أمف الحكاسيب ك الذم
يعني حماية الحكاسيب ك قكاعد البيانات ،ك نتيجة لمتكسيع في استخداـ أجيزة الحاسكب كما تؤديو مف

منافع تتعمؽ بالمعالجة لمحجـ اليائؿ مف البيانات تغير االىتماـ ليمثؿ السيطرة عمى البيانات كحمايتيا،
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في السبعينات تـ االنتقاؿ الى مفيكـ أمف البيانات كرافؽ ذلؾ استخداـ كممات السر البسيطة لمسيطرة
عمى الكصكؿ لمبيانات إضافة الى كضع اجراءات الحماية لمكاقع الحكاسيب مف الككارث كاعتماد خطط

لخزف كاضافة البيانات كالبرمجيات بعيدا عف مكقع الحاسكب ،ك في مرحمة الثمانينات ك التسعينات
ازدادت أىمية استخداـ البيانات ،كساىمت التطكرات في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات بالسماح ألكثر مف
مستخدـ لممشاركة في قكاعد البيانات ،كؿ ىذا أدل الى االنتقاؿ مف مفيكـ أمف البيانات الى أمف

المعمكمات ،ك أصبح مف الضركرم المحافظة عمى المعمكمات ك تكامميا كتكفرىا كدرجة مكثكقيتيا،
حيث أف اإلجراءات األمنية المناسبة يمكف أف تساىـ في ضماف النتائج المرجكة كتقمص اختراؽ

المعمكمات كالتبلعب بيا ،كحسب) (2010،Pipkinكانت شركة  IBMاألمريكية أكؿ مف كضع تعريؼ
ألمف المعمكمات  ،ك كانت تركز عمى حماية البيانات مف حكادث التزكير كالتدمير أك الدخكؿ غير

المشركع عمى قكاعد البيانات ك أشارت الشركة الى أف أمنا تامان لمبيانات ال يمكف تحقيقو ك كف يمكف
تحقيؽ مستكل مناسب مف أمف المعمكمات.

سابعا :مككنات نظاـ أمف المعمكمات
انزكُىنىجٍبد انًزىفرح فً انًُظًخ

انؼًهٍبد :ػًم انشًء
انصحٍح فً انىقذ انصحٍح

يكىَبد َظبو
أيٍ انًؼهىيبد
IS Security

انثقبفخ وانزركٍس ػهى
حبجبد انؼًم وانًسزخذيٍٍ

انجشر :اكزسبة انًهبراد وانذافؼٍخ وانزذرٌت

شكؿ ( )2مككنات نظاـ أمف المعمكمات

تكجيات أمف كشفافية المعمكمات في ظؿ الحككمة اإللكتركنية (ىادم)2006،

 -1العمميات :تعتبر العمميات ال غني عنيا ألم نظاـ أمف ،فيي جكىرية كذات طبيعة مستمرة
كيحكـ أداة عمميات أمف المعمكمات مجمكعة مف المعايير كتمؾ التي قررتيا المنظمة الدكلية لمتكحيد
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القياسي  ISOالتي تعتبر ذات قيمة كبيرة ألم نظاـ أمف معمكمات ،كتطبؽ العمميات بطريقة منظمة
كما تراجع باستمرار في إطار الخبرة المتراكمة بغية استبعاد األخطاء كالمخاطر.

-2

البشر :الذيف يمثمكف (العامميف ،المستشاريف ،المتعاقديف ،الفنييف) كينجزكف كؿ العمميات

كالخدمات ،كيحتاج إلي تكاجدىـ بأعداد كتخصصات مبلئمة كبميارات كخبرات كدافعية مناسبة.

-3

التكنكلكجيا  :تعتبر متكافرة كجاىزة ،كلمنتجاتيا دكرات حياة قصيرة نسبيا لككف سكؽ التكنكلكجيا

ذات طبعة تنافسية كيتكافر ليا عدد كبير مف المنتجيف كالمكرديف كالبائعيف كالمكزعيف الذيف يأتكف
كيذىبكف ،كقد يندمجكف في شركات أكبر أك قد يخسركف كيخرجكف مف سكؽ األعماؿ كيجعؿ ذلؾ مف
الصعب تقييـ التكنكلكجيا عما كانت عميو في الماضي .

-4

الثقافة  :ترتبط بتفسير بيئة األعماؿ كتتعمؽ بأخبلقيات المنظمة تجاه المجتمع ،حيث يككف

إلدارة المنظمة دك ار رئيسيا تؤديو في حفظ ثقافة المنظمة المتكافقة مع ثقافة مجتمعيا ،كمف أمثمة

الثقافات الناجحة في إدارة أمف المعمكمات بمجاليف رئيسييف( :االستخبارات ،األمف كالدفاع)

(ىادم.)2006،

كذكر كؿ مف) Whitman& Mattord(2011في كتابيما المعنكف" مبادئ أمف المعمكمات "بأنو

الحفاظ عمى سرية كتكفر كسبلمة المعمكمات كأصؿ ،في مراحؿ المعالجة كالحفظ كالنقؿ ،كيتحقؽ ذلؾ
عبر التطبيؽ الفعمي لمسياسات األمنية كمف خبلؿ تعزيز الكعي كالتعمـ كالتدريب " كيرل كبلىما أف أم

مؤسسة تيدؼ لتحقيؽ إدارة ألمف نظـ المعمكمات فإنو يجب أف يشمؿ المككنات التالية:

أ -األمف المادم :بما يشممو مف مصادر كممتمكات كمباني لمنع الكصكؿ غير المشركع.
ب -أمف األفراد :لحماية األفراد كالمجمكعات الذيف ليـ حؽ الكصكؿ لممعمكمات.
ج -أمف العمميات :لحماية األنشطة كالعمميات التي يقكـ بيا المخكلكف.

د -أمف االتصاالت :لحماية الكسائط كالتكنكلكجيا المستخدمة كالمحتكل.

ق -أمف الشبكات :لحماية مككنات الشبكة كالتراسؿ كالمحتكيات.
ك -أمف البيانات :لحماية سرية كسبلمة كتكافر المعمكمات.

ثامنان :خصائص نظـ كتطبيقات شبكات المعمكمات الحديثة( :ىادم)2006،
 -1االعتمادية  :تتأثر المنظمات بتطبيقات كنظـ المعمكمات ،ك قد ساىـ استخداـ نظـ المعمكمات
المتزايد في تعميؽ التغييرات األساسية التي تحدث في اإلجراءات التنظيمية الداخمية بؿ أدل إلي تبديؿ
كتغيير طريقة تفاعميا مع الجميكر ،كحاؿ فشؿ نظاـ المعمكمات يصبح مف المستحيؿ االستمرار في

اإلجراءات الحالية بدكف ىذه النظـ ،كيصعب العكدة مرة أخرم إلي اإلجراءات التقميدية ،أك االعتماد

عمي ميارات العامميف اليدكية كالحاجة الى عدد كبير مف القكم العاممة لبلستمرار في أداء كظائفيا
بنفس أداء نظـ المعمكمات لمنافسة المنظمات األخرل.
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فيمكف مبلحظة تأثير فشؿ نظاـ المعمكمات اإللكتركني عمي األداء كفعالية الخدمات كانتظاـ حركة
المعامبلت عمي شركات خطكط الطيراف كالبنكؾ كغيرىا مف المنظمات التي ال تستطيع االستغناء عف
التطبيقات كالخدمات كالنظـ اإللكتركنية المتقدمة ،فإف نمك االعتماد عمي نظـ المعمكمات بمعدالت غير

مسبكقة ،تظير الحاجة الممحة لتكفير الثقة كالشفافية ليذه النظـ المستمرة في التطكير كالتكاجد في

المستقبؿ.

 -2قابمية تعرض النظـ كالتطبيقات لمضرر:
أف استخداـ نظـ المعمكمات قد زاد بطريقة ىائمة مما أدم إلي ظيكر فكائد كبيرة لممنظمات كاألفراد
المستخدميف ليا ،إال أف ىناؾ فجكة كبيرة بيف الحاجة لحماية ىذه النظـ كالتطبيقات كدرجة األمف

المكجكدة بالفعؿ ،فقد أصبح االعتماد عمي تكنكلكجيات المعمكمات كاالتصاالت الغير مكثكؽ منيا
لدرجة كبير ،فمذلؾ تتعرض نظـ المعمكمات كتطبيقاتيا عمي شبكات اإلنترنت لميجمات أك لمفشؿ بإفشاء
سرية معمكماتيا كعدـ حفظ خصكصية بيانات الييئات كالمتعامميف معيا أك التأخر في تكافرىا في الكقت

المبلئـ ،حيث تكجد مخاطر جمة مف الكصكؿ غير المعتمد كاالستخداـ غير المبلئـ كىناؾ الكثير مف
نظـ المعمكمات عامة ك خاصة كتمؾ المستخدمة في األغراض الحربية كاألمنية كالبنكؾ كالمستشفيات
كغيرىا تمثؿ أرضية خصبة لئلرىاب المعمكماتي المتنامي اليكـ ،كفي إطار التطكرات المتبلحقة المتمثمة

في تزايد الحاسبات اآللية ،زيادة قدرة كقكة الحاسبات ،نمك الشبكات كعدد مستخدمييا ،تعزيز نفعية نظـ

المعمكمات كزيادة تعرضيا لمضرر كالخطر جعؿ مف الصعكبة تحديد مكقع المشكبلت التي يتعرض ليا

النظاـ لمعمؿ عمي تصحيحيا لمقياـ بكظائؼ كمتطمبات النظاـ األخرل لمنع تكرار حدكثيا ،مع نمك نظـ
شبكات المعمكمات كاستخدامات الشبكات الخارجية أدم إلي مضاعفة أكجو األخطار حيث تقع ىذه

المظاىر خارج نطاؽ رقابة كحقكؽ األطراؼ المتعاممة مباشرة مع النظـ.
 -3بناء الثقة:

يجب أف يثؽ مستخدمي نظـ المعمكمات في أم منظمة أنيا تعمؿ بدكف أخطاء أك مشكبلت غير

متكقعة ،كما أف النظـ كالتكنكلكجيات المرتبطة بيا قد ال تكتشؼ في المدل القريب حيث أف النمك
كاإلبداع البلحؽ قد يحجب كلذلؾ فإف الكصكؿ لتأميف الشبكات كاعداد تكجييات كمعايير أمف جيدة قد
تنبع نتيجة لمتطمبات المستخدميف ذاتيـ ،كفقد الثقة في النظاـ قد ينبع مف سكء االستخداـ أك عدـ تمبية

التكقعات ،كلذلؾ تحتاج نظـ المعمكمات إلي تكفير كبناء إجراءات كقكاعد مقبكلة لكؿ األطراؼ المتعاممة
معيا حتى تقدـ خدمات جيدة تزيد مف الثقة كالمصداقية في ىذه النظـ .

31

تاسعان :الغرض العاـ مف تحقيؽ أمف نظـ المعمكمات:

أف المنظمات تسعى لتحقيؽ أمف نظـ المعمكمات لتحقيؽ الثالكث المسمى( (CIA Triangleكيعني
السرية كالخصكصية ،Confidentialityالتكاممية كالسبلمة  ،Integrityك Availabilityالتكفر

كاإلتاحة ىذه الغايات المرجك تحقيقيا ،إنما ىي الصفات التي يجب تكافرىا في المعمكمات كصفات

تؤىميا لتصبح معمكمات ذات قيمة (.)Whitson،2003
كعند ذكر كممة أمف المعمكمات فإف أكؿ ما يتبادر إلى الذىف غالبان ىك كشؼ معمكمات كاف يجب أف

تبقى س انر ،كالحقيقة أف الحفاظ عمى سرية المعمكمات ال يعدك أف يككف جانبا كاحدان مف جكانب األمف،

أما المتخصصكف فيعتبركف أف ألمف نظـ المعمكمات مككنات ثبلثة عمى درجة كاحدة مف األىمية
(الغثبر ك القحطاني.)2009،

كتعتبر ىذه العناصر أك المككنات بمثابة مبادئ أساسية البد مف تكاجدىا كىي) :أبك مغايض(2004،

 -1السرية :حيث أف النظاـ اآلمف ىك النظاـ الذم يضمف سرية كخصكصية البيانات المخزنة فيو،
كبالتالي إتاحة ىذه البيانات فقط ألصحابيا ،إضافة إلى تأميف الطرؽ المناسبة لحمايتيا مف القراءة أثناء

نقميا عبر شبكة االتصاؿ كيحقؽ ذلؾ مف خبلؿ مجمكعة مف الطرؽ تقدـ مستكيات مختمفة مف درجات
األماف كسرعة نقؿ المعمكمات.

 -2التكاممية كالسالمة :تعني سبلمة المعمكمات بصفة عامة ،كيقصد بالتكاممية حماية البيانات مف

عمميات الحذؼ كالتخريب ،كيتـ تأميف ذلؾ مف خبلؿ مجمكعة مف األساليب تكفرىا نظـ قكاعد البيانات
كقكائـ الكلكج كالصبلحيات باإلضافة إلى عبلقات الترابط ما بيف البيانات المخزنة فييا ،كيتككف عنصر

سبلمة المعمكمة مف شقيف:

أ -االكؿ سبلمة المعمكمة كيعني عدـ تغيير المعمكمات بشكؿ غير مبلئـ سكاء عف قصد أك بغير
بقصد.

ب -الثاني سبلمة المصدر كتعني الحصكؿ عمى المعمكمة مف مصدرىا األصمي.

 -3التكفر كاإلتاحة :يؤمف النظاـ اآلمف استم اررية كصكؿ المستخدميف إلى المعمكمات الخاصة بيـ دكف
أم تأخير ،كليذه الخاصية عدد مف الخصائص المتمثمة في:

أ -المقاكمة كىي قدرة النظاـ عمى الحفاظ عمى نفسو مف العمميات التي تجعمو غير متاح لممستخدميف
غير المخكليف باستخدامو ،مثؿ أف يككف النظاـ قاد ار عمى منع تنفيذ استعبلمات تتطمب حجز حيز

كبير مف ذاكرة الخادـ.

ب -كسيكلة االستخداـ.

ج -المركنة كالمتمثمة في تكفر اإلمكانيات كاألدكات التي تمكف مف إدارة النظاـ دكف تكقؼ المقدرة
عمى التكسع لسد الحاجات المستقبمية (جامعة الدكؿ العربية.(2012،
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د -كيمكف القكؿ أف األبعاد األساسية الثبلثة إلدارة أمف المعمكمات)السرية ،كالسبلمة ،كالتكفر(البد مف
تكفرىا في كؿ النظـ ،كلكف قد يغمب أحدىا عمى اآلخر حسب طبيعة المعمكمات كالمنظمة كالظركؼ

المحيطة بيا ،كاألىـ مف ذلؾ كمو التكازف بيف المنع ك االستخداـ كمف المعركؼ أف اتخاذ قرار المنع
الكمي سيؿ جد نا كلكنو غير مناسب كغير مفيد دائما)القاسـ.(2007،
حققت

IS
المعمكمات

اإلربحخ
انساليخ
انسرٌخ

مف الخارج
مف الداخؿ

شكؿ ( )3يكضح تحقيؽ أمف المعمكمات

المصدر :جرد بكاسطة الباحث

 االتاحة :يؤمف النظاـ اآلمف استم اررية كصكؿ المستخدميف إلى المعطيات الخاصة بيـ دكف أم تأخير.كليذه الخاصية عدد مف السمات المتمثمة في :المقاكمة  Resistanceكىي قدرة النظاـ عمى الحفاظ
عمى نفسو مف العمميات التي تجعمو غير متاح لممستخدميف المخكليف باستخدامو.

 السالمة :تعني سبلمة المعمكمات بصفة عامة ،كيقصد بالتكاممية حماية البيانات مف عمميات الحذؼكالتخريب.

 السرية:النظاـ اآلمف ىك النظاـ الذم يضمف سرية كخصكصية البيانات المخزنة فيو ،كبالتاليإتاحة ىذه البيانات فقط ألصحابيا ،إضافة إلى تأميف الطرؽ المناسبة لحمايتيا مف القراءة أثناء

نقميا عبر شبكة االتصاؿ.

عاش ارن :الرقابة عمى نظـ المعمكمات:
تعمؿ نظـ المعمكمات عمى تقديـ المعمكمة المناسبة لئلدارة لمساعدتيا في اتخاذ الق اررات كنظ انر ألىمية

ىذه المعمكمات البد مف تأميف البيئة المستقرة ليا كالرقابة المستمرة عمى نظـ المعمكمات كتنقسـ الرقابة

الى عدة أشكاؿ حسب )النجار.(2010 ،
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 -1الرقابة عمى التجييزات المادية:
أ -الرقابة عمى أمف المكقع لحماية مكقع المعمكمات مف السطك كالتخريب.
ب -الرقابة عمى مخاطر عجز المعدات عف العمؿ كادامة مصادر الكيرباء كالتأكد مف التيكية.
 -2الرقابة عمى االجراءات:

كتتمثؿ في متابعة االجراءات المعيارية التي البد مف اتباعيا عند الدخكؿ الى النظاـ مف تعريؼ
المستخدـ كتحديد صبلحيتو .

 -3الرقابة عمى التطبيقات:

كىي مراقبة خاصة عمى تطبيقات الحاسكب لحمايتيا مف المخاطر التي تيددىا كتنقسـ الى:

أ -الرقابة عمى المدخبلت كالمخرجات.
ب -الرقابة عمى المعالجة.

ج -الرقابة عمى تخزيف المعمكمات.
-4دكاعي إدارة ألمف المعمكمات:

قد ال يختمؼ اثناف حكؿ أىمية أف تككف عمميات أمف المعمكمات ،مككمة ألشخاص محترفيف كمتمكنيف
كيتكفر ليـ قسط كاؼ مف التدريب كالتعميـ كاإلمكانات التعميمية المستمرة لمتابعة الجديد كالمتغير في

ىذا الحقؿ  ،كيرل خبراء أمف المعمكمات في المؤسسة الكطنية لممقاييس كالتكنكلكجيا )(NIST,2006
أف:

أ -أمف المعمكمات ىي جزء أساسي مف عمميات اإلدارة الناجحة.

ب -أمف المعمكمات يجب أف يحقؽ رؤية كأىداؼ المؤسسة.
ج -أمف المعمكمات يجب أف ينفذ برؤية اقتصادية فعالة.
د -دراسة أنظمة أمف المعمكمات شاممة كمتكاممة.

ق -مسئكلية المعنييف بأنظمة المعمكمات ىي داخؿ كخارج المؤسسة.
ك -تحقيؽ أمف المعمكمات يتطمب دراسة كاعية إلدارة المخاطر.

ز -أمف المعمكمات يتأثر بالعكامؿ االجتماعية.

ح -تتطمب برامج أمف نظـ المعمكمات إعادة تقييـ دكرية.

بؿ كيعتبر أمف المعمكمات أحد العناصر التي تقاس بناء عمييا نجاحات نظـ المعمكمات ،أم أنو أصبح

أحد الركائز اليامة في تقييـ جكدة نظـ المعمكمات).(Al-adaileh,2009
-5المخاطر التي قد يتعرض ليا أمف المعمكمات
الميددات تتدرج مف المخاطر التقميدية كأم ماؿ منقكؿ ،إلى مخاطر خاصة بطبيعة عمؿ جياز

الحاسكب كأحد مككنات نظاـ المعمكمات ككظائفو ،كتنتيي بأف يككف ىذا الجياز مصدر تيديد
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اآلخريف ،كما عمينا أف ندرؾ أيضان أننا كؿ يكـ أماـ جديد مف التقنيات كالبرمجيات كالبركتكككالت التي

قد تستغؿ في أعماؿ غير مشركعة ،كعميو فاف تصنيؼ كتحديد المخاطر يتبايف بحسب النظرية
كالمعايير المختمفة كلكنيا ال تختمؼ في جممتيا عف بعضيا)عرب.(2002،

كحسب الحميد كنينك )2007(،فاف مصادر التيديدات تنقسـ إلى داخمية كخارجية:

أ -التيديدات مف الداخؿ:

 كىي التيديدات التي تنشأ مف داخؿ المنظمة مف خبلؿ العامميف في المنظمة الذيف يعممكف كجزء

مف أنظمة معمكماتيا ،كيقكمكف باستخداميا في تحقيؽ مصالح معينة ،فإذا عرؼ أحد المكظفيف غير
المخكليف كممة المركر الخاصة بأحد أنظمة المعمكمات ثـ قاـ بالدخكؿ إلى النظاـ ،تتعرض المنظمة
لمتيديد حتى لك لـ يقـ باستخداـ كممة المركر لمدخكؿ لمنظاـ ،أما إذا استخدميا فإف الخطر يككف قد
كقع بشكؿ فعمي.

 تسريب المعمكمات مف مستخدمي النظاـ كمف ليـ الحؽ في الكلكج لمنظاـ عف قصد أك غير قصد.

ب -التيديدات مف الخارج :كىي التيديدات مف خارج المنظمة ،كتكمف الخطكرة فييا بعدـ أك صعكبة
معرفة المخترؽ ،كأىدافو مف كراء االختراؽ ،كمدل اختراؽ النظاـ ،كتتمثؿ أىـ التيديدات فيما يمي:
 تيديدات البرمجيات :كتشمؿ حذؼ البرنامج أك سرقتو أك تشكييو بتعطيؿ االجيزة أك إصابتيا
بالفيركسات.

 تيديدات االجيزة  :كتشمؿ سرقة االجيزة ،أك العبث فييا أك تدميرىا أك تعريضيا لمتمؼ مف خبلؿ

الحريؽ أك فيضانات المياه أك الطاقة الكيربائية.

 تيديدات المعمكمات  :كتشمؿ حذؼ المعمكمات أك المسح ،أك التشكيو الناتج عف مشاكؿ األجيزة
كالبرامج ،كالسرقة.

اف االعتقاد السائد أف الجزء األعظـ مف تيديدات نظـ المعمكمات يأتي غالبا مف المصادر الخارجية،
كلكف عمى النقيض مف ذلؾ فإف األشخاص الذيف منحكا حؽ الكصكؿ المعتمد لمنظاـ قد يككنكف أكثر

فتكان بنظـ المعمكمات ،فعمى الرغـ مف أنيـ قد يككنكا مؤتمنيف أك عامميف مف ذكم النكايا الحسنة فإنيـ

ربما بفعؿ التعب أك اإلرىاؽ أك التدريب غير المبلئـ قد يقترفكف أفعاال غير متعمدة قد تسيـ في حذؼ
كميات كبيرة مف المعمكمات اليامة لممنظمة التي يعممكف بيا ،كفي حالة ككف األشخاص غير مؤتمنيف
فإنيـ يسيئكف استخداـ نظـ المعمكمات مف خبلؿ العبث كالتبلعب في النظاـ بطرؽ متعمدة بغية
االستغبلؿ أك الثراء الذاتي لئلضرار بالمنظمة التي يعممكف بيا (الشبمي.)2009،

 -6تيديد نقص التدريب كالتكعية :إف نقص التدريب كالتكعية المبلئمة في أمف المعمكمات تسيـ في
أضرار باستخداـ نظـ المعمكمات ،كبدكف تنظيـ دكرات تدريبية مبلئمة قد يجيؿ كثير مف العامميف
المستخدميف باألضرار النابعة مف سكء استخداـ نظـ المعمكمات ،كما قد ال يستخدمكف أم مقاييس أمف
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حتى البدائية منيا ،مما قد يؤدم إلى ممارسات كأفعاؿ تسيئ ألمف نظـ المعمكمات ،كقد يؤدم لتنكع
الكبير لمستخدمي نظاـ المعمكمات كالمتعامميف معو )العاممكف ،المستشاركف ،العمبلء ،المنافسكف
كالجميكر العاـ فيما يتعمؽ بتكعيتيـ كتدريبيـ كاىتماماتيـ المختمفة كالمتفرقة في ظيكر صعكبات خاصة

أمف المعمكمات كنظميا(الشبمي.)2009،

كلقد قسـ الحمداف كالقاسـ (2004)،التيديدات التي تؤثر عمى نظـ المعمكمات إلى:

أ -التيديدات الطبيعية:كالزالؿ ،كاألعاصير ،كالفيضانات ،كالنيراف ،كارتفاع درجات الح اررة ،كالرطكبة
العالية.

ب -التيديدات الناتجة :عف أسباب تقنية كانقطاع التيار الكيربائي أك حدكث عطؿ في أحد مككنات
نظـ المعمكمات كاألعطاؿ الخاصة بتكنكلكجيا المعمكمات كتكقؼ خادـ عف العمؿ أك عطؿ في أحد
الحكاسيب أك شبكات االتصاؿ أك البرامج.

ج -التيديدات الناتجة :عف أعماؿ تخريبية بفعؿ االنساف كتتضمف:
 االفعاؿ المقصكدة.

 االفعاؿ غير المقصكدة.
كفي أمف المعمكمات األعماؿ غير المقصكدة يتـ التعامؿ معيا باعتبارىا مقصكدة ألف كثي ار مف

األعماؿ المقصكدة يدعي فاعمكىا بأنيا غير مقصكدة (الحاج عمي.)2008،

ليككف التصنيؼ األكثر جدال حيث افترضا نظامان ثبلثي األبعاد لتصنيؼ ميددات أمف نظـ المعمكمات
ككانت ىناؾ ثبلث محاكر رئيسية حيث المحكر األكؿ ىك مدل تكرار)اتساع (التيديدات ،أما المحكر

الثاني ىك مصدر التيديد) داخمي ،خارجي(،أما المحكر الثالث ىك نطاؽ التيديد أم الجية)مككف نظـ
المعمكمات) التي تتعرض ليذا التيديد (.(Geric and Hutinski,2007
 -7العكامؿ المؤثرة كتأثير كؿ عامؿ ىي عمى النحك التالي بناء عمى مسح إحصائي عف عدد حكادث
أمف المعمكمات في النظـ اآللية تـ اعداده مف قبؿ (الحككمة األمريكية )2011،كجد إف:
أ -األفعاؿ غير المقصكدة كتمثؿ ( )%50مف نسبة الحكادث في أمف المعمكمات.

ب -عدـ أمانة العامميف في الحاسب اآللي كتمثؿ()%20 -15مف نسبة الحكادث.
ج -االبتزاز كالضغط المطمبي كتمثؿ( )%10مف الحكادث.

د -المياه كالسكائؿ كعدـ االلتزاـ بالمكاصفات البيئية كتمثؿ(.)%10

ق -االعتداء الخارجي ال يتجاكز (.)%5

ك -الككارث الطبيعية كالحريؽ كيمثؿ(.)%10

 -8مف خالؿ ما تقدـ ،نضع تقسيما لتيديدات كانتياكات أمف نظـ المعمكمات كالتالي:
أ -التيديدات الداخمية.
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ب -التيديدات الخارجية كبدكرىا تنقسـ إلى:
 تيديدات البنية التحتية لنظـ المعمكمات .
 تيديدات األفراد.

 تيديدات الطبيعة كما تحدثو الككارث الطبيعية كالزالزؿ أك الفيضانات أك ظركؼ البرد القارس ،أك

مكجات الح اررة الشديدة

 تيديدات االحتبلؿ الصييكني) بالقصؼ كالتدمير الشامؿ كالحصار)(الدنؼ.)2013،

 -9مف ميددات أمف نظـ المعمكمات:

أ -الفيركسات :ظاىرة فيركسات الحاسكب ليست جديدة بؿ تعكد إلى نياية االربعينات ،كقد كرد ذكرىا
ألكؿ مرة في مقاؿ نشره )جكف فكف نيكناف( سنة  ،1949كظيرت بعض عكارض الفيركس في أكائؿ
الخمسينات إال أنيا بقيت محدكدة ،ككاف أكؿ انتشار لمفيركسات في األجيزة الشبكية عاـ  ،1983حيث

ظيرت مع نظاـ التشغيؿ  Unixكقد أثارت ضجة في الساحة العممية كالعممية ،كلـ تسمـ كبرل الشركات
مف ىذا الفيركس ،ككصمت خسارة الشركات ماال يقؿ عف  100مميكف دكالر(نزار.)1994،

كلنعرؼ مخاطر الفيركسات كميدد ألمف نظـ المعمكمات تخيؿ أنو في مقابمة مع (قناة العربية)2010،

أبمغ المشرؼ عمى كرسي أبحاث أمف المعمكمات عف إرساؿ  540مميكف فيركس حاسكب إلى المممكة
العربية السعكدية خبلؿ الربع الثاني مف عاـ  2010مف جيات مجيكلة ،لذلؾ اعتبرىا الكثير مف

الباحثيف أنيا مف أكثر جرائـ الحاسكب إمعانا في الشر).)Parker,1998;Elliot,2000

ضرر بنظاـ
 تعريؼ الفيركس :يعرؼ الفيركس بأنو أم برنامج أك مجمكعة مف التعميمات قد تمحؽ أ ا

المعمكمات أك ما يحتكيو مف معمكمات كلدييا القدرة عمى التخفي كالتكسع كاالنتشار(.)Hyatt،2011
 كترجع عكامؿ انتشار الفيركسات إلى:

 -انتشار الشبكات  :تزداد اليجمات في بيئة االنترنت ،كقد يحدث ذلؾ آليان دكف تدخؿ مف البشر.

 -زيادة تعقيد األنظمة  :حيث تزداد الثغرات التي مف الممكف أف تشكؿ أداة لتفاقـ المشكمة األمنية.

 سيكلة اإلضافة إلى النظـ :حيث أف اإلضافات) (Add Plug inكأدكات التكسعة( Extension )systemsكما يطمؽ عميو) )Scriptsتقكـ بإنياؾ األنظمة األصيمة (Macgraw& ،2000

.)Morriset

ب -البرمجيات الضارة:
ينفرد متخصصك تقنيات المعمكمات في التفريؽ بيف األنكاع المختمفة مف الفيركسات ،حيث ال يميز
الكثير مف الناس بيف الفيركسات كغيرىا مما يعرض الحكاسيب لمخطر كالديداف كأحصنة طركادة ،ك
غير ذلؾ ،كنجمؿ كؿ أنكاع الضرر التي تمحؽ بأنظمة المعمكمات تحت عنكاف أشمؿ كىك البرمجيات

الضارة  Malicious Softwareحيث تعمؿ عمى تقميص أداء مكارد النظاـ (الدنؼ.)2013،
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كمف البرمجيات الضارة :

 الديداف  :كىي برامج حاسكبية مستقمة بذاتيا ،تجد ضالتيا ك تنتشر في أجيرة الشبكة المحمية.
 أحصنة طركادة ( :(Trojansكىي برامج تبدك عادية لكنيا تحمؿ في جكانبيا الخطر الغير متكقع
بما تقدمو مف ضرر خفي( بسيكني.) 2007،

 برامج التجسس  :كىي برمجيات تقكـ بجمع معمكمات شخصية بدكف معرفة األفراد أك بدكف إذف
منيـ ،ثـ تقكـ بإرساؿ ىذه المعمكمات إلى طرؼ ثالث) اشخاص ،أك شركات ،أك خادمات )Servers
كبطبيعة الحاؿ فإف ىذه المعمكمات قد تككف حرجة كتسبب الخسائر أك تتعرض لسكء االستخداـ ،كمف

األمثمة عمى ىذا النكع مف البرمجيات الخبيثة برامج الدعاية كالبرمجيات المساعدة  Adwareك
برمجيات التمكيث  ،Malwareكبرمجيات رخيصة االستخداـ  Eualwareكتختمؼ عف الديداف
كالفيركسات ككنيا ال تنسخ نفسيا كتستغؿ برمجيات التجسس الثغرات األمنية لنظـ التشغيؿ كبرامج

استعراض االنترنت ألغراض تجارية أك تخريبية أك بيع المعمكمات لمؤسسات إعبلنات أك شركات عف

طريؽ سرقة المعمكمات الشخصية لممستخدـ ،كمراقبة نشاطو أثناء تصفح شبكة الكيب( بسيكني،

.)2007

 مسجالت ضربات المفاتيح  :كىي برمجيات صغيرة تقكـ بتسجيؿ ضربات المفاتيح التي يقكـ بيا

المستخدـ كذلؾ سعيان اللتقاط كممات المركر كتخزينيا ،أك معمكمات خاصة كأرقاـ بطاقات االئتماف

)األلفي كآخركف.)2011،

ج -التنصت

 عرؼ التنصت بأنو قياـ المياجـ أك المقتحـ ) (hackerبمراقبة ما يدكر بالشبكة ،كما يتـ تبادلو فييا
مف رسائؿ ،كذلؾ بيدؼ الحصكؿ عمى معمكمات ييتـ بيا الضحية بإبقائيا في طي الكتماف أك مف
األسرار الخاصة بو (داككد.)2004،

 كيرل أف التنصت ال يحدث إال في حاؿ تـ استخداـ الشبكات ذات البنية عامة الكصكؿ ،كغير

المحمية كككسيمة لمجابيتو يتـ بناء شبكات خاصة افتراضية أك شبكات تمرير أمف لمبيانات كتشمؿ
مراقبة الرسائؿ كاعادة ارساليا(.)King،2003

د -التزكير
كيسمى ىذا االنتياؾ إقحاـ المعمكمات كتعديميا(  ،)Data Injection and Modificationحيث يقكـ
مف ىاجـ نظاـ المعمكمات عبر الشبكة بتغيير أك تعديؿ البيانات كمف ثـ إعادة إرساليا كىك بذلؾ قد
يمجأ الستخداـ أساليب أخرل كالتنصت أك االقتحاـ كلحؿ ىذه اإلشكالية يمجأ خبراء أمف المعمكمات إلى

المجمكع االختبارم)  (Checksumكىك عبارة عف رقـ يتـ احتسابو بناء عمى مجمكعة مف البيانات،
كيستخدـ لمتأكد مف سبلمة البيانات المنقكلة ،بحيث يقكـ الطرؼ المرسؿ باحتسابو قبؿ إرساؿ البيانات،
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كيقكـ الطرؼ المستقبؿ بالشيء نفسو كالغرض مف ذلؾ اكتشاؼ أم تغيير متعمد لمبيانات قد قاـ بو
الشخص المياجـ (داككد.)2004،
ق -قرصنة المعمكمات أك التطفؿ:
يسمع الكثير عف ما يسمى بالياكرز ك نتساءؿ كيؼ يتـ ذلؾ ،في الحقيقة أنو مع انتشار برامج
القرصنة ككجكدىا في الكثير مف المكاقع أصبح مف الممكف اختراؽ أم جياز حاسكب ك بدكف عناء
كيعرؼ كبل مف التطفؿ بأنو أم مجمكعة فعاليات تحاكؿ التدخؿ في سبلمة كخصكصية كتكفر

المكارد ،كنذكر ىنا ثبلثة أصناؼ مف المتطفميف(:الحمامي كالعاني.(2007،

 المتنكر( :(Masqueraderكىك فرد غير مخكؿ باستخداـ الحاسكب كيخترؽ السيطرة بالكصكؿ

لمنظاـ لبلطبلع عمى امتيازات المستفيديف القانكنيف كىك عمى الدكاـ مف خارج المؤسسة.

 الفضكلي(:)Misfeasorىك مستفيد مخكؿ يصؿ إلى بيانات كممفات كبرامج أك مكارد ليس مخكؿ
بالكصكؿ إلييا ،أك ىك مخكؿ بالكصكؿ لكنو يسيء االستخداـ مف أجؿ مصمحتو الشخصية ،كىك

بصكرة عامة مف داخؿ المؤسسة.

 المستخدـ السرم( :)Clandestine Userكىك مستخدـ يسعى الى السيطرة عمى اإلشراؼ لمنظاـ
يتـ استخداميا مف أجؿ تغيير التدقيؽ ك سيطرة الكصكؿ أك لمتيرب مف مجمكعة التدقيؽ ،كىك يمكف أف

يككف مف خارج النظاـ أك جزء منو ،كبصكة عامة يطمؽ عمى المتطفؿ مصطمحات مختمفة مثؿ
Hackerىاكر ،أك كاسر الخصكصية  Crackerكفي كؿ األحكاؿ فإف ىدؼ المياجـ السيطرة عمى

النظاـ كيستخدـ المتطفؿ كممات المركر لمكصكؿ إلى غايتو في اقتحاـ النظاـ.

 -10اليندسة االجتماعية:

حسب كؿ مف القحطاني كالغثبر (2009)،ك) Pipkin,(2010كىي استخداـ المياجـ حيؿ نفسية كي
يخدع بيا مستخدمي الحاسب االلي ليتمكف مف الكصكؿ الى محتكيات تمؾ االجيزة مف معمكمات

مخزنة ،كتتعدد أساليب اليندسة االجتماعية كمف أىميا:

أ -أسمكب االقناع :كينقسـ الى عدة طرؽ منيا:

 اإلقناع المباشر :في ىذه الطريقة يتذرع المياجـ بالحجج المنطقية كالبراىيف لحفز الضحية عمى
التفكير المنطقي كالكصكؿ لنتيجة يرغب بيا المياجـ.

 اإلقناع غير المباشر :يعتمد ىنا المياجـ عمى االيحاءات النفسية كحث الضحية عمى قبكؿ مبررات
المياجـ دكف التفكير المنطقي فييا كتحميميا مف خبلؿ اطبلؽ عبارات تستثير المستيدؼ نفسيا أك ببث
مشاعر الخكؼ أك مشاعر الحماس في نفسو لمعميؿ عمى تشتيت ذىنو كتشكيش نظرتو لؤلمكر كبالتالي

قدرتو عمى التفكير المنطقي.
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ب -أسمكب انتحاؿ الشخصية :كتعني تقمص شخصية إنساف آخر سكاء كاف شخص حقيقي أك كىمي
فمف الشخصيات التي يكثر انتحاليا شخصية فني الحاسكب ،شخصية المدير ،شخصية عامؿ النظافة
كشخصية السكرتيرة ،كيستطيع منتحؿ الشخصية الكصكؿ الى المعمكمات التي يريدىا عف طريؽ الخداع.

ج -أساليب اخرل :ىناؾ العديد مف الكسائؿ األخرل في اليندسة االجتماعية كيمكف استخداميا في
أماكف تكاجد المنظمات أك في فضاء االنترنت كعبر الكسائؿ االلكتركنية فكثي ار مف الناس تأتييـ رسائؿ
الكتركنية(ايميؿ) بتغيير حسابو أك مجرد الدخكؿ لحسابو فإذا ما رد عمى ىذه الرسالة كدخؿ لذلؾ المكقع

الشبيو المنتحؿ لشخصية المكقع االصمي فانو يككف قد أعطى بياناتو السرية ألصحاب ىذا المكقع البديؿ
لذلؾ تعتبر اليندسية االجتماعية مف أسيؿ الطرؽ كأكثرىا فعالية حيث أنيا تتعامؿ مع العنصر البشرم
أم الجانب األضعؼ ألمف المعمكمات)القحطاني كالغثبر.(2009،

 -11الميددات الطبيعية كالبيئية الخارجية لنظـ المعمكمات

ىناؾ عدة ميددات ،يذكر منيا ما ىك كثير الحدكث في بيئتنا الفمسطينية كخصكصان في قطاع غزة

حسب (الزىيرم.)2008،

أ -الحرارة العالية :فالحاسكب الشخصي شأنو شأف األجيزة الكيربائية االخرل ،فيو الكثير مف القطع
التي تكلد ح اررة أثناء عممية التشغيؿ مما يؤدم إلى ارتفاع درجة الح اررة داخؿ الحاسكب بمعدالت أعمى
مف البيئة المحيطة لو ،لذا يتـ تجييز الحاسكب بمراكح داخمية تعمؿ مع بداية التشغيؿ ،لغرض تقميؿ

درجة الح اررة لممعدؿ المقبكؿ ،كارتفاع درجة الح اررة الخارجية إلى أكثر مف المعدالت ( )33-16درجة
مئكية قد يؤدم إلى تضرر الحاسكب .

ب -عكامؿ التآكؿ :مثؿ الماء كاألمبلح التي تعتبر مف المكاد الخطرة عمى الحاسكب كيجب حماية
الحاسكب مف األشياء التالية:
 انسكاب الماء أك أم سكائؿ أخرل.

 فيضاف المياه كدخكؿ الماء إلى الحاسكب
 نتيجة تراكـ األمبلح بسبب تعرؽ جسـ اإلنساف

 الترشيح الناتج عف تسرب المياه الرطبة إلى داخؿ الحاسكب

 أكسدة نقاط الدارات كبالتالي تفقد كظيفتيا في كصؿ الدارات مما يعطؿ الحاسكب.

ج -عكامؿ بيئية كخارجية كىي دائمة الحدكث ،كتراكميا يؤدم إلى مشاكؿ ألجيزة الحاسكب ك
مككنات نظـ المعمكمات بشكؿ عاـ كقد ذكر منيا:

 الغبار :حيث يمكف اف يؤدم إلى تشكيؿ طبقة عازلة ح ارريان كىذا يقمؿ مف تبديد الحاسكب لمح اررة

الناتجة ،أك تعطيؿ مزكد الطاقة ،أك تعطؿ األقراص الصمبة كمحركات االقراص المضغكطة.
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 المجاؿ المغناطيسي :في حاؿ تعرض الحاسكب الشخصي إلى مجاؿ مغناطيسي عالي ،فاف
المككنات الممغنطة فيو مثؿ القرص الصمب قد تتأثر ،كيتـ فقد المعمكمات المخزنة عمييا.
 تذبذب الطاقة :إذ تصنؼ المشاكؿ الناتجة عف تأثيرات مصدر الطاقة إلى:
 المشاكؿ الناتجة عف ازدياد الجيد كانخفاض الجيد )تذبذب التيار).
 المشاكؿ الناتجة عف غياب الجيد نيائيان.

 المشاكؿ الناتجة عف العبكر ،كالعبكر عبارة عف تغير طفيؼ في الطاقة ال يمكف أنو يكرر نفسو مرة

أخرل كيأتي عمى شكؿ انخفاض في الجيد أك ارتفاع في الجيد فإذا امتمؾ العبكر ترددان كافيان عطؿ

مكثفات الحماية كعناصر أخرل لكحدة اإلمداد بالطاقة كما أف الجيد يؤدم إلى نفس األضرار كتعطيؿ

رقائؽ الحاسكب المشاكؿ الناتجة عف عممية تفريغ الكيرباء الساكنة.
 -12تيديدات األفراد العامميف في نظـ المعمكمات:
يمعب الفرد دك ار أساسي كميمان في مجاؿ أمف المعمكمات كلو تأثير فعاؿ في أداء عمؿ الحكاسيب

بجانبو اإليجابي كالسمبي ،فيك عامؿ مؤثر في حماية المعمكمات كلكف في الكقت نفسو فإنو عامؿ سمبي

في مجاؿ تخريب األجيزة كسرقة المعمكمات سكاء لمصالح ذاتية أك لمصالح الغير ،لذلؾ فإنو مف
متطمبات أمف الحكاسيب تحديد مكاصفات محددة لمعامميف ككضع تعميمات كاضحة الختيارىـ ،كما

يتطمب األمر المراجعة الدكرية لمتدقيؽ في شخصية كسمكؾ األفراد العامميف مف كقت آلخر كربما يتـ

تغيير مكاقع عمميـ كمحاكلة عدـ احتكار المياـ عمى مكظفيف محدكديف (الديراكم.)2014،

يعتمد أمف نظـ المعمكمات أكال كأخي ار عمى أمانة األفراد المتعامميف معو فبل يكفي التأكد مف أخبلقيات

المكظؼ كأىميتو عند تعيينو بؿ يجب إف تستمر مراقبتو ألف التغيير السمككي متكقع في أم كقت كذلؾ
يجب عدـ االعتماد عمى مكظؼ كاحد بأم حاؿ مف األحكاؿ ك اف كاف البد مف ذلؾ فيجب أف يشمؿ

ذلؾ المكظؼ إشرافا كمراقبة دقيقة كتكثيقا دقيقا ألعمالو كأف يككف ىناؾ تدريب لمساعديف ليـ ،كعند

انتياء خدمات أم مكظؼ يجب سحب صبلحيتو قبؿ فترة كافية فيناؾ عدة حكادث انتقاـ مف مكظفيف

أنييت خدماتيـ) حاج عمي.(2006،

 -13مف أىـ تيديدات األفراد العامميف في نظـ المعمكمات التالي( :الشبمي)2009،

أ -التصرفات الخاطئة :مف قبؿ المتعامميف يضـ ىذا النكع األفعاؿ كالتصرفات غير المتعمدة كالتي يتـ
أداؤىا بكاسطة أفراد مكثكؽ بيـ داخؿ المنظمة كمرخص ليـ التعامؿ مع أنظمة المعمكمات حيث تؤدل

أفعاليـ إلى حدكث أخطاء كمشكبلت عند تعامميـ مع ىذه األنظمة ،كيعكد ذلؾ إلى عدة عكامؿ منيا
قمة الخبرة ك عدـ التدريب الكافي لمعمؿ في النظاـ كمف ىذه األفعاؿ:
 إدخاؿ بيانات خاطئة.
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 عرض معمكمات حساسة.
 حذؼ البيانات أك تعديميا عف طريؽ الخطأ.

 تخزيف البيانات في مكاقع غير صحيحة مثؿ سطح المكتب) .(Desktop

ب -األفعاؿ المتعمدة :تضـ ىذه المجمكعة الميددات التي تيدؼ بصكرة رئيسية إلى إلحاؽ الضرر
بالمنشأة كأنظمة معمكماتيا كمكاردىا كتضـ األنكاع التالية:

 أفعاؿ التعدم المقصكدة :يمثؿ ىذا النكع فئة كاسعة مف األنشطة البشرية كااللكتركنية التي يمكف أف
تؤثر سمبان عمى السرية كخصكصية المعمكمات ،عندما يصؿ أك يطمع أحد األفراد غير المرخص ليـ

إلى معمكمات تعمؿ المنظمة عمى حمايتيا ،يعتبر مثؿ ىذا التصرؼ تعدل مقصكد كيعتبر مرتكبيو
مثاال لمجرميف ىذه التصرفات المقصكدة.

 أفعاؿ االبتزاز المقصكدة :يمثؿ ىذا النكع مف األفعاؿ المتعمدة ميددا لمسرية عف طريؽ استخداـ

المعمكمات ككسيمة لمضغط عمى المنشأة أك ابتزازىا مف أجؿ تحقيؽ غرض معيف خاص بالجاني ،مثؿ
أف يقكـ شخص بالحصكؿ عمى معمكمات حساسة جدا عف المنظمة ،ثـ ييدد بإفشاء ىذه المعمكمات إذا
لـ يدفع لو مبمغ معيف.

 أفعاؿ التخريب المقصكدة :ينشأ ىذا النكع مف الميددات مف كجكد فرد أك عدة أفراد يريدكف تخريب

أك تدمير نظاـ حاسكب أك عدد مف األفعاؿ الضارة بأصكؿ المنشأة المعمكماتية كسمعتيا ،مثؿ تعريض
مكقع الكيب لمتخريب كالحاؽ الضرر بو كمثؿ ذلؾ الفعؿ يؤدم إلى التأثير عمى صكرة المنشأة كفقداف

الكثير مف أرباحيا كعمبلئيا لفقداف الثقة فييا مف قبؿ زبائنيا.

 أفعاؿ السرقة المقصكدة :يمثؿ ىذا النكع مف األفعاؿ تيديدا كبي ار لممنظمة ،حيث تتعرض مككنات
نظـ المعمكمات لمسرقة ،كربما يككف ما يتعرض لمسرقة مككف مادم مثؿ تغيير في ذاكرة الحاسكب أك

المعالج كقد تككف كثائؽ الكتركنية مثؿ برامج أك بيانات ،كيمكف التحكـ في السرقة المادية بسيكلة مثؿ
أحكاـ إغبلؽ األبكاب كاستخداـ أجيزة التنبيو كلكف يصعب التحكـ في السرقة االلكتركنية.

حيث يؤدم عدـ كجكد سياسات كاضحة الستخداـ نظاـ المعمكمات إلى مشكبلت أمف ضخمة يتعرض

ليا النظاـ ،كما في حالة أعماؿ الصيانة كالسبلمة ،كعند نقص األفراد المؤىميف ،أك بسبب تغير كدكراف

العمالة ،أك إدخاؿ تكنكلكجيا متقدمة تتطمب ميارات جديدة ،أك إبطاء العمؿ أك تكقفو كعندما ال تكجد

سياسة أمف معمكمات لممنظمة تتصؿ بإعداد كحفظ نسخ إضافية مساندة لممفات المعمكمات كالبرمجيات

التي تمتمكيا ،فإف المنظمة سكؼ تتحمؿ نفقات كخسائر متمثمة بالكقت كالجيد كالماؿ إلعادة إنشائيا
مف جديد.

كمف المبلحظ أف كثي ار مف المؤسسات أك المنظمات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية القائمة حاليان

كخاصة في المجتمعات النامية لـ تجارم حتى اآلف التطكر كالنمك التكنكلكجي المرتبط باستخداـ نظـ
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المعمكمات ك تأمينيا ،فبل يزاؿ يكجد قصكر كاضح كنقص كبير في الكادر التقني كعدـ األخذ بالمعايير
الدكلية كاستخداـ التشفير الخاص بالمزاكلة الجيدة ،إلى جانب قصكر اإلرشاد كالتكعية بالحقكؽ
كااللتزامات القانكنية ،مما يزيد في النفقات كيسبب تأخير األعماؿ كعدـ تكامؿ البيانات ،كالسماح
باستمرار الكضع الراىف يحد مف النمك المستقبمي كيؤخر االلتحاؽ بعصر المعمكمات كالمعرفة

المستيدؼ.

 -14متطمبات تحقيؽ بيئة معمكماتية آمنة:
لكي نصؿ إلى بيئة معمكماتية أمنة يمزـ تحقيؽ عناصر األمف التالية:

أ -التحقؽ مف الشخصية ).(Authentication Trust
ب -الترخيص باالستخداـ ).(Authorization

ج -الخصكصية كسرية المعمكمات ).(privacy and confidentiality
د -صحة كسبلمة البيانات ).( Integrity

ق -الثقة في المعمكمات ).(Trust

كتختمؼ درجة األماف المطمكبة في نظـ المعمكمات تبعا ألىمية المعمكمات المطمكب تأمينيا ،كمدل

تعرض ىذه المعمكمات لمخطر ،كمدل أىمية ىذه المعمكمات كمدل الضرر الذم يخشى مف كقكعو في

حالة فقداف ىذه العناصر )داككد.)2004 ،

 -15سياسات أمف كحماية نظـ المعمكمات

ىي تطبيؽ كسائؿ تقنية ك اجراءات إدارية لحماية مصادر المعمكمات)المادية ،البرمجية ،البيانات(

بيدؼ الحفاظ عمى نظـ المعمكمات كأصكؿ المنظمة بشكؿ عاـ كضماف خصكصية المؤسسة فأف
السياسة األمنية تنبثؽ مف قكاعد كتكجييات تضعيا إدارة المنظمة كفؽ الثقافة العامة في المنظمة،
تكضح كيفية قياـ االشخاص بأعماليـ المتعمقة بنظـ المعمكمات بما يضمف تحقيؽ الغايات

األمنية)السرية ،السبلمة ،لتكفر( كقكة السياسات األمنية تزداد بازدياد مستكل المخاطر التي تتعرض

ليا المؤسسة (الدنؼ.)2013،

 -16مراحؿ تحقيؽ السياسة األمنية في المنظمات كىي كالتالي(:طمبة كآخركف)1997،

أ -مرحمة التقييـ :اف تقييـ المخاطر الممكنة في عمؿ المؤسسة أمر ضركرم كذلؾ مف خبلؿ التقاء
العامميف كمعرفة الكضع األمني كاألخذ بتكصياتيـ كارشاداتيـ ككضعيا بعيف االعتبار.

ب -مرحمة التصميـ :اف استخداـ أحدث تقنيات الحماية األمنية كالجدراف النارية كأنظمة كشؼ التطفؿ
ال تحقؽ الحماية الكاممة ،كخاصة في حاؿ عدـ تحديثيا باستمرار ،لذلؾ البد مف اعتماد ىيكؿ أمني قكم
أثناء تصميـ البنية األساسية لؤلمف المعمكماتي لممؤسسة.

ج -مرحمة التنفيذ :يتـ تركيب كؿ الضكابط التقنية كالجدراف النارية كأنظمة كشؼ التطفؿ كغيرىا.
43

د -مرحمة المراقبة :كىي عممية مراقبة جميع التقنيات كاإلجراءات األمنية التي تـ كضعيا في المنشأة
لمتأكد مف استم اررية عمميا عمى الكجو المطمكب كاصبلح األعطاب حاؿ التعرض ليا كاستمرار تحديثيا
عند تكفر تحديثات جديدة.

 -17متطمبات السياسة األمينة:
أ -كيرل (داككد )2004،أف متطمبات السياسة األمنية لممؤسسة يجب أف تحقؽ التالي:
ب -أف تككف تكمفتيا معقكلة أك مناسبة.

ج -أف تمبي المتطمبات القانكنية في بيئة المؤسسة.

د -أف تتكافؽ مع أسمكب أداء المكظفيف ألعماليـ كتعامميـ مع العالـ الخارجي.

ق -أف تراعي العكامؿ اإلجرائية كلذلؾ ففي أحياف كثيرة يتـ التضحية ببعض المتطمبات األمنية اليسيرة

في مقابؿ تيسير سير العمؿ في المؤسسة.

ك -أف تككف القيكد معقكلة بحيث ال تمنع المستفيديف مف استخداـ أجيزة الحاسب لدييـ بشكؿ يخدـ
المؤسسة بطريقة غير مباشرة.

كلما كانت السياسة األمنية المكتكبة لممؤسسة مكجية بالدرجة األكلى لمستخدمي نظـ المعمكمات بما

فييـ اإلدارة العميا كي يسترشد بيا كؿ فرد عند اتخاذه لق اررات العمؿ ،فإف كثيقة السياسة األمنية

الناجحة يجب أف تتسـ بالصفات التالية:

أ -استخداـ لغة بسيطة :حيث اف المستخدميف في المؤسسة ليسكا كميـ مف خبراء أمف المعمكمات،
كمف ثـ فبلبد أف تككف المغة المكتكبة بيا السياسة األمنية لغة بسيطة ال تحتكم عمى الكثير مف

المفردات ،كأف يككف ىناؾ شرح كاضح لكؿ مفردة.

ب -الكضكح الكامؿ :يجب أف تككف السياسة األمنية كاضحة كمفيكمة ،كأف تككف مجمكعة القيكد
كاإلجراءات كالقكاعد التي تحتكييا مبررة كمقنعة ،حتى يتبعيا الجميع عف اقتناع.

ج -تحديد مسئكليات كؿ شخص :يجب أف تحدد السياسة األمنية بكؿ كضكح المسئكليات كالكاجبات

الممقاة عمى عاتؽ كؿ مكظؼ ككؿ مسئكؿ ككؿ مستفيد ،فبل يجب أف تركز عمى مسئكلي أمف

المعمكمات ،فإف لؾ سيعطي انطباعان بأف ىناؾ مف يتكلى مسئكلية األمف ،كأف مستخدـ نظـ المعمكمات
ىك دكر ىامشي.

د -سمطة فرض السياسة :فرض تنفيذ السياسة األمنية كليس فقط كتابتيا أك تكزيعيا ،فيجب أف
تضمف كثيقة السياسة األمنية تحديد مف لدييـ صبلحية حرماف المستفيد مف الخدمة عند المخالفة،

كتحديد مف لدييـ صبلحية إيقاؼ بعض الخدمات المقدمة إذا كانت تؤثر عمى أداء الشبكة أك أمف

المعمكمات فييا كاتاحة المجاؿ لمحاالت االستثنائية كالخاصة ألنو ال تكجد سياسة أمنية تغطي
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احتماالت الحاضر كالمستقبؿ معان ،فيحب تحديد أسمكب تعديميا لمسماح باالستثناءات ،عندما تظير
حاالت خاصة تستدعي ذلؾ.

ق -إتاحة مجاؿ لممراجعة :ال بد مف إتاحة المجاؿ لمراجعة السياسة األمنية كتنقيحيا عبر الزمف،
كظيكر مستجدات جديدة ،كتقنيات جديدة ) داككد.(2004،

شكؿ ( )4يكضح تنفيذ السياسة األمنية

المصدر(:داككد)2004،

 -18كسائؿ حماية نظـ المعمكمات:
تتعدد أكجو الحفاظ عمى أمف نظـ المعمكمات كتختمؼ أشكاليا كمنفذييا ،كما أسمفت بذكر العديد مف
الصكر كالتكجيات كالبد فيـ أف استراتيجية حماية نظـ المعمكمات تشكؿ منظكمة متكاممة كبالطبع ال
غنى فييا عف استخداـ الطرؽ البرمجية أيضا ،كيأتي عمى أجندة ىذه الكسائؿ ذكر استخداـ تقنيات

التشفير ،كجدراف الحماية  ،Firewallكبرمجيات مكافحة الفيركسات ،كنظـ منع االختراقات
كاكتشافيا(الدنؼ.)2013،

أ -التشفير :تتعدد التيديدات كالمخاكؼ مف جرائـ محدقة بنظـ المعمكمات مما استدعى الحاجة إلى
خصكصية المعمكمات كحماية البيانات السرية كيمكف لمتشفير أف يعطي درجة عالية مف األمف بأقؿ

كمفة ،كتستمر عمميات تطكير تقنيات جديدة في مجاؿ التشفير بحيث تعطي مستكيات أعمى مف األمف
عند تطبيقيا عمى نظاـ المعمكمات ،كفي ظؿ التطكر المتسارع لمحاسكب كشبكات االتصاؿ أصبحت

الحاجة ممحة لطرؽ تشفير قكية ،ألف زيادة سرعة الكمبيكتر مف مب ار رت ذلؾ كالتي تعني تقصير الكقت

الذم يحتاجو الكمبيكتر لكسر أك كشؼ مفتاح تشفير معيف.
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ب -جدار الحماية :في العصكر القديمة كانت تبنى القبلع كالحصكف لمدفاع عف المدف ضد المياجميف،
بطريقة مشابية كلنفس اليدؼ صممت الجدراف النارية بحيث أف رماة الدفاع مف الداخؿ يستطيعكف أف

يطمقكا النار إلى الخارج مف فتحات بجدراف الحصف كىذه الفتحات ال تمكف الغزاة مف إرساؿ نيرانيـ إلى

الداخؿ (يحياكم.(2011،

كجدار الحماية ىك أداة تحجز مركر البيانات بيف الشبكة الداخمية المحمية كالشبكة الخارجية التي

نخشى منيا كاليدؼ منو ىك حجز المستخدـ في حيز سياسة أمنية معينة ،كىذه السياسة قد تككف مثبل
منع أم دخكؿ مف الخارج مع السماح بالمركر مف الداخؿ إلى الخارج.

كيعتبر كضع السياسة األمنية السميمة التي تمبي احتياجات المنظمة ىك أحد التحديات الحقيقية التي

تكاجو المنظمة عندما تقرر حماية شبكتيا عف طريؽ جدار الحماية كىناؾ عدة أنكاع مف الجدراف

النارية ،يبيف الجدكؿ التالي أىميا مع المقارنة ( داككد.(2000 ،

ج -أدكات منع ككشؼ االختراقات  :تضاؼ أدكات صد أك منع االختراقات إلى مستكيات الحماية التي
يجب تكفيرىا لمنظـ ،كتعتبر ىذه اإلضافات بمثابة حماية مبكرة لمنظاـ كلكف اذا تمكف مياجـ أك برنامج

محدد مف إحداث خمؿ بالنظاـ فيجب استخداـ أدكات الكشؼ عف االختراقات كأف يتـ فحص ىذه

الكسائؿ مف فترة لفترة حتى يتمكف النظاـ مف العمؿ بفعالية ،كما أنيا تفيد مسئكلي النظـ في تكظيؼ

التقارير التي تنتجيا النظـ آليا في كضع احصائيات محددة ككضع تصكرات حكؿ أنشطة كأمف النظاـ
كتختمؼ عف الجدراف النارية بأنيا تحتاج إدارة كمتابعة أكبر مف قبؿ مراقبي نظـ المعمكمات

).(Farmer,2006

د -برمجيات مكافحة الفيركسات :كتتكاجد في أسكاؽ البرمجيات الجاىزة العديد مف البرمجيات
المضادة لمفيركسات ،كيجب معرفة أف ىذه البرمجيات تفقد قيمتيا في ظؿ عدـ كجكد تحديثات

مستمرة  ، Updatingلمحصكؿ عمى قاعدة بيانات جديدة حكؿ الفيركسات التي ال تكقؼ عف التمحكر

الظيكر بأسماء ك أشكاؿ تيديد مختمفة عمى مدار الكقت ،كيضيؼ الباحث إف اىـ ما يعيب أدكات
الحماية البرمجية عمكمان عف غيرىا مف أدكات ككسائؿ حماية نظـ المعمكمات ىك ككنيا األكثر
التصاقا بالعامؿ الزمني ،أم أف استخداـ ىذه األدكات دكف االلتفات لمتحديثات كمراعاة أف تبقى

دائما محدثة كمتطكرة يعني أنيا ستككف دكف جدكل كفعالية كلف تحقؽ المستكل األمني المطمكب

(الدنؼ.)2013،
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خالصة المبحث الثاني:
استعرض الباحث في ىذا المبحث تعريؼ أمف المعمكمات فيك البحث عف سبؿ تكفير الحماية
لممعمكمات مف المخاطر ،ثـ تحدث عف الصفات المميزة لممعمكمات كالتي يجب حمايتيا لقيمتيا
كأصكؿ لممنظمة كمنيا :الدقة كالخصكصية كاإلتاحة التي قد تيددىا مف خبلؿ استخداـ األدكات

المختمفة كاتخاذ اإلجراءات البلزمة لضماف حماية المعمكمات مف األخطار الداخمية كالخارجية ،كالسيطرة
عمى تمؾ المخاطر لنجاح تأميف المعمكمات ككضع السبؿ الكفيمة بحيازتيا كتكفير الحماية ليا ،ثـ
تحدث عف تكنكلكجيا المعمكمات كالفرؽ بينيا كبيف نظـ المعمكمات فيي جزء مف نظـ المعمكمات
ككسيمة مف الكسائؿ ثـ تطرؽ الى أنكاع نظـ المعمكمات حسب المستكيات كمف منظكر الغايات كأسباب

نشكء نظـ المعمكمات ثـ تحدث عف مراحؿ تطكر األمف المعمكماتي مف أمف الحكاسيب إلى أمف
البيانات ثـ أمف المعمكمات ،ثـ تطرؽ الباحث الى مككنات نظاـ أمف المعمكمات األساسية كخصائص
ىذه النظـ كشبكات المعمكمات الحديثة المرتبطة معيا ككاف مف الضركرم التطرؽ الى الغرض العاـ

مف تحقيؽ أمف نظـ المعمكمات كالرقابة عمييا ،كتـ التطرؽ الى المخاطر التي قد يتعرض ليا أمف
المعمكمات سكاء كانت مخاطر داخمية أك خارجية كمف ىذه المخاطر األخطاء البشرية سكاء المتعمدة

أك غير المتعمدة كميددات نقص التدريب كالتكعية كالمخاطر البيئية كالزالزؿ كالبراكيف كالحرائؽ
كالفيضانات كالجرائـ المحكسبة كسرقة المعمكمات كالفيركسات كاالختراقات ك التطفؿ ،ثـ استعرض

الباحث المشاكؿ المعاصرة التي تكاجو أمف أنظمة المعمكمات كالفيركسات كقرصنة المعمكمات كاليندسة

االجتماعية كبعض المخاطر التي تيدد أمف المعمكمات كسياسات حماية المحتكل  ،ثـ تكمـ عف
متطمبات بيئة معمكماتية آمنة ككسائؿ حماية نظـ المعمكمات كعف العناصر األساسية لنظاـ أمف
المعمكمات ثـ تحدث عف سياسة أمف المعمكمات ك عف خصائص سياسة أمف المعمكمات كعف النقاط

التي يجب أف تظير في سياسة أمف المعمكمات كمككناتيا كالمعايير كاإلجراءات كاطار العمؿ
كالممارسات كتطبيؽ الحماية.
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المبحث الثالث:

عالقة أخالقيات األعماؿ بأمف كحماية نظـ المعمكمات:

المقدمة
اجتيد المختصكف في مجاؿ المعمكمات كالمنظمات لكضع أطر كضكابط أخبلقية تحكـ التعامؿ مع

المعمكمات كقد قمنا بجمع بعض ىذه القيـ كاألطر الكاجب اتباعيا في التعامؿ مع قيـ المعمكمات برغـ
مف التغير الدائـ لممجتمع المعمكماتي اال أف القيـ ال تتغير فيي ثابتة.
أكال :قيـ المعمكمات كىي( :جامع.(2007،

 .1احتراـ األمانة العممية  :خاصة مف الطرؼ المستفيد مف المعمكمات كاحتراـ ضكابط األمانة العممية
كعدـ التعدم عمى بعض الحدكد خاصة كقد تفشت ظاىرة سرقة البحكث العممية حتى عمى المستكل

األكاديمي.

 .2احتراـ الممكية الفكرية  :اعتبار أف مف قيمة المعمكمات ضماف حقكؽ أصحابيا مما يساعد عمى
تكفير المناخ لئلبداع كالمعرفة (جامع.(2007،

 .3تتضاعؼ القدرات الحاسكبية كؿ ) (18شير كتؤدم الى اعتماد أكثر مف قبؿ المنظمات عمى النظـ
الحاسكبية في عممياتيا الميمة كالحساسة.

 .4انخفاض متكاصؿ كسريع في تكاليؼ تخزيف البيانات كتؤدم الى اعتماد أكثر تمكيف المنظمات مف
االحتفاظ بقكاعد بيانات تفصيمية عف األفراد.

 .5تقدـ كتطكر في مناجـ كتحميؿ البيانات تؤدم الى اعتماد تمكيف المنظمات مف تحميؿ كميات ىائمة
مف بيانات األفراد كتطكير معمكمات أكضح عف سمككيـ.

 .6تقدـ الميزات في الشبكات كاإلنترنت تؤدم الى اعتماد تمكيف المنظمات مف نسخ بيانات مف مكقع
الى آخر كالكصكؿ الى بيانات مف مكاقع بعيدة بسيكلة (الصكفاني.)2012،

ثانيا :أخالقيات الحاسكب

 -1أخبلقيات الحاسكب ترتبط بااللتزاـ األخبلقي بالقيـ كمبادئ كأعراؼ كتقاليد أخبلقيات المينة في
التعامؿ مع مكارد الحاسكب كنظـ المعمكمات كاالتصاالت كمف ذلؾ حقكؽ الممكية الفكرية Intellectual

 Propertyلمنع االستخداـ كاالستنساخ غير المشركع.

 -2ترتبط إشكالية أخبلقيات الحاسكب بالخصكصية الجماعية كالشخصية.

 -3البرامج الماكرة  :تطمؽ عمى التيديدات عف طريؽ برامج الفيركسات كبرامج التجسس.
 -4الفيركس :ىك برنامج يتـ تطكيره لمياجمة البرامج كممفات البيانات بيدؼ التخريب.

 -5التجسس :ىك برنامج يقكـ تخزينو في جياز المستخدـ لمراقبة كؿ شيء يقكـ بو مثؿ البرامج
اإلضافية كالتجسس ) (Spyware and Adwareكىي برامج تأتي مع البرامج التي يتـ تنزيميا مف
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االنترنت بشكؿ ظاىر أك مخفي لمتنقيب عف البيانات المخزنة في الجياز أك استخداـ القرص الصمب
لمعالجة بعض المياـ (ىادم.)2006،
ثالثا :الثقافة
ترتبط بتفسير بيئة األعماؿ كتتعمؽ بأخبلقيات المنظمة تجاه المجتمع ،حيث إلدارة المنظمة دك ار

رئيسيا تؤديو في حفظ ثقافة المنظمة المتفقة مع ثقافة مجتمعيا ،كمف أمثمة الثقافات الناجحة في إدارة
أمف المعمكمات التي يمكف تتبعيا في مجاليف رئيسييف( :االستخبارات ،األمف كالدفاع) كتشتمؿ األكجو

الثقافية ذات الطبيعة الحرجة في إدارة نظاـ أمف المعمكمات الناجح عمي التالي :

 .1المساندة كااللتزاـ الكامؿ تجاه أمف المعمكمات مف قبؿ اإلدارة العميا بالمنظمة.
 .2العمميات المكثقة كالمساندة بكاسطة المراجعات المستمرة
 .3السياسة المكثقة كالمكصمة بكضكح لكؿ العامميف.
 .4االختبارات كالمراجعات العادية الدكرية.
 .5تكافؽ عمميات المراجعة المستمرة.
 .6االنضباط التنظيمي القكم.

قد يتأثر نظاـ المعمكمات مف اإلىماؿ المباشر في األماكف المخصصة لو ،أك غير المباشر في نقاط

الربط الجكىرية خارج المنظمة كما في إمداد الكيرباء أك قنكات االتصاؿ عف بعد ،ك يساىـ البشر كما
ينشئكنو مف مؤسسات مختمفة اقتصادية ،سياسية أك اجتماعية في قصكر قيمتيا كأدائيا مما ينجـ عنو

مشكبلت أمنية أيضا كقد يؤدم التنكع الكبير لمستخدمي نظاـ المعمكمات كالمتعامميف معو (العاممكف،
المستشاركف ،العمبلء ،المنافسكف كالجميكر العاـ) فيما يتعمؽ بتكعيتيـ كتدريبيـ كاىتماماتيـ المختمفة

في ظيكر صعكبات خاصة بأمف المعمكمات كنظميا فإف نقص التدريب كالتكعية المبلئمة ألمف
المعمكمات تسيـ في الجيؿ باستخداـ نظـ المعمكمات المناسبة كبدكف تنظيـ دكرات تدريب مبلئمة ،قد

يجيؿ كثير مف العامميف كالمستخدميف باألضرار النابعة مف سكء استخداـ نظـ المعمكمات ،كقد ال

يستخدمكف أم مقاييس أمف حتى البدائية منيا  ،مما قد يؤدم إلي م ازكالت تسيئ ألمف المعمكمات

(ىادم.)2006،

رابعان :مفاىيـ أساسية تؤثر في الجكانب األخالقية (الصكفاني)2012،

 -1امكانية التعرض لممسائمة :قبكؿ االلتزامات لكؿ قرار يتخذه االنساف في حياتو الخاصة كالمينية.
 -2المسؤكلية القانكنية :تسمح لؤلفراد بالحصكؿ عمى تعكيض عف الضرر الناتج عف قرار فرد ما.
 -3اجراءات مطمكبة أك مستحقة :القدرة عمى االستئناؼ لدل السمطات األعمى.
 -4المسؤكلية كالمحاسبة :تقييـ مستكل الفرد كمحاسبتو عف القرار.
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خامسان :ىناؾ خمسة أبعاد أخالقية ميمة ( :الصكفاني)2012،

 -1حقكؽ المعمكمات :أم الحقكؽ التي يمتمكيا األفراد كالمنظمات بما لو عبلقة بالمعمكمات التي
تخص أفراد آخريف.

 -2حقكؽ الممكية :حماية الممكية الفردية التقميدية في ظؿ المجتمع الرقمي.

 -3المسؤكلية كالسيطرة :محاسبة ما يقع مف تجاكز كأذل األفراد بمعمكماتيـ أك حقكقيـ.
 -4نكعية كجكدة النظـ :كىي النظـ التي ينبغي أف تؤمف لحماية أمف المجتمع.

 -5نكعية كجكدة الحياة :القيـ الثقافية كالممارسات الكاجب حمايتيا مف التجاكزات في المجتمع.
 جاء في مادة أخبلقيات الحاسكب (الزريقي(2013،

حيث تـ تصنيؼ الجرائـ الحاسكبية(حسب التنفيذ الى :فردم– فردم ،فردم -جماعي ،جماعي -فردم،

جماعية -جماعية) كتـ تصنيؼ الجرائـ الحاسكبية( :حسب نكع الجريمة ،حسب األىداؼ ،حسب

الدكافع) كقد أسرد األخطاء التي يرتكبيا األفراد حؽ أنفسيـ كفي حؽ غيرىـ كأضرارىا مف ممارسات
غير أخبلقية.

سادسان :أىـ األخالقيات التي يجب أف يمتزـ بيا العامميف بجامعات قطاع غزة:
.1عدـ القياـ بأم عمؿ ينافي تعاليـ كمبادئ الديف اإلسبلمي.

.2عدـ استخداـ أجيزة الحاسكب كالخدمات التكنكلكجية (االنترنت –البرامج -الخ) في القياـ بانتياؾ
حقكؽ كخصكصيات اآلخريف كاإلساءة إلييـ بأم شكؿ مف األشكاؿ.

.3الحرص عمى سبلمة األجيزة كالبرامج المتاحة في بعض األماكف مثؿ الجامعات كالمكتبات كالمدارس
كأماكف العمؿ.

. 4عدـ الدعكة إلى العنصرية كنشر الفتف ك التعصب لطائفة معينة كالتجني عمى اآلخريف لمكنيـ أك
عرقيـ أك دينيـ مف خبلؿ الخدمات المتاحة عمى االنترنت.

أ -جاء في دكرة األخبلقيات (عبد العظيـ )2012،مقتبسة مف كتاب ) (Computer Ethicsلممؤلؼ
 Deborah G. Johnsonحيث ركز عمى:

 عدـ استخداـ الحاسب األلي إليذاء الغير.
 ال تتدخؿ في عمؿ اآلخريف كممفاتيـ.
 ال تستخدـ الحاسب اآللي لمسرقة.

 ال تستخدـ الحاسب األلي في شيادة الزكر.
 ال تستخدـ برمجيات ك أجيزة اآلخريف دكف إذف منيـ.

ب -القكاعد األخبلقية الخمس التي تساعدنا عمى االلتزاـ بما ىك صحيح كاالبتعاد عما ىك خطأ:
 القاعدة الذىبية" :عامؿ الناس بمثؿ ما تحب اف يعاممكؾ.
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 لمبادئ :مثاؿ ذلؾ المبادئ التي عممنا رسكلنا الكريـ عميو الصبلة كالسبلـ إياىا مف غشنا فميس منا.
 المنفعة العامة :البد أف تعمـ أنؾ إف سرقت أك غششت فأنت تقكـ بإيذاء شخص ليس لو أم ذنب.

 اإلعبلف :الخطأ ىك ما ال تستطيع االفصاح بو أماـ الناس فأحرص عمى أف تككف بعيدا عف الخطأ.
 التعميـ :ماذا لك قمت بتعميـ الخطأ الذل ارتكبتو؟

ج -جاء في ميثاؽ أخبلقيات كآداب العمؿ الجامعي كالبحث العممي (جامعة حمكاف) ،كلما كانت

الجامعة معنية أساسان ببناء البشر كتحسيف ظركؼ االنساف ،فيي في المقاـ األكؿ منظمة أخبلقية ،تعنى

بالبناء العممي كالخمقي لمطالب ،كعمييا بالتالي أف تحرص عمى تنمية بيئة أخبلقية في التنظيـ كاال

عجزت عف النيكض برسالتيا ،كقد ركز عمى الفكائد المترتبة عمى االلتزاـ األخبلقي في الجامعة كعددىا
كأسرد مصادر المبادئ األخبلقية كركز عمى المسئكليات األخبلقية لعميد الكمية فيما يمي :
 أسمكب القيادة الذم يتبعو في إدارة الكمية أك الجامعة.

 تنمية قيـ العدؿ كالمساكاة كتكافؤ الفرص تنمية ثقافة التنافس الشريؼ.
 تطبيؽ سياسة المكارد البشرية المبلئمة لمقيـ كاألخبلؽ.
 نشر الثقافة الخمقية كتأكيد االلتزاـ بأخبلقيات المينة.
 ضبط عمميات التقكيـ كمحاربة عكامؿ الفساد.
 تنمية قيـ االنضباط كااللتزاـ كاحتراـ الكقت.
 خمؽ المناخ العممي كالنفسي.
 تييئة مناخ العمؿ في فرؽ.
خالصة المبحث الثالث
تحدث الباحث عف عبلقة أخبلقيات األعماؿ بأمف كحماية نظـ المعمكمات مف خبلؿ ابراز أخبلقيات

الحاسكب البلزمة لمعامميف في نظـ المعمكمات كالتحدث عف ثقافة المنظمة كعبلقتيا بالمجتمع المحيط
بيا كتأثرىا بأخبلقيات مكتسبة مف خبلؿ ىذا المجتمع ،كابراز مفاىيـ كثيرة تؤثر في الجكانب األخبلقية
ثـ التطرؽ الى أبعاد أخبلقية ميمة لمعامميف في نظـ المعمكمات التي أصبحت ضركرية مف خبلؿ

تضاعؼ القدرات الحاسكبية كانخفاض تكاليؼ كسرعة تخزيف البيانات كتقدـ مزايا الشبكات كاإلنترنت
كالتي أدت الى االعتماد بشكؿ أكبر عمى نظـ المعمكمات كأىـ األخبلقيات التي يجب االلتزاـ بيا مف

قبؿ العامميف كعدد القكاعد األخبلقية الخمس التي تساعدنا عمى االلتزاـ بما ىك صحيح كاالبتعاد عف

الخطأ.
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المبحث الرابع :جامعات قطاع غزة (الجامعات الكبرل في قطاع غزة)
المقدمة
الجامعات ىي مؤسسات تعمؿ عمى تقديـ خدمات التعميـ العالي ،لتمبية احتياجات المجتمع ،كىى كذلؾ
مبتغى لمشعكب الناىضة لتحقيؽ أمانييا كأىدافيا كباتت البكابة الرئيسية التي تنفذ منو المجتمعات

المعاصرة إلى جسر التقدـ كالرقي الذم يكصؿ إلى أعمى كأسمي مراتب العزة كالكرامة إلى أرض
خصبة بالعمـ كالتكنكلكجيا التي تسكد عالـ اليكـ ،كلذلؾ فإف فيـ كمعرفة المتغيرات التنظيمية التي تؤثر
عمييا بما فييا ثقافة كمناخ كقيادة كامكانات الجامعة قد يساعدىا في تحقيؽ أىدافيا ،كلـ تعد الجامعة

مستقمة عف البيئة المحيطة بؿ ىي مؤسسة مجتمعية تؤثر كتتأثر بظركفو السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية كتعكس ما يعيشو المجتمع مف تطكرات ،حيث يكفر التعميـ العالي في قطاع غزة في

الجامعات كالكميات ،كيككف لكؿ جامعة مف الجامعات ىيكمية إدارية خاصة بيا ،كتعد ك ازرة التعميـ

العالي المشرؼ عمى أنشطة مؤسسات التعميـ العالي ،كتنسيقيا في إطار السياسات الكطنية ،إف تحسيف
عالميا في جميع دكؿ العالـ
اىتماما
أداء المنظمات أك المؤسسات الحديثة بما فييا الجامعات يشكؿ
ن
ن
يضاؼ إلى ذلؾ أف قدرة أم مجتمع عمى إدارة مؤسساتو كبرامجو الحيكية ليس فقط بفاعمية ككفاءة كانما
بعدالة كابتكار كمف أىـ الخصائص التي تميز أم مجتمع عف غيره مف المجتمعات (الخطيب،

.(2001

لـ يعد تطكير التعميـ الجامعي مجرد خيار يمكف تجاكزه ،بؿ أصبح ضركرة حتمية في ظؿ االنفجار
المعرفي ،كالسكاني ،كالثكرة التكنكلكجية التي جعمت مف العالـ قرية صغيرة ال مكاف فييا لمف ال يتجاكب
مع ىذه التطكرات(النصير.( 2009،

تقدمت البمداف العربية بخطكات كاسعة في التعميـ الجامعي كالعالي منذ منتصؼ القرف العشريف ،كعمى

الرغـ مف اإلنجازات التي تحققت في مجاؿ التكسع الكمي في التعميـ الجامعي كالعالي في البمداف
العربية منذ ذلؾ الكقت فإف الكضع العاـ لمتعميـ الجامعي كالعالي مازاؿ متكاضعا مقارنة بإنجازات دكؿ

أخرل (العايدم.(2005،

لقد تعرض التعميـ الجامعي في كثير مف المجتمعات لمحاكلة إصبلح كتطكير ،كقد تناكلت معظـ
جكانبو كذلؾ لمعمؿ عمى تحسيف كظائفو كربطو بالمجتمع إال أف ىناؾ العديد مف المعكقات إلى تقؼ
حائبل أماـ التعميـ الجامعي في القياـ بمسئكليتو كمنيا زيادة الطمب عمى التعميـ الجامعي ،كقمة المكارد

المالية التكسع في التعميـ العالي كتجديده ،مستكل الجكدة سكاء في النكاحي اإلدارية أك األكاديمية كالذم
حاليا في جميع ببلد العالـ تسعى إلى
لو أكبر األثر عمى مستكل الخريج كرفع كفائتة فالجامعات ن
التجديد كالتطكير كالتحديث بسبب تعدد المؤثرات كتنكعيا في البيئة المحيطة ،كتأخذ الجامعات بآليات
متنكعة كمتعددة لتحقيؽ ىذا التحكؿ.
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كلما كانت الجامعة معنية أساسان ببناء البشر كتحسيف ظركؼ االنساف ،فيي في المقاـ األكؿ منظمة

أخبلقية ،تعنى بالبناء العممي كالخمقي لمطالب ،كعمييا بالتالي أف تحرص عمى تنمية بيئة أخبلقية في

التنظيـ كاال عجزت عف النيكض برسالتيا ،فبل انفصاؿ بيف تحقيؽ رسالة الجامعة كبيف التزاميا
باألخبلؽ ،كال يتصكر منطقيان الزعـ بأف الجامعة نجحت في تخػريج الكػكادر كاجراء البحكث فى حيف أف

سمككياتيا كسمككيات أعضائيا غير منسجمة مع األخبلؽ لذلؾ فمف الضركرم ايضان أف تعرؼ عمى

مكاصفات البيئة األخبلقية في الجامعة كمف ىذه المكاصفات الكعى الخمقي كتحمؿ األساتذة لمسئكلياتيـ
األخبلقية.

كلما كانت الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة تعمؿ في صناعة التعميـ العالي كفي نفس البيئة فإف

تماما ،لذا جاءت ىذه الدراسة
المتغيرات التنظيمية ليذه الجامعات ليست مختمفة تماما كليست متشابية ن
دراسة العبلقة بيف أخبلقيات األعماؿ بأمف كحماية نظـ المعمكمات في الجامعات الفمسطينية بقطاع
غزة ،كقد اقتصرت الدراسة عمى ثبلث جامعات كىى الجامعة اإلسبلمية كجامعة األزىر كجامعة

األقصى.

 الجامعات محؿ الدراسة:

طبقت ىذه الدراسة في قطاع غزة عمى كؿ مف (الجامعة اإلسبلمية ،جامعة األزىر ،جامعة األقصى)
كتـ استثناء جامعة القدس المفتكحة حيث أف مراكز اتخاذ القرار بيا مكجكد بالضفة الغربية ،كفيما يمي

استعراض ليذه الجامعات مف خبلؿ تقديـ نبذة مختصرة عف كؿ جامعة مف الجامعات محؿ الدراسة.

أكال :الجامعة اإلسالمية :الجامعة اإلسبلمية بغزة مؤسسة أكاديمية مستقمة مف مؤسسات التعميـ العالي،
تعمؿ بإشراؼ ك ازرة التربية التعميـ العالي ،كىي عضك في:اتحاد الجامعات العربية ،كرابطة الجامعات

اإلسبلمية ،كرابطة جامعات البحر األبيض المتكسط ،كاالتحاد الدكلي لمجامعات ،كتربطيا عبلقات
تعاكف بالكثير مف الجامعات العربية كاألجنبية ،فقد نشأت الجامعة اإلسبلمية بغزة سنة ) (1978انبثاقا

عف معيد فمسطيف الديني (األزىر) الذم أنشئ عاـ ) ،(1945حيث بدأت الجامعة اإلسبلمية بثبلث

أكاديميا
جكا
ن
كميات ىي :كمية الشريعة ،ككمية أصكؿ الديف ،كمية المغة العربية كتكفر الجامعة لطمبتيا ن
اعيا لظركؼ الشعب الفمسطيني كتقاليده ،كتضع كؿ اإلمكانيات المتاحة
ممتزما بالقيـ اإلسبلمية كمر ن
ن
لخدمة العممية التعميمية ،كتيتـ بالجانب التطبيقي كاىتماميا بالجانب النظرم ،كما كتيتـ بتكظيؼ
كسائؿ التكنكلكجيا المتكفرة في خدمة العممية التعميمي الجامعة عدد مف المجالس كالييئات التأسيسية

اإلدارية التي تدعـ مسيرتيا كترعى شئكنيا كأىميا(:ىيئة المشرفيف ،مجمس األمناء ،مجمس الجامعة)

فالجامعة اإلسبلمية مؤسسة أكاديمية تسعى لمنيكض بالمستكل العممي كالثقافي كالحضارم ،كتعمؿ عمى
مكاكبة االتجاىات الحديثة في التعميـ العالي ،عمى جانب التطكر التكنكلكجي ،كتشجع البحث العممي
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كتساىـ في خدمة المجتمع كبنائو في إطار مف القيـ كالتعاليـ اإلسبلمية كمف أىداؼ الجامعة
اإلسبلمية:

 .1تكفير خدمة التعميـ العالي ألبناء قطاع غزة خاصة كالشعب الفمسطيني عامة.
 .2مكاكبة التقدـ العممي في مختمؼ مناحي الحياة.
 .3تقكية العبلقات العممية كالثقافية مع الجامعات.

 .4خدمة المجتمع الفمسطيني مف خبلؿ تقديـ خريجيف مناسبيف الحتياجات المجتمع.
تكاكب الجامعة الحضارة العالمية كالعطاء اإلنساني كاإلنجازات العممية كالتكنكلكجية ،كمف أجؿ ذلؾ

تسعى بشكؿ دائـ لتحديث مناىجيا لمكاكبة التطكر العممي الذم تشيده حقكؿ المعرفة في كؿ مكاف مف
العالـ ،كلمجامعة اإلسبلمية ثقافة تدعك إلى اإلبداع كالتطكير كالتنمية ،األخذ بسبؿ التقدـ العالمية،
كتعنى الجامعة اإلسبلمية بالمغة العربية الفصحى ،كتكظيؼ استخداميا في المياديف العممية ،كتستخدـ

المغة اإلنجميزية في تدريس بعض التخصصات  ،كتيتـ الجامعة بالتعاكف كتبادؿ الخبرات كاألساتذة
المتخصصيف مع الجامعات الفمسطينية كالعربية كاإلسبلمية كالعالمية في مختمؼ مجاالت العمكـ

التكنكلكجيا ،كلمجامعة عبلقات كطيدة تربطيا بالعديد مف الجامعات ،كتنظـ عبلقتيا اتفاقيات تعاكف
كتكأمة مع عدد مف الجامعات كتمنح الجامعة درجة البكالكريكس في التخصصات التالية (:اليندسة،
تكنكلكجيا المعمكمات ،العمكـ ،التجارة ،التربية ،اآلداب ،الشريعة ،أصكؿ الديف ،التمريض) كالعديد مف

البرامج األخرل ،كما تمنح الجامعة درجة الماجستير في التخصصات التالية (:التفسير كعمكـ القرآف،

الحديث الشريؼ ،العقيدة اإلسبلمية  ،المغة العربية ،التاريخ ،الجغرافيا ،الصحافة كاإلعبلـ ،صحة نفسية
مجتمعية ،مناىج كطرؽ تدريس ،أصكؿ التربية  ،إدارة األعماؿ ،المحاسبة كالتمكيؿ ،اقتصاديات

التنمية ،التكنكلكجيا الحيكية ،الفيزياء ،الرياضيات ،العمكـ البيئية ،اليندسة المدنية ،اليندسة

الكيربائية ،ىندسة الحاسكب ،اليندسة المعمارية ،برنامج تكنكلكجيا المعمكمات) ،كما تمنح الجامعة

درجة الدبمكـ العاـ في (التربية ،كدرجة الدبمكـ العالي في :اإلدارة التربكية ،الدراسات اإلسبلمية ،الصحة
النفسية كالمجتمعية ،اإلرشاد النفسي كالتربكم).

تضـ الجامعة العديد مف المختبرات العممية تتكفر فييا أفضؿ األجيزة العممية البلزمة لمدراسة العممية

كاجراء التجارب إلى جانب الدراسة النظرية ،كتحرص الجامعة عمى تحديث مختبراتيا بشكؿ مستمر،

خاصا بتكسيع استخداـ
اىتماما
تعنى باستخداـ كسائؿ التكنكلكجيا في العممية التعميمية ،كتيتـ
ن
ن
كبير مف مختبرات الحاسكب لخدمة العممية التعميمية كالبحث العممي،
الحاسكب ،كتكفر الجامعة عددان نا
كما تقدـ الجامعة لطمبتيا خدمة اإلنترنت لتمكينيـ مف االتصاؿ بالمكتبات كمراكز األبحاث كالحصكؿ
عمى المعمكمات مف مختمؼ المصادر ،كما تقدـ المكتبة خدماتيا لمطمبة كالباحثيف حيث يتكفر لجامعة
عدد كبير مف المراجع كالدكريات كالكتب في مختمؼ المجاالت.
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كقد كاف لشؤكف تكنكلكجيا المعمكمات في الجامعة االسبلمية أث ار بالغا في تطكير الخدمات الجامعية
كحكسبتيا كاالنتقاؿ مف العمؿ التقميدم الى العمؿ اإللكتركني ـ خبلؿ طاقـ كاعد كدكائر متعددة ضمت

العديد مف المبرمجيف كالخريجيف كقد عرفت عف نفسيا بالتالي:

تعتبر إدارة شئكف تكنكلكجيا المعمكمات (  )Information technology administrationعصب
رئيسي في عمؿ الجامعة  ،حيث تساىـ في تكظيؼ التقنية الحديثة لخدمة العممية األكاديمية كتساعد

اإلدارة العميا في اتخاذ الق اررات مف خبلؿ تقديـ االحصائيات كالدالالت حتي تستطيع الجامعة مكاكبة

التطكر السريع في مجاؿ األتمتة كالتقنيات الحديثة في المجاالت األكاديمية كاالدارية .

كتقكـ إدارة تكنكلكجيا المعمكمات بتقديـ خدمات تكنكلكجيا المعمكمات لمطاقـ اإلدارم كاألكاديمي

بالجامعة كلمطمبة مف خبلؿ األقساـ كالكحدات المتكفرة بالجامعة كما تقكـ اإلدارة بتكفير مجاؿ نكعي

لتأىيؿ لمخريجيف كالمتدربيف في مجاؿ التكنكلكجيا بتكفير فرصة التدريب أك العمؿ ضمف مشاريع
حاضنة تكنكلكجيا المعمكمات .

كتتمخص كظيفة اإلدارة بالتخطيط كالتنفيذ كاإلشراؼ عمي شئكف تكنكلكجيا المعمكمات بالجامعة .

كلـ يعد يخفى عمي أحد ما لتكنكلكجيا المعمكمات مف أثر كبير عمي التقدـ التقني كالحضارم في عالمنا
اليكـ .

كفيما يمي األىداؼ التي تسعي إلييا إدارة شئكف تكنكلكجيا المعمكمات لتحقيقيا بناء عمي الخطة

االستراتيجية لئلدارة :
.1

المتابعة كاالستشارة لمتابعة العمؿ كمراجعة العمؿ كخطط الدكائر .

.2

االستمرار في صيانة أنظمة الجامعة كرفع مستكم الخدمات التكنكلكجية لممكظفيف كالطمبة .

.3

تكفير كتطكير البنية التحتية لممعمكمات كتسخير مكارد التكنكلكجيا لتقديـ خدمة مميزة لممستخدميف

.4

حماية كتأميف قكاعد البيانات كالبنية التحتية في الجامعة اإلسبلمية .

.5

تكفير التقنية المتطكرة لدعـ العممية التعميمية بجكدة عالية مف خبلؿ الندكات كالكرش .

بسيكلة كيسر .

.6

أتمتة خدمات الصيانة كمستمزمات تكنكلكجيا المعمكمات مف خبلؿ الكسائؿ اإللكتركنية .

) (http://www.iugaza.edu.psشكىد في .2014 /12/15

ثانيا :جامعة األزىر :تعتبر جامعة األزىر مف مؤسسات التعميـ العالي تمبي طمكح الشعب الفمسطيني

كتككف عنك نانا لقدرة ىذا الشعب عمى البذؿ كالعطاء كقد كاف قرار األخ القائد العاـ أبك عمار رئيس دكلة
فمسطيف رحمو هللا بإنشاء ىذه الجامعة ىادفا لغرس الشباب الفمسطيني في بمده كتجذيره فييا ،فجامعة
األزىر بغزة ىي مؤسسة أكاديمية فمسطينية عربية إسبلمية تأسست في مطمع الفاتح مف سبتمبر
عاـ 1991بقرار مف القيادة الفمسطينية ،كذلؾ لئلسياـ في إتاحة فرصة التعميـ الجامعي ألكبر عدد مف
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يعا يستحؽ كؿ اإلعجاب كالتقدير ،كيمكف القكؿ
نمكا سر ن
الشباب الفمسطيني كنمت ىذه جامعة األزىر ن
بأف جامعة األزىر تعد منارة عممية تشكؿ عبلمة بارزة في قدرة اإلنساف الفمسطيني عمى العطاء
كاإلبداع.

شئىٌ انزخطٍظ وانجىدح ثجبيؼخ األزهر :أنشئت عمادة التخطيط بجامعة األزىر حسب مكقع جامعة

األزىر عمي االنترنت في العاـ الجامعي  ، 1999بعد مركر ثماني سنكات عمى قياـ الجامعة ،كقد كاف

مف أىـ المياـ كاإلنجازات التي اىتمت بيا العمادة ما يمي:

 .1كضع سياسة القبكؿ بالجامعة كفؽ االحتياجات الحقيقية لممجتمع.
 .2إعداد كتطبيؽ استمارات تقكيـ أعضاء ىيئات التدريس.
 .3إعداد استمارات لتقكيـ المقررات الدراسية المطركحة.

 .4دراسة الكتاب الجامعي كالسعي لتطكيره ككضع آليات لطباعتو.

 .5إعداد تصكرات كمقترحات عممية لتطكير مكتبة الجامعة كحكسبتيا كتزكيدىا باألجيزة كالدكريات
كالكتب كالبرامج.

بدأت جامعة األزىر بكميتيف فقط ىما :كمية الشريعة كالقانكف (الحقكؽ حاليا) ،ككمية التربية كفي
العاـ 1992أنشئت أربع كميات أخرل ىي (:الصيدلة ،الزراعة ،العمكـ ،كاآلداب اإلنسانية) ،ثـ أضيفت

كمية سابعة ليا عاـ  1993كىي (كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية) كفي العاـ  1997فقد تـ إنشاء كمية
العمكـ الطبية التطبيقية تمبية الحتياجات المجتمع الفمسطيني القادر عمى الخكض في مجاؿ

التخصصات الدقيقة كفي العاـ  1999تمت المكافقة عمى إنشاء كمية طب فمسطيف فرع جامعة األزىر،
حيث باشر طمبة كمية الطب دراستيـ األكاديمية ،كفي العاـ  2001كنتيجة لمتطكر اليائؿ في عمكـ

الحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات كاف إنشاء الكمية العاشرة بالجامعة كىي ( كمية اليندسة كتكنكلكجيا

المعمكمات) كذلؾ لمكاكبة التقدـ العممي كالتطكر السريع في مجاؿ التخصصات العممية الحديثة ،ك
انطمقت جامعة األزىر متحدية الصعاب كأخذت بشكؿ مطرد بإقامة المباني المستقمة كالمختبرات العممية

الحديثة كمكتبتيا الجديدة التي تسعى الجامعة جاىدة لتزكيدىا بذخائر الكتب كالم ارجع كالدكريات العممية
كاألدبية فتككف لمباحثيف منيبل ذاخ ار ينيمكف منو العمـ كالمعرفة ،أما في مجاالت الدراسات العميا فقد

قامت جامعة األزىر بإنشاء برامج الماجستير في تخصصات المغة العربية كالتربية كالحقكؽ كالكيمياء
كحرصا مف الجامعة عمى اإلسياـ في بناء الدكلة خاضت مجاؿ الدراسات التأىيمية لممكاطف
الزراعة،
ن
الفمسطيني كالتطكيرية لمكظفي المؤسسات المختمفة أنشأت دائرة التعميـ المستمر ليذا الغرض ،كفي
ىذا اإلطار تـ تطكير برنامج الدبمكـ المتكسط إلى كمية الدراسات المتكسطة التي تمنح درجة الدبمكـ

المتكسط في مجاالت دراسية مختمفة تمبي حاجة الكطف في ايجاد اإلنساف الفمسطيني القادرة عمى

56

اإلسياـ في بناء مجتمعو كتطكيره عمى أسس عممية منيجية كما قامت الجامعة بإنشاء عدة مختبرات
لمحاجة ليا كاالستفادة منيا:

 .1مختبر المياه كالتربة الذم يجرل كافة التحاليؿ المائية ألغراض البحث كلممؤسسات كالسكاف.
 .2مختبر تحميؿ األغذية الذم يقكـ بتحميؿ األغذية كبياف مدل صبلحيتيا لبلستعماؿ اإلنساني كذلؾ

حفاظنا عمى اإلنساف الفمسطيني.

 .3مختبر البحكث كتحاليؿ األدكية ،الذم يقدـ خدماتو لمقطاع العاـ كالخاص حيث يقكـ بتحميؿ األدكية
كمنحيا شيادة الجكدة .

تتمتع جامعة األزىر باعتراؼ عربي كدكلي كبير كتنسج عبلقات كثيرة كمتنكعة مع العديد مف

االتحادات كالمنظمات كالشبكات العربية كالدكلية المختمفة كالتي تدعـ كتقكم حالة االعتراؼ بشياداتيا
كخريجييا كأنظمتيا األكاديمية بؿ تمتاز جامعة األزىر بغزة بعضكيتيا في اتحاد الجامعات الدكلي

كاتحاد الجامعات العربية كاتحاد الجامعات اإلسبلمية ،االتحاد الدكلي لرؤساء الجامعات ،الشبكة العربية
األكركبية لمبحكث العممية ،االتحاد الدكلي لجامعات البحر األبيض المتكسط ،المنظمة العربية لممسئكليف
عف القبكؿ كالتسجيؿ بالجامعات العربية ،كما تمنح جامعة األزىر في غزة درجة اإلجازة العالية

(البكالكريكس أك الميسانس( بعد استيفاء متطمبات منح الدرجة في التخصصات التابعة لكميات الجامعة
كىى :كمية طب فمسطيف – فرع جامعة األزىر بغزة ،كمية طب األسناف ،كمية اليندسة كتكنكلكجيا

المعمكمات ،كمية الصيدلة ،كمية العمكـ الطبية التطبيقية ،كمية العمكـ  ،كمية الزراعة كالبيئة كمية
االقتصاد كالعمكـ اإلدارية ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،كمية التربية ،كمية الحقكؽ بؿ كتمنح درجة
الماجستير في العديد مف التخصصات مثؿ ( العمكـ الصيدالنية  ،التغذية اإلكمينيكية ،الزراعة  ،الزراعة

تخصص إنتاج حيكاني ،الكيمياء ،الرياضيات  ،العمكـ الحياتية ،عمكـ المياه كالبيئة ،أصكؿ التربية ،عمـ

النفس  ،المناىج كأساليب التدريس ،المغة العربية كآدابيا  ،دراسات الشرؽ األكسط  ،القانكف ،إدارة

األعماؿ ،المحاسبة ،العمكـ السياسية ،اإلحصاء ،االقتصاد ،الحديث الشريؼ كعمكمو ،الفقو المقارف،

الحكسبة ك نظـ المعمكمات كاإلنجميزية)

ككاف لكمية اليندسة في جامعة الزىر بصمتيا الخاصة بيا في مجاؿ التطكر كالريادة كمسابقة المنظمة

التعميمية تكنكلكجيا لخدمة ىذه المنظمة بكؿ طاقتيا المتاحة رغـ قمة عدد العامميف في الكمية نسبة الى

الجامعات األخرل.

حيث أنشئت كمية اليندسػػة كتكنكلكجيا المعمكمات بجامعة األزىر بغزة في العاـ الجػػامعي
 ،2002/2001لمكاكبة التطكر العممي كالتقدـ الحضارم المتسارع الذم تشيده الساحات العممية
األكاديمية خاصة ،كالمتطمبات المجتمعية اإلنسانية عامة ،كلتضع جامعة األزىر بغزة في طميعة العمؿ

األكاديمي الفمسطيني الذم يخدـ دكف شؾ مسيرة العمؿ الكطني.
57

إنيا كمية اليندسة كتكنكلكجيا المعمكمات بجامعة األزىر التي تبكأت مكقع الصدارة في اىتمامات
الباحثيف كاألكاديمييف كالطمبة .حققت كمية اليندسة كتكنكلكجيا المعمكمات بجامعة األزىر اإلنجازات

األكاديمية كاإلدارية المشيكدة فبمغ عدد الطمبة الممتحقيف بيا في عاميػا الثاني عشر ( )1200طالب
كطالبة كتخرج مف الكمية  500طػالب كطالبة في شتى التخصصات .تطكرت عمكـ الحاسكب

كتكنكلكجيا المعمكمات تطك انر سريعان كذلؾ في االتجاىيف األفقي كالرأسي ،كنشأ عف ذلؾ الحاجة لتغطية

أكاديمية متخصصة في عمكـ تكنكلكجيا المعمكمات في جميع مجاالتيا الحياتية كالتطبيقية.

) (http://www.alazhar.edu.psشكىد في .2014 /12/15

ثالثا :جامعة األقصى :ىي مؤسسة تعميـ عالي حككمية فمسطينية تيدؼ إلى إعداد إنساف مزكد

بالمعرفة ،كالميارات كالقيـ كلديو القدرة عمى التعمـ المستمر كتكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات مف خبلؿ

برامج بناء القدرات ،كالتعميـ الجامعي ،كالبحث العممي ،كتنمية كخدمة المجتمع.

تمتزـ جامعة األقصى خبلؿ تحقيقيا لرؤيتيا بالثقافة العربية ،كاإلسبلمية ،كمبادئ حقكؽ اإلنساف التي

تشمؿ المسئكلية كااللتزاـ بحكـ القانكف ،كالشفافية ،كاالحتراـ ،كالتسامح ،كالعدالة ،كالمساكاة ،كالتمكيف،

كالمشاركة ألصحاب المصمحة.

عمادة التخطيط والتطوير :انطبلقان مف اىتماـ جامعة األقصى في تحقيؽ رسالتيا الساعية إلى نشر

المعرفة كخدمة المجتمع ،كتعزيز التطكير المؤسسي لمجامعة ،كصكالن إلى التميز في مجاالت التعميـ

الجامعي ،أُنشأت عمادة التخطيط كالتطكير لتأخذ دكرىا في عممية التطكير األكاديمي كاإلدارم
كالعمراني في الجامعة مف خبلؿ إعداد الدراسات كالمشاريع كالمقترحات كالخطط التطكيرية لمجامعة،

متابعة الخطة االستراتيجية ،كالتعاكف مع عمادات ككحدات الجامعة حكؿ إعداد كتنفيذ الخطط
التشغيمية ،كاعداد نماذج التقارير ،كما تعمؿ العمادة عمى تصميـ المشاريع التطكيرية كالتنمكية الخاصة
بالمباني كانشاء المختبرات كتأثيثيا كتجييزىا ،كعرضيا عمى الجيات الممكلة كالداعمة ،األمر الذم
يساىـ في كصكؿ الجامعة إلى التميز كالجكدة.

ك تأسست جامعة األقصى(كمية التربية الحككمية سابقنا) عاـ  1955كمعيد لممعمميف تحت إدارة
الحككمة المصرية ،ككاف اليدؼ ىك إعداد كتأىيؿ المعمميف مف حممة الدبمكـ المتكسط ،ثـ تطكر المعيد
إلى كمية التربية الحككمية ،كالتي ىدفت لتخريج مدرسيف باحثيف ذكم كفاءة عممية كتربية عالية ،في
عاـ 1991تطكر المعيد إلى " كمية عرفات " بكمية التربية الحككمية ،كمنذ ذلؾ الحيف أخذت الكمية

فشيئا في خططيا التعميمية ،كأقساميا العممية ،كأستاذتيا كطبلبيا ،كخرجت كثي ار مف
شيئا
َ
تتنامي ن
المدرسيف كالباحثيف ذكم الكفاءة العممية كالتربكية العالية مف حممة البكالكريكس كالميسانس كالماجستير
الدكتكراه عبر برنامج الدراسات العميا المشترؾ مع جامعة عيف شمس ،الذم تأسس عاـ  ،1994كذلؾ
بيف جامعة األقصى (كمية التربية سابقنا) ،ككميتي البنات كالتربية في جامعة عيف شمس في جميكرية
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مصر العربية الشقيقة ،كذلؾ إتاحة الفرصة لمطمبة كالعامميف في أقساـ الجامعة ككمياتيا المختمفة إلتماـ
تعميميـ العالي مف خبلؿ الدراسة في برنامج الدبمكـ العاـ كالخاص ،كبرنامج الماجستير كالدكتكراه ،ثـ
تكسع برنامج الدراسات العميا نتيجة اإلقباؿ الممحكظ مف مؤسسات التعميـ العالي في داخؿ محافظات

غزة كالضفة الغربية ،كمف مؤسسات الكطف المختمفة ،كذلؾ ليتيح فرصة الدراسات العميا لقطاع كاسع

مف الدارسيف ،ثـ تـ تحكيؿ الكمية إلى جامعة األقصى مع بداية العاـ الجامعي 2001كتضـ الجامعة
عدد مف الييئات كالمجالس ميمتيا تحقيؽ رسالة الجامعة كأىدافيا كفؽ فمسفتيا الكطنية ،كىذه المجالس

ىي":مجمس األمناء ،رئاسة الجامعة ،مجمس الجامعة ،مجالس الكميات ،مجالس األقساـ".

حاليا العامميف لنيؿ درجتي الماجستير كالدكتكراه في الكثير مف التخصصات التي
كتبتعث الجامعة ن
تحتاجيا الجامعة طبقنا لمخطة التطكيرية لمكميات المختمفة ،كخاصة في مجاالت ( المغة اإلنجميزية ،كعمـ
االجتماع ،كالتربية الرياضية ،كالتربية الفنية ،كالحاسكب ،كتكنكلكجيا التعميـ كاإلعبلـ) كقد قامت جامعة
األقصى بفتح برامج الدراسات العميا في الجامعة عاـ  2012بدءا بتخصص (اإلرشاد النفسي ،ثـ المغة

العربية).

ككا نت لعمادة شئكف تكنكلكجيا المعمكمات في جامعة األقصى السبؽ في التطكر الجاد لبناء منظكمة
متكاممة لخدمة جامعة األقصى كتطكرىا تكنكلكجيا عمى صعيد جامعات قطاع غزة كالتالي:

إف التطكر السريع في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات جعؿ تبني أحدث الكسائؿ التكنكلكجية لخدمة

عمميت ي التعميـ كالتعمـ كتسييؿ كافة المياـ اإلدارية كاألكاديمية في مؤسسات التعميـ العالي مطمب
أساسي لمنجاح كالتميز لمكصكؿ إلى جكدة المخرجات كالخدمات التي تقدميا شؤكف تكنكلكجيا

المعمكمات لما لذلؾ مف أثر كاضح في تحسيف مستكل األداء الفردم كالمؤسسي .مف ىذا المنطمؽ ،فاف
جامعة األقصى قامت بإنشاء شؤكف تكنكلكجيا المعمكمات كي تككف النكاة لنشر التكنكلكجيا الحديثة بيف

كبناء عمى ما سبؽ فإف
مككنات الجامعة ،كلكي تككف عمكدىا الفقرم لنشر كمكاكبة التقنيات الحديثة.
ن
شؤكف تكنكلكجيا المعمكمات تيدؼ لتطبيؽ أحدث كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في
الجامعة لرفع مستكل رضا منسكبي الجامعة ،كتحقيؽ انسيابية انتقاؿ المعمكمات بيف مككنات الجامعة
لدعـ اتخاذ القرار .كذلؾ مف خبلؿ تطكير البنية التحية لنظـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت،

كتطكير برامج كأنظمة معمكمات مبلئمة يمكف تطبيقيا كاداراتيا كاستخداميا بفاعمية ككفاءة لدعـ عمميتي
التعمـ كالتعميـ كالبحث العممي ،كتحسيف جكدة الخدمات المعمكماتية المقدمة لمنسكبي الجامعة كالمجتمع

الخارجي ،كزيادة الكعي التكنكلكجي لممساىمة في تنمية المجتمع.

األىداؼ

 .1تطكير البنية التحتية لنظـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بالجامعة.
 .2أتمتة العمميات اإلدارية كاألكاديمية في الجامعة.
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 .3تحسيف جكدة الخدمات االلكتركنية لجميع منسكبي الجامعة.
 .4تأىيؿ فرؽ عمؿ مدربة ذات كفاءة عالية في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت.
 .5تطكير المكتبة الرقمية كالمستكدع الرقمي.

 .6تطكير استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في عمميتي التعميـ كالتعمـ(التعميـ االلكتركني)
بالجامعة.

 .7العمؿ عمى إيجاد نظاـ اتصاؿ بديؿ في حاؿ تعرض النظاـ الرئيسي لمتكقؼ المفاجئ .
 .8تقديـ خدمات متميزة في مجاالت تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لممجتمع الخارجي.
 .9تقييـ األداء كالخدمات التي تقدميا شؤكف تكنكلكجيا المعمكمات لممستفيديف منيا

) (http://www.alaqsa.edu.psشكىد في .2014 /12/15
 خالصخ انًجحث انراثغ:
استعرض الباحث في ىذا المبحث التعميـ العالي في فمسطيف  ،حيث يبمغ عدد المؤسسات حسب الدليؿ
االحصائي السنكم )) 2103- 2102الصادر عف كزارة التربية كالتعميـ العالي ب ارـ هللا – فمسطيف
) )53( )http://www.mohe.pna.psمؤسسة تعميـ عالي في أرجاء الكطف ،يدرس بيا ))213,581

طالبا مكزعيف الى ( 126.138أنثى( ك(  87.443ذكر) منيـ ) (123.484طالب في الجامعات

التقميدية ،ثـ تكمـ الباحث عف أقدـ كأكبر الجامعات في قطاع غزة بالترتيب مف األقدـ لؤلحدث كىي
الجامعة اإلسبلمية في غزة  ،جامعة األزىر بغزة  ،جامعة األقصى كالتي تيتـ بصناعة الشباب
الفمسطيني كتقدـ لممجتمع حاجتو مف التخصصات المختمفة لبلرتقاء بالكطف كالمكاطف معا.

كمف الجدير بالذكر كمف خبلؿ المقاببلت التي تـ اجراءىا مع العديد مف العامميف بالجامعات

الفمسطينية الثبلث في قطاع غزة كجكد نظاـ داخمي لمجامعات الفمسطينية متعارؼ عميو كلكنو ال يصؿ

الى حد كجكد مدكنات أخبلقية مكتكبة كمنشكرة لدل الجامعات كفي متناكؿ العامميف فييا كخصكصا
العامميف في دكائر نظـ المعمكمات في الجامعات الثبلث كىذا تـ تأكيده بشكؿ كاضح مف خبلؿ المقابمة

الشخصية مع العديد مف المسؤكليف في الجامعات الفمسطينية الثبلث في قطاع غزة كىي كالتالي:

 -1مقابمة شخصية مع أ.د/سامي أبك ناصر عميد كمية اليندسة بجامعة األزىر حيث أكد فييا عمى
كجكد نظاـ متعارؼ عميو داخميا بما ىك مقبكؿ كغير مقبكؿ مف السمككيات الخاصة بالعامميف كالتي

عرؼ كالتقاليد االجتماعية المعركفة لدل ابناء شعبنا.
تتكافؽ مع األ ا

 -2مقابمة شخصية مع أ.ياسر صالحة مساعد نائب رئيس الجامعة لشئكف تكنكلكجيا المعمكمات بجامعة
األقصى أكد عمى كجكد نظاـ داخمي كمفاىيـ أخبلقية متعارؼ عمييا تتفؽ كتعاليـ الديف االسبلمي
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كتقاليد المجتمع في البيئة المحيطة لمجامعة كىي سمككيات يجب عمى كؿ شخص أف يقتدم بيا كاال
سيخرج عف المألكؼ.

 -3مقابمة شخصية مع كبل مف ـ.عماد كحيؿ مدير دائرة أنظمة المعمكمات ك ـ.ىماـ اليكبي مدير دائرة

أمف المعمكمات بالجامعة االسبلمية حيث أكدا كجكد نظاـ متعارؼ عميو مف االلتزامات األخبلقية
كالمرغكب فييا كصفة لمعامميف في الجامعة كأيضا ىناؾ محاذير يجب عدـ االقتراب منيا.
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الفصؿ الثالث
الدراسات السابقة
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المقدمة
ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناكلت أخبلقيات األعماؿ ،كأخرل تناكلت نظـ المعمكمات ،كالقميؿ مف
الدراسات التي تناكلت أخبلقيات األعماؿ ألمف المعمكمات كذلؾ لـ يجد الباحث دراسات كثيرة تناكلت
أخبلقيات األعماؿ كخصكصا المحمية منيا حيث أنو يعتبر مف المكاضيع الحديثة التي تتكجو المنظمات
المحمية كالعربية لدراستيا كتطبيقيا حاليا كمعظـ الدراسات المحمية في أخبلقيات األعماؿ كانت تربكية

بحتة أك اشرافية لمدراء المدارس كاإلدارة التربكية كالقميؿ تطرؽ الى أخبلقيات األعماؿ كدكرىا في نجاح

المنظمات كمدم تأثير أخبلقيات األعماؿ عمى مينة المحاسبة كأخرل تحدثت عف أخبلقيات مينة
التسكيؽ ،أما الدراسات التي تناكلت أمف المعمكمات تكممت عف النكاحي الفنية التكنكلكجية ككاقع تطبيؽ

اإلجراءات األمنية في المنظمات ،كدراسات بالمغة االنجميزية تناكلت أمف المعمكمات مف نكاحي إدارية،
كسيقكـ الباحث في ىذا الفصؿ بعرض كتحميؿ الدراسات السابقة التي استطاع الحصكؿ عمييا ،كالتي
ىي ذات صمة بمكضكع الدراسة الحالية سكاء بشكؿ مباشر أك غير مباشر  ،كسيتـ عرض الدراسات

السابقة في محكريف تناكؿ المحكر األكؿ منيا الدراسات التي تناكلت أخبلقيات األعماؿ كسيتـ ترتيبيا
حسب (المحمية ،العربية ،األجنبية ) بالترتيب أما المحكر الثاني سيتناكؿ الدراسات التي تتحدث عف

أمف كحماية نظـ المعمكمات كسيتـ ترتيبيا حسب (المحمية ،العربية ،األجنبية) بالترتيب
أكال :الدراسات التي تناكلت أخالقيات األعماؿ

 الدراسات المحمية:

 -1دراسة (يحيى )2010،بعنكاف :درجة التزاـ مديرم المدارس الحككمية الثانكية الفمسطينية
بأخالقيات مينة اإلدارة المدرسية مف كجية نظر معممي مدارسيـ ىدفت الدراسة التعرؼ عمى درجة

التزاـ مديرم المدارس الحككمية الثانكية الفمسطينية بأخبلقيات مينة اإلدارة المدرسية مف كجية نظر
تبعا لمتغيرات
معممي مدارسيـ ،كىدفت الكشؼ عف كجكد فركؽ في متكسطات نظر معممي المدارس ،ن
الجنس ،كالمؤىؿ العممي ،كسنكات الخبرة ،كالمديرية ،حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي
كمعممات المدارس الحككمية الثانكية في الضفة الغربية ،كذلؾ خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ

معمما كمعممة ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،اختيرت
الدراسي -2009) (2010البالغ عددىـ ))12056
ن
عينة طبقية عشكائية ،بمغ عدد أفرادىا )  ( 1349معمـ كمعممة ،أم ما نسبتو) ،(11%مكزعيف عمى
المدارس الحككمية الثانكية في الضفة الغربية كقد أسفرت الدراسة عف النتائج اآلتية:

إف درجة التزاـ مديرم المدارس الحككمية الثانكية الفمسطينية بأخبلقيات مينة اإلدارة المدرسية مف كجية
نظر معممي مدارسيـ ،كانت كبيرة جدا ،اف ترتيب مجاالت درجة التزاـ مديرم المدارس الحككمية

الثانكية الفمسطينية بأخبلقيات مينة اإلدارة المدرسية مف كجية نظر معممي مدارسيـ كاآلتي:
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مجاؿ أخبلقيات المدير نحك المينة ،ثـ مجاؿ أخبلقيات المدير نحك الكطف ،ثـ مجاؿ أخبلقيات المدير
نحك الطمبة ،ثـ مجاؿ أخبلقيات المدير نحك أكلياء األمكر ،ثـ مجاؿ أخبلقيات المدير نحك المجتمع

المحمي ،ثـ أخبلقيات المدير نحك نفسو ،ثـ مجاؿ أخبلقيات المدير نحك المعمميف.

 -2دراسة (طبش )2009،بعنكاف :سبؿ تعزيز أخالقيات العمؿ في القطاع العاـ الفمسطيني (دراسة

عمى كزارة الصحة) ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى سبؿ تعزيز أخبلقيات العمؿ في القطاع العاـ
الفمسطيني كخصكصا ك ازرة الصحة ككذلؾ مدل التزاـ المكظفيف بأخبلقيات العمؿ الرئيسة(تحمؿ

المسؤكلية – المصمحة العامة – الرقابة الذاتية – التعاكف – األداء – الكالء) كقد أظيرت الدراسة تدني

مستكل التزاـ العامميف بأخبلقيات العمؿ في ك ازرة الصحة الفمسطينية بقطاع غزة مف كجية نظر

المبحكثيف كخمص الباحث الى مجمكعة مف التكصيات التي مف شأنيا رفع مستكل فعالية االلتزاـ
بأخبلقيات العمؿ في ك ازرة الصحة كادخاؿ مساؽ أخبلقيات العمؿ كمادة اجبارية في جميع التخصصات

كتفعيؿ دكر األجيزة الرقابية كتخكيميا صبلحيات أكبر .

 -3دراسة (الركمي )2009،بعنكاف :درجة التزاـ المشرفيف التربكييف في محافظات غزة بأخالقيات
المينة مف كجية نظرىـ كسبؿ تطكيرىا ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة التزاـ المشرفيف
التربكييف في محافظات غزة بأخبلقيات المينة بيف متكسطات درجات تقديرىـ كىؿ تكجد فركؽ دالة
إحصائيا عمى التزاميـ بأخبلقيات المينة مف كجية نظرىـ تعزل لممتغيرات التالية( :سنكات الخدمة في

اإلشراؼ التربكم  ،سنكات الخدمة في التدريس ،التخصص ،المؤىؿ العممي ،جية العمؿ) كما سبؿ
تطكير التزاـ المشرفيف التربكييف في محافظات غزة بأخبلقيات المينة؟ ،كقد استخدـ الباحث المنيج

الكصفي التحميمي ،كقاـ بإعداد استبانة مككنة مف ) (62فقرة تتضمف أخبلقيات المينة لدل المشرؼ
التربكم في( )5مجاالت كىي عمى نحك ما يمي( :المعممكف ،كظيفتو  ،نحك الزمبلء ،اإلدارة العامة

لئلشراؼ ،نحك المجتمع المحمي).

 -4دراسة (أبك طبيخ )2008،بعنكاف :مدل التزاـ مديرم المدارس األساسية الدنيا بأخالقيات مينة
التعميـ في محافظة غزة مف كجية نظر المعمميف ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مدل التزاـ مديرم

المدارس (األساسية الدنيا) بأخبلقيات مينة التعميـ في محافظة غزة مف كجية نظر المعمميف.
كلتحقيؽ الدراسة تـ كضع األسئمة التالية :

 ما أخبلقيات المينة الكاجب تكفرىا في مديرم المدارس األساسية الدنيا في محافظة غزة مف كجيةنظر المعمميف؟

 ما مستكل التزاـ مديرم المدارس األساسية الدنيا بأخبلقيات مينة التعميـ في محافظة غزة مف كجيةنظر المعمميف؟
كقد تكصمت الدراسة الى النتائج التالية :
64

 ىناؾ اتفاؽ عمى تحمي المديريف بأخبلقيات مينة التعميـ كبنسب كبيرة كفي جميع المجاالت. ىناؾ تبايف في ترتيب أخبلقيات المدير لمجاالت االستبانة ككؿ مف كجية نظر المعمميف . الدراسات العربية:

 -1دراسة (مرايات )2011،تيدؼ قياس أثر أخالقيات األعماؿ لممنظمة عمى السمكؾ األخالقي كأداء
رجاؿ البيع لممنتجات الصيدالنية في مدينة عماف ،تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا :أف

مستكل أخبلقيات األعماؿ لمنظمات بيع المنتجات الصيدالنية في عماف مرتفع ،كأف مستكل السمكؾ

األخبلقي لرجاؿ بيع المنتجات الصيدالنية في عماف مرتفع ،كما تبيف كجكد أثر مباشر ذك داللة
إحصائية ألخبلقيات األعماؿ لممنظمة عمى السمكؾ األخبلقي لرجاؿ بيع المنتجات الصيدالنية في
عماف.

 -2دراسة (جمعو )2010،استيدفت الدراسة قياس مدل إدراؾ االلتزامات األخالقية المينية المعيارية

لعينة مف مدققي الحسابات في األردف  ،كأظيرت النتائج أف مدققي الحسابات األردنييف يدرككف

االلتزامات األخبلقية المينية المعيارية ،بأعمى مدل إدراؾ لمتغير النزاىة كالمكضكعية ،الكفاءة المينية،
السرية كاألنشطة التي ال تتكافؽ مع ممارسة المحاسبة العامة ،كالدعاية كاالعبلف كالتركيج ،كحؿ
التعارضات األخبلقية كالعبلقات مع المحاسبيف اآلخريف في المحاسبة العامة  ،كاألنشطة عبر الحدكد،
كأمكاؿ العميؿ ،كالكفاءات المينية كالمسؤكليات عند استخداـ غير المحاسبيف ،كأخي ار متغير الممارسة

الضريبية.

 -3دراسة (حسيف ،كالجميؿ )2009،بعنكاف " :العالقة بيف أبعاد المسؤكلية االجتماعية تجاه العامميف
ك أخالقيات العمؿ" كتكصمت الدراسة إلى أف مفيكـ المسؤكلية االجتماعية يعد مف المفاىيـ التي نالت

اىتماـ معظـ المنظمات المعاصرة ،كالتي كانت تعبر في الماضي خبلؿ فترة الستينات عف تعظيـ الربح
أما في الكقت الحاضر أصبح المفيكـ يقترف مع الجانب االجتماعي لممنظمة ،كبينت الدراسة أف ىناؾ
العديد مف األبعاد الخاصة بالمسؤكلية االجتماعية تجاه العامميف إذ يجب عمى المنظمات االنتباه إلييا

كاألخذ بيا ألنيا تحقؽ أىداؼ العامميف كتزيد مف كالئيـ كاىتماميـ بالمنظمة التي يعممكف فييا.

 -4دراسة (جعافرة )2009،بعنكاف" أثر أخالقيات األعماؿ كالمسئكلية االجتماعية في المككنات ذات

البعد االستراتيجي لممصارؼ في األردف" كقد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المفاىيـ المشار إلييا ثـ
فحص مدل ممارسة األخبلقيات )العدؿ كالمساكاة كاألمانة كاالخبلص كالثقة كالسرية كالمسئكلية
االجتماعية القانكنية كاالقتصادية كاألخبلقية كالخيرية) كأثرىا عمى المككنات ذات البعد االستراتيجي
كجكدة الخدمة كجذب العمبلء كمكاكبة التقدـ التكنكلكجي كتطكير المكارد البشرية في المصارؼ العاممة

في األردف كعددىا  23مصرفان أردنية كفركع المصارؼ األجنبية ،كقد تكصمت إلى نتائج لعؿ أىميا
:كجكد مستكل مرتفع لممارسة األخبلقيات حيث جاءت بالمرتبة األكلى السرية كالثقة ثـ تمتيا األمانة
65

كاالخبلص ثـ الشفافية كالمساءلة كجاءت العدالة كالمساكاة في المرتبة األخيرة كجاء تقييـ المتعامميف مع
المصارؼ لممارسات األخبلقية أفضؿ مف تقييـ العامميف ليا ،كىنا نقطة تساؤؿ مف كجية نظر الباحث
كانت كالتالي :أليس مف األكلى أف يممس األثر مف ىـ في الداخؿ كخالص األمر في جانب العدؿ

كالمساكاة لمقيـ األخبلقية ؟

 -5دراسة (عجكر (2008،بعنكاف " قكاعد المنظمة ألخالقيات كسمككيات مينة المحاسبة كالمراجعة
في كؿ مف (المممكة العربية السعكدية كانجمت ار) ككنيما مدرستيف مختمفتيف في تحديد المرجع األساسي

لقكاعد أخبلقيات كسمككيات مينة المراجعة  ،Arthurكاالختبلسات الكبيرة في شركة  WorldComلقد
ع از الباحث االنييارات التي حدثت في شركة لتدقيؽ الحسابات ،إلى سببيف ىما :ضعؼ السياسات

المحاسبية ،كغياب أخبلؽ كسمككيات مينة المحاسبة كالمراجعة لدل المتبلعبيف الذيف تسببكا بأضرار
بالغة لبلقتصاد العالمي ،كيضيؼ الباحث  " :يعتبر الديف اإلسبلمي مصد ار مف المصادر التي أعدت

في ضكئيا قكاعد أخبلقيات كسمككيات المينة في المممكة العربية السعكدية ،كالتي تعتبر بمثابة مقاييس
مثالية لمسمكؾ الميني الذم يتعيف عمى المحاسبيف بالمينة التحمي بيا " كيرل الباحث في ىذه الدراسة

أف اعتماد القكاعد السمككية في المممكة العربية السعكدية عمى الديف اإلسبلمي كمصدر مف مصادرىا
يعتبر في حد ذاتو أحد مفاتيح التركيج لمشركات التي تمتزـ بيذه القكاعد مما يعني أنيا ممتزمة بأحكاـ في

بمد كالمممكة العربية السعكدية  ،فمعايير التدقيؽ التي تمتزـ بيا شركات الشريعة اإلسبلمية كىك أمر ميـ
جدا في المممكة حيث يحكطيا سياج أخبلقي ديني يحكؿ دكف حدكث تبلعبات كاختبلسات( إلى حد ما)
عكس ما نراه في العالـ الغربي أك البمداف التي ال تديف بديف ،إذ ال تستند أخبلقيات كمعايير التدقيؽ إلى

سند ديني.

 -6دراسة (الطائي )2006 ،بعنكاف " إطار مفاىيمي ألخالقيات التسكيؽ كالمسؤكلية االجتماعية في
تعد مؤثر بيئي لمتسكيؽ يتكجب
منظمات األعماؿ الخدمية " حيث تكصؿ الباحث إلى أف األخبلقيات ّ
عمى منظمات األعماؿ االنتباه إليو عند صياغة االستراتيجيات التسكيقية كبشكؿ خاص استراتيجيات

التسعير كالتركيج" كما تكصمت الدراسة إلى أف أخبلقيات التسكيؽ تمعب دك ار كاضحا في المزيج

التسكيقي الخدمي ( )7Psكالعبلقات التبادلية بيف منظمات األعماؿ الخدمية كزبائنيا ،كالتكجو نحك
معرفة كتشخيص رغبات كحاجات الزبائف لطرح خدمات تتبلءـ كىذه الرغبات كالحاجات لمكصكؿ إلى

تفعيؿ مفيكـ الخدمة المفصمة تبعا لرغبة الزبكف أك ما تسمى بالزبكنية ).(Customization

 -7دراسة (العنزم (2002،بعنكاف " أثر األخالقيات الكظيفية في تقميؿ فرص الفساد اإلدارم في
الكظائؼ الحككمية " ككانت دراسة نظرية تكصمت الى مجمكعة مف النتائج :

 -اف التحديات التي تكاجو أخبلقيات االدارة في التطبيؽ ناتجة عف مؤثرات داخمية كأخرل خارجية اذ

ال تشكؿ التحديات الخارجية خط ار كبير عمى األفراد كالذم تشكمو التحديات التابعة مف المنظمة نفسيا،
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الفصؿ بيف السياسة كاالدارة التي كانت قائمة في الكثير مف المنظمات أدت الى تكريس مبدأ حيادية
أخبلؽ العامميف كالتعامؿ معيـ عمى أنيـ عناصر قادرة عمى أف ال تتخمى عف معتقداتيا كمبادئيا
كاالندماج مع سياسات المنظمة التي يعممكف بيا بغض النظر عف النتائج االخبلقية المترتبة عمى مثؿ

تمؾ السياسات.

 -لـ تمؽ أخبلقيات االدارة االىتماـ الكافي في أغمب المنظمات العربية كما يظير ضعؼ برامج

التدريب عمى األخبلؽ كتردد ىذه المنظمات لقبكؿ الدراسات كالبحكث التي تخكض في مجاؿ أخبلقيات
االدارة ،أما التكصيات ما يمي:

 لـ يعد مفيكـ أخبلقيات االدارة مفيكمان ذاتيان يتعمؽ بالفرد كال يمكف التأثير بو بؿ أصبحت االدارةاليكـ بأمس الحاجة الى مغادرة ىذا المفيكـ كالنظر ألخبلقيات االدارة يصفيا أحد مصادر التمكيؿ

السمككي التي ستعكد بربح اجتماعي كال تقؿ شأنان عف باقي رؤكس أمكاؿ المنظمة التي تعتمدىا في
تحقيؽ الربحية.

 -البد أف تسعى االدارات المختمفة الى تجسيد حقيقة مينية االدارة مف أجؿ ترسيخ تقاليد كآداب

كأصكؿ المينة أسكة بالميف االخرل كتجاكز المفيكـ الذم يعد االدارة اختصاص مف ال اختصاص لو.

 الدراسات األجنبية:

-1دراسة ( )Valentine,2012بعنكاف " :المحتكل التدريبي ألخالقيات األعماؿ كرضا مكظفي
المبيعات عف زمالء العمؿ كالمشرفيف ،كذلؾ الف دعـ المنظمات ألخبلقيات األعماؿ ذا قيمة عالية في

البيع الشخصي الذم يتعزز بالقيـ األخبلقية السائدة في المنظمة ،كالذم يؤدم إلى رضا المشرفيف
كالعامميف ،ككنيـ يمعبكف دك انر ميما في الممارسة األخبلقية كدكرىا في البناء االجتماعي تتجاكز دكر
المكجو كالضابط عمى الصعيد الشخصي إلى دكر المكجو كالضابط عمى الصعيد االجتماعي العاـ ،كقد

كما تمعب األخبلؽ فييا دك انر كبي انر في تغيير سمكؾ اإلنساف ،كقد بدأت المنظمات البحث عف نظـ أكثر
سرعة كتأثي ار ليس فقط عمى العكلمة ،كلكف في تأثير النمك االقتصادم عمى البيئة االجتماعية كالطبيعية

التي تعيش فييا.

-2دراسة ) (Eweje,2009بعنكاف " :المعضالت األخالقية لمشركات متعددة الجنسية في الدكؿ
النامية " ىدفت الدراسة إلى فحص المعضبلت األخبلقية لمشركات متعددة الجنسية في الدكؿ النامية
كخاصة في مجاالت العمالة كاتحادات العماؿ مف خبلؿ جمع بيانات دقيقة تعبر عف كجيات نظر

أصحاب المصالح كالحككمات كشركات التعديف كالنفط كقادة اتحادات العماؿ ،كبعد تحميؿ البيانات
كصمت الدراسة إلى أبرز النتائج اآلتية :ال يسمح بالنقد المكجو ضد الشركات المشار إلييا كخاصة ما
تتعمؽ بالمماطمة في الدفع كتكظيؼ المغتربيف عمى حساب السكاف المحمييف كىناؾ ممارسات عممت

عمى اضعاؼ القدرة التفاكضية مف قبؿ اتحادات العماؿ.
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-3دراسة) (Tella, 2008بعنكاف " :األخالؽ في العكلمة " ىدفت الدراسة إلى تكضيح حاالت الفشؿ
بارز في األزمة المالية العالمية كقد تكصمت الدراسة إلى ذكر بعض الحاالت
دكر ا
األخبلقية التي لعبت ا
التي عبرت عف الطمع كالجشع لدل بعض المديريف التنفيذيف ،كالطمع لدل حممة األسيـ المتمثؿ في

الحرص عمى الكسب السريع ،كأشكاؿ مف الفساد الذم ظير مف تضارب المصالح كاألدكات المالية

المعقدة عمى فيـ كسمكؾ عدد مف رجاؿ األعماؿ الذيف أخفقكا في ممارسة العقؿ كاالستقبللية في القرار
مما جعؿ بكصبلتيـ تنحرؼ حكؿ مصالحيـ الشخصية التخاذ ق اررات ال أخبلقية تسببت في انييار

الشركات التي كانكا يعممكف بيا كمنيا شركة Enronكشركة .WorldCom

-4دراسة ) (Lawrance,2008بعنكاف" المعضمة األخالقية لألعماؿ ىذه األياـ " ىدفت الدراسة الى
التعرؼ عمى الممارسات غير األخبلقية التي تمارسيا الشركات متعددة الجنسية المراجعة مثؿ الكسب
عمى المدل القصير لكنيا ستخسر عمى المدل الطكيؿ ،كقد تكصمت الدراسة إلى بعض السمككيات
كصفتيا بالجرائـ كمف ىذه الممارسات التسكيقية غير األخبلقية في كصفات حميب الرضع كاألغذية

المعدلة كراثيا كالمبالغة في أسعار مياه " الحياة الصافية " التي تبيعيا في بمداف أسيا مثؿ الباكستاف
كاليند بأسعار فكؽ القدرة الشرائية لمسكاف كالممارسات غير العادلة في العمؿ مف حيث األكضاع

الصعبة كعمالة األطفاؿ ك مخالفة السمكؾ األخبلقي الذم يظير تصرفاتيا بشكؿ مختمؼ عما تتصرؼ
في ببلدىا.

-5دراسة ) (Rashid, 2006بعنكاف" :عمميات األعماؿ الدكلية كتأثير البيئة السياسية في نيجيريا

اطار عمؿ مفاىيمي في دراسة أربع صناعات " ىدفت الدراسة إلى تكضيح عكامؿ نجاح عمميات
األعماؿ الدكلية كمدل ارتباطيا كتأثرىا بالقيـ الثقافية كاألخبلقية كمدل مساىمتيا في التطكير
االقتصادم كاالجتماعي كاالزدىار في نيجيريا ،كقد تكصمت الدراسة إلى أف نجاح عمميات األعماؿ

نظر لتحقيقيا مزيد مف كسب المزايا التنافسية إال أنيا أشارت
الدكلية ارتبط بقكة في العكامؿ المذككرة ا
إلى التمكث الذم ألحقتو األعماؿ بالبيئة كفي حياة الناس.

-6دراسة ( :)Pike,1998ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ القضايا األخالقية في ىيئات التشريع

المحاسبية ،كالقضايا األخالقية لمعدم المعمكمات المحاسبية التي تتكلد نتيجة تضارب المصالح بيف
ِ
المستخدميف ،كالمجتمع كالمينييف ،كالقضايا األخبلقية لمدققي الحسابات الذيف يعممكف في شركات
محاسبية أك في مكاتب خاصة بيـ ،كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 تنبع المشكمة بسبب العكامؿ الناتجة عف الغمكض في األسمكب المتبع كغياب كؿ مف التسمسؿالكظيفي اليرمي كمقاييس التأديب.

 -تساىـ جميع العكامؿ السابقة في عرقمة المحاسبيف المينييف بدؿ أف تككف عكنا ليـ.
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-7دراسة ) (Karcher, 1992ىدفت ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة التالية:
 ىؿ المدققيف مدرككف لمقضايا األخبلقية؟ -كفي حالة إدراكيـ ليا ،ما مدل اىتماميـ بيا؟

 ما ىي العكامؿ المؤثرة عمى شعكر المدقؽ بأىمية القضايا األخبلقية؟كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -أف العكامؿ الفاعمة كالمساىمة في التعرؼ عمى القضايا األخبلقية كتحديدىا محصكرة في ثبلثة عكامؿ

كىي طبيعة المكضكع األخبلقي كمدل خطكرتو كقدمو .

 -أف المكقع الكظيفي ،كالخبرة كاالطبلع عمى قضايا أخبلقية مشابية ،كالمستكل التعميمي ال تؤثر عمى

شعكر المدقؽ كاىتمامو بالقضايا األخبلقية.

 -أف طبيعة المكضكع األخبلقي تؤثر بشكؿ كبير في تحديد نكع ككصؼ القضايا األخبلقية كأىميتيا كأف

المكقع الكظيفي ال يؤثر في تحديد القضايا األخبلقية.
ثانيا :الدراسات التي تناكلت أمف نظـ المعمكمات

 الدراسات المحمية:

 -1دراسة (الدنؼ :)2013،ىدفت الدراسة إلى معرفة كاقع إدارة أمف نظـ المعمكمات في الكميات
التقنية بقطاع غزة ،كاستخدـ الباحث المنيج البحثي الكصفي التحميمي ،كتككف مجتمع الدراسة مف

العامميف عمى نظـ المعمكمات في الكميات التقنية كجمعت أدكات الدراسة بيف االستبانة كالمقابمة،
كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:

 -تتكفر البنى التحتية لنظـ المعمكمات في الكميات التقنية بدرجة متكسطة.

 -تدرؾ اإلدارات العميا لمكميات التقنية أىمية سياسات أمف المعمكمات إال أنو ال يكجد في أم مف

الكميات سياسات معمكؿ بيا كمطبقة عمى أسس كاضحة.

 تتفاكت الكميات التقنية مجتمع الدراسة في درجات استخداـ تعييد نظـ معمكماتيا. -تكجد فركؽ ذات دالالت إحصائية في آراء عينة الدراسة حكؿ كاقع إدارة أمف نظـ المعمكمات في

الكميات التقنية بقطاع غزة.

 كفي ضكء ىذه النتائج فقد أكصى الباحث بالتالي:
 -ضركرة االستمرار باالىتماـ بالبنى التحتية لنظـ المعمكمات كتطكيرىا بالمستحدثات التكنكلكجية.

 -ضركرة أف تقكـ الكميات التقنية ببناء سياسات أمف نظـ المعمكمات الخاصة بيا ،كالعمؿ عمى

نشرىا ك تطبيقيا ،كالقياـ بتطكيرىا كمراجعتيا كتقييـ المخاطر بشكؿ دكرم لمكقكؼ عمى ما يمكف عممو

ايجاد السبؿ الكفيمة باستعادة العمؿ ككضع خطط الطكارئ البلزمة لضماف أمف نظـ المعمكمات.
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 ينصح بأف تقكـ الكميات التقنية باالعتناء بدكر أكبر بالتدريب كزيادة المكازنات المالية المخصصةلعمميات أمف المعمكمات ،ضركرة قياـ الجيات الحككمية بإنشاء مركز متخصص يعنى بقضايا أمف

المعمكمات

 -2دراسة )أبك كميؿ " (2011،تطكير أدكات الرقابة الداخمية ليدؼ حماية البيانات المعدة الكتركنيا"
ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي مدل تطكر أدكات الرقابة الداخمية بيدؼ حماية البيانات المعدة

الكتركنيا في المصارؼ العاممة في قطاع غزة ،كالتعرؼ عمى أىـ المشكبلت كالمخاطر التي أكجدتيا

استخداـ النظـ االلكتركنية ،كأىـ أنكاع تمؾ النظـ المطبقة في المصارؼ الفمسطينية ،كاستخدـ الباحث
المنيج الكصفي التحميمي في الكصكؿ لنتائج الدراسة ،حيث تـ تكزيع استبانة عمى المصارؼ العاممة

في قطاع غزة ،كلقد تـ التكصؿ إلي مجمكعة مف النتائج أىميا قمة عدد المراقبيف الداخمييف العامميف في
المصارؼ ،نتيجة أف معظميا فركع كليست م اركز رئيسية ،كأف أىـ المخاطر في اشتراؾ أكثر مف
مكظؼ في كممة السر ،كالسماح لمعامميف بنقؿ برامج الممفات خارج النظاـ بعد الدكاـ الرسمي ألداء

ميمات معينة ،كما كجد أف عمى إدارة المصارؼ تطبؽ إجراءات رقابية صارمة كمشددة في عممية
إدخاؿ كتشغيؿ كاستخراج البيانات كالمعمكمات في ظؿ النظـ االلكتركنية ،كأف معظـ نظـ المعمكمات
االلكتركنية المطبقة مثؿ نظـ معمكمات مستكردة مف الخارج ،كلقد أكصى الباحث باتخاذ مجمكعة مف

التكصيات لعؿ أىميا عقد العديد مف الدكرات التدريبية لممكظفيف لمكاكبة التطكر السريع في مجاؿ النظـ
االلكتركنية كالخدمات المصرفية االلكتركنية كاستقطاب الخبرات كالميارات العالية ،ك ضركرة قياـ سمطة

النقد بكضع مجمكعة إجراءات لمرقابة االلكتركنية ،أك العمؿ عمى تطكير شبكة المصارؼ كربطيا
بشبكة اإلنترنت مع إحكاـ الرقابة عمييا ،كما أكصى بكضع مجمكعة مف اإلجراءات التي تضمف سير

عمؿ نظـ المعمكمات االلكتركنية في حالة األزمات.

 -3دراسة( تايو (2008،بعنكاف " :مدل فعالية إدارة أمف المعمكمات في شركات تكنكلكجيا المعمكمات
في فمسطيف " كقد ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مدل فعالية إدارة أمف المعمكمات في شركات
تكنكلكجيا المعمكمات في األراضي الفمسطينية ،كاعتمدت الدراسة عمى معيار) (ISO27001كمجاالتو

العشرة الخاصة بقياس مدل جكدة نظـ أمف المعمكمات ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي كصممت
استبانة لجمع البيانات حكؿ مدل االلتزاـ بتطبيؽ المعايير العشر ألمف المعمكمات التي اعتمدتيا

الدراسة ،كتكصمت الدراسة لمنتائج التالية :تتحقؽ فعالية إدارة أمف نظـ المعمكمات بمقدار تكفر سياسة

أمف المعمكمات.

 األمف التنظيمي ال يؤثر عمى كفاءة كفعالية إدارة أمف نظـ المعمكمات ،كأرجعت الدراسة ذلؾ إلىعدـ كجكد آلية مراجعة دكرية نظامية لسياسة أمف المعمكمات.
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 -4دراسة (البحيصي كالشريؼ (2008،بعنكاف " :مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية "
دراسة تطبيقية عمى المصارؼ العاممة في قطاع غزة ،ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى المخاطر التي تكاجو
نظـ المعمكمات المحاسبية االلكتركنية في المصارؼ العاممة في قطاع غزة ،كأىـ األسباب التي تؤدم

إلى حدكث تمؾ المخاطر ،كاإلجراءات التي تحكؿ دكف كقكع تمؾ المخاطر ،كاعتمدت الدراسة المنيج
الكصفي التحميمي كتـ إعداد استبياف خاص تـ تكزيعو عمى البنكؾ العاممة في محافظات قطاع غزة،
كتكصؿ الباحثاف إلى مجمكعة مف النتائج:

 عدـ حدكث مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية في المصارؼ العاممة في قطاع غزة بشكؿ متكرر. -يرجع حدكث مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية االلكتركنية إلى أسباب تتعمؽ بمكظفي البنؾ نتيجة

قمة الخبرة كالكعي كالتدريب ،إضافة إلى أسباب تتعمؽ بإدارة المصرؼ نتيجة لعدـ كجكد سياسات
كاضحة كمكتكبة كضعؼ اإلجراءات كاألدكات الرقابية المطبقة لدل المصرؼ.

 -تتبع المصارؼ إجراءات حماية كافية لمكاجية مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية كأكصت الدراسة

بمجمكعة مف التكصيات كاف أبرزىا:

 -الحاجة لكضع ضكابط أمف كرقابة عمى المعمكمات المتداكلة بكافة أشكاليا ،سكاء كانت كرقية أـ

الكتركنية يجرم نقميا عبر اتصاالت سمكية أك السمكية أك عبر اإلنترنت.

 -ضركرة كضع خطة حماية أمنية شاممة كالتي تنعكس عمى انخفاض النفقات الناتجة عف تكظيؼ

الحمكؿ الجزئية لؤلمف.

 ضركرة كضع إجراءات تضمف استم اررية عمؿ كجاىزية نظـ المعمكمات لمعمؿ في حالة األزمات. -استخداـ تشفير البيانات عند الحفظ كالنقؿ كالتخزيف ،كي ال يتمكف أحد مف اختراقيا.

 -5دراسة )الشريؼ )2006،بعنكاف " :مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية دراسة تطبيقية

عمى المصارؼ العاممة في قطاع غزة " ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المخاطر التي تكاجو نظـ
المعمكمات المحاسبية االلكتركنية في المصارؼ العاممة في قطاع غزة ،كالتعرؼ عمى أىـ األسباب التي
تؤدم إلى حدكث تمؾ المخاطر كاإلجراءات التي تحكؿ دكف كقكع تمؾ المخاطر ،كذلؾ تـ التعرؼ عمى

اإلجراءات كالكسائؿ الرقابية المتبعة مف قبؿ المصارؼ العاممة في قطاع غزة لمكاجية تمؾ المخاطر

التي قد تكاجو نظـ معمكماتيا المحاسبية االلكتركنية ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي في
الكصكؿ لنتائج دراسة ،حيث تـ تكزيع استبانة عمى المصارؼ العاممة في قطاع غزة كفركعيا ،كقد تـ

التكصؿ إلى مجمكعة مف النتائج أىميا أف الدراسة أكضحت قمة عدد مكظفي تكنكلكجيا المعمكمات في

فركع المصارؼ العاممة في قطاع غزة ،كأف اإلدارة الجيدة تستطيع أف تحد مف المخاطر التي تكاجو
نظـ المعمكمات المحاسبية لدل المصارؼ ،مع التكصية بضركرة تطبيؽ إجراءات أمف النظـ المعمكماتية
يقمؿ مف إمكانية حدكث مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية ،كأف يتـ كضع اجراءات تضمف استم اررية
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عمؿ كجاىزية نظـ المعمكمات لمعمؿ في حالة األزمات مف خبلؿ استخداـ تجييزات قكية بحيث
تستطيع اكتشاؼ المخاطر قبؿ حدكثيا كالحد مف كقكعيا ،ككضع ضكابط أمف كرقابة المعمكمات

المتداكلة بكافة أشكاليا ،سكاء كانت كرقية أك اتصاالت سمكية كالسمكية كانترنت كالعمؿ عمى سف
التشريعات البلزمة ألمف المعمكمات كالنظـ كالشبكات المعمكماتية ،مع ضركرة العمؿ عمى تطكير شبكة

المصارؼ كربطيا باإلنترنت لتمكيف العمبلء مف تنفيذ الخدمات الخاصة بيـ بسيكلة كبسرعة دكف أم
تأخير كلكف مع إحكاـ الرقابة المصرفية عمى شبكة المصرؼ ككضع قيكد تحد مف محاكلة اختراؽ

شبكة المصرؼ كالحصكؿ عمى معمكمات غير مرخص بالحصكؿ عمييا.
 الدراسات العربية:

 -1دراسة )عمار (2011،بعنكاف " :حماية الشبكات الرئيسية مف االختراؽ كالبرامج الضارة " نظ ار
النتشار الشبكات الحاسكبية كاعتماد المؤسسات عمييا فاف أم تكقؼ أك تخريب ليا سيؤدم لخسائر
عظيمة كتعطؿ خدمات المكاطنيف لذا جاءت ىذه الد ارسة لمحد مف االضرار مسبقا كاتخاذ تدابير

احتياطية مف منظكر أمني شامؿ كمف خبلؿ تحميؿ نتائج المسح االحصائي تكصمت الد ارسة الى أف

مشكبلت حماية كتأميف مكارد شبكات الحاسب االلي ال تكمف في تكريد االجيزة كتثبيت البرمجيات فقط
كانما تكمف في اعداد االنساف القادر عمى تشغيؿ كادارة تمؾ االجيزة كالبرمجيات في اطار سياسات
كاجراءات معينة ضمف بيئة يسكد فييا ركح الفريؽ ،كما تتطمب الحماية اعادة تصميـ اليياكؿ التنظيمية

إلحداث تكافؽ بينيا كبيف اجراءات ككظائؼ العمؿ في مجاؿ الحماية المطمكبة كما أنو البد مف تكفير

مختصيف في أمف المعمكمات يحممكف مؤىبلت تتناسب مع المطمكب منيـ ،كالبد مف تعييف مد ارء
متخصصيف لمراكز تقنية المعمكمات ،كلمتقميؿ مف أخطار اختراؽ الحاسبات يجب بذؿ الجيكد الكافية

م تكعية كتدريب مستخدمي الحاسبات االلية.

 -2دراسة (نبي كآخركف )2010،بعنكاف :دراسة عممية حكؿ أمف المعمكمات في المنظمات السعكدية
ىدفت الدراسة إلى استكشاؼ حالة أمف المعمكمات كالعمؿ عمى تحقيؽ فيـ أفضؿ لمحقائؽ السائدة في

ىذا المجاؿ داخؿ العربية السعكدية ،كاستخدمت الدراسة المنيج االستقصائي حيث جرل انتقاء 280

منظمة سعكدية مثمت المساىميف مف أربع قطاعات رئيسية ،ك قاـ الباحثكف بتنظيـ كرشة عمؿ لممثميف
عف تمؾ المنظمات المختمفة ،كما أعد الباحثكف استبانة كزعت عمى المشاركيف ككانت نسبة

االستجابة(.)%75.7

كتكصمت الدراسة الى النتائج التالية:

 -أىمية سياسة أمف المعمكمات في ضماف اتخاذ عكامؿ تحكـ مناسبة ،كبينت الدراسة أف أكثر مف

نصؼ المنظمات يمتمؾ سياسة أمف المعمكمات كغالبيتيا يميؿ إلى تطبيقيا ،ك  %22يعتمد المراجعة

الدكرية لتمؾ السياسة.
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أمر حاسما ألمف المعمكمات ،كتبيف أف
 اعتبار التحكـ في الكصكؿ الى الشبكة  Access Controlاالمنظمات عمى عمـ كتطبيؽ ليذه القكانيف كخاصة في الشبكات السمكية أما في الشبكات البلسمكية يتـ
التغاضي عف ىذا الجانب رغبة في تسييؿ تعامؿ المستخدميف.

 -تتسـ معالجة قضايا أمف المعمكمات بالتمييز في حساسية المعمكمات ،حيث بينت الدراسة أف

أكلكيات المعالجة ليذه الثغرات كافترضت عدـ المساكاة في التعامؿ مع ىذه المعمكمات ،فميست كؿ

المعمكمات ليا نفس القدر مف األىمية كأكصت الدراسة بأىمية إرساء الكعي األمني داخؿ المؤسسات
مف خبلؿ التدريب المتخصص كالمعرفي.
 -3دراسة (العتيبي )2010،بعنكاف " :األمف المعمكماتي في المكاقع االلكتركنية كمدل تكافقو مع

المعايير المحمية كالدكلية ".

 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تكافؽ األمف المعمكماتي لممكاقع االلكتركنية لؤلجيزة األمنيةالمدنية في الرياض بالمممكة العربية السعكدية مع المعايير المحمية كالدكلية ،كاستخدمت الدراسة المنيج
الكصفي كاستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة كتككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف بالمكاقع
االلكتركنية.

 كتكصمت الدراسة لمنتائج التالية:

 -درجة تكافؽ استراتيجيات األمف المعمكماتي كتنظيـ األمف المعمكماتي في المكاقع االلكتركنية لمقطاع

المدني كاألمني مع المعايير األمنية كالمدنية متكسطة.

 -درجة تكافؽ تقنيات األمف المعمكماتي كبيئة األمف المعمكماتي كاألمف المعمكماتي لمعنصر البشرم في

المكاقع االلكتركنية لمقطاعيف مع المعايير الدكلية كالمحمية مرتفعة.

 -كأكصت الدراسة إلى حاجة الجيات الحككمية لتطبيؽ جزء ال بأس بو مف المعيار الدكلي ألمف

المعمكمات كنصح الباحث بضركرة حصكؿ األجيزة الحككمية عمى الشيادات الدكلية في ذلؾ ،كما

أكصت بتكحيد الجيات المسئكلة عف تطبيؽ كمتابعة األمف المعمكماتي الحككمي لتككف عبر ىيئة
تديرىا الحككمة.

 -4دراسة (جامع  )2007،بعنكاف " :المشكالت األخالقية كالقانكنية المثارة حكؿ شبكة اإلنترنت "
حيث ركز الباحث عمى االنتشار الكاسع لئلنترنت كما يجابيو مف تعديات أخبلقية كقانكنية بصفة عامة
كالمعمكمات كخصكية األفراد مف خبلؿ ثغرات كالكصكؿ الى اختراؽ شبكات اإلنترنت بالتخريب أك

التشكيو ك التعدم عمى خصكصية اآلخريف كالكصكؿ الى معمكماتيـ بطرؽ غير مشركعة أك التعديؿ
كالتخريب في ىذه المعمكمات كلذلؾ البد مف كضع ضكابط أخبلقية لمتعامؿ مع شبكة اإلنترنت ككيفية

استخداـ ىذه الشبكة بالطرؽ الصحيحة.
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 -5دراسة (ىادم )2006،بعنكاف " تكجيات أمف كشفافية المعمكمات في ظؿ الحككمة االلكتركنية "
ناكلت الدراسة أمف المعمكمات في ظؿ الحككمة االلكتركنية ،كخدمات البيئة الرقمية ،كما ناقشت الدراسة
متطمبات األمف الطبيعي لنظـ المعمكمات ،كتعرضت الدراسة لبعض االعتبارات كاألبعاد المتعمقة بأمف

المعمكمات ،كما ناقشت الغرض مف المعايير األمنية خاصة معيار ISO27001كتطرقت لسياسات ىذا
المعيار ،كقد أكصت الدراسة بضركرة إيجاد تكجيات كمعايير ألمف المعمكمات فيما يتعمؽ بالغرض العاـ
منيا كمجاليا كالمفاىيـ الخاصة بيا ،باإلضافة الى تحديد المبادئ العامة منيا ،ككيفية تنفيذ أمف

المعمكمات مف حيث تطكير سياساتو باالنسجاـ مع المعايير الدكلية.

 -6دراسة (الرحمف)2004،عنكاف الدراسة " نظـ المعمكمات اإلدارية كأثرىا في تحسيف األداء إدارم"
تختص ىذه الدراسة بالتكثيؽ المعرفي لمجاؿ المعمكمات بالمنشآت السكدانية ،كمعرفة أسباب التأخر ىذا

المجاؿ ،كبالتالي المساىمة في إيجاد الحمكؿ لتمؾ المعضمة كالمشكمة التي تناكلتيا الدراسة ىي مدل
مساعدة نظـ المعمكمات اإلدارية المنشآت الحككمية في تحسيف األداء اإلدارم ،كمف أىـ نتائج الدراسة:
تكفر إدارة خاصة بنظـ المعمكمات اإلدارية في مؤسسات القطاع العاـ ،كنجد أف الك ازرات الحككمية

تتكافر فييا مثؿ ىذه اإلدارات كلكف ليس بالصكرة المطمكبة مقارنة بمؤسسة حككمية يساىـ فييا أفراد

آخركف ،أم أنيا تعمؿ بالمساىمة بيف القطاع العاـ كالخاص معا كتتكافر في مؤسسات القطاع العاـ

أجيزة حاسكب كافية لتمبية احتياجات المديريف مف المعمكمات كذلؾ مف خبلؿ عمؿ تمؾ األجيزة بنظـ

المعمكمات اإلدارية ىي مستغمة بالصكرة الصحيحة كذلؾ مف خبلؿ استغبلليا في برنامج التدريب
الخاص بيا ،كجكد أنظمة معمكمات متكاممة في المؤسسات الحككمية مع عدـ كجكدىا بالك ازرات

الحككمية.

 -7دراسة (الفكزاف )2003،عنكاف الدراسة " نظـ المعمكمات الحديثة كأثرىا عمى أداء العامميف" ىدفت

الد ارسة إلى التعرؼ عمى أثر نظـ المعمكمات عمى أداء العامميف في مصمحة الجمارؾ في الرياض،
ككذلؾ التعرؼ عمى المعكقات المؤثرة عمى استخداـ أنظمة المعمكمات الحديثة ،كقد استخدـ الباحث

المنيج الكصفي التحميمي الذم اعتمد عمى االستبانة كأداة لمدراسة ،ككانت العينة عشكائية منتظمة
كعددىا )(211مكظفا مف العامميف في إدارة نظـ المعمكمات اإلدارية بمصمحة الجمارؾ ،كمف أىـ نتائج

الدراسة  :كجكد مميزات عديدة الستخداـ نظـ المعمكمات الحديثة في أعماؿ مصمحة الجمارؾ منيا دقة،
تحسيف األداء ،تقميؿ تكاليؼ التشغيؿ ،كجكد معكقات إدارية كمالية كتنظيمية تكاجو استخداـ نظـ

المعمكمات الحديثة منيا ،عدـ المركنة اإلدارية ،قمة كفاية كخبرة العامميف بالمصمحة لنظـ المعمكمات
الحديثة ،كجكد معكقات تشغيمية كفنية تساىـ في صعكبة استخداـ نظـ المعمكمات الحديثة أىميا :عيكب
األنظمة المستخدمة كعدـ مكاكبتيا لمتطكرات السريعة في مجاؿ الحاسب ،ككثرة أعطاؿ األجيزة ،كعدـ
اىتماـ اإلدارة.
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 الدراسات األجنبية:

 -1دراسة) (Kazemi et al,2012بعنكاف تقييـ عكامؿ نجاح إدارة أمف المعمكمات Evaluation Of
Information Security Management System Success Factors: Case study of

"  Municipal Organizationsىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى أكلكيات عكامؿ نجاح تطبيؽ نظاـ
إدارة أمف المعمكمات في المنظمات اإليرانية ،كاستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات،

كاحتكت ) (82سؤاالن غطت سبعة مكاضيع أساسية ،كتـ تكزيع) (35استبانة عمى عينة الدراسة ككانت

نسبة االستجابة 100%كلتفسير نتائج تحميبلتيـ ،قاـ الباحثكف بمقارنة ما تكصمكا لو مع دراسة فنمندية
بحثت نفس العكامؿ التي كضعكىا ،كتكصمكا لمنتائج التالية:

 -دعـ اإلدارة العميا ،كسياسة أمف المعمكمات ،كالكعي كالتدريب ىي أكثر العكامؿ الميمة في إنجاح

تطبيؽ إدارة أمف المعمكمات في البمديات اإليرانية مف كجية نظر خبراء أمف المعمكمات.

 -االستعانة بالخبرات الخارجية )التعييد( ىك األقؿ أىمية في إنجاح تطبيؽ إدارة أمف المعمكمات.

 ترتيب أىمية العكامؿ بيف الدراسة التي أجراىا الباحثكف كالدراسة التي تمت مقارنة نتائجيا)الدراسةالفنمندية( جاء متكافقا بنسبة كبيرة ،كأرجع الباحثكف أىمية عامؿ دعـ اإلدارة العميا ألنو دكف ىذا الدعـ

لف يتـ تطبيؽ أم مف خطط كبرامج أمف المعمكمات ،ككذلؾ حاجة المؤسسات إلى سياسات مكتكبة في
أمف المعمكمات كيأتي بالمرتبة الثالثة الكعي كالتدريب كالذم يتشكؿ بنجاح العامميف السابقيف ،كأكصى

الباحثكف بضركرة البحث في أسباب تضاؤؿ أكلكية االستعانة بالمصادر الخارجية في نجاح تطبيؽ إدارة
مف المعمكمات.

 -2دراسة ) (Jorro,2011بعنكاف "جاىزية تدقيؽ أمف نظـ المعمكمات دراسة حالة مؤسسات
الحككمة األثيكبية " حاكلت الدراسة التعرؼ لجاىزية المؤسسات الحككمية اإلثيكبية إلجراء مراجعات
حكؿ أمف نظـ المعمكمات ،كىدفت الدراسة لمساعدة الحككمة في التغمب عمى مشاكؿ أمف نظـ

المعمكمات التي تعيؽ تطبيؽ الخدمات االلكتركنية ،كمحاكلة كضع سياسات كاجراءات تنظـ كظيفة أمف
المعمكمات ،كاستخدمت المعايير الدكلية في بناء استبانة الدراسة التي كزعت عمى ثمانية عشر مؤسسة،
كقد تكصمت الدراسة لمنتائج التالية :مؤسسات الحككمة األثيكبية مستكل استعدادىا منخفض تجاه قضايا

أمف نظـ المعمكمات ،قدرة المؤسسات عمى إجراء مراجعات في أمف نظـ المعمكمات كاالتصاالت تعتمد

عمى تكفر السياسات اإلجراءات التي تفتقد إلييا المؤسسات قيد الدراسة ،نقص الكفاءات المدربة في حقؿ

أمف نظـ المعمكمات كأكصت الدراسة بضركرة تطكير إطار عاـ لمراجعة قضايا أمف المعمكمات ،حيث
سيمكف المؤسسات مف معرفة المتطمبات البلزمة مف أجؿ االلتزاـ بمعايير أمف المعمكمات.

 -3د ارسة ) (Somaini and Hazleton,2008بعنكاف "برامج إدارة أمف المعمكمات :تحميؿ كتقييـ
دركس مستفادة كأحسف الممارسات" عند إعداد استراتيجية أمف المعمكمات يجب أف يتـ البدء بعممية
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التقييـ كىذه المرحمة تتككف مف عدة خطكات ىي التقييـ عمى مستكل المنظمة كالتقييـ عمى مستكل
العمميات ،يجب أف نأخذ في الحسباف أف كؿ برامج إدارة أمف المعمكمات مثؿ االيزك 27001كغيرىا
تركز عمى تطكير العمميات كتطبيؽ ىذه المراحؿ كال تيتـ بالترتيب المتتالي لممراحؿ بؿ األىـ القياـ بيذه

المراحؿ بدقة كباىتماـ كما تيتـ المراحؿ بالم ارجعة الدكرية بشكؿ أكبر ،أما بالنسبة لعممية تحميؿ التقييـ

فيناؾ عدة طرؽ لتقييـ ،كما دامت ىذه الطرؽ تحتكم عمى أساليب كمية كأساليب غير كمية يمكف إعداد
نمكذج يرتب مككنات االستراتيجية مف حيث أكلكياتيا كيبيف أييا يحتاج إلى مزيد مف التحميؿ ،كالدرس

المستفاد األكؿ ىك أف تحميؿ مخرجات عممية التقييـ التي حصمنا عمييا يتـ بعد ترتيب أكلكياتيا كتبيانيا
تفصيؿ كافة االفتراضات كالعبلقات كاالستثناءات لمكصكؿ الى تطكير استراتيجية أمف المعمكمات الدرس

الثاني يتعمؽ انشاء نمكذج سيؿ الفيـ ككاضح لعممية التحميؿ كىنا نصؿ الى التحميؿ الرباعي

)تحميؿ (swotالذم يستخدـ منذ الستينات لتقييـ عكامؿ القكة كالضعؼ في المنظمة ككذلؾ الفرص

كالتحديات المحيطة بيا كيتـ استخدامو ىنا تحميؿ العكامؿ الرباعية لنظاـ أمف المعمكمات كقد تـ عمؿ

نمكذج ىنا يتضمف التقييـ المؤسسي ثـ تقييـ العمميات ثـ تحميؿ( (swotثـ تقييـ المخاطر ثـ انشاء نظاـ

ادارة امف المعمكمات ،الدرس الثالث يتعمؽ بأف عممية التحميؿ االستراتيجي الرباعي يجب أف تككف
أساسية كليست عممية فرعية مف أجؿ القياـ بعممية التحميؿ بشكؿ كامؿ مما يؤدم لتقميؿ مخاطر أمف

المعمكمات ،الدرس الرابع أف عممية تحميؿ التقييـ أم عممية التحميؿ الرباعي بعد عممية التقييـ يجب أف
تؤدم الى انشاء نمكذج يبقي عناصر التحميؿ االستراتيجي الرباعي( (swotمربكطة بأفضؿ طريقة

ممكنة الممارسات االفضؿ في برنامج ادارة أمف المعمكمات.

 -4دراسة) (ISF,2007بعنكاف " :معايير الممارسة الجيدة ألمف المعمكمات " تناكلت الدراسة تعزيز
الممارسة الجيدة ألمف المعمكمات بالمنشآت ،كتعزيز مستكل األمف لدييا كتقميؿ المخاطر إلى مستكل
قبكؿ ،كالمساعدة في تطكير المعايير العممية التي تسيـ بفاعمية في تقميؿ مخاطر المعمكمات ،كطبقت

الدراسة عمى المنشآت المحمية كالعالمية لمشاركة في منتدل أمف المعمكمات) )ISFعمى االنترنت
 www.securityforum.orgكيجمع المنتدل أكثر مف 300منظمة قيادية تتعاكف في البحث العممي

ألمف المعمكمات ،اعتمدت الدراسة عمى محاكر تندرج تحتيا عدة مكاضيع فرعية ،كىي(تطكير المعيار،

محتكيات المعيار ،تقييـ المعيار ،تطبيؽ المعيار) ،كخرجت الدراسة بنتائج مف أىميا اعتبار المعايير أداة
رئيسية لتطكير جكدة ككفاءة أدكات التحكـ بأمف المعمكمات المطبقة بأم منشأة.

 -5دراسة ( (Siponen ،2000قدمت تصك ار لبرنامج كعي أمف المعمكمات في المؤسسات كذلؾ
لتقميؿ أخطاء المستخدميف ،كلتحسيف فعالية سيطرة األمف المطبقة كقد تكصؿ  Siponenإلى أف

التقنيات أك إجراءات أمف المعمكمات تفقد فائدتيا الحقيقية إذا تـ إساءة استخداميا ،أك تـ تفسيرىا بطريقة
خاطئة أك تـ تطبيقيا بشكؿ غير صحيح مف قبؿ المستخدميف.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
مف خبلؿ استعراض الدارسات السابقة في مجاؿ أخبلقيات األعماؿ كأمف كحماية نظـ المعمكمات
تمثمت بػ ( 9دراسات محمية14 ،دراسة عربية 12،دراسات أجنبية) ،أف ىناؾ اىتمامات مختمفة تناكلت

أخبلقيات األعماؿ مكضكع الدراسة حيث أف ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناكلت أخبلقيات األعماؿ،
كلقد اتفقت معظـ الدراسات السابقة سكاء المحمية منيا أك العربية أك األجنبية في إبراز أىمية أخبلقيات

ا ألعماؿ في جميع منظمات األعماؿ سكاء الربحية كغير الربحية لما ليا مف أىمية في رفع أداء
العامميف في شتى المجاالت كالكصكؿ الى التنافسية في سكؽ األعماؿ.

أظيرت الدراسات السابقة أىمية مكضكع أمف المعمكمات ككنو يمس عضد المؤسسات في عصر
الرقميات كاعتبرت نظـ المعمكمات أحدل مقكمات بقاؤىا كىي التي ما فتئت تحقؽ الميزة التنافسية.

كركزت الدراسات السابقة عمى معكقات كميددات تحقيؽ أمف المعمكمات مف جية ،كمف جية أخرل

بينت مقدرة إدارة أمف المعمكمات قياسا لتطبيؽ معايير دكلية بيذا الشأف ،كاستطرؽ البعض متخصصا

لدراسة أثر العنصر البشرم في تحقيؽ كفاءة نظـ أمف المعمكمات.

كلقد تمايزت الدراسات السابقة عف بعضيا البعض في تناكؿ مكضكع أخبلقيات األعماؿ كعبلقتيا بأداء

المنظمات مف حيث الجكانب المختمفة حسب المشكمة التي عالجتيا كؿ منيا ،فمنيا مف تناكؿ الجانب
التسكيقي كالمحاسبي كالتدقيؽ كالجانب التربكم كأداء المشرفيف كمدراء المدارس كمنيا مف تناكؿ جانب
تحقيؽ المزايا التنافسية لممنظمات.

كما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة كالمحمية منيا بالذات أنيا تناكلت جامعات قطاع غزة،
كلكف في ىذه الدراسة سكؼ يتـ التركيز عمى أخبلقيات األعماؿ لمكظفي النظـ في ىذه الجامعات

كالتي تعتبر مف المرتكزات األساسية لمتعميـ ،كيعتقد بأف مكضكع الدراسة (محميا عمى األقؿ) لـ يتـ
التطرؽ إليو مف قبؿ حسب عمـ الباحث.

كأىـ ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة أنيا ىدفت إلى دراسة عبلقة أخبلقيات األعماؿ بأمف

كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة مف حيث (البرمجيات ،الماديات ،االتصاالت ،الخدمات

عبر االنترنت) كعناصر ميمة كحيكية مف استخدامات نظـ المعمكمات كدراسة المعكقات كالتحديات
التي تكاجو تطبيؽ أخبلقيات األعماؿ لمكظفي نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة كالتعرؼ عمى
معكقات عمؿ دكائر نظـ المعمكمات كالعكامؿ التي تكضح عبلقة أخبلقيات األعماؿ بأمف كحماية نظـ

المعمكمات كتساعد في رفع أداء نظاـ أمف كحماية نظـ المعمكمات فييا ،كذلؾ عمى خبلؼ معظـ
الدراسات السابقة كالتي لـ تتطرؽ لمكضكع عبلقة أخبلقيات األعماؿ بأمف كحماية نظـ المعمكمات في

جامعات قطاع غزة.
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جدكؿ رقـ ( )2يبيف الدراسات المستخدمة في الدراسة

 الدراسات التي تناكلت أخالقيات األعماؿ

اسـ الباحث

المتغير المستقؿ

(يحيى)2010،

الجنس –المؤىؿ العممي –

(طبش)2009،

الخبرة – المديرية

سبؿ التعزيز الحككمية
سنكات الخدمة -التخصص-المؤىؿ

المتغير التابع
أخالقيات مينة اإلدارة المدرسية
أخالقيات العمؿ
أخالقيات المينة

(الركمي)2009،

العممي  -جية العمؿ

(مرايات)2011،

أخالقيات األعماؿ

السمكؾ األخالقي كأداء رجاؿ البيع

(جمعو)2010،

-الكفاءة المينية-السرية

األخالؽ المينية

(حسيف ،كالجميؿ)2009،

المسؤكلية االجتماعية

أخالقيات العمؿ

(جعافرة)2009،

أخالقيات األعماؿ – المسؤكلية االجتماعية

البعد االستراتيجي لممصارؼ

االلتزاـ الديني كسمككيات المينة

أخالقيات كسمككيات مينة المحاسبة

(الطائي)2006 ،

أخالقيات التسكيؽ كالمسؤكلية االجتماعية

االستراتيجيات التسكيقية

(العنزم(2002،

األخالقيات الكظيفية

الفساد اإلدارم

))Valentine,2012

أخالقيات األعماؿ

رضى مكظفي المبيعات

)(Eweje, 2009

كاقع الدكؿ النامية

المعضالت األخالقية

)(Tella, 2008

الممارسات كاشكاؿ الفساد

أخالقيات األعماؿ

الكسب عمى المدل القصير

الممارسات غير األخالقية

)(Rashid, 2006

البيئة السياسية

األعماؿ الدكلية

()Pike,1998

األعماؿ الخاصة لممدققيف

القضايا األخالقية

(عجكر(2008،

)(Lawrance,2008
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طبيعة المكضكع األخالقي ،كمدل

)(Karcher, 1992

القضايا األخالقية

خطكرتو ،كقدمو

 -اجتمعت كال مف الدراسات التالية (:يحيى( ،)2010،طبش( ،)2009،الركمي،)2009،

(أبك طبيخ )2008،في التعرؼ عمى درجة االلتزاـ بأخالؽ مينة اإلدارة المدرسية كدرجة التحمي
بأخالؽ العمؿ كىي دراسات تربكية ادارية .

 اجتمعت كال مف الدراسات التالية ( :مرايات( ،)2011،جمعو( ،)2010،العنزم(2002،(عجكر (2008،في التعرؼ عمى أخالقيات األعماؿ لرجاؿ البيع كمدققي الحسابات ككيفية
تقميؿ الفساد اإلدارم.

الجمع بيف الدراسات

 اجتمعت كال مف الدراسات التالية ( :حسيف ،كالجميؿ( ،)2009،جعافرة،)2009،(الطائي )2006 ،في قضايا المسؤكلية االجتماعية كعالقتيا بأخالقيات األعماؿ في مجاالت التسكؽ
كالخدمة االجتماعية كالمحاسبة ك التدقيؽ.

 اجتمعت كال مف الدراسات التالية ،(Tella, 2008)، (Eweje, 2009)،)Valentine,2012( :(جامع  )Pike,1998( ، (Rashid, 2006)،)2007،بالتركيز عمى أخالقيات األعماؿ كالقضايا

األخالقية كمشكالتيا.

 بينما ركزت دراسة ()Valentine,2012عمى أخالقيات األعماؿ كأثرىا عمى رضى رجاؿ البيع ركزت دراسة ) (Eweje, 2009عمى المعضالت كالمشكالت األخالقية في البيئة الدكلية. -ركزت دراسة()Pike,1998عمى القضايا األخالقية لممدققيف كأثر األعماؿ الخاصة بيـ.

 الدراسات التي تناكلت أمف نظـ المعمكمات
اسـ الباحث

العنكاف

(الدنؼ)2013،
(أبك كميؿ(2011،
( تايو(2008،
(البحيصي كالشريؼ،
(2008

)الشريؼ)2006،

المتغير المستقؿ
البنية التحتية (بشرية-مادية) -سياسة األمف –
التحكـ بالكصكؿ -متغيرات ديمكغرافية
تطكر أدكات الرقابة الداخمية
مجاالت معيار)(ISO17799

نظـ المعمكمات المحاسبية
مخاطر نظـ المعمكمات المحاسبية
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المتغير التابع
أمف نظـ المعمكمات
حماية البيانات المعدة الكتركنيا
فعالية إدارة أمف المعمكمات
المصارؼ العاممة
المصارؼ
العاممة

(عمار(2011،

االختراؽ كالبرامج الضارة

حماية الشبكات الرئيسية

( نبي آخركف)2010،

-

سياسة أمف المعمكمات

(العتيبي)2010،

المعايير الدكلية

األمف المعمكماتي

(جامع )2007،

المشكالت األخالقية كالقانكنية

شبكة اإلنترنت

(ىادم)2006،

التكجيات كالمعايير االمنية

أمف كشفافية المعمكمات

(الرحمف)2004،

نظـ المعمكمات اإلدارية

تحسيف األداء اإلدارم

(الفك ازف)2003،

نظـ المعمكمات الحديثة

أداء العامميف

)(Kazemi et al,2012

عكامؿ النجاح

أمف المعمكمات

)(Jorro, 2011

-

أمف نظـ المعمكمات

-

ادارة أمف المعمكمات

المعايير العممية

مخاطر أمف المعمكمات

(Somaini and

)Hazleton,2008
)(ISF, 2007

 اجتمعت كال مف الدراسات التالية( :الدنؼ ( ،)2013،تايو (2008،في التعرؼ عمى كاقع أمف نظـالمعمكمات في المنظمات كركزت دراسة ( تايو (2008،عمى المجاالت العشرة لمعيار)(ISO17799
لقياس أمف نظـ المعمكمات.

 ركزت دراسة (البحيصي كالشريؼ )2008،عمى التعرؼ عمى المخاطر التي تكاجو نظـ المعمكماتالجمع بيف الدراسات

المحاسبية االلكتركنية في المصارؼ العاممة في قطاع غزة ،كأىـ األسباب التي تؤدية إلى حدكث تمؾ
المخاطر ،كاإلجراءات التي تحكؿ دكف كقكع تمؾ المخاطر.

 -اكدت كال مف الدراسات التالية(:نبي كآخركف( ،)2010،العتيبي( ،)2010،ىادم)2006،

عمى ضركرة السياسات األمنية في المنظمات كشفافية المعمكمات بينما اختمفت كال مف

(العتيبي(،)2010،ىادم )2006،بضركرة التركيز عمى المعايير الدكلية كالمحمية ألمف المعمكمات .
 أكدت دراسة (الرحمف )2004،عمى نظـ المعمكمات اإلدارية كدكرىا في تحسيف العمؿ اإلدارم فيالمنظمات.

 -ركزت دراسة(جامع )2007،عمى المشكالت األخالقية كالقانكنية المثارة عمى شبكة اإلنترنت.

المصدر :جرد بكاسطة الباحث
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الفصؿ الرابع

منيجية الدراسة


منيجية الدراسة.



مصادر جمع البيانات.



مجتمع الدراسة.



عينة الدراسة.



أداة الدراسة.



تصحيح أداة الدراسة.



صدؽ األداة (.)Validity



ثبات األداة (.)Reliability



المعالجات اإلحصائية.
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الفصؿ الرابع :منيجية الدراسة

المقدمة

تيتـ الدراسة بالكشؼ عف عبلقة أخبلقيات األعماؿ بأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع

غزة ،كتحديدان :جامعة األزىر ،الجامعة اإلسبلمية ،جامعة األقصى ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة
عمى أسئمتيا كالتحقؽ مف فركضيا قاـ الباحث بمجمكعة مف اإلجراءات الميدانية ،كيتضمف الفصؿ

الرابع التعرؼ عمى ىذه اإلجراءات كىي :منيج الدراسة ،مصادر جمع البيانات ،مجتمع الدراسة ،عينة

الدراسة ،أداة الدراسة ،صدؽ األداة ،ثبات األداة ،كأىـ األساليب اإلحصائية المستخدمة.

أكالن :منيجية الدراسة.

تستخدـ الدراسة الحالية المنيج الكصفي التحميمي ،ككنو أنسب المناىج العممية في البحكث كالدراسات

اإلنسانية ،فيك يقكـ عمى أساس تناكؿ ظاىرة أك عدة ظكاىر بالكصؼ كالتفسير ،كجمع البيانات البلزمة
بغرض تبكيبيا ،كتحميميا كصكالن لنتائج كتعميمات ،كعبلقات جديدة ،كيعرؼ (عبيدات كآخركف)2007،

المنيج الكصفي التحميمي عمى أنو دراسة الكاقع ،ككصفو كصفان دقيقان كالتعبير عنو كميان ،ككيفيان ،دكف
تدخؿ الباحث في مجرياتو ،قاـ الباحث باالستعانة بمصدريف أساسييف مف مصادر جمع البيانات كىي:

 .1المصادر الثانكية :التي تمثمت بمجمكعة مف الكتب ،المراجع ،الرسائؿ العممية ،المجبلت كالدكريات،
المكاقع اإللكتركنية ،النشرات الخاصة ،أك أم مرجع يرل الباحث بأنو يثرم البحث.

 .2المصادر األكلية :كانت عبارة عف استبانة الدراسة التي قاـ الباحث بتصميميا ،كالتأكد مف صدقيا،
كثباتيا ،كتكزيعيا عمى عينة الدراسة ،إضافة إلى المقابمة الشخصية التي أجراىا الباحث.

ثانيان :مجتمع الدراسة.

يتككف مجتمع الدراسة مف جميع العناصر التي تيتـ بيـ الدراسة ،كىـ عبارة عف جميع العامميف بأقساـ

كدكائر نظـ المعمكمات في الجامعات الفمسطينية الثبلث :جامعة األزىر ،الجامعة اإلسبلمية ،جامعة

األقصى ،كالبالغ عددىـ بنياية العاـ ( )2014نحك ( )97مفردة ،كقاـ الباحث باختيار المسح الشامؿ

ألفراد مجتمع الدراسة ،حيث قاـ بتكزيع ( )97استبانة ،كاستطاع استرداد ( )87استبانة صحيحة بنسبة

استرداد بمغت ( .)%90كالجدكؿ رقـ ( )3يكضح تكزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الجامعة:
جدكؿ رقـ ( :)3يكضح مجتمع الدراسة حسب متغير الجامعة

الجامعة

العدد

النسبة المئكية

جامعة األقصى

43

44.30

الجامعة اإلسبلمية

42

43.30

جامعة األزىر

12

12.40

اإلجمالي

97

100.0
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الجدكؿ رقـ ( )3يكضح بأف ( )%44.30مف مجتمع الدراسة مف العامميف بجامعة األقصى ،ك
( )%43.30مف العامميف بالجامعة اإلسبلمية ،كأف ( )%12.40منيـ مف العامميف بجامعة األزىر.
ثالثان :أداة الدراسة.

سبؽ اإلشارة بأف الباحث لجأ لممصادر األكلية مف أجؿ جمع البيانات كالمعمكمات البلزمة لمدراسة،

ككانت المصادر األكلية عبارة عف استبانة قاـ الباحث بتصميميا ،كتكزيعيا عمى عينة الدراسة ،حيث
أف الباحث قاـ بمجمكعة مف اإلجراءات ،ألجؿ التأكد مف سبلمة االستبانة ،كقدرتيا عمى قياس ظاىرة

الدراسة ،كقاـ بتجريبيا عمى عينة استطبلعية مف داخؿ عينة الدراسة بمغت ( )34مكظفان.

ككانت االستبانة في صكرتيا النيائية عبارة عف ( )62فقرة أساسية تكزعت عمى ستة محاكر ،كالجدكؿ
التالي يكضح محاكر االستبانة كفقراتيا:

جدكؿ رقـ ( :)4محاكر االستبانة كفقراتيا

عدد الفقرات

المحكر
المحكر األكؿ :أمف كحماية نظـ المعمكمات

12

المحكر الثاني :األخبلقيات الشخصية.

10

المحكر الثالث :التنظيـ اإلدارم.

10

المحكر الرابع :القكانيف كالمكائح كالتشريعات.

10

المحكر الخامس :قكانيف السمكؾ األخبلقي.

10

المحكر السادس :ثقافة المنظمة.

10

عبلقة أخبلقيات األعماؿ بأمف كحماية نظـ المعمكمات
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كما استخدـ الباحث مقابمة شخصية لجمع بعض المعمكمات كالبيانات البلزمة ككانت المقابمة الشخصية

في صكرتيا النيائية عبارة عف ( )9أسئمة ممحؽ رقـ ( )4تتضمف تقييـ رؤساء قسـ نظـ المعمكمات
كمدراء الدكائر التابعة ليا ألخبلقيات األعماؿ كأثره عمى أمف كحماية نظـ المعمكمات.

رابعان :تصحيح أداة الدراسة.

تستعيف الدراسة باالستبانة كأداة أساسية لمدراسة ،ككانت االستبانة مصممة كفقان لتػدرج خماسػي الترتيػب،
كقػػاـ الباحػػث بترميػػز كادخػػاؿ البيانػػات إلػػى الحاسػػب اآللػػي باسػػتخداـ برنػػامج رزمػػة التحميػػؿ اإلحصػػائي

لمعمكـ االجتماعية ( ،)SPSS( )Statistical Package for Social Scienceحسب مقيػاس ليكػرت
الخماسػػي ،كلتحديػػد طػػكؿ فت ػرة مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي (الحػػدكد الػػدنيا كالعميػػا) المسػػتخدمة ،تػػـ حسػػاب

المػ ػػدل ( ،)4=1-5ثػ ػػـ تقسػ ػػيمو عمػ ػػى عػ ػػدد فت ػ ػرات المقيػ ػػاس الخمسػ ػػة لمحصػ ػػكؿ عمػ ػػى طػ ػػكؿ الفق ػ ػرة أم
( ،)0.8=5/4بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلػى أقػؿ قيمػة فػي المقيػاس (كىػي الكاحػد الصػحيح) كذلػؾ
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لتحديد الحد األعمى لمفترة األكلى كىكػذا كجػدكؿ رقػـ ( )5يكضػح أطػكاؿ الفتػرات كالػكزف النسػبي المقابػؿ
لكؿ صنؼ:
جدكؿ رقـ ( :)5طريقة إدخاؿ البيانات كترميزىا
االستجابة

كبير جدان

كبير

متكسط

قميؿ

قميؿ جدان

الترميز لمحاسب اآللي

5

4

3

2

1

الفترة

4.2-5.0

3.4-4.2

2.6-3.4

1.8-2.6

1 -1.8

الكزف النسبي المقابؿ

More than 84%

68%- 84%

52%- 68%

36%- 52%

Less than 36%

خامسان :األساليب اإلحصائية:

 .1لئلجابة عمػى أسػئمة الد ارسػة كتحميػؿ البيانػات كاختبػار الفرضػيات قػاـ الباحػث باسػتخداـ برنػامج رزمػة
التحميؿ اإلحصائي لمعمكـ االجتماعية ( ،)Statistical Package for Social Scienceكقػاـ بػإجراء
مجمكعة مف االختبارات اإلحصائية المناسبة ،كىي:

 .2التك اررات كالنسب المئكية ( :)Frequencies and Percentageكيستخدـ ىػذا األمػر لمتعػرؼ عمػى
تكرار استجابات الفئة.

 .3معػامبلت االرتبػاط ( :)Correlation Coefficientلمتحقػؽ مػف صػدؽ االسػتبانة كثباتيػا ،كالعبلقػة
بيف المتغيرات.

 .4طريقة التجزئة النصفية ( :)Split-Half Coefficientلمتعرؼ عمى ثبات االستبانة.
 .5معامؿ ألفا كركنباخ ( :)Cronbach's Alpha Coefficientلمتعرؼ عمى ثبات استبانة الدراسة.

 .6اختبػػار التكزيػػع الطبيعػػي ( :)Normal Testكيسػػتخدـ ىػػذا األمػػر لمتعػػرؼ عمػػى طبيعػػة البيانػػات إذا
كانػػت تتبػػع تكزيع ػان طبيعي ػان أمػػا ال ،حيػػث تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػكلمجركؼ -سػػمرنكؼ ( 1-Sample
 )Kolmogorov-Smirnovلمناسبتو لطبيعة العينة.

 .7المتكسط الحسابي ( :)Meanكيستخدـ ىذا األمر لمتعرؼ عمى طبيعة اسػتجابات العينػة عمػى فقػرات
االستبياف.

 .8االنحػراؼ المعيػػارم ( :)Standard deviationكيسػػتخدـ لمتعػػرؼ عمػػى انح ارفػػات اسػػتجابات العينػػة
عف الكسط الحسابي لتقديراتيـ.

 .9الػػكزف النسػػبي :كيسػػتخدـ ىػػذا االختبػػار لمتعػػرؼ عمػػى الػػكزف النسػػبي السػػتجابات العينػػة عمػػى فق ػرات
االستبياف كتفاعميـ حكليا.

.10اختبار ( :)One Sample T - Testلمتعرؼ عمى إذا ما كاف متكسط التقديرات كصؿ لدرجة

الحياد ( )3أما ال.
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.11اختبار ( :)Independent Samples T - Testلمتعرؼ عمى الفركؽ بيف مجمكعتيف مستقمتيف.
اختبار ( :)One Way ANOVAsلمتعرؼ عمى الفركؽ بيف ثبلث مجمكعات مستقمة فأكثر.
.12اختبار ( :)L.S.Dلمتعرؼ عمى تجانس التبايف كجية الفركؽ.

سادسان :صدؽ األداة (:)Validity

يقصد بصدؽ األداة "االستبانة" أف تقيس األداة ما كضعت ألجؿ قياسو ،أك بمعنى آخر أف تككف محاكر
االستبانة كفقراتيا قادرة عمى قياس الظاىرة مكضكع الدراسة كلقد قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ األداة مف

خبلؿ عدة طرؽ كىي:

 .1رأم المحكميف :قاـ الباحث بعرض استبانة الدراسة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف أساتذة
الجامعات الفمسطينية كبعض المتخصصيف في مجاؿ نظـ المعمكمات ،كادارة المؤسسات األكاديمية،
كاإلحصاء ،كقاـ بتعديميا كفقان لتكصيات كمقترحات لجنة التحكيـ ،كذلؾ بيدؼ كسب الصدؽ الظاىرم

لؤلداة ،مع العمـ بأف قائمة المحكميف ضمف المبلحؽ.

 .2صدؽ االتساؽ الداخمي (:)Internal Consistency Validityيقصد بالصدؽ الداخمي لؤلداة
أف تككف الفقرات قادرة عمى قياس محاكر االستبانة ،أم أف تككف الفقرات قادرة عمى قياس ما كضعت

ألجؿ قياسو ،كيتـ ىذا األمر مف خبلؿ احتساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة

كالدرجة الكمية لممحكر الذم تنتمي إليو ،كالجداكؿ التالية تبيف نتائج صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات

االستبانة:

جدكؿ رقـ ( :)6يكضح معامؿ االرتباط بيرسكف بيف فقرات المحكر األكؿ كالدرجة الكمية لفقراتو

معامؿ االرتباط

قيمة ()Sig.

ـ.

المحكر األكؿ :أمف كحماية نظـ المعمكمات

1

تكجد في الجامعة سياسة مكتكبة ألمف المعمكمات.

**0.827

0.000

2

تكجد جية مكمفة بمتابعة سياسة أمف المعمكمات في الجامعة.

**0.829

0.000

3

تيتـ اإلدارة العميا في الجامعة بأمف المعمكمات.

**0.874

0.000

4

يتـ مراجعة كتطكير سياسة أمف المعمكمات بشكؿ دكرم.

**0.823

0.000

5

صبلحيات الدخكؿ لممعمكمات تعطى حسب المستكل اإلدارم.

**0.643

0.000

6

تغمؽ صبلحيات المستخدـ بعد فترة مف عدـ نشاطيا.

**0.820

0.000

7

يكجد طرؽ لئلببلغ عف الحكادث ذات العبلقة بأمف المعمكمات.

**0.786

0.000

8

تكفر قكاعد البيانات المستخدمة مستكيات أمنية متعددة.

**0.742

0.000

9

يتـ كقاية النظاـ عف طريؽ برامج مكافحة الفيركسات.

**0.489

0.003

10

تستخدـ آليات تشفير لحماية البيانات.

**0.756

0.000
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11

يتدرب العامميف عمى النظـ المحكسبة دكريا لتنمية ميارتيـ
األمنية.

 12تكجد ضكابط لتبادؿ المعمكمات مع الجيات الخارجية.
** معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.01

**0.803

0.000

**0.864

0.000

* معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.05

الجدكؿ رقـ ( )6يكضح أف جميع قيـ ( )Sig.االحتمالية كانت أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.05بمعنى
أف جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيان ،كىذا يدلؿ عمى أف فقرات المحكر األكؿ تتمتع بصدؽ اتساؽ

داخمي مناسب.

جدكؿ رقـ ( :)7يكضح معامؿ االرتباط بيرسكف بيف فقرات المحكر الثاني كالدرجة الكمية لفقراتو
معامؿ االرتباط

قيمة ()Sig.

ـ.

المحكر الثاني :األخالقيات الشخصية

1

يحرؾ المكظؼ األخالقيات اإلسالمية في معاممتو مع اآلخريف.

**0.753

0.000

2

تؤثر أخالؽ المسئكؿ عمى أداء المكظفيف بالجامعة.

**0.763

0.000

3

يبمغ المكظؼ عف المخالفات في الجامعة بسرعة كأمانة.

**0.637

0.000

4

تؤثر البيئة المحيطة بالفرد عمى مسمكياتيـ بشكؿ كاضح.

**0.639

0.000

5

يمتزـ المكظؼ بقيـ المجتمع كتقاليده في سمككو كمظيره.

**0.846

0.000

6

ينصح المكظؼ زمالءه إذا كجد منيـ تقصير في العمؿ.

**0.587

0.000

7

يمتزـ المكظؼ بالجانب األمني بدرجة كبيرة.

**0.749

0.000

8

كجكد الكالءات السياسية يؤدم إلى تفشي ظاىرة الفساد.

*0.432

0.011

9

الزمالء كاألصدقاء ليـ تأثير عمى الفرد.

**0.477

0.004

10

يتحمى المكظؼ بالتكاضع في تعاممو مع زمالءه

**0.567

0.000

* معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.05

** معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.01

الجدكؿ رقـ ( )7يكضح أف جميع قيـ ( )Sig.االحتمالية كانت أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.05بمعنى

أف جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيان ،كىذا يدلؿ عمى أف فقرات المحكر الثاني تتمتع بصدؽ

اتساؽ داخمي مناسب.

جدكؿ رقـ ( :)8يكضح معامؿ االرتباط بيرسكف بيف فقرات المحكر الثالث كالدرجة الكمية لفقراتو
معامؿ االرتباط

قيمة ()Sig.

ـ.

المحكر الثالث :التنظيـ اإلدارم

1

تكجد سياسة كاضحة لمعمؿ داخؿ الجامعة.

**0.671

0.000

2

يتابع المسئكؿ كؿ الخطكات كفقا لأل نظمة لضماف سير العمؿ.

**0.782

0.000

3

يشرؾ المسئكؿ المستكيات المختمفة مف العامميف في اتخاذ القرار.

**0.855

0.000

4

يشجع المسئكؿ العامميف عمى حؿ المشكالت بطريقة مبتكرة.

**0.894

0.000

5

يطرح المسئكؿ كجية نظره بشكؿ قابؿ لمتفاكض.

**0.879

0.000

6

يناقش المسئكؿ القرار الم ارد اتخاذه بصكرة جماعية.

**0.862

0.000
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7

يكمؼ المسئكؿ العامميف بأعماؿ تتفؽ مع قدراتيـ.

**0.852

0.000

8

يراعي المسئكؿ المكضكعية في تقييـ العامميف

**0.867

0.000

9

يتبع المسئكؿ أسمكب الرقابة الشديدة لمتابعة أعماؿ العامميف

**0.464

0.006

10

يتجاكز المسئكؿ آ ارء العامميف كيعتبر النقاش إىدا ارن لمكقت.

**0.702

0.000

* معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.05

** معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.01

الجدكؿ رقـ ( )8يكضح أف جميع قيـ ( )Sig.االحتمالية كانت أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.05بمعنى
أف جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيان ،كىذا يدلؿ عمى أف فقرات المحكر الثالث تتمتع بصدؽ
اتساؽ داخمي مناسب.

جدكؿ رقـ ( :)9يكضح معامؿ االرتباط بيرسكف بيف فقرات المحكر الرابع كالدرجة الكمية لفقراتو
معامؿ االرتباط

قيمة ()Sig.

المحكر الرابع :القكانيف كالمكائح كالتشريعات

ـ.
1

يمتزـ المكظؼ بالقكانيف كالتشريعات الكظيفية.

**0.857

0.000

2

تتصؼ القكانيف كالقرارات اإلدارية بالمركنة في الجامعة.

**0.767

0.000

3

يشعر المكظؼ باالنتماء إلى الجامعة بصكرة كاضحة.

**0.867

0.000

4

يمتزـ المكظؼ بالق اررات اإلدارية في الجامعة.

**0.889

0.000

5

يستشعر المكظؼ المسؤكلية الممقاة عمى عاتقو في العمؿ.

**0.895

0.000

6

يبذؿ المكظؼ قصارل جيده إلنجاز أم عمؿ يكمؼ بو.

**0.935

0.000

7

يحسف المكظؼ المعاممة مع الجميكر بدكف تأخير العمؿ.

**0.887

0.000

8

يحافظ المكظؼ عمى الماؿ كالممتمكات العامة

**0.946

0.000

9

يؤدم المكظؼ عممو بنفسو بدقة كأمانة.

**0.808

0.000

10

يحترـ المكظؼ مكاعيد العمؿ.

**0.700

0.000

* معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.05

** معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.01

الجدكؿ رقـ ( )9يكضح أف جميع قيـ ( )Sig.االحتمالية كانت أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.05بمعنى

أف جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيان ،كىذا يدلؿ عمى أف فقرات المحكر الرابع تتمتع بصدؽ اتساؽ

داخمي مناسب.

جدكؿ رقـ ( :)10يكضح معامؿ االرتباط بيرسكف بيف فقرات المحكر الخامس كالدرجة الكمية لفقراتو
معامؿ االرتباط

قيمة ()Sig.

ـ.

المحكر الخامس :قكانيف السمكؾ األخالقي

1

تصدر الجامعة مدكنات أخالقية خاصة بنظـ المعمكمات.

**0.807

0.000

2

تتكافؽ المدكنات األخالقية في الجامعة كمعتقدات المجتمع حكليا.

**0.610

0.000

3

ترسـ الجامعة لنفسيا سياسة أخالقية خاصة كمؤسسة تعميمية.

**0.623

0.000

4

تعمؿ الجامعة عمى ترسيخ األخالقيات الجيدة في المجتمع .

**0.774

0.000

5

تعتمد الجامعة في خطتيا مادة أخالقيات األعماؿ كمتطمب دراسي.

**0.708

0.000
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6

يعتمد السمكؾ األخالقي مف معايير التقييـ السنكم في الجامعة.

**0.849

0.000

7

تكرـ الجامعة الممتزميف أخالقيان مف العامميف سنكيا.

**0.785

0.000

8

يتـ تدريب العامميف عمى السمكؾ الجيد في الجامعة

**0.771

0.000

9

تعاقب الجامعة الغير ممتزميف أخالقيا مف العامميف.

**0.605

0.000

10

يرتبط نظاـ الحكافز بااللتزاـ األخالقي في الجامعة.

**0.762

0.000

* معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.05

** معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.01

الجدكؿ رقـ ( )10يكضح أف جميع قيـ ( )Sig.االحتمالية كانت أقؿ مف مستكل الداللة (،)0.05

بمعنى أف جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيان ،كىذا يدلؿ عمى أف فقرات المحكر الخامس تتمتع

بصدؽ اتساؽ داخمي مناسب.

جدكؿ رقـ ( :)11يكضح معامؿ االرتباط بيرسكف بيف فقرات المحكر السادس كالدرجة الكمية لفقراتو
معامؿ االرتباط

قيمة ()Sig.

المحكر السادس :ثقافة المنظمة

ـ.
1

تكفر الجامعة مناخ جيد مف القيـ لمساعدة المكظؼ بتنفيذ ميامو.

**0.766

0.000

2

تساعد سياسات الجامعة المتبعة بتعزيز ثقافة االلتزاـ لدل المكظؼ.

**0.784

0.000

3

تقيـ الجامعة دكرات تدريبية لتعريؼ المكظؼ بحقكقو ككاجباتو.

**0.804

0.000

4

تستثمر الجامعة قدرات العامميف بإشراكيـ في اتخاذ الق اررات.

**0.756

0.000

5

تيتـ الجامعة بالعنصر البشرم أل نو مف المكارد الميمة في الجامعة.

**0.865

0.000

6

تقدـ األفكار بحرية مف العامميف لتطكير السياسات في الجامعة.

**0.809

0.000

7

يعمؿ المكظفيف في الجامعة ضمف فرؽ عمؿ لتأدية أعماليـ.

**0.904

0.000

8

تتعرؼ الجامعة عمى ميكؿ كرغبات المكظفيف لتحسيف اإلنتاجية.

**0.882

0.000

9

تمنح الحكافز لممكظفيف تبعا لجيكدىـ كانجازاتيـ في الجامعة.

**0.863

0.000

10

يقكـ المكظؼ بميامو ككاجباتو طالما حصؿ عمى حقكقو الكظيفية.

**0.665

0.000

* معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.05

** معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.01

الجدكؿ رقـ ( )11يكضح أف جميع قيـ ( )Sig.االحتمالية كانت أقؿ مف مستكل الداللة (،)0.05

بمعنى أف جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيان ،كىذا يدلؿ عمى أف فقرات المحكر الخامس تتمتع

بصدؽ اتساؽ داخمي مناسب.

 -4الصدؽ البنائي:

يقصد بالصدؽ البنائي أف تككف محاكر االستبانة قادرة عمى قياس ما كضعت ألجمو ،كيتـ ىذا األمر

مف خبلؿ احتساب معامبلت االرتباط بيف كؿ محكر مف محاكر االستبانة كالدرجة الكمية لفقراتو،
كالجدكؿ التالي يبيف معامبلت االرتباط لمحاكر االستبانة مع الدرجة الكمية لفقراتيا:
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جدكؿ رقـ ( :)12يكضح معامؿ االرتباط بيرسكف بيف محاكر االستبانة كالدرجة الكمية لفقراتيا
ـ.

المحاكر

1

المحكر الثاني :األخالقيات الشخصية.

**0.685

2

المحكر الثالث :التنظيـ اإلدارم.

**0.882

0.000

3

المحكر الرابع :القكانيف كالمكائح كالتشريعات.

**0.850

0.000

4

المحكر الخامس :قكانيف السمكؾ األخالقي.

**0.840

0.000

5

المحكر السادس :ثقافة المنظمة.

**0.910

0.000

** معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.01

معامؿ االرتباط

قيمة ()Sig.
0.000

* معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.05

الجدكؿ رقـ ( )12يكضح أف جميع قيـ ( )Sig.االحتمالية كانت أقؿ مف مستكل الداللة (،)0.05
بمعنى أف جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيان ،كىذا يدلؿ عمى أف محاكر االستبانة تتمتع بصدؽ
بنائي مناسب ،مع العمـ بأنو تـ استثناء المحكر األكؿ ككنو مستقؿ عف باقي المحاكر ،كالتي تمثؿ

أخبلقيات العمؿ.

سابعان :ثبات األداة (:)Reliability

يقصد بالثبات االستقرار ،كثبات األداة ،أم استقرار األداة كنتائجيا ،بمعنى أنو لك قاـ الباحث بتكزيع

االستبانة عمى عينة الدراسة تحت نفس الظركؼ كالشركط المكاتية ستعطي نفس النتائج تقريبان ،كتـ

التأكد مف ثبات األداة مف خبلؿ الطرؽ التالية:

 -1طريقة التجزئة النصفية (:)Spilt Half Method
كتقكـ ىذه الطريقة عمى أساس تقسيـ االستبانة كمحاكرىا إلى فقرات فردية الرتب ،فقرات زكجية الرتب،
كاحتساب معامؿ االرتباط بينيما ،كمف ثـ استخداـ معادلة سبيرماف براكف لتصحيح المعامؿ
( )Spearmen- Brown Coefficientكذلؾ حسب المعادلة:

 ، 2 Rمع العمـ بأنو تـ استخداـ

R 1

معادلة سبيرماف بركاف لكافة المحاكر كالدرجة الكمية ألف جميع المحاكر يتساكل فييا طرفي االرتباط،

ككانت النتائج كما في الجدكؿ رقـ ( )13التالي:

جدكؿ رقـ ( :)13معامالت االرتباط بيف الفقرات فردية الرتب كالفقرات زكجية الرتب
االرتباط قبؿ

االرتباط بعد

المحكر األكؿ :أمف كحماية نظـ المعمكمات

12

0.841

0.914

0.00

المحكر الثاني :األخالقيات الشخصية.

10

0.473

0.642

0.00

المحكر الثالث :التنظيـ اإلدارم.

10

0.866

0.928

0.00

المحكر الرابع :القكانيف كالمكائح كالتشريعات.

10

0.851

0.920

0.00

المحكر

عدد الفقرات
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التصحيح

التصحيح

قيمة ()Sig.

المحكر الخامس :قكانيف السمكؾ األخالقي.

10

0.493

0.661

0.00

المحكر السادس :ثقافة المنظمة.

10

0.879

0.936

0.00

62

0.821

0.902

0.00

عالقة أخالقيات األعماؿ بأمف كحماية نظـ
المعمكمات

الجدكؿ رقـ ( )13يكضح أف جميع معامبلت االرتباط كانت دالة إحصائيان ،كتراكحت قيـ االرتباط بعد
التصحيح ما بيف ( ،)0.936 – 0.642كىي معامبلت مناسبة ،كما بمغ معامؿ االرتباط بعد التصحيح

لمدرجة الكمية لبلستبانة ( ،)0.902كىك معدؿ مرتفع يؤكد عمى أف االستبانة تتمتع بثبات جيد نسبيان.
 -2طريقة معامؿ ألفا كركنباخ (:)Cronbach's Alpha coefficient

تقكـ ىذه الطريقة عمى أساس احتساب معامؿ ألفا كركنباخ لمثبات ،فكانت النتائج عمى النحك المبيف

بالجدكؿ رقـ (:)14

جدكؿ رقـ ( :)14معامالت ألفا كركنباخ لمحاكر االستبانة كالدرجة الكمية لفقراتيا
عدد الفقرات معامؿ ألفا كركنباخ

المحكر
المحكر األكؿ :أمف كحماية نظـ المعمكمات

12

0.931

المحكر الثاني :األخالقيات الشخصية.

10

0.781

المحكر الثالث :التنظيـ اإلدارم.

10

0.903

المحكر الرابع :القكانيف كالمكائح كالتشريعات.

10

0.957

المحكر الخامس :قكانيف السمكؾ األخالقي.

10

0.899

المحكر السادس :ثقافة المنظمة.

10

0.941

62

0.972

عالقة أخالقيات األعماؿ بأمف كحماية نظـ المعمكمات

الجدكؿ رقـ ( )14يكضح بأف معامبلت ألفا كركنباخ كانت أكبر مف ( ،)0.6كتراكحت ما بيف
( ،)0.957 – 0.781كىي معامبلت مرتفعة ،كما بمغ معامؿ ألفا كركنباخ لجميع فقرات االستبانة
( ،)0.972بمعنى أف االستبانة كمحاكرىا تتمتع بثبات مرتفع.
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الفصؿ الخامس

تحميؿ البيانات كاختبار الفرضيات



المقدمة



اختبار التكزيع الطبيعي (.)Normal Test



الخصائص الشخصية لعينة الدراسة.



تحميؿ البيانات.



التحقؽ مف الفرضيات.
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الفصؿ الخامس
تحميؿ البيانات كاختبار الفرضيات

المقدمة:

ييتـ الفصؿ الخامس بعرض البيانات كتحميميا ،كالتحقؽ مف فركض الدراسة ،كاستعراض النتائج في

ضكء الدراسات السابقة كاإلطار النظرم كيتضمف اختبار التكزيع الطبيعي لمبيانات التي جمعيا الباحث.

أكالن :اختبار التكزيع الطبيعي (:)Normal Test

يستخدـ الباحثكف كالمختصكف اختبارات لمتعرؼ عمى طبيعة البيانات التي تـ جمعيا بيدؼ التعرؼ

عمى إذا ما كانت تتبع تكزيعان طبيعيان أـ ال ،كىذا يفيد في طبيعة االختبارات التي يجب اتباعيا معممية
أك ال معممية ،كالعينة تبمغ نحك ( )87مفردة ،كعميو تـ استخداـ اختبار ككلمجركؼ – سمرنكؼ (1-

 ،)Sample Kolmogorov-Smirnovلمتعرؼ عمى اعتدالية منحنى البيانات ،ككانت النتائج كما
ىك مبيف بالجدكؿ التالي رقـ (:)15

جدكؿ رقـ ( :)15نتائج اختبار التكزيع الطبيعي ()1- Sample Kolmogrov- Smirnov
عدد الفقرات

قيمة ()Z

قيمة ()Sig.

المحاكر

ـ.
1

أمف كحماية نظـ المعمكمات.

12

0.828

0.403

2

األخالقيات الشخصية.

10

1.189

0.118

3

التنظيـ اإلدارم.

10

1.236

0.092

4

القكانيف كالمكائح كالتشريعات.

10

1.044

0.149

5

قكانيف السمكؾ األخالقي.

10

0.570

0.901

6

ثقافة المنظمة.

10

0.955

0.342

62

1.219

0.102

الدرجة الكمية

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ ( )15يتضح أف قيـ ( ،)Sig.كانت أكبر مف مستكل الداللة (،)0.05
كعميو فإف البيانات تتبع تكزيعان طبيعيان ،كيجب استخداـ اختبار معممية.

 -1الخصائص الشخصية لعينة الدراسة:

أ -تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الجامعة:
جدكؿ رقـ ( :)16تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الجامعة
البياف
الجامعة

المتغيرات

العدد

النسبة المئكية

جامعة األزىر

10

11.50

الجامعة اإلسالمية

36

41.40

جامعة األقصى

41

47.10

87

100.0

اإلجمالي
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الجدكؿ رقـ ( )16يكضح أف ( )%11.50مف عينة الدراسة يعممكف بأقساـ كدكائر نظـ المعمكمات كىذا
يرجع لعدد العامميف في جامعة األزىر كالذيف يبمغ عددىـ ( ، )12بينما كاف ( )%41.40مف إجمالي

العينة كىذا يرجع لعدد العامميف في الجامعة اإلسبلمية كالذيف يبمغ عددىـ ( ، )41ككاف ()%47.10
كىذا يرجع لعدد العامميف في جامعة األقصى كالذيف يبمغ عددىـ ( )44يعممكف بجامعة األقصى كيعزك
الباحث ذلؾ الى كبر الجامعة اإلسبلمية كجامعة األقصى كتعدد فركعيما في غزة كالجنكب بينما يعزك

قمة العدد الى حداثة جامعة األزىر كعدـ كجكد فركع أخرل ليا في الجنكب.

ب-تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس:

جدكؿ رقـ ( :)17تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس
البياف
الجنس

المتغيرات

العدد

النسبة المئكية

ذكر

79

90.80

أنثى

8

9.20

87

100.0

اإلجمالي

الجدكؿ رقـ ( )17يكضح أف ( )%90.80مف العينة ذككر ،بينما كاف ( )%9.20فقط مف اإلناث،

كىذا يعكس سياسات دكائر نظـ المعمكمات حيث أنيا تعتمد عمى الذككر أكثر مف اإلناث كيعزك

الباحث ذلؾ لطبيعة العمؿ الخاص بنظـ المعمكمات كما يحتاجو مف جيد كالعمؿ لفترات طكيمة أحيانا
بعد كقت الدكاـ المعتاد كاىتماـ اإلناث بالتخصصات األخرل أكثر مف نظـ المعمكمات.

ج -تكزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر:

جدكؿ رقـ ( :)18تكزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر
البياف
العمر

المتغيرات

العدد

النسبة المئكية

 – 20أقؿ مف  30سنة

20

23.00

 – 30أقؿ مف  40سنة

57

65.50

 40سنة فأكثر

10

11.50

87

100.0

اإلجمالي

الجدكؿ رقـ ( )18يكضح أف ( )%23.00مف العينة تتراكح أعمارىـ ما بيف ( 20إلى أقؿ مف 30

سنة) كىـ مكظفيف جدد مف خريجي الجامعات الثبلث ،كأف ( )%65.50تتراكح أعمارىـ ما بيف (– 30

أقؿ مف  40سنة) كىـ العدد الكبر مف العامميف كالذيف تزيد فترة عمميـ في دكائر نظـ المعمكمات عمى
( )10سنكات ،ككانت النسبة المتبقية البالغة ( )%11.50أعمارىـ تزيد عف  40سنة حيث أنيـ مف

اكائؿ العامميف كالمؤسسيف لنظـ المعمكمات في الجامعات الثبلث كيعزك الباحث قمة عددىـ اللتحاؽ

العديد منيـ ببرامج الدراسات العميا كاالنتقاؿ الى العمؿ األكاديمي.

93

د -تكزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي:
جدكؿ رقـ ( :)19تكزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي
البياف

المؤىؿ العممي

المتغيرات

العدد

النسبة المئكية

دبمكـ

13

14.90

بكالكريكس

50

57.50

ماجستير

22

25.30

دكتكراه

2

2.30

87

100.0

اإلجمالي

الجدكؿ رقـ ( )19يكضح أف ( )%14.90مف العينة يحممكف الدرجة العممية دبمكـ كىـ العامميف كفني
شبكات كصيانة أجيزة الحاسكب ،كأف ( )%57.50منيـ يحممكف شيادات البكالكريكس كىـ مف
العامميف كمبرمجيف كمحمميف نظـ ،بينما كاف ( )%25.30يحممكف درجة الماجستير كىـ ـ رؤساء

األقساـ كالمديريف لمدكائر المختمفة في نظـ المعمكمات ،كأف ( )%2.30يحممكف شيادة الدكتكراه كىـ مف
العمداء كنكاب العمداء المتابعيف لشؤكف تكنكلكجيا المعمكمات كدكائر نظـ المعمكمات في الجامعات

الثبلث.

ق -تكزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الكظيفي:
جدكؿ رقـ ( :)20تكزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الكظيفي
البياف

المسمى الكظيفي

المتغيرات

العدد

النسبة المئكية

عميد

2

2.30

مدير

6

6.90

رئيس قسـ

23

26.40

مبرمج

28

32.20

نائب عميد

1

1.10

نائب مدير

1

1.10

فني

26

29.90

87

100.0

اإلجمالي

الجدكؿ رقـ ( )20يتضح أف معظـ أفراد العينة مسماىـ الكظيفي مبرمج كبنسبة ( ،)%32.20يمييـ
الفنييف بنسبة ( ،)%29.90يمييـ رؤساء األقساـ بنسبة ( ،)%26.40يمييـ المدراء بنسبة (،)%6.90

ثـ العمداء بنسبة ( ،)%2.30كأخي انر بنفس النسبة نائب العميد ،كنائب المدير ( )%1.10فقط كيعزك

الباحث ذلؾ الى طبيعة احتياجات دكائر نظـ المعمكمات الى العدد األكبر مف المبرمجيف كرؤساء
األقساـ كىـ الجزء األكبر مف العامميف بينما الى عدد أقؿ مف المدراء لكؿ دائرة لمتابعة سير كاجراءات

العمؿ.

94

ك -تكزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد الدكرات:
جدكؿ رقـ ( :)21تكزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد الدكرات
البياف

عدد الدكرات

المتغيرات

العدد

النسبة المئكية

أقؿ مف  5دكرات

30

34.50

 – 5أقؿ مف  10دكرات

41

47.10

 – 10أقؿ مف  15دكرة

10

11.50

 15دكرة فأكثر

6

6.90

87

100.0

اإلجمالي

الجدكؿ رقـ ( )21يكضح أف ( )%34.50مف عينة تمقكا أقؿ مف  5دكرات كمعظميـ مف الممتحقيف

حديثا بالعمؿ في دكائر نظـ المعمكمات كأف ( )%47.10منيـ تمقى دكرات ما بيف ( – 5أقؿ مف 10

دكرات) كىـ مف العامميف مف ( )10-5سنكات  ،كأف ( )%11.50تمقى دكرات ما بيف ( – 10أقؿ مف
 15دكرة) كىـ مف العامميف في نظـ المعمكمات ألكثر مف ( )10سنكات ،كأف ( )%6.90مف العينة

تمقكا أكثر مف  15دكرة كغالبيتيـ مف المدراء كرؤساء األقساـ الذيف يعتمد عمييـ لتطكير العمؿ في

دكائر نظـ المعمكمات كممف يتـ نقؿ المعمكمات كالخبرات مف خبلليـ الى العامميف اآلخريف.

ز -تكزيع عينة الدراسة حسب متغير سنكات الخدمة:

جدكؿ رقـ ( :)22تكزيع عينة الدراسة حسب متغير سنكات الخدمة
البياف

سنكات الخدمة

المتغيرات

العدد

النسبة المئكية

أقؿ مف  5سنكات

17

19.50

 – 5أقؿ مف  10سنكات

42

48.30

 – 10أقؿ مف  15سنة

17

19.50

 15سنة فأكثر

11

12.60

87

100.0

اإلجمالي

الجدكؿ رقـ ( )22يكضح أف ( )%19.50لدييـ سنكات خدمة أقؿ مف  5سنكات ،بينما كاف
( )%48.30مف العينة لدييـ سنكات خدمة تراكح ما بيف ( – 5أقؿ مف  10سنكات) ،ككاف
( )%19.50مف إجمالي العينة لدييـ خدمة تتراكح ما بيف ( – 10أقؿ مف  15سنة) ،كأف ما نسبتو
( )%12.60مف العينة لدييـ سنكات خدمة ( 15سنة فأكثر) حيث أف الفئة األكلى (أقؿ مف  5سنكات)

ىـ مف فئة الخريجيف الجدد (تكنكلكجيا المعمكمات) مف الجامعات الثبلث كالذيف التحقكا بالعمؿ في

الجامعات مف خبلؿ برنامج ( )best studentsأك التعييف عمى بند العقكد الداخمية لمجامعات ،أما فئة
( – 5أقؿ مف  10سنكات) فيـ العامميف الذيف يعتبركا مف المعتمد عمييـ في العمؿ كىـ مف المبرمجيف
كبعض رؤساء األقساـ ،أما فئة ( – 10أقؿ مف  15سنة) فيـ مف رؤساء األقساـ المختمفة لنظـ
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المعمكمات في الجامعات الثبلث ،أما فئة ( 15سنة فأكثر) فيـ مف العامميف في نظـ المعمكمات
كعمداء كمساعديف العمداء كمدراء دكائر نظـ المعمكمات كبعض رؤساء األقساـ كالذيف ليـ دكرىـ في
رسـ كتنفيذ سياسة نظـ المعمكمات المعمكؿ بيا في الجامعات الثبلث كمتابعة سير العمؿ عمى أكمؿ

كجو.

ثانيان :تحميؿ البيانات:

 -1تحميؿ بيانات المحكر األكؿ "أمف كحماية نظـ المعمكمات":
قاـ الباحث باستخداـ اختبار ت لمعينة الكاحدة ( )One Sample T - testلكؿ فقرة مف فقرات المحكر

األكؿ كالدرجة الكمية لفقراتو ،كذلؾ لمتعرؼ عمى إذا ما كانت استجابات العينة كصمت إلى درجة الحياد

( )3أـ ال ،كالجدكؿ التالي يبيف نتائج تحميؿ بيانات المحكر األكؿ:
جدكؿ رقـ ( :)23اختبار ت لمعينة الكاحدة لكؿ فقرة مف فقرات المحكر األكؿ كالدرجة الكمية لفقراتو
ـ .المحكر األكؿ :أمف كحماية نظـ المعمكمات
1

تكجد في الجامعة سياسة مكتكبة ألمف

المتكسط االنحراؼ

الحسابي المعيارم

الكزف

النسبي

قيمة ()t

قيمة

()Sig.

الترتيب

3.38

1.071

67.587

3.307

0.002

10

3.69

0.981

73.794

6.563

0.001

4

3.587

0.922

71.725

5.931

0.001

5

3.407

0.938

68.14

4.025

0.001

9

4.012

0.79

11.882 80.233

0.001

2

3.357

1.162

67.127

2.863

0.006

11

3.575

0.845

71.495

6.352

0.001

6

3.736

0.971

74.713

7.074

0.001

3

4.15

0.815

13.163 82.989

0.001

1

 10تستخدـ آليات تشفير لحماية البيانات.

3.529

0.951

70.575

5.19

0.001

7

 11يتدرب العامميف عمى النظـ المحكسبة

3.242

1.1

64.828

2.049

0.044

12

2
3
4
5
6
7
8
9

المعمكمات.

تكجد جية مكمفة بمتابعة سياسة أمف
المعمكمات في الجامعة.

تيتـ اإلدارة العميا في الجامعة بأمف
المعمكمات.

يتـ مراجعة كتطكير سياسة أمف المعمكمات
بشكؿ دكرم.

صالحيات الدخكؿ لممعمكمات تعطى
حسب المستكل اإلدارم.

تغمؽ صالحيات المستخدـ بعد فترة مف
عدـ نشاطيا.

يكجد طرؽ لإلبالغ عف الحكادث ذات
العالقة بأمف المعمكمات.

تكفر قكاعد البيانات المستخدمة مستكيات
أمنية متعددة.

يتـ كقاية النظاـ عف طريؽ برامج مكافحة
الفيركسات.
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دكريا لتنمية ميارتيـ األمنية.
12

تكجد ضكابط لتبادؿ المعمكمات مع الجيات

الخارجية.

الدرجة الكمية لممحكر األكؿ

3.483

1.088

69.656

4.141

0.001

3.595

0.969

71.897

8.5

0.001

8

ت الجدكلية عند درجات حرية ( ،)86مستكل داللة ( )0.05تساكم ()1.99

الجدكؿ رقـ ( )23حيث جاءت الفقرة رقـ ( )9كالتي تنص عمى (يتـ كقاية النظاـ عف طريؽ برامج

مكافحة الفيركسات) بالمرتبة األكلى ،حيث بمغ الكزف النسبي ( ،)%82.989أم أف الجامعات
الفمسطينية تقكـ بكقاية أنظمتيا مف الفيركسات مف خبلؿ برامج خاصة بمكافحة الفيركسات بنسبة كبيرة،

كىذا يرجع إلى خطكرة الفيركس الحاسكبي عمى البيانات كالمعمكمات المكجكدة عمى أجيزة الجامعة

كحكاسيبيا ،كما أف أىمية ىذه المعمكمات البيانات يستدعي بذؿ جيكدان حثيثة ألجؿ حمايتيا ،كىنا

الجامعات الفمسطينية تستخدـ برامج لمكافحة الفيركسات ألجؿ الحماية كالتأميف عمى بياناتيا

كالمعمكمات المتكفرة لدييا .كجاء بالمرتبة الثانية الفقرة رقـ ( ،)5كالتي تنص عمى (صبلحيات الدخكؿ

لممعمكمات تعطى حسب المستكل اإلدارم) ،حيث بمغ الكزف النسبي ( ،)%80.233كىي نسبة كبيرة
تؤكد عمى أف الجامعات الفمسطينية تمنح صبلحيات الدخكؿ ألنظمتيا كبياناتيا لمستكيات إدارية معينة،
كلعؿ ذلؾ يعكد إلى أىمية كسرية تمؾ البيانات كالمعمكمات ،كأنو يجب أف يطمع عمييا فقط المستفيديف

منيا ،خاصة مف صناع القرار كالمستكيات اإلدارية العميا أك المستكيات اإلدارية ذات العبلقة ،كما دكف

ذلؾ فبل يمكف ليـ الكصكؿ إلييا ،كذلؾ بغرض حمايتيا ،كالحفاظ عمى سريتيا.

ككانت الفقرة رقـ ( )6تتحدث عف ( تغمؽ صبلحيات المستخدـ بعد فترة مف عدـ نشاطيا) ،بالمرتبة ما

قبؿ األخيرة كبكزف نسبي بمغ ( ،)%67.127كىي نسبة متكسطة ،كىذا يدلؿ عمى أف الجامعات
الفمسطينية تغمؽ صبلحيات المستخدـ بعد فترة مف عدـ نشاطيا ( أك التأكد مف عدـ استخداميا لفترة

معينة) بنسبة متكسطة ،أما الفقرة رقـ ( ،)11كالتي تنص عمى (يتدرب العامميف عمى النظـ المحكسبة

دكريا لتنمية ميارتيـ األمنية) ،جاءت بالمرتبة األخيرة ،كبكزف نسبي بمغ ( ،)%64.828كىي نسبة

متكسطة ،أم أف الجامعات الفمسطينية تقكـ بتدريب العامميف عمى النظـ المحكسبة دكريان لتنمية
الميارات األمنية لدييـ بنسبة متكسطة ،كلعؿ ىذه النتيجة تأتي عمى ىذا المنكاؿ بسبب ارتفاع تكمفة

الدكرات التدريبية ،كصعكبة تنمية الميارات األمنية ،حيث أف تنميتيا بحاجة إلى ككادر متخصصة في
مجاالت حماية المعمكمات كسريتيا كأمنيا ،كعدـ كجكد مراكز تدريب داخؿ الجامعات الثبلث.

يكضح أف قيمة ( )Sig.االحتمالية لتقديرات العينة عمى جميع فقرات المحكر األكؿ كانت أقؿ مف

مستكل الداللة ( ،)0.05كىذا يدلؿ عمى أف المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان ،كلـ يصؿ لدرجة الحياد

المعركفة ( ،)3ككانت قيمة ت المحسكبة أكبر مف قيمة ت الجدكلية ،كنبلحظ بأنيا مكجبة أم أف أفراد

العينة يكافقكف عمى محتكل كفقرات المحكر األكؿ ،كالجدير بالذكر أف الكزف النسبي لتقديرات المبحكثيف
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عمى كافة فقرات المحكر األكؿ بمغ ( ،)%71.897كىي نسبة كبيرة ،كىذا يدلؿ عمى أف مستكل أمف
كحماية المعمكمات في الجامعات الفمسطينية جاء بمستكل كبير ،كلعؿ ذلؾ يرجع إلى أىمية البيانات

كالمعمكمات التي تقكـ الجامعات بتخزينيا ،فيي تيـ فئة الطبلب ،كالمكظفيف كالمجتمع المحمي بشكؿ
عاـ ،لذا فإف الجامعة كادارتيا تيتـ بحمايتيا.

كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة (الدنؼ )2013،ك نتائج دراسة (نبي كآخركف )2010،كنتائج دراسة

(تايو )2005،ك نتائج دراسة (البحيصي كالشريؼ (2008،كنتائج دراسة(تايو (2008،كنتائج دراسة
) (Kazemi et al, 2012كجميعيا أكدت عمى ضركرة االىتماـ بتدريب العامميف في دكائر نظـ
المعمكمات تطكيرىـ فنيا كمينيا كذلؾ لتحقيؽ اقؿ عدد مف االنتياكات الحاسكبية كتحقيؽ نتائج أعمي

لحماية نظـ المعمكمات كيرل الباحث اف االتفاؽ في النتائج في ىذه الدراسة كالدراسات السابقة كاف مف

أجؿ تطكير العامميف كمكاكبة كؿ التطكرات كالتغيرات في ثكرة تكنكلكجيا المعمكمات المتغيرة كالمتبلحقة

باستمرار.

 -2تحميؿ بيانات المحكر الثاني "األخالقيات الشخصية":
قاـ الباحث باستخداـ اختبار ت لمعينة الكاحدة ( )One Sample T - testلكؿ فقرة مف فقرات المحكر

الثاني كالدرجة الكمية لفقراتو ،كذلؾ لمتعرؼ عمى إذا ما كانت استجابات العينة كصمت إلى درجة الحياد
( )3أـ ال ،كالجدكؿ التالي يبيف نتائج تحميؿ بيانات المحكر الثاني:
جدكؿ رقـ ( :)24اختبار ت لمعينة الكاحدة لكؿ فقرة مف فقرات المحكر الثاني كالدرجة الكمية لفقراتو
ـ.
1
2
3
4
5
6
7

المحكر الثاني :األخالقيات الشخصية
يحرؾ المكظؼ األخالقيات اإلسالمية
في معاممتو مع اآلخريف.

تؤثر أخالؽ المسئكؿ عمى أداء
المكظفيف بالجامعة.

يبمغ المكظؼ عف المخالفات في
الجامعة بسرعة كأمانة.

تؤثر البيئة المحيطة بالفرد عمى
مسمكياتيـ بشكؿ كاضح.

يمتزـ المكظؼ بقيـ المجتمع كتقاليده
في سمككو كمظيره.

ينصح المكظؼ زمالءه إذا كجد منيـ
تقصير في العمؿ.

يمتزـ المكظؼ بالجانب األمني

المتكسط االنحراؼ

الحسابي المعيارم

الكزف

النسبي

قيمة ()t

قيمة

()Sig.

الترتيب

3.897

0.793

10.547 77.932

0.001

5

4.163

0.684

15.775 83.256

0.001

1

3.725

0.899

74.483

7.52

0.001

7

4.092

0.676

81.84

15.074

0.001

2

4.07

0.7

14.184 81.396

0.001

3

3.518

0.901

70.345

5.359

0.001

10

3.575

0.787

71.495

6.812

0.001

9
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بدرجة كبيرة.
8
9
10

كجكد الكالءات السياسية يؤدم إلى
تفشي ظاىرة الفساد.

الزمالء كاألصدقاء ليـ تأثير عمى
الفرد.

يتحمى المكظؼ بالتكاضع في تعاممو

مع زمالءه

الدرجة الكمية لممحكر الثاني

3.667

1.053

73.334

5.907

0.001

8

3.907

0.746

78.14

11.281

0.001

4

3.863

0.879

77.242

9.155

0.001

6

3.846

0.812

17.093 76.907

0.001

ت الجدكلية عند درجات حرية ( ،)86مستكل داللة ( )0.05تساكم ()1.99

الجدكؿ رقـ ( )24يكضح أف قيمة ( )Sig.االحتمالية لتقديرات العينة عمى جميع فقرات المحكر الثاني
كانت أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.05كىذا يدلؿ عمى أف المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان ،كلـ يصؿ

لدرجة الحياد المعركفة ( ،)3ككانت قيمة ت المحسكبة أكبر مف قيمة ت الجدكلية ،كنبلحظ بأنيا مكجبة
أم أف أفراد العينة يكافقكف عمى محتكل كفقرات المحكر الثاني ،كىنا يكد الباحث اإلشارة إلى أف

العامميف بدكائر كأقساـ نظـ المعمكمات بجامعات قطاع غزة يتمتعكف بأخبلقيات شخصية كبيرة ،حيث
بمغ الكزف النسبي لجميع فقرات المحكر الثاني ( ،)%76.907كىذا يرجع إلى طبيعة المجتمع
الفمسطيني الذم يعتبر مكظؼ الجامعة قدكة ،مما يدفع ىذا المكظؼ إلى التحمي بأخبلقيات العمؿ ،ك
اىتماـ الجامعات الثبلث باختيار المكظفيف العامميف في نظـ المعمكمات بعناية فائقة ،كما أف طبيعة

المجتمع الفمسطيني لو تقاليد كأعراؼ ،كديننا اإلسبلمي يدعك إلى التحمي باألخبلؽ في كؿ تصرفات

الفرد ،كمف أىميا تصرفو داخؿ عممو.

كجاءت الفقرة رقـ ( ،)2كالتي تنص عمى (تؤثر أخبلؽ المسئكؿ عمى أداء المكظفيف بالجامعة)،
بالمرتبة األكلى ،كبكزف نسبي بمغ ( ،)%83.256كىي نسبة كبيرة ،تؤكد عمى أف المكظؼ في دكائر

نظـ المعمكمات كحمايتيا يؤمف بأف أخبلؽ المسئكؿ تؤثر إيجابان كسمبان عمى أداء المكظؼ بالجامعة
باعتباره قدكة لمعامميف كنمكذج يحتذل بو ،يمييا جاءت الفقرة رقـ ( ،)4كالتي تنص عمى (تؤثر البيئة

المحيطة بالفرد عمى مسمكياتيـ بشكؿ كاضح) ،بالمرتبة الثانية ،كبكزف نسبي بمغ ( ،)%81.84كىي
نسبة كبيرة ،كجاءت ىذه النتيجة بمستكل كبير ألف الفرد يتأثر بالبيئة المحمية ،كيكتسب سمككو عبر
مراحؿ نمكه مف المحيطيف بو ،لذا فإف البيئة المحيطة كما يدكر فييا مف أكضاع أمنية كاجتماعية،

كسياسية كثقافية تؤثر في الفرد ،كقدراتو ،كبالتالي في سمككو ،كأعمالو.

ككانت الفقرة رقـ ( ،)7كالتي تنص عمى (يمتزـ المكظؼ بالجانب األمني بدرجة كبيرة) ،بالمرتبة ما قبؿ

األخيرة ،كبكزف نسبي بمغ ( ،)% 71.495كىي نسبة كبيرة تؤكد عمى أىمية االلتزاـ بالجانب األمني
لدل مكظفي دكائر كأقساـ أمف كحماية المعمكمات لطبيعة كحساسية المعمكمات كأىميتيا لمجامعة
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كلجميع المتعامميف معيا مف الطبلب كالييئة التدريسية ،يمييا الفقرة رقـ ( ،)6كالتي تنص عمى (ينصح
المكظؼ زمبلءه إذا كجد منيـ تقصير في العمؿ) ،بالمرتبة األخيرة ،بكزف نسبي بمغ (،)%70.345
كىي نسبة كبيرة ،تؤكد عمى أف العينة تكافؽ عمى كافة فقرات المحكر الثاني كالمتعمؽ بأخبلقيات

المكظؼ الشخصية.

كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة (يحيى )2010،كنتائج دراسة (طبش )2009،ك نتائج دراسة

(زيتكني ،ككريـ )2011،كنتائج دراسة(الطائي )2006،كنتائج دراسة(العنزم (2002،كنتائج
دراسة( (Valentine,2012كالتي جميعيا أكدت عمى أىمية األخبلقيات الشخصية لمعامميف كدكرىا في
نجاح سير العمؿ كاستق ارره  ،كحثت عمى اعتماد التقييمات السنكية عمى أساس اخبلؽ المكظؼ

الشخصية كتكريـ المكظفيف أصحاب األخبلؽ الشخصية المميزة ،كيعزك الباحث أف االىتماـ بأخبلقيات

العامميف جاء لضماف سير العمؿ عمى أكمؿ كجو كحماية المعمكمات الخاصة بالنظـ مف خبلؿ عدـ

تسريبيا أك مشاركة غير المسمكح ليـ االطبلع عمييا مف الدكائر المختمفة لقكلو تعالى " إف خير مف

استأجرت القكم األميف".

 -3تحميؿ بيانات المحكر الثالث "التنظيـ اإلدارم":
قاـ الباحث باستخداـ اختبار ت لمعينة الكاحدة ( )One Sample T - testلكؿ فقرة مف فقرات المحكر
الثالث كالدرجة الكمية لفقراتو ،كذلؾ لمتعرؼ عمى إذا ما كانت استجابات العينة كصمت إلى درجة الحياد

( )3أـ ال ،كالجدكؿ التالي يبيف نتائج تحميؿ بيانات المحكر الثالث:

جدكؿ رقـ ( :)25اختبار ت لمعينة الكاحدة لكؿ فقرة مف فقرات المحكر الثالث كالدرجة الكمية لفقراتو
ـ.
1
2
3
4
5
6

المحكر الثالث :التنظيـ اإلدارم
تكجد سياسة كاضحة لمعمؿ
داخؿ الجامعة.

يتابع المسئكؿ كؿ الخطكات

كفقا لألنظمة لضماف سير العمؿ.
يشرؾ المسئكؿ المستكيات المختمفة
مف العامميف في اتخاذ القرار.

يشجع المسئكؿ العامميف عمى

حؿ المشكالت بطريقة مبتكرة.

يطرح المسئكؿ كجية نظره بشكؿ

قابؿ لمتفاكض.

يناقش المسئكؿ القرار الم ارد
اتخاذه بصكرة جماعية.

المتكسط االنحراؼ

الحسابي المعيارم

الكزف

النسبي

قيمة ()t

قيمة

()Sig.

الترتيب

3.518

0.834

70.345

5.79

0.001

2

3.702

0.865

74.023

7.568

0.001

1

3.368

0.954

67.357

3.598

0.001

6

3.414

1.041

68.276

3.71

0.001

4

3.245

1.017

64.884

2.228

0.029

8

3.245

1.063

64.884

2.133

0.036

*9
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7
8
9
10

يكمؼ المسئكؿ العامميف بأعماؿ تتفؽ
مع قدراتيـ.

يراعي المسئكؿ المكضكعية في
تقييـ العامميف

يتبع المسئكؿ أسمكب الرقابة

الشديدة لمتابعة أعماؿ العامميف
يتجاكز المسئكؿ آ ارء العامميف

كيعتبر النقاش إىدا ارن لمكقت.

الدرجة الكمية لممحكر الثالث

3.472

0.926

69.426

4.75

0.001

3

3.368

1.122

67.357

3.059

0.003

*7

3.403

0.994

68.046

3.777

0.001

5

3.012

1.051

60.23

0.103

0.919

10

3.373

0.987

67.456

5.228

0.001

ت الجدكلية عند درجات حرية ( ،)86مستكل داللة ( )0.05تساكم ()1.99

الجدكؿ رقـ ( )25يكضح أف قيمة ( )Sig.االحتمالية لتقديرات العينة عمى جميع فقرات المحكر الثالث

كانت أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.05كىذا يدلؿ عمى أف المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان ،كلـ يصؿ

لدرجة الحياد المعركفة ( ،)3ككانت قيمة ت المحسكبة أكبر مف قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية

( ،) 86ككانت قيمة ت المحسكبة مكجبة ،كىذا يدلؿ عمى أف العينة تكافؽ عمى محتكل المحكر الثالث،

كبمغ الكزف النسبي لتقديرات العينة عمى جميع فقرات المحكر الثالث ( ،)%67.456كىي نسبة
متكسطة ،بمعنى أف التنظيـ اإلدارم لمجامعات الفمسطينية مكضكع الدراسة متكسط ،كقد يرجع ىذا إلى

طبيعة العمؿ األكاديمي في الجامعة كتداخؿ بعض الصبلحيات كالمياـ بيف المكظفيف ،إضافة إلى
ضعؼ تسمسؿ الق اررات اإلدارية لدييا.

كحظيت الفقرة رقـ ( )2كالتي تنص عمى (يتابع المسئكؿ كؿ الخطكات كفقا لؤلنظمة لضماف سير

العمؿ) ،بالمرتبة األكلى ،بكزف نسبي بمغ ( ،)%74.023كىي نسبة كبيرة أم أف المسئكؿ في

الجامعات الفمسطينية يتابع كافة خطكات سير العمؿ كفؽ أنظمة كقكانيف معدة مسبقان ،كىذا يرجع إلى
أىمية سير العمؿ في المؤسسة األكاديمية ،حيث أف الجامعات كالمؤسسات األكاديمية تقدـ خدمات

ىامة لذا كجب عمى الجامعات كادارتيا بمتابعة العمؿ كفقان ألنظمة كلكائح مناسبة .أما الفقرة التي
حظيت بالمرتبة الثانية فكانت الفقرة رقـ ( ،)1كالتي تنص عمى (تكجد سياسة كاضحة لمعمؿ داخؿ

الجامعة) ،بكزف نسبي بمغ ( ،)%70.345كنسبة كبيرة ،تؤكد عمى أف الجامعات الفمسطينية تحاكؿ
جادة لصياغة سياسات كاضحة لمعمؿ تتحمى بالمركنة احيانا داخؿ الجامعات ،كىذا انعكس عمى متابعة

المسئكؿ لخطكات العمؿ كما أشرنا سابقان.

ككانت الفقرة ما قبؿ األخيرة الفقرة رقـ ( ،)6 ،5كالبلتي تنصاف بالترتيب عمى (يطرح المسئكؿ كجية

نظره بشكؿ قابؿ لمتفاكض)( ،يناقش المسئكؿ القرار المراد اتخاذه بصكرة جماعية) ،بنفس الكزف النسبي

( ،)% 64.884كىي نسبة متكسطة تؤكد بأف المسئكؿ في الجامعات الفمسطينية ال يطرح كجيات نظره
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بالشكؿ القابؿ لمتفاكض ،كما أنو ال يناقش الق اررات بصكرة جماعية بالدرجة كالكيفية المطمكبة ،كلعؿ
ذلؾ يرجع إلى طبيعة النمط القيادم ليذا المسئكؿ كاطبلع المسئكؿ عمى أمكر ال يريد نقميا لمعامميف.

أما الفقرة األخيرة فكانت رقـ ( ،)10كتنص عمى (يتجاكز المسئكؿ آراء العامميف كيعتبر النقاش إىدا انر

لمكقت) ،بكزف نسبي بمغ ( ،)% 60.23كىي نسبة متكسطة ،كتدلؿ عمى أف المسئكؿ ال يتجاكز آراء

العامميف كال يعتبر النقاش إىدا انر لمكقت ،كلعؿ ىذه النتيجة تتفؽ مع النتائج سالفة الذكر ،حيث أنو يتيح
كيشارؾ العامميف ،كال يعتبر النقاش مضيعة لمكقت ،لكف ليس بالمستكل كالكيفية المطمكبة ،حيث أف

الباحث يرل بأف العمؿ في المؤسسات الجامعية بحاجة إلى المشكرة كالمشاركة في اتخاذ الق اررات،

كتفكيض بعض صبلحياتو لممكظفيف ،كاطبلؽ العناف ألفكار كابداعات المكظفيف ،كىذا بالطبع سينعكس
عمى أمف كحماية نظـ المعمكمات.

كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة (زيتكني ،ككريـ )2011،كنتائج دراسة (يحيى )2010،ك دراسة

(الغالبي  )2008،كالتي أكدت عمى ضركرة مشاركة العامميف في النقاشات التي تخص العمؿ كالذم لو
دكر كبير في تماسؾ التنظيـ كاالبتعاد عف التنظيـ المركزم كالذم يعتمد عمى السيطرة التامة كاىماؿ

اآلخريف كقد حثت ىذه الدراسات عمى تفكيض العامميف لممميزيف منيـ كاشراكيـ عممية اتخاذ القرار،
كيرل الباحث أف عممية التفكيض كالتمكيف اإلدارم لمعامميف لو درجة كبيرة لنجاح العمؿ كلو أىمية

لتكريث التجربة في العمؿ داخؿ دكائر نظـ المعمكمات حيث أنو عمـ يحتاج الى تطبيؽ عممي عكضا

عف العمـ النظرم.

 -4تحميؿ بيانات المحكر الرابع "القكانيف ،المكائح ،كالتشريعات":
قاـ الباحث باستخداـ اختبار ت لمعينة الكاحدة ( )One Sample T - testلكؿ فقرة مف فقرات المحكر

الرابع كالدرجة الكمية لفقراتو ،كذلؾ لمتعرؼ عمى إذا ما كانت استجابات العينة كصمت إلى درجة الحياد
( )3أـ ال ،كالجدكؿ التالي يبيف نتائج تحميؿ بيانات المحكر الرابع:
جدكؿ رقـ ( :)26اختبار ت لمعينة الكاحدة لكؿ فقرة مف فقرات المحكر الرابع كالدرجة الكمية لفقراتو
ـ.
1
2
3
4

المحكر الرابع:

القكانيف ،المكائح ،كالتشريعات
يمتزـ المكظؼ بالقكانيف كالتشريعات

الكظيفية.

تتصؼ القكانيف كالقرارات اإلدارية
بالمركنة في الجامعة.

يشعر المكظؼ باالنتماء إلى
الجامعة بصكرة كاضحة.

يمتزـ المكظؼ بالق اررات اإلدارية

في الجامعة.

المتكسط االنحراؼ

الحسابي المعيارم

الكزف

النسبي

قيمة ()t

قيمة

()Sig.

الترتيب

3.782

0.855

75.633

8.528

0.001

4

3.265

0.883

65.288

2.796

0.007

10

3.396

1.141

67.907

3.215

0.002

9

3.782

0.933

75.633

7.815

0.001

*5
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5

يستشعر المكظؼ المسؤكلية

3.817

0.857

76.322

8.89

0.001

2

3.759

0.792

75.173

8.936

0.001

6

3.644

0.889

72.874

6.755

0.001

7

3.805

0.888

76.092

8.46

0.001

3

9

يؤدم المكظؼ عممو بنفسو بدقة كأمانة3.932 .

0.712

12.199 78.621

0.001

1

10

يحترـ المكظؼ مكاعيد العمؿ.

3.644

0.863

72.874

6.963

0.001

*8

الدرجة الكمية لممحكر الرابع

3.683

0.881

73.648

9.162

0.001

6
7
8

الممقاة عمى عاتقو في العمؿ.

يبذؿ المكظؼ قصارل جيده إلنجاز
أم عمؿ يكمؼ بو.

يحسف المكظؼ المعاممة مع الجميكر

بدكف تأخير العمؿ.

يحافظ المكظؼ عمى الماؿ كالممتمكات
العامة

ت الجدكلية عند درجات حرية ( ،)86مستكل داللة ( )0.05تساكم ()1.99

الجدكؿ رقـ ( )26يكضح أف قيمة ( )Sig.االحتمالية لتقديرات العينة عمى جميع فقرات المحكر الرابع

كانت أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.05كىذا يدلؿ عمى أف المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان ،كلـ يصؿ

لدرجة الحياد المعركفة ( ،)3ككانت قيمة ت المحسكبة أكبر مف قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية

( ،)86ككانت قيمة ت المحسكبة مكجبة ،كىذا يدلؿ عمى أف العينة تكافؽ عمى محتكل المحكر الرابع،
كبمغ الكزف النسبي لتقديرات العينة عمى جميع فقرات المحكر الرابع ( ،)%73.648كىي نسبة كبيرة،

تؤكد عمى أف المكظفيف بالجامعات الفمسطينية كتحديدان في دكائر كأقساـ نظـ المعمكمات يحترمكف
القكانيف ،كالمكائح ،كالتشريعات المفركضة عمييـ ،كىذا يرجع إلى طبيعة طرؽ التكظيؼ المتبعة في

الجامعات الفمسطينية ،كطبيعة العامميف في الجامعات الثبلث ،فيك ييتـ بأف يككف مثاليان مف خبلؿ
تطبيقو لمقكانيف ،كالمكائح كالتشريعات المتكفرة في الجامعات.

ككانت الفقرة رقـ ( ،)9كالتي تنص عمى (يؤدم المكظؼ عممو بنفسو بدقة كأمانة) ،قد حظيت عمى
المرتبة األكلى ،بكزف نسبي بمغ ( ،)%78.621كىي نسبة كبيرة ،تؤكد عمى أف المكظؼ يؤدم أعمالو
بالدقة كاألمانة المطمكبة ،كلعؿ ذلؾ يرجع إلى فطرة المجتمعات اإلسبلمية ،فالفرد المسمـ يكد القياـ

بعممو بأمانة ليناؿ رضا هللا سبحانو كتعالى ،إضافة إلى المؤسسات الجامعية ،تفرض رقابة جيدة عمى
العامميف بيدؼ قياميـ بأعماليـ المطمكبة بالدقة كاألمانة ،ككانت الفقرة رقـ ( ،)5كالتي تنص عمى

(يستشعر المكظؼ المسؤكلية الممقاة عمى عاتقو في العمؿ) ،حظيت بالمرتبة الثانية بيف فقرات المحكر

الرابع ،بكزف نسبي بمغ ( ،)%76.322كىي نسبة كبيرة ،تشير إلى المكظؼ يستشعر المسئكلية الممقاة
عمى عاتقو ،كيؼ ال يستشعرىا كىك يقدـ خدمة تعميمية ألبناء أسرتو ،كأبناء مجتمعو ،كأف ىذه الخدمة

طريؽ مف طرؽ التنمية االقتصادية كالنمك الثقافي كاالجتماعي كاالقتصادم ،فانطبلقان مف أىمية
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الخدمات التعميمية ،فإف مكظؼ الجامعات يستشعر المسئكلية الممقاة عمى عاتقو ،كيحاكؿ تأديتيا بأمانة
كدقة كما أشرنا سالفان.

ككانت الفقرة رقـ ( ،)3كالتي تنص عمى (يشعر المكظؼ باالنتماء إلى الجامعة بصكرة كاضحة) ،ذات

المرتبة ما قبؿ األخيرة ،بكزف نسبي بمغ ( ،)%67.907كىي نسبة متكسطة ،كىنا عمى مكظفي
الجامعات الفمسطينية الشعكر باالنتماء لجامعاتيـ ألف ذلؾ يساعد في تحقيؽ األىداؼ ،كفي المقابؿ

فإف الجامعات مطالبة بتكفير كافة اإلمكانات لمكظفييا ،كتقديـ الدعـ ،كحؿ مشكبلتيـ ،كاثارتيـ مف
خبلؿ الحكافز المادية كالمعنكية ،مما ينعكس حسب رأم الباحث عمى أداء المكظؼ ،كبالتالي عمى
إنتاجية الجامعات بشكؿ عاـ.

أما الفقرة ذات الترتيب األخير فكانت الفقرة رقـ ( ،)2كالتي تنص عمى (تتصؼ القكانيف كالق اررات

اإلدارية بالمركنة في الجامعة) ،بكزف نسبي بمغ ( ،)%65.288كىي نسبة متكسطة كدكف المستكل
المطمكب ،كىنا يرل الباحث بأف الجامعات الفمسطينية بحاجة إلى تحديد قكانينيا ،كلكائحيا ،كتشريعاتيا

بشكؿ مرف ،حتى يتسنى تغييرىا عند الحاجة ،كلتتفؽ مع قدرات كمؤىبلت المكظفيف ،كطاقاتيـ.

كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة (لكيزة  )2012 ،كالتي أشارت الى ضركرة كجكد قكانيف لممنظمة
تضبط سمككيات العامميف كأف تككف مف المركنة بمكاف لمتكيؼ مع المستجدات التي تعايشيا المنظمة

كاتفقت مع نتائج دراسة (طبش( ،)2009،العمرم )2009،كنتائج دراسة ) (Eweje,2009حيث
أكدت الدراسة عمى االىتماـ بتطكير قكانيف العمؿ كفؽ تطكرات الحاصمة في بيئة المنظمة الداخمية

كالخارجية لتككف أكثر فاعمية كمبلئمة كيرل الباحث أف قكانيف العمؿ يجب أف تككف مرنة بحيث تتكافؽ

كمستجدات التقدـ التكنكلكجي كالثقافي في العالـ العربي ك الغربي عمى حد سكاء لما لو مف أثر بالغ في
شعكر العامميف بالمساكاة مع العامميف في الجامعات العربية كالغربية عمى حد سكاء .

 -5تحميؿ بيانات المحكر الخامس "قكانيف السمكؾ األخالقي – المدكنات األخالقية":
قاـ الباحث باستخداـ اختبار ت لمعينة الكاحدة ( )One Sample T - testلكؿ فقرة مف فقرات المحكر

الخامس كالدرجة الكمية لفقراتو ،كذلؾ لمتعرؼ عمى إذا ما كانت استجابات العينة كصمت إلى درجة
الحياد ( )3أـ ال ،كالجدكؿ التالي يبيف نتائج تحميؿ بيانات المحكر الخامس:
جدكؿ رقـ ( :)27اختبار ت لمعينة الكاحدة لكؿ فقرة مف فقرات المحكر الخامس كالدرجة الكمية لفقراتو
ـ.
1
2

المحكر الخامس :المدكنات األخالقية
تصدر الجامعة مدكنات أخالقية

خاصة بنظـ المعمكمات.

تتكافؽ المدكنات األخالقية في

الجامعة كمعتقدات المجتمع حكليا.

المتكسط االنحراؼ

الحسابي المعيارم

الكزف

النسبي

قيمة ()t

قيمة

()Sig.

الترتيب

2.506

1.011

-4.564 50.115

0.001

10

2.828

1.134

-1.42

0.16

5
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56.552

3
4
5
6
7
8
9
10

ترسـ الجامعة لنفسيا سياسة

أخالقية خاصة كمؤسسة تعميمية.

تعمؿ الجامعة عمى ترسيخ

األخالقيات الجيدة في المجتمع.
تعتمد الجامعة في خطتيا مادة

أخالقيات األعماؿ كمتطمب دراسي.

يعتمد السمكؾ األخالقي مف معايير
التقييـ السنكم في الجامعة.

تكرـ الجامعة الممتزميف أخالقيا مف
العامميف سنكيا.

يتـ تدريب العامميف عمى السمكؾ
الجيد في الجامعة

تعاقب الجامعة الغير ممتزميف أخالقيا

مف العامميف.

يرتبط نظاـ الحكافز بااللتزاـ األخالقي

في الجامعة.

الدرجة الكمية لممحكر الخامس

3.23

0.985

64.598

2.178

0.033

4

3.633

0.809

72.644

7.293

0.001

1

2.78

1.173

-1.748 55.582

0.085

6

3.396

0.998

67.907

3.676

0.001

2

2.667

1.282

-2.426 53.334

0.018

9

2.725

1.139

-2.261 54.483

0.027

7

3.345

1.2

2.683

0.009

3

2.71

1.207

-2.235 54.187

0.029

8

2.979

1.094

-0.264 59.564

0.793

66.897

ت الجدكلية عند درجات حرية ( ،)86مستكل داللة ( )0.05تساكم ()1.99

الجدكؿ رقـ ( )27يكضح أف قيمة ( )Sig.االحتمالية لتقديرات العينة عمى جميع فقرات المحكر

الخامس كانت أكبر مف مستكل الداللة ( ،)0.05كىذا يدلؿ عمى أف المتكسط الحسابي غير داؿ

إحصائيان ،كقد كصؿ لدرجة الحياد المعركفة ( ،)3ككانت قيمة ت المحسكبة أقؿ مف قيمة ت الجدكلية
عند درجات حرية ( ،)86كما أف قيمة ت كانت سالبة ،كىذا يدلؿ عمى أف العينة ال تكافؽ عمى محتكل
المحكر الخامس كالمتعمؽ بالسمكؾ األخبلقي ،أك ما يعرؼ بالمدكنات األخبلقية ،ككاف الكزف النسبي

لجميع فقرات المحكر الخامس ( ،)%59.564كىي نسبة متكسطة ،كدكف المستكل المطمكب ،كلعؿ

ذلؾ يرجع إلى عدـ قناعة اإلدارات العميا بصياغة ىذه المدكنات ،كاىماليا ألىميتيا ،كىنا الجامعات
الفمسطينية مطالبة بصياغة مدكنات أخبلقية لمتأثير في السمكؾ األخبلقي لممكظفيف.

ككانت الفقرة رقـ ( ،)4كالتي تنص عمى (تعمؿ الجامعة عمى ترسيخ األخبلقيات الجيدة في المجتمع)
حظيت بالمرتبة األكلى بيف فقرات المحكر الخامس ،كبكزف نسبي بمغ ( ،)%72.644كىي نسبة كبيرة،

تؤكد عمى أف الجامعات الفمسطينية مكضكع الدراسة تعمؿ كتحافظ عمى ترسيخ األخبلقيات الجيدة في

المجتمع ،ككانت الفقرة ذات الترتيب الثاني الفقرة رقـ ( ،)6كالتي تنص عمى (يعتمد السمكؾ األخبلقي

مف معايير التقييـ السنكم في الجامعة) ،بكزف نسبي بمغ ( ،)%67.907كىي نسبة متكسطة ،كدكف
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المستكل المطمكب ،أم أف الجامعات الفمسطينية ال تعير اىتمامان عمى السمكؾ األخبلقي عند قياميا
بتقييـ األداء ،كأف ىذه السمككيات ال تترجـ إلى معايير في عممية التقييـ السنكم ،كىنا يرل الباحث بأف

الجامعات الفمسطينية بحاجة إلى مدكنات أخبلقية ،كمف ثـ ترجمتيا إلى معايير تتضمنيا مقاييس تقييـ
األداء سكاء الفردم ،أك المؤسسي.
ككانت الفقرة ذات الترتيب ما قبؿ األخير الفقرة رقـ ( ،)7كالتي تنص عمى (تكرـ الجامعة الممتزميف

أخبلقيا مف العامميف سنكيان) ،بكزف نسبي بمغ ( ،)%53.334كىي نسبة متدنية ،أم أف الجامعات
الفمسطينية ال تيتـ بتكريـ المكظؼ األخبلقي ،حيث أف تكريـ المكظؼ األخبلقي يعزز بشكؿ كبير

أخبلقيات األعماؿ في الجامعات الثبلث كما كانت الفقرة رقـ ( ،)1ذات الترتيب األخير بيف فقرات

المحكر الخامس كالتي تنص عمى (تصدر الجامعة مدكنات أخبلقية خاصة بنظـ المعمكمات) ،أم أف
الجامعات الفمسطينية ال تيتـ في أعرافيا ،كتشريعاتيا المدكنات األخبلقية ،كال تصدر ىذه المدكنات

عمى مستكل دكائر كأقساـ نظـ المعمكمات ،كىنا يرل الباحث بأف ىذه المدكنات ضركرية لمعمؿ بشكؿ
عاـ ،كضركرية لدكائر كأقساـ نظـ المعمكمات بشكؿ خاص ،خاصة كأف ىذه المعمكمات ىامة ،كيجب

حمايتيا بشتى الكسائؿ ،كلعؿ المدكنات األخبلقية أحد أىـ كسائؿ اإلرشاد كالتأكيد عمى أىمية أخبلقيات
األعماؿ.

كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة(لكيزة )2012 ،كنتائج دراسة(طبش )2009،كنتائج دراسة

(العمرم ،)2009،كنتائج دراسة(الغالبي )2008،كنتائج دراسة( )Valentine,2012كالتي جميعيا
أكدت عمى ضركرة االىتماـ باألخبلقيات الشخصية كتنميتيا الى األخبلقيات المينية كذلؾ مف خبلؿ
المدكنات الداخمية كقكانيف السمكؾ لمعامميف كعقد الدكرات التدريبية المختمفة لتأكيد أخبلقيات األعماؿ

كتكريـ العامميف لسمككيـ األخبلقي كادخاؿ مادة أخبلقيات األعماؿ كمتطمب جامعي لكؿ تخصص عمى

حدة  ،كما يرل الباحث بأف المدكنات األخبلقية ال تقؿ أىمية عف القكانيف كالمكائح المنظمة لمعمؿ
االعتيادم ،كىي ذات مردكد جيد عمى العامميف تعمؿ عمى ارشادىـ لمسمكؾ الجيد الذم ىـ مطالبيف بو

داخؿ العمؿ بدكائر نظـ المعمكمات في الجامعات الثبلث.
 -6تحميؿ بيانات المحكر السادس "ثقافة المنظمة":
قاـ الباحث باستخداـ اختبار ت لمعينة الكاحدة ( )One Sample T - testلكؿ فقرة مف فقرات المحكر
السادس كالدرجة الكمية لفقراتو ،كذلؾ لمتعرؼ عمى إذا ما كانت استجابات العينة كصمت إلى درجة

الحياد ( )3أـ ال ،كالجدكؿ التالي يبيف نتائج تحميؿ بيانات المحكر السادس:
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جدكؿ رقـ ( :)28اختبار ت لمعينة الكاحدة لكؿ فقرة مف فقرات المحكر السادس كالدرجة الكمية لفقراتو
ـ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

المحكر السادس :ثقافة المنظمة
تكفر الجامعة مناخ جيد مف القيـ

لمساعدة المكظؼ بتنفيذ ميامو.
تساعد سياسات الجامعة المتبعة

بتعزيز ثقافة االلتزاـ لدل المكظؼ.
تقيـ الجامعة دكرات تدريبية لتعريؼ
المكظؼ بحقكقو ككاجباتو.

تستثمر الجامعة قدرات العامميف

بإشراكيـ في اتخاذ القرارات.

تيتـ الجامعة بالعنصر البشرم أل نو
مف المكارد الميمة في الجامعة.
تقدـ األفكار بحرية مف العامميف
لتطكير السياسات في الجامعة.
يعمؿ المكظفيف في الجامعة ضمف
فرؽ عمؿ لتأدية أعماليـ.
تتعرؼ الجامعة عمى ميكؿ كرغبات
المكظفيف لتحسيف اإلنتاجية.
تمنح الحكافز لممكظفيف تبعا لجيكدىـ
كانجازاتيـ في الجامعة.
يقكـ المكظؼ بميامو ككاجباتو طالما
حصؿ عمى حقكقو الكظيفية.
الدرجة الكمية لممحكر السادس

المتكسط االنحراؼ

الحسابي المعيارم

الكزف

النسبي

قيمة ()t

قيمة

()Sig.

الترتيب

3.338

0.89

66.745

3.517

0.001

4

3.454

0.864

69.07

4.873

0.001

2

2.713

1.045

-2.567 54.253

0.013

9

2.909

0.961

-0.894 58.161

0.375

7

3.092

0.984

61.84

0.872

0.386

5

3.058

0.933

61.15

0.576

0.567

6

3.368

1.036

67.357

3.313

0.002

3

2.69

1.027

53.794

-2.82

0.006

10

2.782

1.186

-1.719 55.633

0.09

8

3.814

1.069

76.28

7.066

0.001

1

3.118

0.999

62.342

1.45

0.151

ت الجدكلية عند درجات حرية ( ،)86مستكل داللة ( )0.05تساكم ()1.99

الجدكؿ رقـ ( )28يكضح أف قيمة ( )Sig.االحتمالية لتقديرات العينة عمى جميع فقرات المحكر
الخامس كانت أكبر مف مستكل الداللة ( ،)0.05كىذا يدلؿ عمى أف المتكسط الحسابي غير داؿ

إحصائيان ،كقد كصؿ لدرجة الحياد المعركفة ( ،)3ككانت قيمة ت المحسكبة أقؿ مف قيمة ت الجدكلية
عند درجات حرية ( ،)86كما أف قيمة ت كانت مكجبة ،كىذا يدلؿ عمى أف العينة كانت محايدة حكؿ
فقرات المحكر السادس ،كبمغ الكزف النسبي لتقديرات العينة كاستجاباتيـ عمى جميع فقرات المحكر

السادس كالمتعمؽ بثقافة المنظمة ( ،)%62.342كىي نسبة متكسطة ،كدكف المستكل المطمكب.
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ككانت الفقرة رقـ ( ،)10كالتي تنص عمى (يقكـ المكظؼ بميامو ككاجباتو طالما حصؿ عمى حقكقو
الكظيفية) قد حظيت بالمرتبة األكلى ،بكزف نسبي ( ،)%76.28كىي نسبة كبيرة ،كىذا مف البدييي أف
المكظؼ يقكـ بميامو عندما يحصؿ عمى حقكقو الكظيفية ،ككمما ارتفع مستكل كمعدؿ حصكلو عمى

ىذه الحقكؽ سينعكس ذلؾ عمى إنتاجيتو ،كأداءه داخؿ المنظمة ،أما الفقرة رقـ ( ،)2كالتي تنص عمى

(تساعد سياسات الجامعة المتبعة بتعزيز ثقافة االلتزاـ لدل المكظؼ) ،قد حظيت عمى المرتبة الثانية
بيف فقرات المحكر السادس ،بكزف نسبي بمغ ( ،)%69.07كىي نسبة كبيرة ،تؤكد عمى أف السياسات

المتبعة داخؿ الجامعات الفمسطينية مجتمع الدراسة تساعد المكظؼ عمى االلتزاـ بميامو ،كلكنيا أيضان
دكف المستكل المطمكب ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى الضعؼ كعدـ الكضكح في سياسات كلكائح الجامعات

الثبلث.

ككانت الفقرات ذات الترتيب ما قبؿ األخير الفقرة رقـ ( ،)3كالتي تنص عمى (تقيـ الجامعة دكرات

تدريبية لتعريؼ المكظؼ بحقكقو ككاجباتو) ،بكزف نسبي بمغ ( ،)%54.253كىي نسبة متدنية كدكف
المستكل المطمكب ،كىذا ما الحظو الباحث خبلؿ فترة عممو بإحدل الجامعات الثبلث ،حيث أف

التدريبات المتكفرة إدارية أك فنية ،بعيدان عف حقكؽ المكظؼ ،ككاجباتو ،كعمى الجامعات الفمسطينية
إقامة الدكرات التدريبية التي تعرؼ المكظؼ بحقكؽ المكظؼ كالمياـ المطمكبة منو ،كالميارات الكاجب

أف تتكافر لديو ،كفي المقابؿ الكاجبات التي يجب أف يقكـ بيا.

ككانت الفقرة رقـ ( ،)8كالتي تنص عمى (تتعرؼ الجامعة عمى ميكؿ كرغبات المكظفيف لتحسيف
اإلنتاجية) ،قد حظيت بالمرتبة األخيرة بيف فقرات المحكر السادس ،بكزف نسبي بمغ (،)%53.974

كىي نسبة متدنية كدكف المستكل المطمكب أيضان ،حيث أف الجامعات الفمسطينية ال تيتـ بقياس
اتجاىات كميكؿ العامميف كرغباتيـ ،خاصة كأف ميكليـ كاتجاىاتيـ كرغباتيـ ليا عبلقة كطيدة
بإنتاجيتيـ ،كدافعيتيـ نحك اإلنجاز ،كىنا يرل الباحث بأف الجامعات الفمسطينية يجب أف تقكـ بخطكات

عممية لمبحث في رغبات المكظفيف كحاجاتيـ ،كمشكبلتيـ ،السيما كأف ىذه المتغيرات ليا تأثير في
تكيؼ المكظؼ ،كقدراتو عمى اإلنجاز ،كما أنيا تعمؿ عمى رفع الركح المعنكية لدييـ ،مما يدفعيـ إلى

العمؿ الجاد ،كتبني سياسات كأىداؼ المنظمة ،كىذا بالطبع سينعكس عمى األداء الفردم ،كالجماعي،
كبالتالي عمى أداء الجامعة بشكؿ عاـ.

كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة (العمرم )2009،كنتائج دراسة (الغالبي  )2008،كنتائج دراسة

(زيتكني ،ككريـ )2011،كالتي جميعيا أثبتت أف ثقافة المنظمة ليا دكر كبير في أخبلقيات العامميف
كالتأثير فييـ بدرجة كبيرة جدا كيرل الباحث أف ثقافة المنظمة تؤثر في نجاح ىذه المنظمات كالكصكؿ

الى الريادة كالتي تمتد ثقافتيا الى تعزيز االلت ازـ بيا كتقبؿ العامميف ليذه الثقافة تؤدم الى زيادة االنتماء

ليذه المنظمات.
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ثالثان :تحميؿ بيانات أسئمة المقابمة الشخصية:

قاـ الباحث بإجراء مقاببلت شخصية مع ( )9مف مدراء دكائر كرؤساء أقساـ نظـ المعمكمات ،حيث
كاف ( )5منيـ مف جامعة األقصى ،ك( )3مف الجامعة اإلسبلمية ( )1مف جامعة األزىر حيث تـ
كضع عدة أسئمة مف قبؿ الباحث كتـ تحكيـ ىذه األسئمة مف قبؿ العديد مف األساتذة العامميف بنظـ

المعمكمات في الجامعات الثبلث.

( -1السؤاؿ األكؿ) ىؿ تكجد إدارة متخصصة لنظـ المعمكمات في جامعتكـ (ال) فكيؼ تؤدم نظـ
المعمكمات أعماليا (نعـ( فما ىي اختصاصاتيا؟

أ -ما ىك المسمى الفعمي لمقسـ المسئكؿ مباشرة عف نظـ المعمكمات ؟

ب -متى تأسس القسـ ؟ كما ىي مراحؿ تطكره ؟ نبذة تاريخية اف أمكف؟
ج -ماىي الرؤية ،الرسالة ،كالغايات ،كماىي الخدمات التي تقدمكنيا؟

الجامعات الفمسطينية مكضكع الدراسة تيتـ بنظـ المعمكمات ،حيث أف الجامعات الثبلث تحتكم عمى

دائرة تختص بنظـ المعمكمات ،تطمؽ عمييا (جامعة األزىر ،جامعة األقصى ،الجامعة اإلسبلمية) (دائرة

نظـ المعمكمات) كما أشارت النتائج بأف الجامعات الثبلث بدأت باالىتماـ بدكائر نظـ المعمكمات بداية

العاـ ( ،)2002كأصبح ليا إدارة مختصة ،كتتكاجد بالييكؿ التنظيمي بداية العاـ ( ،)2006كمف أىـ

الخدمات التي تقدميا ىي خدمة الطمبة كالعامميف ،كادارة الجامعة كاإلشراؼ عمى حكسبة كؿ االجراءات
الجامعية التي تخص الطبلب ( برنامج شؤكف الطمبة  ،القبكؿ كالتسجيؿ ،برنامج المالية) أك العامميف (

برنامج شؤكف المكظفيف  ،كبرامج المراسبلت اإلدارية) أك برامج الييئة التدريسية التي تيتـ برصد
الدرجات كتنسيب المساقات المختمفة كجداكؿ المحاضرات كتتفؽ ىذه الدراسة مع نتائج دراسة

(الديراكم )2013،كنتائج دراسة (الدنؼ )2013،كيرل الباحث أف ىذه الخدمات التي تقدميا دكائر نظـ
المعمكمات في الجامعات الثبلث تجعميا العصب األساسي ليذه الجامعات كرم از لمتقدـ التكنكلكجي الذم
تتسابؽ لو الجامعات المختمفة في العالميف العربي كالغربي.

( -2السؤاؿ الثاني) :ىؿ ىناؾ سياسة مكتكبة ألمف المعمكمات في جامعتكـ؟ (نعـ) ماىي ىذه السياسة
ككيؼ يتـ تطبيقيا؟ كأىـ ىذه الخطكط العريضة لمسياسة(،ال) لماذا ال تككف سياسة نظـ المعمكمات

مكتكبة؟.

أشار معظـ األفراد المذيف قاـ الباحث بمقابمتيـ إلى كجكد سياسات ألمف كحماية نظـ المعمكمات كلكنيا
غير مكتكبة أك مكتكبة كلكنيا غير معتمدة مف ادارة الجامعة ،كما أف السياسات المكجكدة أبجديات

كليست كفؽ المعايير الدكلية المعتمدة ،كالتي تتناسب كصبلحيات دكائر نظـ المعمكمات كطبيعة عمميا
كىذا ما أظيرت النتائج في ىذه الدراسة كتأتي متفقة مع دراسة (الديراكم )2013،التي أظيرت كجكد

اىتماـ كلكنو ال يرقى الى المعايير الدكلية كيرل الباحث اف كجكد سياسة مكتكبة لنظـ المعمكمات تساعد
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بشكؿ كبير في تكضيح طبيعة العمؿ كتفاصيمو المختمفة في دكائر نظـ المعمكمات كأف يتـ اعتمادىا مف
قبؿ االدارة العميا كأف تككف متاحة لجميع العامميف في الجامعات الثبلث.

( -3السؤاؿ الثالث) :ىؿ تتـ م ارجعة دكرية ألمف المعمكمات في جامعتكـ (ال) لماذا  (،نعـ) ماىي
األسباب؟
أشارت النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث مف أسئمة المقابمة إلى أف الشخص المخكؿ بمراجعة أمف
المعمكمات بشكؿ دكرم ىك مدير( أك القائـ عمى) قاعدة البيانات ،فيما أكدت النتائج بأف المعمكمات

تخضع لممراجعة بشكؿ يكمي  ،ك يقكـ بمراجعة البيانات كؿ شيريف ،كعمؿ تقييـ شامؿ كؿ نياية فصؿ
أم بمعدؿ مرتيف سنكيا كىي نفس نتائج االستبانة كالتي أظيرت مراجعة كمتابعة دكرية ألمف

المعمكمات ،كتتفؽ ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (الدنؼ  )2013،التي أظيرت اىتماـ بالمراجعات

الدكرية كالمتابعة ألمف كحماية البيانات ،كيرل الباحث أف أمف كحماية البيانات يجب أف يككف مف
خبلؿ طاقـ عمؿ مشترؾ بيف عدة دكائر لنظـ المعمكمات مثؿ ( الشبكات ،قكاعد البيانات) كأقؿ تقدير

لتداخؿ ىذه الدكائر في العمؿ كأساليب حماية البيانات كاالىتماـ بتطكير ىذه األساليب بشكؿ دكرم
مكاكب لمتطكر التكنكلكجي كالتجارب المختمفة في الجامعات كمنيا :برامج الحماية المختمفة ()Firewall

أك نظاـ( )Encryptionكغيرىا مف برامج مكافحة الفيركسات كالتي ليا أىمية كبيرة لعدـ التعرض
ليجمات القرصنة ( )Hackerكالمتطفميف.
( -4السؤاؿ الرابع) :ىؿ يتـ إجماؿ التيديدات التي مف الممكف التعرض ليا كبدكره السؤاؿ االشمؿ ىؿ
تقكمكف بإدارة كتحميؿ المخاطر؟ ألنكاع كنسب التيديدات كالثغرات االمنية التيديدات بأنكاعيا

(التيديدات الغير متعمدة ،التيديدات المتعمدة ،التيديدات الطبيعية ،االخطاء التقنية ،االخطاء االدارية)
يتعمؽ السؤاؿ الرابع بالتيديدات كالمخاطر التي يمكف أف تتعرض ليا نظـ المعمكمات بالجامعات

مكضكع الدراسة ،كأكدت نتائج المقاببلت التي أجراىا الباحث بأف أكثر التيديدات ىي التيديدات بسبب

الكيرباء بنسبة ( ،)%18يمييا التيديدات الطبيعية بنسبة ( ،)%15كأقؿ ىذه المخاطر التيديدات
المتعمدة بنسبة ( ،)%1كما أكدت النتائج بأف ثقافة أمف المعمكمات لدل المكظفيف في الجامعة محدكدة

كتحتاج الى تطكير كارشاد لمكادر الجامعي كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة (الدنؼ  )2013،كدراسة

(الشريؼ )2006،كالتي دعت كبل منيما الى معالجة أخطار كتيديدات نظـ المعمكمات ،كيرل الباحث
أف ىذه التيديدات كاف كانت بنسبة كبيرة()%18أك قميمة( )%15أك متكسطة( )%1فيي تحتاج الى

كسائؿ حماية تككف عمى قدر مستكل ىذا التيديد ألنو قد يؤدم الى تأخير ك فشؿ ميمة دكائر نظـ

المعمكمات في الجامعات الثبلث ككضع خطط بديمة الستمرار عمميا.
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( -5السؤاؿ الخامس) :ىؿ يستطيع المكظفكف في الجامعة التعامؿ مع متطمبات سياسة أمف المعمكمات
بالجامعة) نعـ( فكيؼ ذلؾ؟ (ال) فمماذا ال يستطيعكف كماىي الكسائؿ لدفعيـ لذلؾ؟
أشارت نتائج السؤاؿ الخامس مف المقاببلت الشخصية التي قاـ بيا الباحث بأف المكظؼ غير قادر

عمى التعامؿ مع متطمبات كسياسات أمف المعمكمات ،خاصة أف إجراءات أمف المعمكمات غير
كاضحة ،كالكسائؿ التي يمكف أف تساىـ في دفعيـ إلى التعامؿ مع متطمبات كسياسات أمف المعمكمات

تتمثؿ برفع الكعي المعمكماتي لدييـ ،كتحديد اإلجراءات البلزمة ألمف المعمكمات بشكؿ كمستكل مناسب

كتحتاج الى مزيد مف الدكرات ككرش العمؿ لتكضيح سياسات األمف المعمكؿ بيا كارشاد المكظفيف
(غير العامميف في نظـ المعمكمات) بكؿ جديد كمخاطر التيديدات المتكقعة كمدل فعالية التزاـ

المكظفيف بالسياسة األمنية المتبعة لمحماية كىذا ما ركزت عميو دراسة (الديراكم )2013،بضركرة كجكد
سياسة كاضحة إلدارة الجامعات في قاع غزة ،كيرل الباحث أف العامميف اإلدارييف في الدكائر المختمفة
لمجامعات الثبلث بحاجة الى مزيد مف االىتماـ بيـ تكنكلكجيا كتدريبيـ عمى كؿ جديد مف سياسات أمف

كحماية المعمكمات جيدا ليحدث التكامؿ في منظكمة العمؿ المتداخمة تكنكلكجيا في الجامعات الثبلث.

( -6السؤاؿ السادس) :ىؿ يكجد قسـ لمتدريب متخصص عمى نظـ المعمكمات في جامعتكـ؟ (ال)
فكيؼ تطكركف أداء العامميف في ىذا المجاؿ؟ (نعـ( فماذا يقدـ لمجامعة مف مياـ كأعماؿ؟

أشار النتائج المتعمقة بالسؤاؿ السادس أنو ال يكجد قسـ مختص بتدريب المكظفيف عمى نظـ المعمكمات،

كأف معظـ الدكرات اليادفة لتطكير العامميف في نظـ المعمكمات تككف خارج الجامعات كفي مراكز

التدريب المعتمدة كىي مكمفة ماديا كلذلؾ في محدكدة كال تسيـ في تطكير شامؿ لمعامميف كفؽ خطة

مرسكمة ككاضحة ،أما بالنسبة لمكظفي الجامعة بشكؿ عاـ يقتصر عمى عقد كرش عمؿ داخمية لشرح

أم اجراءات أمنية جديدة كإلرشادىـ في عمميـ اليكمي بالجامعة ،حيث تتفؽ كنتائج االستبانة
كاستجابات المبحكثيف حيث ال تكجد مراكز مؤىمة لتدريب العامميف في نظـ المعمكمات كاتفقت مع دراسة

(الديراكم( )2013،الدنؼ( )2013،الشكبكي )2010،عمى ضركرة تطكير العامميف كتدريبيـ كتأىيميـ
لمتطكرات المتبلحقة ف ي التكنكلكجيا كيعزك الباحث سبب االتفاؽ الى أف تطكير العامميف لو دكر ايجابي
في حماية نظـ المعمكمات في الجامعات كمنع تسريب البيانات أك استخداـ كتبادؿ حسابات المستخدميف

المختمفة فيما بينيـ أك كقكع أخطاء غير مقصكدة.

( -7السؤاؿ السابع) :ىؿ تركف في المكقع الفيزيائي لنظـ المعمكمات مكقعا مناسبان؟ ماذا عف كسائؿ

الحماية المتبعة؟

يرل معظـ الذيف قاـ الباحث بمقابمتيـ إلى أف المكقع الفيزيائي لنظـ المعمكمات مناسبان ،كيتـ حمايتو
حسب اإلمكانيات المتاحة لمجامعات مف خبلؿ أجيزة الحريؽ كالتكييؼ لغرؼ السيرفرات كاألبكاب

الحديثة القكية كالحماية التامة لكؿ مداخؿ المكقع كلكنو ال يتمتع بالحماية الكاممة كفؽ المعايير الدكلية
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المتعارؼ عمييا كقد تكافقت ىذه النتائج كدراسة (الدنؼ )2013،كالتي أظيرت كجكب االىتماـ بالمكقع
الفيزيائي لنظـ المعمكمات كتطكير المكقع كفقا لممكاصفات العالمية كالتي تعمؿ عمى حماية النظـ بشكؿ
جيد كيعزك الباحث أىمية حماية المكقع الفيزيائي لنظـ المعمكمات عمى أنو الحماية المادية (غير

التكنكلكجية) كالتي ليا دكر كبير في عدـ اختراؽ أك تمؼ البيانات كاألجيزة المختمفة لدكائر نظـ

المعمكمات كمف الميـ جدا أف يككف كفؽ مكاصفات ( )ISOأك قريبا مف ىذه المكاصفات كالتي نصت

عمييا المنظمة الدكلية لممعايير.

( -8السؤاؿ الثامف) :ما ىي كسائؿ الحماية المادية؟
أ -كسائؿ الحماية الفنية التقنية(،Firewall،Access Controlالتشفير).

ب -كسائؿ الحماية التنظيمية االدارية(االختراقات ،تسريب المعمكمات،األخطاء).
ج -خطط التطكير كالتعمـ مف االخطاء.

اتفؽ معظـ الذيف قاـ الباحث بمقابمتيـ أف كسائؿ الحماية تتكفر ما بيف ( 70إلى  ،)%80كأف أكثرىا

تكاف انر (كسائؿ الحماية الفنية التقنية المعركفة باسـ التشفير ،كمتابعة قكاعد البيانات كبرامج الحماية مف
الفيركسات) ،أما كسائؿ الحماية التنظيمية فيي تعتمد عمى األخبلقيات التابعة لمعامميف كمدل متابعة
المسئكؿ لمعامميف لديو ،كما أف ىناؾ تقييمات فصمية لكؿ األخطاء التي تتعرض ليا نظـ المعمكمات
كتعميـ المبلحظات عمى العامميف ككضع خطط لمتطكير كالتعمـ مف األخطاء ككسائؿ الحماية السابقة

مف أبجديات الحفاظ عمى أمف كحماية نظـ المعمكمات كالتي ال غنى عنيا بؿ يجب تطكيرىا لتصؿ الى
نسب أعمى كأدؽ مف النسبة المكجكدة في جامعات قطاع غزة كىذا كاف كاضحا في نتائج دراسة

(الدنؼ()2013،الشريؼ )2006،كيرل الباحث أف كسائؿ الحماية لنظـ المعمكمات مف أجؿ تفادم
الكقكع في خسائر مادية أك تسريب معمكمات ميمة قد تكدم بمستقبؿ المنظمة ككؿ أك كقكع انتياكات
حاسكبية بإتبلؼ اك تحريؼ أك االطبلع عمى البيانات الخاصة بالجامعات الثبلث.

( -9السؤاؿ التاسع) :ىؿ يتـ تقييـ العامميف في نظـ المعمكمات تبعا لمكفاءة كاألخبلقيات معا؟
يتعمؽ السؤاؿ التاسع بتقييـ العامميف في نظـ المعمكمات مف حيث الكفاءة ،كأخبلقيات العامميف في نظـ

المعمكمات ،كأشارت النتائج بأف التقييـ لمكفاءة جاء بمعدؿ ( ،)%75أما تقييـ األخبلقيات فكاف
( )%20في جامعة األزىر ،ك( )%20في جامعة األقصى ،ك( )%25في الجامعة اإلسبلمية كىي
نسب افتراضية غير مدركسة مف الجامعات كالتي تخضع لمعبلقات الشخصية أحيانا كىذه النتائج تتفؽ
مع استجابات المبحكثيف كالتي أشارت الييا الدراسة ،كيرل الباحث أف الكفاءة في العمؿ كأخبلقيات

العامميف في نظـ المعمكمات مترابطاف بدرجة كبيرة كال يمكف فصؿ كؿ منيا عف اآلخر حيث أف

األخبلقيات بدكف الكفاءة ليس ليا تقدير كايضا الكفاءة بدكف أخبلقيات العامميف ربما تككف سببا في
تدمير كسرقة البيانات كتسريبيا كنقميا الى جيات منافسة.
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رابعان :التحقؽ مف الفرضيات:

الفرضية الرئيس األكلى :ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) )α ≤ 0.05بيف

أخالقيات األعماؿ كأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة.

لمتحقؽ مف الفرضية الرئيسية األكلى قاـ الباحث بالتعرؼ عمى معامؿ االرتباط بيف المحكر األكؿ "أمف
كحماية نظـ المعمكمات" ،كالدرجة الكمية لممحاكر الثاني ،الثالث ،الرابع ،الخامس ،السادس ،كالتي تمثؿ

أخبلقيات األعماؿ ،فكانت النتائج كما في الجدكؿ رقـ (:)29

جدكؿ رقـ ( :)29االرتباط كالقيمة االحتمالية بيف أمف كحماية نظـ المعمكمات كأخالقيات األعماؿ
المتغيرات
أمف كحماية نظـ المعمكمات
أخالقيات األعماؿ

معامؿ االرتباط

قيمة ()Sig.

النتيجة

**0.672

0.000

)Sign at (0.01

* معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.05

** معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.01

الجدكؿ رقـ ( ،)29يكضح بأف قيمة ( )Sig.االحتمالية كانت أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.01بمعنى

أف معامؿ االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( ،)0.01ككاف معامؿ االرتباط ( ،)0.672كىك

معامؿ ارتب اط طردم قكم ،يكضح طبيعة كاتجاه العبلقة بيف أمف كحماية نظـ المعمكمات كأخبلقيات

األعماؿ بشكؿ عاـ ،كىنا نكد اإلشارة إلى أف اىتماـ الجامعات الفمسطينية بأخبلقيات األعماؿ

كاألخبلقيات الشخصية لممكظؼ ،كالتنظيـ اإلدارم ،كالقكانيف كالمكائح كالتشريعات ،المدكنات األخبلقية،
كثقافة المنظمة سينعكس إيجابان عمى أمف كحماية المعمكمات كنظميا ،أم أف أخبلقيات األعماؿ ليا
عبلقة بأمف كحماية نظـ المعمكمات ،كأف تكافر أخبلقيات األعماؿ عمى المستكل الفردم لممكظؼ،

كعمى المستكل المؤسسي لمجامعة ينعكس عمى قدرة الجامعة عمى حماية نظـ معمكماتيا كتتفؽ ىذه

الدراسة مع نتائج (لكيزة )2012 ،كنتائج دراسة (زيتكني ،ككريـ )2011،كنتائج دراسة (يحيى)2010،
كنتائج دراسة (طبش )2009،كنتائج دراسة(العمرم )2009،كنتائج دراسة (الغالبي  )2008،كالتي
جميعيا أكدت عمى أف مككنات أخبلقيات األعماؿ ىي عبارة عف المحاكر السابقة الذكر كالتي أكدت

عمييا ىذه الدراسة كيرل الباحث أف ىذه المحاكر كالتي ىي مككنات ضركرية ألخبلقيات األعماؿ تعتبر
مف األمكر التي تؤثر تأثي ار كاضحا في تشكيؿ أخبلقيات األعماؿ لدل العامميف في دكائر نظـ

المعمكمات .

كينبثؽ عف الفرضية الرئيسية األكلى عدة فرضيات قاـ الباحث بصياغتيا كالتحقؽ منيا ،كما ىك

مكضح بالتالي:

الفرضية األكلى :ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) )α ≤ 0.05بيف األخالقيات

الشخصية كأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة.

113

لمتحقؽ مف الفرضية الفرعية األكلى قاـ الباحث بالتعرؼ عمى معامؿ االرتباط بيف المحكر األكؿ "أمف
كحماية نظـ المعمكمات" ،كالدرجة الكمية لممحكر الثاني األخبلقيات الشخصية ،فكانت النتائج كما في

الجدكؿ رقـ (:)30

جدكؿ رقـ ( :)30االرتباط كالقيمة االحتمالية بيف أمف كحماية نظـ المعمكمات كاألخالقيات الشخصية
المتغيرات
أمف كحماية نظـ المعمكمات
األخالقيات الشخصية

معامؿ االرتباط

قيمة ()Sig.

النتيجة

**0.517

0.000

)Sign at (0.01

* معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.05

** معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.01

الجدكؿ رقـ ( ،)30يكضح بأف قيمة ( )Sig.االحتمالية كانت أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.01بمعنى

أف معامؿ االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( ،)0.01ككاف معامؿ االرتباط بيف أمف كحماية
نظـ المعمكمات في الجامعات الفمسطينية مجتمع الدراسة ،كاألخبلقيات الشخصية لمكظفي دكائر نظـ

المعمكمات ( ،)0.517كىي عبلقة طردية متكسطة ،دالة إحصائيان ،تؤكد عمى أف الرقي باألخبلقيات
الشخصية لممكظفيف مف شأنو أف ينعكس عمى قدرة الجامعة عمى أمف كحماية نظـ المعمكمات المتكفرة

لدييا ،كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة (زيتكني ،ككريـ )2011،كنتائج دراسة (يحيى )2010،ك
نتائج دراسة (طبش )2009،كنتائج دراسة ) (Tella,2008كالتي جميعيا أكدت عمى أىمية األخبلقيات
الشخصية لمعامميف كدكرىا في نجاح سير العمؿ كاستق ارره  ،كحثت عمى اعتماد التقييمات السنكية عمى

أساس اخبلؽ المكظؼ الشخصية كتكريـ المكظفيف أصحاب األخبلؽ الكريمة المميزة ،كيرل الباحث أف

معيار أخبلقيات األعماؿ لمعامميف بنظـ المعمكمات مف اىـ عكامؿ التقييـ في العمؿ حيث أنيا كالكفاءة
كالخبرة في العمؿ متبلزمة دكف أدنى شؾ فعدـ كجكد أك ضعؼ األخبلقيات قد تفشؿ العمؿ كتدمر

كتسرب قكاعد البيانات لدل المنظمة ،كقد تميزت ىذه الدراسة بأنيا أظيرت بتكضيح عبلقة األخبلقيات

الشخصية لمعامميف بنظـ المعمكمات كأثرىا الكاضح عمى أمف كحماية ىذه النظـ في الجامعات الثبلث
حيث كانت النتيجة متكسطة كتستدعي تعزيز أخبلقيات العامميف في نظـ المعمكمات لرفع مستكل أمف

كحماية نظـ المعمكمات.

الفرضية الثانية :ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) )α ≤ 0.05بيف التنظيـ

اإلدارم كأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة.

لمتحقؽ مف الفرضية الفرعية الثانية قاـ الباحث بالتعرؼ عمى معامؿ االرتباط بيف المحكر األكؿ "أمف
كحماية نظـ المعمكمات" ،كالدرجة الكمية لممحكر الثالث التنظيـ اإلدارم ،فكانت النتائج كما في الجدكؿ

رقـ (:)32
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جدكؿ رقـ ( :)31االرتباط كالقيمة االحتمالية بيف أمف كحماية نظـ المعمكمات كالتنظيـ اإلدارم
المتغيرات
أمف كحماية نظـ المعمكمات
التنظيـ اإلدارم

معامؿ االرتباط

قيمة ()Sig.

النتيجة

**0.665

0.000

)Sign at (0.01

* معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.05

** معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.01

الجدكؿ رقـ ( ،)31يكضح بأف قيمة ( )Sig.االحتمالية كانت أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.01بمعنى

أف معامؿ االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( ،)0.01ككاف معامؿ االرتباط بيف أمف كحماية
نظـ المعمكمات في الجامعات الفمسطينية مجتمع الدراسة ،كالتنظيـ اإلدارم المتكفر ( ،)0.665كىي

عبلقة طردية قكية ،دالة إحصائيان ،تؤكد عمى أف الرقي بالتنظيـ اإلدارم في الجامعات الفمسطينية

كتحديدان في دكائر نظـ المعمكمات سينعكس عمى قدرة الجامعة عمى أمف كحماية نظـ المعمكمات

المتكفرة لدييا ،كالجدير بالذكر أف تكفر التنظيـ اإلدارم ككجكد السياسات الكاضحة ،كمتابعة المسئكليف

لمكظفييـ ،كمشاركتيـ في اتخاذ الق اررات ،سيجعؿ كؿ مكظؼ حريصان عمى حماية المعمكمات المتكفرة
لديو ،كبالتالي سينعكس ذلؾ عمى أمف كحماية نظـ المعمكمات بشكؿ عاـ.

كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة (زيتكني ،ككريـ )2011،كنتائج دراسة (يحيى )2010،ك دراسة

(الغالبي  )2008،كالتي أكدت عمى ضركرة مشاركة العامميف في النقاشات التي تخص العمؿ حيث لو
دكر كبير في تماسؾ التنظيـ كاالبتعاد عف التنظيـ المركزم كالذم يعتمد عمى السيطرة التامة كاىماؿ

اآلخريف كقد حثت ىذه الدراسات عمى تفكيض العامميف كتكريث التجربة لممميزيف منيـ كاشراكيـ عممية
اتخاذ القرار ،كيرل الباحث أف مشاركة العامميف في النقاشات المختمفة لمعامميف في نظـ المعمكمات ليا

قيمة عالية جدا مف ناحية تبادؿ الخبرات كاإلشارة الى كؿ جديد يراه العامميف حيث اف ىذه النقاشات

تثرم العمؿ مف ناحية كتزيد الشعكر بالمسؤكلية لمعامميف في نظـ المعمكمات ،كقد تميزت ىذه الدراسة
عف غيرىا مف الدراسات بتكضيح عبلقة التنظيـ اإلدارم عمى أمف كحماية نظـ المعمكمات كمدل

مبلئمة التنظيـ المناسب لمعامميف بنظـ المعمكمات كالذم يعتمد عمى التفكيض المناسب كتقسيـ العمؿ

كالتعاكف الكامؿ بيف القيادة كالعامميف.

الفرضية الثالثة :ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) )α ≤ 0.05بيف القكانيف،
كالمكائح ،كالتشريعات ،كأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة.

لمتحقؽ مف الفرضية الفرعية الثالثة قاـ الباحث بالتعرؼ عمى معامؿ االرتباط بيف المحكر األكؿ "أمف
كحماية نظـ المعمكمات" ،كالدرجة الكمية لممحكر الرابع كالمتعمؽ بالقكانيف ،كالمكائح ،كالتشريعات المتكفرة

بالجامعات مجتمع الدراسة ،فكانت النتائج كما في الجدكؿ رقـ (:)32
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جدكؿ رقـ ( :)32االرتباط كالقيمة االحتمالية بيف أمف كحماية نظـ المعمكمات كالقكانيف ،كالمكائح ،كالتشريعات
المتغيرات
أمف كحماية نظـ المعمكمات
القكانيف ،المكائح ،التشريعات

معامؿ االرتباط

قيمة ()Sig.

النتيجة

**0.471

0.000

)Sign at (0.01

* معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.05

** معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.01

الجدكؿ رقـ ( ،)32يكضح بأف قيمة ( )Sig.االحتمالية كانت أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.01بمعنى

أف معامؿ االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( ،)0.01ككاف معامؿ االرتباط بيف أمف كحماية
نظـ المعمكمات في الجامعات الفمسطينية مجتمع الدراسة ،كالقكانيف ،كالمكائح كالتشريعات التي تسير

عمؿ الجامعات الفمسطينية كنظـ معمكماتيا ( ،)0.471كىي عبلقة طردية متكسطة ،دالة إحصائيان،
تؤكد عمى أف تكافر القكانيف ،كالمكائح كالتشريعات الكاضحة ،المرنة ،تساعد المكظؼ عمى إتماـ أعمالو

بدقة كسرية ،كبالتالي فإنيا تساعد في حفظ كحماية نظـ المعمكمات.

كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة (لكيزة  )2012 ،كالتي أشارت الى ضركرة كجكد قكانيف لممنظمة
تضبط سمككيات العامميف كأف تككف مف المركنة بمكاف التكيؼ مع المستجدات التي تعايشيا المنظمة

كاتفقت مع نتائج دراسة (طبش( ،)2009،العمرم )2009،كنتائج دراسة ) ،(Eweje, 2009كيرل
الباحث أف االتفاؽ بيف الدراسات السابقة كىذه الدراسة في قكانيف العمؿ كالمكائح كالتشريعات جاءت

لحماية كتنظيـ العمؿ كليس لفرض كاقع معيف كمصمحة العمؿ كنجاحو يحتاج الى ديناميكية ىذه

القكانيف كتحديثيا كفقا لمتطكرات الحاصمة في نظـ المعمكمات كالبيئة المحيطة بالمنظمة ،حيث أكدت

الدراسة عمى االىتماـ بتطكير قكانيف العمؿ كفؽ تطكرات الحاصمة في بيئة المنظمة الداخمية كالخارجية
لتككف أكثر فاعمية كمبلئمة كتميزت ىذه الدراسة بتكضيح عبلقة القكانيف كالمكائح كالتشريعات عمى أمف

كحماية نظـ المعمكمات كأثبتت الدراسة أف ىناؾ عبلقة طردية متكسطة بيف القكانيف كالمكائح كالتشريعات
عمى أمف كحماية نظـ المعمكمات فيي تحتاج الى مركنة ىذه القكانيف كتحديثيا مكائمة الحتياجات
العمؿ كتماشيا مع المتغيرات التكنكلكجية الحديثة كأساليب اإلدارة المبلئمة لدكائر نظـ المعمكمات.

الفرضية الرابعة :ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) )α ≤ 0.05بيف قكانيف
السمكؾ األخالقي "المدكنات األخالقية" كأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة.

لمتحقؽ مف الفرضية الفرعية الرابعة ،قاـ الباحث بالتعرؼ عمى معامؿ االرتباط بيف المحكر األكؿ "أمف
كحماية نظـ المعمكمات" ،كالدرجة الكمية لممحكر الخامس قكانيف السمكؾ األخبلقي "المدكنات األخبلقية"،

فكانت النتائج كما في الجدكؿ رقـ (:)32
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جدكؿ رقـ ( :)33االرتباط كالقيمة االحتمالية بيف أمف كحماية نظـ المعمكمات كالمدكنات األخالقية
المتغيرات
أمف كحماية نظـ المعمكمات
المدكنات األخالقية

معامؿ االرتباط

قيمة ()Sig.

النتيجة

**0.552

0.000

)Sign at (0.01

* معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.05

** معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.01

الجدكؿ رقـ ( ،)33يكضح بأف قيمة ( )Sig.االحتمالية كانت أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.01بمعنى

أف معامؿ االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( ،)0.01ككاف معامؿ االرتباط بيف أمف كحماية
نظـ المعمكمات في الجامعات الفمسطينية مجتمع الدراسة ،كقكانيف السمكؾ األخبلقي "المدكنات

األخبلقية" ( ،)0.552كىي عبلقة طردية قكية ،دالة إحصائيان ،تؤكد عمى أف تكافر قكانيف لسمكؾ

المكظؼ األخبلقي ،كأف تككف ىذه القكانيف مكتكبة ككاضحة في مدكنات أخبلقية سينعكس ذلؾ إيجابان
عمى قدرة الجامعات الثبلث عمى أمف كحماية نظـ المعمكمات لدييا ،كالجدير بالذكر أف تكافر المدكنات

األخبلقية المرنة المناسبة لمعمؿ في نظـ المعمكمات كدكائرىا ،سيساعد المكظؼ عمى االلتزاـ بالمعايير

األخبلقية ،كبالتالي سيسيـ ذلؾ في المحافظة عمى سرية المعمكمات كتناقميا كىذا سينعكس إيجابان عمى

قدرة الجامعات الثبلث عمى أمف كحماية نظـ المعمكمات المتكافرة لدييا.

كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة (لكيزة )2012 ،كنتائج دراسة (طبش )2009،كنتائج دراسة

(العمرم ، )2009،كنتائج دراسة (الغالبي )2008،كالتي جميعيا أكدت عمى ضركرة األخبلقيات
الشخصية كتنميتيا الى األخبلقيات المينية كذلؾ مف خبلؿ المدكنات الداخمية كقكانيف السمكؾ لمعامميف

كعقد الدكرات التدريبية المختمفة لتأكيد أخبلقيات األعماؿ كتكريـ العامميف لسمككيـ األخبلقي كادخاؿ
مادة أخبلقيات األعماؿ كمتطمب جامعي لكؿ تخصص عمى حدة كتميزت ىذه الدراسة بتكضيح عبلقة

قكانيف السمكؾ األخبلقي (المدكنات األخبلقية) عمى أمف كحماية نظـ المعمكمات كالتي أكدت عمى
ضركرة كجكد مدكنات أخبلقية خاصة بنظـ المعمكمات كالعامميف فييا إلرشادىـ كتكضيح السمكؾ
المناسب كقد أثبتت الدراسة ضركرة كجكد ىذه المدكنات األخبلقية بشكؿ كاضح كمكتكب كيتـ نشره مف

قبؿ ادارة الجامعة لمعامميف في نظـ المعمكمات كالعامميف في الدكائر األخرل.

الفرضية الخامسة :ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) )α ≤ 0.05بيف ثقافة

المنظمة كأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة.

لمتحقؽ مف الفرضية الفرعية الرابعة ،قاـ الباحث بالتعرؼ عمى معامؿ االرتباط بيف المحكر األكؿ "أمف
كحماية نظـ المعمكمات" ،كالدرجة الكمية لممحكر السادس ثقافة المنظمة ،فكانت النتائج كما في الجدكؿ

رقـ (:)34
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جدكؿ رقـ ( :)34االرتباط كالقيمة االحتمالية بيف أمف كحماية نظـ المعمكمات كثقافة المنظمة
المتغيرات

معامؿ االرتباط

أمف كحماية نظـ المعمكمات
ثقافة المنظمة

**0.559

** معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.01

قيمة ()Sig.

النتيجة

0.000

)Sign at (0.01

* معامؿ االرتباط داؿ عند ()α ≤ 0.05

الجدكؿ رقـ ( ،)34يكضح بأف قيمة ( )Sig.االحتمالية كانت أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.01بمعنى

أف معامؿ االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( ،)0.01ككاف معامؿ االرتباط بيف أمف كحماية
نظـ المعمكمات في الجامعات الفمسطينية مجتمع الدراسة ،كمحكر ثقافة المنظمة ( ،)0.559كىي

عبلقة طردية قكية ،دالة إحصائيان ،تؤكد عمى أف ثقافة الجامعة ليا دكر كبير في التأثير عمى أمف
كحماية نظـ المعمكمات حسب مدل التزاميا بثقافة محددة كمعركفة يكتسبيا العامميف بالجامعة مف خبلؿ

الف ترة التي يعمؿ بيا كتصبح سمة كاضحة في التعامبلت الداخمية كالخارجية لمجامعة كىي التي تساعد
العامميف في التشكؿ حسب ثقافة ىذه الجامعة كالقدرة عمى حماية نظـ المعمكمات المتكافرة لدييا.

كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة (العمرم )2009،كنتائج دراسة (الغالبي  )2008،كنتائج دراسة

(زيتكني ،ككريـ )2011،كالتي جميعيا أثبتت أف ثقافة المنظمة ليا دكر كبير في أخبلقيات العامميف
كالتأثير فييـ بدرجة كبيرة جدا كالتي بدكرىا تؤثر في نجاح ىذه المنظمات كالكصكؿ الى الريادة ،كيرل

الباحث أف ثقافة تنظيمية مميزة تساعد عمى تحقيؽ العديد مف المزايا منيا :تحقيؽ اليكية التنظيمية ك
تنمية االنتماء لممؤسسة ك تحقيؽ االستقرار التنظيمي ك التعرؼ عمى األكلكيات اإلدارية ك التنبؤ بأنماط
التصرفات اإلدارية في المكاقؼ الصعبة كاألزمات .

كقد تميزت ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات بتكضيح العبلقة بيف ثقافة المنظمة كأمف كحماية نظـ

المعمكمات حيث اظيرت الدراسة العبلقة القكية بينيما كضركرة تكريث ثقافة ىذه المنظمات لمعامميف
فييا مف خبلؿ الدكرات المتكررة ككرش العمؿ التي تعمؿ عمى نقؿ ثقافة المنظمة لمعامميف فييا بصكرة

كاضحة كسيمة كذلؾ لما لو أثر كاضح عمى تعزيز أمف كحماية نظـ المعمكمات في الجامعة.

الفرضية الرئيس الثانية:

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ أخالقيات األعماؿ في جامعات

قطاع غزة تعزل لمعكامؿ الشخصية (الجنس ،المسمى الكظيفي ،عدد سنكات الخبرة ،العمر ،المؤىؿ

العممي ،التخصص العممي).

لمتحقؽ مف الفرضية الرئيسية الثانية قاـ الباحث بالتحقؽ مف صحتيا باستخداـ االختبارات المعممية

المناسبة:
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 -1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ أخالقيات األعماؿ في

جامعات قطاع غزة تعزل لمتغير الجنس.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية الفرعية األكلى ،قاـ الباحث باستخداـ اختبار ت لمفركؽ بيف مجمكعتيف
مستقمتيف ( ،)Independent Samples T testفكانت النتائج كما بالجدكؿ رقـ (:)34
جدكؿ رقـ ( :)35اختبار ت لمفركؽ بيف مجمكعتيف تبعان لمتغير الجنس (ف = )87
المحكر
المحكر األكؿ :أمف كحماية نظـ المعمكمات
المحكر الثاني :األخالقيات الشخصية.
المحكر الثالث :التنظيـ اإلدارم.
المحكر الرابع :القكانيف كالمكائح كالتشريعات.
المحكر الخامس :قكانيف السمكؾ األخالقي.
المحكر السادس :ثقافة المنظمة.
الدرجة الكمية ألخالقيات األعماؿ

المتكسط

االنحراؼ

الجنس

العدد

ذكر

79

3.609

أنثى

8

3.459

0.542

ذكر

79

3.835

0.436

أنثى

8

3.95

0.695

ذكر

79

3.402

0.645

أنثى

8

3.088

0.841

ذكر

79

3.694

0.659

أنثى

8

3.575

1.042

ذكر

79

2.99

0.787

أنثى

8

2.863

0.662

ذكر

79

3.148

0.727

أنثى

8

2.813

0.987

ذكر

79

3.415

0.538

أنثى

8

3.258

0.72

الحسابي

المعيارم
0.665

قيمة ()t

قيمة

()Sig.

0.618

0.538

-0.671

0.504

1.278

0.205

0.457

0.649

0.442

0.660

1.203

0.232

0.765

0.446

ت الجدكلية عند درجات حرية ( ،)85مستكل داللة ( )0.05تساكم ()1.99

الجدكؿ رقـ ( )35يكضح أف جميع قيـ ( )Sig.االحتمالية كانت أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.05كما

كانت جميع قيـ ت المحسكبة أقؿ مف قيـ ت الجدكلية ،كىذا يدلؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة

إحصائية في استجابات المبحكثيف عمى محاكر االستبانة تعزل لمتغير الجنس ،كلعؿ ذلؾ يرجع إلى أف

كبل الجنسيف يخضعكف لنفس المكائح كالقكانيف ،كالتشريعات كما أنيـ تحت إطار قيادم كتنظيمي

متقارب جدان ،كأنيـ رغـ اختبلؼ الجنس إال أنيـ تأثركا كاستجابكا بنفس الكيفية عمى فقرات االستبانة
كمحاكرىا ،كعميو ال يمكف رفض الفرض الصفرم القائؿ :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

استجابات المبحكثيف حكؿ عبلقة أخبلقيات األعماؿ كأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع
غزة تعزل لمتغير الجنس ،كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة (الدنؼ )2013،كنتائج دراسة ( تايو،

 (2008فيما ك نتائج دراسة (يحيى )2010،كنتائج دراسة (البحيصي كالشريؼ (2008،كىذا يرجع الى
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الثقافة الحاسكب ية لكبل الجنسيف كأىمية حماية نظـ المعمكمات كانتشار االنتياكات كالجرائـ الحاسكبية
كتعرض مستخدمي اإلنترنت ليذه االنتياكات الخطيرة.

 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ أخالقيات األعماؿ في

جامعات قطاع غزة تعزل لمتغير العمر.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية الفرعية الثانية ،قاـ الباحث باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ
بيف ثبلث مجمكعات مستقمة فأكثر ( ،)One Way ANOVAsفكانت النتائج كما بالجدكؿ رقـ

(:)36

جدكؿ رقـ ( :)36اختبار تحميؿ التبايف االحادم لمفركؽ بيف مجمكعات العمر (ف = )87
المحكر
المحكر األكؿ:

أمف كحماية نظـ المعمكمات
المحكر الثاني:

األخالقيات الشخصية.
المحكر الثالث:
التنظيـ اإلدارم.
المحكر الرابع:

القكانيف كالمكائح كالتشريعات.
المحكر الخامس:

قكانيف السمكؾ األخالقي.
المحكر السادس:
ثقافة المنظمة.
الدرجة الكمية
ألخالقيات األعماؿ

المتكسطات

درجات
الحرية

متكسط

بيف المجمكعات

0.955

2

0.478

داخؿ المجمكعات

35.687

84

0.425

اإلجمالي

36.642

86

بيف المجمكعات

0.51

2

0.255

داخؿ المجمكعات

17.792

84

0.212

اإلجمالي

18.301

86

بيف المجمكعات

0.108

2

0.054

داخؿ المجمكعات

37.949

84

0.452

اإلجمالي

38.057

86

بيف المجمكعات

1.717

2

0.859

داخؿ المجمكعات

39.789

84

0.474

اإلجمالي

41.505

86

بيف المجمكعات

0.742

2

0.371

داخؿ المجمكعات

50.727

84

0.604

اإلجمالي

51.469

86

بيف المجمكعات

3.679

2

1.84

داخؿ المجمكعات

45.11

84

0.538

اإلجمالي

48.788

86

بيف المجمكعات

0.609

2

0.305

داخؿ المجمكعات

25.701

84

0.306

اإلجمالي

26.309

86

مصدر التبايف

مجمكع

120

المربعات

قيمة ()f

1.123

1.203

0.119

1.811

0.614

3.425

0.994

قيمة

()Sig.
0.330

0.305

0.888

0.170

0.544

0.037

0.375

الجدكؿ رقـ ( )36يكضح أف جميع قيمة ( )Sig.االحتمالية كانت أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.05عدا
عمى المحكر السادس "ثقافة المنظمة" ،فكنت قيمة االحتماؿ ( ،)0.037بمعنى أنيا أقؿ مف مستكل

الداللة ( ،)0.05كعميو يمكف القكؿ بأنو ال تكجد فركؽ في استجابات المبحكثيف عمى المحاكر الخمس

األكلى ،كالدرجة الكمية لؤلخبلقيات األعماؿ باختبلؼ متغير العمر ،لكف ظيرت فركؽ تعزل لمتغير
العمر في استجابات المبحكثيف عمى المحكر السادس "ثقافة المنظمة" ،كالجدكؿ التالي يكضح نتائج

اختبار ( )L.S.Dلتجانس التبايف ،كالكشؼ عف اتجاه الفركؽ عمى المحكر السادس "ثقافة المنظمة":
جدكؿ رقـ ( :)37تجانس التبايف حسب متغير العمر كاتجاه الفركؽ عمى المحكر السادس
البياف
العمر
الفئة ()i
 – 20أقؿ مف  30سنة

المتغيرات

المتكسط الحسابي

الكزف النسبي

 – 20أقؿ مف  30سنة

2.75

55.00

 – 30أقؿ مف  40سنة

3.205

64.10

 40سنة فأكثر

3.35

67.00

الفئة ()j

الفركؽ

Sig.

 – 30أقؿ مف  40سنة

*-0.45501

0.019

 40سنة فأكثر

*-0.60000

0.037

الجدكؿ رقـ ( )37يكضح أف الفركؽ في استجابات المبحكثيف عمى المحكر السادس "ثقافة المنظمة"،

كانت لصالح الفئات العمرية أكبر مف  30عاـ ،كعمى حسب الفئة العمرية ( – 20أقؿ مف  30عامان)،

كىذا يعكد إلى أف تقدـ الفرد بالعمر يصبح أكثر معرفة بالمنظمة كيدرؾ جيدان ثقافتيا كقكانينيا كلكائحيا،
بخبلؼ صغير السف الذم ينتمي لممؤسسة مف فترة ليست طكيمة لذا لـ يتعرؼ عمى ثقافتيا جيدان.

كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة (الدنؼ )2013،كنتائج دراسة (تايو ) 2008،عمى اف العمر لو دكر
كاضح كأعمى مف الفئة العمرية صغار السف كذلؾ بادراؾ ثقافة المنظمة كالتشكؿ حسب تقاليد كفمسفة

ىذه المنظمة فيما اختمفت مع نتائج دراسة (قشطة ) 2013،كالتي أثبتت عدـ كجكد فكارؽ تعزل الى
الفئة العمرية كيرل الباحث أف الفئة العمرية ليا دكر كبير مف حيث االدراؾ كالتشكؿ بثقافة المنظمة
حيث كانت دراسة (الدنؼ )2013،ك دراسة (تايو )2008،تبحثاف سبؿ ككاقع حماية كأمف المعمكمات
لذلؾ اتفقت ىذه الدراسة معيما كاختمفت مع دراسة (قشطة )2013،لككنيا لـ تبحث أمف كحماية

البيانات كلكنيا ركزت عمى التكنكلكجيا المستخدمة في المصارؼ.

 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ أخالقيات األعماؿ في

جامعات قطاع غزة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية الفرعية الثالثة ،قاـ الباحث باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ

بيف ثبلث مجمكعات مستقمة فأكثر ( ،)One Way ANOVAsفكانت النتائج كما بالجدكؿ رقـ

(:)38
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جدكؿ رقـ ( :)38اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف مجمكعات المؤىؿ العممي (ف = )87
المحكر
المحكر األكؿ:

أمف كحماية نظـ المعمكمات
المحكر الثاني:

األخالقيات الشخصية.
المحكر الثالث:
التنظيـ اإلدارم.
المحكر الرابع:

القكانيف كالمكائح كالتشريعات.
المحكر الخامس:

قكانيف السمكؾ األخالقي.
المحكر السادس:
ثقافة المنظمة.
الدرجة الكمية
ألخالقيات األعماؿ

المتكسطات

درجات
الحرية

متكسط

بيف المجمكعات

4.108

3

1.37

داخؿ المجمكعات

32.534

83

0.392

اإلجمالي

36.642

86

بيف المجمكعات

0.737

3

0.246

داخؿ المجمكعات

17.564

83

0.212

اإلجمالي

18.301

86

بيف المجمكعات

4.426

3

1.476

داخؿ المجمكعات

33.631

83

0.406

اإلجمالي

38.057

86

بيف المجمكعات

3.851

3

1.284

داخؿ المجمكعات

37.654

83

0.454

اإلجمالي

41.505

86

بيف المجمكعات

1.926

3

0.642

داخؿ المجمكعات

49.544

83

0.597

اإلجمالي

51.469

86

بيف المجمكعات

4.512

3

1.504

داخؿ المجمكعات

44.277

83

0.534

اإلجمالي

48.788

86

بيف المجمكعات

2.645

3

0.882

داخؿ المجمكعات

23.665

83

0.286

اإلجمالي

26.309

86

مصدر التبايف

مجمكع

المربعات

قيمة ()f

3.493

1.161

3.641

2.830

1.075

2.819

3.092

قيمة

()Sig.
0.019

0.330

0.016

0.043

0.364

0.044

0.031

الجدكؿ رقـ ( ،)38يكضح أف قيـ ( )Sig.االحتمالية لممحاكر األكؿ ،الثالث ،الرابع ،السادس ،كالدرجة

الكمية ألخبلقيات األعماؿ كانت أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.05بمعنى أنو تكجد فركؽ في استجابات

المبحكثيف عمى ىذه المحاكر تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،في حيف لـ تظير فركقان في استجابات
المبحكثيف عمى المحكر الثاني ،كالمحكر الخامس ،كلمتعرؼ عمى طبيعة ىذه الفركؽ ،كاتجاىيا ،قاـ

الباحث بإجراء اختبار ( )L.S.Dلتجانس التبايف كمصدر الفركؽ كاتجاه ىذه الفركؽ ،كالجدكؿ رقـ

( )39يبيف النتائج:
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جدكؿ رقـ ( :)39تجانس التبايف حسب متغير المؤىؿ العممي كاتجاه الفركؽ عمى محاكر االستبانة
الفئة ()j

الفركؽ

Sig.

المحكر

دبمكـ

*-1.53846

0.002

بكالكريكس

*-1.3433

0.004

ماجستير

*-1.35606

0.004

ماجستير

دبمكـ

*-0.52432

0.021

ماجستير

بكالكريكس

*-0.3403

0.040

دكتكراه

دبمكـ

*-1.1885

0.016

دكتكراه

بكالكريكس

*-1.0444

0.031

المحكر الرابع:

ماجستير

دبمكـ

*-0.5969

0.013

القكانيف كالمكائح كالتشريعات

ماجستير

بكالكريكس

*-0.35389

0.043

ماجستير

دبمكـ

*-0.70385

0.007

ماجستير

دبمكـ

*-0.48081

0.012

ماجستير

بكالكريكس

*-0.27189

0.049

المحكر األكؿ:

أمف كحماية نظـ المعمكمات

المحكر الثالث:

التنظيـ اإلدارم.

المحكر السادس:
ثقافة المنظمة

الدرجة الكمية

ألخالقيات المنظمات

الفئة ()i
دكتكراه

الجدكؿ رقـ ( )39يبيف أنو عمى مستكل المحكر األكؿ أمف كحماية نظـ المعمكمات كانت الفركؽ
لصالح الدبمكـ ،البكالكريكس ،كالماجستير عمى حساب حممة شيادة الدكتكراه.

أما عمى مستكل المحكر الثالث المتعمؽ بالتنظيـ اإلدارم فكانت الفركؽ لصالح حممة الدبمكـ
كالبكالكريكس عمى حساب الماجستير ،كالدكتكراه .ككانت الفركؽ عمى المحكر الرابع المختص بالقكانيف

كالمكائح ،كالتشريعات لصالح الدبمكـ ،كالبكالكريكس عمى حساب الماجستير .بينما كانت الفركؽ عمى

المحكر السادس المتعمؽ بثقافة المنظمة لصالح حممة شيادة الدبمكـ عمى حساب الماجستير فقط ،أما

عمى مستكل الدرجة الكمية لمحاكر أخبلقيات المنظمات لصالح الدبمكـ كالبكالكريكس كعمى حساب

الماجستير كيعزك الباحث ذلؾ الى العدد األكبر مف العامميف في دكائر نظـ المعمكمات مف حممة الدبمكـ
كالبكالكريكس بشكؿ كاضح حيث بمغ عددىـ  63عامبل في الجامعات الثبلث.

كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة (كريـ )2013،كالتي أكدت عمى أف الدرجات العممية األعمى ليا

استجابة أعمى مف غيرىا ،فيما اختمفت مع نتائج دراسة (الديراكم )2014،كنتائج دراسة (قشطة)2013،
كىذا يرجع إلى طبيعة الدراسة كعبلقتيا بالمحاكر الرئيسة ألخبلقيات األعماؿ كالتي تباينت حسب

طبيعة الدرجة التعميمية لكؿ مف العامميف كيرل الباحث أف ىذه الدراسة اىتمت بالمعايير األخبلقية

لمعامميف في نظـ المعمكمات كجاء االختبلؼ الىتماـ دراسة (الديراكم )2014،كدراسة(قشطة)2013،
باإلدارة العميا كالرقابة.
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 -4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ أخالقيات األعماؿ في
جامعات قطاع غزة تعزل لمتغير المسمى الكظيفي كلمتحقؽ مف صحة الفرضية الفرعية الرابعة ،قاـ
الباحث باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف ثبلث مجمكعات مستقمة فأكثر ( One
 ،)Way ANOVAsفكانت النتائج كما بالجدكؿ رقـ (:)40
جدكؿ رقـ ( :)40اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف مجمكعات المسمى الكظيفي (ف = )87
المحكر
المحكر األكؿ:

أمف كحماية نظـ المعمكمات
المحكر الثاني:

األخالقيات الشخصية
المحكر الثالث:

التنظيـ اإلدارم

المحكر الرابع:
القكانيف كالمكائح كالتشريعات
المحكر الخامس:

قكانيف السمكؾ األخالقي
المحكر السادس:
ثقافة المنظمة
الدرجة الكمية

ألخالقيات األعماؿ

المتكسطات

درجات
الحرية

متكسط

بيف المجمكعات

4.783

6

0.798

داخؿ المجمكعات

31.859

80

0.399

اإلجمالي

36.642

86

بيف المجمكعات

1.851

6

0.309

داخؿ المجمكعات

16.45

80

0.206

اإلجمالي

18.301

86

بيف المجمكعات

3.212

6

0.536

داخؿ المجمكعات

34.846

80

0.436

اإلجمالي

38.057

86

بيف المجمكعات

5.556

6

0.926

داخؿ المجمكعات

35.949

80

0.45

اإلجمالي

41.505

86

بيف المجمكعات

4.111

6

0.686

داخؿ المجمكعات

47.359

80

0.592

اإلجمالي

51.469

86

بيف المجمكعات

6.207

6

1.035

داخؿ المجمكعات

42.582

80

0.533

اإلجمالي

48.788

86

بيف المجمكعات

2.311

6

0.386

داخؿ المجمكعات

23.999

80

0.3

اإلجمالي

26.309

86

مصدر التبايف

مجمكع

المربعات

قيمة ()f

2.002

1.500

1.229

2.061

1.157

1.943

1.283

قيمة

()Sig.
0.075

0.189

0.300

0.067

0.338

0.084

0.274

الجدكؿ رقـ ( ،)40يكضح أف قيـ ( )Sig.االحتمالية كانت أكبر مف مستكل الداللة ( ،)0.05كعمى
كافة المحاكر ،بمعنى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف عمى العبلقة بيف

أخبلقيات األعماؿ كأمف كحماية نظـ المعمكمات في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير المسمى
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الكظيفي ،كلعؿ ذلؾ يرجع إلى تقارب المبحكثيف حيث أنيـ يعممكف بنفس الدكائر كفي مكاف كاحد ،كما
أنيـ يخضعكف لنفس القكانيف ،كالمكائح السيما أنيا تحمؿ نفس السياسة الداخمية لمعامميف في نظـ

المعمكمات في الجامعات الثبلث.

كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة (الدنؼ ،)2013،كنتائج دراسة (الديراكم (2014،عمى أف ال تكجد

فركؽ تعزل لمتغير المسمى الكظيفي لمعامميف كذلؾ لكجكد العامميف في مكاف كاحد كالعمؿ كفريؽ دكف
تمييز يذكر بينيـ ،فيما اختمفت مع نتائج دراسة (قشطة )2013،كالذم أثبت كجكد فركؽ تعزل لمتغير

المسمى الكظيفي كيعزك الباحث االتفاؽ مع دراسة (الدنؼ )2013،كدراسة (الديراكم (2014،لطبيعة
العمؿ في نظـ المعمكمات كالتداخؿ بيف األقساـ المختمفة كأحيانا يجب العمؿ كفريؽ متكامؿ كاختمفت

مع دراسة(قشطة )2013،ذلؾ لطبيعة العمؿ في البنكؾ كالعمؿ التداخؿ في العمؿ كالرقابة المباشرة
كالعمؿ الفردم لمعامميف.

 -5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ أخالقيات األعماؿ في

جامعات قطاع غزة تعزل لمتغير عدد الدكرات.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية الفرعية الخامسة ،قاـ الباحث باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم
لمفركؽ بيف ثبلث مجمكعات مستقمة فأكثر ( ،)One Way ANOVAsفكانت النتائج كما بالجدكؿ

رقـ (:)41

جدكؿ رقـ ( :)41اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف مجمكعات عدد الدكرات (ف = )87
المحكر
المحكر األكؿ:

أمف كحماية نظـ المعمكمات
المحكر الثاني:

األخالقيات الشخصية
المحكر الثالث:
التنظيـ اإلدارم
المحكر الرابع:

القكانيف كالمكائح كالتشريعات
المحكر الخامس:

مجمكع

درجات

متكسط

المتكسطات

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

3.259

3

1.087

داخؿ المجمكعات

33.383

83

0.403

اإلجمالي

36.642

86

بيف المجمكعات

0.34

3

0.114

داخؿ المجمكعات

17.962

83

0.217

اإلجمالي

18.301

86

بيف المجمكعات

1.59

3

0.53

داخؿ المجمكعات

36.467

83

0.44

اإلجمالي

38.057

86

بيف المجمكعات

1.202

3

0.401

داخؿ المجمكعات

40.303

83

0.486

اإلجمالي

41.505

86

بيف المجمكعات

2.753

3

مصدر التبايف
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0.918

قيمة ()f

2.700

0.522

1.206

0.825

1.563

قيمة
()Sig.
0.051

0.668

0.313

0.484

0.205

قكانيف السمكؾ األخالقي

المحكر السادس:
ثقافة المنظمة

الدرجة الكمية
ألخالقيات األعماؿ

داخؿ المجمكعات

48.717

83

اإلجمالي

51.469

86

بيف المجمكعات

1.457

3

0.486

داخؿ المجمكعات

47.332

83

0.571

اإلجمالي

48.788

86

بيف المجمكعات

1.011

3

0.337

داخؿ المجمكعات

25.299

83

0.305

اإلجمالي

26.309

86

0.587

0.851

1.105

0.470

0.352

الجدكؿ رقـ ( ،)41يكضح أف قيـ ( )Sig.االحتمالية كانت أكبر مف مستكل الداللة ( ،)0.05كعمى
كافة المحاكر ،بمعنى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف عمى العبلقة بيف
أخبلقيات األعماؿ كأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة تعزل لمتغير عدد الدكرات
التدريبية ،كلعؿ ذلؾ يرجع إلى أف جميع أفراد العينة تمقكا دكرات تدريبية ،كحسب المعرفة الشخصية

لمباحث حيث أنو عمؿ بإحدل الجامعات الفمسطينية ،كانت معظـ الدكرات التدريبية التي حصؿ عمييا

المكظفيف تحمؿ نفس األطر كالعناكيف ،كاألىداؼ ،كقد كانت في مراكز تدريب كاحدة تحمؿ نفس

المعمكمات كالمادة التدريبية.

اتفقت النتائج مع نتائج دراسة (الديراكم )2014،فيما اختمفت مع نتائج دراسة (الدنؼ )2013،كىذا

االتفاؽ يرجع الى طبيعة استجابات المبحكثيف كعينة الدراسة التي تركزت في جامعات قطاع غزة كيرل
الباحث أف اتفاؽ ىذه الدراسة مع دراسة (الديراكم )2014،أف مجتمع الدراسة أعتمد عمى الجامعات

بينما اختمفت مع دراسة (الدنؼ )2013،كالتي اعتمدت مجتمع الدراسة الكميات في قطاع غزة.

 -6ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ أخالقيات األعماؿ في

جامعات قطاع غزة تعزل لمتغير سنكات الخدمة.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية الفرعية السادسة ،قاـ الباحث باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم
لمفركؽ بيف ثبلث مجمكعات مستقمة فأكثر ( ،)One Way ANOVAsفكانت النتائج كما بالجدكؿ

رقـ (:)42

جدكؿ رقـ ( :)42اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف مجمكعات سنكات الخدمة (ف = )87
المحكر
المحكر األكؿ:

أمف كحماية نظـ المعمكمات

مجمكع

درجات

متكسط

المتكسطات

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

0.227

3

0.076

داخؿ المجمكعات

36.415

83

0.439

اإلجمالي

36.642

86

مصدر التبايف
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قيمة ()f

0.172

قيمة
()Sig.
0.915

المحكر الثاني:

األخالقيات الشخصية
المحكر الثالث:

التنظيـ اإلدارم

المحكر الرابع:

القكانيف كالمكائح كالتشريعات
المحكر الخامس:
قكانيف السمكؾ األخالقي
المحكر السادس:
ثقافة المنظمة
الدرجة الكمية

ألخالقيات األعماؿ

بيف المجمكعات

0.507

3

0.169

داخؿ المجمكعات

17.795

83

0.215

اإلجمالي

18.301

86

بيف المجمكعات

3.071

3

1.024

داخؿ المجمكعات

34.986

83

0.422

اإلجمالي

38.057

86

بيف المجمكعات

1.09

3

0.364

داخؿ المجمكعات

40.415

83

0.487

اإلجمالي

41.505

86

بيف المجمكعات

1.608

3

0.536

داخؿ المجمكعات

49.861

83

0.601

اإلجمالي

51.469

86

بيف المجمكعات

0.987

3

0.329

داخؿ المجمكعات

47.801

83

0.576

اإلجمالي

48.788

86

بيف المجمكعات

0.88

3

0.294

داخؿ المجمكعات

25.43

83

0.307

اإلجمالي

26.309

86

0.788

2.428

0.746

0.892

0.571

0.957

0.504

0.071

0.528

0.449

0.636

0.417

الجدكؿ رقـ ( ،)42يكضح أف قيـ ( )Sig.االحتمالية كانت أكبر مف مستكل الداللة ( ،)0.05كعمى
كافة المحاكر ،بمعنى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف عمى العبلقة بيف
أخبلقيات األعماؿ كأمف كحماية نظـ المعمكمات في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير سنكات الخدمة

فيي (حماية نظـ المعمكمات) مف األىمية بمكاف مف قبؿ العامميف الجدد كالقدامى معا.
كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة (الديراكم ) 2014،كنتائج دراسة (الدنؼ )2013،فيما اختمفت مع
نتائج دراسة (كريـ ) 2013،كىذا يرجع إلى طبيعة الدراسة كالتي تعمقت بالعمؿ اإلدارم في المؤسسات
الطبية في ككالة الغكث كلكف ىذه الدراسة كدراسة كبل مف (الديراكم( ،)2014،الدنؼ )2013،كانت

تتمحكر حكؿ نظـ المعمكمات في الجامعات كالكميات األكاديمية في قطاع غزة.

قاـ الباحث باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف ثبلث مجمكعات مستقمة فأكثر ( One

 ،)Way ANOVAsفكانت النتائج كما بالجدكؿ رقـ (:)43
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جدكؿ رقـ ( :)43اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف مجمكعات الجامعة (ف = )87
المحكر
المحكر األكؿ:

أمف كحماية نظـ المعمكمات
المحكر الثاني:

األخالقيات الشخصية
المحكر الثالث:
التنظيـ اإلدارم
المحكر الرابع:

القكانيف كالمكائح كالتشريعات
المحكر الخامس:

قكانيف السمكؾ األخالقي
المحكر السادس:
ثقافة المنظمة

الدرجة الكمية
ألخالقيات األعماؿ

مصدر التبايف

مجمكع

درجات

متكسط

المتكسطات

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

3.024

2

1.512

داخؿ المجمكعات

33.619

84

0.401

اإلجمالي

36.642

86

بيف المجمكعات

0.894

2

0.447

داخؿ المجمكعات

17.407

84

0.208

اإلجمالي

18.301

86

بيف المجمكعات

6.757

2

3.379

داخؿ المجمكعات

31.301

84

0.373

اإلجمالي

38.057

86

بيف المجمكعات

4.551

2

2.276

داخؿ المجمكعات

36.954

84

0.44

اإلجمالي

41.505

86

بيف المجمكعات

15.199

2

7.6

داخؿ المجمكعات

36.27

84

0.432

اإلجمالي

51.469

86

بيف المجمكعات

7.888

2

3.944

داخؿ المجمكعات

40.9

84

0.487

اإلجمالي

48.788

86

بيف المجمكعات

5.427

2

2.714

داخؿ المجمكعات

20.883

84

0.249

اإلجمالي

26.309

86

قيمة ()f

3.777

2.157

9.066

5.172

قيمة

()Sig.
0.027

0.122

0.000

0.008

0.000 17.600

8.100

0.001

0.000 10.914

الجدكؿ رقـ ( ،)43يكضح أف قيـ ( )Sig.االحتمالية كانت أقؿ مف مستكل الداللة ( ،)0.05كعمى
كافة المحاكر عدا المحكر الثاني المتعمؽ باألخبلقيات الشخصية ،بمعنى أنو تكجد فركؽ ذات داللة

إحصائية في استجابات المبحكثيف عمى العبلقة بيف أخبلقيات األعماؿ كأمف كحماية نظـ المعمكمات
في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير الجامعة ،كقاـ الباحث بالتعرؼ عمى طبيعة الفركؽ كاتجاىيا مف

خبلؿ اختبار ( )L.S.Dلتجانس التبايف حسب متغير الجامعة.
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ككانت النتائج كما بالجدكؿ رقـ (:)44
جدكؿ رقـ ( :)44تجانس التبايف حسب متغير الجامعة كاتجاه الفركؽ عمى محاكر االستبانة
المحكر
المحكر األكؿ:

أمف كحماية نظـ المعمكمات
المحكر الثالث:

التنظيـ اإلدارم

المحكر الرابع:

القكانيف كالمكائح كالتشريعات
المحكر الخامس:

المدكنات األخالقية
المحكر السادس:
ثقافة المنظمة
الدرجة الكمية
ألخالقيات المنظمات

الفئة ()i
الجامعة اإلسالمية
الجامعة اإلسالمية
الجامعة اإلسالمية
الجامعة اإلسالمية
الجامعة اإلسالمية
الجامعة اإلسالمية

الفئة ()j

الفركؽ

Sig.

جامعة األزىر

*0.55522

0.016

جامعة األقصى

*0.28852

0.049

جامعة األزىر

*0.79864

0.000

جامعة األقصى

*0.45891

0.001

جامعة األزىر

//0.1340

0.573

جامعة األقصى

*0.4802

0.002

جامعة األزىر

*0.97222

0.000

جامعة األقصى

*0.81125

0.000

جامعة األزىر

*0.5546

0.029

جامعة األقصى

*0.62338

0.000

جامعة األزىر

*0.47699

0.009

جامعة األقصى

*0.51378

0.000

الجدكؿ رقـ ( )44يبيف أف جميع الفركؽ كانت لصالح الجامعة اإلسبلمية عمى حساب جامعتي األزىر،
كاألقصى ،كيعك الباحث ذلؾ الى تائج المقابمة التي أجراىا في الجامعات الثبلث التي أفادت الى كجكد

سياسة مكتكبة ألمف المعمكمات في الجامعة اإلسبلمية كأف جامعة األقصى تقكـ بإعداد سياسة مكتكبة

ألمف المعمكمات فييا بينما كانت لدل جامعة األزىر اجراءات الحماية لنظـ كقكاعد البيانات

اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة (الديراكم )2014،كنتائج دراسة (الشكبكي )2010،فيما اختمفت مع

نتائج دراسة (الدنؼ )2013،كيعزك الباحث ذلؾ لطبيعة مجتمع الدراسة كالذم تمثؿ بجامعات قطاع
غزة فيما كانت دراسة (الدنؼ ) 2013،تركز عمى الكميات العممية في قطاع غزة دكف الجامعات.
خامسا :تحميؿ جميع فقرات أبعاد أخالقيات األعماؿ:
تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة الحياد كىي 3
أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)45
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جدكؿ ( :)45المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (Sig.لجميع فقرات أبعاد أخالقيات األعماؿ

المتكسط

المتكسط

قيمة

القيمة االحتمالية

االختبار

().Sig

األخبلقيات الشخصية

3.89

76.93

10.54

*0.000

1

التنظيـ اإلدارم

3.37

67.45

5.23

*0.000

3

القكانيف كالتشريعات

3.68

73.64

9.16

*0.000

2

المدكنات األخبلقية

2.97

59.56

-0.26

*0.000

5

الثقافة التنظيمية

3.12

62.34

1.45

*0.000

4

أخالقيات األعماؿ

3.41

67.98

5.22

*0.000

المحكر

الحسابي

الحسابي
النسبي

الترتيب

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .   0.05

مف جدكؿ ( )45تبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات أبعاد أخبلقيات األعماؿ يساكم 3.41
(الدرجة الكمية مف  )5أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ،%68.18قيمة االختبار  5.22كأف القيمة

االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.000لذلؾ تعتبر جميع الفقرات دالة إحصائيان عند مستكل داللة
 ،   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لجميع الفقرات قد زاد عف درجة الحياد كىي 3

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى جميع فقرات أبعاد أخبلقيات األعماؿ بشكؿ عاـ.

كقد بينت النتائج أف مدل تكفر أخبلقيات األعماؿ جاءت بكزف نسبي قدرة ( ،)%67.98عمى كافة

المحاكر كىي مرتبة تنازليان ،حيث كانت األخبلقيات الشخصية األكلى بالترتيب بكزف نسبي قدره

( ،)%76.93تمييا القكانيف كالتشريعات بكزف نسبي قدره ( ،)%73.64ثـ التنظيـ اإلدارم بكزف نسبي

قدره ( ،)%67.45ثـ الثقافة التنظيمية بكزف نسبي قدره ( ،)%62.34كأخي انر المدكنات األخبلقية بكزف
نسبي قدره ( ،)%59.56كىذا يدؿ عمى أف العامميف في جامعات قطاع غزة يمتزمكف (األخبلقيات
الشخصية كالقكانيف كالتشريعات كالتنظيـ اإلدارم) بدرجة مرتفعة كتحتاج ادارة الجامعات في قطاع غزة
الى تنمية جانبي ثقافة المنظمة ك المدكنات األخبلقية بشكؿ أكبر كاىتماـ أكسع.

كيعزك الباحث ذلؾ الى أف مجتمعنا لو صبغة اسبلمية كمحافظة بشكؿ عاـ ،كذلؾ فأف مكضكع
أخبلقيات األعماؿ ىك مكضكع جديد عمى الجامعات العربية كالفمسطينية يجب تسميط الضكء عميو

بشكؿ أكبر ليدخؿ كمادة أساسية لكؿ تخصص في ىذه الجامعات أسكة بالجامعات األجنبية.
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جدكؿ ( :)46اتفاؽ كاختالؼ الدراسات السابقة لترتيب أبعاد أخالقيات األعماؿ
الدراسة الحالية
التقييـ

األخالقيات
الشخصية

التنظيـ
اإلدارم

القكانيف

كالتشريعات

المدكنات

األخالقية

الثقافة

التنظيمية

تفاكت الترتيب حسب الدرجة ( )1المرتبة األكلى  )5( ..المرتبة الخامسة حسب االىتماـ بالمتغير

(يحيى)2010،

2

3

1

5

4

(طبش)2009،

2

3

1

4

5

(الغالبي)2008،

3

2

1

4

5

(العمرم)2009،

1

2

3

5

4

(لكيزة)2012،

1

3

2

5

4

الدراسة الحالية

1

3

2

5

4

مف الجدكؿ السابؽ ( )46يكضح االتفاؽ كاالختبلؼ مع نتائج الدراسة الحالية في ترتيب أبعاد

أخبلقيات األعماؿ  ،حيث اختمؼ االىتماـ بالمتغيرات في الدراسات السابقة في الجدكؿ ( )46حسب
كؿ دراسة عمى حدة كطبيعة زماف كمكاف ىذه الدراسة كمجتمعيا الخاص ،كالترتيب في الجدكؿ السابؽ

يتدرج مف رقـ ( )1أم المرتبة األكلى كرقـ ( )5أم المرتبة الخامسة مف االىتماـ كيعزك الباحث ذلؾ

إلى اختبلؼ المجتمع كعينة الدراسة حيث أف لكؿ دراسة مجتمعيا كأىدافيا التي تتغير مف حيث المكاف

كالزماف.
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الفصؿ السادس
المقدمة:

النتائج كالتكصيات

يتضمف الفصؿ السادس عرض نتائج الدراسة ،كاقتراح بعض التكصيات في ضكء النتائج التي تـ
التكصؿ إلييا ،كقاـ الباحث بعرض بعض الدراسات المستقبمية.

أكالن :النتائج

 -1تيتـ ادارة جامعات قطاع غزة بالتنظيـ اإلدارم كتطكيره باستمرار لما لو أىمية بالغة في نجاح

العمؿ بدكائر نظـ المعمكمات فييا.

 -2تيتـ ادارة جامعات قطاع غزة بالقكانيف كالمكائح كالتشريعات التي تعمؿ عمى تنظيـ العبلقة بيف
العامميف كاإلدارة كبدرجة متكسطة بتطكير ىذه القكانيف كالمكائح.

 -3تيتـ ادارة جامعات قطاع غزة بقكانيف السمكؾ األخبلقي "المدكنات األخبلقية" كلكف بدرجة متكاضعة
كخجكلة قياسا مع الدكؿ األجنبية كالعربية.

 -4تيتـ ادارة جامعات قطاع غزة بثقافة المنظمة ،كلكنيا بدرجة متكسطة.

 -5تيتـ ادارة جامعات قطاع غزة بكضع سياسات خاصة بيا لدكائر نظـ المعمكمات كلكنيا متعارؼ
عمييا داخميا بيف العامميف في نظـ المعمكمات.

 -6أظيرت النتائج أ نو تكجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بيف التنظيـ اإلدارم ،كأمف
كحماية نظـ المعمكمات في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة.
 -7أظيرت النتائج أنو تكجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بيف القكانيف كالمكائح
كالتشريعات ،كأمف كحماية نظـ المعمكمات في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة.
 -8أظيرت النتائج أنو تكجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بيف قكانيف السمكؾ األخبلقي
"المدكنات األخبلقية" ،كأمف كحماية نظـ المعمكمات في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة.
 -9أظيرت النتائج أنو تكجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بيف ثقافة المنظمة ،كأمف
كحماية نظـ المعمكمات في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة.
 -10ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات المبحكثيف لمعبلقة بيف أخبلقيات األعماؿ بأمف
كحماية نظـ المعمكمات في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تعزل لمتغير الجنس.
 -11ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات المبحكثيف لمعبلقة بيف أخبلقيات األعماؿ بأمف
كحماية نظـ المعمكمات في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تعزل لمتغير العمر ،بينما ظيرت فركؽ في
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تقديرات العينة عمى المحكر السادس لصالح الفئة أكثر مف  30عامان ،عمى حساب الفئة ( – 20أقؿ مف
 30عاـ).
 -12ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المبحكثيف عمى المحاكر الثاني ،الخامس تعزل
لمتغير المؤىؿ العممي ،بينما ظيرت فركؽ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي عمى المحكر األكؿ أمف كحماية
نظـ المعمكمات كانت الفركؽ لصالح الدبمكـ ،البكالكريكس ،كالماجستير عمى حساب حممة شيادة
الدكتكراه .كظيرت فركؽ في استجابات المبحكثيف عمى المحكر الثالث المتعمؽ بالتنظيـ اإلدارم لصالح
حممة الدبمكـ كالبكالكريكس عمى حساب الماجستير ،كالدكتكراه .ككانت ىناؾ فركؽ عمى المحكر الرابع
المختص بالقكانيف كالمكائح ،كالتشريعات لصالح الدبمكـ ،كالبكالكريكس عمى حساب الماجستير .بينما كانت
الفركؽ عمى المحكر السادس المتعمؽ بثقافة المنظمة لصالح حممة شيادة الدبمكـ عمى حساب الماجستير
فقط ،أما عمى مستكل الدرجة الكمية لمحاكر أخبلقيات المنظمات لصالح الدبمكـ كالبكالكريكس كعمى
حساب الماجستير.
 -13تبيف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عبلقة أخبلقيات
األعماؿ كأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة تعزل لمتغير المسمى الكظيفي.
 -14تبيف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عبلقة أخبلقيات
األعماؿ كأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة تعزل لمتغير عدد الدكرات التدريبية.
 -15تبيف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عبلقة أخبلقيات
األعماؿ كأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة تعزل لمتغير سنكات الخدمة.
 -16تبيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عبلقة أخبلقيات األعماؿ
كأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة تعزل لمتغير الجامعة ،ككانت الفركؽ لصالح
الجامعة اإلسبلمية عمى حساب جامعة األزىر ،كجامعة األقصى.
ثانيا :التكصيات

في ضكء ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج مف خبلؿ الدراسة يكصي الباحث بما يمي:

 -1ضركرة العمؿ عمى كضع سياسة كاضحة كمعتمدة لنظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة لسير

العمؿ بأماف ك تكثيؽ كنشر ىذه السياسات بيف العامميف.

 -2العمؿ عمى إنشاء مراكز لمتدريب في جامعات قطاع غزة التي ال يكجد بيا مراكز تدريب كتطكير
تمؾ المكجكدة لتطكير العامميف في نظـ المعمكمات.
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 -3االىتماـ بشكؿ أكبر بتكفير المكارد الخاصة بنظـ المعمكمات سكاء المكارد البشرية أك األجيزة

كالمعدات ككسائؿ االتصاؿ.

 -4ضركرة اىتماـ إدارة الجامعات في قطاع غزة بعقد كرش عمؿ مع الجامعات األخرل في مجاؿ أمف
كحماية نظـ المعمكمات.

 -5االىتماـ بتعديؿ كنشر الثقافة التنظيمية البلزمة لمتعامؿ مع متطمبات أمف المعمكمات.

 -6ضركرة أف تقكـ الجامعات الفمسطينية بإعداد مدكنات أخبلقية تشير إلى سمككيات أخبلقيات األعماؿ
لمعامميف بدكائر نظـ المعمكمات كالدكائر األخرل.

 -7ضركرة مشاركة المكظفيف في عممية اتخاذ الق اررات ،كاعطاءىـ الحرية في طرح األفكار كاآلراء.

 -8ضركرة تفعيؿ أنظمة حكافز يككف معيارىا التزاـ المكظؼ بأخبلقيات األعماؿ كالميف المختمفة في
جامعات قطاع غزة.

 -9ضركرة إعداد دكرات تدريبية تيتـ بتعديؿ سمكؾ المكظؼ ،كدكرات تتعمؽ بحقكؽ المكظؼ ،ككاجباتو.

 -10ضركرة اىتماـ الجامعات الثبلث بأخبلقيات األعماؿ بدرجة كبيرة كأخص بالذكر جامعتي (األقصى،
األزىر) حيث كانت الفركؽ بشكؿ كاضح لصالح الجامعة اإلسبلمية .
ثالثا :مقترحات الدراسات المستقبمية
 -1عبلقة أخبلقيات األعماؿ بأمف كحماية نظـ المعمكمات في المنظمات غير التعميمية.
 -2أثر تنفيذ سياسة أمف المعمكمات عمى الميزة التنافسية لجامعات قطاع غزة.

 -3عبلقة اإلجراءات اإلدارية المطبقة لنظـ المعمكمات بأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع
غزة.
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قائمة المراجع
أكالن :المراجع العربية:
 القرآف الكريـ.


أبك سبت ،صبرم  " .)2005(.تقييـ دكر نظـ المعمكمات االدارية في صنع الق اررات

االدارية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة "،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة
االسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 أبك شنب ،د.عماد أحمد محمد ".)2009(.ادارة كتحميؿ مخاطر أمف المعمكمات" ،مؤتمر أمف
المعمكمات كالحككمة االلكتركنية ،ماليزيا ،ككااللمبكر.
 أبك طبيخ ،ىشاـ".)2008(.مدل التزاـ المداس الدنيا بأخبلقيات مينة التعميـ في محافظات غزة
مف كجية نظر المعمميف"  ،الجامعة االسبلمية.
 أبك قحؼ ،عبد السبلـ .)2005(.إدارة األعماؿ في اإلدارة الدكلية ،المكتب الجامعي الحديث،
اإلسكندرية ،مصر.
 أبك كميؿ ،سعد ".)2011(.تطكير ادكات الرقابة الداخمية ليدؼ حماية البيانات المعدة
الكتركنيا" ،رسالة ماجستير ،جامعة القاىرة ،مصر.
 إدريس ،ثابت  " .)2007(.نظـ المعمكمات اإلدارية في المنظمات المعاصرة " الدار الجامعية.
 أزدم ،عبد هللا" .)2000(.فصكؿ مف األخبلؽ اإلسبلمية" ،ط  ، 1دار األندلس.

 ألفي ،محمد ،العنزم ،حمد ،العنزم  ،عبد السبلـ  " .)2011(.جرائـ االختراقات عبر اإلنترنت
" ،جامعة الككيت  ،دراسة في القانكف الككيتي كالمقارف.
 أميف ،أسامة".)2007(.التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج  "SPSSكمية التجارة الجزء
األكؿ ،الطبعة الثانية  ،جامعة المنكفية ،مصر.

 بحيصي ،كالشريؼ" .(2008( .مخاطر نظاـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية "دراسة تطبيقية
عمى المصارؼ العاممة في قطاع غزة مجمة الجامعة اإلسبلمية)سمسمة الدراسات اإلنسانية (
المجمد السادس عشر ،العدد الثاني.
 بسيكني ،عبد الحميد ". (2007(.حماية الحاسبات كالشبكات مف فيركسات الكمبيكتر كالتجسس
كالممكثات" ،ط ، 2دار الكتب العممية لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.
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 بكػرم ،سػكنيا " .(2000).نظػـ المعمكمػات اإلداريػة المفػاىيـ األساسػية" ،الػدار الجامعيػة لمنشػر
كالطباعة كالتكزيع ،اإلسكندرية ،مصر.
 تايو ،عبلء الديف محمد". )2008( .مدل فعالية إدارة أمف المعمكمات في شركات تكنكلكجيا
المعمكمات في فمسطيف" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،غزة  :الجامعة اإلسبلمية.
 جعافرة ،أحمد ".(2009) .أثر أخبلقيات األعماؿ كالمسئكلية االجتماعية في المككنات ذات
البعد االستراتيجي لممصارؼ في األردف" .

 جمعو ،أحمد.)2010).استيدفت الدراسة " قياس مدل إدراؾ االلتزامات األخبلقية المينية
المعيارية  ،لعينة مف مدققي الحسابات في األردف" .

 جمعية المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف ".)2001(.المسؤكلية االجتماعية كأخبلقيات
اإلدارة " ،عماف :األردف.

 حاج عمي ،عكض" .)2005(.أمنية المعمكمات كتقنية التشفير" ،الطبعة األكلى ،األردف،
عماف:دار الحامد.

 حاج عمي ،عكض .)2008(.مقاؿ بعنكاف ":أمف المعمكمات كالمعايير الدكلية"  ،مجمة المعرفة
العدد –  255فبراير.2008/
 حاج عمي ،عكض" .(2006).التعريؼ بتقنيات التشفير كأمنية المعمكمات" ،جامعة النيميف،
متاح عمى  : http://www.profawad.info/7777.doc /بتاريخ .2014 /10
 حامد ،عمر " .)1999(.إدارة األعماؿ الدكلية "،القاىرة ،المكتبة األكاديمية لمنشر ،الطبعة
األكلى.
 حس ػػيف ،لي ػػث س ػػعدهللا ،كالجمي ػػؿ ،ري ػػـ س ػػعد ،)2009( ،المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة تج ػػاه الع ػػامميف
كانعكاسػػػيا عمػ ػػى أخبلقيػ ػػات العمػ ػػؿ د ارسػ ػػة آلراء عينػػػة مػ ػػف منتس ػػبي بعػ ػػض مستشػ ػػفيات مدينػ ػػة
المكصؿ ،بحث مقدـ إلى المؤتمر العممي الثالث لكمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية ،جامعػة العمػكـ
التطبيقية الخاصة ،المنعقد في نيساف .2009
 حممي ،يحيى " .)1998(.أساسيات نظـ المعمكمات" ،مكتبة عيف شمس ،القاىرة ،مصر.
 حمامي ،عبلء حسيف؛ العاني ".)2007(.تكنكلكجيا أمنية المعمكمات كأنظمة الحماية"، ،
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مقابمة مع أ.د سامي أبك ناصر عميد كمية اليندسة ،جامعة األزىر-غزة 13،أكتكبر.2014

مقابمة مع أ.ياسر صالحة ،مساعد نائب الرئيس لشؤكف تكنكلكجيا المعمكمات ،جامعة

األقصى -غزة 13،أكتكبر.2014


مقابمة ـ.محمكد اليكبي مدير دائرة أمف المعمكمات ،الجامعة االسبلمية-غزة،

14أكتكبر.2014


مقابمة مع ـ .عماد كحيؿ ،مدير دائرة أنظمة المعمكمات ،الجامعة االسبلمية -غزة،



مقابمة مع ـ .حسف داككد ،مدير دائرة الشبكات كالمعمكمات ،جامعة االقصى -غزة،



مقابمة مع ـ .صابر أبك عمرة ،مدير دائرة نظـ المعمكمات ،جامعة االقصى -غزة،



مقابمة مع ـ .محمد أبك حية ،مدير قكاعد البيانات ،جامعة االقصى -غزة16 ،أكتكبر2014



مقابمة مع ـ .محمكد عاشكر ،رئيس قسـ الشبكات كالدعـ الفني جامعة األقصى -خانيكنس،

14أكتكبر2014
16أكتكبر2014
16أكتكبر2014

15أكتكبر2014

144

المػػػػػػػػػػػالحؽ
يهحق رقى ()1
االستبانة لمتحكيـ

جامعػة األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر– غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة

عمادة الدراسات العميا كالبحث العممي

كمية االقتصػػػػػػػػػػػاد كالعمػػػػػػػػػكـ اإلداريػػة
ماجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتير ادارة األعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

انذكزىر .............................................................................. /حفظه هللا ،،،
انسالو ػهٍكى ورحًخ هللا وثركبره ،،،

انًىضىع :رحكٍى قبئًخ اسزقصبء
أتكجو إليكـ بالتقدير كاالحتراـ مثمنا جيكدكـ العظيمة في خدمة البحث العممي ،كباإلشارة لممكضكع أعبله فإنني أقكـ
بإعداد د ارسة بعنكاف:

"ػالقخ أخالقٍبد األػًبل ثأيٍ وحًبٌخ َظى انًؼهىيبد فً جبيؼبد قطبع غسح"
الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير تخصص إدارة األعماؿ ،في جامعة األزىر -غزة ،كلذا أرجك مف
سيادتكـ التكرـ بتحكيـ ىذه القائمة في ضكء خبرتكـ في ىذا المجاؿ.

شاكرا لكن حسن تعاونكن ودهتن خبري بأذن العلي القدير
هع فائق التقدير واالحرتام،،،
انجبحث :أحًذ دمحم جىاهر
E-Mail: a.jawaher@hotmail.com
Mobile: 0598882282
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يهحق رقى ()2

قبئًخ انًحكًٍٍ
ـ

اسـ المحكـ

الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

1

أ.د.سامي أبك ناصر

جامع ػ ػػة األزى ػ ػػر – غػ ػ ػزة

4

د .أحم ػػد محمػػكد

جامع ػ ػػة األزى ػ ػػر – غػ ػ ػزة

5

د .خميؿ حجػ ػ ػػاج

جامع ػ ػػة األزى ػ ػػر – غػ ػ ػزة

6

د .شػ ػػادم التمباني

جامع ػ ػػة األزى ػ ػػر – غػ ػ ػزة

2

د .محم ػ ػػد فارس

جامع ػ ػػة األزى ػ ػػر – غػ ػ ػزة

7

د .مؤمف الحنجكرم

جامع ػ ػػة األزى ػ ػػر – غػ ػ ػزة

8

د .نياي ػػة التمبانػ ػػي

جامع ػ ػػة األزى ػ ػػر – غػ ػ ػزة

3

د .كفي ػ ػػؽ األغ ػػا

جامع ػ ػػة األزى ػ ػػر – غػ ػ ػزة

14

د .كسيـ اليبيػ ػ ػ ػػؿ

الجامعػ ػػة اإلس ػػبلمية – غػ ػزة

13

د .يكسؼ بحػ ػ ػ ػ ػػر

الجامعػ ػػة اإلس ػػبلمية – غػ ػزة

9

أ.د.نظمي أبك مصطفى

جامعػ ػػة األقص ػ ػػى – غػ ػ ػزة

10

د .تامػ ػػر فطػ ػػاي ػػر

جامعػ ػػة األقص ػ ػػى – غػ ػ ػزة

11

د .عبد الحكيـ الطبلع

جامعػ ػػة األقص ػ ػػى – غػ ػ ػزة

12

د .نضػػاؿ عبػ ػػد هللا

جامعػ ػػة األقص ػ ػػى – غػ ػ ػزة

16

د .محمػػد أبك الجبيف

جامعة القدس المفتكحة –غزة

15

د .محمد اشتي ػ ػ ػ ػػكم

جامعة القدس المفتكحة –غزة

*األسًبء يررجخ أثجذٌب حست اسى انجبيؼخ ثى اسى انًحكى
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يهحق رقى ()3
االسزجبَخ
جامعػة األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر– غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة

عمادة الدراسات العميا كالبحث العممي

كمية االقتصػػػػػػػػػػػاد كالعمػػػػػػػػػكـ اإلداريػػة
ماجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتير ادارة األعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

استبانة
األخ /ت الكريـ/ة  ………………….................................................حفظؾ هللا ،،،
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

تحية طيبة كبعد:

يسرني تفضمكـ بإعطائي جزءان مف كقتكـ الثميف لئلجابة عف أسئمة االستبانة لمتعرؼ الى عالقة

أخالقيات األعماؿ بأمف كحماية نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة بيدؼ استكماؿ متطمبات

الحصكؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ مف جامعة األزىر ،كسيشمؿ مجتمع الد ارسة جميع

العامميف بمراكز/أقساـ نظـ المعمكمات في جامعات قطاع غزة كالعامميف باألقساـ المختمفة التي تنفذ

أعماليا مستفيدة مف خدمات نظـ المعمكمات التي تخدـ أعماؿ تمؾ الجامعات فأرجك منكـ التكرـ بتعبئة
ىذه االستبانة ،آمبل تكخي الدقة كالمكضكعية ،كاف تعاكنكـ سيككف سببا في نجاح ىذه الدراسة
كالكصكؿ الى نتائج مفيدة عمميا كاداريا كاقتصاديا ،بكضع عبلمة( )في الخانة التي تمثؿ كجية

نظركـ كفؽ تدرج خماسي):كبير جدا ،كبير ،متكسط ،قميؿ ،قميؿ جدا( عمما بأف المعمكمات الكاردة في
ىذه االستبانة ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.

شاكرا لكن حسن تعاونكن ودهتن خبري بأذن العلي القدير
الباحث /أحمد محمد جكاىر

0598882282

147

أكالن :المعمكمات العامة:
يرجى التكرـ باختيار البديؿ المناسب لكؿ عبارة مف العبارات التالية بكضع اشارة (: )

القسـ األكؿ المعمكمات الشخصية :
 .1الجامعة:
جامعة األزىر

الجامعة اإلسبلمية

 .2الجنس:
 .3العمر:

 .4المؤىؿ العممي :

أنثى

ذكر
 – 20أقؿ مف  30سنة

 -30أقؿ مف  40سنة

 -40أقؿ مف  50سنة

أكثر مف  50سنة
بكالكريكس

دبمكـ
ماجستير

 .5المسمى الكظيفي :

 - 6عدد الدكرات:

 – 7سنكات الخدمة:

جامعة األقصى

دكتكراه

عميد

مدير

نائب عميد

نائب مدير

رئيس قسـ

مبرمج

فني

أقؿ مف  5دكرات

 -5أقؿ مف  10دكرات

 -10أقؿ مف  15دكرة

أكثر مف  15دكرات

أقؿ مف  5سنكات

 -5أقؿ مف  10سنكات

 –10أقؿ مف  15سنة

 5سنة فأكثر
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ثانيان :محاكر الدراسة

أخي الفاضؿ :آمؿ تحديد رأيؾ بكضكح بكضع عبلمة (√) في المكاف المناسب لمعبارات التالية:

3

تيتـ اإلدارة العميا في الجامعة بأمف المعمكمات.

4

يتـ مراجعة كتطكير سياسة أمف المعمكمات بشكؿ دكرم

5

صبلحيات الدخكؿ لممعمكمات تعطى حسب المستكل

كبير جدا

2

تكجد جية مكمفة بمتابعة سياسة أمف المعمكمات في

كبير

1

تكجد في الجامعة سياسة مكتكبة ألمف المعمكمات.

متكسط

أمف كحماية نظـ المعمكمات

قميؿ

ـ

قميؿ جدا

المحكر األكؿ:

5

4

3

2

1

الجامعة.

اإلدارم.

6

تغمؽ صبلحيات المستخدـ بعد فترة مف عدـ نشاطيا.

7

يكجد طرؽ لئلببلغ عف الحكادث ذات العبلقة بأمف

8

تكفر قكاعد البيانات المستخدمة مستكيات أمنية متعددة.

9

يتـ كقاية النظاـ عف طريؽ برامج مكافحة الفيركسات.

المعمكمات.

 10تستخدـ آليات تشفير لحماية البيانات.
 11يتدرب العامميف عمى النظـ المحكسبة دكريا لتنمية ميارتيـ
األمنية.

 12تكجد ضكابط لتبادؿ المعمكمات مع الجيات الخارجية.
كبير جدا

كبير
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متكسط

5

4

3

قميؿ

األخالقيات الشخصية

2

قميؿ جدا

ـ

المحكر الثاني:

1

1

يحرؾ المكظؼ األخبلقيات اإلسبلمية في معاممتو مع
اآلخريف.

2

تؤثر أخبلؽ المسؤكؿ عمى أداء المكظفيف بالجامعة.

3

يبمغ المكظؼ عف المخالفات في الجامعة بسرعة كأمانة.

4

تؤثر البيئة المحيطة بالفرد عمى مسمكياتيـ بشكؿ كاضح.

5

يمتزـ المكظؼ بقيـ المجتمع كتقاليده في سمككو كمظيره.

6

ينصح المكظؼ زمبلءه إذا كجد منيـ تقصير في العمؿ.

7

يمتزـ المكظؼ بالجانب األمني بدرجة كبيرة.

8

كجكد الكالءات السياسية يؤدم إلى تفشي ظاىرة الفساد.

9

الزمبلء كاألصدقاء ليـ تأثير عمى الفرد.

 10يتحمى المكظؼ بالتكاضع في تعاممو مع زمبلءه

4

كبير جدا

3

يتابع المسئكؿ كؿ الخطكات كفقا لؤلنظمة لضماف سير
العمؿ.

يشرؾ المسئكؿ المستكيات المختمفة مف العامميف في اتخاذ

القرار.

يشجع المسئكؿ العامميف عمى حؿ المشكبلت بطريقة

مبتكرة.

5

يطرح المسئكؿ كجية نظره بشكؿ قابؿ لمتفاكض.

6

يناقش المسئكؿ القرار الم ارد اتخاذه بصكرة جماعية.

7

يكمؼ المسئكؿ العامميف بأعماؿ تتفؽ مع قدراتيـ.

8

يراعي المسئكؿ المكضكعية في تقييـ العامميف

9

يتبع المسئكؿ اسمكب الرقابة الشديدة لمتابعة أعماؿ
العامميف
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كبير

2

تكجد سياسة كاضحة لمعمؿ داخؿ الجامعة.

متكسط

1

5

4

3

قميؿ

ـ

التنظيـ اإلدارم

2

قميؿ جدا

المحكر الثالث:

1

 10يتجاكز المسئكؿ آ ارء العامميف كيعتبر النقاش اىدا ار لمكقت.

4

يمتزـ المكظؼ بالق اررات اإلدارية في الجامعة.

5

يستشعر المكظؼ المسؤكلية الممقاة عمى عاتقو في العمؿ.

6

يبذؿ المكظؼ قصارل جيده إلنجاز أم عمؿ يكمؼ بو.

7

يحسف المكظؼ المعاممة مع الجميكر بدكف تأخير العمؿ.

8

يحافظ المكظؼ عمى الماؿ كالممتمكات العامة

9

يؤدم المكظؼ عممو بنفسو بدقة كأمانة.

كبير جدا

3

يشعر المكظؼ باالنتماء الى الجامعة بصكرة كاضحة.

كبير

2

تتصؼ القكانيف كالق اررات اإلدارية بالمركنة في الجامعة.

متكسط

1

يمتزـ المكظؼ بالقكانيف كالتشريعات الكظيفية

5

4

3

قميؿ

ـ

القكانيف كالمكائح كالتشريعات

2

قميؿ جدا

المحكر الرابع:

1

 10يحترـ المكظؼ مكاعيد العمؿ .

ترسـ الجامعة لنفسيا سياسة أخبلقية خاصة كمؤسسة
تعميمية.

4

تعمؿ الجامعة عمى ترسيخ األخبلقيات الجيدة في المجتمع .

5

تعتمد الجامعة في خطتيا مادة أخبلقيات األعماؿ كمتطمب

6

يعتمد السمكؾ األخبلقي مف معايير التقييـ السنكم في

دراسي.
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كبير جدا

3

حكليا.

كبير

2

تتكافؽ المدكنات األخبلقية في الجامعة كمعتقدات المجتمع

متكسط

1

تصدر الجامعة مدكنات أخبلقية خاصة بنظـ المعمكمات .

5

4

3

قميؿ

قكانيف السمكؾ األخالقي (المدكنات األخالقية)

2

قميؿ جدا

المحكر الخامس:

1

الجامعة.

7

تكرـ الجامعة الممتزميف أخبلقيا مف العامميف سنكيا.

8

يتـ تدريب العامميف عمى السمكؾ الجيد في الجامعة

9

تعاقب الجامعة الغير ممتزميف أخبلقيا مف العامميف.

 10يرتبط نظاـ الحكافز بااللتزاـ األخبلقي في الجامعة

5

كبير جدا

4

كبير

3

متكسط

2

تساعد سياسات الجامعة المتبعة بتعزيز ثقافة االلتزاـ لدل

قميؿ

1

تكفر الجامعة مناخ جيد مف القيـ لمساعدة المكظؼ بتنفيذ

قميؿ جدا

ـ

المحكر السادس :ثقافة المنظمة

5

4

3

2

1

ميامو.

المكظؼ.
تقيـ الجامعة دك ارت تدريبية لتعريؼ المكظؼ بحقكقو
ككاجباتو.
تستثمر الجامعة قدرات العامميف بإشراكيـ في اتخاذ
الق اررات.
تيتـ الجامعة بالعنصر البشرم ألنو مف المكارد الميمة
في الجامعة.

6

تقدـ األفكار بحرية مف العامميف لتطكير السياسات

7

يعمؿ المكظفيف في الجامعة ضمف فرؽ عمؿ لتأدية

8

تتعرؼ الجامعة عمى ميكؿ كرغبات المكظفيف لتحسيف

9

تمنح الحكافز لممكظفيف تبعا لجيكدىـ كانجازاتيـ في

في الجامعة.
أعماليـ.

اإلنتاجية.

الجامعة.

 10يقكـ المكظؼ بميامو ككاجباتو طالما حصؿ عمى حقكقو
الكظيفية

شكر ًا جلهودمك ،انهتى الاس تبيان ،،،
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ملحق رقم ()4

اسئهخ انًقبثهخ فً صىررهب انُهبئٍخ
 -1ىؿ تكجد إدارة متخصصة لنظـ المعمكمات في جامعتكـ؟ (ال) فكيؼ تؤدم نظـ المعمكمات أعماليا؟
(نعـ( فما ىي اختصاصاتيا؟

 ما ىك المسمى الفعمي لمقسـ المسئكؿ مباشرة عف نظـ المعمكمات ؟ متى تأسس القسـ ؟ كما ىي مراحؿ تطكره ؟ نبذة تاريخية اف أمكف؟ -ماىي الرؤية ،الرسالة ،كالغايات ،كماىي الخدمات التي تقدمكنيا؟

 -2ىؿ ىناؾ سياسة مكتكبة ألمف المعمكمات في جامعتكـ؟ (نعـ) ماىي ىذه السياسة ككيؼ يتـ تطبيقيا
كأىـ ىذه الخطكط العريضة لمسياسة؟(،ال) لماذا ال تككف سياسة نظـ المعمكمات مكتكبة؟

 -3ىؿ تتـ م ارجعة دكرية ألمف المعمكمات في جامعتكـ؟ (ال) لماذا  (،نعـ) ماىي األسباب؟
 -4ىؿ يتـ إجماؿ التيديدات التي مف الممكف التعرض ليا كبدكره السؤاؿ االشمؿ ىؿ تقكمكف بإدارة
كتحميؿ المخاطر؟ ألنكاع كنسب التيديدات كالثغرات االمنية التيديدات بأنكاعيا:
 التيديدات الغير متعمدة -التيديدات المتعمدة.

 التيديدات الطبيعية. -االخطاء التقنية.

 االخطاء االدارية. -5ىؿ يستطيع المكظفكف في الجامعة التعامؿ مع متطمبات سياسة أمف المعمكمات بالجامعة) نعـ(
فكيؼ ذلؾ؟ (ال) فمماذا ال يستطيعكف كماىي الكسائؿ لدفعيـ لذلؾ؟

 -6ىؿ يكجد قسـ لمتدريب متخصص عمى نظـ المعمكمات في جامعتكـ (ال) فكيؼ تطكركف أداء
العامميف في ىذا المجاؿ (نعـ( فماذا يقدـ لمجامعة مف مياـ كأعماؿ؟

 -7ىؿ تركف في المكقع الفيزيائي لنظـ المعمكمات مكقعا مناسبان؟ ماذا عف كسائؿ الحماية المتبعة؟
 -8ما ىي كسائؿ الحماية المادية؟

 -كسائؿ الحماية الفنية التقنية(،Firewall،Access Controlالتشفير).

 كسائؿ الحماية التنظيمية االدارية(االختراقات ،تسريب المعمكمات،األخطاء). -خطط التطكير كالتعمـ مف االخطاء.

 -9ىؿ يتـ تقييـ العامميف في نظـ المعمكمات تبعا لمكفاءة كاألخبلقيات معا؟
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