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ABSTRACT
This research aimed at recognizing Information Security Policies (ISP) and its
relationship with the Effectiveness of Management Information Systems (MIS) in
the Palestinian universities in Gaza Strip. The researcher used the “Descriptive
Analytical” approach. She used a questionnaire as a research tool, and she used a
"Stratified Random Sample” to explore viewpoints of the research sample which
was (169) male and female employees, who work in IT centers / units and the
employees who use MIS in their daily work at the administrative departments in
(Islamic University – Gaza, Al-Azhar University - Gaza, and Al-Quds Open
University - Gaza Strip branches). Collected questionnaires were (152), with a
response rate of (89.94%).
Research has concluded with a number of results, among which:
- Research sample has shown a high degree of agreement on the “Information
Security Policies (ISP)” dimensions (Risk Assessment of Information
Security, Senior Management Support, Reviewing and Updating of ISP,
Enforcement of ISP, Training and Awareness of ISP). Those dimensions
together gained a rate of (74%).
- Research sample has shown a high degree of agreement on the field of the
“Effectiveness of MIS”, with a rate of (81%).
- There is a statistical relationship at significant level (α ≤ 0.05) between ISP,
and the Effectiveness of the MIS in the Palestinian universities in Gaza Strip.
- There are significant differences at a significant level (α ≤ 0.05) in the
responses of the research sample on “ISP field”. Those differences are due to
the employee's work place; gender; academic major. Meanwhile, significant
differences at a significant level (α ≤ 0.05) in the responses of the research
sample on “Effectiveness of MIS” field are due to the employee's work place
and age.
Research has introduced a number of recommendations, among which:
- The universities should support the Information Security Policies from the
process of risk assessment and creation of ISP to the process of continuous
reviewing and updating of ISP.
- The Universities have to measure the effectiveness of their MIS periodically,
to enhance this effectiveness and improve it regularly.
- It is necessity to attract the attention of the researchers to elaborate with more
research about ISP and its impact on Information Systems.
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مقادمة
يشهدًالعالمًتقدم اًمتسارع اًفيًكافةًالمجالتً،وخاصةًفيًالمجالًالتكنولوجيًالذيًيشهدًيوميًاًتغيراتًوتقلًباتً
جديدةًبشكلًمتسارعً.فتزدادًالتقنياتًالتيًنستخدمهاً،وتزدادًالمعلوماتًالتيًنعتمدًعليهاًفيًمجالتًحياتناً

المختلفةًيومًاًبعدًيومً .

إنًًكثرةًحجمًالمعلوماتًالمستخدمةًزادًمنًصعوبةًمراجعتهاًوالحصولًعليهاً،باإلضافةًإلىًزيادةًالمعامالتً
يةً.وبناء ًعلىًذلكً،اتجهًتفكيرًالقائمينًبتصميمًوبناءًالنظمًفيًإيجادًنظمً
اليوميةًوتعقًدًالعملياتًاإلدار
ا
معلوماتًإداريةًتستخدمًالتقنياتًالحديثةً،وتساهمًفيًتدعيمًعملياتًاتخاذًالق ارراتًالمختلفةًمنًخاللًتوفيرً

المعلومات ًالمفيدةًلإلدارةًفيًالوقتًالمناسبًوبالدقةًوالكميةًالمناسبتينً(تعلبً،2011ً،صًً.)24وكلماً

ازدتًفاعليةًهذهًالنظمً،كلماًساهمتًبشكلًأكبرًفيًتسهيلًتبادلًالمعلوماتًوتوفيرهاًبالخصائصًالمطلوبةً
(الطائيً،2004ً،صًً ً.)177
إنً ً التوسعًالكبيرًفيًتبادلًالمعلوماتًوانتقالهاًمنًمكانًآلخرً،أنشأًالهتمامًبأمنًوسالمةًهذهًالمعلوماتً
والمحافظةًعلىًتكاملهاًوعلىًوصولهاًسليمةًللشخصًالمعنيًوحدهًدونًغيرهً(داودً،2004ً،صً ً.)37

يًعتبرًتوفيرًالحمايةًالالزمةًللبياناتًمنًأهمًاألمورًالتيًيجبًأخذهاًبعينًالعتبارًعندًدراسةًأمنًالمعلوماتً
إلمكانًالستفادةًمنهاًبشكلًمتكاملًودقيقً،وانًوضعًالحمايةًالمناسبةًوالمتكاملةًللمعلوماتًيحتاجًلتطبيقً
مجموعةًمنًاإلجراءاتًاألمنيةً،إضافةًإلىًتطبيقًسياساتًمعينةً،كماًتحتاجًلكادرًبشريًواعيًلمهمتهً،

والى ًجهد ًووقت ًوموارد ًمالية ًوفنية ًمناسبة ًلوضع ًنظام ًحماية ًمناسب ً(السرحانً ،والمشهدانيً،2001ً ،

صً .)67

إنً ًتزايدًعددًالعاملينًفيًالمؤسساتً،وتزايدًنظمًالمعلومات ًبأنواعهاًالمختلفةً،أدىًإلىًزيادةًصعوبة ًإدارةً
معلوماتًالمنظمةً،ولضمانًأمنًالمكوناتًالبرمجيةًوالماديةً،ولتشجيعًالموظفينًعلىًاتباع ًسلوكيات ًأمنً
المعلوماتًيجبًعلىًالمنظماتًاستخدامًسياساتًأمنًالمعلوماتً(العوضيً،ورينودً،2007ً،صً.)1تًعتبرً

سياساتًأمنًالمعلوماتًالبذرةًالتيًتنتجًنظاماًآمناً،إذاًماًتمًحسنًتخطيطهاً،إنجازهاً،ترتيبهاً،توزيعهاًعلىً
أفرادًنظمًالمعلوماتً،وادارةًتنفيذهاًوممارستهاً،وقبلًكلًهذاًرعايتهاًمنًقبلًاإلدارةًالعلياً،ومنًثمًعملياتً

الرقابةًلتعديلهاًوتحسينهاً(الدنفً،2013ً،صًً .)84
إنهًمنًالضروريًأنًتسعىًالحكوماتًوالمنظماتًعلىًكافةًتوجهاتهاًفيًتأكيدًأهميةًاألخذًبأمنًالمعلوماتً
والتوجيهاتًوالمعاييرًالمنظمةًلهً،باإلضافةًإلىًضرورةًالتواصلًوالتعاونًوالتنسيقًفيًتنفيذًأمنًالمعلوماتً
علىًكافةًالمستوياتًالمؤسسيةًوالقطاعيةًوالقوميةًوالدوليةً(الشبليً،2009ً،صً .)257

وبماًأنًالجامعات الفلسطينيةًفيًقطاعًغزةًتعتمدًعلى ًتكنولوجياًالمعلوماتًوالتصالتًوتستثمرًفيًبناءً
نظمًالمعلوماتًللقيامًبعملياتهاًالتشغيليةًعلىًصعيدًاألعمالًاليوميةً،كماًوتمكًنًاألكاديميينً ،اإلداريينً،

منًالدخولًإلىًهذهًالنظمًواًجراءًالعملياتًالمختلفةًللوصولًللمعلوماتًالتيً
ً
والطالبً،وأصحابًالعالقةً
2

تناسبهمًعبر ًالشبكةًالمحليةًأوًالويبً،لذا ًفعلىًالجامعاتًالعملًعلىًضمانًحمايةًبياناتهاً،والعملًعلىً
الجراءات ًالتيًتمكًنهمًمنًالحفاظًعلى ًهذهً
وضعًخططًواضحةًللعاملينًليكونواًعلىًعًلم ًجيد ًبالقواعدًو ً

البياناتً ،ولهذا ًكله ًكان ًمن ًالمهم ًالهتمام ًبفهم ًودراسة ًسياسات ًأمن ًالمعلومات ًوعالقتها ًبفاعلية ًنظمً
المعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًبقطاعًغزةً .
تناقشًالباحثةًفيًهذاًالفصلًاإلطارًالعامًللبحثًوالذيًيشمل ًكالا ًمن ًمشكلةًالبحثً،متغيراتهً،فرضياتهً،
أهدافهً،أهميتهً،الحدودًالزمانيةًوالمكانيةً،باإلضافةًلمناقشةًالمصطلحاتًالرئيسةًللبحثً .

أوالً :مشكلة البحث
تنبعًأهميةًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًمنًالدورًالكبيرًالذيًتلعبهًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًنجاحً

المؤسساتً،فبالقدرًالذيًتتصاعدًفيهًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،تزيدًالقدرةًعلىًإنجازًالوظائفًاإلداريةً
بدقةًوانتظامً(الطائيً،2004ً،صً .)177
من ًخاللًإطالع ًالباحثةًعلى ًالدراسات ًالسابقة ًبخصوصًموضوع ًالبحثً ،لحظت ًالباحثة ًوجود ًبعضً

القصور ًفي ًوحدات ًومراكز ًتكنولوجيا ًالمعلومات ًفي ًالجامعاتً ،حيث ًأنه ًفي ًدراسة ًالمصري ً(ً،2007
صً)66لمًيجدًالباحثًخطةًاستراتيجيةًلمراكزًتكنولوجياًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً،
معًأنًهذهًالخطةًهيًالمنارةًالتيًيسعىًكلًمركـزًللوصولًإليهاً،وهيًالخطةًالتيًسينبثقًعنهاًالخططً

الخاصة ًبنظم ًالمعلومات ًاإلداريةً .كما ًتوصلت ًدراسة ًالديراوي ً(ً ،2014صً )105إلى ًأن ًالجامعاتً

الفلسطينيةًفيًقطاعًغزة ًبحاجةًلتوضيحًرسالةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية ًفيهاً،وأنًأهدافًنظم ًالمعلوماتً

اإلداريةًفيها ًغيرًواضحةًبشكلًكاملًللعاملينً،ومنًخاللًالمقابالتًالتيًأجراهاًالديراويًمعًالمسؤولينً،
فإنهًلمًيجدًخططًاستراتيجيةًمنفصلةًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتً .كماًأن ًدراسة ً(أبوًسبتً،

ً )2005أوضحتًأنًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمستخدمةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةًلًتوفرً
البدائلًللحلولًالممكنةًللمشاكلًالمطلوبًاتخاذًقرارًبشأنهاً،فيًحينًأنًدراسةًعبدًالرحمنً(ً،2001صً)2

أشارتًإلىًأنًالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًلهًأثرًفعالًعلىًتلكًالنظمً .

تعتبرًسياساتًأمنًالمعلوماتًأحدًمكوناتًًISO27002التابعًلمنظمةًالمعاييرًالدوليةًً،ISOوهوًالموجهً
لضوابطًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسساتًوذلكًحسبًموقعًً.(www.iso27001security.com) ISOوانً

تضمينًسياساتًأمنًالمعلوماتًضمنًالخطةًالستراتيجيةًلنظمًالمعلوماتًيًكفلًالجودةًوالسريةًللمعلوماتً
)ً،(Doherty & Fulford, 2006, p.8حيثًأشارتًدراسةًالدنفً(ً،2013صً)170إلىًأنًبناءًسياسات

أمن المعلومات ،والعمل علىًنشرها وتطبيقها ،والقيام بتطويرها ومراجعتها وتقييم المخاطر بشكل دوريًيؤثرً
علىًنظمًالمعلوماتًتأثي ًارًإيجابيًاً ً.
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بناءًعلىًماًسبقً،ومنًخاللًاطالعًالباحثةًعلىًالدراساتًالسابقةً،اتضحًوجودًقصورًفيًنظمًالمعلوماتً
ا
فيًالجامعاتً،فيًالوقتًالذيًلمًتجدًفيهًالباحثةً–علىًحدًمعرفتهاًً-أيًمنًالدراساتًالتيًناقشتًسياساتً

أمنًالمعلوماتًفيًقطاعًغزةً ً.

درست ً الباحثة ًمن ًخالل ًهذا ًالبحث ًعالقة ًسياسات ًأمن ًالمعلومات ًبفاعلية ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًفيً
الجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً،حيثًأنًالتوصياتًوالنتائجًلهذاًالبحثًكماًتتوقعًالباحثةًستشكلًخطةً

إرشاديةًلمتخذيًالقرارًللتعرفًعلىًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةًومعرفةً
وبناءًعلىًماًسبقًيمكنًصياغةًمشكلةً
عالقتهاًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،وايجادًالحلولًالمناسبة ًً.ا

البحثًمنًخاللًالسؤالًالرئيسًالتالي:

ما عالقة سياسات أمن المعلومات بفاعلية نظم المعلومات اإلادايية ي الجامعات الفلسطينية ي قطاع غزة؟
ويتفرعًمنهًاألسئلةًالفرعيةًالتاليةً :
 .1ماًعالقةًدعمًاإلدارةًالعلياًلسياساتًأمنًالمعلوماتًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتً
الفلسطينيةًفيًقطاعًغزة؟ ً

 .2ماًعالقةًتقديرًمخاطرًأمنًالمعلوماتًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيً
قطاعًغزة؟ ً

 .3ماًعالقةًالتدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلوماتًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتً
الفلسطينيةًفيًقطاعًغزة؟ ً

 .4ماًعالقةًفرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلوماتًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةً
فيًقطاعًغزة؟

 .5ماًعالقةًمراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلوماتًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتً
الفلسطينيةًفيًقطاعًغزة؟ ً

 .6هلًهناكًفروقًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةً

فيًقطاعًغزةًتعزىًللمتغيراتًالشخصيةً(مكانًالعملً،الجنسً،العمرً،المسمىًالوظيفيً،سنواتً

الخبرةً،المؤهلًالعلميً،التخصصًالعلميً،الدوراتًالتدريبية)؟

 .7هلًهناكًفروقًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجال ًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية ًفيًالجامعاتً
الفلسطينيةًفيًقطاعًغزةًتعزىًللمتغيراتًالشخصيةً(مكانًالعملً،الجنسً،العمرً،المسمىًالوظيفيً،

ً

سنواتًالخبرةً،المؤهلًالعلميً،التخصصًالعلميً،الدوراتًالتدريبية)؟

ً
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ثانياً :متغييات البحث
 .1المتغيي المستقل :سياسات أمن المعلومات (ً،)ISPويتفيع منهً :
أ .دعمًاإلدارةًالعلياً(.)Senior Management Support
ب .تقديرًمخاطرًأمنًالمعلوماتً(.)Risk Assessment of Information Security

ج .التدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلوماتً(.)Training and Awareness of ISP

د .فرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلوماتً(.)Enforcement of ISP

ه .مراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلوماتً(.)Reviewing and Updating of ISP

 .2المتغيي التابع :ياعلية نظم المعلومات اإلادايية (.)Effectiveness of MIS
يمثلًالشكلًرقمً(ً)1نموذجًاًتوضيحيًاًلمتغيراتًالبحثًوالعالقةًبينها.
ً

المتغيرات الشخصية

ً

(مكان العمل ،الجنس ،العمي ،المسمى الوظيف  ،سنوات الخبية ،المؤهل العلم  ،التخصص العلم  ،الادويات التادييبية)

ً
ً

المتغير المستقل

المتغير التابع

سياسات أمن المعلومات

فاعلية نظم المعلومات اإلدارية

ً

دعم اإلدارة العليا

ً

تقدير مخاطر أمن المعلومات

ً
ً
ً
ً
ً

التدريب والتوعية بسياسات أمنًالمعلومات
فرضًتنفيذ سياسات أمنًالمعلومات
مراجعة وتحديث سياسات أمن المعلومات

شكل يقم ( :)1متغييات البحث
المصادي :أعاد بواسطة الباحثة باالعتمااد على الادياسات السابقة واإلطاي النظيي

وقاد اعتمادت الباحثة ي استنباط أبعااد المتغيي المستقل (سياسات أمن المعلومات) على مصاديين ،وهماً :
 .1الكتبًالتيًناقشتًإدارةًأمنًالمعلوماتً،وسياساتًأمنًالمعلومات.

 .2الدراساتًالسابقةًالتيًتناولتًسياساتًأمنًالمعلوماتً،وادارةًأمنًالمعلوماتً،جدولًرقمً(.)4
ً
ً
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ثالثاً :ييضيات البحث
 .1الفيضية اليئيسة األولى:
يوجدًعالقةًذاتًدللةًاحصائيةًعندًمستوىًدللةً(ً)αً≥ً0.05بينًسياساتًأمنًالمعلوماتًوفاعليةًنظمً

المعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة .ويتفيع منها الفيضيات الفيعية التاليةً :

أ .يوجدًعالقةًذاتًدللةًاحصائيةًعندًمستوىًدللةً(ً)αً≥ً0.05بينًدعمًاإلدارةًالعلياًلسياساتًأمنً
المعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.

ب .يوجدًعالقةًذاتًدللةًاحصائيةًعندًمستوىًدللةً(ً)αً≥ً0.05بينًتقديرًمخاطرًأمنًالمعلوماتً
وفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.

ج .يوجدًعالقةًذاتًدللةًاحصائيةًعندًمستوىًدللةً(ً)αً≥ً0.05بينًالتدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنً
المعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.

د .يوجد ًعالقة ًذات ًدللة ًاحصائية ًعند ًمستوى ًدللة ً( )αً ≥ً 0.05بين ًفرض ًتنفيذ ًسياسات ًأمنً
المعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.

ه .يوجدًعالقةًذاتًدللةًاحصائيةًعندًمستوىًدللة ( )αً≥ً0.05بينًمراجعةًوتحديثًسياساتًأمنً
المعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.

 .2الفيضية اليئيسة الثانية:
توجدًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًدللة ( )α ≥ 0.05فيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًسياساتً

أمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةًتعزىًللمتغيراتً(مكانًالعملً،الجنسً،العمرً،المسمىً
الوظيفيً،عددًسنواتًالخبرةً،المؤهلًالعلميً،التخصصًالعلميً،الدوراتًالتدريبية)ً .
 .3الفيضية اليئيسة الثالثة:
توجدًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًدللة ( )α ≥ 0.05فيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًفاعليةً

نظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةًتعزىًللمتغيراتً(مكانًالعملً،الجنسً،العمرً،

المسمىًالوظيفيً،عددًسنواتًالخبرةً،المؤهلًالعلميً،التخصصًالعلميً،الدوراتًالتدريبية)ً .
يابعاً :أهاداف البحث
ً .1دراسةًالعالقةًبينًسياساتًأمنًالمعلوماتًبأبعادهاًالخمسةً(دعمًاإلدارةًالعلياً،تقديرًمخاطرًأمنً
المعلوماتً،التدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلوماتً،فرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلوماتً،مراجعةً
وتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات)ًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعً

غزة.

 .2معرفةًمستوىًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.

 .3بيانًمستوىًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.
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ً .4الوقوفًعلىًالفروقًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجال ًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتً
الفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.

ًاإلدارية ًفيً
ً
 .5الوقوف ًعلى ًالفروق ًفي ًاستجابات ًالمبحوثين ًعلى ًمجال ًفاعلية ًنظم ًالمعلومات
الجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.

 .6تقديمًمجموعةًمنًالتوصياتًالتيًتهدفًلدعم ًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةً
فيًقطاعًغزةًً،وزيادةًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.

خامساً :أهمية البحث
 .1األهمية العلمية :تتوقعًالباحثةًأنًيكونًهذاًالبحثًمًرجعًاًمهمًاًللباحثينًوالدارسينً،كماًأنهًسيكونً
اء ًللمكتبة ًالعربية ًومراكز ًالبحث ًالعلميً ،حيث ًأنه ًيلقي ًالضوء ًعلى ًقضية ًهامة ًوهي ًعالقةً
اثر ا

سياساتًأمنًالمعلوماتًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً،

لمًيتمًالتطرقًلهذاًالموضوعًمنً
ً
حيثًأنهًيعتبراًموضوعًاًحديثًاًوجديدًاً،وعلىًً-حدًعلمًالباحثةًً-

قبلً،كماًأنهًبعدًإطالعًالباحثةًعلىًالدراساتًالسابقةًوجدتًأنًتلكًالدراساتًركزتًبشكلًأكبرً
علىًمفهومًإدارةًأمنًالمعلوماتًبشكلًعامً،فيًحينًعانتًسياساتًأمنًالمعلوماتًمنًقلةًالدراساتً

العربية.

 .2األهمية التطبيقية :تكمنًأهميةًالبحثًالتطبيقيةً،فيًأنًهذاًالبحثًسوفًيساعدًصناعًالقرارًفيً
الجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةًعلىًالتعرفًعلىًأهميةًسياساتًأمنًالمعلوماتًوعالقتهاًبفاعليةً

نظمًالمعلوماتًاإلداريةً.كماًيمكًنًصناعًالقرارًفيًالجامعاتًمنًالعتمادًعلىًنتائجًالبحثًلتطبيقً

سياساتًأمنًالمعلوماتًالتيًستنعكسًباإليجابًعلىًرفعًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً.حيثًأنهً
منًالمتعارف ًعليهًأنًنظم ًالمعلوماتًاإلداريةًلها ًدورًرئيسيًفيًإنجازًاألعمالًفيًالجامعاتً

الفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.

 .3األهمية للباحثة :المساعدةًفيًالحصولًعلىًدرجةًالماجستيرًفيًإدارةًاألعمالً،كماًأنهًيضيفً
للباحثةًالمعرفةًوالخبرةًفيًمجالًالبحثًالعلميً،وكذلكًفيًمجاليًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوأمنً

المعلوماتً.

ساادساً :حادواد البحث
سوفًتقتصرًحدودًالبحثًعلىًماًيليً :
 .1الحادواد المكانية :تتمثل ًفي ًالجامعات ًالفلسطينية ًالثالثة ًالتاليةً :جامعة ًاألزهرً -غزةً ،الجامعةً
اإلسالميةًً-غزةً،فروعًجامعةًالقدسًالمفتوحةًً-قطاعًغزة.

 .2الحادواد الزمانية :العامًالدراسي 2015ً–ً2014م.
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ووحداتًتكنولوجياًالمعلوماتً،باإلضافةًللعاملينًالذينًيستخدمونً
 .3الحادواد البشيية :العاملينًفيًمراكزً ً
نظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًأثناء ًعملهم ًاليومي ًفي ًالعمادات ًوالدوائر ًاإلدارية ًفي ًالجامعات ًالثالثةً
(الجامعةًاإلسالميةً –غزةً،جامعةًاألزهرً –غزةً،جامعةًالقدسًالمفتوحةً –فروعًقطاعًغزة)ً.

 .4الحادواد الموضوعية :بحث ًعالقة ًسياسات ًأمن ًالمعلومات ًبفاعلية ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًفيً
الجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.
سابعاً :مصطلحات البحث
عرفتًالباحثةًمصطلحاتًالبحثًتعريفاتًإجرائيةً،كماًيليً :
 .1أمن المعلومات ( :)ISمجموعة من اإلجراءات اإلدارية والتقنية التي يتم اتخاذها لضمان توفير
الحماية الالزمة للمعلومات من التهديدات الداخلية أو الخارجية
 .2سياسات أمن المعلومات ) :)ISPمجموعة اإلجراءات والقواعد األمنية التي تساهم في تعريف
المستخدمين بمسؤولياتهم وواجباتهم لضمان أمن وحماية المعلومات.
 .3نظم المعلومات اإلادايية )ً :)MISمجموعة من الموارد الحاسوبية والبشرية والبيانات التي تتفاعل
وتتكامل مع بعضها البعض لتوفير المعلومات الالزمة التخاذ القرارات.
 .4فاعلية نظم المعلومات اإلدارية (ّ :)Effectiveness of MIS
تتمثل بمدى قدرة نظم المعلومات
اإلدارية على تحقيق أهدافها المرسومةً .
 .5الجامعات الفلسطينية ي قطاع غزة )ً:)Palestinian Universities in Gaza Stripيعرفً
القانونًرقمً(ً)11لسنةًً1998بشأنًالتعليمًالعاليًمنًمنظومةًالتشريعاتًالفلسطينيةًفيًالمادةًرقمً

(ً)10لتصنيف مؤسسات التعليم العاليًالجامعاتًبأنها "المؤسسات التي تضم كلًمنهاًماًلًيقلًعنً
ثالث كلياتًجامعياتًوتقدمًبرامجًتعليميةًتنتهيًبمنحًدرجةًالبكالوريوس ً"الدرجةًالجامعيةًاألولى"ً
وللجامعةًأنًتقدمًبرامجً للدراساتًالعلياًتنتهيًبمنحًدرجةًالدبلومًأوًالماجستيرًأوًالدكتوراهً،ويجوزً
لهاًأنًتقدمًبرامجًتعليميةًبمنحًشهادةًالدبلومًوفقًأنظمةًالدبلوم"ً،وذلكًحسبًديوانًالفتوىًًوالتشريعً

التابعًللسلطةًالوطنيةًالفلسطينيةً(ً.)http://www.dft.gov.ps
ًوقدًاختارتًالباحثةًلموضوعًالبحثًثالثًجامعات ًفيًقطاعًغزة ًمرتبةًمنًاألقدمًلألحدثً،وهي ً(الجامعةً
اإلسالميةً–ًغزةً،جامعةًاألزهرً–ًغزةً،جامعةًالقدسًالمفتوحةًً-قطاعًغزة)ً ً.
ملخص الفصل األول
ناقشتًالباحثةًفيًهذاًالفصلًمشكلةًالبحثًوالتيًتمثلت ًفيًعالقةًسياساتًأمنًالمعلوماتًبفاعليةًنظمً

ةً،وذلكًبناء ًعلىًعددًمنًالدراساتًالسابقةًالتيً
المعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغز
ا

أوضحتًحاجةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًإلىًبعضًالتطويرًوالتحسينًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً.
كماًاستعرضتًالباحثةًالمتغيراتًالرئيسةًللبحثًوالتيًتمثلت ًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًكمتغيرًتابعً،
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ًوسياساتًأمنًالمعلوماتًبأبعادهًالخمسةً(دعمًاإلدارةًالعلياً،تقديرًمخاطرًأمنًالمعلوماتً،التدريبًوالتوعيةً
بسياساتًأمنًالمعلوماتً،فرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلوماتً،مراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات)ً

كمتغيرًمستقلً ً.

كماًاستعرضتًالباحثةًفرضياتًالبحثً،وتمثلتًالفرضيةًالرئيسةًاألولىًبوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةً

عندًمستوىًدللةً(ً)αً≥ً0.05بينًسياساتًأمنًالمعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتً

الفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً،أماًالفرضيةًالثانيةًوالثالثةًفهماًلختبارًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًعندً
مستوى ًدللة ً(ً )αً ≥ً 0.05في ًاستجابات ًالمبحوثين ًعلى ًمجالي ًسياسات ًأمن ًالمعلومات ًوفاعلية ًنظمً

المعلومات ًاإلدارية ًتعزى ًللمتغيرات ًالشخصيةً .كما ًناقشت ًأهمية ًالبحث ًمن ًالنواحي ًالعلميةً ،التطبيقيةً،
وأهميتهًللباحثةً.وتناولتًأهدافهًوحدودهًالمكانيةً،والزمانيةً،والبشريةًوالموضوعيةً ً.
وفيًختامًالفصلًأوضحتًالباحثةًالمفاهيمًالمتعلقةًبالمصطلحاتًالرئيسيةًفيًالبحثًمثلًأمنًالمعلوماتً،
سياساتًأمنًالمعلوماتً،نظمًالمعلوماتًاإلداريةًوفاعليتهاً،والجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.
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المبحث األول :أمن المعلومات
مقادمة
يعتبرًتزايدًالمعلوماتًوكثرةًالعتمادًعليهاًمنًأهمًالسماتًالتيًتميزًالعصرًالحاليً،ومعًالتطًورًالتكنولوجيً
المتسارعً،زادًالهتمامًبأمن ًالمعلوماتً،وأصبح ًمنًالقضاياًالهامةًوالرئيسيةًالتيًيهتمًبهاًمصمميًالنظمً
ومستخدميهاًعلىًالسواءًلضمانًحمايةًمعلوماتهمًوالحفاظًعليهاً ً.

إنًتطورًتقنياتًمعالجةًالمعلوماتًوتداولهاًقدًأدًىًإلىًكثرةًالمعلوماتًوتشعبهاً،مماًألقىًعبئاًكبي ارًعلىً
المؤسساتًللحفاظًعلىًهذهًالمعلوماتًمنًخاللًتنظيمهاً،حفظهاً،تحديثهاً،وسرعةًاسترجاعهاً،باإلضافةً

لتأمينهاًوحمايتهاً(القحطانيً،2008ً،صً ً.)16

كماًأن ًازديادًدورًنظمًالمعلوماتًوالعتمادًالكبيرًعليهاًفيًالمجالتًالمختلفةًأدىًإلىًبذلًالكثيرًمنً
الجهود ًلضمان ًالثقة ًوالمصداقية ًلهذه ًالنظم ًمن ًحيث ًأمنها ًوشفافيتها ًللمستخدمين ً(الشبليً،2009ً ،

صً.)209

تناقش ًالباحثةًفيًهذاًالمبحثًعدةًمفاهيمًمرتبطةًبأمنًالمعلوماتً،مثل ًالفرقًبينًالبياناتًوالمعلوماتً،

خصائصًالمعلوماتًالجيدةً،مفه ًومًأمنًالمعلوماتً،مراحلًتطورهً،مكوناتًنظامهً،عناصرهً،طرقًومجالتً

اختراقهً.كماًتشير ًالباحثةًإلى ًآلياتًتعزيزًأمن ًالمعلوماتً،حيثًتعتبرًسياسات ًأمنًالمعلوماتًأحدًهذهً

اآللياتً .

أوالً :الفيق بين البيانات والمعلومات
تعرضًالباحثةًفيماًيليًالفرقًبينًمصطلحيًالبياناتًوالمعلوماتً.فقدًذكرًتعلب ً(ً،2011صً )37أنً

المعلوماتًتختلفًعنًالبياناتً،معًأنًالمصطلحانًيستعمالنًغالباًعلىًأنهماًيمثالنًالمعنىًنفسهًفيًحياتناً

اليوميةً.لذلكً،فإنهًمنًالمهمًتوضيحًالفرقًبينًالمصطلحينًقبلًالدخولًفيًمفهومًنظمًالمعلومات.
 .1البيانات ()Data

الباحثةًبعضاًمنهاًكماً
تتعددًتعريفاتًالكتابًوالباحثينًلمصطلحً"البيانات" فيًاألدبياتًالمختلفةً.تناولت ً
ا

يليً:

البياناتًهيً"مجموعةًحقائقًغيرًمنظمةًقدًتكونًفيًشكلًأرقامًأوًكلماتًأوًرموزًلًعالقةًبينًبعضهاً
البعضً ،أي ًليس ًلها ًمعنى ًحقيقي ًول ًتؤثر ًفي ًسلوك ًمن ًيستقبلها" ً(سلطانً ،2000ً ،صً .)41وعرفهاً

الحسنيةً(ً،2002صً )38بأنهاً"المادةًالخامًالتيًتشتقًمنهاًالمعلوماتً،وهيًتمثلً(ترمزًإلى)ًاألشياءً
والحقائقًواألفكارًواآلراءًواألحداثًوالعملياتًالتيًتعبرًعنًمواقفًوأفعالً،أوًتصفًهدفاًأوًظاهرةًأوًواقعاً

معيناًدونًأيًتعديلًأوًتفسيرًأوًمقارنةً،ويتمًالتعبيرًعنهاًبكلماتًأوًأرقامًأوًرموزًأوًأشكال"ً،وعرفهاً

المغربيً(ً،2002صً)29بأنهاً"مجموعةًمنًالحقائقًأوًالرسائلًأوًاإلرشاداتًأوًاآلراءًأوًالتجاهاتً،وهيً
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تمثلًالموادًاألوليةًللمعلومات"ً،وبحسبًالشرمانً(ً،2004صً)14فهيً"عبارةًعنًرموزًمجردةًمنًالمعنىً
الظاهريًوتعتبرًالمادةًالخامًالتيًيمكنًأنًتكونًكميةًيمكنًقياسهاًرياضياً،أوًأنًتكونًغيرًكميةً(وصفية)ً
ويتطلبًإجراءًمعالجاتًمعينةًمنًأجلًتحويلهاًإلىًنتائجً(معلومات)ًيمكنًالستفادةًمنهاًبشكلًأفضل"ً،

وبحسبًتعلبً(ً،2011صً )37فهيً"المادةًاألوليةًالتيًنستخلصًمنهاًالمعلومات"ً،بينماًعرفهاًالطيطيً

(ً،2012صً)22بأنهاً"المادةًالخامًللمعلوماتًوالتيًتكونًعادةًمبهمةًوغيرًمفهومةًللجنسًالبشريًحيثً
أنهاًتمثلًأحداثًوقعتًفيًالشركةًولمًيتمًتنظيمهاًوترتيبهاًبشكلًمناسب"ً .
جرئيًاًكماًيليً :
ومماًسبقًتعرفًالباحثةًالبياناتًتعريفًاًإ ًا
التعييف اإلجيائ ً:البياناتًهيًمجموعةًمنًالحقائقًالخامًوغيرًالمنظمةًللمعلوماتً،والتيًلًيمكنًالستفادةً
منهاًإلًبعدًمعالجتهاً .
.2

المعلومات ()Information

فيًاألدبياتً،وستتناولًالباحثةًبعضاًمنهاًكماًيليً:
تتعددًتعريفاتًالكتابًوالباحثينًلمصطلحً"المعلومات"
ا
المعلوماتًهيً"البياناتًالمجهزةًفيًشكلًمنظمًومفيدًوبالتاليًفهيًنوعًمنًالمعرفةًالناتجةًعنًعملياتً

تشغيليةًلخدمةًأغراضًبعينها"ً(المغربيً،2002ً،صً.)29وعرفهاًالحميديً،وآخرونً(ً،2005صً)35
بأنهاً"بياناتًتمًتصنيفهاًوتنظيمهاًبشكلًيسمحًباستخدامهاًوالستفادةًمنهاً،أيًأنهاًبياناتًمعالجة"ً،وعرفهاً

القنديلجيً،والجنابيً(ً،2005ص ً)36بأنهاً"مجموعةًمنًالبياناتًالمنظمةًوالمنسقةًبطريقةًتوثيقيةًمناسبةً،
بحيثًتعطي ًمعنى ًخاصً ،وتركيبة ًمتجانسة ًمن ًاألفكار ًوالمفاهيمً،تمكن ًاإلنسان ًمن ًالستفادة ًمنها ًفيً

الوصولًإلىًالمعرفةًواكتشافها"ً،وبحسبًالحميدً،ونينوً(ً،2007صً)17فهيً"عبارةًعنًبياناتًولكنًتمتً

معالجتهاًلكيًيستفادًمنهاًفيًعمليةًاتخاذًالقرارً،أيًأنهاًالبياناتًالتيًخضعتًللتحليلًوالتفسيرًوالمقارنة"ً،

وبحسبًالطيطيً(ً،2012صً)22فهيً"مجموعةًمنًالبياناتًالتيًتمتًمعالجتهاًوتمًترتيبهاًووضعهاًبشكلً

مفه ًومًوذاًمعنىًومفيدًللجنسًالبشري"ًوعرفهاًعبدًربهً(ً،2013صً)15بأنهاً"مجموعةًمنًالبياناتًالمنظمةً
والمنسقةً،أوًهيًبياناتًتمتًمعالجتهاًثمًتطبيقهاًوتحليلهاًوتنظيمهاًوتلخيصهاًبشكلًيسمحًباستخدامهاً

والستفادةًمنهاًحيثًأصبحتًذاتًمعنىًلمستخدميها"ً .

ومماًسبقًتعرفًالباحثةًالمعلوماتًتعريفاًإجرائياًكماًيلي:
التعييف اإلجيائ ً:المعلوماتًهيًعبارةًعنًبياناتًتمتًمعالجتهاًلتتمًالستفادةًمنهاًلتساهمًفيًاتخاذًالق ارراتً
المناسبة.
ثانياً :خصائص المعلومات الجيادة
تحتاج ًالمؤسسات ًإلى ًكم ًهائل ًمن ًالمعلومات ًللقيام ًبأعمالها ًالمتعددةً ،ويجب ًأن ًتتميز ًهذه ًالمعلوماتً

بخصائصًوسماتًمعينةًتجعلهاًمعلوماتًمفيدةًتساهمًفيًاتخاذًالق ارراتًالمختلفةً .
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تمثلًالمعلوماتًمورداًأساسي اًوأداةًتنافسيةًللمؤسساتً،ولكيًتكونًذاتًقيمةًيجبًأنًتمتلكًخصائصًكميةً
ووصفيةًمرغوبةً،كماًويجبًأنًتكونًالمعلوماتًذاتًجودةًعاليةًحتىًلًيكونًلهاًتأثيرًمعاكسًوغيرًمالئمً

علىًأداءًالمؤسسةً(بسيونيً،2010ً،صً،)33وذكرًالشبليً(ً،2011صً)45بأنًالمعلوماتًالجيدةًهيً
معلوماتًمفيدةًوذاتًقيمةًلمستخدمهاً،وتفرضًالثقةًفيًنفسهً،وتساعدهًفيًاتخاذًالق ارراتً .
وحتىًتتصفًالمعلوماتًبأنهاًجيدةً،يجبًأنًتتسمًبالخصائصًالتاليةً(المغربيً،2002ً،صً ً:)32
 .1الشمولية (ً :)Comprehensivenessيجب ًأن ًتتصف ًالمعلومات ًبالكمال ًالذي ًيفيد ًمتخذيً
القرارً .

 .2الادقة (ً:)Accuracyأنًتتوفرًالمعلوماتًحسبًطلبًالمستخدمًوالموضوعًمحلًالبحثً .

 .3التوقيت (ً:)Timelyأنًتردًالمعلوماتًفيًالوقتًالمناسبًلمستخدمهاًلتخاذًالق ارراتًالفعالةً .

 .4الوضوح (ً:)Clarityأنًتكونًالمعلوماتًخاليةًمنًالغموضً،ومفهومةًبشكلًكبيرًلمستخدمهاً .

 .5الموضوعية (ً:)Objectivityأنًتكونًالمعلوماتًخاليةًمنًقصدًالتحريفًأوًالتغييرًلغرضًالتأثيرً
علىًمستخدمهاً .

 .6الميونة (ً:)Flexibilityأنًتكونًالمعلوماتًقابلةًللتكيًفًبحيثًيمكنًاستخدامهاًأكثرًمنًمرة.
وأضافًالشرمانً(ً،2004صً)19خاصيتيًالتكلفةًوالواقعيةً،كماًيلي:
 .7التكلفة (ً:)Costأنًيكونًالعائدًالمتوقعًمنًالمعلوماتًأكبرًمنًتكلفةًالحصولًعليهاً .

 .8الواقعية (ً:)Realisticأنًتكونًالمعلوماتًممثلةًللواقعً،أيًمأخوذةًمنًواقعًحالةًالمشكلةً .
والشكلًرقمً(ً)2يوضحًكافةًالخصائصًالثمانيةًالسابقةً :
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

الشمولية
الادقة
التوقيت

الواقعية
خصائص
المعلومات
الجيادة

التكلفة
الموضوعية

الوضوح
الميونة

شكل يقم ( :)2خصائص المعلومات الجيادة

المصادي :إعادااد الباحثة باالعتمااد على (المغيب  ،2002 ،ص( ،)32الشيمان ،2004 ،ص)19
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ثالثاً :مفهوم أمن المعلومات
يعتمدًتعريفًاألمنًإلىًحدًكبيرًعلىًالسياقً،حيثًأن ًكلمةً"األمن" ًتشيرًإلىًطيفًواسعًمنًالمجالتً
سواءًضمنًحقلًتكنولوجياًالمعلوماتًأوًخارجهاً ً.
وتعاملت ًالباحثةًفيًهذاًالبحثًمعًتصنيفًمحددًلألمن ًالبحثًوهوً"أمنًالمعلومات"ً(ً)ISضمن ًوذلكً
حسبًأغراضًهذاًالبحثً ً.
عرف ًالحميديً ،وآخرون ً(ً ،2005صً )265أمن ًالمعلومات ًبأنه ً"الحقل ًالذي ًيهتم ًبدراسة ًطرق ًحمايةً
البياناتًالمخزنةًفيًأجهزةًالحاسوبًإضافةًإلىًاألجهزةًالملحقةًوشبكاتًالتصالتًوالتصديًللمحاولتً

الراميةًإلىًالدخولًغيرًالمشروعًإلىًقواعدًالبياناتًالمخزونةًأوًتلكًالتيًترميًإلىًنقلًأوًتغييرًأوًتخريبً
الخزين ًالمعلوماتي ًلهذه ًالقواعد"ً ،بينما ًعرفه ًالحميدً ،ونينو ً(ً ،2007صً )34بأنه ً"حماية ًجميع ًأنواعً

المعلوماتًومصادرًاألدواتًالتيًتتعاملًمعهاًوتعالجهاً،منًمنظمةً،وغرفةًتشغيلًأجهزةً،واألجهزةً،ووسائطً

التخزينً،واألفرادًمنًالسرقةًوالتزويرًوالتلفًوالضياعًوالختراقًوذلكًباتباعًإجراءاتًوقائيةًوضوابطًواضحة"ً.
أماًالشبلي ً(ً،2009صً )211فقدًعرفًأمنًالمعلوماتًمنًالزاويتينًالنظريةًوالتقنيةً،فمنًالزاويةًالنظريةً
عرفهًبأنهً"العلمًالذيًي بحثًفيًنظرياتًواستراتيجياتًتوفيرًالحمايةًللمعلوماتً،منًالمخاطرًالتيًتهددهاً
ومنًأنشطةًالعتداءًعليها"ً.ومنًزاويةًتقنيةًعرفهًبأنهً"الوسائلًواألدواتًوالجراءاتًالالزمًتوفيرهاًلضمانً

حمايةًالمعلوماتًمنًاألخطارًالداخليةًوالخارجية"ً.ولقدًعرفه ًالطاهرً ،والخفافً(ً،2011صً )297بأنهً
"العلمًالذيًيعملًعلىًتوفيرًالحمايةًللمعلوماتًمنًالمخاطرًالتيًتهددهاًأوًالعتداءًعليهاً،وذلكًمنًخاللً

توفيرًاألدواتًوالوسائلًالالزمًتوفيرهاًلحمايةًالمعلوماتًمنًالمخاطرًالداخليةًأوًالخارجية"ً ً.

وبعدًاستعراضًالباحثةًللتعريفاتًالسابقةًلمجموعةًمنًالباحثينًوالكتابً،فإنًالباحثةًعرفتًأمنًالمعلوماتً

تعريفاًإجرائياًكماًيليً :

التعييف اإلجيائ  :أمنًالمعلوماتًعبارةًعنًمجموعةًمنًاإلجراءاتًاإلداريةًوالتقنيةًالتيًيتمًاتخاذهاًلضمانً
توفيرًالحمايةًالالزمةًللمعلوماتًمنًالتهديداتًالداخليةًأوًالخارجية.
تطوي مفهوم أمن المعلومات
يابعاً :مياحل ّ
لقد ًمر ًمفهوم ًأمن ًالمعلومات ًبمراحل ًمتعددة ًتطورت ًمن ًمفهوم ً"أمن ًالحواسيب" ًوصول ًلمفهوم ً"أمنً

المعلومات"ً.ولقدًصنفًالحميديً،وآخرونً(ً،2005صً)265مراحلًتطورًمفهومًأمنًالمعلوماتًإلىًثالثً
حقبًزمنيةًعلىًالنحوًالتاليً :
 .1الستيناتً:فيً هذهًالمرحلةًكانتًالحواسيبًهيًكلًماًيشغلًالعاملينً،باإلضافةًإلىًكيفيةًتنفيذً
البرامجًً.فلمًيكنًالعاملونًمشغولونًبأمنًالمعلوماتًبقدرًانشغالهمًبعملًاألجهزةً.ولقدًكانًمفهومً
األمن ًيدور ًحول ًتحديد ًالوصول ًأو ًالطالع ًعلى ًالبيانات ًمن ًخالل ًمنع ًأي ًجهة ًخارجية ًمنً

التالعبًفيًاألجهزةً،فظهرًمصطلحً"أمنًالحواسيب"ًوالذيًيعنيًحمايةًالحواسيبًوقواعدًالبياناتً .
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 .2السبعيناتً:فيًهذهًالمرحلةًتمًالنتقالًلمفهومً"أمنًالبيانات"ً،وبدأًاستخدامًكلماتًالسرًالبسيطةً
للسيطرةًعلىًالوصولًللبياناتً،إضافةًلوضعًإجراءاتًحمايةًلمواقعًالحواسيبًمنًالكوارثً ،كماً
اتًبعيداًعنًمواقعًالحواسيبً .
ً
رافقًذلكًاعتمادًخططًلتخزينًنسخًإضافيةًمنًالبياناتًوالبرمجي
 .3الثمانينات والتسعيناتً:فيًهذهًالمرحلةًتمًالنتقالًلمفهومً"أمنًالمعلومات"ً،وذلكًنظراًللتطوراتًفيً
مجالًتكنولوجياًالمعلوماتًوالتيًسمحتًألكثرًمنًمستخدمًللمشاركةًفيًقواعدًالبياناتً،فأصبحًمنً
الضروريًالمحافظةًعلىًالمعلوماتً،وتكاملهاً،وتوفرًدرجةًموثوقيتهاً.وهوًالمفهومًالذيًتتحدثًعنهً

الباحثةًفيًهذاًالبحث.

خامساً :مكونات نظام أمن المعلومات
تتعددًالمكوناتًالتيًتشكلًنظامًأمنًالمعلوماتً،وترتبطًمعًبعضهاًارتباطًا ًوثيقًا ًلتحقيقًأمنًالمعلوماتًً.

صنفًتعلبً(ً،2011صً)286مكوناتًنظامًأمنًالمعلوماتًألربعةًمكوناتًأساسيةً،وهيًكالتاليً :

 .1العمليات )ً:(Processesهيًجوهرًنظامًأمنًالمعلوماتً،ويحكمًهاًمجموعةًمنًالمعاييرًمثلً
المعاييرًالتيًقررتهاًالمنظمةًالدوليةًللتوحيدًالقياسيًً.ISOويجبًأنًتطبقًالعملياتًبطريقةًمنظًمةً،
وأنًيتمًمراجعتهاًباستمرارًلتجنبًاألخطاءًوالمخاطرً .

 .2األييااد )ً :(Peopleتمثلًالعاملينً،المستشارينً،المتعاقدينً،والفنيينً.يجبًأنًتتواجدًهذهًالفئاتً
بأعدادًوتخصصاتًمالئمةً،وبمهاراتًوخبراتًودافعيةًمناسبةً .

 .3التكنولوجيا )ً :(Technologyوهيًالتقنيات ًالمتوافرةًوالجاهزةًبالفعلً،ويعتبرًسوقًالتكنولوجياًذاً
طابعًتنافسيًومنتجاتهًذاتًدورةًحياةًقصيرةًنسبياً .

 .4الثقاية )ً :(Cultureتتعلق ًبأخالقيات ًالمنظمة ًتجاه ًالمجتمعً .ويعتبر ًكل ًمن ًالسياسات ًالموثقةً
والموزعةًعلىًالعاملينً،باإلضافةًإلىًالمساندةًواللت ازمًتجاهًأمنًالمعلوماتًمنًقبلًاإلدارةًالعلياًفيً

المؤسسةًمنًاألوجهًالثقافيةًفيًإدارةًنظامًأمنًالمعلوماتًالناجحً.شكلًرقمً(.)3

األفراد
العمليات
ً

التكنولوجيا

نظام أمن
المعلومات

الثقافة

شكل يقم ) :(3مكونات نظم أمن المعلومات
المصادي( :الشبل  ،2009 ،ص)23
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ساادساً :عناصي أمن المعلومات
تسعىًكافةًوسائلًأمنًالمعلوماتًلتحقيقًالغايةًالرئيسيةًالمتمثلةًفيًضمانًحمايةًالمعلوماتًوالمحافظةً
عليهاً ً .حيث ًأشار ًالغثبر ًوالقحطاني ً(ً ،2009صً )23أن ًهدف ًاألبحاث ًوالستراتيجيات ًووسائل ًأمنً

المعلوماتًيتمثلًفيًضمانًتوفرًثالثةًعناصرًرئيسةًأليةًمعلوماتً،وهيً :

 .1سيية المعلومات (ً :)Confidentialityتشمل ًكافة ًالتدابير ًالالزمة ًلمنع ًاطالع ًالجهات ًغيرً
المصرحًلهاًعلىًالمعلوماتًالحساسةًأوًالسرية.

 .2تكامل وسالمة المعلومات ) :(Integrityتشملًكافةًالتدابيرًالالزمةًلحمايةًالمعلوماتًمنًالتغيير.

 .3تويّي المعلومات ( :)Availabilityتشملًكافةًالتدابيرًالالزمةًلضمان التأكدًمنًاستمرارًالقدرةًعلىً
تقديمًالخدماتًوالتفاعلًمعًالمعلوماتًوالوصولًإليها.

وأضافًالشبليً(ً،2009صً)212عنصرًرابعًيتمثلًفي:
 .4عادم انكاي التصيف الميتبط بالمعلومات ممن قام به ( :)Non-Reputationضمانًعدمًانكارً
الشخصًأنهًقامًبتصرفًماًمتصلًبالمعلوماتً.
سابعاً :طيق ومجاالت اختياق أمن المعلومات
 .1طيق اختياق أمن المعلومات
تتعددًالطرقًالتيًيمكنًمنًخاللهاًأنًتتمًعمليةًالختراقًألمنًالمعلوماتًمماًيؤديًلوصولًأشخاصًغيرً

مخولينًلبياناتًومعلوماتًقدًتكونًهامةًوسريةً.وقدًصنفًالطائيً(ً،2004صً )156الطرقًالرئيسيةً
لختراقًأمنًالمعلوماتًكالتاليً :
أ .التجسس التنايس

( :)Competitive Spyingويًقصد ًبها ًعملية ًالدخول ًغير ًالمشروع ًإلىً

معلوماتًالمؤسسةًألحدًاألسبابًالتاليةً:زيادةًحدةًالتنافسً،انخفاضًولءًالعاملينً،قصرًدورةًحياةً
المنتجً،انخفاضًهامش ًالربحً.ويمكنًأنًتتمًعمليةًالتجسسًالتنافسيًبعدةًطرقًمثلً:التنصتً،
التفتيشًالدقيقًفيًنفاياتًالشركةً،اللتقاطًالذهنيًللمعلوماتًمنًشاشةًالحاسوبً،أوًاعتمادًذرائعً

وهميةًفيًعمليةًالدخولًلنظمًالحاسوب.

ب .سوء استخادام المعلومات ( :)Misuse of Informationوهي ًالحالة ًالتي ًيتم ًفيها ًاستخدامً
المعلوماتًمنًقبلًأشخاصًمخولًلهمًالطالعًعليهاً،ولكنًيسيئونًاستخدامهاًبغرضًتحقيقًأهدافً
غيرًمشروعةً.هذهًاألهدافًقدًتكونًأهدافاًشخصيةً،أوًلتحقيقًمبالغًماليةًمنًالمنافسين.
ج .اإلهمال ( :)Negligenceإنًالسببًالرئيسيًإلهمالًالعاملينًهوًتهاونهمًوضعفًإدراكهمًألهميةً
الحتفاظًبسريةًالمعلوماتً،أوًعدمًمعرفتهمًالمعلوماتًالتيًتحتاجًلحمايةً،ومنًيمتلكًالدافعًلسرقتهاً

سواءًمنًداخلًالمؤسسةًأوًخارجها.
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اد .تادميي المعلومات ( :)Information Destructionتتمًهذهًالعمليةًعنًطريقًاستخدامًالفيروساتً
التيًتعملًعلىًإتالفًالبرامجًوالمعلوماتً،حذفهاً،تحريفهاً،إعادةًتسميتهاً،أوًتغييرًتواريخًتخزينها.
 .2مجاالت اختياق أمن المعلومات
إن ًدوافع ًالختراق ًتتعددً ،فقد ًتكون ًدوافع ًسياسيةً ،تجاريةً ،انتقامية ًأو ًدوافع ًشخصية ً(تعلبً،2011ً ،

صً ً.)276

ًوصنفًالحميدً،ونينوً(ً،2007صً)36مجالتًاختراقًأمنًالمعلوماتًكالتاليً :
أ .الملفات الويقية ( :)Paper Filesعلىًالرغمًمنًاستخدامًالنظمًالحاسوبيةًإلًأنًالملفاتًالورقيةً
لًزالتًتستحوذًعلىًالنسبةًاألكبرًللملفاتًالمستخدمةًفيًالمؤسساتً،وتتعددًالفرصًالمتاحةًفيً
هذاًالمجالً،مثلً:رميًالنسخًرديئةًالطباعةًوالتيًتحتويًعلىًمعلوماتًهامةًدونًالقيامًبإتالفهاً
بصورةًمناسبةً،أوًفشلًإدارةًالمؤسسةًفيًالتعاملًمعًالبحوثًالداخليةًالتيًتنشرهاًالمؤسسةًوالتيً

قدًتحتويًعلىًمعلوماتًحساسةًومهمة.

ب .الهاتف النقال ( :)Mobileيمكنًأنًتتمًعمليةًالختراقًإماًمنًخاللًاستراقًالسمعً،أوًمنًخاللً
التقاط ًالمعلومات ًبواسطة ًالماسحات ًالضوئية ًالخاصة ًبأجهزة ًالراديو ًعند ًضبطها ًعلى ًالترددً

المناسب.

ج .الثيثية ( :)Gossipيمكنًأنًتتمًعمليةًالختراقًمنًخاللًالمناقشاتًوالحديثًالذيًيجريًبينً
العاملينًفيًالمؤسسةً،حيثًأنهًمنًالممكنًأنًيتطرقواًلمعلوماتًسريةًخاصةًبالمؤسسةً،كماًويمكنً
أن ًتتم ًمن ًخالل ًالمناقشات ًالتي ًتجري ًفي ًالجتماعات ًالرسمية ًوالمؤتمراتً ،فيجب ًأن ًيتوخىً

المتحدثًباسمًالمؤسسةًالحذرًالشديدًفيًطرحهًللمواضيع.

اد .الملفات االلكتيونية ( :)Electronic Filesيتيح ًاستخدام ًالملفات ًاللكترونية ًفرصا ًعديدة ًفيً
عمليةًاختراقًأمنًالمعلوماتًً.ومنًهذهًالفرصً:إساءةًاستخدامًكلماتًالسرً(اشراكًاآلخرينًبكلماتً
السرً،انشاءًكلماتًسرًذاتًدللةًخاصةًفيًالحياةًاليوميةً،الستمرارًمدةًطويلةًدونًتغييرًكلمةً
السرً،الحتفاظًبنسخًمكتوبةًمنًكلمة ًالسرًفيًأماكنًسهلًالوصولًإليها)ً،تركًأجهزةًالحاسوبً

مفتوحةًأثناءًالتنقلًمماًيسمح ًبالطالعًعليهاًأوًنسخًبياناتهاً،تركًحافظاتًاألقراصًمفتوحةًمماً
يسهلًسرقتهاً،نسخهاً،أوًتعريضهاًللتلف.

وأضافًالطائيً(ً،2004صً)160أنًأجهزةًالفاكسًتعتبرًأيضًاًمنًمجالتًاختراقًأمنًالمعلوماتً،وأنهً
علىًالرغمًمنًالمزاياًالتيًتقدمهاًهذهًاألجهزةً،لكنهاًقدًتتيحًالفرصةًلختراقًأمنًالمعلوماتًعندًوضعهاً
فيًمواقعًعامةًدونًقيودًتمنعًالوصولًإليهاً،أوًعنًطريقًالنتفاعًمنًالخطوطًالهاتفيةًوأخذًخطًمنهاً

بسهولةًوالوصولًللمعلوماتًالسريةً ً.
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ثامناً :آليات تعزيز أمن المعلومات
نظراًلتعددًطرقًومجالتًاختراقًأمنًالمعلوماتً،فقدًزادًالهتمامًبتعزيزًأمنًالمعلوماتًمنًخاللًاعتمادً
اآللياتًالمناسبةًالتيًتكفلًتحقيقًهذاًاألمنً،وقدًاختلفًالمختصونًفيًتحديدًاآلليةًالمناسبةًوأبعادهاًإلىً
الحدًالذيًيتعذرًمعهًالحديثًعنًأساليبًمعياريةًموحدةًيمكنًاعتمادهاًمنًقبلًمختلفًالمؤسساتًبأنواعهاً

المختلفةً،ويمكنًتصنيفًاآللياتًكالتاليً(الطائيً،2004ً،صً ً:)163
 .1االستياتيجية األمنية ( :)Security Strategyإن وجودًالستراتيجيةًالمالئمةًألمنًالمعلوماتًيساعدً
علىًتوفيرًالمناخًالسليمًلتحقيقًهذاًاألمنًوتعزيزهً،منًخاللًماًيلي:
أ .إعدادًالحلولًاألمنيةًالتكتيكيةًفيًضوءًصلتهاًبأهدافًالمنظمة.
ب .ترتيبًأسبقياتًالمنظمةًمنًأنشطةًوبرامجًأمنيةًالمعلومات.
ج .تشخيصًقيمةًموجوداتًومواردًالمنظمةًالمعلوماتية.

د .تشخيصًنقاطًالقوةًونقاطًالضعفًفيًالبرامجًالحاليةًألمنًالمعلومات.

ه .تسهيلًمهمةًتطويرًوتحسينًسياساتًالمنظمةًالحاليةًألمنًالمعلومات.

و .تعزيزًالتواصل ً بينًأعضاءًفريقًأمنًالمعلوماتًواإلدارةًالتنفيذيةًلتوفيرًفهماًمشتركاًبينًالطرفينً
لتطبيقًفعالًلالستراتيجية.

فيًحينًأكدًالحميديً ،وآخرونً(ً،2005صً )275بأنهًيجبًوضعًخطةًعلىًمستوىًالمؤسسةًلضمانً
حمايةًوأمنًنظمًالمعلوماتًويجبًأنًيتمًإقرارًالخطةًمنًقبلًاإلدارةًالعلياً،وتتضمنًماًيليً :

أ .تحديدًقائمةًللتهديداتًالمحتملةًلنظمًالمعلوماتًواجراءاتًالوقايةًمنهاًأوًمواجهتهاًعندًحدوثها.
ب .وضعًسياسةًمحددةًوموثوقةًألمنًنظمًالمعلومات

ج .وضعًاإلجراءاتًوالمعاييرًالالزمةًألمنًنظمًالمعلومات

د .توزيعًالمسؤولياتًالمتعلقةًبأمنًنظمًالمعلومات

ه .وضعًبرنامجًلتوعيةًالعاملينًبأهميةًحمايةًنظمًالمعلوماتًوتوفيرًالسبلًوالوسائلًالالزمةًللوقايةًمنً
األخطار.

وقدًأشارًالشبليً(ً،2009صً)241أنًسياساتًأمنًالمعلوماتًتعتبرًأحدًاألبعادًالرئيسيةًألمنًالمعلوماتً
حيثًإنًالغرضًمنهاًهوًتوفيرًالتوجيهًوالمساندةًاإلداريةًالمناسبةًإلدارةًأمنًالمعلوماتً ً.

 .2التشييع والقانون (:)Law and Legislation
يقعًهذاًالتجاهًضمنًاهتماماتًوصالحياتًرجالًالقانونً،وذلكًعنًطريقًإصدارًالتشريعاتًوالقوانينً

التيًتحدًمنًالخروقاتًاألمنيةً،حيثًأنًجرائمًسرقةًالمعلوماتًانتشرتًوتعددتًطرقهاًمعًالتوسعًالكبيرً

فيًاستخدامًالحاسوبًوملحقاتهًفيًتطبيقاتًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً .
ً
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 .3العاملون (:)Employees
إنًاألفرادًالمستخدمونًللحاسوبًهمًالعاملًاألساسيًفيًأمنًالمعلوماتً،ولًقيمةًأليًنظامًأمنيًمهماً
كانتًالتكنولوجياًالمستخدمةًفيهًمتطورةًفيًحالًفشلًمستخدموًهذاًالنظامًفيًاتباعًاإلجراءاتًالالزمةً

لتنفيذهً.وانًاللتزامًبنظامًأمنًالمعلوماتًيشملًجميعًالعاملينًفيًالمنظمةًبماًفيهمًاإلدارةًالعلياً،حيثً
أنًالوعيًبأهميةًوخطورةًأمنًالمعلوماتًوادراكهمًألهميةًدورهمًفيًحمايةًأمنًالمعلوماتًيشكلًاألساسً

فيًحمايةًأمنًالمعلوماتً .

 .4التعامل مع اختياقات أمن المعلومات (:)Dealing with Breaches of IS
يمثلًهذاًالتجاهًاتباعًاإلجراءاتًالصحيحةًفيًالتعاملًمعًمجالتًاختراقًأمنًالمعلوماتًمثلًالملفاتً
الورقيةً،الهاتفًالنقالًوغيرًذلكًمنًمجالتًالختراقً،وذلكًمنًخاللًتجاوزًالعيوبًوالثغراتًالتيً

تشكلًالفرصةًالسانحةًلختراقًأمنًالمعلومات.

 .5وحادات أمن المعلومات (:)Information Security Units
يتمثلًهذاًالتجاهًفيًضرورةًاستحداثًوحداتًتنظيميةًتتولىًمسئوليةًتوفيرًأمنًالمعلوماتً،مثلًوحدةً
المعاييرًوالسياساتًالتيًتقومًبمراجعةًوتقييمًالوضعًاألمنيًللمعلوماتًفيًالمؤسسةً .

ومنًخاللًماًسبقً،فقدًاتضحًللباحثةًأهميةًأمنًالمعلوماتًودورهاًفيًحمايةًالمؤسساتًمنًالمخاطرً
والتهديداتًاألمنيةً،وأنًأحدًوسائلًتعزيزًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسسةًهوًوجودًسياساتًأمنًالمعلوماتً.

وتعتبرًسياساتًأمنًالمعلوماتًأحدًاألبعادًالرئيسيةًألمنًالمعلوماتً.لذلكًستتحدثًالباحثةًفيًالمبحثً

التاليًعنًهذهًالسياسات.
ملخص المبحث األول
استعرضتًالباحثةًفيًبدايةًهذاًالمبحث ًالمفاهيمًالمتعلقةًبأمنًالمعلوماتً،حيثًأنهاًوضحتًفيًالبدايةً
الفرق ًبين ًمصطلحي ًالبيانات ًوالمعلوماتً ،وخصائص ًالمعلومات ًالجيدةً ً .كما ًاستعرضت ًمفهوم ًأمنً

المعلوماتًحيثًخلصتًإلىًأنهًعبارةًعنًمجموعةًمنًاإلجراءاتًاإلداريةًوالتقنيةًالتيًيتمًاتخاذهاًلضمانً
توفير ًالحماية ًالالزمة ًللمعلومات ًمن ًالتهديدات ًالداخلية ًوالخارجيةً .كما ًناقشت ًمراحل ًتطور ًمفهوم ًأمنً
المعلوماتًوالذيًبدأًمنًمصطلحًأمنًالحواسيبًوصولًلمفهومًأمنًالمعلوماتً،وعرضتًمكوناتًنظامًأمنً

المعلوماتًوالتيًتمثلتًبـًالعملياتً،البشرً،التكنولوجياً،والثقافةً،ثمًتحدثتًعنًعناصرًأمنًالمعلوماتًوهيً
السريةً ،التكامليةً ،الستم ارريةً ،وعدم ًانكار ًالتصرفً ً .وتابعت ًالباحثة ًعرضها ًللمواضيع ًالمتعلقة ًبأمنً

المعلوماتً ،فتناولت ًاألخطار ًالمتنوعةًالتيًمنًالممكنًأن ًتتعرضًلهاًأنظمةًالمعلوماتً ،وكذلكًالطرقً
المختلفةًلختراقًأمنًالمعلوماتًومجالتًاختراقهاً.وفيًختامًالمبحثًاستعرضتًالباحثةًآلياتًتعزيزًأمنً

المعلوماتً،وأحدًهذهًاآللياتًهوًوجودًسياساتًأمنًالمعلوماتً .
ً
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المبحث الثان  :سياسات أمن المعلومات
مقادمة
إنًسنًسياساتًأمنًالمعلوماتًواللتزامًبهاًينعكسًبشكلًإيجابيًعلىًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسسةً،حيثً
أنهاًتوضحًوترشدًالعاملينًتجاهًالقضاياًاألمنيةًفيًالمؤسسةً ًً.
تنبثقًسياساتًأمنًالمعلوماتًمنًقواعدًوتوجيهاتًتضعهاًإدارةًالمؤسسةًوفقًالثقافةًالعامةًفيًالمؤسسةً،
لتوضحًكيفيةًقيامًاألشخاصًبأداءًأعمالهمًالمتعلقةًبنظمًالمعلوماتًبماًيضمنًتحقيقًالغاياتًاألمنية ًفيً

المؤسسةً(الدنفً،2013ً،صً .)98

تناقش ًالباحثةًفيًهذاًالمبحثًمفهومًسياساتًأمنًالمعلوماتً.كماًوتشير ًلمجموعةًمنًالمفاهيمًالمرتبطةً
بسياساتًأمنًالمعلوماتًمثلًأهدافًهذهًالسياساتً،خصائصهاً،الهيكلًالهرميًإلدارتهاً،أنواعهاً،المهتمونً

بهاً ،العوامل ًالمؤثرة ًعليهاً ً ،ومكوناتهاً .وتوضح ًمراحل ًدورة ًحياة ًالسياسات ًتبعًا ًلعدد ًمن ًوجهات ًالنظرً

المختلفةًللباحثينً.كماًتناقش ًعالقة ًكالا ًمن ًً ISO27002التخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةً

بسياساتًأمنًالمعلومات.
أوالً :مفهوم السياسات

تتعددًمفاهيمًالسياساتً( )Policiesنظ ارًلختالفًأنواعهاً،توضحًالباحثةًفيماًيليًمفهومًمصطلحً"السياسة"ً.
وتبعاًلموضوعًالبحثً،فإنًالباحثةًتعرضًالمصطلحًمنًناحيةًإداريةً .

السياسةًلغةً:أصلًالفعلًمنهاً"ساس"ً،بمعنىًاستصلحًالخلقًبإرشادهمًإلىًالطريقًالصحيحً،وهيًفنًالحكمً
وادارةًاألعمالً(المنجدًفيًاللغةًواإلعالمً،2000ً،صً .)362

عرف ً (2001, p.19)ً Hareالسياسةًبأنهاًقرارًتتخذهًاإلدارةًحولًقضيةًماً،وهيًتعبيرًالمؤسسةًعنً

معتقداتهاً،غاياتهاً،وأهدافهاًوالوسائلًالعامةًلتحقيقهاًتجاهًموضوعًمعينً،ويجبًأنًتكونًمختصرةًوموثقةً.

بينماًعرفهاًأبوًمعمرً،وآخرونً(ً،2006صً )74بأنهاًدليلًعامًللتفكيرً،يقودًإلىًعملًفعالً،وأنهاًأداةً
عرفهاًحمودً،واللوزيً(ً،2008صً)132بأنهاً
تحددًوتوجهًالنشاطاتًالضروريةًلتحققًاألهدافًالمطلوبةًً،و ً

المبادئ ًواإلرشادات ًالمكتوبة ًالتي ًتوجه ًالمنظمة ًلتحقيق ًأهدافهاً ،ويجب ًأن ًيلتزم ًبها ًجميع ًالعاملين ًفيً
المنظمةً،وذلكًمنًخاللًتطبيقًالقواعدًواإلجراءاتًالتيًتنمطًهذهًالسياساتًواتجاهاتهاًالعامةً .
ائياًكماًيليً :
ومنًخاللًالتعريفاتًالسابقةً،عرفتًالباحثةًالسياساتًتعريفًاًإجر اً
التعييف االجيائ  :السياساتًهيًمجموعةًالمبادئًالتيًتضعهاًالمؤسسةًلتكونًمرشداًللعاملينًلتحقيقًأهدافً

المؤسسةً،كماً ًوتساعدهمًفيًاتخاذًالق ارراتً ً.
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ثانياً :مفهوم سياسات أمن المعلومات
تعددتًتعاريفًسياساتًأمنًالمعلوماتً( )ISPواختلفًالكتابًوالباحثينًفيًتعريفهاً،ولكنًجميعًالختالفاتً
دارتًحولًمفهومًعامًواحدً.
سياساتًأمنًالمعلوماتًهيًمجموعةًالقواعدًاألمنيةًالتيًيجبًأنًتطبقهاًالمؤسسةًلحمايةًشبكتهاًعندًربطهاً
باإلنترنتً،وتعريف ًاإلجراءات ًالواجب ًاتخاذها ًلمنع ًالخالل ًبأمن ًالشبكةً،باإلضافةًلإلجراءات ًالمطلوبً
تنفيذهاًعندًاكتشافًثغرةًأمنيةًمعينةًفيًالنظامً(السرحانً،والمشهدانيً،2001ً،صً،)160فيًحينًعرفها

 (2002, p.2)ًDulanyأنهاًمجموعةًمنًالقواعدًالتيًتحكمًنظامًالمعلوماتًالذيًيقدمًالحمايةًللمؤسسةً،
وانًهذهًالسياساتًتوجهًاإلدارةًوالحمايةًللمعلوماتًونظمًالمعلوماتًوالمصادرًالمرتبطةًبهماً،وانًصرامةً
هذهًالسياساتًيعودًلمستوىًالمخاطرًالمرادًتجنبهاً،وعرفهاًً)2008, p.166(ًArnason & Willettبأنهاً
وثيقةًتصفًوتوضحًنظمًإدارةًأمنًالمعلوماتًبكلماتًبسيطةًوغيرًمتخصصةًتقنياً،أماًالشبليً(ً،2009

صً )329فعرفهاًبأنهاًمجموعةًالقواعدًالتيًيطبقهاًالمستفيدينًعندًتعاملهمًمعًالتكنولوجياًومعًالمعلوماتً
داخلًالمؤسسةً،وتتصلًبشؤونًالمعلوماتًوالعملًعلىًنظمهاًوادارتهاً،فيًحينًعرفها ً2012, (ً Sidhu

بأنهاًمجموعةًمنًالقواعدً،التشريعاتً،والقوانينً،والممارساتًالتيًتبينًكيفيةًإدارةً،حمايةً،مشاركةً،
ً
ً)p.99
وتوزيعًموجوداتًالنظامًبدقةًبماًفيهاًالمعلوماتًالحساسةًبدونًفقدانًأيًمنهاً .
ً

ومنًخاللًالتعريفاتًالمتعددةًالسابقةًمنًوجهاتًنظرًمختلفةً،فإنًالباحثةًعرفتًسياساتًأمن ًالمعلوماتً

تعريفاًإجرائياًشامالاًكماًيليً :

التعييف اإلجيائ  :سياساتًأمنًالمعلومات هيًمجموعةًاإلجراءاتًوالقواعدًاألمنيةًالتيًتساهمًفيًتعريفً
المستخدمينًبمسؤولياتهمًوواجباتهمًلضمانًأمنًوحمايةًالمعلوماتً .
وتشيرًالباحثةًإلىًأنًبعضًالباحثينًوالكتابًلجأواًلستخدامًمصطلحًالسياساتًاألمنيةًمثلً(تعلبً،)2011ً،
والبعضًاآلخرًاستخدمًمصطلحًسياساتًاألمنًمثلً(داودً)2004ً،للتعبيرًعنًسياساتًأمنًالمعلوماتً .

ثالثاً :أهاداف سياسات أمن المعلومات
اتًلتحقيقهاًمنًخاللًسياساتًأمنًالمعلوماتًمتعددةًومتنوعةً .فقد ًلخصً
ً
إنًاألهدافًالتيًتسعىًاإلدار
النجارً(ً،2010صً)270هذهًاألهدافًفيًالنقاطًالتاليةً :
 .1ترجمة وتوضيح األمن كما تم تعريفه في القواعد والمبادئ واألهداف العليا للمؤسسةً.
 .2تعريفًالمستخدمينًبمسئولياتهمًوواجباتهمًتجاهًحمايةًالمعلوماتًبكافةًأشكالهاًفيًالمؤسسةً .
 .3تحديدًاآللياتًالتيًيتمًمنًخاللهاًتنفيذًوتحقيقًالمسئولياتًوالواجباتًلكلًمستخدم.

 .4بيانًاإلجراءاتًالتيًيجبًاتباعهاًلتفاديًالمخاطرًوالتهديداتً،وبيانًطرقًالتعاملًمعهاًفيًحالً
حدوثهاً،باإلضافةًلتحديدًالجهاتًالمناطًبهاًالقيامًبذلك.
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بينما ًرأى ًً (2001, p.19)ً Hareأن ًهدف ًسياسات ًأمن ًالمعلومات ًيتمثل ًفي ًالهدف ًالرئيسي ًألمنً
المعلوماتً،وهوًضمانًتكامليةًالمعلوماتً،خصوصيتهاً،واتاحتهاً.
يابعاً :خصائص سياسات أمن المعلومات
يجبًأنًتتمتعًسياساتًأمنًالمعلوماتًبخصائصًوسماتًمعينةًحتىًتحققًأهدافهاً.وأشارًداودً(ً،2004

صً)119أنًسياساتًأمنًالمعلوماتًيجبًأنًتتسمًبالصفاتًالتاليةً :

ً .1تستخدمًلغةًبسيطةًولًتحتويًعلىًالكثيرًمنًالمصطلحاتًالمعقدة.
ً .2تكونًبنودهاًواضحةًومفهومةًومقنعةًللمستفيدًمنها.

ً .3تحددًمسئولياتًوواجباتًاإلدارةًوالمستفيدينًمنًالسياسة.
ً .4توضًحًفرضًالسياسةًوصالحيةًحرمانًالمستفيدًمنًالخدمةًعندًالمخالفة.

ًً .5يوجدًمجالًلمراجعتهاًوتنقيحهاًعبرًالزمنًنتيجةًلظهورًمستجداتًجديدةًوتقنياتًوظروفًجديدة.
ًً .6تتوافقًمعًأسلوبًأداءًالموظفينًألعمالهمًوتعاملهمًمعًالعالمًالخارجيً .
ًً .7تكونًذاتًتكلفةًمعقولةًأوًمناسبةً .

ًً .8تكونًالقيودًمعقولةًبحيثًلًينفرًالمستفيدًمنًاستخدامًأجهزةًالحاسوبًفيًالمؤسسة.
ًً .9يجبًأنًتتيحًالمجالًللحالتًالخاصةًوالستثناءات.

 .10يجبًأنًتلبيًالحتياجاتًالقانونيةً،وأنًتراعيًالعواملًالوقائيةًواإلجرائيةًً.

كماًًوأضافًً(2012, p.99)ًSidhuأنهًيجبًأنًتكونًالسياساتًموثقةًوموزعةًعلىًكلًالمستفيدينًمنهاً .
خامساً :الهيكل الهيم إلاداية سياسات أمن المعلومات
قسمًً(2001, p.13)ًHareالهيكلًالهرميًإلدارةًسياساتًأمنًالمعلوماتًإلىًخمسًطبقاتً،وهيًكالتاليً :
 .1التشييعات )ً:(Legislationsوهيًالتيًيتمًإعدادهاًمنًقبلًالحكومةً،وتؤثرًعلىًالمؤسسةًبغضً
النظرًعنًحجمهاً .

 .2السياسات ) :(Policiesوهيًالتيًيتمًصياغتهاًووضعهاًمنًقبلًالمؤسسةً،ويتمًالموافقةًعليهاًمنً
قبلًاإلدارةًالعلياً .

 .3المعاييي )ً:(Standardsوهيًالتيًيتمًاشتقاقهاًمنًالسياساتً،وتكونًمحددةًويمكنًقياسهاًلتحديدً
مدىًالتزامًالعاملينً .

 .4اإلجياءات (ً:)Proceduresوهيًتعليماتًتوضحًللمستخدمًماًيجبًعليهًالقيامًبهًالمستفيدًلتنفيذً
السياسةً،وتكونًموضحةًخطوةًبخطوةً .

 .5التوجيهات )ً:(Guidelinesوهيًعبارةًعنًتوصياتًتوضحًماًتفضلًالمؤسسةًأنًتراهًمنًقبلً
أعضائهاً،وتكونًاختيارية.
22

والشكلًرقمً(ً)4الموضحًأدناهًيبينًهذهًالطبقاتً،حيثًأنًالتشريعاتًهيًاألساسًالذيًتنبثقًعنهًالسياساتً،
ومنًثمًتشتقًالمعاييرًمنًالسياساتًوتكونًأكثرًتحديداًوتخصيصاً،وتنشقًعنهاًاإلجراءاتًبشكلًأكبرً

تفصيالً،وفيًالنهايةًالتوجيهاتًوهيًتوصياتًاضافيةًعلىًالجراءاتًوتكونًاختياريةً.
التوجيهات
اإلجراءات
المعايير
السياسات
التشريعات

شكل يقم ) :(4الهيكل الهيم إلاداية سياسات أمن المعلومات

المصادي :أعاد بواسطة الباحثة باالعتمااد على ادياسة )(Hare, 2001

وأشار ًً (2002, p.3)ً Dulanyأنًالعناصرًالثالثةًالالزمةًلتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتًهيًالمعاييرً،
اإلجراءاتً،والمبادئًالتوجيهيةً ًً.
الاً
ًولقدًاختارتًالباحثةًسياساتًأمنًالمعلوماتًألنهاًهيًاألساسًوهيًالمصدرًالرئيسيًالذيًتنبثقًمنهًك ً

منًالمعاييرً،اإلجراءاتً،والتوجيهاتً،فيًحينًأنًالتشريعاتًيتمًسنهاًمنًقبلًالحكومةً .
ً
ساادساً :أنواع سياسات أمن المعلومات

تختلفًأنواعًسياساتًأمنًالمعلوماتًويختلفًمضمونهاًتبعاًلختالفًالمؤسسةًوطبيعةًعملهاًً ،وانًعددً
سياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسسةًيعتمدًعلىًحجمًالمؤسسةًوطبيعةًعملهاًوأهدافهاً .
أشارًالشبليً(ً،2009صً)343إلىًوجودًاستراتيجيتانًأساسيتانًلوثيقةًسياساتًأمنًالمعلوماتً :
 .1أنًيكونًلدىًالمؤسسةًوثيقةًواحدةًشاملةًفقط.
 .2أنًيكونًلدىًالمؤسسةًعدةًوثائقًصغيرةً،وهيًأسهلًللتنفيذًوالتعديلًوالستيعابً.
وأضافًأنهًفيًالمؤسساتًالصغيرةًوالتيًلًيوجدًفيهاًاستخدامًكبيرًلتكنولوجياًالمعلوماتً،فقدًيتمًالكتفاءً
بعددًقليلًمنًالسياساتًاألمنيةً،أماًالمنشآتًالكبرىًفقدًيكونًلديهاًعددًكبيرًمنًسياساتًأمنًالمعلوماتً ً.
ومن األمثلة على أنواع سياسات أمن المعلوماتً :سياسة ًالبرمجياتً ،سياسة ًقبول ًالستخدامً ،سياسةً
الخصوصيةً ،سياسة ًالبريد ًاإللكترونيً ،وسياسة ًالنترنت ً(ً ،)Maynard, et al., 2002, p.3وأضافً
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الشبليً(ً،2009صً)343أنًسياسةًاألمنًالماديً(األجهزة)ً،سياسةًالشبكاتً،سياسةًالحمايةًمنًالفيروساتً
يعتبرواًأيضًاًمنًاألمثلةًعلىًسياساتًأمنًالمعلوماتً .
المعادون والمهتمون بسياسات أمن المعلومات
سابعاً:
ّ
إنًالمسئولينًعنًإعدادًسياساتًأمنًالمعلوماتًيتوزعونًعلىًجهاتًمختلفةًداخلًالمؤسسةً .ولكيًتكونً
السياسةًفعالةًيجبًأنًيساهمًفيًإعدادهاًوتنفيذهاًمختلفًالمستوياتًالوظيفيةًفيًالمؤسسةً ً.
وبحسبًً(2000, p.29)ًPipkinووثائقًًwww.iso27001security.comًISO27000فإنًالمسئولينً
عنًإعدادهاًبشكلًعامًهمًكالتاليً :
 .1مسئولوًأمنًالموقع ً
 .2مديروًالشبكات ً

 .3مدي ًروًالوحداتًالمختلفةًفيًالمؤسسة ً
 .4العاملينًفيًوحدةًالحاسوب ً

 .5مسؤولوًاألقسامًالتيًتعملًعلىًنظمًالمعلومات ً
 .6مستوياتًاإلدارةًالعليا ً
 .7اإلدارةًالقانونية

بينماًصنفًالشبليً(ً،2009صً)342المهتمونًبسياساتًأمنًالمعلوماتًإلىًثالثًفئاتً،وهمًكالتاليً :
 .1اإلاداية (ً:)Managementألنهاًتهتمًبحمايةًالمعلوماتًوكذلكًالتكلفةًالمصاحبةًلهاً .
 .2المستخادمون (ً:)Usersوهمًأكثرًالمتأثرينًبسياساتًأمنًالمعلوماتً .
 .3موظفو الادعم الفن

(ً :)Technical Support Staffوذلك ًألنهم ًمطالبون ًبتنفيذ ًوتأييد ًهذهً

السياسات.
ثامناً :ادوية حياة سياسات أمن المعلومات
اختلفتًنظرةًالباحثينًوالكتابًحولًتصنيفًمراحلًدورةًحياةًسياساتًأمنًالمعلوماتً،فلجأًالبعضًللتصنيفً

المفصلًلمراحلهاً،ولجأًالبعضًاآلخرًلدمجًأكثرًمنًمرحلةًفيًمرحلةًواحدةً.فيماًيليًستعرضًالباحثةًآراءً
مختلفةًبخصوصًهذهًالتصنيفاتً،وهيًكالتاليً ً:
ةًحياةًسياساتًأمنًالمعلوماتًبناءًعلىً(ً)11
اً
 .1تصنيف )ً:(Howard, 2002, p.2قامًبتصنيفًدور
وظيفةً،بحيثًتتمًهذهًالوظائفًخالل ًعمليةًبناءًوتطوير ًسياساتًأمنًالمعلوماتً.وأشارًأنًاستخدامً
هذهًالمنهجيةًيساعدًعلىًالتأكدًمنًأنًالعمليةًشاملةًلكلًالوظائفًالضروريةًللحصولًعلىًسياسةً

فعالةً،وهذهًالوظائفًهيًكالتاليً ً:
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أ .انشاء السياسة (ً:)Policy Creationإنهاًالخطوةًاألولىًوالتيًتتضمنًالتخطيطً،البحثًوالتوثيقً
للسياساتً .

ب .المياجعة (ً:)Reviewتتضمنًهذهًالخطوةًتقييمًالسياساتًقبلًاعتمادهاًوقبولهاًبشكلهاًالنهائيً ً.

ج .الموايقة (ً:)Approvalوهيًالخطوةًالتيًيتمًمنًخاللهاًاقرارًالمسئولينًفيًالسلطةًالموافقةًعلىً
السياساتًللسماحًبتطبيقهاً .

اد .االتصال (ً:)Communicationتتضمنًنشرًوتوزيعًالسياساتًعلىًالعاملينًواألشخاصًالمتأثرينً
بها.

ه .التطبيق (ً:)Implementationتشملًهذهًالمرحلةًبعضًالنشاطاتًالمبدئيةًلتنفيذًالسياساتً،مثلً
التأكدًمنًفهمًالعاملينًللسياساتً ً،ومراقبةًمدىًوسرعةًتطبيقًالسياساتً .

و .التوعية (ً:)Awarenessتتضمنًهذهًالمرحلةًجهودًمستمرةًللتأكد ًمنًأنًاألشخاصًالمتعاملينً
معًالسياساتًعلىًوعيًكاملًبهاً،مماًيسهلًمنًالتزامهمًبهاً .

ز .االستثناءات (ً:)Exceptionsمنًالمحتملًعدمًتطبيقًسياساتًمعينةًكماًتمًالتخطيطًلهاً،ويعودً
ذلك ًألسبابًمختلفةًمثلًالوقتً،لذلكًيمكنًأنًتمنحًبعضًالستثناءاتًللسياساتً،ويجبًأنًيتمً
التأكدًمنًأنًهذهًالستثناءاتًقدًتمًتقييمهاً،والحصولًعلىًالموافقة/عدمًالموافقةًعليهاً،وتوثيقها.

ح .مياقبة االلتزام (ً:)Compliance Monitoringتتضمنًهذهًالمرحلةًالنشاطاتًالمختلفةًلمراقبةً
يرًحولًأوجهًالقصورًللسلطاتًاإلداريةً .
ً
مستوىًالتزامًالعاملينًبالسياساتًوتقديمًتقار

ط .ييضًالتنفيذ (ً:)Enforcementإنًالسببًالرئيسيًالذيًيكمنًوراءًالتزامًالعاملينًبالسياساتًهوً
وجودًفرض ً تنفيذًلهذهًالسياساتً.إنًهذهًالمرحلةًتتضمنًتعاملًالسلطاتًمعًأيًانتهاكًأوًأوجهً
ًتكررها ًمرةً
قصور ًفي ًتنفيذ ًالسياسات ًمن ًقبل ًالعاملينً ،واتخاذ ًالفعل ًالتصحيحي ًالمناسب ًلمنع ًا

أخرىً .

ي .التحاديث (ً:)Updatingتتضمنًهذهًالمرحلةًالتأكدًمنًتكاملًوجودةًالسياساتً،نظ ارًلحتماليةً
وجودًتغيراتًمختلفةًمثلً(التغيرًفيًالتكنولوجيا)ًمماًقدًيحتاجًلتعديلًالسياساتًنفسهاً ً.

ً:تتضمنًهذهًالمرحلةًالستغناءًعنًسياسةًمعينةًلوجودًسياسةًبديلةً
ً
ك .االستغناء ()Retirement
جديدةً،أوًلنتهاءًالغرضًمنهاً،فيتمًأرشفتهاًكمرجعًمستقبليًمعًتوثيقًبياناتًعنًقرارًأرشفتهاً

مثلًسببًاألرشفةًوتاريخها.

وأضاف ًً Howardأنهًممنًالممكنًجمعًأكثرًمنًعمليةًمنًالعملياتًالسابقةًفيًعمليةًواحدةً،ولكنًمعً
تنفيذًجميعًالعملياتًالسابقةً،معًضرورةًأنًتكونًعملياتً(التحديثً،التوعيةً،مراقبةًاللتزامً ً،وفرضًالتنفيذ)ً

مستمرةًومتواصلةًطولًدورةًحياةًالسياساتً ً.
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 .2تصنيف (ً:)Eloff & Ramdeyal, 2004, p.4اقترحاًبأنًنموذجًبناءًسياساتًأمنًالمعلوماتًيتمثلً
فيًالمراحلًالتاليةً:تقديرًمخاطرًأمنًالمعلوماتً،انشاءًالسياساتً،تطبيقًالسياساتً،وتحديثهاً،باإلضافةً
للحاجةًلدعمًاإلدارةً.
 .3تصنيف ) :(Knapp, et al.,2009, p.499قسمواًالمراحلًالتيًتمرًبهاًسياساتًأمنًالمعلوماتً
إلى ًالمراحل ًالتاليةً ً :تقدير ًمخاطر ًأمن ًالمعلوماتً ،انشاء ًالسياسةً ،الموافقة ًعلى ًالسياسةً ،التوعيةً
والتدريبًعلىًالسياسةً،تطبيقًالسياسةً،مراقبةًالسياسةً،فرصًتنفيذًالسياسةً،مراجعةًالسياسةً،الستغناءً
عنًالسياسة.
 .4تصنيف )ً :(Knapp & Ferrante, 2012, p.67صنفا المراحل ًالرئيسية ًالهامة ًلسياسات ًأمنً
المعلوماتًفيًثالثةًمراحلً،وهيًكالتاليً :
أ .التادييب والتوعية بسياسات أمن المعلومات :حيثًأنًيجبًوجودًبرامجًتدريبيةًوتوعويةًفعالةًلتوعيةً
العاملينًبسياساتًأمنًالمعلوماتً،ويجبًأنًتكونًهذهًالبرامجًدائمةًومستمرةًلتساعدًالعاملينًعلىً

الفهمًالواضحًلنتائجًمخالفتهمًلسياساتًأمنًالمعلوماتً،معًضرورةًوجودًجهودًفعالةًإلعالمًالعاملينً
بخصوصًأيًسياساتًأمنيةًجديدةً .

وأشارًالشبليً(ً،2009صً)346أنهًبماًأنًالعاملًاإلنسانيًهوًأضعفًنقطةًفيًسلسلةًأمنًالمعلوماتً،

فإنًقسمًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسسةًيجبًألًيكتفيًبالدورًالتنفيذيًلسياساتًأمنًالمعلوماتًفقطً،بلًعليهً
أنًيقومًأيضاًبدورًتوعويًوتثقيفيًحولًأمنًالمعلوماتًوسياساتهاًبالتوازنًمعًدورهًفيًإجبارًالمستفيدينً

علىًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلوماتًمنًخاللًإقناعًاإلدارةًالعلياًبأهميةًالسياساتً،مماًسيكونًلهًدورًكبيرً
فيًنجاحًالسياساتًوسرعةًتطبيقهاًوتوضيحًأهميتهاًللمستفيدينً،مماًيؤديًلجودةًتنفيذهاًً .وأضافًالشبليً

أنًوسائلًتثقيفًالعاملي نًوتوعيتهمًتتعددًومنهاً:إصدارًالنشراتًالتثقيفيةًبأمنًالمعلوماتًوتنفيذًالدوراتً

التدريبيةً .

ب .ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات :حيثًأنًفرضًتنفيذًالسياساتًيتمًعنًطريقًمعاقبةًكلًمنً
يخالف ًهذه ًالسياساتً ،وأن ًيتم ًأخذ ًإجراء ًفصل ًالعاملين ًالذين ًيكررون ًمخالفتهم ًللقواعد ًاألمنيةً

الموجودةًضمن ًسياساتًأمن ًالمعلوماتً .حيث ًأن ًالعاملينًإذاًلمًيجدواًعقاب ًفإنهمًيتمادوا ًفيً

السلوكًالسلبيً،لذاًفإنًفرض ً تنفيذًالسياساتًوالقوانينًتعزمًلخلقًوعيًبوجودًعقابًمناسبًلكلً
شخصًيخالفًهذهًالسياساتًوالقوانينً.ومنًأمثلةًالعقابً:التوبيخً،العقوبةًالنقديةً،التوقيفًعنً

العملً،الفصلًمنًالعملً،تغييرًفيًالمستوىًالوظيفةًلمستوىًأقلًفيًالدرجة.

ج .م ايجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات :حيثًأنًهناكًضرورةًلوجودًعملياتًمراجعةًوتحديثً
لسياساتًأمنًالمعلوماتًبشكلًدوري.
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وبحسبًالشبليً(ً،2009صً)346فإنًسياساتًأمنًالمعلوماتًتحتاجًلتحديثًوتطويرًألسبابًعديدةًمثلً:
التطورًالسريعًفيًتكنولوجياًالمعلوماتًووسائلًالحمايةً،التطورًالمستمرًفيًأعمالًالمؤسساتً،التأثيرًالسلبيً

لسياساتًأمنًالمعلوماتًالمطبقةًحالياًعلىًأداءًالمؤسسةً،وضعفًسياساتًأمنًالمعلوماتًالمطبقةًحالياً.

وأضافًأنهًلًيوجدًمدةًمحددةًلمراجعةًسياساتًأمنًالمعلوماتً،ولكنًفيًالسنواتًاألولىًلتطبيقًالسياسةً
يمكنًأنًتكونًالمراجعةًالنصفًسنويةًجيدةً،وبعدًثباتًالسياسةًيمكنًأنًتكونًالمراجعةًسنويةً،وينطبقً

علىًمراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلوماتًماًينطبقًعلىًإقرارهاًككسبًدعمًاإلدارةًالعلياً.كماًويفضلً
أنًيكونًهناكًلجنةًأوًفريقًعملًلمراجعةًالسياساتًيتكونًمنًممثلينًمنًالجهاتًالمستفيدةًمنًالسياساتً،

باإلضافةًلتقنيينًولمندوبًلإلدارةًالقانونيةً .

تاسعاً :العوامل المؤثية على سياسات أمن المعلومات
تتنوعًوتتعددًالعواملًالتيًتؤثرًعلىًسياساتًأمنًالمعلوماتً،ويجبًمعرفتهاًوالطالع ًعليهاًألنًالهتمامً
بهذهًالعواملًودعمهاًوتحسينهاًينعكسًبشكلًإيجابيًعلىًالسياساتً ً.

أوضح ً (2011, p.2)ً Stahl & Peaseأن ًهناك ًسبعة ًأسباب ًتؤثر ًفي ًنجاح ًتطبيق ًسياسات ًأمنً
المعلوماتً،وهيًكالتاليً :

 .1تعريفًالقضاياًالتنظيميةًالتيًتؤثرًعلىًسياساتًأمنًالمعلوماتً .
 .2تعريفًفئاتًمستخدميًسياساتًأمنًالمعلوماتً .

 .3تنظيمًسياساتًأمنًالمعلوماتًلفئاتًذاتًمعنىًمثلً(أمنًاألفرادً،األمنًالماديًً..الخ)ً .
 .4مراجعةًالنسخًاألوليةًمنًسياساتًأمنًالمعلوماتًمعًاإلدارةً،المستخدمينً،والمستشارينًالقانونيينً .
 .5تدريبًالعاملينًفيًالمؤسسةًعلىًسياساتًأمنًالمعلوماتً .
 .6تطبيقًفرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلومات.

 .7مراجعةًوتعديلًالسياساتًعلىًاألقلًمرةًسنوياً .
كماًيوجدًمجموعةًمنًالعواملًالداخليةًوالخارجيةًالتيًتؤثرًعلىًسياساتًأمنًالمعلوماتً،وهي ًكالتاليً

)ً :(Knapp, et al., 2009, p.497

 .1العوامل الاداخلية )ً:(Internal Factorsدعمًاإلدارةًالعلياً،مديرًأمنًالمعلوماتً،أهدافًالمؤسسةً،
ثقافةًالمؤسسةً،البينةًالتحتيةًللتكنولوجياً،التهديداتًالداخلية.
 .2العوامل الخايجية )ً :(External Factorsالقطاع ًالقتصاديً ،التطورات ًالتكنولوجيةً ،معاييرً
الصناعةً،المتطلباتًالقانونيةًوالتشريعيةً،التهديداتًالخارجيةً.
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اتًالرئيسيةًفيًالبحثً،
ألقتًالباحثةًالضوءًعلىًدعمًاإلدارةًالعلياًومخاطرًأمنًالمعلوماتً،كونهاًمنًالمتغير ً
تًأمنًالمعلوماتًعلىًوجهً
ً
حيثًأنهاًتناولتًفيماًيليًالحديثًعنًالمتغيرينًمنًجانبًارتباطهما ًبسياسا

التحديد:

أ .ادعم اإلاداية العليا ):(Senior Management Support
إنًمنًالمهمًعندًإنشاءًسياساتًأمنًالمعلوماتًكسبًتأييدًودعمًاإلدارةًالعلياً،حيثًأنًذلكًيضمنًاهتمامً

الموظفينًبهذهًالسياساتًوتنفيذهاً(الشبليً،2009ً،صًً.)341وأشارً (2001, p.12)ًHareأنًالحصولً
علىًدعمًاإلدارةًالعلياًيكونًغالب ا ًأصعبًجزءًفيًعمليةًالتخطيطً،وأنًدعمًاإلدارةًالعلياًمهمًجداًلنجاحً
تطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتً،وفيًحالًعدمًالحصولًعلىًموافقةًاإلدارةًالعلياًفإنًذلكًسيؤولًبالسياساتً

إلىًالفشلً.وذكرًً)2004, p.3(ًEloff & Ramdeyalأنًعدمًدعمًاإلدارةًالعلياًلسياساتًأمنًالمعلوماتً
يعتبرًمنًاألسبابًالرئيسةًلفشلًهذهًالسياسات.

وأشارًالشبليً(ً،2009صً )341أنهًيوجدًالعديدًمنًالوسائلًالتيًتساعدًعلىًكسبًدعمًواهتمامًاإلدارةً
العلياًلسياساتًأمنًالمعلوماتً،ومنهاًماًيليً :
 توضيحًالقيمةًالحقيقيةًللمعلوماتً،وأنهاًموردًهامًللمؤسسةً .
 توضيحًوجودًامكانيةًحصولًعاملينًمنًداخلًالمؤسسةًعلىًمعلوماتًلًيحقًلهمًالطالعًعليهاً .
 توضيحًامكانيةًدخولًأطرافًمنًخارجًالمنشأةًوالطالعًعلىًالمعلوماتًواحتماليةًتدميرهاً .
 اطالعًاإلدارةًالعلياًعلىًالمقالتًوالكتبًالمتخصصةًفيًهذاًالمجال.

 التعرف ًعلى ًقصص ًحقيقية ًلبعض ًالمؤسسات ًالتي ًتضررت ًبسبب ًعدم ًتطبيقها ًلسياسات ًأمنً
المعلوماتً.

 تكوينًلجنةًخاصةًألمنًالمعلوماتًتتكونًمنًعدةًإداراتًفيًالمؤسسةًمنًضمنهمًاإلدارةًالعليا.
ب .مخاطي أمن المعلومات (:)Information Security Risks
تعتبرًمعرفةًالمخاطرًالتيًيمكنًأنًتتعرضًلهاًالمؤسسةًمنًأهمًاألمورًالتيًيجبًأنًتوليًالمؤسسةًاهتماماً

كبيراًلهاً،حيثًأنهاًتساعدًالمؤسسةًفيًتجنبًحدوثًهذهًالمخاطرً،ومعرفةًكيفيةًالتصرفًمعهاًفيًحالً
حدوثها.
إنًالهدفًالرئيسيًمنًتقديرًمخاطرًأمنًالمعلوماتًيتمثلًفيًتعريفًالتهديداتًوالمخاطرًالتيًيمكنًأنً
تتعرضًلهاًمعلوماتًالمؤسسةً،باإلضافةًلتحديدًكيفيةًالتعاملًمعهاً،وانًأحدًطرقًالتعاملًمعهاًهوًإنشاءً
سياساتًأمنًالمعلوماتً،وتوثيقهاً،وتوزيعهاًعلىًجميعًمستخدميًالنظامً( Eloff & Ramdeyal, 2004,

ً .)p.6

28

إنًعدمًوجودًربطًبينًمخاطرًأمنًالمعلوماتًوسياساتًأمنًالمعلوماتً،يعتبرًأحدًالمشاكلًالرئيسيةًفيً
بناء ًعلىًالمخاطرً
تطويرًسياساتًأمنًالمعلوماتً،حيثًأنهًفيًبعضًالمؤسساتًلًيتمًانشاءًالسياسات ً اً

األمنيةًالمحتملةًفيًالمؤسسةً،فيجبًوجودًحلقةًوصلًبينًالمخاطرًاألمنيةًالمحتملةًللمعلوماتً،وسياساتً
أمنًالمعلوماتًالتيًسيتمًإنشاؤهاًلتقليلًهذهًالمخاطرًاألمنيةً)ً .(Maynard, et al., 2002, p.4
سياساتًأمنًالمعلوماتًتتمًبناءًعلىًتقديرًمخاطرًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسسةً،حيثًأنهً
فإنًعمليةًبناءً
ا

عندًتقديرًمخا طرًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسسةً،تتعرفًالمؤسسةًعلىًالمتطلباتًاألمنيةًالالزمةًلهاًمماً

يسهلًعليهاًانشاءًالسياساتً)ً .(Karyda, et al., 2005, p.249ويجبًأنًتكونًعمليةًتقديرًالمخاطرً
تسبقًعمليةًإنشاءًالسياساتًواعتمادهاً،وذلكًلضمانًتطبيقًناجحًلسياساتًأمنًالمعلوماتً( Knapp, et

ً .)al., 2009, p.503وأضافًً)2004, p.7( Eloff ً& Ramdeyalأنًإنشاءًالسياساتًيمكنًأنًيتمً
بعدًالقيامًبعمليةًتقديرًالمخاطرً.وأشارًالشبليً(ً،2009صً)331أنًسياساتًأمنًالمعلوماتًتنطلقًأساساً

منًتحديدًالمخاطرً،وبالتاليًتحديدًماًنريدًحمايتهً،منًماذاًنحميهً،وكيفًنحميه.
وقدًصنفًً)2004, p.6(ًEloff & Ramdeyalتقديرًالمخاطرًلمرحلتينًرئيسيتينً،وهماً :
أ .الميحلة األولىً:تتمثلًبتعريفًالتهديداتًوالمخاطرًالتيًيمكنًأنًتتعرضًلهاًالمعلوماتً،والتيً
تؤدي ًلإلخالل ًبأحد ًعناصر ًأمن ًالمعلومات ً(المتاحيةً ،التكامليةً ،السرية)ً .ومن ًهذه ًالتهديداتً:
الفيروساتً،الختراقاتً،البرمجياتًالضارةً،واألخطاءًالبرمجيةً .
ب .الميحلة الثانية :تتمثلًبتحديدًإجراءاتًمواجهةًالتهديداتًوالمخاطرًوالتعاملًمعهاً.حيثًأنهًيوجدً
آلياتًعديدةًيمكنًتطبيقهاًلمواجهةًهذهًالتهديداتًوالمخاطرًومنهاً:شراءًمضاداتًالفيروساتً،حمايةً

كلماتًالسرً،تشفيرًالبياناتً،تطبيقًالقوانينًوالتشريعاتً،استخدامًسياساتًأمنًالمعلومات.
عاش ايً :عناصي (مكونات) سياسات أمن المعلومات

تتعددًعناصرًسياساتًأمنًالمعلوماتً،وقدًصنفً (2002, p.403)ًHone & Eloffالعناصرًالتيًتحتويهاً

سياسةًأمنًالمعلوماتًعندًإنشائهاًإلىًالعناصرًالتاليةً :

 .1نطاق أمن المعلومات وسبب الحاجة إليه ) :)Need for and Scope of ISعبارةًعنًمقدمةً
مختصرة ًتركز ًعلى ًمدى ًاعتماد ًالمؤسسة ًعلى ًالمعلوماتً ،وحاجتها ًألمن ًالمعلوماتً ،باإلضافةً

لمقدمةًعنًسببًالحاجةًلسياسةًأمنًالمعلومات.

 .2أهاداف أمن المعلومات )ً :)Objectives of ISيتم ًوصف ًاألهداف ًباختصار ًإلعالم ًالقارئً
بالهدف ًالرئيسي ًإلدارة ًأمن ًالمعلوماتً ،ويجب ًربط ًهذه ًاألهداف ًبوضوح ًباستراتيجياتً ،غاياتً،
وأهدافًالمؤسسةً.

 .3تعييف سياسات أمن المعلومات ) :)Definition of ISPيتمًمنًخاللهاًتوضيحًمفهومًسياسةً
أمنًالمعلوماتًبأسلوبًمختصرًوسهلًالفهمًلمستخدميًهذهًالسياسة.
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 .4تصييح التزام وتعهاد اإلاداية بالسياسة ) :(Management Commitment to ISPيعتبرً
تصريح ًالتزام ًاإلدارة ًأهم ًفقرة ًفي ًسياسة ًأمن ًالمعلوماتً ،حيث ًأنها ًتستطيع ًمن ًخاللها ًأن ًتلزمً
العاملينًبالهتمامًبأمنًالمعلومات.

 .5الموايقة على سياسة أمن المعلومات (التوقيع) )) :(Approval of ISP (Signatureيجبًأنً
تكونًالسياسةًمصادقةًبتوقيعًمنًأعلىًجهةًرسميةًممكنةًفيًالمؤسسةً،ويجبًأنًيظهرًالتوقيعً
بشكلًبارزًكإشارةًلموافقةًوالتزامًاإلدارة.

 .6الهادف من سياسة أمن المعلومات ) :(Objective of ISPيتم ًفي ًهذه ًالفقرة ًذكر ًاألهدافً
الرئيسيةًلسياسةًأمنًالمعلوماتً،ويجبًألًتتعارضًهذهًاألهدافًمعًأهدافًأمنًالمعلومات.

 .7مباادئ أمن المعلومات ) :(IS Principlesيتمًفيهاًوصفًالقواعدًالعامةًألمنًالمعلوماتًفيً
المؤسسةً،وذكرًالفعالياتًالصحيحةًوغيرًالصحيحةًالتيًيمكنًأنًيقومًبهاًالعاملونً .

 .8األادواي والمسؤوليات ) :(Roles and Responsibilitiesيتمًمن خاللهًيتمًاخبارًالقارئًبالضبطً
ماًهوًالمتوقعًمنهًتجاهًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسسةً،وتعتبرًأهمًجزءًفيًالسياسة.

 .9مخالفة سياسة أمن المعلومات وييض التنفيذ للسياسات (ISP Violations and Enforcing

) :Actionيتمًخاللهاًالتأكيدًعلىًأنًاإلجراءاتًوسلطاتًفرضًالتنفيذًيجبًأنًتؤخذًبعينًالعتبارً
عندًعدمًالتزامًالموظفًبتطبيقًالسياسات.

 .10المياجعة والمياقبة ) :(Monitoring and Reviewتوضحًالحاجةًللمراقبةًوالمراجعةًالمتكررةً
للتطبيقًالمستمرًوالفعالًلسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسسة.

 .11المياجع ) :(Referencesيجبًأنًيتمًتدعيمًالسياسةًبسياساتًمشابهةً،ومعاييرًواجراءاتً،ويتمً
توثيقهاًكمراجعًفيًالسياسةً،وذلكًللتأكدًمنًأنًالقارئًلديهًصورةًكاملةًعنًضوابطًأمنًالمعلوماتً
فيًالمؤسسةً.وأحياناًقدًتحتاجًالمؤسسةًلإلشارةًلمراجعًلقوانينًوتشريعاتًالدولةًفيًحينًاستخدمتهاً

فيًتطبيقًضوابطًومقاييسًمعينةًفيًالمؤسسة.

 .12عناصي عامة ) :(General Elementsومنًهذهًالعناصرً،تاريخًالسياسةً،تاريخًمراجعتهاً،
وكاتبهاً،وذلكًللتأكدًمنًالحالةًالرسميةًللسياسة.
كماًوذكرًالحميدً ،ونينوً(ً،2007صً)42أنهًيوجدًبعضًالنقاطًالتيًلًيجبًأنًتظهرًفيًسياساتًأمنً

المعلوماتً،وهيًكالتاليً :

 .1لًيجبًتوضيحًالتفاصيلًالفنيةًالخاصةًبكيفيةًحمايةًاألصولً،وذلكًلعدمًتسهيلًمهمةًمخترقيً
شبكةًالمؤسسة.

 .2لًيجبًأنًتعكسًسياسةًأمنًالمعلوماتًلمؤسسةًماًسياسةًأمنًالمعلوماتًلمؤسسةًأخرىًوذلكًألنً
لكلًمؤسسةًسياستهاًاألمنيةًالخاصةًبهاً،نظراًلختالفًطبيعةًالعملًوعواملًأخرىً.
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 .3ل ًيجب ًأن ًتتعرض ًسياسة ًأمن ًالمعلومات ًألمور ًل ًتختص ًبصميم ًأمن ًالمعلوماتً ،أي ًعندماً
يستخدم ًالموظف ًجهاز ًالحاسوبًفي ًاأللعاب ًأو ًالمحادثةً،فإن ًذلك ًل ًيدخلًضمن ًسياسة ًأمنً

المعلوماتً،وانماًيدخلًضمنًسياساتًالمؤسسةًمثلًسياسةًسوءًاستخدامًمكانًالعمل.
حاادي عشي ISO27002 :وعالقته بسياسات أمن المعلومات

بحسبًموقعًًwww.iso27001security.comالتابعًلمنظمةًالمعاييرًالدوليةًً،ISOفإنًًISO27002
هيًمنًمتسلسلةًً ISO27000وكانتًقديماًتعرفًبـًً.ISO17799يختصًهذاًالمعيارًبضوابطًأمنً

المعلوماتًويمثلًالموجهًلتطبيقًضوابطًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسسةً ،وانًسياساتًأمنًالمعلوماتًتعتبرً
أحدًمكوناتً .ISO/IEC 27002:2015

وأشارًالمعيارًإلىًأنهًيجبًعلىًالمؤسساتًأنًتعرفًسياساتًأمنًالمعلوماتًلديهاً،لتوجهًوترشدًالعاملينً

تجاهًقضاياًأمنًالمعلوماتً .

وذكرًموقعًًwww.standards.iso.orgأنًمنًأهمًعواملًنجاحًنظامًإدارةًأمنًالمعلوماتً،ماًيليً :
 .1وجودًسياساتًأمنًالمعلوماتًمتوافقةًمعًأهدافًالمؤسسةً .

 .2دعمًوالتزامًجميعًالمستوياتًاإلداريةًبأمنًالمعلوماتًوخاصةًاإلدارةًالعلياً .
 .3التوعيةًالفعالةًوالبرامجًالتدريبيةًحولًأمنًالمعلوماتً،إلعالمًالعاملينًوكلًالجهاتًالمعنيةًبأمنً
المعلوماتًوسياساتًأمنًالمعلوماتًوتحفيزهمًللتعاملًمعها.

ثان عشي :التوايق بين التخطيط االستياتيج لنظم المعلومات اإلادايية وسياسات أمن المعلومات
إنًصياغةًالسياساتًهوًأحدًمراحلًالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلوماتً(الديراويً،2014ً،صً.)25
حيثًأنهًيجبًوجودًتكاملًبينًالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلوماتًوسياساتًأمنًالمعلوماتً (Selamat,

)ً ً.et al., 2006, p.13

كما ًأظهرت ًدراسة ًً (2006, p.7)ً Doherty & Fulfordوجود ًعالقة ًبين ًالتخطيط ًالستراتيجي ًلنظمً
المعلوماتًوسياسةًأمنًالمعلوماتً،وضرورةًالربطًبينهماًلضمانًالجودةًوالسرية ووضعتًنموذجًا ًيوضحً

طريقةًتضمينًسياساتًأمنًالمعلوماتًعندًإعدادًالخطةًالستراتيجية لنظمًالمعلوماتً .

والشكلًرقمً(ً)5يوضحًهذاًالنموذجً،واتضحًللباحثةًمنًالشكلًأنًعمليةًانشاءًسياساتًأمنًالمعلوماتًتأتيً
ضمنًصياغةًاستراتيجيةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،باإلضافةًإلىًأنًأيًتحديثًعلىًاستراتيجيةًنظمًالمعلوماتً
اإلداريةً،يجبًأنًيتبعهًتحديثًفيًسياساتًأمنًالمعلوماتً .
ً
ً
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تجميع الفييق االستياتيج
التحليل االستياتيج
إنشاء /تعاديل سياسة أمن المعلومات

صياغة االستياتيجية

مياجعة /تحاديث سياسة أمن المعلومات

تطبيق االستياتيجية

تحاديث االستياتيجية

مياجعة االستياتيجية

شكل يقم ( :)5طييقة تضمين سياسات أمن المعلومات عناد إعادااد الخطة االستياتيجية لنظم المعلومات
المصادي(Doherty & Fulford, 2006, p.8) :

ملخص المبحث الثان
ناقشتًالباحثةًفيًهذاًالمبحثًمفهومًسياساتًأمنًالمعلوماتً،وقدًتوصلتًإلىًأنهاًعبارةًعنًمجموعةًمنً
اإلجراءاتًوالقواعدًاألمنيةًالتيًتساهمًفيًتعريفًالمستخدمينًبمسئولياتهمًوواجباتهمًلضمانًأمنًوحمايةً

المعلوماتً.وتحدثتًعنًأهدافًهذهًالسياساتًومنهاًتعريفًالمستخدمينًبمسئولياتهمًوواجباتهمًتجاهًحمايةً
المعلوماتًبكافةًأشكالهاًفيًالمؤسسةً.كماًتناولتًالباحثةًخصائصًسياساتًأمنًالمعلوماتً،أنواعهاً،معدوهاً

والمهتمونًبهاً ،عناصرهاً،الهيكلًالهرميًإلدارتها ًالعواملًالمؤثرةًعليهاًوعلىًوجهًالخصوصًاإلدارةًالعلياً
والمخاطرًوالتهديداتًاألمنيةً.كماًاستعرضتًالباحثةًمراحلًدورةًحياةًالسياساتًمثلًالتدريبًوالتوعيةً،فرضً

اجعةًوالتحديثًللسياساتً.واختتمتًالباحثةًالمبحثًبعالقةًسياساتًأمنًالمعلوماتًبنموذجً
ً
السياسةً،المر

ً ً،ISO27002وكذلكًالتوافقًبينًالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوسياساتًأمنًالمعلوماتً
الذيًأكدًالعالقةًالتيًتربطًالمتغيرينً ً.
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المبحث الثالث :ياعلية نظم المعلومات اإلادايية
مقادمة
تتطورًتكنولوجياًالمعلوماتًبسرعةًفائقةً،وتستفيدًمنهاًالمؤسساتًبكافةًأنواعهاًلتشكلًلهاًسالحًاًقويًاًللتميزً

عنًمنافسيهاً.وتعتبرًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًأحدًأهمًالوسائلًالتكنولوجيةًالتيًتستخدمهاًالمؤسساتًإلدارةً

معلوماتهاًإدارةًمحكمةً .

إنًالمعلوماتًهيًعصبًالمؤسساتًوعنصرًأساسيًلستمرارهاً،لذاًفإنًالمؤسساتًبحاجةًللتأكًدًمن ًأنً
معلوماتهاًتنسابًداخلهاًأوًخارجهاًبشكلًجيدًوكفؤً،وللقيامًبذلكًفإنًالمؤسساتًبحاجةًألنواعًوتصنيفاتً

مختلفةًمنًنظمًالمعلوماتًالتيًتساهمًفيًالمحافظةًعلىًالمعلوماتًواجراءًالعملياتًالمختلفةًعليهاً ً.ومنً
ًوالتي ًتشكل ًأداة ًذهبية ًللمؤسسات ًفي ًعصرنا ًالحالي ً(عبد ًربهً،2013ً ،
أهمها ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ً

صً .)3

تناقش ًالباحثةًفيًهذاًالمبحثًعدةًمفاهيمًمرتبطةًبنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوفاعليتهاً،مثلًمفهومًالنظامً
ومكوناتهً،مفهومًنظمًالمعلوماتًوأنواعهاً.كماًتناقش ًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوبعضًالمفاهيمًالمرتبطةًبهاً

لفرقًبينًالكفاءةً
مثلً:عناصرهاً،مواردهاً،أهدافهاً،وظائفهاًً،وخصائصهاً.باإلضافةًلذلكً،تشيرًالباحثةًإلىًا ً
والفاعليةً،مفهومًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،وكيفيةًقياسًهذهًالفاعلية.
أوالً :مفهوم النظام
يتكررًاستخدامًكلمةًالنظام ) (Systemفيًحياتناًفيًمجالتًمختلفةً،وفيماًيلي ًعرضت ًالباحثةًمفهومً
النظامًقبلًالخوضًفيًمفهومًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًليتضحًالمقصودًبمصطلحًالنظامً .

تستخدمًكلمةًالنظامًفيًالعديدًمنًالمجالتًوعلىًنطاقًواسعًوذلكًبحسبًالعلومًالتيًتستخدمهاً،مثلً

"النظامًالقتصادي""ً،النظامًالسياسي""ً،نظامًالمعلومات"ً،أوًغيرهاًمنًالمصطلحاتً،وفيًكلًالمصطلحاتً

السابقةًفإنًكلمةًالنظامًتعنيًخواصاًمشتركةًوأحدًهذهًالخواصًيقصدًبهاًمجموعةًالترتيباتًأوًالعناصرًأوً

األجزاءً(الشرمانً،2004ً،صً ً.)43

يوجدًالعديدًمنًالتعريفاتًلمصطلحًالنظامً.تناولتًالباحثة ًفيماًيلي ًمجموعةًمنًهذهًالتعريفاتًللتوصلً
لمفهومًشامل.
النظامًهوً"مجموعةًمنًالعناصرًأوًاألجزاءًالتيًتتكاملًمعًبعضهاًوتحكمهاًعالقاتًوآلياتًعملًمعينةً
وفيًنطاقًمحددًبقصدًتحقيقًهدفًمعين"ً(الحسنيةً،2002ً،صً.)27وعرفهًالمغربيً(ً،2002صً)18

بأنهً"مجموعةًمنًالمكوناتًالتيًترتبطًببعضهاًالبعضًوبينهاًعالقاتًتفاعليةًتمكنهاًمنًتكوينًك ٌلًمتكاملً
منًأجلًتحقيقًهدفًمعين"ً،وبحسبًالشرمانً(ً،2004صً )43فإنهً"مجموعةًمنًالعناصرًالمترابطةًأوً

األجزاء ًالمتفاعلة ًالتي ًتعمل ًمعًا ًلتحقيق ًبعض ًاألهداف ًالمرسومة ًوالغايات ًالمدروسة"ً ،وعرفه ًالحميديً،
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المتفاعلةًلتحقيقًهدفًمشتركً،
ً
وآخرونً(ً،2005صً)11بأنهً"مجموعةًمنًالعناصرًالمترابطةًوالمتكاملةًو
ويجبًأنًتكونًهذهًالعناصرًكالاًواحدا"ً،وعرفهًبسيونيً(ً،2010صً )21بأنهً"مجموعةًمنًالعناصرًأوً
ً
المكوناتًالمرتبطةًمعًبعضهاًالبعضًلتحقيقًوظائفًمعينةً،وفيًسياقًأوسعًفإنًالنظامًهوًتجميعًمنً

اإلجراءاتًوالعملياتًوالطرقًوالتكتيكاتًالروتينيةًوغيرهاً،والتيًتتحدًمعا ًفيًشكلًماًمنًالتفاعلًالمنتظمً

لتكوين ًشكل ًكلي ًمنتظم"ً ،وبحسب ًتعلب ً(ً ،2011ص )165فهو ً"مجموعة ًمن ًاألجزاء ًأو ًالعناصر ًأوً

المقوماتًالتيًتعملًمعًبعضهاًالبعضًبصورةًمتناسقةًومترابطةًلتحقيقًهدفًأوًمجموعةًأهدافًمحددة"ً ً.
ً
الاً
ومنًخاللًالتعريفاتًالسابقةًمنًوجهاتًنظرًمتعددةً،فإنًالباحثةًعرفتًمصطلحًالنظامًتعريفًاًإجرائيًاًشام ً

كالتاليً :

التعييف اإلجيائ  :النظامًهوًمجموعةًمنًالعناصرًالمترابطةًوذاتًالعالقةًفيماًبينهاً،تعملًمعًبعضهاً
البعضًلتحقيقًأهدافًمحددةً .
ثانياً :مكونات النظام
بناءًعلىًالتعريفاتًالسابقةًلمفهومًالنظامً،فقدًاتضحًللباحثةًأنًالنظامًهوًعبارةًعنًمجموعةًمنًالعناصرً.
ا

فإنهًلًبدًمنًاإلشارةًإلىًهذهًالعناصرًالتيًيتكونًمنهاًالنظامً ً.

يتكونًالنظامًمنًعدةًأجزاءًرئيسيةً،صنفهاًالشرمانً(ً،2004صً)48إلىًأربعةًعناصرً،وهيًكالتاليً :
 .1المادخالت ( :)Inputsتتكونًمنًالبياناتًالتيًتخدمًعمليةًالمعالجةً،وهيًالمادةًاألوليةً(مواردًماديةً
أوًبشرية)ًالتيًتعملًعلىًبدءًخطواتًعمليةًالمعالجة.

 .2العمليات ( :)Processesوهيًالنشاطاتًالتيًتحولًالموادًاألوليةً(المدخالت)ًلمعلوماتًمفيدةً
لتحقيقًأهدافًالنظام.

 .3المخيجات ( :)Outputsوهيًنتائجًتفاعلًمكوناتًالنظامًالناتجةًمنًعمليةًالمعالجة.

 .4التغذية الياجعة ( :)Feedbackويطلقًعليهاًإعادةًالتغذيةًوهيًمخرجاتًخاصةًالتصميمًتستعملً
للتحققًمنًالنتائجً،والتحكمًفيًجودتهاًوتقويمهاًً.ويوضحًالشكلًرقمً(ً)6هذهًالمكونات.

ً

مادخالت

عمليات
تغذيـــــــة ياجعــــــــة
شكل يقم ( :)6مكونات النظام

المصادي( :الشيمان ،2004 ،ص)50
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مخيجات

ثالثاً :مفهوم نظام المعلومات
لقدًأدىًالتطورًفيًتكنولوجياًالمعلوماتًوالتعقدًفيًالبيئةًالتيًتعملًفيهاًالمنظماتًإلىًظهورًالحاجةًألدواتً
تساعدًالمنظماتًعلىًالتعاملًمعًبيئتها ًوالستفادةًمنًهذهًالتكنولوجياً،فظهرًالتشغيلًاللكترونيًللبياناتً

إلىًأنًتطورًوظهرتًنظمًالمعلوماتً(سلطانً،2000ً،صً.)1واستعرضت ًالباحثةًفيماًيليًمفهومًنظامً
المعلوماتًقبلًالحديثًعنًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.
إن ًتعريفات ًنظم ًالمعلومات (ً )Information Systemsتعددت ًباختالف ًالخلفيات ًالفكرية ًوالعلميةً

ألصحابهاً.فعرفًسلطانً(ً،2000صً)1نظامًالمعلوماتًبأنهً"مجموعةًمنًاإلجراءاتًالتيًتتضمنًتجميعً
وتشغيلًوتخزينًوتوزيعًواسترجاعًالمعلوماتًبهدفًتدعيمًعملياتًصنعًالقرارًوالرقابةًداخلًالمنظمة"ً،وعرفهً

الكردي ًوالعبدً(ً،2003صً )13بأنهً"مجموعةًمنظمةًمن ًاألفراد ًوالمعدات ًوالبرامجًوشبكات ًالتصالتً
ومواردًالبياناتًوالتيًتقومًبتجميعًوتشغيلًوتوزيعًالمعلوماتًلمساندةًاتخاذًالق ارراتًوالتعاونًوالرقابةًداخلً

المنظمة"ً،وعرفهًالقنديلجيً،والجنابيً(ً،2005صً)24بأنهً"مجموعةًمنًالعناصرًالبشريةًواآلليةًالتيًتعملً

معًا ًعلىًتجميعًالبياناتًومعالجتهاًوتحليلهاًوتبويبهاًطبقاًلقواعدًواجراءاتًمقننةًألغراضًمحددةًبغرضً
اتاحتهاًللباحثينًوصانعيًالقرارًوالمستفيدينًاآلخرينًعلىًشكلًمعلوماتًمناسبةًومفيدة"ً،وبحسبًالحميدً،

ونينوً(ً،2007صً)17فإنهًالنظامًالذيًيعملًعلىًجمعًالمعلوماتًوتنظيمهاًوتخزينهاًومعالجتهاًوعرضهاً
في ًأشكالها ًالمختلفة ً (البيانات ًالخامً ،البيانات ًالمحللةً ،المعرفةً ،النظم ًالخبيرةً ،وبأي ًمن ًالوسائل ًالنصيةً
والمرئيةًوالصوتية)ًسواءًيدوي اًأوًآليًاً.أماًالطاهرً،والخفافً(ً،2011صً)41فعرفًمفهومًنظمًالمعلوماتً

منًوجهتيًنظرًإحداهماًتكنولوجيةًواألخرىًمنًوجهةًنظرًإدارةًاألعمالً،فمن وجهةًالنظرًالتكنولوجيةًعرفهً
بأنه"ً:مجموعةًمنًالعناصرًالمترابطةًالتيًتقومًبجمعً،ومعالجةً،وتخزينً،وتوزيعًالمعلوماتًلدعمًاتخاذً

الق اررات ًوالسيطرة ًوالرقابة ًفي ًالمنظمات"ً ،ومن ًوجهة ًنظر ًإدارة ًاألعمال ًعرفه ًبأنه ً"هو ًأكثر ًمن ًمجردً
تكنولوجياًبحتةًفاألعمالًتستثمرًفيًنظمًالمعلوماتًبهدفًخلقًقيمةًوزيادةًالربح"ً.وبحسبًالطيطيً(ً،2012

صً )22فإنهً"مجموعةًمنًالمكوناتًالمتداخلةًوالتيًتعملًعلىًجمعًومعالجةًوتخزينًوتوزيعًالمعلوماتً

اتًوالتحكمًوالسيطرةًعلىًالمنظمةً،باإلضافةًإلىًدعمًعملياتً
بهدفًالمساعدةًفيًدعمًعمليةًاتخاذًالق ارر ً
التنسيقًوالتنظيمًوالتخطيطًومساعدةًالمدراءًوالموظفينًفيًعملياتًتحليلًالمشكالتًورؤيةًالمواضعًالمعقدةً

وبناءًمنتجاتًجديدة"ً .

كما وانه ال باد من التمييز بين ثالثة تعابيي مهمة وه نظام الحاسوب ،بينامج الحاسوب ،ونظام المعلومات
(القنديلجيً،والجنابيً،2005ً،صً)35كماًيلي:
 .1نظام الحاسوب (ً :)Computer Systemهو ًاألجزاء ًوالمعدات ًالمادية ًالمستخدمة ًفي ًإدخالً
البياناتًواسترجاعهاًفيًنظامًالمعلومات.

 .2بينامج الحاسوب ( :)Computer Programهوًالذيًيمدًنظامًالحاسوبًبالتعليماتًوالمتطلباتً
الضروريةًفيًنظامًالمعلوماتً .
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 .3نظام المعلومات (ً :)Information Systemيشمل ًثالثة ًأبعادً :بعد ًإداريً ،وبعد ًتكنولوجيً
(حاسوبًوبرمجيات)ً،باإلضافةًللمنظمةً .
وبناءًعلىًماًسبقًعرفتًالباحثةًنظامًالمعلوماتًتعريفًاًإجرائيًاًكماًيليً :
ا
التعييف اإلجيائ  :نظامًالمعلوماتًهوًمجموعةًمنًالمكوناتًالبشريةًواآلليةًالمترابطة ًمعًبعضهاًالبعضً
والتيًتعملًعلىًتجميعًالبياناتًومعالجتهاًونشرهاًعلىًشكلًمعلوماتًللمساهمةًفيًعملياتًاتخاذًالقرارً .
يابعاً :أنواع نظم المعلومات
إنًاختالفًالمؤسساتًوتنوعهاًيؤدي ًإلىًاختالفًأنواعًنظمًالمعلوماتًوتعددهاً،ليتسنىًلكلًنظامًالقيامً
بالمهامًالوظيفيةًذاتًالعالقةًبالمؤسسةًالموجودًبهاً .

تمتلكًالمؤسساتًتخصصاتًمختلفةًومتنوعةً،كماًتحتويًعلىًمستوياتًإداريةًمتعددةً،وبالتاليًفليسًهناكً
نظامًواحدًيمكنًأنًيخدمًكلًاحتياجاتًالمنظمةً،مماًيوجبًعلىًالمؤسساتًأنًتختارًأنظمةًتتناسبًمعً

التخصصاتًوالمستوياتًاإلداريةًالمختلفةً(الطاهرً،والخفافً،2011ً،صً .)58

يوجدًعدةًأشكالًلنظمًالمعلوماتً،منهاًنظمًالمعلوماتًاليدويةًالتيًتعتمدًعلىًاستخدامًالورقًواألقالمًللكتابةً،
والشكل ًاآلخر ًهو ًنظم ًالمعلومات ًاآللية ًالتي ًتستخدم ًالحواسيب ًوالبرامج ًوالشبكات ًوغيرها ًمن ًتكنولوجياً

المعلوماتًلتحويلًالبياناتًلمعلوماتً(الكرديً،والعبدً،2003ً،صً.)14حيثًأنًنظمًالمعلوماتًالمعتمدةً
علىًالحاسبًاآلليًهيًالتيًتستخدمًالحاسباتًاآلليةًفيًتجميعًوتشغيلًوتخزينًونشرًالمعلوماتًسلطانً

(ً،2000صً.)2وتهتمًالباحثةًفيًهذاًالبحثًبنظمًالمعلوماتًاآلليةً(المحوسبة)ً،وليس ًنظمًالمعلوماتً
اليدويةً .
لقدًاختلفتًتصنيفاتًالكتابًوالباحثينًلنظمًالمعلوماتً،بعضهمًصنفهاًمنًحيثًالمستوىًاإلداريً،والبعضً
اآلخرًصنفهاًمنًحيثًالوظائفًكماًيليً :
 .1حسب المستويات اإلادايية:
يمكنًتصنيفًنظمًالمعلوماتًوفقًالمستوياتًاإلداريةًإلىًثالثةًأنواعًرئيسةًبدءًاًمنًالمستوىًاألدنىًوصعودًاً
للمستوىًاألعلىً،كماًيليً(الطاهرًوالخفافً،2011ً،صً :)58

أ .نظم المستويات التشغيلية ( :)Operational Levelوهيًالتيًتدعمًالمدراءًالتشغيلينًوتساعدهمً
على ًالقيام ًباألنشطة ًاألساسية ًوالمعامالت ًالتجاريةً ،ويكمن ًعملهم ًاألساسي ًفي ًمتابعة ًاألعمالً

الروتينية.

ب .نظم المستويات اإلادايية أو اإلاداية الوسطى ( :)Management Levelوهيًالتيًتخدمًعملياتً
المراقبةًوالمتابعةًواتخاذًالق ارراتًواألعمالًواألنشطةًاإلداريةًالمختلفةًفيًمستوىًاإلدارةًالوسطى.
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ج .نظم المستويات االستياتيجية ( :)Strategic Levelوهي ًالتي ًتساعد ًالمديرين ًفي ًوضعً
الستراتيجياتًومتابعةًومعالجةًالقضاياًالستراتيجيةًفيًداخلًالمنظمةًوخارجهاً.شكلًرقمً(.)7
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

المستوى
االستياتيج
مستوى اإلاداية الوسطى

ً

المستوى التشغيل
شكل يقم ( :)7أنواع نظم المعلومات ويق المستويات اإلادايية

 .2حسب الوظائف:

المصادي( :الطاهي والخفاف ،2011 ،ص)59

إنًالمستوياتًاإلداريةًبمستوياتهاًالثالثةً(التشغيليً،اإلداريً،الستراتيجي)ًتعتمدًفيًالحصولًعلىًالمعلوماتً

منًنظمًالمعلوماتًحسبًالوظيفةًأوًالغرضًً.وتصنفًنظمًالمعلوماتًحسبًأغراضهاًالمختلفةًإلىًستةً
نظمًرئيسيةً،وهيًكالتاليً(:)Laudon & Laudon, 2002, p.40

أ .نظم معالجة المعامالت ) :Transaction Processing Systems (TPSوهيًالنظمًالمحوسبةً
التيًتخدمًوتسجلًاألعمالًالروتينيةًاليوميةًالضروريةًللمؤسسةً،وهيًتتعلقًبالمستوىًالتشغيليًفيً

المؤسسة.

ب .نظم العمل المعيي ) :Knowledge Work Systems (KWSوهيًنظمًالمعلوماتًالتيًتساعدً
العاملينًفيًبناءًوتكاملًالمعرفةًالجديدةًفيًالمؤسسة.

ج .نظم المكتب ) :Office Systems )OSوهيًالنظمًالتيًيتمًتصميمهاًلزيادةًانتاجيةًمستخدميً
البياناتً،مثلًنظمًمعالجةًالكلماتً،نظمًالبريدًاللكترونيً،ونظمًالجدولة.

اد .نظم المعلومات اإلادايية ) :Management Information Systems (MISنظمًالمعلوماتً
في ًالمستوى ًاإلداريً ،وتخدم ًوظائف ًالتخطيطً ،الرقابةً ،واتخاذ ًالق اررات ًعن ًطريق ًتقديم ًتقاريرً
وملخصاتًروتينيةًللمدراءً.وستتحدثًالباحثةًعنهاًبالتفصيلًفيًالجزءًالتاليًمنًهذاًالمبحث.

ه .نظم ادعم القياي ) :Decision Support Systems (DSSوهيًنظمًالمعلوماتًفيًالمستوىً
اإلداريً ،والتيًتجمع ًبينًالبياناتًوالنماذجًالتحليليةًالمعقدةًأوًأدواتًتحليل ًالبياناتًلدعمًاتخاذً
الق ارراتًالغيرًروتينية.
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و .نظم الادعم التنفيذي ) :Executive Support Systems (ESSنظم ًالمعلومات ًالتي ًتخدمً
المستوى ًالستراتيجي ًوتتعلق ًبالق اررات ًالغير ًروتينية ًفي ًالمؤسسة ًمن ًخالل ًتصاميم ًواتصالتً
متقدمةً.الشكلًرقمً(ً)8يوضحًتوزيعًنظمًالمعلوماتًالستةًعلىًالمستوياتًاإلدارية.

نظم المستوى االستراتيجي
ESS

نظم مستوى المعرفة
KWS & OS

نظم المستوى اإلداري
MIS & DSS

نظم المستوى التشغيلي
TPS

ً

شكل يقم ( :)8توزيع نظم المعلومات على المستويات اإلادايية الثالثة
بتصيف
المصادي)Laudon & Laudon, 2002, p.40( :
ّ

خامساً :العالقة المتاداخلة بين أنواع نظم المعلومات
أوضحًالقنديلجيًوالجنابيً(ً،2005ص ً)79وجودًعالقةًمتداخلةًومتكاملةًبينًأنواعًنظمًالمعلوماتًالستةً
السابقةً ،وان ًنظم ًمعالجة ًالمعامالت ًً TPSهي ًالمصدر ًالرئيسي ًلكافة ًالبيانات ًالالزمة ًلنظم ًالمعلوماتً

األخرىً،بينماًنظمًالدعمًالتنفيذيًًESSهيًالمستلمًللبياناتًمنًنظمًالمعلوماتًفيًالمستوياتًاألقلً،كماً

أنًالبياناتًيمكنًأنًيتمًتبادلهاًبينًنظمًالمعلوماتًالمختلفةً.ويوضحًالشكلًرقمً(ً)9هذهًالعالقةًبينًالنظمً

الستةً .

ESS

MIS

DSS

KWS
& OS

TPS

ً

شكل يقم ( :)9العالقة المتاداخلة بين أنواع نظم المعلومات
المصادي( :القناديلج والجناب  ،2005 ،ص)80
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تالحظ الباحثة ًمنًالشكلًرقمً(ً)9السابقًوجودًارتباطًبينًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًً MISوكالًمنًنظمً
ً.ESS, KWS, OS, DSS, TPSكماًتالحظًأنًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًًMISتستقبلًالبياناتًمنًنظمً
ًTPS, KWS, OSوترسلًمعلوماتهاًلكلًمنًًنظمًً .DSS, ESS, KWS, OS
ساادساً :مفهوم نظم المعلومات اإلادايية
لتوضيحًمفهومًنظمًالمعلوماتًاإلدارية (ً،)MISعرضت ًالباحثةًفيماًيليًمجموعةًمنًالتعريفاتًلعددًمنً
الكتابًوالباحثينًمنًاألدبياتًالمختلفةًللتوصلًلتعريفًشاملً ً.
نظمًالمعلوماتًاإلداريةًهيًالنظمًالتيًتتعاملًمعًتخطيطً،تطويرً،إدارةً،واستخدامًأدواتًتكنولوجياًالمعلوماتً

لمساعدةًالعاملينًعلىًالقيامًبجميعًالمهامًالمتعلقةًبمعالجةًوادارةًالمعلوماتً( Haag, et al., 2004,

ً،)p.4وعرفًالحميديً،وآخرونً(ً،2005صً)73نظامًالمعلوماتًاإلداريًبأنهً"نظامًمنهجيًمحوسبًقادرً
علىًتكاملًالبياناتًبقصدًتوفيرًالمعلوماتًالضروريةًلصنعًالق اررات"ً،وعرفهًالحميدً،ونينوً(ً،2007صً)20
بأنهً"نظامًمتكاملًيتكونًمنًمجموعةًمنًاألفرادًواألجهزةًواإلجراءاتًوالبرمجياتًوقواعدًالبياناتًوالشبكاتً

التيًتقومًبعمليةًجمعًوتخزينًومعالجةًواسترجاعًالمعلوماتً،وذلكًبغرضًتزويدًاإلدارةًبكلًماًتحتاجهًمنً
معلوماتًإداريةًدقيقةًوكافيةًمنًأجلًإنجازًالوظائفًاإلداريةًواتخاذًالق ارراتًالمناسبة"ً،وبحسبً(2009, ًOz

)ً p.253فإنهًنظامًمعلوماتًيعتمدًعلىًالحاسوبً،ويستخدمًفيًالتخطيطً،والرقابةً،واتخاذ ًالق ار ارتًوحلً
المشاكلً،وبحسبًبسيونيً(ً،2010صً)11فإنهًعبارةًعنً"تجمعًمنًنظامًبشريًوآليًيوفرًمعلوماتًدعمً
وظائف ًالتخطيط ًوالسيطرة ًللمديرين ًفي ًالمؤسسة"ً ،وعرفه ًعبد ًربه ً(ً ،2013صً )16بأنه ً"مجموعة ًمنً
العناصرًالمتداخلةًأوًالمتفاعلةًبعضهاًمعًبعضًوالتيًتعملًعلىًجمعًمختلفًأنواعًًالبياناتًوالمعل ًوماتً
وتعملًعلىًمعالجتهاًوتخزينهاًوبثهاًوتوزيعهاًعلىًالمستفيدينًلغرضًدعمًعمليةًاتخاذًالقرارًوتأمينًالسيطرةً

علىًالنظم" .بناءًعلىًماًسبقًفإنًالباحثةًتعرفًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعريفاًإجرائياًكماًيليً :
التعييف اإلجيائ  :نظمًالمعلوماتًاإلداريةًهيًمجموعةًمنًالمواردًالحاسوبيةًوالبشريةًوالبياناتًالتيًتتفاعلً
وتتكاملًمعًبعضهاًالبعضًلتوفيرًالمعلوماتًالالزمةًلتخاذًالق ارراتً.
سابعاً :مكونات نظم المعلومات اإلادايية
إنًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتتكونًمنًعدةًعناصرًمترابطةًمعًبعضهاًالبعضً.وبحسبً(2014, ًMunirat

)ًp.80فإنًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتتكونًمنًخمسةًعناصرً،وهيًكالتاليً :

 .1المادخالت ( :)Inputsتشملًلوحةًالمفاتيحً،مستخدميًالبياناتً،عملياتًالحاسوبً،والبرامج.
 .2العمليات ( :)Processوهيًالعمليةًالتيًتجريًلتحويلًالمدخالتًلمخرجات.

 .3المخيجات ( :)Outputsوهيًالناتجًالنهائيًمنًعمليةًالمعالجةً(المعلومات).
 .4التخزين (ً:)Storageيعتبرًتخزينًالبياناتًهوًأساسًنظامًالمعلوماتً .

 .5اليقابة ( :)Controlتمثلًالمقاييسًالمختلفةًالتيًتستخدمًلقياسًكالًمنًالدقةً،التوقيتًوالتكلفة.
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ثامناً :مواياد نظم المعلومات اإلادايية
إنًتوفرً المواردًالالزمةًلتشغيلًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًهوًأمرًضروريًوهامًلقيامًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً
بمهامهاًبشكلًصحيحًً.وبحسب ًالحميدً ،ونينو ً(ً،2007صً)21فإنًمواردًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتتمثلً

بأربعةًمواردًرئيسةً،وهيًكالتاليً :

 .1األجهزة ( :)Hardwareتحتاجًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًألجهزةًالكترونيةًمتطورةًوحديثةًحتىًتستطيعً
إدارةًالمؤسسةًأنًتحققًأهدافهاًبأفضلًطريقةًممكنة.

وهيًاألنظمةًالتيًتقومًبتشغيلًاألجهزةًوالبياناتًوالمعلوماتًوالمعرفةً،
ً
 .2البيمجيات (:)Software
وتحددًالعملياتًالتيًستؤديهاًاألجهزة.

 .3األييااد ( :)Peopleتتمثلًباألشخاصًالمشغلينًلنظمًالمعلوماتًمثلً:محللًالنظمً،المبرمجً،مسجلً
ومدققًالبياناتً،إداريًالنظمً،ومصممًالنظم.

 .4قواعاد البيانات ( :)Data Basesمثلًالبياناتًالعدديةً(األرقامً،الحروفً،الرموز)ً،البياناتًالنصيةً
(نصوص)ً،البياناتًالبيانيةً(األشكالًوالرسومات)ً،أوًالبياناتًالصوتيةً.والشكلًرقمً(ً)10يوضحً
تصو ارًلنموذجًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةً .
ً

ً
ً

اإلدارة
معلومات
بيئية

ً
ً

أفراد

أجهزة
MIS

بيانات
بيئية

قاعدة بيانات

برمجيات

بيانات

ً
ً

النظام الطبيعي للمنظمة

ً
ً

البيئة

شكل يقم ( :)10نموذج لنظم المعلومات اإلادايية
المصادي( :الشيمان ،2004 ،ص)56
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معلومات داخلية

ً

معلومات

قرارات

ً

معلومات

الحظت الباحثة ًمنًالشكل ًرقمً(ً )10السابقًأنًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتتلقىًالبياناتًمنًالمنظمةً،وتتمً
معالجتها ًواجراء ًالعمليات ًالمختلفة ًعليها ًداخل ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًبموارده ًالمختلفةً ،لتنتج ًبعد ًذلكً
المعلوماتًالتيًيتمًإرسالهاًلإلدارةًلمساعدتهاًفيًاتخاذًالق ارراتًالالزمةً.حيثًأنًالنموذجًيشملًمواردًالنظامً
المختلفةً(األفرادً،األجهزةً،قواعدًالبياناتً،البرمجيات)ً،وترابطًالعالقاتًداخلًالنموذجًمماًيؤديًلنسيابً

المعلوماتًفيًالبيئتينًالداخليةًوالخارجيةًللمؤسسةً ً.
تاسعاً :أهاداف نظم المعلومات اإلادايية
إنًظهورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًجاءًسعيًاًلتحقيقًمجموعةًمنًاألهدافًالمختلفةًالتيًتكملًبعضهاًالبعضً
لتخدمًالمؤسسةً،وذلكًحسبًطبيعةًعملًالمؤسسةً.وبحسبًبسيونيً(ً،2010صً )43فإنًاألهدافًالتيً
تسعىًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًلتحقيقهاًبشكلًعامًتتمثلًفيماًيليً :
 .1تجهيزًالمعلوماتًفيًالوقتًوالزمنًالمناسبينً .

 .2تزويدًالمستوياتًاإلداريةًالمختلفةًبالمعلوماتًالضروريةًللقيامًبوظائفهمًالمختلفةً .
 .3دعمًعملياتًاتخاذًالقرارًفيًالمشاكلًالمختلفةًسواءًالمهيًكلةًأوًغيرًالمهيًكلةً .

 .4توفيرًالعاملينً،األجهزةً،واإلجراءاتًالالزمةًلجمعًوتخزينًواسترجاعًونقلًالمعلوماتًللمستخدمين.
 .5تمكينًاإلدارةًمنًمراقبةًالعملًفيًالمؤسسةًعنًكثبً.
عاش ايً :وظائف نظم المعلومات اإلادايية
توجد ًنظمًالمعلوماتًاإلدارية ًفي ًالمؤسساتًالمختلفةًبغرضًأداء ًوظائفًمعينةً ،وذلكًحسبًاحتياجاتً

المؤسسةًوحسبًاحتياجاتًالمستوياتًاإلداريةًالمختلفةً ً.

حدد ًالحميدي ً(ً ،2005صً )76وظائف ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًبنقطتين ًرئيسيتين ًوهماً :الحصول ًعلىً
البياناتً،واإلجراءاتًالتيًتتمًلتشغيلًهذهًالبياناتً،كماًيليً ً:
 .1الحصول على البيانات (المادخالت) ):(Inputs
تتضمن ًوظيفة ًالحصول ًعلى ًالبيانات ًتحديد ًالبيانات ًالالزمة ًواختيارها ًتبعًا ًللمستويات ًاإلدارية ًالمختلفةً
(اإلدارةًالعلياً،اإلدارةًالوسطىً،اإلدارةًالتشغيلية)ً،سواءًكانتًهذهًالبياناتًداخليةً(مثلًالمعلوماتًالتسويقيةً
والنتاجية)ًأوًخارجيةً(مثلًمعلوماتًعنًالعواملًالقتصاديةًوالسياسية)ً .

أ .اإلاداية العليا (ً :)Senior Managementتحتاجًللمعلوماتًالالزمةًلتحديدًاألهدافًوالسياساتً
العامةًللمؤسسةً،ووضعًالخطةًالستراتيجيةً .

ب .اإلاداية الوسطى (ً:)Middle Managementتحتاجًللمعلوماتًالالزمةًلوضعًالخططًقصيرةًاألجلً
وتحديدًاإلجراءاتًلتنفيذهاً .
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ج .اإلاداية التشغيلية (ً:)Operational Managementتحتاجًلمعلوماتًمفصلةًحولًإجراءاتًالعملً
اليوميةًفيًالمؤسسةً .
 .2إجياءات تشغيل البيانات (معالجتها ،تخزينها ،استخياجها ،واستخادامها):
يتمًتحديدًإجراءاتًتشغيلًالبياناتًفيًضوءًالمعاييرًالتاليةً :
أ .االستخادام (ً:)Usageحيثًأنًطبيعةًاستخدامًالمعلوماتًيحددًمواصفاتهاًوطرقًمعالجتها.

ب .المتخصصون (ً:)Specialistsيشتركًالمتخصصونًفيًوضعًالتعليماتًوالبرامجًالتشغيليةًالالزمةً
إلعدادًالتقاريرًالمطلوبة.

ج .تكنولوجيا المعلومات (ً:)Information Technologyيتمًتحديدًتكنولوجياًالمعلوماتًالمالئمةً
لتشغيلًالبياناتًومعالجتهاًوتخزينها.

اد .معالجة البيانات (ً:)Data Processingوتتضمنًتقويمًالبياناتًللتأكدًمنًصحتهاًومناسبتهاً،
وتحديدًدرجةًأهميتها.

ه .تخزين المعلومات (ً :)Information Storageتتضمنًحفظًالمعلوماتًوتخزينهاًبطريقةًتسهلً
الرجوعًإليهاًعندًالحاجة.

و .المخيجات (ً:)Outputsاستخراجًالمعلوماتًالتيًتحققًالهدفًبأشكالهاًالمختلفة.

ز .االتصال (ً:)Communicationيتضمنًتوصيلًالمعلوماتًبالشكلًالمطلوبًوفيًالوقتًالمناسبً
للمستخدمينً،والتأكدًمنًفهممهمًلها.

حاادي عشي :العاملون ي نظم المعلومات اإلادايية
إنًنجاحًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًيعتمدًبشكلًكبيرًعلىًمهاراتًالعاملينًالقائمينًعلىًإدارةًوتشغيلًهذهً

النظمً.ويجب ً توافرًاألنواعًالتاليةًمنًالعاملينًعندًاعتمادًتطبيقًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً(تعلبً،2011ً،

صً :)33

 .1ماديي نظم المعلوماتً) :)Information System Administratorيعتبرًمسئولاًعنًإدارةًنظمً
المعلوماتًبالمؤسسةً،وضمانًصحةًواكتمالًهذهًالنظمً .

 .2ماديي قواعاد البيانات )ً:)Data Base Administratorيعتبرًمسئولا ًعنًتصميمًوضبطًقاعدةً
البياناتًالخاصةًبالمؤسسةً .

 .3محللًالنظمً)ً:(System Analystيشكلًحلقةًالوصلًبينًالمبرمجينًوباقيًأجزاءًالمنظمةً،حيثً
يعملًعلىًترجمةًالمشكالتًوالمتطلباتًالفنيةًواإلداريةًإلىًمتطلباتًبرمجيةًونظمًمعلومات.

 .4مصمم النظم ً)ً:(System Designerتعتبرًوظيفتهًمكملةًلوظيفةًمحللًالنظمً،حيثًأنهًيضعً
الوصفًالتفصيليًلمواصفاتًالنظامً،ويقومًبإدارةًومراقبةًالتنفيذًالفنيًللنظامً .

 .5المبيمج )ً:)Programmerوهوًالشخصًالذيًتكونًمهمتهًاألساسيةًكتابةًالبرمجياتً .
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 .6مشغل الحاسوب ً)ً:)Computer Operatorوهوًالشخصًالمسئولًعنًتشغيلًنظامًالحاسوبً
واجراءًعملياتًالنسخًالحتياطيًللبياناتً،وحفظًوسائلًالتخزينًفيًأماكنًآمنة.
 .7المستخادم النهائ ً)ً:(End Userوهوًالفردًالذيًتخدمهًنظمًالمعلوماتًمثلًاإلداريًوالمحاسبً .
ثان عشي :خصائص نظم المعلومات اإلادايية
يجبًأنًتتميزًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبمجموعةًمنًالخصائصًلتحققًأهدافهاًوتعودًبالفائدةًعلىًالمؤسسةً.
ومنًالخصائصًالتيًيجبًأنًتتميزًبهاًهذهًالنظمًماًيليً(المغربيً،2002ً،صً :)105
 .1تتصفًالنظمًبالمرونةًالنسبيةً .

 .2تتميزًمعلوماتهاًالمطلوبةًبأنهاًمعروفةًوثابتةً .

 .3تقدًمًالدعمًللق ارراتًالمتعلقةًبمستوياتًالرقابةًاإلدارية.
 .4تساعدًفيًصنعًالق ارراتًمنًخاللًمعلوماتًحديثة.

 .5تعتمدًعلىًكلًمنًالبياناتًالداخليةًللمؤسسةً،والواردةًمنًالخارج.
 .6توجهاتهاًالداخليةًأكثرًمنًالخارجية.

 .7تتطًلبًعملياتًتحليلًوتصميمًطويلةًاألجل.
ثالث عشي :العوامل المؤثية ي نجاح نظم المعلومات اإلادايية
لتستطي عًالمؤسسةًأنًتحظىًبنجاحًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمستخدمةًلديهاً،فعليهاًأنًتكونًعلىًمعرفةً
كافيةًبالعواملًالتيًتؤثرًوتساهمًفيًنجاحًهذهًالنظمًً.تتعددًالعواملًالتيًتؤثرًفيًنجاحًنظمًالمعلوماتً

اإلداريةً،ومنًأبرزهاًماًيليً(الشرمانً،2004ً،صً :)87
 .1توافرًكميةًكافيةًمنًالمعلوماتًالتيًتلبيًاحتياجاتًكافةًالمستوياتًاإلداريةً .
 .2التنظيمًالجيدًللمعلوماتًومصادرهاًالمختلفةً .

 .3توفرًالخبرةًوالكفاءةًالعاليتينًللعاملينًالمتعاملينًمعًالنظامً .
 .4الوعيًالكافيًللمستفيدينًمنًالنظامًومدىًتفاعلهمًمعه.

بينماًصنفًالكرديً ،والعبدً(ً،2003صً )292محدداتًنجاحًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًإلىًأربعةًعواملً
رئيسيةً،كماًيليً :
 .1العوامل التنظيمية ً(ً )Organizational Factorsمثلً :دعم ًاإلدارة ًالعلياً ،درجة ًمشاركةً
المستخدمينًفيًبناءًوتطويرًالنظامً،المناخًالتنظيمي.

 .2العوامل البيئية (ً)Environmental Factorsمثلً:درجةًتغيرًوتعقيدًبيئةًالعملً .

 .3العوامل الشخصية ً(ً )Personal Factorsمثلً :السنً،مستوىًالتدريبً،المستوىًالوظيفيً،نمطً
اتخاذًالق ارراتً .
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 .4العوامل التكنولوجية (ً)Technical Factorsمثلً:درجةًالتعقدًالفنيًفيًالنظامً،سهولةًاستخدامً
النظامً .
يابع عشي :تطويي نظم المعلومات اإلادايية
إنًوجودًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالمؤسسةًلمًيأتًمنًفراغً،ولمًيأتًبسهولةًوانماًيحتاجًلمجموعةًمنً

العملياتًالمترابطةًللحصولًعلىًنظامًمعلوماتًإداريًجيدًً.إنًعمليةًتطويرًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيً

المؤسسةًتتضمنًالخطواتًالخمسةًالتاليةً(صالحً،2010ً،صً :)9
 .1التخطيط ( :)Planningويجبًأنًيتماشىًتخطيطًالنظامًمعًالخطةًالستراتيجيةًالعامةًللمؤسسة.
 .2التحليل ( :)Analysisوتتضمنًتحديدًالمتطلباتًمنًالمعلومات.

 .3التصميم ( :)Designوهيًمرحلةًتحويلًالمتطلباتًإلىًواقعًفني.
 .4التطبيق ( :)Implementationالستخدامًالفعليًللنظام.

 .5الادعم المستمي ( :)Continuous Supportالتأكدًالمستمرًمنًسيرًعملًالنظامًوفقًالخطةً
الموضوعةً،باإلضافةًلتوفيرًالدعمًالفنيًالالزم.
وبناءًعلىًماًسبقًبخصوصًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،فترىًالباحثةًأنًاألجهزةً،البرمجياتً،قواعدًالبياناتً،
ا
واألفرادًهيًمواردًهامةًلتشغيلًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،لتساعدهاًعلىًاستقبالًالمدخالتًومعالجتهاًوتحويلهاً
لمخرجاتًوالستفادةًمنًهذهًالمخرجاتًبالشكلًالمطلوبًً.كماًويجبًأنًتكونًهذهًاألنظمةًناجحةًحتىً
تحققًأهدافهاًالتيًتتمثلًبشكلًرئيسيًبتجهيزًالمعلوماتًلتزويدهاًللمستوياتًاإلداريةًالثالثةًحتىًتساعدهمً

فيًاتخاذًالق ارراتًً.ولضمانًنجاحًهذهًاألنظمةًفيجبًأنًتتميزًبالمرونةً،وأنًتزودًالعاملينًبالمعلوماتً
الجيدةً،كماًيجبًعليهاًأنًتعملًبشكلًمتكاملًداخلًالمؤسسةًالواحدةًً.باإلضافةًإلىًأهميةًوجودًوعيً

وخبرةًعاليةًلدىًالمستفيدينًمنًالنظامًبكيفيةًالتعاملًالجيدًمعهًوالستفادةًمنهًبأقصىًدرجةًممكنةً .
خامس عشي :ياعلية نظم المعلومات اإلادايية
تعدًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًمنًأهمًالركائزًالالزمةًلعملًالمؤسساتًباختالفًأنواعهاً،ولكيًتقومًهذهًالنظمً

بعملهاًعلىًأفضلًوجهً،يجبًأنًتكونًفعالةًحتىًتحققًأهدافهاً،مماًيساهمًفيًسرعةًإنجازًاألعمالًورفعً
كفاءةًاألداءً .
 .1الفيق بين مفهوم الفاعلية والكفاءة
كثي ًارًماًيتمًالخلطًبينًمفهوميًالكفاءةًوالفاعليةً،لذلكًوضحتًالباحثةًالفرقًبينًالمفهومينًقبلًالحديثًعنً
فاعلية ًنظم ًالمعلومات ًاإلداريةً .تتعدد ًآراء ًالكتًاب ًوالباحثينًفيًاألدبياتًالمختلفة ًحول ًمفهومي ًالفاعليةً
والكفاءةً،والجدولًرقمً(ً)1يوضحًآراءًمجموعةًمنًالكتابًوالباحثينًحولًالفرقًبينًالمفهومينً .
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جادول يقم ( :)1الفيق بين مفهوم الفاعلية والكفاءة

الادياسة  /الكتاب

الكفاءة ()Efficiency

الفاعلية ()Effectiveness
هي

ًالعالقة

ًبين

ًالمصادرً

)ً (oz, 2009, p.78

هيًدرجةًتحقيقًالهدفً .

(فهميً،2009ً،

هي ًالدرجة ًالتي ًتتحقق ًمن ًخاللهاً تمثل ًالعالقة ًبين ًالمدخالتً

صً )251

األهداف ًالمرسومة ًألية ًمؤسسة ًسواءً والمخرجاتً ،وليكون ًالنظام ًأكثرً

المستخدمة ً(المدخالت) ًوالعائدً

الناتج ً(المخرجات)ً ،فكلما ًكانتً

العالقة ًأكبر ًكلما ًكانت ًالكفاءةً
أعلىً .

كانت ًهذه ًالمؤسسة ًتقدم ًسلعًاً ،أوً كفاءةًيجبًأنًيحققًأكبرًقدرًمنً
خدماتً،وسواءًكانتًمخرجاتهاًمرئيةً المخرجات ًباستخدام ًأدنى ًقدر ًمنً

أوًغيرًمرئيةً ،وذلكًمنًخاللًتحويلً المدخالت ًفي ًأقصر ًوقت ًوبأكبرً
مدخالتها ًبكفاءة ًلمخرجات ًمرغوبً قدرًمنًالرضاًوالرتياحً .

فيهاً .
(عبداهللً،وقطنانيً،

مفهومًيعبرًعنًمدىًتحقيقًاألهداف ً،هو ًالستخدام ًاألمثل ًللمواردً

ً،2007صً )5

وهوًمفهومًنسبيًيتمًقياسهًمنًخاللً المتاحة لتحقيق ًاألهداف ًبأقلً

نسبة ًاألهداف ًالمحققة ًإلى ًاألهدافً التكاليفً،وأنهًمفهومًنسبيًيتمًمنً
خالل ًقياس ًنسبة ًمخرجات ًالنظامً

المخططةً .

إلى ًمدخالتهً ،أو ًنسبة ًالمنفعةً

المتحققة ًإلى ًالتكلفة ًوالتضحيةً
المبذولة ً
(حسينً،وعبدًالحميدً،

هي ًتعبير ًعن ًمدى ًالعالقة ًبين ًماً تعبيرًعنًمدىًنجاحًالمؤسسةًفيً

ً،2010صً )163

يجبًتحقيقهًوماًتمًتنفيذهًفعلي ا ًوفيماً حسن ًاستخدام ًالموارد ً(المدخالت)ً
إذا ًنجحت ًالمؤسسة ًفي ًإدارة ًمواردهاً لغرض

بالكفاءةًالمطلوبةًأمًلً .

ًتعظيم

المستهدفةً .

ً(المخرجات)ً

المصادي( ،(oz, 2009, p.78) :يهم  ،2009 ،ص( ،)251حسين ،وعباد الحمياد ،2010 ،ص( ،)163عباداهلل،
بتصيف
وقطنان  ،2007 ،ص)5
ّ

وبناءًعلىًماًسبقً،فإنًالباحثةًعرفتًكالًمنًالكفاءةًوالفاعليةًتعاريفاًإجرائيةًكماًيليً :
ا
التعييف اإلجيائ  :الكفاءة ًهيًحسنًاستخدامًالمواردًالمتاحةًلتحقيقًأهدافًالمؤسسةًبأقلًالتكاليفً،أماً
الفاعليةًفهيًمدىًتحققًاألهدافًالمخططةًفيًالمؤسسة.
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والشكلًرقمً(ً)11يوضحًالعالقةًبينًالكفاءةًوالفاعليةً ً:
ً

الـــكفـــــاءة

ً

Efficiency

الفاعلية

ً

Effectiveness

ً المادخالت
ً
ً

Inputs

.1
ً

العمليات
Processes

المخيجات

المخيجات

قصيية المادى

متوسطة المادى

Outputs

Outcomes

المخيجات طويلة
المادى (األثي)
Impact

شكل يقم ( :)11العالقة بين الكفاءة والفاعلية

بتصيف
المصادي)Bartuseviciene & Sakalyte, 2013, p.48( :
ّ

الكفاءةًتتعلقًبكلًمنًالمدخالتًوالعملياتًًوالمخرجاتًسواءً
ً
الحظت الباحثةًمنًالشكلًرقمً(ً)11السابقًأنً
كانت ًمخرجات ًقصيرةً ،متوسطةً ،أو ًطويلة ًالمدىً ،كما ًولحظت ًالباحثة ًأن ًالفاعلية ًتهتم ًباألهدافً
(المخرجات)ًبأنواعهاًالثالثةًً،وهذاًيؤكدًماًتمًذكرهًفيًاألدبياتًفيًجدولًرقمً(ً.)1فيمكنًأنًتكونًالمؤسسةً

فعالةًولكنهاًغيرًكفؤةًأيًأنهاًتحققًأهدافهاً،ولكنًلًتستغلًمواردهاًالستغاللًاألمثلً،ولًتحققًأهدافهاً
بأقلًالتكاليفً .

 .2مفهوم ياعلية نظم المعلومات اإلادايية
تتعددًآراءًالكتابًوالباحثينًفيًاألدبياتًالمختلفةًحولًمفهومًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،وستستعرضً

الباحثةًفيماًيليًعددًا ًمنًالتعريفاتًالتيًوضعوهاًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،للتوصلًلمفهومًشاملًلفاعليةً
نظمًالمعلوماتًاإلداريةً .

يمثلًميدانًالفاعليةًالمفهومًاألوسعًواألشملًألداءًاألعمالً،وانهًمنًالصعبًالتوصلًلتعريفًمحددًودقيقً

متفقًعليهًلمفهومًالفاعليةًفيًعلمًاإلدارةً(الخشاليً،والقطبً،2007ً،صً .)27

عرفًالطائيً(ً،2004صً)182فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً( )Effectiveness of MISبأنهاً"قياسً
قدرةًنظامًالمعلوماتًاإلداريةًعلىًتوليدًالمخرجاتًبالخصائصًالمطلوبةًوالتيًتساهمًفيًتسهيلًمهمةًصنعً

الق ارراتًبشكلًيحققًرضاًالمستفيدينًمنًهذهًالمخرجات"ً.بينماًعرفها ً)2009, p.78(ًozبأنهاًمدىًفاعليةً
نظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعتمدًعلىًمقدارًماًيحققهًالنظامًمنًأهدافًً،وعرفهاًالطائيً،والخفاجيً(ً،2009

صً)66بأنهاًقدرةًنظمًالمعلوماتًعلىًتوليدًالمخرجاتًبالخصائصًالمطلوبةًلتسهمًفيًترشيدًعملياتًاتخاذً
القرارًبشكلًيحققًرضاًالمستفيدينًمنًهذهًالمخرجاتً.
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ومماًسبقًفإنًالباحثةًعرفتًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعريفًاًإج ارئيًاً،كماًيليً :
التعييف اإلجيائ ً:فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتتمثلًبمدىًقدرةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًعلىًتحقيقًأهدافهاً
المرسومةً .
 .3قياس ياعلية نظم المعلومات اإلادايية
تتعددًطرقًقياسًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،فمنًهذهًالطرقًماًاتفقًعليهًالعديدًمنًالباحثينً،ومنهاًلمً

يستخدمًبكثرةً.استعرضتًالباحثةًفيًالجدولًرقمً(ً)2أدناهًاألبعادًالمستخدمةًفيًقياسًفاعليةًنظمًالمعلوماتً

اإلداريةًحسبًالدراساتًالسابقةً .

(ً .1الخشاليً،والقطبً،2007ً،
صً )33

(ً .2عبدًالرزاقً،2011ً،
صً )156

(ً .3أبوًعمرً،2009ً،صً )35
(ً .4عبدويانً،2010ً،صً )9
(ً .5األحمدً )2002ً،

يضا المستخادم النهائ

حجم االستخادام

مالئمة النظام للمستويات

اإلادايية

االستجابة للتغييات

المستجادة

أمن المعلومات

سيعة الحصول على

المعلومات

م.

الادياســـــــــــــة

سيعة اتخاذ الق اييات

جادول يقم ( :)2األبعااد المستخادمة ي قياس ياعلية نظم المعلومات اإلادايية حسب الادياسات السابقة

ً ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً ً

المصادي :أعاد بواسطة الباحثة باالعتمااد على (الخشال  ،والقطب ،2007 ،ص( ،)33عباد اليزاق ،2011 ،ص،)156
(أبو عمي ،2009 ،ص( ،)35عبادويان ،2010 ،ص( ،)9األحماد)2002 ،

بينماًاستخدمًالشقرانً،وعاشورً(ً،2010صً)65األبعادًالتاليةًلقياسًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً:وضوحً
المعلوماتًودقتهاً،شموليةًالمعلوماتً،مرونةًالمعلوماتًوحداثتهاً،كلفة/عائدًالمعلوماتً،باإلضافةًلألجهزةً

والمعداتًواألدواتًالمستخدمةًفيًالنظامً .

وتشيرًالباحثةًهناًإلىًأنهاًتعاملتًمعًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبأبعادهًالمختلفةً،واعتمدتًفيًقياسهً
علىًاألسئلةًالمناسبةًلموضوعًومجتمعًالبحث.
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 .4ادوي المستفيادين ي تقييي ياعلية نظم المعلومات اإلادايية
إنًكلًمنظمةًتمتلكًنظمًمعلوماتًإداريةً،تمتلكًفيًالوقتًذاتهًمستفيدينًومستخدمينًلهذهًالنظمً.وتختلفً
أدوارًهؤلءًالمستفيدينًوالمستخدمينًتبعًاًلعواملًمختلفةً،ويجبًتحديدًهذهًالعواملًلمعرفةًدورًالمستفيدًمنً
هذهًالنظمً ًً.

إنًتحديدًدورًالمستفيدًفيًتقريرًمدىًفاعليةًالنظامًيمكنًأنًيتمًمنًخاللًتحديدًعالقةًالمستفيدًبالنظامً

وكيفية ًتعامله ًمعهً .ويوجد ًعدة ًعوامل ًتحدد ًعالقة ًالمستفيد ًمن ًالنظامً ،ومن ًأهمها ً(الطائيً،2004ً ،

صً :)224

أ .العوامل الشخصية:
 الكفاءة اإلادايية العامة :إنًالعاملينًالذينًيتمتعونًبكفاءةًإداريةًعامةًجيدةًيميلونًإلىًأنًيكونواً
مستخدمينًجيدينًلنظامًالمعلوماتً.وتتضمنًالكفاءةًاإلداريةًالعامةًماًيليً:الكفاءةًفيًإنجازًالمهامً

اإلداريةً،القدرةًعلىًمعرفةًواستخدامًاألساليبًوالتقنياتًاإلداريةًالجيدةًبشكلًيسهلًمنًاستخدامًنظمً
المعلوماتً،القدرة ًعلى ًفهم ًواستيعاب ًالنظامًوالمامه ًبقدرات ًنظام ًالمعلوماتً ،باإلضافةًإلىًعددً

سنواتًالخبرةًالتيًيمتلكهاًالمستفيد.

 الوع

بأهمية النظام :وتتمثل ًفي ًخلق ًالوعي ًوالتثقيف ًالمستمر ًلدى ًالمستفيدين ًبالنظام ًوأهميتهً

لالستفادةًالكفؤةًمنًخدماته.

 أسلوب التفكيي :ويقصدًبذلكًطريقةًتفكيرًالمستفيدًبالمشاكلًوطرقًحلهاً،فقدًيكونًمستلماًللمعلومةً
وملقناًلهاًفقطً،وقدًيكونًمقيماًومحلالًللمعلومة.
ب .العوامل التنظيمية:
 موقع المستفياد ي

الهيكل التنظيم  :يتعلق ًهذا ًالعامل ًبمعرفة ًآثار ًموقع ًالمستفيد ًعلى ًسلوكهً

كمستفيدًمنًمخرجاتًالنظام.

 احتياجات المستفياد من المعلوماتً :ويتمثل ًذلك ًبالمعلومات ًالمطلوبة ًمن ًقبل ًالمستفيدين ًوالتيً
تساعدهمًعلىًإنجازًوظائفهمًاإلدارية.
ج .العوامل الخاصة بمواقف المستفيادين من النظام:
 المواقف السابقة للمستفيادين :المستفيدًيكونًلهًمواقفًسابقةًتجاهًالنظامً،وقدًتخضعًللتغييرًنتيجةً
الخبرةًوالمشاركةًفيًالنظامً.وقدًتتحددًهذهًالمواقفًبتأثيرًكلًمنًالبيئةًالتنظيميةًأوًخبرةًالمستفيد.

 مقاومة التغييي :نجاحًالنظامًيتوقفًعلىًالتغلبًعلىًمقاوماتًالتغييرًفيًالنظامًمنًقبلًالمستفيدين.

 عالقة المستفيادين بإاداية النظام :يمكنًأنًتكونًعالقةًالمستفيدًبإدارةًالنظامًجيدةًوقدًتكونًمضطربةً،
ويجبًتحسينهاًبتحفيزًإدارةًالنظامًللعاملينًوتشجيعهمًعلىًاستخدامًالنظام.
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ملخص المبحث الثالث
استعرضتًالباحثةًفيًبدايةًهذاًالمبحثًمفهومًالنظامًوالذيًعرفتهًتعريف اًإجرائي اًبأنهًمجموعةًمنًالعناصرً
المترابطةًوذاتًالعالقةًفيماًبينهاًتعملًمعًبعضهاًالبعضًلتحقيقًأهدافًمحددةً.كماًاستعرضتًمكوناتً

النظام ًوالتي ًتمثلت ًبالمدخالتً ،العملياتً ،المخرجات ًوالتغذية ًالراجعةً .ثم ًناقشت ًالباحثة ًمفهوم ًنظامً
المعلوماتًوالذيًعرفتهًبأنهً"مجموعةًمنًالمكوناتًالبشريةًواآلليةًالمترابطةًمعًبعضهاًالبعضًوالتيًتعملً
ً
معهاًلتجميعً،معالجةً،تخزينً،ونشرًالمعلوماتًللمساهمةًفيًعملياتًاتخاذًالقرار"ًً.كماًاستعرضتًالباحثةً

أنواع ًنظم ًالمعلومات ًحسب ًتصنيفات ًمختلفة ًمثل ًالتصنيف ًحسب ًالمستويات ًاإلدارية ً(نظم ًالمستوياتً
ً،والتصنيفًحسبًالوظائف ً(نظمًمعالجةً
التشغيليةً،نظمًالمستوياتًاإلداريةً،نظمًالمستوياتًالستراتيجية) ً

المعامالتً،نظمًالعملًالمعرفيً،نظمًالمكتبً،نظمًالمعلوماتًاإلداريةً،نظمًدعمًالقرارً،نظمًالدعمًالتنفيذي)ً،
وتناولتًالعالقةًالمتداخلةًبينًهذهًالنظمًوباألخصًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالتيًمثلتًموضوعًهذاًالبحثً،

وبينتًعالقتهاًالوطيدةًبينًاألنواعًاألخرىًمنًالنظمً ً.

ومنًثمًتناولتًالباحثةًمفهومًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوالذيًعرفتهًبأنهًمجموعةًمنًالمواردًالحاسوبيةًوالبشريةً
التيًتتفاعلًوتتكاملًمعًبعضهاًالبعضًلتوفيرًالمعلوماتًالالزمةًلتخاذًالق ارراتً،وتناولتًعناصرًهذهًالنظمً

(المدخالتً،العملياتً،المخرجاتً،التخزينً،الرقابة)ً،كماًتناولتًمواردهاًوالتيًتمثلتًبـً(األجهزةً،البرمجياتً،
األفرادً،قواعدًالبيانات)ً.ووضحتًالباحثةًأهدافًهذهًالنظمًوالتيًتسعىًدائم اًإلىًتجهيزًالمعلوماتًوتزويدهاً
قتًالباحثةًلوظائفًهذهًالنظمًوالتيً
ً
للمستوياتًاإلداريةًالمختلفةًللمساهمةًفيًعملياتًدعمًالق ارراتً.كماًتطر

تتمثل ًفي ًالحصول ًعلى ًالبياناتً ،معالجتهاً ،تخزينهاً ،واستخراجهاً ،واستخدامهاً .وتناولت ًالباحثة ًالعواملً
المؤثرة ًفي ًنجاح ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًومنها ًالعوامل ًالتنظيميةً ،والعوامل ًالبيئيةً ،والعوامل ًالشخصيةً،

والعواملًالتكنولوجيةً .

وفيًالجزءًاألخيرًمنًالمبحثً،ناقشتًالباحثةًالفرقًبينًمفهوميًالفاعليةًوالكفاءةً،كماًاستعرضتًمفهومً

فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبشكلًخاصًوالذيًعرفتهًبأنهًمدىًقدرةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًعلىًتحققً

أهدافهاًالمرسومةً.كماًتناولتًالباحثةًطرق ًقياسًهذهًالفاعلية ًحيثًيمثلًأمنًالمعلوماتًأحدًهذهًالطرقً.

وأخي ًارً،تحدثتًعنًدورًالمستفيدينًفيًتقريرًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوالعواملًالمؤثرةًعلىًذلكًمثلً
العواملًالشخصيةً،العواملًالتنظيميةً،والعواملًالخاصةًبمواقفًالمستفيدينًمنًالنظامً .
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المبحث اليابع :الجامعات الفلسطينية ي قطاع غزة
مقادمة
إنًالتعليمًهوًأساسًنموًالمجتمعاتًوارتقائهاًوتطورها ،لذاًيجبًالهتمامًالمستمرًبالعمليةًالتعليميةًوت ًوفيرً
أفضلًالسبلًلتنميتهاًً.إنًمؤسساتًالتعليمًالعاليًوجدتًلخدمةًودعمًالمجتمعً،وتوفيرًالحتياجاتًالالزمةً
لطالبهاًوطالباتهاًلتزويدهمًبالمعرفةًوالفكرًوالمهاراتًالتيًتؤهلهمًللتميزً،والندماجًفيًسوقًالعملًبنجاحً .

بيةًوالتعليمًالعاليًًwww.mohe.pna.psفإنًآخرًدليلًاحصائيًسنويًلمؤسساتً
وبناءًعلىًموقعًو ازرةًالتر ً
ا
التعليمًالعاليًفيًفلسطينً(ً)2015/2014قدًذكرًأنًعددًالمؤسساتًالمعتمدةًوالمرخصةًفيًفلسطينًبلغً

ً 53مؤسسةًتعليمًعاليً،منهمًً 19مؤسسةًفيًقطاعًغزةً.تتوزعًالتسعةًعشرًمؤسسةًكالتاليً 5ً:جامعاتً
تقليديةً(ً1حكوميةً2ً،عامتانً2ً،خاصتان)ً،جامعةًواحدةًتعليمًمفتوحً(ً5مراكزًفيًقطاعًغزة)ً6ً،كلياتً

جامعيةً7ً،كلياتًمجتمعًمتوسطةً .

وقدًاختارتًالباحثةًفئةًالجامعاتًكونًالبحثًيختصًبنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،ولتتمكنًالباحثةًمنًإجراءً
البحثً،فإنهاًتحتاجًلد ارسةًنظمًمعلوماتًإداريةًمتطورةًيستخدمهاًالموظفونًولديهمًالخبرةًالكافيةًفيًالتعاملً
معهاً،كماًتحتاجًالدراسةًلمؤسساتًتمتلكًوحداتًومراكزًتكنولوجياًمعلوماتًتهتمًبهذهًالنظمًوتهتمًباألمورً

المتعلقةًبأمنًالمعلوماتًوسياساتهً ً.
وقدًاختارتًالباحثةًثالثًجامعاتً(الجامعةًاإلسالميةً–ًغزةً،جامعةًاألزهرً–ًغزةً،جامعةًالقدسًالمفتوحةً

–ًقطاعًغزة)ًوهيًمرتبةًفيًالجدولًرقمً(ً)3أدناهًمنًاألقدمًلألحدثً،وهيًأقدمًالجامعاتًفيًقطاعًغزةً،
بيةًوالتعليمًالعاليً(ً)2015/2014وحسب ًالمواقعً
وبهاًأكبر ًعدد ًمنًالطلبةًحسب ًإحصائيات ًو ازرةًالتر ً

اللكترونيةًلكلًجامعةًمنهمً،كماًتمتلكًهذهًالجامعاتًالثالثةًنظمًمعلوماتًإداريةًمتطورةً ً.
جادول يقم ( :)3بيانات الجامعات مجتمع البحث

سنة التأسيس

نوعها

اسم الجامعة
الجامعةًاإلسالميةً–ًغزة ً

ً 1977

عامة ً

جامعةًاألزهرً–ًغزة ً

ً 1991

عامة ً

جامعةًالقدسًالمفتوحةًً-قطاعًغزة ً

ً 1992

تعليمًمفتوح ً

المصادي :المواقع االلكتيونية للجامعات الثالثة ،والموقع االلكتيون لوزاية التيبية والتعليم العال

تلقيًالباحثةًالضوءًفيًهذاًالمبحثًعلىًالجامعاتًالثالثةًمحلًالبحثً،موضحةًالنشأةًالتاريخيةًلكلًجامعةً،
الضوءًعلىًوحداتًومراكزً
ً
باإلضافةًلرؤيةًالجامعةً،رسالتهاً،وأهدافهاًالعامةً،ونظامهاًاألكاديميًً.كماًتلقيً

تكنولوجياًالمعلوماتًفيًكلًجامعةً،انطالقاًمنًأهميةًالتعرفًعلىًهذهًالوحداتًوالمراكزًلعالقتهاًالقويةً
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بإنشاء ًوتطوير ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًبالجامعةً ،باإلضافة ًلعالقتها ًالقوية ًبسياسات ًأمن ًالمعلومات ًفيً
الجامعةً .
أوالً :الجامعة اإلسالمية  -غزة (ملحق  - 6أ)
الجامعةًاإلسالميةً–ًغزةًهيًمؤسسةًأكاديميةًعامةًمنًمؤسساتًالتعليمًالعاليً،تعملًبإشرافًو ازرةًالتربيةً
والتعليمًالعاليً،وهيًعضوًفيًالعديدًمنًالتحاداتًمثلًاتحادًالجامعاتًالعربيةً،واتحادًالجامعاتًاإلسالميةً.
وقدًاستعانتًالباحثةًبالموقعًاللكترونيًالرسميًللجامعةًاإلسالميةً(ً)/http://www.iugaza.edu.psفيً

الحصولًعلىًالمعلوماتًالتاليةًعنًالجامعةً .
 .1النشأة التاييخية للجامعة

أنشئتًالجامعةًاإلسالميةًبغزةًمنبثقةًعنًمعهدًاألزهرًالدينيً،وقدًاتخذتًلجنةًمعهدًاألزهرًالدينيًبغزةًعامً

ً 1977ق ارراًبتطويرًالمعهدًإلىًالجامعةًاإلسالميةًً.ضمتًالجامعةًاإلسالميةًفيًبداياتهاًكالًمنًكليةً
الشريعةًوالقانونً،كليةًأصولًالدينً،وقسمًاللغةًالعربيةًً.ومنًثمًتوسعتًالجامعةًوافتتحتًكلياتًالتربيةً،

التجارةً،العلومً،التمريضً،والهندسةًً.وفيًعامًً2005افتتحتًكليةًتكنولوجياًالمعلوماتً،وآخرًالكلياتًالتيً
تمًافتتاحهاًهيًكليةًالطبًفيًعامً.2006

 .2اليؤية
تتلخصًرؤيةًالجامعةًاإلسالميةًبأنًالجامعةًاإلسالميةًمنارةًعلميةًرائدةًللمعرفةًوالثقافةًوخدمةًاإلنسانيةً
إلحداثًنهضةًمجتمعيةًشاملةً .
 .3اليسالة
تتلخصًرسالةًالجامعةًاإلسالميةًبأنًالجامعةًاإلسالميةًهيًمؤسسةًأكاديميةًتسعىًللنهوضًبالجوانبًالعلميةً
والثقافيةًوالحضريةًفيًالمجتمعًمواكبةًلالتجاهاتًالحديثةًفيًالتعليمًالعاليًوالتطورًالتكنولوجيً،كماًتشجعً

البحثًالعلميًوتساهمًفيًبناءًاألجيالًوتنميةًالمجتمعًفيًإطارًالقيمًاإلسالميةً .
 .4األهاداف االستياتيجية للجامعة

تسعىًالجامعةًاإلسالميةًلتحقيقًمجموعةًمنًاألهدافًالستراتيجيةً،وهيًعلىًالنحوًالتاليً :
أ .رفعًمستوىًالبرامجًالتعليميةًفيًالجامعةًوفق اًلمعاييرًالجودة.

ب .الرتقاءًبالبحثًالعلميًودعمهًواستثمارهًفيًاتجاهًتحقيقًالتنميةًالمستدامة.
ج .تعزيزًدورًالجامعةًفيًخدمةًوتنميةًالمجتمع.

د .ضبطًورفعًكفاءةًاألداءًالمؤسسيًإداري اًوتقني ا.
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ه .الرتقاءًبالبيئةًالجامعيةًومستوىًالخدماتًالمقدمةًللطلبةًوالعاملين.
و .تدعيمًعالقاتًالشراكةًوالتعاونًمعًالمؤسساتًالمحليةًواإلقليميةًوالدولية.
ً

 .5النظام األكااديم
تعتمدًالجامعةًاإلسالميةًنظامًالساعاتًالمعتمدةً.تمنحًالجامعةًدرجةًالبكالوريوسًفيًالعديدًمنًالتخصصاتً

التابعةًلكلياتًالجامعةً،وهذهًالكلياتًهيً:أصولًالدينً،الشريعةًوالقانونً،اآلدابً،التربيةً،التجارةً،التمريضً،
تكنولوجياًالمعلوماتً،العلومً،الهندسةً،والطبً .

كماًتمنحًالجامعةًدرجةًالماجستيرًفيًمجموعةًمنًالتخصصاتًمنهاًتخصصًإدارةًاألعمالً،باإلضافةًإلىً
أنهاًتمنحًدرجةًالدبلومًالمهنيًالمتخصصًفيًمجموعةًمنًالتخصصاتًالتابعةًلعمادةًخدمةًالمجتمعًوالتعليمً

المستمر.

 .6إاداية شئون تكنولوجيا المعلومات
تعتبرًهذهًاإلدارة ًالعصبًالرئيسيًفيًالجامعةً،حيثًأنهاًتساهمًفيًتوظيفًتكنولوجياًالمعلوماتًلخدمةً

العمليةًاألكاديميةًواإلداريةًفيًالجامعةً،كماًوأنهاًتساعدًاإلدارةًالعلياًفيًعملياتًاتخاذًالق ارراتًمنًخاللً
تقديم ًالحصائيات ًوالدللت ًالتي ًتساعد ًالجامعة ًعلى ًمواكبة ًالتطور ًالسريع ًفي ًتكنولوجيا ًالمعل ًوماتًً.

وتتلخصًوظائفًإدارةًشئونًتكنولوجياًالمعلوماتًبالتخطيطًوالتنفيذًواإلشرافًعلىًشئونًتكنولوجياًالمعلوماتً

فيًالجامعةً .

تتكونًإدارةًشئونًتكنولوجياًالمعلوماتًفيًالجامعةًاإلسالميةًمنًستةًدوائرً.تقدمًالدوائرًالخدماتًالمختلفةً
للجامعةًفيماًيتعلقًبتكنولوجياًالمعلوماتًوبنيتهاًالتحتيةً.الدوائرًالستةًهيًكماًيليً :
أ .مكتب مساعاد نائب اليئيس لشئون تكنولوجيا المعلوماتً:يهتمًبتطويرًالعملًوتطبيقهًعلىًاإلداراتً
ومتابعةًالعملياتًاإلداريةًبينًإدارةًشئونًتكنولوجياًالمعلوماتًواداراتًالجامعةً .

ب .ادائية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتً:لمتابعةًأمورًبناءًوتطويرًوتشغيلًوصيانةًشبكةًالجامعةً
السلكيةًوالالسلكيةًوحفظًبياناتًالموظفينًوالطلبةً .

ج .ادائية البيمجة والنشي اإللكتيون ً :تقومًبعمليةًالتخطيطًوالتنفيذًواإلشراف ًعلى ًاألنظمةًالمحوسبةً
بالجامعةًواعادةًتطويرًبناءًالبرامجًواألنظمةً .

د .ادائية أمن المعلوماتً:تقومًبتوفيرًالحمايةًالالزمةًللمعلوماتًوتبادلهاًداخلًالجامعةً .

ه .ادائية خادمات الادعم الفنيةً:تعملًعليًدعمًوتوفيرًخدماتًالصيانةًألجهزةًالجامعةًوتوابعهاًوتقديمً
أفضلًالسبلًفيًخدمةًالموظفينً .
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و .حاضنة تكنولوجيا المعلوماتً:تعملًعليًنشرًالتوعيةًوخدمةًالمجتمعًالمحليًمنًأصحابًالشركاتً
والمشاريعًالصغيرةًوخدمةًالطلبةًالمميزين.
 .7مجاالت عمل ادائية أمن المعلومات
تعتبرًدائرةًأمنًالمعلوماتًمنًأهمًالدوائرًفيًإدارةًشئونًتكنولوجياًالمعلوماتًفيًالجامعةً،وتتلخصًمجالتً
عملهاًبماًيلي:
أ .إدارةًوتقييمًالمخاطرًالتيًقدًتتعرضًلهاًشبكةًوأنظمةًالجامعةً .
ب .التحديثاتًالدوريةًللبرامجًواألنظمةًوسدًالثغراتًاألمنيةً .

الجدرانًالنارية)ًوتحديثهاًباستمرارً .
ج .متابعةًحزمًالحمايةًاألمنيةًلألجهزةً(برامجًالحمايةًمنًالفيروساتًو ً

د .متابعةًتطبيقًسياساتًاألمنً .

ه .ضمانًجودةًخدماتًتكنولوجياًالمعلومات.

وتشيرًالباحثةًهناً،أنًدائرةًأمنًالمعلوماتًعلىًالموقعًاللكترونيًللجامعةًتتضمنًعدداًمنًالنشراتً،والموادً
التدريبيةً ،والعروض ًالتقديمية ًالخاصة ًبأمن ًالمعلوماتً ،مثل ًعرض ًتقديمي ًحول ًكلمات ًالمرورً ،نشراتً

بخصوصًأمانًالبريدًاللكترونيً،والنسخًالحتياطيًللملفاتً،ومواضيعًأخرىًتتعلقًبأمنًالمعلوماتً.وتعتبرً
الباحثةًهذاًجزءًمنًالتوعيةًبأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةً .
كماًوجدتًالباحثةًعلىًالموقعًاللكترونيًللجامعةًجزءًخاصًبسياساتًأمنًالمعلوماتًالخاصةًبالنشرً
اللكترونيً،والتيًذكرًفيهاًأنًقسمًالنشرًاإللكترونيًيستخدمًأساليبًاجرائيةًوتقنيةًلوقايةًًوحمايةًالمعلوماتً
الشخصيةًمنًالضياعًأوًالسرقةًأوًالطالعًعليهاًمنًقبلًأشخاصًغيرًمصرحًلهمًبذلكً،وذلكًعنًطريقً

حفظهاًعلىًشكلًبياناتًمشفرةً.وترىًالباحثةًأنًهذاًيدلًعلىًاهتمامًالجامعةًبسياساتًأمنًالمعلوماتً .
ثانياً :جامعة األزهي  -غزة (ملحق  - 6ب)

جامعةًاألزهر–ًغزةًهيًمؤسسةًأكاديميةًعامةًمنًمؤسساتًالتعليمًالعاليً،تعملًبإشرافًو ازرةًالتربيةًوالتعليمً
العاليً،وهيًعضوًفيًالعديدًمنًالتحاداتًمثلًاتحادًالجامعاتًالعربيةً،واتحادًجامعاتًالعالمًاإلسالميً .
وقد ًاستعانت ًالباحثة ًبالموقع ًاللكتروني ًالرسمي ًلجامعة ًاألزهر ً(ً )http://www.alazhar.edu.psفيً

الحصولًعلىًالمعلوماتًالتاليةًعنًالجامعةً .
 .1النشأة التاييخية للجامعة

أسستًجامعةًاألزهرًً-غزةًفيًمطلعًسبتمبرًمنًالعامًً1991بقرارًمنًسيادةًالرئيسًالشهيدًياسرًعرفاتً.
بدأتًالجامعةًبكليتينًفقطًوهماًكليةًالشريعةًوالقانونً(الحقوقًحاليا)ًوكليةًالتربيةً.وفيًالعامًً 1992تمً
إنشاءًأربعًكلياتًأخرىًوهيًالصيدلةً،الزراعةً،اآلدابًوالعلومًاإلنسانيةً،وتبعهمًإنشاءًكليةًالقتصادًوالعلومً
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اإلداريةًوكليةًالعلومًالطبيةًالتطبيقيةً.وقدًتميزتًالجامعةًبإنشاءًأولًكليةًطبًبشريًفيًقطاعًغزةًفيًعامً
ً،1991وفيًعامًً2001أنشئتًالكليةًالعاشرةًفيًالجامعةًوهيًكليةًالهندسةًوتكنولوجياًالمعلوماتً.واستم ار ارً
لتطورهاً،أنشأتًالجامعةًفيًعامًً2007كليةًالدكتورًحيدرًعبدًالشافيًلطبًاألسنانً،وأعادتًتفعيلًكليةً

الشريعةًبالجامعةًفيًعامًً ًً.2009
 .2اليؤية
تتلخصًرؤيةًجامعةًاألزهرًبأنًجامعةًاألزهرًتسعىًإلىًالتميزً،واإلبداعً،والرقمية؛ًلتكونًضمنًالجامعاتً
المرموقةًفلسطينياًوعربياًودولياً،ولتكونًمرك ازًلإلشعاعًالعلميً،والبحثيً،والتنمويًللمجتمعًالفلسطينيًالمبنيً
علىًالجودةًالشاملةًوالتحسينًالمستمر.

 .3اليسالة
تتلخص ًرسالة ًجامعة ًاألزهر ًبأن ًجامعة ًاألزهر ًهي ًمؤسسة ًتعليم ًمستقلة ًغير ًربحيةً ،تهدف ًإلى ًتلبيةً
احتياجاتًالمجتمعًالفلسطينيًوالعربيًمنًمواردًالبشريةًالمؤهلةًفيًالتخصصاتًالمعرفيةًالمختلفةً،والبحوثً
التصالتً،والمحافظةً
ً
العلميةًالتطبيقيةً،والتنميةًالمستدامةًمعًالتركيزًعلىًتوظيفًتكنولوجياًالمعلوماتًو
علىًأصالةًالتراثًالعربيًاإلسالميًواللتزامًبمبادئًحقوقًاإلنسانًالتيًتشملًالعدالةًوالمساواةًواللتزامًبحكمً

القانونًوالشفافيةًوالتسامحًوالحترامًوعدمًالتميزًوالتنوعًوالشراكةًألصحابًالمصلحةً.
 .4األهاداف االستياتيجية للجامعة
يوجدًلدىًالجامعةًخمسةًأهدافًاستراتيجيةً،تتلخصًبماًيلي:
أ .تطويرًقدراتًالطاقمًاألكاديميًواإلداريًوالعملياتًاإلداريةًالمساندةًللبرامجًالتعليميةًوالبحثًالعلميً
وخدمةًالمجتمع.

ب .تطويرًالبرامجًاألكاديميةًلتلبيةًاحتياجاتًالعملًالفلسطينيًوالعربيًمنًخاللًخلقًبيئةًتعليميةًذاتً
جودةًعاليةً .

ج .المساهمةًفيًتحسينًمستوىًالمعرفةًكأساسًلصنعًالسياساتًحولًتطويرًجامعةًاألزهرًوالتنميةً
المستدامةًللمجتمعًالفلسطينيً .

د .ربط ًالجامعة ًبالمجتمع ًالفلسطيني ًمن ًخالل ًتقديم ًالخدمات ًالستشارية ًوالتدريبية ًوالبحثية ًوالعملً
التطوعيً .

ه .تحسينًالعالقاتًالد ًوليةًلجامعةًاألزهرًوتعزيزًقدراتهاًعلىًالوصولًإلىًمصادرًالتمويلًالفلسطينيةً
ً

والعربيةًواإلسالميةًوالدولية.
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 .5النظام األكااديم
تعتمدًالجامعةًاإلسالميةًنظامًالساعاتًالمعتمدةً.تمنحًالجامعةًدرجةًالبكالوريوسًفيًالعديدًمنًالتخصصاتً

التابعة ًلكليات ًالجامعةً ،وهذه ًالكليات ًهيً :اآلداب ًوالعلوم ًاإلنسانيةً ،القتصاد ًوالعلوم ًاإلداريةً ،التربيةً،
الحقوقً،العلومً،الزراعةًوالبيئةً،الهندسةًوتكنولوجياًالمعلوماتً،الدكتورًحيدرًعبدًالشافيًلطبًاألسنانً،

ًمجموعة ًمنً
ً
الطبً ،العلوم ًالطبية ًالتطبيقيةً ،الصيدلةً ،والشريعةً .كما ًتمنح ًالجامعة ًدرجة ًالماجستير ًفي

التخصصاتًمنهاًتخصصًإدارةًاألعمالً .
 .6ادائية تكنولوجيا المعلومات ي الجامعة

ًتكنولوجياً
ً
أنشئت ًدائرة ًتكنولوجيا ًالمعلومات ًفي ًجامعة ًاألزهر ًفي ًعام ًً 2001بغية ًتقديم ًكافة ًخدمات
المعلومات ًألعضاء ًالهيئتين ًاألكاديمية ًواإلداريةً ،باإلضافة ًللطالبً .وان ًمن ًأهم ًأهدافها ًوضع ًالخططً
واآللياتًالعلميةًإلدارةًكلًماًيتعلقًبتكنولوجياًالمعلوماتًفيًدوائرًوكلياتًالجامعةً.وبحسبًالهيكليةًالتنظيميةً

للجامعةً،فإنًالدائرةًتتبعًرئيسًالجامعةًبشكلًمباشر.
وتتلخصًمهامًهذهًالدائرةًفيماًيليً :

أً .وضعًالخططًوتحديدًالحتياجاتًلتطويرًتكنولوجياًالمعلوماتًفيًالجامعةً .

بً .اإلشرافًعلىًإنشاءًمراكزًومختبراتًوشبكاتًالحاسوبًبالجامعةًوصيانتهاًوتطويرهاً .

جً .اإلشرافًعلىًبرمجةًأنظمةًالمعلوماتًالحاسوبيةًلكلياتًودوائرًومراكزًالجامعةً،وتطويرهاًلتلبيةً
احتياجاتًالعملًالمتغيرةً .

دً .تطوير ًالبوابة ًاللكترونية ًللجامعة ًالتي ًتمثل ًبوابة ًالدخول ًلموقع ًالجامعة ًوالخدمات ًاإللكترونيةً
المختلفةً .

هً .اإلشرافًعلىًتشغيلًوصيانةًأجهزةًالخوادمًالرئيسيةًوتحديثهاًوتطويرهاًبشكلًدائمً .

وً .اإلشرافًعلىًشبكةًالجامعةًوتوفيرًخدماتًالشبكةًالعنكبوتيةًبالجامعةًلجميعًمختبراتًالجامعةً
ومكاتبًأعضاءًالهيئتينًالتدريسيةًواإلدارية.

زً .اإلشرافًعلىًكافةًأجهزةًالحاسوبًواألجهزةًاللكترونيةًفيًالجامعةًومتابعةًصيانتهاًباستمرار.
حً .إعدادًالمواصفاتًألجهزةًالحاسوبًواألجهزةًاللكترونيةًالتيًتحتاجهاًالجامعة.

طً .وضعًالمواصفاتًألنظمةًالحاسوبً،البرمجياتً،التطبيقاتًالمختلفةًالمستخدمةًفيًالجامعة.

يً .المشاركة ًفي ًأعمال ًلجان ًالشراء ًوالفحص ًألجهزة ًالحاسوب ًوأجهزة ًالمختبرات ًوكل ًما ًيخصً
تكنولوجياًالمعلومات.

كً .اإلشرافًعلىًسالمةًوأمنًالبياناتًوالمعلوماتًفيًالجامعة.
لً .اإلشرافًعلىًقواعدًالبياناتًالخاصةًبالجامعة.

مً .عقدًدوراتًتدريبيةًلإلداريينًفيًالجامعةًبماًيتوافقًمعًطبيعةًعملهمً .
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ثالثاً :جامعة القادس المفتوحة (ملحق  - 6ج)
جامعةًالقدسًالمفتوحةًهيًمؤسسةًأكاديميةًعامةًمنًمؤسساتًالتعليمًالعاليً،تعملًبإشرافًو ازرةًالتربيةً
والتعليمًالعاليً.تتمتعًالجامعةًبعضويةًفيًالعديدًمنًالتحاداتًالعربيةًوالدوليةًمثلًالتحادًاآلسيويًللجامعاتً

المفتوحةً ً ،ومنظمة ًالفضاءًالرقمي ًالمفتوح ًلحوض ًالبحر ًاألبيض ًالمتوسطً .وقد ًاستعانت ًالباحثة ًبالموقعً

اللكترونيًالرسميًلجامعةًالقدسًالمفتوحةً(ً)/http://www.qou.eduفيًالحصولًعلىًالمعلوماتًالتاليةً
عنًالجامعةً .

 .1النشأة التاييخية للجامعة

مرتًنشأةًجامعةًالقدسًالمفتوحةًبثالثًمراحلًًوهيً:مرحلةًالتخطيطً،مرحلةًإعدادًالمناهجًوالمقرراتً،ثمً

مرحلةًالوجودًالفعليًعلىًأرضًفلسطينً .
أ .الميحلة األولى :ميحلة التخطيط
بدأًالتفكيرًفيًإنشاءًالجامعةًعامًً1975انطالقاًمنًاحتياجاتًالشعبًالفلسطينيًللتعليمًالعاليًوبطلبًمنً
منظمةًالتحريرًالفلسطينيةًقامتًمنظمةًاليونسكوًبإعدادًدراسةًالجدوىًلمشروعًالجامعةًوالتيًاستكملتًعامً

ًً 1980وأقرهاًالمؤتمرًالعامًلليونسكوً.وفيًعامًً 1981أقرًالمجلسًالوطنيًالفلسطينيًالمشروعً،إلًأنً
ظروفًالجتياحًالسرائيليًللبنانًحالًدونًالمباشرةًفيًتنفيذهًحتىًالعامً1985مً .
ب .الميحلة الثانية :ميحلة إعادااد المناهج
بدأت ًهذهًالمرحلة ًفيًأواخرًالعامًً،1985حينًتمًافتتاح ًمقرًمؤقتًللجامعةًفيًعمانًبموافقةًرسميةًمنً
و ازرةًالخارجيةًاألردنيةً،وقدًتركزًالعملًخاللًالفترةًبينًً1991-1985علىًإعدادًالخططًالدراسيةًوالكلياتً

واعتمادًالتخصصاتًالعلميةًفيهاًوانتاجًالموادًالتعليميةً،وخاصةًالمطبوعةً،الكتبًالطالبيةًوالوسائطًالتعليميةً
المساندةًخاصةًالسمعيةًوالبصرية ً .

ج .الميحلة الثالثة :ميحلة التنفيذ
بدأت ًهذهًالمرحلة ًفيًعامًً،1991حيثًباشرتًالجامعة ًخدماتهاًالتعليميةًفيًفلسطينًمتخذةًمنًمدينةً
دًخرجتًالجامعةً
اكزًدراسيةًفيًالمدنًالفلسطينيةًالكبرىً.وق ً
القدسًالشريفًمقراًرئيساًلهاًوأنشأتًفروع اًومر ً
الكوكبةًاألولىًمنًطلبتهاًعامًً.1997كانتًهذهًالمرحلةًفيًغايةًالصعوبةً،حيثًشهدتًمنذًبدايةًميالدهاً
على ًأرض ًفلسطين ًتعاظم ًالنتفاضة ًالشعبية ًالفلسطينية ًالتي ًتفجرت ًضد ًالحتالل ًاإلسرائيلي ًفي ًالعامً

ً،1987كماًعانتًمنًأثارًحربًالخليجًالتيًتسببتًفيًحدوثًأزماتًماليةًلهاًفيًأحلكًالظروفًالسياسيةً
والجتماعيةًوالقتصاديةًللشعبًالعربيًالفلسطيني.

 .2اليؤية
تسعىًجامعةًالقدسًالمفتوحةًإلىًتحقيقًالريادةًوالتميزًمحلي اًوعربي اًفيًمجالًالتعليمًالجامعيًالمفتوح.
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 .3اليسالة

تعملًالجامعةًعلىًتقديمًالخدماتًالتعليميةًوالتدريبيةًوفقًفلسفةًالتعلمًالمفتوحً،واعدادًخريجينًمؤهلينًلتلبيةً

قليميا ًوفق ًأحدث ًالمستجدات ًالعلميةً
حاجات ًالمجتمع ًوسوق ًالعملً ،وقادرين ًعلى ًالمنافسة
ًمحليا ًوا ا
ا
والتكنولوجيةً،وتعملًعلىًتعزيزًدورًالبحثًالعلميًوالتطويرًوالتفاعلًمعًالمجتمعً،مساهمةًبذلكًفيًتحقيقً

التنميةًالمستدامةً،مراعيةًالجودةًالشاملة.
 .4األهاداف االستياتيجية للجامعة
تسعىًالجامعةًلتحقيقًمجموعةًمنًاألهدافًالستراتيجيةً،وهيًكماًيليً :
أ .تعزيزًالتعلمًاللكترونيًبمختلفًمتطلباتهًالتكنولوجيةًوالتدريبيةً،واعدادًالمقرراتًاللكترونية.

ب .تطوير ًالكليات ًبجوانبها ًالمختلفة ًوفتح ًتخصصات ًجديدة ًتلبي ًحاجات ًالمجتمع ًوتطوير ًكفاياتً
الهيئاتًاألكاديميةًواإلدارية.

ج .تشجيعًالبحثًالعلميًواإلنتاجًواإلبداعًوالتميزًالفكريًودعمًالحريةًاألكاديميةًوالفكريةًفيًالجامعة.

د .تنميةًمواردًالجامعةًالماليةًوتنويعًمصادرهاًوتحسينًكفاءةًوفاعليةًاألنظمةًالماليةًللجامعة.

ه .تعزيزًوتطويرًممارساتًإدارةًالجودةًالشاملةًوادارةًالتميزًوتوكيدًالشفافيةًفيًجمعًعملياتًالجامعةً
وتطويرها.

و .تحسين ًالبيئة ًالتعليمية ًوالتعلمية ًوبيئة ًالخدمات ًالطالبية ًبالشكل ًالذي ًيدعم ًجودة ًالتعليم ًوالتعلمً
بالجامعة.

ز .تعميقًوترسيخًاألبعادًالثقافيةًومضامينًالمسئوليةًالمجتمعيةًضمنًعملياتًالجامعة.
ح .التوسعًفيًتوظيفًالتكنولوجياًالمتطورةًفيًإدارةًنشاطاتًالجامعةًالمختلفة.
 .5النظام األكااديم
تعملًالجامعةًعلىًتقديمًالخدماتًالتعليميةًوالتدريبيةًوفقًفلسفةًالتعليمًالمفتوحًً.تسعىًالجامعةًإلعدادًطلبةً
يتمتعونًبالمهاراتًوالمعارفًالكافيةًلخوضًسوقًالعملً.كماًوتضمًالجامعةًكلياتًمختلفةًوهيً:التكنولوجياً

والعلومًالتطبيقيةً،الزراعةً،التنميةًالجتماعيةًواألسريةً،اإلعالمً،العلومًاإلداريةًوالقتصاديةً،التربيةً .
 .6جامعة القادس المفتوحة – قطاع غزة

يوجدًللجامعةًخمسًفروعًموزعةًعلىًمحافظاتًقطاعًغزةً،باإلضافةًلوجودًمكتبًلنائبًالرئيسًلشئونً
القطاعًيديرًشئونًالفروعً .
ً
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أ.

ييوع جامعة القادس المفتوحة ي قطاع غزة:

يوجدًخمسًفروعًلجامعةًالقدسًالمفتوحةًفيًقطاعًغزةً،وهذهًالفروعًموزعةًكماًيليً :
 ييع غزةً:تأسسًفرعًغزةًالتعليميًعامًً1992وهوًأولًفرعًتعليميًتؤسسهًالجامعةًفيًقطاعًغزة.
 ييع شمال غزةً:تمًافتتاحًمقرًالجامعةًفرعًشمالًغزةًفيًالعامًً.2001
 ييع الوسطىً:تمًافتتاحًالمركزًالتعليميًفيًالوسطىًعامًً.2002

 ييع خانيونسً:تمًتأسيسًالمركزًفيًمحافظةًخانيونسًعامً1999مً،وتحولًإلىًفرعًفيًالعامً
الدراسيً.2012/2011

 ييع ييح :تمًافتتاحًالفرعًرسميًاًفيًبدايةًالفصلًالدراسيً2002/2001م.
ب .مكتب نائب اليئيس لشؤون قطاع غزة:
أنشأتًالجامعةًمكتبًخاصًلهاًفيًغزةًفيًالعامًً،2002وذلكًفيًإطارًسعيًالجامعة ًلتحقيقًأهدافهاً
وتطويرًخدماتهاًوأسلوبًأدائهاً،ومواكبةًكلًالقضاياًالمتعلقةًبالطلبةًالملتحقينًبالجامعةًمنًأبناءًقطاعًغزةً،

وخاصة ًبعدًاإلقبالًالمتزايدًمنًقبلًالملتحقينًمنًالطلبةًفيًكافةًفروعًالجامعةًبالقطاعًوالمنتشرةًفيًكافةً
المحافظاتً.يعملًهذاًالمكتبًكحلقةًوصلًبينًرئاسةًالجامعةًبكافةًإداراتهاً،والطلبةًفيًقطاعًغزةً،والمجتمعً

المحليًبشكلًعامًبكلًمؤسساتهًوشرائحهً،بطريقةًمباشرةًأوًغيرًمباشرةً،وذلكًلتسهيلًالتواصلًوتقديمًأفضلً

الخدماتًبشكلًيلبيًاحتياجاتًالمستفيدينً ً.

وفيما ًيليًعرض ا ًللمستويات ًاإلدارية ًفي ًمكتبًنائبًالرئيسًلشؤون ًقطاع ًغزةً ،حيثًيرتبطًمكتب ًنائبً
الرئيسًلشؤونًقطاعًغزةًبشكلًمباشرًمعًمكتبًرئيسًالجامعةً،وتتبعًمكتبًنائبًالرئيسًخمسةًفروعًمنتشرةً

فيًمحافظاتًالقطاعًكافةً .
المستوياتًاإلداريةًفيًمكتبًنائبًالرئيسًلشؤونًقطاعًغزةً :
 مكتبًشؤونًالطلبةًالتابعًلعمادةًشؤونًالطلبةًبالجامعةً .
 مكتبًالقبولًوالتسجيلًوالمتحاناتًالتابعًلعمادةًالقبولًوالتسجيلًوالمتحاناتًبالجامعة.
 الدائرةًالماليةًبالجامعة.

 مكتبًالعالقاتًالعامةًالتابعًلدائرةًالعالقاتًالعامةًبالجامعة.
 القسمًالهندسيًبالجامعة.

 لجنةًاللوازمًوالمشترياتًالتابعةًلدائرةًاللوازمًوالمشترياتًبالجامعة.
 مكتبًتكنولوجياًالمعلوماتًوالتصالتًالتابعًلمركز  ICTCبالجامعة.
 مكتبًالمواردًالبشريةًالتابعًلدائرةًالمواردًالبشريةًبالجامعة.
 مكتبًالجودةًالتابعًلدائرةًالجودةًبالجامعة.
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 مركزًالتعليمًالمستمرًوخدمةًالمجتمع.
 مكتبًالديوانًبالجامعة.
 .7ميكز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()ICTC

تأسسًمركزًتكنولوجياًالمعلوماتًوالتصالتًعامًً 1998بقرارًمنًمجلسًالجامعةً،وهوًمنًأهمًالمراكزً

التيًتخدمًالجامعةًحيثًأنهًالمتخصصًبتكنولوجياًالمعلوماتًوالتصالتًً.يعتبرًالمركزًهوًالمسؤولًعنً

التطويرًالتقنيًوحوسبةًأعمالًالجامعةًاإلداريةًواألكاديميةًوالماليةًواإلنتاجيةًً.يوفرًالمركزًقنواتًاتصالً
مستقرةًوموثوقةًوذاتًسرعةًعاليةًفيًنقلًالبياناتًوتبادلهاًبينًفروعًالجامعةًالمختلفةًعبرًالشبكةًالحاسوبيةً

الضخمةًالتيًتحتضنهاً .
وينقسمًالمركزًلألقسامًالتاليةً :
أ .قسم هنادسة األنظمة والبنى التحتية للتكنولوجياً:يعملًعلىًإنشاءًبنيةًتكنولوجيةًمتكاملةًومدعومةً
فني اًلتكونًقويةًولديهاًالقدرةًعلىًنقلًالمعلوماتًبأنواعهاًالمتعددةً،لخدمةًمجتمعًالجامعةًوالمهتمينً
منًخارجهً،وتوفيرًالخدماتًاإللكترونيةًفيًفروعًالجامعةًكافةًمنًخاللًشبكةًحاسوبًمتكاملةً

وقويةً .

ب .قسم هنادسة البيمجياتً:مهمتهًالرئيسيةًتكمنًفيًتطويرًأنظمةًمحوسبةًذاتًواجهاتًسهلةً،لتيسيرً
أعمالًموظفيًالجامعةًومهامهمًفيًكافةًالمجالتًاإلداريةًواألكاديميةًوالفنية ً .
ج .قسم التادييب والتطويي :يعملًعلى توفيرًالبرامجًالتدريبيةًذاتًجودةًوفعاليةً ًوبأقلًتكلفةًفيًمجالً
تكنولوجياًالمعلوماتًوالتصالتًلتلبيةًالحتياجاتًالتدريبيةًلموظفيًالجامعةًوطالبهاًوجميعًأفرادً
المجتمعًالفلسطينيًومؤسساته.
اد .وحادة تكنولوجيا التعليم االلكتيون والادعم الفن ً:تتمحورًرسالتهاًحولًتحسينًاستخدامًالتكنولوجياً
فيًالتعليمًوالتعلمًفيًجامعةًالقدسًالمفتوحةً،بتقديمًكافةًخدماتًالتعلمًاإللكترونيًبأفضلًالمواصفاتً،
وتطويرهاًباستمرار.

ه .قسم أمن المعلومات والشبكات :وهوًالقسمًالذيًيهتمًبأمنًالمعلوماتًوالشبكاتًفيًالجامعاتً،ولكنهً
ماًزالًقيدًاإلنشاءًحتىًاللحظة.
يابعا :نظم المعلومات اإلادايية ي الجامعات
تتعددًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتً،ومنًهذهًالنظمًماًيتشابهًفيًالجامعاتًالثالثةً،ومنهاًماًقدً

يتواجدًفيًجامعةًولًيتواجدًفيًأخرىً،وذلكًتبعاًللنظامًالمعمولًبهًفيًكلًجامعةًمنًالجامعاتًالثالثةً .
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ستتناولًالباحثةًفيًهذاًالبحثًبعض اًمنًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالرئيسيةًفيًالجامعاتًالثالثةًمحلًالبحثً،

نظراًألنهاًالنظمًالخاصةًبالعملياتًاألساسيةًالتيًتتمًبالجامعاتً،إضافةًإلىًأنهاًموجودةًفيًالجامعاتً

الثالثةًمحلًالبحثً.وهذهًالنظمًهيً :

 .1نظام القبول والتسجيلً:وهوًالنظامًالذيًيتابعًحالةًالطالبًمنًلحظةًدخولهًإلىًالجامعةًوحتىً
تخرجهًمنهاً،حيثًتعنىًبمتابعةًالعملياتًالخاصةًبالتسجيلً،تقديمًالخدماتًالجامعيةًمنًكشوفً

وشهاداتًقيدً،إصدارًشهاداتًالتخرجً،إعدادًالتقاريرًالحصائيةًالخاصةًبالقبولًوالتسجيلً،إصدارً

قوائمًأوائلًالطلبة.

 .2نظام شئون الطلبة :و هو ًالنظام ًالذي ًيتضمن ًتوفير ًالخدمات ًالطالبية ًلطالب ًالجامعة ًبما ًفيهاً
القروضًوالمنحًوالمساعدات.
 .3نظام شئون الموظفين :وهوًالنظامًالذيًيديرًكافةًشؤونًالموظفينًاإلداريينًواألكاديميينًفيًالجامعةً
منًملفاتًومعلوماتًتتعلقًبعملهمًووظائفهمًفيًالجامعة.
 .4نظام المالية :يقومًالنظامًبمعالجةًومتابعةًجميعًالحركاتًالماليةًفيًالجامعةًمثلًالقبضًوالصرفً
والقيد.
 .5نظام الشئون األكااديمية :النظام ًالذي ًيعالج ًاألمور ًاألكاديمية ًفي ًالجامعة ًمثل ًرصد ًالدرجاتً
واعتمادهاًوترحيلهاًللطلبةً.
اجًالعديدًمنًالتقاريرً
ً
ً،واستخر
 .6نظم المشتييات :يتم ًمنًخالل ًهذهًالنظمًمتابعةًاللوازمًوالمشتريات ً
التيًتساعدًأمنائهاًفيًتسييرًالعملًعلىًأكملًوجه.
 .7نظام المكتبة :وهوًالنظامًالذيًيديرًكافةًبياناتًمكتبةًالجامعةًمن ًكتبًودورياتًومشاريعًتخرجً،
باإلضافةًلتنظيمًعملياتًالستعارةًفيًالمكتبةً،واصدارًبراءةًالذمةًللطلبة.
ملخص المبحث اليابع
ألقتًالباحثةًالضوءًفيًهذاًالمبحثًعلىًالجامعاتًالثالثةًمحلًالبحثً(الجامعةًاإلسالميةً–ًغزةً،جامعةً

ً.حيثًاستعرضتًالباحثةًالنشأةًالتاريخيةًلكلًمنهمً،
ً
األزهرً– ًغزةً،وجامعةًالقدسًالمفتوحةً– ًقطاعًغزة)
باإلضافةًلرؤيةًالجامعةً،رسالتهاً،أهدافهاًالستراتيجيةً،ونظامهاًاألكاديميً.كماًوألقتًالضوءًأيض ا ًعلىً
وحداتًومراكزًتكنولوجياًالمعلوماتًفيًهذهًالجامعاتً،وأهمًاألدوارًالتيًتؤديهاً ً.

واختتمتًالباحثةًالمبحثً،باستعراضًلمحةًعنًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالرئيسيةًفيًالجامعاتًومنهاً:نظامً
القبولًوالتسجيلً ،نظام ًشئون ًالطلبةً ،نظام ًشئون ًالموظفينً ،نظامًالماليةً،نظامًالشئونًاألكاديميةً،نظامً

المشترياتً،نظامًالمكتبةً .
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ملخص الفصل الثان
استعرضتًالباحثةًفيًالفصلًالثانيًوالذيًيحملًعنوانً"اإلطارًالنظري"ً،المفاهيمًالمتعقلةًبموضوعًالبحثً.
قسمتًالباحثةًالفصلًألربعًمباحثًرئيسيةً.ناقشتًفيًالمبحثًاألولًأمنًالمعلوماتًوالمفاهيمًالمتعلقةًبهً،

بينماًناقشتًفيًالمبحثًالثانيًسياساتًأمنًالمعلوماتًوكلًماًيرتبطًبهاًمنًمفاهيمً،وفيًالمبحثًالثالثً

ناقشت ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًوفاعليتهاً .أما ًفي ًالمبحث ًاألخير ًفألقت ًالباحثة ًالضوء ًعلى ًالجامعاتً

الفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً،وبالتحديدًالجامعاتًالثالثةًمحلًالبحثً(اإلسالميةً،األزهرً،القدسًالمفتوحة)ً .

حيثًأنهاًاستعرضتًفيًالبدايةًمفهومًأمنًالمعلوماتًوسياساتًأمنًالمعلوماتً،وأوضحتًأنًسياساتًأمنً

المعلوماتًهيًأحدًاألبعادًالرئيسيةًوالهامةًألمنًالمعلوماتً،ومنًثمًاستعرضتًأهمًالمفاهيمًالمتعلقةًبنظمً
المعلوماتًاإلداريةً،وأشارتًإلىًالعالقةًالتيًتربطًسياساتًأمنًالمعلوماتًبنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوأهميةً
هذهًالسياساتًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةً.وفيًختامًالفصلًأشارتًالباحثةًإلىًمجتمعًالبحثً،حيثًأنهًمنً

المهمًمعرفةًهيكليةًالجامعاتًمحلًالبحثً،وأهدافهاً،ونظامهاً،باإلضافةًلمعرفةًمراكزًووحداتًتكنولوجياً
المعلوماتًفيهاً .
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الفصل الثالث :الادياسات السابقة

الفصل الثالث

الادياسات السابقة
مقادمة
أوالً :الادياسات الت تناولت أمن المعلومات وسياسات أمن المعلومات
ثانياً :الادياسات الت تناولت نظم المعلومات اإلادايية وياعليتها
ثالثاً :الادياسات الت تناولت عالقة (سياسات أمن المعلومات وأمن المعلومات) بنظم المعلومات
يابعاً :التعليق على الادياسات السابقة
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مقادمة
يوجدًالعديدًمنًالدراساتًالتيًتناولتًموضوعًأمنًالمعلوماتًوسياساتهً،وكذلكًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً
وفاعليتهاًً.اختلفتًهذهًالدراساتًفيًعدةًجوانبًمنهاً:أبعادًالدراسةً،مجتمعًالدراسةً،أدواتًالدراسةً،وغيرً

ذلكًمنًالختالفاتًالتيًميزتًهذهًالدراساتًعنًبعضهاًالبعضًً.اطلعتًالباحثًعلىًالعديدًمنًالدراساتً
السابقةًباللغتينًالعربيةًواإلنجليزيةًذاتًالصلةًبموضوعًالبحثً،وذلكًمنًخاللًزيارتهاًللمكتباتً،وبحثهاًفيً

المواقعًاللكترونيةًوقواعدًالبياناتًالبحثيةًالمختلفةً،وقدًانتقتًالباحثةًعدداًمنًهذهًالدراساتًوالتيً أرتًأنهاً
األقربًلموضوعًالبحثً،وذلكًمنًخاللًارتباطهاًمعًمتغيراتًالبحثً،سواءًالمتغيرًالمستقلً(سياساتًأمنً

المعلومات)ًأوًالمتغيرًالتابعً(فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية)ً،أوًكالهماً ً.
يحتويًهذاًالفصلًعلىًعدد ًمنًالدراساتًالسابقة ًمصنفةًفيًثالثةًمحاورًرئيسيةًوهيًكالتاليً:المحورً
األولًوتعرضًفيهًالدراساتًالتيًتناولتًموضوعًأمنًالمعلوماتًوسياساتًأمنًالمعلوماتً(المتغيرًالمستقل)ً،

أما ًالمحور ًالثاني ً فتعرض ًفيه ًالدراسات ًالتي ًتناولتًموضوع ًنظم ًالمعلوماتًاإلدارية ًوفاعليتهاً(المتغيرً

التابع)ً،بينماًيحتوي ًالمحورًالثالثًعلىًالدراساتًالتيًربطتً(أمنًالمعلوماتًوسياساتًأمنًالمعلومات)ً
بنظمًالمعلوماتً،أيًالتيًربطتًالمتغيرًالتابعًبالمتغيرًالمستقلً.
وتصنف ًالباحثةًالدراساتًفيًكلًمحورًمنًالمحاورًالثالثةًالسابقةًإلىًثالثةًأصناف ًوذلكًتبعًا ًلمجتمعً

الدراسةً،والتصنيفاتًهيًكالتاليً:دراساتًمحليةً،دراساتًعربيةً،دراساتًأجنبيةً.فيًحينًيتمًترتيبًالدراساتً

داخلًكلًتصنيف ًوفقاًللتدرجًالتاريخيًللدراساتًمنًاألحدثًلألقدمًً.وفيًختامًهذاًالفصلًتعلق ًالباحثةً

علىًهذهًالدراساتً،وتوضحًمدىًاستفادتهاًمنهاً،كماًتشيرًإلىًالجديدًالذيًسيضيفهًهذاًالبحثًومدىًتميزهً
عنًالدراساتًالسابقةً .

أوالً :الادياسات الت تناولت أمن المعلومات وسياسات أمن المعلومات
 .1الادياسات السابقة المحلية

أ .ادياسة (جواهي)2015 ،

عالقة أخالقيات األعمال بأمن وحماية نظم المعلومات ي الجامعات الفلسطينية ي قطاع غزة
هدفتًهذهًالدراسةًإلىًمعرفةًعالقةًأخالقياتًاألعمالًبأمنًوحمايةًنظمًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةً

فيًقطاعًغزةً.استهدفت ًالدراسةًموظفيًوحداتًومراكز ًتكنولوجيا ًالمعلوماتًفيًالجامعات ًالثالثةًمحلً

الدراسةً(الجامعةًاإلسالميةً– ًغزةً،جامعةًاألزهرً– ًغزةً،جامعةًاألقصىً– ًغزة)ًحيثًأنهاًأقدمًوأكبرً

الجامعاتًالموجودةًفيًقطاعًغزةًحسبًاحصائياتًالتعليمًالعاليً.أشارتًالنتائجًإلىًوجودًعالقةًذاتًدللةً

إحصائية ًبين ًأخالقيات ًاألعمال ًوأمن ًوحماية ًنظم ًالمعلوماتً .حيث ًتمثلت ًأخالقيات ًاألعمال ًبكل ًمنً
(األخالقيات ًالشخصيةً ،التنظيم ًاإلداريً ،القوانين ًواللوائح ًوالتشريعاتً ،قوانين ًالسلوك ًاألخالقيً ،ثقافةً

المنظمة)ً.كماًتوصلتًالدراسةًإلىًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًتقديراتًالمبحوثينًللعالقةًبينً
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أخالقياتًاألعمالًوأمنًوحمايةًنظمًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًتعزىًللمتغيراتً(الجنسً،العمرً،
المسمىًالوظيفيً،سنواتًالخدمةً،الدوراتًالتدريبية)ً،بينماًوجدتًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًتعزىًلمتغيرً

الجامعةً،وكانتًهذهًالف ًروقًلصالحًالجامعةًاإلسالميةً .
ب .ادياسة (الصاحب)2013 ،

سياسة أمن المعلومات ي الجامعات :حالة ادياسية (جامعة بوليتكنك يلسطين  -الخليل)
هدفتًالدراسةًإلىًتقديمًعرضاًعنًأهميةًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتً،كماًعرضتًأهمًالتهديداتًالتيً

تواجههاًأنظمةًالمعلوماتًفيًالجامعاتً،واألسبابًالتيًتجعلًالجامعاتًأكثرًعرضةًلهذهًالتهديداتً.وقدً

توصلتًالدراسةًإلىًأنهًنظ ارًألهميةًنظمًالمعلوماتًفيًتسييرًالعملياتًاليوميةًللجامعةًفإنًعلىًالجامعةً

إيالءًأهميةًكبيرةًلحمايةًالمعلوماتًلديهاً.كماًأنًوجودًسياساتًواجراءاتًوضوابطًمتعلقةًبأمنًالمعلوماتً

يساهمًفيًتأمينًتكاملًوسريةًوخصوصيةًوتوافرًالبياناتً،وتساهمًفيًتقديمًالخدماتًالجامعيةًبجودةًعاليةً.

كماًوخلصتًالدراسةًإلىًضرورةًوجودًوثيقةًلسياسةًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتً،متبوعةًبمجموعةًمنً
اإلجراءاتًوالتعليماتًالتيًيجبًأنًيلتزمًبهاًكافةًالمستفيدينًمنًهذهًالسياساتًفيًالجامعةً،وأنهًيجبًأنً
تراجعًهذهًالسياساتًعندًالضرورةًومرةًواحدةًسنوياًعلىًاألقلً.كماًأشارتًالدراسةًإلىًأنًأهمًالمخاطرً

التيًيمكنًأنًتواجهًنظمًالمعلوماتًفيًالجامعةًتتمثلًفيًكلًمنً:تطبيقاتًالنترنتًوقواعدًالبياناتً،البريدً

اللكترونيً،الشبكةً،المواقعًواألجهزةً،كلماتًالسرً،النسخًالحتياطيً.وأوضحتًالدراسةًإلىًأنهًيجبًأنً
تتمًصياغةًالسياساتًبناءًعلىًالمخاطرًالمحددةً،وأنهًمنًالضروريًإنشاءًوحدةًتهتمًبأمنًالمعلوماتًفيً

الجامعةً ً.

ج .ادياسة (التوم)2013 ،

إاداية أمن المعلومات واالتصاالت ي ضوء تكنولوجيا الشبكات – حالة ادياسية على الجامعة اإلسالمية بغزة
هدفتًالدراسةًإلىًالتعرفًعلىًإدارةًأمنًالمعلوماتًوالتصالتًفيًضوءًتكنولوجياًالشبكاتًفيًالجامعةً
اإلسالميةًفيًغزةً.وقدًتوصلتًالدراسةًإلىًعددًمنًالنتائجً،ومنًأهمهاًوجودًعالقةًذاتًدللةًاحصائيةً

بينًمخاطرًالتكنولوجياًالمحيطة ً ومستوىًإدارةًأمنًالنظامًمنًوجهةًنظرًمجتمعًالدراسةًمرتبطةًبالكوارثً
ًوالحرائق ًوالكوارث ًالمتعمدة ًمثل ًهجوم ًالحتالل ًعلى ًالبنية ًالتحتيةً
الطبيعية ًمثل ًانقطاع ًمصادر ًالطاقة ً
األساسيةًلتكنولوجياًالمعلوماتًوالتصالتًً.كماًتوصلتًلوجودًأثرًهامًللتكنولوجياًعلىًأمنًالمعل ًوماتً

والتصالتً.وأشارتًنتائجًالدراسةًإلىًقلةًخبرةًالعاملينًفيًبرامجًأمنًالمعلوماتًوسياساتًأمنًالمعلوماتً،
وقلةًوعيًالعاملينًوقلةًتدريبهمًبالمواضيعًالخاصةًبأمنًالمعلوماتً.وخلصتًالنتائجًإلىًأنًمنًالمخاطرً

الرئيسيةًالتيًتواجهًالعاملينً،اشتراكًالعاملينًفيًكلمات ًالسرًوعدمًوجودًسياسةًواضحةًبخصوصًتغييرً
كلمةًالسرًبشكلًدوري ً .وأشارتًالدراسةًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراءًعينةًالدراسةًحولً
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إدارةًأمنًالمعلوماتًوالتصالتًفيًضوءًتكنولوجياًالمعلوماتًوالتصالتًتعزىًلمتغيراتً(الجنسً،العمرً،
المركزًالوظيفيً،المؤهلًالعلمي)ً،بينماًأشارتًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًتعزىًلمتغيرًسنواتًالخبرةً .
اد .ادياسة (الادنف)2013 ،

واقع إاداية أمن نظم المعلومات ي الكليات التقنية بقطاع غزة وسبل تطوييها

هدفت الدراسة إلى معرفة واقع إدارة أمن نظم المعلومات في الكليات التقنية بقطاع غزةً .واستهدفت ًالعاملينً
علىًنظمًالمعلوماتًفيًالكلياتًالتقنيةً.استعرضتًالدراسةًخمسةًأبعادًألمنًنظمًالمعلوماتًوهيًكالتاليً:

حمايةًالبنيةًالتحتيةًلنظمًالمعلوماتً،سياساتًأمنًالمعلوماتً،التحكمًبالوصولًلنظمًالمعلوماتً،اإلجراءاتً

التنظيميةً،التعهيدً(الستعانةًبالمصادرًالخارجية)ًً.توصلتًالدراسة إلىًمجموعة من النتائج أهمهاًتوفرً
البنىً التحتيةًلنظمًالمعلوماتًفيًالكلياتًالتقنيةًبدرجةًمتوسطةً،وأنًاإلداراتًالعلياًللكلياتًالتقنيةًتدركً
أهميةًسياسات أمن المعلومات إل أنه ل يوجد في أي منًالكليات سياسات معمول بها ومطبقة على أسس

واضحةً،كماًتوصلتًإلىًأنًموظفيًالكلياتًليسًلديهمًمعرفةًبسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالكليةً،كماًأنهً
تطبقًبعضًالكلياتًالتقنيةًجزءًاًمنًالسياساتًغيرًالمكتوبةًوالتيًلًيعلمًبهاًالموظفًولًيعيًتفاصيلهاً.
وأظهرتًالنتائجًأنًسياساتًأمنًالمعلوماتًهيًمؤثرًفاعلًفيًإدارةًأمنًنظمًالمعلوماتً.كماًأشارتًنتائجً

الدراسةًإلىًوجودًفروقًذاتًدللةًاحصائيةًفيًآراءًعينةًالدراسةًحولًواقعًإدارةًأمنًنظمًالمعلوماتًفيً

الكلياتًالتقنيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيراتً(الكليةً،سنواتًالخبرةً،العمرً،مستوىًالتدريب)ً،وكانتًالفروقًفيً
تعزىً
متغيرًالعمرًلصالحًالفئةًً 50سنةًفأكثرً،بينماًأشارتًالدراسةًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائية ً ً
لمتغيراتً(المؤهلًالعلميً،والتخصصًالعلمي)ً .

ه .ادياسة (أبو كميل)2011 ،

تطويي أادوات اليقابة الاداخلية لهادف حماية البيانات المعادة الكتيونيا ي المصايف العاملة بقطاع غزة
الكترونيا في
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تطور أدوات الرقابة الداخلية بهدف حماية البيانات المعدةً
ا
المصارف العاملة في قطاع غزةً .كما ًهدفت ًإلى ًالتعرف ًعلى ًأهم ًأنواع ًالنظم ًالمطبقة ًفي ًالمصارفً
الفلسطينيةً،وأهمًالمشكالت والمخاطر التي أوجدهاًاستخدامًهذهًالنظم .ولقدًتوصلتًالدراسة إلى مجموعة

من النتائج أهمها قلة عدد المراقبين الداخليين العاملين فيًالمصارفًحيثًأنًمعظمًالمصارفًفيًقطاعًغزةً
هيًفروعًوليستًمراكزًرئيسيةً.كماًأظهرتًالدراسةًأن منًأهم المخاطر اشتراك أكثر منًموظف في كلمة

السر ،والسماح للعاملين بنقل برامج الملفات خارج النظام بعد الدوام الرسمي ألداءًمهمات معينة ،وأشارتًنتائجً
الدراسةًإلى أنهًيجب على إدارة المصارف تطبيق إجراءات رقابية صارمة ومشددة في عملية إدخالًوتشغيل
واستخراج البيانات والمعلومات في ظل النظم اللكترونيةً ً.
ً

65

و .ادياسة (تاية)2008 ،

مادى يعالية إاداية أمن المعلومات ي شيكات تكنولوجيا المعلومات ي يلسطين
هدفت الدراسة إلىًالتعرف على مدى فعالية إدارة أمن المعلومات في شركات تكنولوجياًالمعلومات في األراضي
الفلسطينيةً(القدسً،الضفةًالغربيةً،قطاعًغزة)ًً.اعتمدت الدراسة على معيار  ISO17799ومجالته العشرةً

الخاصة بقياس مدى جودة نظم أمن المعلوماتً(سياساتًأمنًالمعلوماتً،األمنًالتنظيميً،تصنيفًاألصولً
ًوضبطهاً،األفرادًوأمنًالمعلوماتً،األمنًالمكانيً،إدارةًالشبكةًوالحواسيبً،ضبطًالوصولًلألنظمةً،تطويرً
وصيانةًاألنظمةً،تخطيطًاستم ارريةًالعملً،المتثالًللمتطلباتًالقانونية)ًً.وتوصلتًالدراسةًإلىًأنًجميعً

ةًأمنًالمعلوماتًفيًشركاتً
ً
مجالتًأمنًالمعلوماتًقيدًالدراسةًباستثناءًاألمنًالتنظيميًتوثرًعلىًفعاليةًإدار
تكنولوجيا ًالمعلومات ًالفلسطينيةً .كما ًوتوصلت ًإلى ًأنه ًل ًيوجد ًفروق ًبين ًشركات ًتكنولوجيا ًالمعلوماتً

الفلسطينيةًفيًتطبيقًإدارةًأمنًالمعلوماتًمنًحيثًعمرًالشركةًفيًمجالًتكنولوجياًالمعلوماتًوأنظمةً
التشغيلًالمستخدمةًومؤهالتًاألفرادًوسنواتًالخبرةًلدىًاألفرادًومجالًالعملًالرئيسيًللشركةًوموازنةًاألمنً

السنويةً.وأشارتًنتائجًالدراسةًإلىًأنًً%78منًالشركاتًمحلًالدراسةًتمتلكًسياساتًأمنًمعلوماتًمعتمدةً
من ًاإلدارة ًالعليا ًومعروفة ًلدى ًالعاملينً ً .بينما ًأشارت ًإلى ًأن ًنسبة ًً %83منهم ًيلتزمون ًبسياسات ًأمنً

المعلوماتًويعتبرونهاًمهمةًإلدارةًأمنًمعلوماتهمً،وً%65أشارواًإلىًوجودًشخصًمسئولًعنًسياساتًأمنً
المعلوماتًومراجعتهاًفيًالشركةً،فيًحينًً%80.5أشارواًإلىًوجودًعملياتًمراجعةًدوريةًللسياساتًبناءً

علىًأيًتغييراتًجديدةًتحدثًفيًالشركة.
 .2الادياسات السابقة العيبية

أ .ادياسة (الغثبي ،والصبيح)2012 ،

حال أمن المعلومات ي المملكة العيبية السعوادية
هدفتًهذهًالدراسةًإلىًمعرفةًحالًأمنًالمعلوماتًفيًالمملكةًالعربيةًالسعوديةً،استهدفتًالدراسةًمديريً

تقنيةًوأمنًالمعلوماتًفيًالمنظماتًالسعوديةًخاللًورشةًعملًخاصةًفيًعامًً.2011ركزتًالدراسةًعلىً
عدةًمجالتًوهيً:الوصولًإلىًالشبكةً،سياساتًأمنًالمعلوماتًومعاييرهاً،إدارةًالمخاطرً،الوعيًاألمنيً،

ومخاوفًومشاكلًأمنًالمعلوماتًوالهجماتًالفعليةً.ومنًأهمًالنتائجًالتيًتوصلتًإليهاًالدراسةًأنًثالثةً

أرباعًالمنظماتًالمشاركةًتمتلكًسياساتًألمنًالمعلوماتً،وأنًالنسبةًاألعلىًلذلكًكانتًمنًنصيبًالقطاعً

العسكريً،يليهًالقطاعًالحكوميً،وأخي ارًالقطاعًالخاصً.كماًأشارتًالدراسةًإلىًوجودًاهتمامًبمراجعةًوتحديثً

السياساتًاألمنيةًلديهاً ،بينما ًأشارتًلوجود ًضعف ًفي ًكلًمن ًعملياتًتقييمًالمخاطر ًوالثغرات ًاألمنيةً،
التوعيةًفيًأمنًالمعلوماتً،وعمليةًتطبيقًمعاييرًأمنًالمعلوماتً.كماًوتوصلتًالنتائجً
عملياتًالتدريبًو ً
إلىًأنًأعلىًخمسةًمخاوفًفيًأمنًالمعلوماتًداخلًالمنظماتًالسعوديةًمنًاألعلىًلألقلًهيًكالتاليً:

عدمًاللتزامًبمعاييرًأمنًالمعلوماتًفيًالمنظمةً،قلةًوجودًالعاملينًالمتخصصينًفيًأمنًالمعلوماتً،نقصً
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الممارساتًالعمليةًالكافيةًلحمايةًالبياناتً،غيابًالممارساتًالجيدةًفيًاختيارًكلمةًالسرً،قلةًالدعمًالماليً
المخصصًألمنًالمعلوماتً ً.
ب .ادياسة (القيش )2011 ،

قياس كفاءة سياسات أمن المعلومات .ادياسة حالة على شيكة ي اإلمايات العيبية المتحادة
هدفتًالدراسةًإلىًتحليلًكيفيةًقياسًكفاءةًسياساتًأمنًالمعلوماتًالمطبقةًفيًالشركةً،والبحثًعنًاقتراحً
لطريقةًمناسبةًلقياسًكفاءةًهذهًالسياساتًفيًالشركةً.استخدمًالباحثًمعيارًً ISO27004لتوضيحًكيفيةً

قياسًكفاءةًسياساتًأمنًالمعلوماتًً.أوضحتًنتائجًالدراسةًبأنهًلًيوجدًطريقةًمنهجيةًرسميةًلقياسًكفاءةً

سياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالشركةًالمجرىًعليهاًالدراسةًً.وأشارتًنتائجًالدراسةًبعدمًوجودًرضاًتامًمنً
الموظفينًتجاهًتدريبهمًعلىًأمنًالمعلوماتًفيًالشركةًً.ومنًالمعاييرًالتيًاستخدمهاًالباحثًلقياسًالمخاطرً

التيًتؤديًلقلةًكفاءةًسياساتًأمنًالمعلوماتً،قلةًالوعيًبأمنًالمعلوماتً،ضعفًبرامجًالتدريبًوالتوعيةً،
ووجودًالختراقًوالهجومًعنًطريقًالفيروساتًبأنواعهاًالمختلفةً .
ج .ادياسة (نب  ،وآخيون)2010 ،

ادياسة عملية حول أمن المعلومات ي المنظمات السعوادية
هدفت الدراسة إلى استكشاف حالة أمن المعلومات والعمل على تحقيق فهم أفضل للحقائقًالسائدة في هذا

المجال داخلًالمملكة العربية السعوديةًً.تمتًالدراسةًعلىًمجموعةًمنًالمنظماتًفيًأربع قطاعات رئيسيةً
(القطاعًالخاصً،قطاعًالبنوكًوالمصارفً،قطاعًالدفاعً،القطاعًالحكومي)ً.وتوصلت الدراسةًإلىًأهمية

سياسة أمن المعلومات في ضمان اتخاذ عوامل تحكم مناسبة ،وبينت الدراسة أن أكثر منًنصف المنظمات
تمتلك سياسة أمن المعلومات وغالبيتها تميل إلى تطبيقهاً،ومنهمًمنًتعمد لمراجعة دورية لتلك السياسةً.وحازً
قطاعًالدفاعًعلىًاألعلىًفيًامتالكًسياسةًأمنًمعلوماتً،بينماًكانًالقطاعًالحكوميًاألقلًامتالكاًلهاً .

اد .ادياسة (الزهيان )2008 ،

مجاالت تطبيق نظم المعلومات ي األجهزة األمنية وسبل التعامل مع مهاداداتها  -ادياسة مسحية آلياء

العاملين ي إادايت الحاسب اآلل والمعلومات ي المادييية العامة للمباحث

هدفت الدراسة إلى التعرف على مجالت تطبيق نظم المعلومات في األجهزة األمنية وسبل التعامل ًمع
مهدداتها ،من خالل التعرف على مجالت تطبيق نظم المعلوماتً،ومعوقاتًتأمينًالمعلومات في المديرية

العامة فيًالمباحثًً.كذلكًالتعرفًعلىًتهديداتًنظمًالمعلوماتًفيهاً،ومدى وعي الموظفين بتلك المهددات،

والسبل الكفيلة بالتعامل مع تلك المهدداتًً.خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منهاً،أنًمنًأهمًالمهدداتً
التيًتهددًنظمًالمعلوماتًفيًالمديريةًالعامةًللمباحثًهيًتهاونًبعضًالموظفينًفيًالحفاظًعلىًكلماتً

السرً،نسخًالبرامجًوالمعلوماتً،وعدمًكفايةًاإلجراءاتًاألمنيةً.كماًوتوصلتًالدراسةًإلى أن منًالمعوقات

المهمة التي تحد من تأمين نظم المعلومات في المديرية العامةً :تأخر اإلجراءات المكتوبة مقارنة مع سرعة
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التغير التقنيً،ونقص الوعي لدي بعضًالمستخدمين بخطورة أمن المعلوماتً،وقلة الكوادر المتخصصة في
أمن المعلوماتً،وعدمًالهتمام والالمبالة من قبل بعض العاملينً،عدمًكفاءةًالتدريبًللعاملينً،وعدمًوجودً
خططًوسياساتًأمنًمعلوماتً.كماًتوصلتًالدراسةًإلى أن السبل المهمة جدًا في التعامل مع مهددات نظم

المعلومات هي استخدام برامج مقاومةًالفيروسات لحماية نظم المعلومات واستخدام برامج حماية فعالة لمنع

محاولت الختراقًوالتعدي على البيانات والمعلوماتً،وعقد دورات تدريبية متقدمة في أمن المعلوماتً .كماً

أضافتًالدراسةًإلىًأنًالتنبؤًبالمخاطرًاألمنيةًووضعًالخططًلمواجهتهاًيعتبرًمنًالمجالتًالمهمةًجداً

لتطبيقًنظمًالمعلوماتًفيًالمديريةً .
ه .ادياسة (القحطان )2008 ،

مهادادات األمن المعلومات وسبل مواجهتها  -ادياسة مسحية على منسوب ميكز الحاسب اآلل بالقوات

البحيية الملكية السعوادية باليياض

هدفتًالدراسةًإلىًالتعرفًعلىًمهدداتًاألمنًالمعلوماتيًوسبلًمواجهتهاًمنًخاللًالكشفًعنًمصادرً
مهدداتًاألمنًالمعلوماتيًبمركزًالحاسبًاآلليًبالقواتًالبحريةً.باإلضافةًإلىًالتعرفًعلىًأشكالًالتهديداتً

المحتملة ًبالمركزً ،والكشف ًعن ًمدى ًفاعلية ًاستخدام ًالتقنية ًالحديثة ًلمواجهة ًمهددات ًاألمن ًالمعلوماتً،

والمعوقاتًالتيًتحدًمنًهذهًالفاعليةً.وقدًخلصتًالدراسةًإلىًأنًمصدرًالتهديدًالذيًيهددًاألمنًالمعلوماتيً
بدرجةًقويةًهوًعدمًضبطًالتصالًبشبكةًالنترنتًبينماًتعتبرًانخفاضًكفاءةًالعاملينًمنًمصادرًالتهديدً
التيًتؤثرًبدرجةًضعيفةً.كماًتوصلتًالدراسةًإلىًأنًاستخدامًالفيروساتً،وسرقةًالمعلوماتًواختراقًالنظمً

تعتبرًمنًأشكالًالتهديداتًالمحتملةً.كماًوأشارتًالدراسةًإلىًأنًبرامجًمكافحةًالفيروساتًوبرامجًالحمايةً

وكذلكًاستخدامًكلماتًالمرورًجميعهاًتسهمًبفاعليةًقويةًفيًمواجهةًمهدداتًاألمنًالمعلوماتيًبالمركزً،كماً

أوضحتًنتائجًالدراسةًإلىًأنًمنًالمعوقاتًالمهمةًالتيًتحدًمنًفاعليةًاستخدامًالتقنياتًالحديثةًفيًمواجهةً
مهدداتًاألمنًالمعلوماتيًبدرجةًقويةًهيًالتطويرًالمتسارعًفيًابتكارًالفيروساتً،بينماًيعتبرًنقصًالتدريبً

منًالمعوقاتًالتيًتؤثرًبدرجةًمتوسطةًً.وأشارتًنتائجًالدراسةًإلىًأنًمنًالسبلًالمهمةًجداًلتطويرًقدراتً
المركزًفيًمواجهةًمهدداتًاألمنًالمعلوماتيً:دعمًاإلدارةًالعلياً،وجودًخبراءًفيًأمنًالمعلوماتً .

و .ادياسة (العوض  ،ويينواد)2007 ،

عوامل نجاح تطبيق أمن المعلومات ي المنظمات
هدفتًالدراسةًإلىًاستكشافًوتعريفًعواملًنجاحًتطبيقًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسساتًوبشكلًخاصًفيً

المؤسسات ًالحكومية ًفي ًسلطنة ًعمانً ،وذلك ًمن ًوجهة ًنظر ًالموظفين ًذوي ًالخبرة ًفي ًمجالي ًتكنولوجياً

المعلوماتًوأمنًالمعلوماتً.توصلًالباحثًإلىًأنًعواملًنجاحًتطبيقًأمنًالمعلوماتًتتلخصًفيً:التدريبً
والتوعيةً،دعمًاإلدارةً،ميزانيةًأمنًالمعلوماتً،فرضًسلطةًتنفيذًالسياساتً،رسالةًالمؤسسةً.أوضحتًالنتائجً
بأن ًاليمان ًبأمن ًالمعلومات ًيجب ًأن ًيبدأ ًمن ًالدارة ًالعلياً ،لتشجيع ًالموظفين ًولضمان ًالتزامهم ًبقواعدً

واجراءاتًسياساتًأمنًالمعلوماتً،وضرورةًتوفرًالميزانيةًالكافيةًلتطبيقًأمنًالمعلوماتً.كماًأنًوجودًرسالةً
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ورؤيةًواضحةًللمؤسسةً،تؤديًإلىًسلوكًايجابيًمنًالموظفينًتجاهًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسسةً.بينتً
النتائجًأنًالعواملًالمذكورةًجميعهاًمت اربطةًمعًبعضهاًالبعضً،ومنًالصعبًأنًنعطيًاألولويةًلعاملًعلىً

حسابًاآلخرً ً.

 .3الادياسات السابقة األجنبية

أ .ادياسة )(Hadjor & Gradasu, 2014

The Influence of Organizational Culture on Information Security Policy
Success

هدفتًالدراسةًإلىًتوضيحًدورًالثقافةًالتنظيميةًفيًنجاحًتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتً.تكمنًفكرةًالبحثً
فيًاكتشافًكيفًيمكنًأنًتساعدًخصائصًالثقافةًالتنظيميةًبالتأثيرًبشكلًإيجابيًعلىًاألفرادً،مماًيؤثرً

بشكلًإيجابيًعلىًنجاحًسياساتًأمنًالمعلوماتً.وتوصلتًالدراسةًإلىًوجودًدورًضروريًللثقافةًالتنظيميةً
فيًنجاحًسياساتًأم نًالمعلوماتً،وأنًتحقيقًأمنًالمعلوماتًيتمًمنًخاللًالتطبيقًالناجحًلسياساتًأمنً
المعلوماتً،بوجودًدورًمباشرًللثقافةًالتنظيميةً .

ب .ادياسة ((Knapp & Ferrante, 2012

Policy Awareness, Enforcement and Maintenance: Critical to Information
Security Effectiveness in Organizations

هدفتًالدراسةًلدراسةًأثرًاألبعادًالثالثةًلسياساتًأمنًالمعلوماتً(التوعيةً،فرضًالتنفيذً،المراجعةًوالتحديث)ً
علىًفاعليةًبرنامجًأمنًالمعلوماتً.وتوصلتًالنتائجًإلىًأنًاألبعادًالثالثةًالسابقةًلهاًتأثيرًعلىًفاعليةً

برنامجًأمنًالمعلوماتً،معًأهميةًاعتبارًهذهًاألبعادًهيًالممثلًإلدارةًسياساتًأمنًالمعلوماتً.وأشارتً
الدراسةًإلىًأنًالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلوماتًلهاًالتأثيرًاألكبرًعلىًفاعليةًالبرنامجً،ويليهاًفرضًالتنفيذً،

بينماًذكرتًنتائجًالدراسةًأنًالمراجعةًوالتحديثًلهاًالتأثيرًاألقلً،ولكنًلهاًأهميةًاحصائيةً ً.
ج .ادياسة )(Kazemi, et al., 2012

Evaluation of Information Security Management System Success Factors:
Case study of Municipal Organizations

هدفت الدراسة إلىًالتعرف على أولويات عوامل نجاح تطبيق نظام إدارة أمن المعلومات فيًالمنظمات اإليرانيةً.
قام الباحثون بمقارنة ما توصلوا لهًفيًهذهًالدراسة مع دراسةًفنلندية بحثت نفس العواملًالتي وضعوها،
وتوصلوا إلىًأنًكالا ًمن :دعم اإلدارة العليا ،وسياسة أمن المعلومات ،والوعي والتدريب هي أكثر العوامل

المهمة في إنجاحًتطبيق إدارة أمن المعلومات في البلديات اإليرانية من وجهة نظر خبراء أمن المعلوماتً،
بينماًعامل الستعانة بالخبرات الخارجيةً)التعهيد( ًهوًاألقل أهمية في إنجاح تطبيق إدارة أمنًالمعلوماتً.

كماًتوصلواًإلىًأن ترتيب أهمية العوامل بين الدراسة التي أجراها الباحثون والدراسة التي تمت مقارنة نتائجهاً
69

)الدراسةًالفنلندية(ًجاء متوافقا بنسبة كبيرة ،وأرجع الباحثون أهمية عامل دعم اإلدارة العليا ألنه دون هذاًالدعم
لن يتم تطبيق أي من خطط وبرامج أمن المعلومات ،وكذلك حاجة المؤسسات إلى سياساتًمكتوبة في أمن
المعلومات ويأتي بالمرتبة الثالثة الوعي والتدريب والذي يتشكل بنجاح العاملينًالسابقينً .

اد .ادياسة )(Jorro, 2011

Information System Security Audit Readiness Case study: Ethiopian
Government Organizations

هدفت ًالدراسة ًإلى التعرف على ًجاهزية المؤسسات الحكومية األثيوبية إلجراء مراجعات حول أمن ًنظم

المعلومات ،لمساعدة الحكومة في التغلب على مشاكل أمن نظم المعلومات التي تعيق ًتطبيق الخدمات

اللكترونية ،ومحاولة وضع سياسات واجراءات تنظم وظيفة أمن المعلوماتً.وقد توصلتًالدراسة لعددًمنً
النتائجًمنهاًأنًمؤسسات الحكومة األثيوبية في مستوى استعداد منخفض تجاه قضايا أمن نظم المعلوماتً،
وأنًقدرة المؤسسات على إجراء مراجعات في أمن نظم المعلومات والتصالت تعتمد على توفرًالسياسات

واإلجراءات التي تفتقد إليها المؤسسات قيد الدراسةً.كماًتوصلتًالدراسةًإلىًنقص الكفاءات المدربة في حقل

أمن نظم المعلوماتً .

ه .ادياسة ()University of Connecticut Information Security Office, 2010
الخطة االستراتيجية ألمن المعلومات
جامعةًكونكتيكتًأنًالمعلوماتًأصلًهامً،وأنًلهاًدورًكبيرًفيًتقديمًالخدماتًفيجبًالهتمامًبكيفيةً
ً
تعتبرً

إدارتهاًوالسيطرةًعليهاًوحمايتهاً.كماًويجبًحمايةًمواردًالمعلوماتًمن ًالستخدامًغيرًالمشروعً،الفشاءً،
التغييرً،الفقدًوالضياعً،كذلكًيجبًأنًيتمًالتأكدًمنًتوفرًالمعلوماتًحينًالحاجةًإليهاً،خصوصاًفيًأوقاتً
الطوارئًوالكوارثً.وانًالطبيعةًالالمركزيةًلبيئةًالتكنولوجياًوالحوسبةًبالجامعةًتجعلًمنًالصعبًإدارةًوحمايةً

المعلوماتً،حيثًأنًالعديدًمنًاألقسامًتشغلًأنظمتهاًوتطبيقاتهاًالخاصةً،باإلضافةًالىًأنًالجامعةًلمًتطًورً
معاييرًأو ًإرشادات ًللتقليلًمنًالمخاطرًالمرتبطة ًببيئات ًالحواسيبًالضخمةً .هذه ًالوثيقة ًهي ًأولًخطةً

استراتيجيةًألمنًالمعلوماتًبالجامعةً،حيثًأنهاًتضعًاألولوياتًلكيفية ًإدارةًًوالسيطرةًعلىًوحمايةًأصولً
الجامعةًمنًالمعلوماتً ً،وتضعًهذهًالخطةًالساسًلكلًالمبادراتًالمستقبليةًالتيًستعملًعلىًالحفاظًعلىً

أمنًالمعلوماتًبالجامعةً.إنًمكتبًأمنًالمعلوماتًيستخدمًمنهجيةًإلنشاءًمتطلباتًأمنًالمعلوماتًبناءًعلىً
المخاطرًوعندماًيتمًتحديدًالمخاطرًيتمًتعريفًالضوابطًلهاً،ثمًيتمًتطبيقًالضوابطً ًومراقبة ًفعاليتهاً،
ً
تقييم ً
وقدًحددًالمكتبًالهدافًالستراتيجيةًللخطةًفيًمنعًفقدًالبياناتً،تعزيزًأمنًالنظمًوخدماتًالشبكةً،إدارةً

المخاطرًالمحتملةً،إدارةًالكوارث ًوالحوادثًاألمنيةً .وتتكونًالخطةًمنًعدةًمبادرات ًلسياسةًاألمنً،إدارةً

مخاطرًأمنًالمعلوماتً،الستعادةًمن ًالكوارثًواستم اررية ًاألعمالً،إدارةًطرقًالوصولًوالتعريفً،هيكليةً
أمنًالنظمًوالشبكاتً،التدريبًعلىًالوعيًبأمنًالمعلوماتً .
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و .ادياسة ((Knapp, et al., 2009
Information security policy: An organizational-level process model
هدفتًالدراسةًإلىًتطويرًنموذجًلسياساتًأمنًالمعلوماتً.أشارًالنموذجًبأنًوجودًالعناصرًالتاليةً(برنامجً
إدارة ًأمن ًالمعلوماتً ،مدير ًأمن ًالمعلوماتً ،مجموعة ًمن ًالنشاطات ًاإلدارية ًالمترابطة ًلسياسات ًأمنً

المعلوماتً،ومجموعةًمنًالعواملًالداخليةًوالخارجية)ًيؤثرًعلىًنجاحًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسسةً.

وأشارتًالدراسةًإلىًأن ًالنشاطاتًاإلداريةًلسياساتًأمنًالمعلوماتًتتمثلًفيًالمراحلًالتيًتمرًبهاًهذهً

السياساتًابتداءًمنًتقديرًالمخاطرً،ومنًثمًتطويرًالسياسةً،الموافقةًعلىًالسياسةً،التدريبًوالتوعيةً،تطبيقً
السياسةً،مراقبتهاً،فرضً تنفيذهاً،وفيًالنهايةًمراجعتهاًوصيانتهاً.وأضافتًالدراسةًأنًالعواملًالداخليةًالتيً

تؤثر ًعلى ًالسياسات ًهي ً(دعم ًاإلدارة ًالعلياً ،أهداف ًالمؤسسةً ،الثقافة ًالتنظيميةً ،التكنولوجياً ،التهديداتً

ًالتكنولوجياً ،معايير ًالصناعةً،
ً
الداخلية) ًأما ًالعوامل ًالخارجية ًفتتمثل ًفي ً(القطاع ًالقتصاديً ،تطورات
المتطلباتًالتشريعيةً،التهديداتًالخارجية)ً .

ز .ادياسة ((Mlangeni & Biermann, 2006

Assessment of information security policies within the Polokwane region. A
case study

الحكوميةًفيًمنطقةًبولوكوانيً.
ً
هدفتًالدراسةًإلىًتقييمًحالةًسياساتًأمنًالمعلوماتًالمطبقةًفيًالهياكلً

استهدفت ًالدراسة ًالمدراء ًالذين ًلهم ًعالقة ًبتكنولوجيا ًالمعلومات ًفي ًالمؤسسات ًالحكومية ًالمختلفةً .درسً

الباحثًمدىًوجودًسياساتًأمنًالمعلوماتًوبنيتهاً،كماًدرسًالتزامًالمؤسساتًبالقضاياًاألمنيةً.تطرقتً

الدراسةًإلىًستةًمحددات ًرئيسيةًوهيً:السياسة ًالموجودةًفي ًالمنظمةًوالحصول ًعليهاً ،كمالية ًالسياسةً،

صحةًالسياسةًالموجودةً،مدىًوجودًمعاييرًأساسيةًواجراءاتًتدعمًالسياسةًالموجودةً،وجودًبرنامجًإدارةً

للسياسةً،دراسةًالحالةًالكليةًللسياسةً.وتوصلتًالدراسةًإلىًأنًالخطوةًاألولىًلحمايةًنظمًالمعلوماتً،هيً

إنشاءًسياسةًأمنًمعلوماتًللمؤسسةً.والىًأنًاإلدارةًالعلياًتفتقرًللمعرفةًفيًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتً،
وأنًعددًالسياساتًاألمنيةًقليلًجداً،وأنًالقطاعاتًالحكوميةًغيرًمدركةًألهميةًسياساتًأمنًالمعلوماتً،

وأوضح ًالباحث ًأن ًالمدراء ًمدركين ًمدى ًالتقصير ًفي ًموضوع ًسياسات ًأمن ًالمعلوماتً ،ومدركين ًأهميةً
وجودهاً،وأبدواًاهتمامهمًببناءًعالقاتًقويةًمعًالباحثينًواألكاديميينًإلنشاءًبرامجًتدريبًوتوعيةًبخصوصً

سياساتًأمنًالمعلوماتً .
ح .ادياسة ()Sookdawoor, 2005

An investigation of information security policies and practices in Mauritius

هدفت ًالدراسةًإلىًالتعرف ًعلىًواقعًوجود ًسياسات ًأمنًمعلوماتًمناسبةًوموثوقةً ،وتتوافق ًمعًالمعاييرً
الدوليةًفيًالشركاتًالخاصةًالكبيرةًفيًموريتانياًالمعتمدةًفيًأعمالهاًعلىًتكنولوجياًالمعلوماتً.وقدًأشارً
71

الباحثًإلىًأنًالمنظماتًلتطورًمنًسياساتًأمنًالمعلوماتًيجبًأنًتأخذًبيعينًالعتبارًماًيليً:الحاجةً
لسياساتًأمنًمعلوماتًذاتًهدفًواضحً،أنًتعكسًسياساتًأمنًالمعلوماتًأهدافًالمؤسسةً،الحاجةًلدعمً
اإلدارةًالعلياًللسياساتً،الحاجةًإلىًتدريبًوتوعيةًالموظفينًحولًأمنًالمعلوماتً،الحاجةًلوجودًاستراتيجيةً

شاملةًحولًتحليلًالمخاطرًاألمنيةًواًدارتهاً،الحاجةًلمنهجًواضحًلتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتًبماًيتوافقً
معًثقافةًالمنظمةً،باإلضافةًإلىًالحاجةًلنظامًقياسًلتقييمًأداءًوفاعليةًتطبيقًالسياساتً .

ط .ادياسة ()Karyda, et al., 2005

Information systems security policies: a contextual perspective

هدفتًالدراسةًإلىًدراسةًكالًمنًاعدادً،تطبيقً،واعتمادًسياساتًأمنًالمعلوماتً،وتمًاختبارًالعملياتًالثالثةً
السابقةًفيًحالتينًدراسيتينًفيًاليونانً،األولىًفيًمؤسساتًالضمانًالجتماعيًفيًالقطاعًالعامًوالثانيةً

في مراكزًغيرًحكوميةًلمعالجةًاألفرادً.توصلًالباحثًإلىًأنًالتدريبًالمستمرًألمنًالمعلوماتً،باإلضافةً
للتقييمًالمستمرًلفعاليةًسياسةًأمنًالمعلوماتًيمكنًأنًيؤديًلنجاحًتطبيقًواعتمادًسياساتًأمنًالمعلوماتً.

كما ًتوصل ًالباحث ًإلى ًأن ًالعوامل ًالتي ًتؤثر ًفي ًتطبيق ًسياسات ًأمن ًالمعلومات ًتتلخص ًفيً :الهيكلً
التنظيميً،دعمًاإلدارةًالعلياً،الثقافةًالتنظيميةً،مديرًأمنًالمعلوماتً،التدريبًوالتوعيةً،المساهمةًفيًأهدافً
المستخدمينً،إشراكًالمستخدمينًفيًصياغةًالسياسةً .
ي .ادياسة )(Maynard, et al., 2002

Redefining the Information System Security Policy

هدفت ًالدراسة ًإلى ًتعريف ًالمشاكل ًالمحتملة ًالتي ًيمكن ًأن ًتواجه ًالمؤسسات ًأثناء ًتطوير ًسياسات ًأمنً
المعلوماتً.منًالمشاكلًالتيًتطرقتًإليهاًالدراسةً :نقصًالتوجيهاتًبشأنًتطويرًسياسةًأمنًالمعلوماتً،
نقصًالتوعيةًبشأنًسياساتًأمنًالمعلوماتً،عدمًوجودًفرضًلتنفيذًالسياسةً،قصورًفيًتوثيقًسياساتًأمنً

المعلوماتً،ميزانيةًتطويرًالسياساتً،عدمًوجودًربطًبينًالمخاطرًالمحتملةًوالسياساتًاألمنيةً.وخلصتً
الدراسةًإلىًضرورةًالهتمامًباألمورًالسابقًذكرهاًللحصولًعلىًسياساتًأمنًمعلوماتًفعالةً .
ثانياً :الادياسات الت تناولت نظم المعلومات اإلادايية وياعليتها
 .1الادياسات السابقة المحلية

أ .ادياسة (أبو كييم)2013 ،

عالقة نظم المعلومات اإلادايية ي تحسين األاداء اإلادايي ادياسة ميادانية بالتطبيق على المنظمات غيي
الحكومية بقطاع غزة

هدفتًالدراسةًإلىًالتعرفًعلىًعالقةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبتحسينًاألداءًاإلداريًفيًالمنظماتًغيرً

الحكوميةًبقطاعًغزةً.ومنًأهمًالنتائجًالتيًتوصلتًإليهاًالدراسةًأنًاألجهزةًهيًأكثرًالعواملًالتيًتعملً
على ًتحسين ًاألداء ًاإلداريً ،يليها ًمستخدمو ًنظم ًالمعلومات ًومن ًثم ًالبرمجياتً ،بينما ًكان ًكال ًمنً
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الختصاصيينًالفنيينًوقواعدًالبياناتًهمًاألقلًتأثيرًعلىًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً.عالوةًعلىًذلكً،أشارتً
النتائجًإلىًأنًمجالسًاإلدارةًتقومًبتحديدًالسياساتًواإلشرافًعليهاً،كماًأشارتًلوجودًرسالةًمكتوبةًومعلنةً
لجميعًالعاملينًلدىًالمنظماتًغيرًالحكوميةًقيدًالدراسةً ًً.

ب .ادياسة (أبو عمي)2009 ،

ياعلية نظم المعلومات اإلادايية المحوسبة وأثيها ي إاداية األزمات  -ادياسة تطبيقية على القطاع المصيي
ي يلسطين

هدفت الدراسة إلى قياس مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأثرها في قدرة المصارف العاملة في

فلسطين على إدارة أزماتها .وقدًتم تصميم مقياس لقياسًفاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبةًيتكونًمنً
ستةًعناصرًوهيً(سرعةًالحصولًعلىًالمعلوماتً ،سرعةًاتخاذًالق ارراتً،رضاًالمستخدمً،مدىًمالءمةً
النظامًللمستوياتًاإلداريةً،الستجابةًللتغيراتًالمستجدةً،أمنًالمعلومات)ً.ومن أهمًالنتائجًالتيًتوصلتً

إليها الدراسةًهوًوجودًنظمًمعلوماتًإداريةًمحوسبةًوفعالةًبدرجةًجيدةًجداًومالئمةًللمستوياتًاإلداريةً
وتتمتعًبحمايةًجيدةًللمعلوماتً،وانًجميعًالعناصرًالستةًتساهمًفيًفاعليةًالنظامًبنسبًمتقاربةًوفروقً
ضئيلةًوأكثرهاًتأثيراًهوًمالءمةًالنظامًللمستوياتًاإلداريةًويليهًأمنًالمعلوماتًومنًثمًباقيًالعناصرًبنسبً

متقاربةً.كماًخلصتًإلىًأنًالعاملينًفيًالنظامًيتلقونًالتدريبًبشكلًدوريًلتطويرًقدراتهمًومهاراتهمًللمساعدةً
علىًالستفادةًمنًالنظامً.كماًأشارتًالدراسةًإلىًأنهًلكيًتكونًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمحوسبةًفعالةًفيً
اكتشافًاألزماتًيجبًأنًيتمًتوفيرًطرقًفعالةًلتقييمًالمخاطرً،وأنًيتمًعملًمسحًللبيئتينًالداخليةًوالخارجيةً

للتعرفًعلىًمؤشراتًحدوثًاألزماتً .وأشارتًالنتائجًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًإجاباتً

المبحوثينًحولًمدىًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوأثرهاًعلىًإدارةًاألزماتًتعزىًلمتغيراتً(الجنسً،عددً

سنواتًالخبرةً،التخصصًالعلمي)ً،بينماًيوجدًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًتعزىًلمتغيرًالمؤهلًالعلميً .
ج .ادياسة (العميي)2009 ،

أثي نظم المعلومات اإلادايية المحوسبة على أاداء العاملين ي شيكة االتصاالت الفلسطينية.
هدفت ًهذه ًالدراسةًإلىًالتعرف ًعلى ًأثر ًنظم ًالمعلوماتًاإلدارية ًالمحوسبةًعلىًأداءًالعاملينًفيًشركةً

التصالت ًالفلسطينيةً .وقد ًتوصلت ًالدراسة ًإلى ًعدة ًنتائج ًمنها ًوجود ًأثر ًلمتطلبات ًتشغيل ًوادارة ًنظمً
المعلوماتًالمحوسبةً(الماديةً،البرمجيةً،البشريةً،التنظيمية)ً،وكذلكًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينً
تصوراتًالمبحوثينًحولًأثرًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمحوسبةًعلىًأداءًالعاملينًتعزىًللمتغيراتًالديموغرافيةً

(المستوىًالعلميً،سنواتًالخبرةً،مكانًالعملً،والمستوىًالوظيفي)ً .
ً
ً
ً
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اد .ادياسة (واادي ،وغنيم)2007 ،

مادى جوادة المعلومات الت تنتجها نظم المعلومات اإلادايية المحوسبة ي بلاديات محايظات غزة
هدفتًالدراسةًإلىًالبحثًفيًمدىًجودةًالمعلوماتًالتيًتنتجهاًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمحوسبةًفيًبلدياتً
قطاعًغزةًبفلسطينًً.وقدًخلصتًنتائجًالدراسةًإلىًوجودًعالقةًمعنويةًطرديةًبينًوجودًنظمًالمعلوماتً

اإلداريةًالمحوسبةًوبينًإنتاجًالمعلوماتًالالزمةًلصنعًالقرارً.كماًوأشارتًالدراسةًإلىًأنًالنظامًالحاليًفيً
البلديةًهوًنظاماًفعالًفيًانتاجًالمعلوماتًالالزمةًلصناعةًالق ارراتًوأنهًيعدًمؤشراًرئيسياًيحفزًمتخذًالق ارراتً
لتخاذًالق ارراتً،كماًوأشارتًالدراسةًإلىًوجودًضعفًفيًقدرةًالنظامًعلىًتوفيرًالمعلوماتًالالزمةًلتحديدً
أهدافًواستراتيجياتًالبلديةً،وأنًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمحوسبةًالمستخدمةًفيًالبلديةًتعدًمؤشراًرئيسياً

لقياسًمستوىًالمهاراتًاإلداريةًلدىًصناعًالقرارًفيًبلدياتًمحافظاتًغزة.
ه .ادياسة (أبو سبت)2005 ،

تقييم ادوي نظم المعلومات اإلادايية ي صنع الق اييات اإلادايية ي الجامعات الفلسطينية
هدفتًالدراسةًإلىًتقييمًدورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً(مكوناتًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،المستوىًالتنظيميً

لدائرةًنظمًالمعلوماتً،جودةًالمعلومات)ًفيًعمليةًصنعًالق ارراتًلدىًمتخذيًالق ارراتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةً
بقطاعًغزةً،وشملتًالدراسةًالجامعةًاإلسالميةً،جامعةًاألزهرً،جامعةًالقدسًالمفتوحةً،وجامعةًاألقصىً.
وقدًتوصلتًالدراسةًلعددًمنًالنتائجًمنهاًوجودًفروقًواضحةًبينًمكوناتًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًكلً

جامعةًمنًالجامعاتًموضوعًالدراسة ً،ووجودًعالقةًقويةًجداًبينًالمستوىًالتنظيميًلدائرةًنظمًالمعلوماتً
وجودةًواستخدامًالمعلوماتًفيًعمليةًصنعًالق ارراتً.وأثبتتًالدراسةًوجودًتقنياتًحديثةًفيًمكوناتًنظمً

المعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتً،مماًجعلًالجامعاتًتعتمدًعلىًهذهًالنظمًاعتماداًكبيراًفيًصنعًالق ارراتً.
كماًوأشارتًالدراسةًإلىًوجودًعالقةًطرديةًقويةًبينًجودةًالمعلوماتً(الدقةً،المالئمةً،التوقيتًالمناسبً،

الكمية)ًواستخدامًنظمًالمعلوماتًفيًعمليةًصنعًالق ارراتً ًً.
 .2الادياسات السابقة العيبية

أ .ادياسة (الياشادي)2013 ،

ياعلية نظم المعلومات اإلادايية وأثيها ي إاداية الخطي  -ادياسة حالة ي مصيف اليايادين
هدفتًهذهًالدراسةًإلىًقياسًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوأثرهاًفيًقدرةًمصرفًالرافدينًً-فرعًالجامعةً

علىًإدارةًالخطرً.ولقدًتمًاستخدامًمقياسًمكونًمنًخمسةًمؤشراتً(التوقيتً،الدقةً،المالئمةً،الوضوحً،

الشمولية)ًلقياسًفاعليةًنظمًالمعل ًوماتًاإلداريةًً.وقدًخلصتًالدراسةًإلىًأنًتوفرًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً
فيًالمصرفًهوًضرورةًلًيمكنًالستغناءًعنهاًوتعدًوسيلةًيتمكنًمنًخاللهاًالمصرفًمنًمالحظةًسيرً

العملًوانجازًاألنشطةًالمختلفةً.كماًأشارتًنتائجًالدراسةًإلىًوجودًارتباطًمعنويًبينًفاعليةًنظمًالمعلوماتً
اإلداريةًوادارةًالمخاطرً،وذكرتًالدراسةًإلىًأنًإدارةًالخطرًمنًالمواضيعًالجوهريةًالتيًيجبًأنًتهتمًبهاً
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إدارةًالمصارفًوخاصةًفيًالعصرًالحاليًمعًتنوعًالمخاطرًوالتهديداتًالتيًيمكنًأنًتواجهًالمصارفً
وتلحقًبهاًالضررً .
ب .ادياسة (آل ميااد)2012 ،

خصائص نظم المعلومات اإلادايية وأثيها ي مؤشيات نجاحه  -ادياسة استطالعية آلياء مسئول الوحادات
اإلادايية ي كليت طب األسنان والتيبية

هدفت ًهذه ًالدراسة ًإلى ًالتعرف ًعلى ًمدى ًتوافر ًخصائص ًمعينة ًفي ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًللمنظماتً
المبحوثةً،كماًهدفتًلتحديدًطبيعةًوقوةًعالقةًالرتباطًبينًخصائصًنظامًالمعلوماتًاإلداريةًومؤشراتً
نجاحهً،باإلضافةًللتعرفًعلىًطبيعةًمستوىًالتأثيرًلخصائصًهذهًالنظمًفيًمؤشراتًنجاحهاًً.خلصتً

الدراسة ًإلى ًتوفر ًخصائص ًالدقةً ،التوقيتً ،الثقةً ،الشموليةً ،العتمادية ًفي ًنظام ًالمعلومات ًاإلدارية ًفيً
المنظماتًالمبحوثةًمماًيسهمًفيًتأديةًهذهًالمنظماتًألنشطتهاًبكفاءةًوفاعليةًً.كماًبينتًنتائجًالدراسةًأنً
نظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالمنظماتًالمبحوثةًتعملًوفقاًلمؤشراتًالنجاحً،إذًأنًالنظامًيسهمًفيًتحقيقً

أهدافًالمنظمةً،ويتميزًبسهولةًالستخدامً،فضالًعنًقناعةًالمستفيدينًمنًالنظامًمنًحيثًامتالكهمًمواقفً

ايجابيةًتجاهًالنظامً،باإلضافةًلعتمادًالمستفيدينًعلىًمخرجاتًالنظامًفيًأداءًالوظائفًالمختلفةًداخلً

النظامً .

ج .ادياسة (عباد اليزاق)2011 ،

إاداية األزمات ونظم المعلومات التأثيي والفاعلية  -ادياسة تطبيقية ي عاداد من الشيكات السياحية الماديجة

ي سوق المال العياق

هدفتًالدراسةًإلىًالتعرفًعلىًأنظمةًالمعلوماتًوتأثيرهاًوفاعليتهاً(رضاًالمستخدمًالنهائيً،حجمًالستخدامً،

مالئمةًالنظامًللمستوياتًاإلداريةً،الستجابةًللتغيراتًالسريعةً،أمنًالمعلومات)ًفيًإدارةًالشركاتًالسياحيةً

لألزماتًالتيًتتعرضًلهاًً.وقدًخلصتًالدراسةًإلىًوجودًتأثيرًلفاعليةًنظمًالمعلوماتًباختالفًأنواعهاًفيً

إدارةًالشركاتًلألزماتًمنًخاللًتقديمًمعلوماتًفعالةًإلدارةًالمنظمةًلتخاذًالق ارراتًالسليمةًوالصائبةًتجاهً
األزمات ًالتي ًتتعرض ًلها ًهذه ًالشركاتً ً .كما ًأشارت ًالدراسة ًإلى ًوجود ًعالقة ًارتباط ًمعنوية ًبين ًنظمً

المعلوماتًومتغيراتًإدارةًاألزماتًمماًيدلًعلىًأنًنظمًالمعلوماتًترتبطًبمواجهةًاألزماتًالتيًتواجههاً

الشركاتً .

اد .ادياسة (عبادويان)2010 ،

أثي ياعلية نظم المعلومات اإلادايية على أاداء البنوك التجايية األيادنية
هدفتًالدراسةًإلىًالكشفًعنًأثرًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً(مدىًمالءمةًالنظامًللمستوياتًاإلداريةً،
مدىًالستجابةًللتغيراتًالمستجدةً،قدرةًالنظامًعلىًتوفيرًاألمنًللمعلوماتً،مدىًتحقيقًنظمًالمعلوماتً

ألهدافًالمنظمة)ًعلىًأداءًالبنوكًالتجاريةًاألردنيةً(الربحيةً،الحصةًالسوقية)ً.توصلتًالدراسةًإلىًعددًمنً
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النتائجًأهمهاًأنًمستوىًتحقيقًنظامًالمعل ًوماتًاإلداريةًألهدافًالبنوكًالتجاريةًكانًمرتفعاً،وأيضاًارتفاعً
مدىًمالئمةًنظامًالمعلوماتًاإلداريةًللمستوياتًاإلداريةً،كماًأنًالنظامًلديهًالقدرةًعلىًتوفيرًاألمنًللمعلوماتً

ولديهًقدرةًاستجابةًعاليةًللمتغيراتًالمستجدةًفيًبيئةًالبنوكًالتجاريةً.وأشارتًنتائجًالدراسةًإلىًارتفاعًمستوىً
ربحيةًالبنوكًاألردنيةًالتجاريةًباإلضافةًلرتفاعًمستوىًالحصةًالسوقيةًفيهاً .
ه .ادياسة (الشقيان ،وعاشوي)2010 ،
ياعلية نظم المعلومات اإلادايية ي

الجامعات األيادنية الحكومية وادويها ي

ومقتيحات للتطويي من وجهة نظي القاادة واألكااديميين

تحسين األاداء المؤسس

هدفتًهذهًالدراسةًإلىًالكشفًعنًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًاألردنيةًالحكوميةًودورهاًفيً
تحسينًاألداءًالمؤسسيًكماًقدمتًمقترحاتًللتطويرًمنًوجهةًنظرًالقادةًاألكاديميينًواإلداريينًً.وتوصلتً

الدراسةًإلىًوجودًعالقةًارتباطيةًإيجابيةًبينًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًاألردنيةًالحكوميةً
وبينًمستوىًتحسنًاألداءًالمؤسسيًفيهاًً.كماًأشارتًإلىًارتفاعًدرجةًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيً

الجامعاتًاألردنيةًالحكوميةًمنًوجهةًنظرًالقادةًاألكاديميينًواإلداريينًفيًكافةًالمجالتً(وضوحًالمعلوماتً

ودقتهاً ،شمولية ًالمعلوماتً ،مرونة ًالمعلومات ًوحداثتهاً ،توقيت ًالمعلوماتً ،كلفة/عائد ًالمعلومات) ًما ًعداً

مجالً(األجهزةًوالمعداتًواألدواتًالمستخدمةًفيًالنظام)ًوالذيًجاءًبدرجةًفاعليةًمتوسطةً.كماًوأظهرتً
الدراسةًارتفاعًدورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًاألردنيةًالحكوميةًفيًتحسينًمستوىًاألداءًالمؤسسيً
داخلًالوحداتًاإلداريةًمنًوجهةًنظرًالقادةًواألكاديميينًواإلداريينًً.وأشارتًالنتائجًلعدمًوجودًفروقًذاتً

دللةًإحصائيةًفيًمجالًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيراتًالجامعةً،وعددًسنواتًالخبرةًالعمليةً،

بينماًيوجدًفرًوقًذاتًدللةًإحصائيةًتعزىًلمتغيرًالمسمىًالوظيفيً .
و .ادياسة (جياادات ،وآخيون)2009 ،

ادوي نظم المعلومات اإلادايية ي جوادة صناعة الق اييات اإلادايية  -ادياسة تطبيقية ي بنك اإلسكان للتجاية

والتمويل

هدفتًالدراسةًإلىًإلقاءًالضوءًعلىًواقعًاستخدامًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًجودةًعمليةًصنعًالق ارراتً
اإلداريةًفيًبنكًاإلسكانًللتجارةًوالتمويلً،وأيضاًمنًأجلًاكتشافًالمشاكلًوالصعوباتًالتيًتؤثرًفيًعمليةً

اتخاذًالق ارراتً،كماًتهدفًالدراسةًإلىًمعرفةًدرجةًودورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًجودةًاتخاذًالق ارراتًفيً
البنكًً.ومنًأبرزًالنتائجًالتيًت مًالوصولًإليهاًالتأكيدًعلىًالرتباطًالوثيقًبينًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً

يةًفيًجودةًصنعًالقررات ًاإلداريةً
ًا
وعمليةًجودةًصنعًالق ارراتًاإلداريةًواألثرًالكبيرًلنظمًالمعلوماتًاإلدار

منًحيثً(البعدًالزمنيً،البعدًالشكليً،المحتوى)ً .
ً
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ز .ادياسة (الخشال  ،والقطب)2007 ،

ياعلية نظم المعلومات اإلادايية وأثيها ي إاداية األزمات :ادياسة ميادانية ي الشيكات الصناعية األيادنية
هدفتًهذهًالدراسةًإلىًقياسًمدىًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًإدارةًالشركاتًالصناعيةًاألردنيةًلألزماتً
التيًتتعرضًلهاًً.وقدًتوصلتًالدراسةًإلىًوجودًتأثيرًلفاعليةًنظم ًالمعلوماتًاإلداريةً(رضاًالمستخدمً
النهائيً،حجمًالستخدامً،مالءمةًالنظامًللمستوياتًاإلداريةً،الستجابةًللتغيراتًالمستجدةً،أمنًالمعلومات)ً

فيًإدارةًالشركاتًالصناعيةًلألزماتًبمراحلهاًالمختلفةً(اكتشافًإشاراتًاإلنذارً،الستعدادًللوقايةً،احتواءً

األضرارً،استعادةًالنشاطً،التعلم)ً.كماًكانًتأثيرًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًمتفاوتاًفيًكلًمرحلةًمنً
مراحلًإدارةًهذهًالشركاتًلألزماتًالتيًتتعرضًلهاً.وانًأكثرًالعناصرًتأثيراًهماًحجمًالستخدامًوالستجابةً
للتغيرات ًالمستجدةً ،حيث ًأن ًحجم ًالستخدام ًكان ًتأثيره ًعلى ًجميع ًمراحل ًإدارة ًاألزمات ًباستثناء ًمرحلةً

اكتشافًإشاراتًاإلنذارً،بينماًالستجابةًللتغيراتًالمستجدةًكانًتأثيرهًعلىًجميعًمراحلًإدارةًاألزماتًباستثناءً
مرحلةًالتعلمً .
ح .ادياسة (األحماد)2002 ،

أثي الخصائص الهيكلية ي ياعلية نظم المعلومات  -ادياسة ي الشيكات الصناعية األيادنية
هدفتًالدراسةًإلىًالتعرفًعلىًبعضًخصائصًالهيكلًالتنظيميً(المركزيةً،المعياريةً،الرسمية)ًوعالقتهاً

بمستوىًفاعليةًنظمًالمعلوماتًونوعيةًالمعلوماتًفيًالشركاتًالصناعيةًاألردنيةً،باإلضافةًإلىًالتعرفًعلىً
أهمًالمعوقاتًاألخرىًغيرًالتيًتمًبحثهاًفيًخصائصًالهيكلًالتنظيميًوالتيًتحدًمنًفاعليةًنظمًالمعلوماتًً.
وقدًتمًقياسًفاعليةًنظمًالمعلوماتًمنًخاللًعدةًمؤشراتًوهيً:رضاًالمستخدمً،تحقيقًالنظامًألهدافً

الشركةً،مالءمةًالمعلوماتًلحاجةًالمستوياتًاإلداريةً،قدرةًالنظامًعلىًتوفيرًاألمنًللمعلوماتً،مواكبةًالنظامً

للمتغيراتًالمستجدةً،حجمًالستخدامً،الكلفةًالقتصاديةًللنظامًً.وقدًتوصلًالباحثًإلىًأنًخصائصًالهيكلً
التنظيميً(المعياريةًوالرسمية)ًتتوفرًبدرجةًعاليةًقليالًفيًالشركاتًالصناعيةًالمساهمةًاألردنيةً،فيًحينً
تتوفرًالمركزيةًبدرجةًمنخفضةًقليالًً.كماًوتشيرًالنتائجًإلىًأنًمستوىًفاعليةًنظمًالمعلوماتًكانًعالياً

نوعاًماً،باإلضافةًلرتفاعًمستوىًنوعيةًالمعلوماتًً.وخلصتًالدراسةًإلىًأنًمنًأبرزًالمعلوماتًالتيًتحدً
منًفاعليةًالنظامًهيًعدمًتوفيرًالدعمًالكافيًمنًاإلدارةًالعلياًلبناءًوتطويرًنظمًالمعلوماتً،عدمًوجودً

تنسيقًكافيًبينًإدارةًالشركةًوادارةًوحدةًنظمًالمعلوماتً،باإلضافةًإلىًعدمًتوفرًالتدريبًالكافيًلألفرادً

لمساعدتهمًفيًاستخدامًنظمًالمعلوماتً .
ً
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ط .ادياسة (عباد اليحمن)2001 ،

التخطيط االستياتيج لنظم المعلومات اإلادايية وأثيه على تلك النظم  -ادياسة تحليلية لقطاع البنوك والتأمين

ي األيادن

هدفتًالدراسةًإلىًالتعرف ً علىًواقعًنظمًالمعلوماتًاإلداريـةًفـيًقطـاعيًالبنـوكًوالتأمينً،كماًهدفتًإلىً
الكشفًعنًمدىًتوافرًأبعادًالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيهاً،والىًدراسةًالعالقةًبينًتوفرً
تلكًاألبعادًوكفاءةًنظـمًالمعلومـاتًاإلداريةً.ولقدًخلصتًالدراسةًإلىًالرتفاعًالنسبيًلوجودًدوائرًخاصةً

بنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالبنوكًوشركاتًالتأمينًمحلًالدراسةً،وأنًغالبيةًهذهًالنظمًهيًنظمًآليةًً.كماً
أشارتًالدراسةًإلىًارتفاعًنسبةًاعتقادًالعاملينًبعدمًامكانيتهمًالستغناءًعنًالمعلوماتًالتيًتقدمهاًهذهً

النظمًً.وأثبتتًالدراسةًأنًالعالقةًالعالقةًبينًالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوكفاءةًتلكًالـنظمً
يتأثرًباختالفًطبيعةًعملًالقطاعًً.وقدًتمًاستخدامًأربعةًعناصرًلقياسًكفاءةًالنظامًوهيً:كفاءةًالعاملينً
فيًالنظامً،نوعيةًاألجهزةًالمستخدمةً،مالءمةًالمعلوماتً،الكفايةًالقتصاديةًللمعلوماتً ً.

 .3الادياسات السابقة األجنبية

أ .ادياسة ()Shahrad & Ali, 2014

A study on the role of management information systems in the organizational
performance - Case Study: Oil Exploration Operation Company of Iran

هدفتًهذهًالدراسةًللتعرفًعلىًأثرًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًعلىًاألداءًالتنظيميًً.خلصتًنتائجً
الدراسةًإلىًوجودًتأثيرًفعالًلفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًعلىًاألداءًالتنظيميًفيًشركاتًاستكشافًالنفطً

في ًإيرانً ً .وأشارت ًالدراسة ًإلى ًأن ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًلها ًتأثير ًعلى ًكلًمن ًإدارة ًالمعرفةً ،األداءً

الستراتيجيً،نموًالمنظمةً،الرضاًالوظيفيًوكذلكًالتصالتًالتنظيمية.
ب .ادياسة ()Nia & Roohipour, 2013

Management Information Systems and its Relationship with Organizational
Structure - Case Study of Rasht City Bank

هدفتًهذهًالدراسةًإلىًدراسةًالعالقةًبينًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوالهيكلًالتنظيميًفيًبنكًمدينةًراشتًً.
وأوضحتًالدراسةًأهميةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًتصميمًوبناءًالهيكلًالتنظيميًً.وأشارتًنتائجًالدراسةً

إلىًأنًاستخدامًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًيزيدًمنًقوةًصنعًالق ارراتًاإلداريةًفيًالمستوياتًاإلداريةًالمختلفةً،

كماًأنهًيقللًمنًالبيروقراطيةًوالهرميةً،ويدعمًوجودًالهياكلًالمسطحةً(األفقية)ً .
ً
ً
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ج .ادياسة ()Abugabah, et al., 2010

The Impact of Information Systems on User Performance: A critical review
and theoretical model

هدفتًهذهًالدراسةًإلىًتصميمًنموذجًجديدًلقياسًأثرًنظمًالمعلوماتًالمحوسبةًعلىًأداءًالمستخدمًً.اعتمدً
هذاًالنموذجًعلىًأربعةًعواملًمؤثرةًوهيًجودةًالنظامً،جودةًالمعلوماتً،المكوناتًالتكنولوجيةً،والخصائصً

البشريةًً.كماًوعرضتًهذهًالدراسةًعددًمنًنماذجًقياسًأثرًنظمًالمعلوماتًالمحوسبةًعلىًأداءًالمستخدمً،
معًتوضيحًأوجهًالتشابهًوالختالفًبينهاًوبينًالنموذجًموضوعًالدراسةًً.وأشارتًالدراسةًإلىًوجودًتطويرً

لهذاًالنموذجًليكونًنموذجاًشامالًيسهلًعمليةًفهمًهذهًاألثرً.
اد .ادياسة )(Supattra, 2007

The Influence of Management Information Systems and Information
Technology On Management Performance And Satisfaction

هدفتًالدراسةًإلىًقياس أثر نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات على كفاءة إدارة الشركةًوعلىً
استراتيجية األعمال فيهاً .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا

المعلومات تزيد منًفاعلية المنظمة وكفاءة أدائها وتحسن العمل الستراتيجي فيها ،وأنه كلما كان العتماد
على المعلوماتًأكثر كلما زادت الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات ،وأنه كلماًزاد العتماد على نظم المعلومات
اإلداريةًوتكنولوجيا المعلومات كلما زادت كفاءة المنظمة وزادت فعاليتها ،وكلما تحسنت ثقافةًالعاملين في

المؤسسة نحو كفاءة األداء وفعاليته.

ه .ادياسة ()Loukis & Sapounas, 2005

The impact of information systems investment and management on business
performance in Greece

هدفتًهذهًالدراسةًإلىًالتعرفًعلىًأثرًالستثمارًفيًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًعلىًأداءًالمنظماتًالصناعيةً

فيًاليونانًً.استخدمتًالدراسةًثالثةًمقاييسًللدللةًعلىًأداءًالمنظماتًوهيًعائدًالمبيعاتً،إنتاجيةًالعاملينً،
والعائدًعلىًاألصولً.وقدًتوصلتًالدراسةًإلىًوجودًتأثيرًايجابيًكبيرًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًعلىًمقاييسً
اإلنتاجًوأداءًالعاملينً،معًوجودًتأثيرًأقلًللعائدًعلىًاألصولً.كماًأشارتًنتائجًالدراسةًإلىًوجودًتكاملً
بينًالستثمارًفيًنظمًالمعلوماتًوعواملًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمتمثلةًفيًعددًموظفيًنظمًالمعلوماتً،

حجمًالتدريبً،التنوعًالتنظيميًوغيرهاًمنًالعواملًً.كماًذكرتًالدراسةًأنًهذاًالتكاملًيدعمًفيًاتجاهًزيادةً

حجمًاإلنتاجًفيًالمؤسسةًوكفاءةًإنتاجًالعاملينًفيهاً .
ً
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ثالثاً :الادياسات الت تناولت عالقة (سياسات أمن المعلومات وأمن المعلومات) بنظم المعلومات
تشيرًالباحثةًهناًإلىًأنهًلًيوجدًدراساتًربطتًبينًمتغيريًسياساتًأمنًالمعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتً
اإلداريةًبشكلًمباشرً،ولكنًالدراساتًالتاليةًربطتًبينًأمنًالمعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،

وكانتً"سياساتًأمنًالمعلومات"ًأحدًاألبعادًالفرعيةًلمتغيرًأمنًالمعلوماتً ً.
 .1الادياسات السابقة المحلية

أ .ادياسة (الاديياوي)2014 ،

عالقة التخطيط االستياتيج لنظم المعلومات اإلادايية بأمن المعلومات ي الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة
هدفتًالدراسةًإلىًمعرفةًعالقةًالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتً

الفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً.شملتًالدراسةًالجامعاتً(األزهرً،اإلسالميةً،األقصىً،القدسًالمفتوحةًً -غزة)ً

واستهدفتًالمختصينًبالتخطيطًوبتكنولوجياًالمعلوماتًفيًالجامعةً.توصلتًنتائجًالدراسةًإلىًأنًالجامعاتً

الفلسطينية ًتهتم ًبدرجة ًجيدة ًبأمن ًالمعلوماتً ،كما ًأنها ًتهتم ًبدرجة ًجيدة ًبتحديد ًكال ًمن ًأهدافً ،رسالةً،

أولوياتً،والمواردًالخاصةًبنظمًالمعلوماتًاإلداريةًمثلًتوفيرًخططًالتدريبًوالتوظيفً.باإلضافةًإلىًذلكً،
توصلتًالدراسةًإلىًأنًإدارةًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةًتهتمًبدرجةًجيدةًبأمنًالمعلوماتً،وبدرجةً

متوسطةًبصياغةًسياساتًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،وأنهًيوجدًعالقةًطرديةًبينًالتخطيطًالستراتيجيًلنظمً
المعلوماتًاإلداريةًومكوناتهً(تحليلًبيئيًداخليً،تحليلًبيئيًخارجيً،تحديدًرسالةً،تحديدًأهدافً،تحديدً

النظم ًوأولوياتهاً ،تقدير ًالموارد ًالمطلوبة ًللنظمً ،صياغة ًسياسات ًالنظم) ًوأمن ًالمعلومات ًفي ًالجامعاتًً.
وأشارتًنتائجًالدراسةًإلىًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًاستجاباتًالمبحوثينًحولًأمنًالمعلوماتً

فيًالجامعاتًالفلسطينيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيراتً(العمرً،المسمىًالوظيفيً،سنواتًالخبرةً،المؤهلًالعلميً،

مستوىًالتدريب)ً،بينماًيوجدًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًتعزىًلمتغيرًالجامعةً .
ب .ادياسة (أبو حمام)2014 ،

ادوي نظم المعلومات اإلادايية ي تحقيق األمن المعلومات ي جهاز الشيطة الفلسطينية
هدفتًالدراسةًإلىًالتعرفًعلىًدورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمطبقةًفيًاإلداراتًوالوحداتًالتابعةًلجهازً

الشرطة ًالفلسطينية ًفي ًتحقيق ًاألمن ًالمعلوماتي ًبعناصره ًاألساسية ً(سرية ًالمعلوماتً ،سالمة ًالمعلوماتً،
إمكانيةًالوصولًللمعلوماتًعندًالحاجة)ً.وقدًتمًوضعًمقياسًمكوناًمنًخمسةًعناصرًوهيً(سرعةًالحصولً
على ًالمعلوماتً ،سرعة ًاتخاذ ًالقرارً ،رضا ًالعاملينً ،مالئمة ًالنظام ًلإلدارات ًالمختلفةً ،حماية ًالمعلومات)ً

لقياسًدورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًتحقيقًاألمنًالمعلوماتيًفيًجهازًالشرطةًالفلسطينيةً.وطبقتًالدراسةً
علىًاإلداراتًوالوحداتًالتابعةًلجهازًالشرطةًالفلسطينيةًوالتيًتستخدمًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً.ومنًأهمً

نتائجًالدراسةًوجودًعالقةًذاتًدللةًاحصائيةًبينًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوتحقيقًاألمنًالمعلوماتيًفيً

جهازًالشرطةً،وأنًجميعًالعناصرًتسهمًبفاعليةًبنسبًمتقاربة ًفيًدورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًتحقيقً
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األمنًالمعلوماتيً،وكانًأكثرها ًتأثيراًسرعةًاتخاذ ًالقرار ًويليهًمالئمة ًالنظام ًلإلداراتًالمختلفةًً ً .وأشارتً
النتائجًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًاستجاباتًالمبحوثينًحولًدورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيً
تحقيقًاألمنًالمعلوماتيًتعزىًلمتغيراتًالعمرً،وسنواتًالخبرةً،بينماًتوجدًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًتعزىً

لمتغيراتًالمؤهلًالعلميًوالوظيفةًالحاليةً .
ج .ادياسة (محماد حسن)2013 ،

إاداية أمن المعلومات كمادخل استياتيج لفاعلية تطبيق اإلاداية االلكتيونية ي المؤسسات الحكومية العاملة

ي قطاع غزة

هدفتًالدراسةًإلىًالتعرفًعلىًأثرًإدارةًأمنًالمعلوماتًعلىًفاعليةًتطبيقًاإلدارةًاللكترونيةًفيًالمؤسساتً

الحكوميةًالعاملةًفيًقطاعًغزةً.درسًالباحثًعشرةًمجالتًإلدارةًأمنًالمعلوماتًفيًثمانًمؤسساتًحكوميةً
باإلضافةًإلىًمجالًفاعليةًتطبيقًاإلدارةًاللكترونيةً.المجالتًالعشرةًألمنًالمعلوماتًهيًكالتاليً:سياسةً

أمنًالمعلوماتً،األمنًالتنظيميً،ضبطًالوصولًلألنظمةًوتصنيفهاً،األفرادًوأمنًالمعلوماتً،واألمنًالمكانيً،
واً دارةًالشبكةًوالحواسيبً،وضبطًالوصولًلألنظمةً،وتطويرًوصيانةًاألنظمةً،وتخطيطًاستم ارريةًالعملً،
والمتثال ًللمتطلبات ًالقانونيةً.خلصت ًالدراسةًإلىًأنًمستوىًفاعليةًإدارةًأمن ًالمعلوماتًفي ًالمؤسساتً

الحكومية ًالعامة ًفي ًقطاع ًغزة ًكان ًً %65.3مع ًوجود ًضعف ًفي ًبعض ًالمجالت ًمثلً :سياسة ًأمنً
المعلوماتً ،األفراد ًوأمن ًالمعلوماتً ،واألمن ًالتنظيميً ،والمتثال ًللمتطلبات ًالقانونيةً ،وتصنيف ًاألصولً
وضبطهاً.وأشارتًالدراسةًلوجودًعالقةًذاتًدللةًاحصائيةًبينًإدارةًأمنًالمعلوماتًوفاعليةًتطبيقًاإلدارةً

اللكترونيةًفيًالمؤسساتًالحكوميةًالعاملةًفيًقطاعًغزةً،كماًأشارتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
فيًآراءًعينةًالدراسةًحولًإدارةًأمنًالمعلوماتًكمدخلًاستراتيجيًلفاعليةًتطبيقًاإلدارةًاللكترونيةًتعزىً

لمتغيراتً(العمرً،المؤهلًالعلميً،التخصص)ً،بينماًيوجدًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًتعزىًلمتغيراتً(الجنسً،
المسمىًال ًوظيفيً،سنواتًالخبرة)ً .
 .2الادياسات السابقة العيبية

أ .ادياسة (المعشي ،والخصبة)2006 ،

أثي العوامل التنظيمية والتقنية ي تطبيقات نظم المعلومات اإلادايية :ادياسة تطبيقية ي القطاع المصيي
األيادن

هدفتًالدراسة إلىًالتعرف على أثر العوامل التنظيميةً(الرسميةً،المركزيةً،الالمركزيةً،التكاملًبينًاألقسامً،

البيروقراطية) والتقنية (أجهزةًالحاسوبً،البرمجياتً،الشبكاتً،نظمًالضبطًواإلجراءاتًالرقابيةًالمتبعةًلضمانً
سالمةًالتشغيلًاللكترونيًللبيانات)ًفي تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية في القطاع المصرفيًاألردنيًً.كما

هدفت إلى التعرف علىًأثر هذه العوامل في موثوقيةًومرونة نظم المعلومات اإلدارية في القطاعًالمصرفي
األردنيً ً .توصلت الدراسة إلى وجود أثر هام ذو دللة إحصائية لمتغير العوامل التقنية ومتغير ًالعوامل
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التنظيمية في تطبيقات نظم المعلومات اإلداريةً،وأشارتًالدراسةًأنًالعواملًالتقنيةًأكثرًتأثيراًمنًالعواملً
التنظيميةً.وأشارتًالدراسةًإلىًوجودًتأثيرًلنظمًالضبطًواإلجراءاتًالرقابيةًعلىًتطبيقاتًنظمًالمعلوماتً

اإلداريةً .

 .3الادياسات السابقة األجنبية

أ .ادياسة ()Heikkila, 2009

An Analysis of the Impact of Information Security Policies on Computer
Breach Incidents in Law Firms

هدفت ًهذه ًالدراسة ًإلىًالتعرف ًعلىًمدىًمساعدة ًسياساتًأمنًالمعلومات ًفي ًالحد ًومنعًالوصولًغيرً

المشروعًللبياناتًوالمعلوماتًالحساسةً،حيثًأنًسياساتًأمنًالمعلوماتًتقومًبوصفًأهدافًأمنًالمعلوماتً
فيًالمؤسسةًوتوضحًالتصرفاتًالمقبولةًللمستخدمينًبخص ًوصًهذهًالمعلوماتًً.ومنًالنتائجًالتيًتوصلتً

إليهاًالدراسةًأنًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسساتًمحلًالدراسةًلمًتنشأ نتيجةًحدوثًاخترافًأمنيًفيً
المؤسسةً،كماًأنًأغلبًالمؤسساتًصغيرةًومتوسطةًالحجمًلمًيقومواًبمراجعةًسياسةًأمنًالمعلوماتًسنوياً،

بينماًتقومًالشركاتًكبيرةًالحجمًبذلكً .
ب .ادياسة ()Doherty & Fulford, 2006

Aligning Security & Privacy to support the development of secure information
systems

ذكرتًهذهًالدراسةًأنًأهم وثيقتين لضمان تطبيق أفضل لتكنولوجيا ونظم المعلومات في منظمات األعمالً

الحديثة هما خطة نظم المعلومات الستراتيجيةًوسياسة أمن المعلوماتً،وان تطبيق خطة نظم المعلوماتً
الستراتيجية يضمن تطبيق تقنيات وأنظمة المعلومات بطريقة تدعم األهدافًالستراتيجية ،كما توفرًسياسة

أمن المعلومات إطا ار يضمن تطوير برامج المنظمة بطريقة آمنةً.وأشارتًالدراسةًضرورةًالترابطًبينهماًلضمانً
الجودةًوالسريةًفيًنفسًالوقتً.وأوضحتًالدراسةًأنهًيجبًادراجًسياسةًأمنًالمعلوماتًعندًوضعًالخطةً

الستراتيجيةًلنظمًالمعلوماتًلضمانًأمنًالنظمًومعلوماتهاً .
ج .دراسة ()Selamat, et al., 2006
التكامل بين استياتيجية أمن المعلومات والتخطيط االستياتيج لنظم المعلومات
الخطة ًالستراتيجية ًلنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًواستراتيجيةًأمن ًالمعلومات ًهما ًسمتان ًمميزتان ًفيًعالم ًنظمً
المعلوماتًاليومً،حيثًأنًخطةًأمنًنظمًالمعلوماتًيجبًأنًتتكاملًمعًخطةًاألعمالً،وخطةًنظمًالمعلوماتً
اإلداريةًيجبًأنًتعملًجنبًاًإلىًجنبًمعًخطةًاألعمالً.تهدفًهذهًالدراسةًإلىًالبحثًفيًمساهمةًسماتً

أمنيةًالمعلوماتًفيًالتخطيطًلنظمًالمعلوماتًفيًالمنظمةً،حيثًأنًالتخطيطًالستراتيجيًلنظامًالمعلوماتً

( )SISPهو ًالممارسة ًأو ًاألنشطة ًالتي ًتمكن ًالمنظمة ًمن ًوضع ًأولويات ًلتطوير نظام ًالمعلومات ًبتحديدً
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مهامًمعينةًوتطبيقهاً.وانًالتخطيطًألمنًالمعلوماتًهوًللتخفيفًمنًالمخاطرًالمرتبطةًبمعالجةًالمعلوماتً
والحفاظ ًعلى ًسرية ًوسلمة ًوتكامل ًالمعلوماتً.وقدًتوصلتًالدراسةًإلىًأنًتضمينًأمنًالمعلوماتًضمنً
الخطةًالستراتيجيةًلنظامًالمعلوماتًيزيدًمنًكفاءةًمخرجاتًالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلومات.

يابعاً :التعليق على الادياسات السابقة
اتضحًللباحثةًمنًخاللًعرضهاًللدراساتًالسابقةًوجودًاهتمامًكبيرًوتوجهاتًإيجابيةًنحوًموضوعيًسياساتً
سابقةً،وأوجهً
ً
أمنًالمعلوماتًونظمًالمعلوماتًاإلداريةً.تعرضًالباحثةًفيماًيليًأوجهًالفادةًمنًالدراساتًال

التفاقًوالختالفًفيهاً،كماًتشيرًإلىًمدىًتميًزًهذاًالبحثًعنًغيرهًمنًالدراساتًالسابقةً .
 .1أوجه اإلياادة من الادياسات السابقة
اساتًالسابقةً،حيثًساعدتًالدرساتًالسابقةً
ًا
لقدًتحققًللباحثةًجملةًمنًالفوائدًمنًخاللًاطالعهاًعلىًالدر
الباحثةًفيماًيليً :
أ .تحديدًمشكلةًالبحثً،وأسئلةًالبحث.

ب .تحديدًمتغيراتًالبحث.

ج .صياغةًفرضياتًالبحثًوأهدافه.

د .تحديدًمجتمعًالبحث.

ه .اختيارًمنهجيةًالبحثً،أدواتهً،واألساليبًاإلحصائية.
و .بناءًاإلطارًالنظريًللبحث.

ز .صياغةًفقراتًالستبانة.

ح .توجيهًالباحثةًلمراجعًمختلفةًعربيةًأوًأجنبية.

ط .الربطًبينًنتائجًهذاًالبحثًوالدراساتًالسابقةً .
 .2أوجه االختالف واالتفاق بين الادياسات السابقة:
أ .الادياسات المتعلقة بأمن المعلومات وسياسات أمن المعلومات:
 عددًمنًالدراساتًالمحليةًوالعربيةًأظهرتًأهميةًموضوعًأمنًالمعلوماتًومخاطرًأمنًالمعلوماتً
مثلًدراساتً(جواهر(ً،)2015ً،الدي اروي( ،)2014ً،التوم(ً،)2013ً،الدنف(ً،)2013ً،الغثبرً،
والصبيح(ً ،)2012ً ،أبوكميل(ً ،)2011ً ،نبيً ،وآخرون(ً ،)2010ً ،تاية(ً ،)2008ً ،الزهرانيً،

(ً،)2008القحطاني(ً،)2008ً،العوضيً،ورينودً.)2007ً،وكذلكًبعضًالدراساتًاألجنبيةًمثلً

دراساتً).)Jorro, 2011(ً،(Kazemi, et al., 2012

 عددًمنًالدراساتًالمحليةًوالعربيةًأظهرتًأهميةًسياساتًأمنًالمعلوماتًوتأثيرهاًاإليجابيًعلىً
حماية ًالمعلومات ًوأمن ًنظمهاً ،مثل ًدراسات ً(الديراوي( ،)2014ً ،الصاحب(ً ،)2013ً ،التومً،
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(ً ،)2013الدنف(ً ،)2013ً ،الغثبرً ،والصبيح(ً ،)2012ً ،القرشي(ً ،)2011ً ،نبيً ،وآخرونً،
(ً،)2010الزهراني(ً،)2008ً،تاية(ً،)2008ً،العوضيً،ورينود.)2007ً،
 معظمًالدراساتًالمحليةً،والعربيةًدرستًسياساتًأمنًالمعلوماتًكأحدًاألبعادًالفرعيةًفيًالدراسةً
مثل ًدراسة ً(الديراوي(ً ،)2014ً ،الدنف(ً ،)2013ً ،محمد ًمحسن(ً ،)2013ً ،الغثبرً ،والصبيحً،

(ً ،)2012تايةً.)2008ً،بينماًيوجدًدراستينًإحداهماًمحليةًوالثانيةًعربيةًتناولتاًدراسةًسياساتً
أمنًالمعلوماتًكدراسةًكاملةً.الدراسةًالمحليةًهيًدراسةً(الصاحبً)2013ً،وهيًحالةًدراسيةًفيً

الخليلً،والثانيةًهيًدراسةً(القرشيً)2011ً،وهيًفيًاإلماراتًالعربيةًالمتحدة.
 بعضًالدراساتًالمحليةًكانًمجتمعًالبحثًيتضمنًمؤسساتًقطاعًالتعليمًالعاليًفيًفلسطينًمثلً
دراسات ً(الديراوي(ً ،)2014ً ،الصاحب(ً ،)2013ً ،التومً )2013ً ،والتي ًتناولت ًموضوع ًأمنً
المعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً،كماًتناولتًدراسةً(الدنفً)2013ً،موضوعًأمنً

المعلوماتًفيًالكلياتًالتقنيةًفيًقطاعًغزة.
 معظمًالدراساتًالمحليةًوالعربيةًاستخدمتًالستبانةًكأداةًلجمعًالبياناتً،وهذاًيتفقًمعًهذاًالبحثً،
وبعض ا ًمنها ًاستخدم ًالستبانة ًوالمقابالت ًلجمع ًالبيانات ًمثل ًدراسة ً(الديراويً ،)2014ً ،ودراسةً

(الدنف.)2013ً،

ً الدراساتًاألجنبيةًكانتًاألكثرًتركيزاًعلىًدراسةًسياساتًأمنًالمعلوماتًبجوانبهاًالمختلفةً،موضحةً
مراحلهاً،والعواملًالداخليةًوالخارجيةًالمؤثرةًعليهاً،والمشاكلًالتيًيمكنًأنًتتعرضًلهاًمثلًدراساتً

(Knapp, et al., ً ،)Knapp & Ferranate, 2012(ً ،)Hadjor & Gradasu, 2014
)(Sookdawoor, ً ،(Malngeni & Biermann, 2006)ً ،(Heikkila, 2009)ً ،)2009
).(Maynard, et al., 2002)ً،)Karyda, et al., 2005(ً،2005
ب .الادياسات المتعلقة بنظم المعلومات اإلادايية وياعليتها:

 عددًمنًالدراساتًالمحليةًدرستًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًووضحتًأهميتهاًودورهاًفيًجوانبًمختلفةً
مثلًدورهاًفيًتحسينًاإلداءًاإلداريً،ودورهاًفيًإدارةًاألزماتً،وفيًصنعًالق ارراتًاإلداريةً،والتخطيطً

الستراتيجيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةً.تمثلتًهذهًالدراساتًبدراساتً(الدي اروي(ً،)2014ً،أبوًكريمً،

(ً،)2013أبوًعمر(ً،)2009ً،العمري(ً،)2009ً،واديً،وغنيم(ً،)2007ً،أبوًسبت.)2005ً،

 ً عددًمنًالدراساتًالعربيةًتناولتًموضوعًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوأظهرتًأهميةًهذهًالنظمًمثلً
دراساتً(الراشدي(ً،)2013ً،آلًمراد(ً،)2012ً،عبدويان(ً،)2010ً،الشقرانًً،وعاشورً،)2010ً،
(جراداتًً،وآخرون(ً،)2009ً،الخشاليًوالقطب(ً،)2007ً،األحمدً.)2002ً،
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ً تنوعتًالدراساتًاألجنبيةًالتيًدرستًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًومنهاًدراساتً( Shahrad & Ali,
Supattra, (ً،)Abugabah & others, 2010(ً،)Naia & Roohipour, 2013(ً ،)201
ً .)Loukis & Sapounas, 2005(ً،)2007

اسةًواحدةً
ً الدراساتًالمحليةًالتيًتناولتًموضوعً"فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية" ًبالتحديدًهيًدر ً
وهيًدراسةً(أبوًعمر.)2009ً،

اساتًالعربيةًتناولتًموضوعًفاعليةًنظمًالمعلوماتًمثلًدراساتً(الراشديً،)2013ً،
ً
 عددًمنًالدر
(عبد ًالرزاق(ً ،)2011ً ،عبدويان(ً ،)2010ً ،الشقرانً ً ،وعاشور(ً ،)2010ً ،الخشالي ًوالقطبً،
(ً،)2007األحمد(ً،)2002ً،أبوًعمر.)2009ً،

ً دراستان ًمحليتان ًتناولتا ًموضوع ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًفي ًقطاع ًالتعليم ًالعالي ًفي ًفلسطينً،
وباألخصًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةًوهماًدراسةً(الديراويً،)2014ً،ودراسةً(أبوًسبتً،
ً،)2005بينماًكانًمجتمعًالدراسةًفيًالدراساتًالمحليةًاألخرىًهوًمنظماتًمختلفةًمثلًالمنظماتً
غيرًالحكوميةًفيًقطاعًغزةً،القطاعًالمصرفيً،والبلديات.

ج .الادياسات المتعلقة بعالقة أمن المعلومات بنظم المعلومات:
 عدد ًمن ًالدراسات ًالمحلية ًتناولت ًعالقة ًأمن ًالمعلومات ًبنظم ًالمعلومات ًاإلداريةً ،مثل ًدراسةً
(الديراويً)2014ً،التيًدرستًعالقةًالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبأمنًالمعلوماتً،

حيثًأنًسياساتًأمنًالمعلوماتًهيًجزءًمنًالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،ودراسةً

(أبوًحمامً) 2014ً،التيًدرستًدورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًتحقيقًاألمنًالمعلوماتيً،وكذلكً
دراسةً(محمد ًحسنً)2013ً،التيًدرستًموضوع ًإدارةًأمنًالمعلوماتًكمدخلًاستراتيجيًلفاعليةً
تطبيقًاإلدارةًاللكترونية.

ًً إحدىًالدراساتًالعربيةًدرستًأثرًالعواملًالتنظيميةًوالتقنيةًعلىًتطبيقاتًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،
ومنًهذهًالعواملًنظمًاإلجراءاتًالرقابيةً،وهيًدراسةً(المعشرً،والخصبة.)2006ً،

ًً تناولتًبعضًالدراساتًاألجنبيةًعالقةًنظمًالمعلوماتًبأمنًالمعلوماتً،مثلًدراسةً( Heikkila,
ً )2009التي ًتناولت ًأثر ًسياسات ًأمن ًالمعلومات ًعلى ًحوادث ًالختراق ًفي ًالحواسيبً ،ودراسةً
(ً )Doherty & Fulford, 2006التي ًدرست ًالتوافق ًبين ًخطة ًنظم ًالمعلومات ًوسياسات ًأمنً
المعلوماتًلضمانًأمنًنظمًالمعلوماتًوجودتهاً،ودراسةً(ً)Selamat, et al., 2006التيًأشارتً
للتكاملًبينًاستراتيجيةًأمنًالمعلوماتًوالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلومات.

 .3ما يميز هذا البحث عن الادياسات السابقة:
أ .وجدتًالباحثةًأنًكافةًالدراساتًالمحليةًقدًتناولتًدراسةًأمنًالمعلوماتًبشكلًعامً،وبعضهاًتطرقتً
لدراسةًسياساتًأمنًالمعلوماتًكأحدًاألبعادًالفرعيةًفيًالدراسةً،باستثناءًوجودًحالةًدراسية ًواحدةً
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درستًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًجامعةًبوليتكنكًفلسطينًفيًالخليلً.أماًفيًالدراساتًالعربيةًفإنهً
يوجدًدراسةًعربيةًواحدةًدرستًسياساتًأمنًالمعلوماتًحيثًأنهاًدرستًقياسًكفاءةًسياساتًأمنً
المعلوماتًفيًالشركاتًفيًاإلماراتًالعربيةًالمتحدةً،وباقيًالدراساتًدرستًأمنًالمعلوماتًولكنً

منًجوانبًأخرىً،وبعضهاًتطرقًلسياساتًأمنًالمعلوماتًكبعدًفرعيً ً.وبالرغمًمنًذلكً،فقدًاتضحً
للباحثةًوجودًاهتمامًكبيرًبموضوعًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالدراساتًاألجنبيةًً.وبذلكًتًعتبرً

الباحثةًهذاًالبحثًهو ًالبحثًاألول ًعلىًحدًعلمهاًالذيًتناول ًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًقطاعً
غزةً،وباألخصًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.
ب .إنًهذاًالبحثًهوًالبحثًاألولًأيضًاًعلىًحدًعلمًالباحثةًالذيًيبحثًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً

فيًالجامعاتًالفلسطينيةً،حيثًأنهًيوجدًدراستانًفقطًتناولتاًموضوعًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيً
الجامعات ًالفلسطينية ًفي ًقطاع ًغزةً ،إحداهما ًتحدثت ًعن ًالتخطيط ًالستراتيجي ًلنظم ًالمعلوماتً

اإلداريةً،واألخرىًتحدثتًعنًدورًهذهًالنظمًفيًعملياتًصنعًالق ارراتً.ولمًتتطرقًأيًدراسةًلقياسً

فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.

ج .يتميزًهذاًالبحثًأنهًالبحثًاألولًعلىًحدًعلمًالباحثةًالذيًيربطًسياساتًأمنًالمعلوماتًبفاعليةً
نظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً،علىًالرغمًمنًوجودًبعضًالدراساتً
التيًربطتًبينًموضوعيًنظمًالمعلوماتًوأمنًالمعلوماتًولكنًمنًجوانبًمختلفةًكماًاتضحًفيً

أوجهًالختالفًوالتفاقًبينًالدراساتًالسابقة.
د .اشتملًمجتمعًهذاًالبحثًعلىًالعاملينًفيًمراكزًًووحداتًتكنولوجياًالمعلوماتً،باإلضافةًللعاملينً
الذين ًيستخدمون ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًأثناء ًعملهم ًاليومي ًفي ًالعمادات ًوالدوائر ًاإلدارية ًفيً
الجامعاتًالثالثةًمحلًالبحثً،بينماًلحظتًالباحثةًأنًغالبيةًالدراساتًالتيًتطرقتًلمواضيعًتخصً
أمن ًالمعلومات ًأو ًنظم ًالمعلومات ًيكون ًمجتمعها ًفقط ًالعاملين ًفي ًوحدات ًومراكز ًتكنولوجياً

المعلومات.
قدًآثرتًالباحثةًتنوعًطبيعةًمجتمعًالبحثًبينًالجامعاتًالعامةًوالتعليمًالمفتوح؛ًمنًمنطلقًالتعرفً
ً
ه.
إلىًأيًفروقاتًقدًتظهرًبينهماًفيًنتائجًالبحثً .

يوضحًالجدولًرقمً(ً)4مجالتًالبحثًوأبعادهًتبع اًللدراساتًالسابقة.
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ًً

جادول يقم ( :)4مجاالت البحث وأبعااده والادياسات السابقة

الادياسات السابقة

محاوي الادياسة

(الدنف(ً ،)2013ً ،تاية(ً ،)2008ً ،القحطاني(ً ،)2008ً ،العوضيً،

ادعم اإلاداية العليا

ورينودً .)2007ً،

(Kazemi, et al., 2012), (Knapp, et al., 2009), (Mlangeni

& Biermann, 2006), )Sookdawoor, 2005), (Karyda, et al.,
2005).

تقاديي مخاطي أمن

المحوي األول

سياسات أمن المعلومات

المعلومات

(الصاحب(ً ،)2013ً ،الغثبرً ،والصبيح(ً ،)2012ً ،الزهرانيً،)2008ً ،

(القحطانيً .)2008ً،

(Knapp, et al., 2009), )Sookdawoor, 2005), (Maynard,

et al., 2002).

(التوم(ً ،)2013ً ،الغثبرً ،والصبيح(ً ،)2012ً ،القرشيً،)2011ً ،

التادييب والتوعية
بسياسات أمن
المعلومات

(الزهراني(ً،)2008ً،القحطاني(ً،)2008ً،العوضيً،ورينودً .)2007ً،

(Kazemi, et al., 2012), (Knapp & Ferrante, 2012), (Jorro,
2011), (Knapp, et al., 2009), (Mlangeni & Biermann,

2006), , )Sookdawoor, 2005), (Karyda, et al., 2005),
(Maynard, et al., 2002).

ييض تنفيذ سياسات
أمن المعلومات

مياجعة وتحاديث
سياسات أمن
المعلومات

المحوي الثان

ياعلية نظم المعلومات
اإلادايية

(الصاحب(ً ،)2013ً ،التوم(ً ،)2013ً ،أبو ًكميل(ً ،)2011ً ،الزهرانيً،

(ً،)2008تاية(ً،)2008ً،العوضيً،ورينودً )2007ً،

(Knapp & Ferrante, 2012), (Knapp, et al., 2009),
(Maynard, et al., 2002).

(الصاحب(ً ،)2013ً ،الغثبرً ،والصبيح(ً ،)2012ً ،نبيً ،وآخرونً،

(ً،)2010تاية(ً،)2008ً،القحطانيً .)2008ً،

(Knapp & Ferrante, 2012), (Knapp, et al., 2009),
(Heikkila, 2009).

(األحمد(ً،)2002ً،أبوًعمر(ً،)2009ً،الخشاليًوالقطب(ً،)2007ً،عبدويان(ً،)2010ً،عبدًالرزاقً،

(ً،)2011الراشدي(ً،)2013ً،الشقرانًً،وعاشور)2010ً،

المحوي الثالث
سياسات أمن المعلومات
وأمن المعلومات وعالقتها
بنظم المعلومات اإلادايية

(الديراوي(ً،)2014ً،أبوًحمام( ،)2014ً،محمدًحسن( ،)2013ً،المعشرً،والخصبةً )2006ً،

)(Heikkila, 2009), (Doherty & Fulford, 2006), (Selamat, et al., 2006

وياعليتها

المصادي :أعاد بواسطة الباحثة باالعتمااد على الادياسات السابقة
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ملخص الفصل الثالث
تناولتًالباحثةًفيًهذاًالفصلًمجموعةًمنًالدراساتًالسابقةًالتيًتناولتًجوانبًهذاًالبحثًبمتغيريهًالمستقلً
(سياساتًأمنًالمعلومات)ً،والتابعً(فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية)ً.حيثًاستعرضتًالباحثةًفيًالجزءًاألولً
الدراساتًالتيًتناولتًأمنًالمعلوماتًوسياساتًأمنًالمعلوماتً،وفيًالجزءًالثانيًالدراساتًالتيًتناولتًنظمً
المعلوماتًاإلداريةًوفاعليتهاً،وفيًالجزءًالثالثًقدًتناولتًالباحثةًالدراساتًالتيًربطتًبينًأمنًالمعلوماتً

وسياساتهًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً.كماًصنفتًالباحثةًالدراساتًفيًكلًجزءًمنًاألجزاءًالدراساتً

لثالثةًتصنيفاتً(محليةً،عربيةً،أجنبية)ً،حيثًلقتًالباحثةًقصو ارًفيًالدراساتًالعربيةًوالمحليةًالتيًتناولتً
سياساتًأمنًالمعلوماتً،كماًلقتًقصو ارًفيًالدراساتًالمحليةًالتيًتناولتًموضوعًفاعليةًنظمًالمعلوماتً

اإلداريةًوخاصةًفيًقطاعًالجامعاتً .

وفيًختامًالفصلًعقبتًالباحثةًعلىًالدراساتًالسابقةً،حيثًأوضحتًأوجهًالستفادةًمنًهذهًالدراساتً،

وأوجهًالختالفًوالتفاقًبينهاً،كماًبينتًمدىًتميزًهذاًالبحثًعنًهذهًالدراساتً.وأكدتًالباحثةًأنًهذهً
الدراسةًهيًاألولىً–ًعلىًحدًعلمهاً–ًالتيًتربطًسياساتًأمنًالمعلوماتًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً
فيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً .
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الفصل اليابع :اإلجياءات المنهجية

الفصل اليابع

اإلجياءات المنهجية
مقادمة
أوالً :منهج البحث
ثانياً :مجتمع البحث
ثالثاً :عينة البحث
يابعاً :خطوات بناء أاداة البحث (االستبانة)
خامساً :مكونات أاداة البحث (االستبانة)
ساادساً :تصحيح أاداة البحث (االستبانة)
سابعاً :صادق وثبات أاداة البحث (االستبانة)
ثامناً :التوزيع الطبيع لمتغييات البحث
تاسعاً :األساليب اإلحصائية المستخادمة ي البحث
عاش ايً :الصعوبات الت واجهت الباحثة
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مقادمة
تعتبرًمنهجيةًالبحثًواجراءاتهًمحو ًارًرئيسيًاًفيًالبحثً،حيثًأنهًيتمًمنًخاللهاًالتركيزًعلىًالجانبًالتطبيقيً

ًوالحصولًعلىًالبياناتًالمطلوبةًإلجراءًالتحليلًاإلحصائيًللتوصلًإلىًالنتائجً ً،وتفسيرهاًفيًضوءًاألدبياتً
المتعلقةًبموضوعًالبحثً،وبالتاليًتحقيقًأهدافًالبحث.

تستعرضًالباحثةًفيًهذاًالفصلًاإلجراءاتًالمنهجيةًللبحثً.وتتمثلًهذهًاإلجراءاتًفيًتحديدًمنهجً(أسلوب)ً

البحثً،اختيارًمجتمعًوعينةًالبحثً،إعدادًأداةًالبحثً(الستبانة)ًوتصحيحهاً.باإلضافةًلدراسةًصدقًأداةً
البحثًوثباتهاً،وتحديدًأساليبًالتحليلًالحصائيًالتيًتمًالعتمادًعليهاًفيًتحليلًبياناتًالبحثً .
أوالً :منهج البحث
اعتمدتًالباحثةًفيًهذاًالبحثًأسلوبًالمنهجً"الوصفيًالتحليلي"ً.يعتبرًالمنهجًالوصفيًالتحليليًمنًأكثرً

المناهجًاستخدام اًفيًدراسةًالظواهرًالجتماعيةًواإلنسانيةًوألنهًيناسبًالظاهرةً(موضوعًالبحث)ً،حيثًأنً
المنهجًالوصفيًالتحليليًيرتكزًعلىًوصفًدقيقًلظاهرةًأوًموضوعًمحددًعلىًصورةًنوعيةًأوًكميةًرقميةً

بهدفًفهمًمضمونهاً ً.
ويعرف الحمدانيً(ً،2006ص )100المنهج الوصفي التحليلي بأنه "المنهجًالذيًيسعىًلوصفًالظواهرًأوً
ً
األحداثًالمعاصرةً،أوًالراهنةًفهوًأحدًأشكالًالتحليلًوالتفسيرًالمنظمًلوصفًظاهرةًأوًمشكلةً،ويقدمًبياناتً

عنًخصائصًمعينةًفيًالواقعً ،ويتطلب ًمعرفةًالمشاركينًفيًالد ارسةًوالظواهرًالتي ًندرسهاًواألوقات ًالتيً

نستعملهاًلجمعًالبيانات"ً ً.

اعتمادت الباحثة على مصاديين يئيسيين لجمع بيانات البحث ،وهما كالتال :
 .1المصاادي الثانويةً :وذلك ًمن ًخالل ًمراجعة ًالمراجع ًالعربية ًواألجنبية ًومنهاً :الكتبً ،الدورياتً،
المنشوراتً،الرسائلًالعلميةً،المجالتًالعلميةً،المواقعًاللكترونيةًعلىًشبكةًالنترنتًذاتًالعالقةً

بموضوعًالبحث.

 .2المصااديًاألوليةً:اعتمدتًالباحثةًاستخدامًالستبانةًكأداةًلهذاًالبحثًلدراسةًبعضًمفرداتًالبحثً،
ولجمعًالبياناتًالالزمةًلموضوعًالبحثً،وذلكًلمالءمتهاًلمجتمعًالبحثًمنًحيثًالجهدًواإلمكانياتً.
ومن ًثم ًتمت ًعملية ًتفريغها ًوتحليلها ًاحصائيا ًواستخدام ًالختبارات ًالحصائية ًالمناسبة ًباستخدامً

برنامجً(ً Statistical Package for Social Sciencesً)SPSSبهدفًالوصولًلدللتًذاتً
قيمةًتفيدًفيًموضوعًالبحثً.
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ثانياً :مجتمع البحث
يتكونًمجتمعًالبحثًمنًالعاملينًفيًمراكز  /وحداتًتكنولوجياًالمعلوماتً،باإلضافةًللعاملينًالذينًيستخدمونً
نظم ًالمعلوماتًاإلداريةًأثناء ًعملهم ًاليوميًفي ًالعمادات ًوالدوائرًاإلداريةًفيًالجامعاتًالثالثة ً(الجامعةً

اإلسالميةً –غزةً،جامعةًاألزهرً –غزةً،جامعةًالقدسًالمفتوحةً –فروعًقطاعًغزة)ً.يوضحًالجدولًرقمً(ً)5
توزيعًمجتمعًالبحثًحسبًكلًجامعةً .
جادول يقم ( :)5مجتمع البحث ،ونسبة التمثيل لكل جامعة بالنسبة للمجتمع الكل
م.

الجامعة

مجتمع البحث

نسبة التمثيل /المجتمع الكل

 ً 1الجامعةًاإلسالميةً–ًغزة ً

ً 167

ً %55.3

 ً 2جامعةًاألزهرً–ًغزة ً

ً 75

ً %24.8

 ً 3جامعةًالقدسًالمفتوحةًً-قطاعًغزة ً

ً 60

ً %19.9

302

%100

المجموع

المصادي :ادائية شئون الموظفين ي الجامعات المستهادية (عام )2015

وتالحظًالباحثةًأنًالجامعةًاإلسالميةًشكلتًً%55.3منًمجتمعًالبحثً،بينماًشكلتًجامعةًاألزهرًً،%24.8

فيًحينًأنًجامعةًالقدسًالمفتوحةًشكلتًالنسبةًالباقيةًوالتيًبلغتًً .%19.9

ولقاد آثيت الباحثةًاختيارًالجامعاتًالثالثةًالسابقةً،حيثًأنهاًأقدمًالجامعاتًفيًقطاعًغزةًوبهاًأكبرًعددً
منًالطالبًحسبًالدليلًالحصائيًالسنويًلمؤسساتًالتعليمًالعاليً2015ً–ً2014مً،باإلضافةًإلىًأنهاً

يةًمتطورةًعلىًمستوىًالجامعاتًالفلسطينيةً،كماًتشملًهيكليتهاًعلىًوحدةً/مركزً
ً
تمتلكًنظمًمعلوماتًإدار
تكنولوجياًمعلوماتًيهتمًبهذهًالنظمً .

وتشيي الباحثة ًهناًأنهًعلىًالرغمًمنًأنًجامعةًالقدسًالمفتوحةًإدارتهاًفيًالضفةًالغربيةً،إل ًأنًالباحثةً
آثرتًوجودهاًضمنًمجتمعًالبحثً حيثًأنهاًتمتلكًنظمًمعلوماتًإداريةًمتطورةً،ولديهاًاهتماماتًكبيرةًفيً
مجالًأمنًالمعلوماتًحيثًاتضحًللباحثةًذلكًمنًخاللًاطالعهاًعلىًالدراساتًالسابقةًومنًخاللًدراستهاً

لمشكلةًالبحثً،باإلضافةًإلىًأنًالباحثةًتستهدفًالعاملينًعلىًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبالجامعةً،وليسً

اإلدارةًالعلياًفيهاً .
ثالثاً :عينة البحث

إنًأساليبًالمعاينةًاإلحصائيةًتستخدمًلسحبًعينةًبحثًمنًمجتمعًًماً،لبحثًظاهرةًمعينةًبكافةًعواملهاً
وأسبابهاً ً،ومهماًكانًعددًهذهًالعواملًواألسبابًيجبًأنًيًراعىًفيًاختيارًالعيناتًأنًتكونًممثًلةًللمجتمعً

لتكونًالنتائجًأيضًاًممثًلةًوغيرًمتحيزةً،وبالتاليًفإنهًيمكنًتعميمهاًعلىًمجتمعًالبحثً .
ولتحقيقًهذاًالغرضًفيًهذاًالبحثً،فقدًتمًاستخدامًالمعادلتًاإلحصائيةًالتاليةًلتحديدًحجمًالعينةًالمناسبً

الذيًيمثلًمجتمعًالبحثًأفضلًتمثيلً،وذلكًوفقًماًيليً :
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تمًاحتسابًحجمًالعينةًمنًالمعادلةًالتاليةً :
𝒛

𝟐)𝒎𝟐 ( =

𝒏ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً................معادلةًرقمً()1

حيث أن:
ًً:zالقيمةًالمعياريةًلمستوىًدللةًمعلومً(ًz= 1.96لمستوىًدللةً𝟓𝟎 ً )𝛂 = 𝟎.
ًً:mالخطأًالهامشيًويعبرًعنهًبالعالمةًالعشريةً(𝟓𝟎 )±𝟎.
ومنًثمً،تمًتصحيحًحجمًالعينةًفيًحالةًالمجتمعاتًالنهائيةًمنًالمعادلةًالتاليةً،حيثًأنً ً Nتمثلًحجمً
المجتمعً .
𝑵∗𝒏
𝟏𝑵+𝒏−

=

𝒏ًًًًًًًًًًً....................معادلةًرقمً(ً )2

المعادلة

باستخدامًالمعادلةًرقمً(ً)1فإنًحجمًالعينةًيساويً :
𝟐 𝒛
𝟐 𝟔𝟗 𝟏.
(= )
𝟒𝟖𝟑 ≅ )
𝒎𝟐
𝟓𝟎 𝟐 ∗ 𝟎.

(=𝒏

وبماًأنًحجمًمجتمعًالبحثًيساويًً302فإنًحجمًالعينةًالمعدلةًحسبًمعادلةًرقمً(ً)2يساوي:
𝑵∗𝒏
𝟐𝟎𝟑 ∗ 𝟒𝟖𝟑
=
𝟗𝟔𝟏 =
𝟏𝑵+𝒏−
𝟏 𝟑𝟎𝟐 + 𝟑𝟖𝟒 −

= المعادلة𝒏

ً
بعدًالتعويضًفيًالمعادلةًالسابقةًتمًالتوصلًإلىًأنًحجمًعينةًالبحثًالمناسبً(ً)169مستجيبًمنًأصلً
المجتمعًالمستهدفً(.)302
وبناء ًعلىًذلكًفقدًقامتًالباحثة ًباختيارً"عينةًعشوائيةًطبقية" ًمنًالعاملين ًفيًمراكزًووحداتًتكنولوجياً
ا
المعلومات ًباإلضافة ًللعاملين ًالذين ًيستخدمون ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًفي ًالعمادات ًوالدوائر ًاإلداريةً
بالجامعاتًالثالثةًمحلًالبحثً،ووزعتًالباحثةً(ً)169استبانةًحسبًعينةًكلًجامعةًمنًالجامعاتًالثالثةً

المستهدفةً.والجدولًرقمً(ً)6يوضحًتوزيعًعينةًالبحثًحسبًالجامعاتًالمستهدفة.

وتشيرًالباحثةًإلىًأنهًقبلًتوزيعًالستباناتًبالكاملًتمًجمعًبياناتًمنًعينةًتجريبيةً(ً)Pilot Studyبحجمً

(ً)30مفردةًبغرضًالتحققًمنًصدقًوثباتًأداةًالبحثً،وبعدًالتأكدًمنًصدقًوثباتًأداةًالبحثًتمًتوزيعً
الستباناتًعلىًالحجمًالكليًلعينةًالبحثً .
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جادول يقم ( :)6توزيع عينة البحث ،ونسبة االستيادااد
م.
الجامعة

ً

عينة البحث

نسبة

االستبانات

نسبة

المستيادة

االستيادااد
ً %83.87

(عاداد أييااد مجتمع البحث الكل /عاداد مجتمع

التمثيل/عينة

 ً 1الجامعةًاإلسالمية-غزة ً

93

%55.0

ً 78

 ً 2جامعةًاألزهر-غزة ً

42

%24.9

ً 42

ً %100

 ً 3جامعةًالقدسًالمفتوحةًً-قطاعًغزة ً

34

%20.1

ً 32

ً %94.12

المجموع

169

%100.0

152

%89.94

الجامعة) × عاداد العينة الكل للبحث

البحث

ً

ً

بعدًالنتهاءًمنًعمليةًجمعًالبياناتًواستردادًالستباناتًالتيًتمًتوزيعهاً،فقدًتمًاستردادً(ً)152استبانةً

صالحة ًللتحليلًمن ًأصلًعينة ًالبحث ً(ً)169استبانةً .ويتضح من ذلك بأن ًنسبة االستيادااد الكلية من

اجمال االستبانات الموزعة بلغت (ً.)%89.94كماًيالحظًوجودًنسبةًاستردادًتامةًفيًجامعةًاألزهرًبنسبةً
(ً،)%100بينماًبلغتًنسبةًالستردادًفيًجامعةًالقدسًالمفتوحةً(ً،)%94.12فيًحينًبلغتًنسبةًالستردادً
فيًالجامعةًاإلسالميةً(ً .)%83.87
ً

وتعزو الباحثةًوجودًنسبةًاستردادًتامةًفيًجامعةًاألزهرًإلىًطبيعةًدراسةًالباحثةًوعملهاًفيًالجامعةً،مماً
وفرًلهاًتسهيالتًلتوزيعًوجمعًالستبانةًأكثرًمنًجامعتيًاإلسالميةًوالقدسًالمفتوحةً ًً.
وتعدًهذهًالنسبًممتازةًجداًوممثلةًلمجتمعًالبحثً،ويمكنًالعتمادًعليهاًفيًاستكمالًإجراءاتًالبحثً،حيثً

أنهًوفق اًلماًتوصلًإليهًً)2000(ًSekaranفإنهًنسبةًاستردادًً%30كحدًأدنىًتعدًمناسبةًألغراضًالبحثً .
يابعاً :خطوات بناء أاداة البحث (االستبانة)
أعدتًالباحثةًاستبانةًلبحثًسياساتًأمنًالمعلوماتًوعالقتهاًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتً
الفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً.وقدًاختارتًالباحثةًأداةًالبحثً(الستبانة)ًلماًتمتازًبهًفي ًقدرتها ًعلى ًجمعً
المعلوماتًمنًعددًكبيرًمنًاألشخاصًفيًوقتًمحددً،كماًوأنهاًتعطيًمساحةًكافيةًألفرادًالعينةًفيًالتفكيرً
دونًضغوطًنفسيةًكماًهوًالحالًفيًالمقابلةً،باإلضافةًإلىًأنهاًتتسمًبالموضوعيةًالعلميةًفيًالنتائجً .

وقاد اتبعت الباحثة الخطوات التالية إلعادااد االستبانة بشكلها النهائ :
ً .1مراجعةًالدراساتًالسابقةًذاتًالصلةًبموضوعًالبحثًلالستفادةًمنهاًفيًبناءًالستبانةً ًوصياغةً
فقراتها.

 .2إعدادًمسودةًأوليةًلالستبانة.

ائهمًحولًمدىًصالحيتهاً،وترابطً
ً
أخدًآر
 .3عرضًالمسودةًاألوليةًلالستبانةًعلىًالمشرفينًلتقييمهاًو ً
فقراتهاً،ومناسبتهاًلتحقيقًأهدافًالبحث.

 .4إعادةًترتيبًمجالتًوأبعادًالستبانةًواجراءًالتعديالتًالتيًاقترحهاًالمشرفون.
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 .5عرضًالستبانةًبعدًتعديالتًالمشرفينًعلىًمجموعةًمنًالمحكمينًمنًأساتذةًودكاترةًالجامعاتً،
والذينًقاموا ًبدورهم ًبتقديم ًالنصحًواإلرشاد ًبخصوصًحذفًأو ًتعديل ًماًيلزمً .والملحقًرقم ً(ً)2

يوضحًأسماءًقائمةًالمحكمين.

 .6تصميمًالستبانةًبشكلهاًالنهائيًتبعاًلتوصياتًالمحكمينًوالمشرفينً،كماًتظهرًفيًملحقًرقمً(.)1

 .7إجراءًدراسةًتجريبية ً(ً)Pilot Studyلالستبانة ًعلىً(ً)30مفردةًمنًمجتمعًالبحثًلفحصًصدقً
وثباتًالستبانة.

 .8توزيعًالستبانةًعلىًعينةًالبحثًلجمعًالبياناتًالالزمة.
خامساً :مكونات أاداة البحث (االستبانة)
تكونتًأداةًالبحثً(الستبانة)ًوالتيًصممتًلبحثًسياساتًأمنًالمعلوماتًوعالقتهاًبفاعليةًنظمًالمعلوماتً
ً
اإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً،منًقسمينًرئيسيينًكماًيليً ً:
القسم األول :تمثل ًبالمتغيراتًالشخصيةًألفرادًعينةًالبحثً،وهيً(مكانًالعملً،الجنسً،العمرً،المسمىً
الوظيفيً،سنواتًالخبرةً،المؤهلًالعلميً،التخصصًالعلميً،الدوراتًالتدريبيةًفيًمجالًأمنًالمعلومات)ً .
األبعادًالمكونةًلالستبانةً .ويشملًهذاًالقسمً
ً
القسم الثان ً :يعبر ًعنًمتغيراتًالبحث ًمنًخاللًالمجالتًو
على ً(ً )49فقرةًمنهاً(ً)13فقرة ًتقيس ًالمتغيرًالتابعً(فاعليةًنظم ًالمعلوماتًاإلدارية) ًو(ً)36فقرة ًتقيسً

المتغيرًالمستقلً(سياساتًأمنًالمعلومات)ًبأبعادهًالخمسةً(دعمًاإلدارةًالعلياً،تقديرًمخاطرًأمنًالمعلوماتً،
التدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلوماتً،فرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلوماتً،مراجعةًوتحديثًسياساتً

أمنًالمعلومات)ً،والجدولًرقمً(ً)7أدناهًيوضحًذلكً .

جادول يقم ( :)7توزيع يقيات االستبانة على المجاالت واألبعااد المكونة لها
البعاد

المجال

المجال األول (المتغيي المستقل)
سياسات أمن المعلومات

دعمًاإلدارةًالعليا ً

8

تقديرًمخاطرًأمنًالمعلومات ً

8

التدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلومات ً

8

فرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلومات ً

7

مراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات ً

5

أبعااد المجال األول ككل "سياسات أمن المعلومات"
المجال الثان (المتغيي التابع)
ياعلية نظم المعلومات اإلادايية

عاداد الفقيات

فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً ً
مجموع الفقيات

36
13
49

94

ساادساً :تصحيح أاداة البحث (االستبانة):
استخدمتًالباحثةًمقياسًليكرتً(ً)Likert Scaleالخماسيًلتصحيحًأداةًالبحثً،بحيثًتمًعرض ًفقراتً
الستبانة ًعلى ًأفراد ًعينة ًالبحثً ،ومقابل ًكل ًفقرة ًخمس ًإجابات ًتحدد ًمستوى ًموافقتهم ًعليهاً .تم ًإعطاءً

اإلجاباتًأوزانًرقميةًلتمثلًدرجةًالجابةًعلىًالفقرةً،كماًهوًموضحًبالجدولًرقمً(ً .)8
جادول يقم ( :)8تصحيح أاداة البحث ويق مقياس ليكيت الخماس
اإلجابة

موايق بشادة

موايق

محاياد

غيي موايق

غيي موايق بشادة

الاديجة

5

4

3

2

1

يتضحًمنًالجدولًرقمً(ً)8أعالهًبأنًالفقرةًالتيًيتمً"الموافقةًعليهاًبشدة"ًتأخذًالدرجةً(ً،)5والفقرةًالتيًيتمً
"الموافقةًعليها"ًتأخذًالدرجةً(ً،)4أماًالفقرةًالتيًتكونًنتيجةًاإلجابةًعليهاً"محايد"ًتأخذًالدرجةً(ً،)3فيًحينً
أنًالفقرةًالتيًتكونًاإلجابةًعليهاً"غيرًموافق"ًتأخذًالدرجةً(ً،)2وكذلكًالفقرةًالتيًيجابًعليهاًغيرً"موافقً

بشدة"ًتأخذًالدرجةً(ً .)1

ولتحديدًمستوىًالموافقةًعلىًكلًفقرةًمنًالفقراتً،وكلًبعدًمنًاألبعادً،وكلًمجالًمنًمجالتًضمنًأداةً

البحثً،فقدًتمًالعتمادًعلىًقيمةًالوسطًالحسابيًوقيمةًالوزنًالنسبيًوالجدولًرقمً(ً)9أدناهًيوضًحًمستوياتً
الموافقةًاستناداًلخمسًمستوياتً(منخفضًجداً،منخفضً،متوسطً،مرتفعً،مرتفعًجدا)ً .
جادول يقم ( :)9مستويات الموايقة على يقيات وأبعااد ومجاالت البحث
مستوى الموايقة
الوسط (المتوسط) الحساب
الوزن النسب

منخفض جاداً

منخفض

متوسط

ميتفع

ً 1.80

ً1.80إلىً
ً 2.59

ً2.60إلىً

ً3.40إلىً

أكبرًمنًأوً

أقلًمنً

ً%36إلىً

ً%52إلىً

ً%68إلىً

أكبرًمنًأوً

أقلًمنً

ً %36

ً %51.9

ً 3.39

ً %67.9

ً 4.19

ً %83.9

ميتفع جاداً

يساويًً 4.20
يساويًً %84

والجدولًالسابقًيعطيًدللةًواضحةًعلىًأنًالمتوسطاتًالتيًتقلًعنً(ً)1.80تدلًعلىًوجودًدرجةًمنخفضةً
جداًمنًالموافقةًعلىًالفقرةًأوًالبعدًأوًالمجالًبمعنىًوجودًدرجةًمرتفعةًجداًمنًعدمًالموافقةً،أماًالمتوسطاتً

التيًتتراوحًبينً(ً)2.59-1.80فهيًتدلًعلىًوجودًدرجةًمنخفضةًمنًالموافقةًبمعنىًدرجةًمرتفعةًمنًعدمً
الموافقةًعلىًالفقراتًأوًاألبعادًوالمجالتً،بينماًالمتوسطاتًالتيًتتراوحًبينً(ً)3.39-2.60فهيًتدلًعلىً
وجودًدرجةًمتوسطةًمنًالموافقةًأوًوجودًدرجةًحياديةًتجاهًالفقرةًأوًالبعدًأوًالمجالًالمقصودً،كماًأنً

المتوسطاتًالتيًتتراوحًبينً(ًً)4.19-3.40تدلًعلىًوجودًدرجةًمرتفعةًمنًالموافقةً،فيًحينًأنًالمتوسطاتً
التيًتساويًوتزيدًعنً(ً)4.20تدلًعلىًوجودًدرجةًمرتفعةًجدا ًمنًالموافقةً،وهذاًالتقسيمًتمًتحديدهًوفقً
مقياسًليكرتًالخماسيًالذيًتمًاعتمادهًفيًتصحيحًأداةًالبحثً .
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سابعاً :صادق وثبات أاداة البحث (االستبانة)
تم ًالتحقق ًمن ًصدق ًأداة ًالبحث ًوثباتها ًمن ًخالل ًتطبيق ًالستبانة ًعلى ًعينة ًتجريبية ًمكونة ًمن ً(ً)30
مستجيب ً،وتمًاتباعًالطرقًالموضحةًفيماًيليًللتأكدًمنًصدقًالستبانةًوثباتهاً،والتحققًمنًصالحيتهاً
لتطبقيهاًبعدًذلكًعلىًأفرادًعينةًالبحثً .

 .1صادق أاداة البحث:
صدق ًالستبانة ًيعني ًأن ًتقيسًالستبانة ًما ًوضعتًلقياسه ً(الجرجاويً،2010ً ،صً ً .)105كماًيقصدً
بالصدقً"شمولًالستقصاءًلكلًالعناصرًالتيًيجبًأنًتدخلًفيًالتحليلًمنًناحيةً،ووضوحًفقراتهاًومفرداتهاً

منًناحيةًثانيةً،بحيثًتكونًمفهومةًلكلًمنًيستخدمها"ً(عبيداتً،وآخرونً،2001ً،صً ًً.)179

استخدمتًالباحثةًثالثةًطرقًللتأكدًمنًصدقًالستبانةًوهيً:الصدقًالمرتبطًبالمحتوىً(الصدقًالظاهري)ً،
وصدقًاألبعادًالفرعيةً،وصدقًالتساقًالداخلي.

أ .الصادق الميتبط بالمحتوى (الصادق الظاهيي):
يستخدمًأسلوبًالصدقًالظاهريً،بهدفًالتأكدًمنًمدىًصالحيةًالستبانةًومالءمتهاًألغراضًالبحثً ً،ويتمً

ذلكًمنًخاللًعرضًأداةًالبحثً(الستبانة)ًعلىًمجموعةًمنًالمحكًمينًذويًالخبرةًوالمختصينًبالموضوعً
قيدًالبحثً،حيثًتطلبًالباحثةًمنهمًإبداءًرأيهمًفيماًيتعلقًبمدىًصدقًوصالحيةًكلًفقرةًمنًفقراتًالستبانةً
ومدىًمالءمتهاًلقياسًماًوضعتًلقياسهً،كماًتطلبًمنهمًإبداءًوجهةًنظرهمًفيماًتحتويهًأداةًالبحثًً،وادخالً

التعديالتًالتيًيرونهاًمناسبةً .

وبناء ًعليهًفقدًعرضتًالباحثةًالستبانةًعلىًعددًمنًالمحكًمينًالمختصينًمنًمختلفًالجامعاتً ً،وقدًمً
ا

السادة ًالمحكمينًالعديدًمنًالتعديالتًعلىًأداةًالبحثً ،وقامتًالباحثةًباألخذًبهذهًالتعديالت ًبالتوافقًمعً
المشرفينً،وأعادت ًصياغةًالستبانةًفيًضوءًالمالحظاتًالتيًقدمهاًالمحكمينًوالمشرفينً،حتىً ًوصلتً
الستبانةًلشكلهاًالنهائيً(ملحق يقم ً .)1

ب .صادق األبعااد الفيعية (الصادق البنائ ):
يتمًالتأكدًمنًصدقًأداةًالبحثًباستخدامًطريقةًصدقًاألبعادًالفرعيةً،ويتمًذلكًمنًخاللًحسابًمعاملً
الرتباطًبينًالدرجةًالكليةًلالستبانةًواألبعادًوالمجالتًالفرعيةًالمكونةًلهاً،حيثًتشيرًالنتائجًالموضحةً

بالجدولًرقمً(ً)10أنًمعامالتًالرتباطًعلىًمستوىًاألبعادًالفرعيةًللمجالًاألولً"سياسيات أمن المعلومات"ً
تراوحتًبينً(ً)0.796وذلكًللبعدًالثالثً"التادييب والنوعية بسياسات أمن المعلومات"ً،و(ً)0.850وذلكً

للبعدًالرابعً"ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات"ً .
وعلىًمستوىًالمجالتًككلًفقدًبلغًمعاملًارتباطًالمجالًاألولً"سياسات أمن المعلومات"ًبالدرجةًالكليةً

لالستبانةً(ً،)0.985بينماًبلغًمعاملًارتباطًالمجالًالثانيً"ياعلية نظم المعلومات اإلادايية"ًبالدرجةًالكليةً
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لالستبانة ً(ً ،)0.856وكانت ًجميع ًمعامالت ًالرتباط ً(الصدق) ًذات ًدللة ًإحصائية ًعند ًمستوى ًً.0.05
ويشيي ذلك لوجواد اديجة ميتفعة من صادق األبعااد الفيعية والمجاالت اليئيسية للبيانات الت تم جمعها من

العينة التجييبية.

جادول يقم ( :)10معامالت االيتباط (الصادق) بين الاديجة الكلية لالستبانة والمجاالت واالبعااد الفيعية
المجال

المجال األول (المتغيي المستقل)
سياسات أمن المعلومات

عاداد

البعاد

الفقيات

االيتباط

الاداللة

دعمًاإلدارةًالعليا ً

ً8

*0.809

0.000

تقديرًمخاطرًأمنًالمعلومات ً

ً8

*0.824

0.000

التدريبًوالنوعيةًبسياساتًأمنًالمعلومات ً

ً8

*0.796

0.000

فرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلومات ً

ً7

*0.850

0.000

مراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات ً

ً5

*0.842

0.000

ً 36

*0.985

0.000

ً 13

*0.856

0.000

أبعااد المجال األول ككل "سياسات أمن المعلومات"
المجال الثان (المتغيي التابع)
ياعلية نظم المعلومات اإلادايية

ج .صادق االتساق الاداخل :

معامل

مستوى

فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً ً
*دالةًإحصائيةًعندًمستوىًً .0.05

يقصدًبالتساقًالداخليًمدىًاتساقًكلًفقرةًمنًفقراتًالستبانةًمعًالبعدًأوًالمجالًالذيًتنتميًإليهًهذهً

الفقرةً،ويتمًالتحققًمنًوجودًصدقًالتساقًالداخليًمنًخاللًحسابًمعامالتًالرتباطًبينًدرجةًكلًفقرةً

ًوالدرجةًالكليةًللبعدًأوًالمجالًالذيًتنتميًإليهً،وذلكًبهدفًالتحققًمنًمدىًصدقًالستبانةًككلً .

وفيماًيليًعرضًلنتائجًالتحققًمنًصدق ًالتساقًالداخليًلفقراتًالستبانةًحسبًاألبعادًوالمجالتًالتيً

تتكونًمنهاً .

جادول يقم ( :)11معامالت صادق االتساق الاداخل لفقيات البعاد األول "ادعم اإلاداية العليا"
م.

معامل

الفقية

مستوى

االيتباط

الاداللة

 ً 1تدركًاإلدارةًالعلياًفيًالجامعةًأهميةًسياساتًأمنًالمعلوماتً .

*0.705

0.000

 ً 2تدعمًاإلدارةًالعلياًتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةً .

*0.788

0.000

 ً 3تدعمًاإلدارةًالعلياًوجودًدائرةًمتخصصةًبأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةً .

*0.773

0.000

 ً 4تهتمًاإلدارةًالعلياًبتعيينًمتخصصونًبأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةً .

*0.786

0.000

 ً 5سياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًمكتوبةًومعتمدةًمنًاإلدارةًالعلياً .

*0.836

0.000

 ً 6تهتمًاإلدارةًالعلياًبتوزيعًسياساتًأمنًالمعلوماتًعلىًالعاملينً .

*0.795

0.000

 ً 7تعطيًاإلدارةًالعلياًأولويةًلسياساتًأمنًالمعلوماتًبالمقارنةًمعًالسياساتًاألخرىً .

*0.809

0.000

 ً 8توفرًاإلدارةًالعلياًالميزانيةًالالزمةًإلعدادًوتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةً .

*ً 0.778

0.000

*دالةًإحصائيةًعندًمستوىًً .0.05
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يتضحًمنًخاللًالجدولًرقمً(ً)11بأنًمعامالتًصدقًالتساقًالداخليًلفقراتًالبعدًاألولً"ادعم اإلاداية

العليا"ً،جميعهاًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًً،0.05حيثًتراوحتًقيمًمعامالتًصدقًالتساقًالداخليً
لفقراتًالمجالًبينً(ً)0.705للفقرةًالولىًوالتيًتنصًعلىً"تاديك اإلاداية العليا ي الجامعة أهمية سياسات

أمن المعلومات" وً(ً)0.836للفقرةًالخامسةًالتيًتنصًعلىً"سياسات أمن المعلومات ي الجامعة مكتوبة
ومعتمادة من اإلاداية العليا".

جادول يقم ( :)12معامالت صادق االتساق الاداخل لفقيات البعاد الثان "تقاديي مخاطي أمن المعلومات"
م.

معامل

الفقية

االيتباط

مستوى الاداللة

 ً 1تحددًالجامعةًبشكلًدوريًالمخاطرًالتيًيمكنًأنًتتعرضًلهاًمعلوماتهاً .

*0.762

0.000

 ً 2تضعًالجامعةًالتدابيرًالحتياطيةًالتيًتحدًمنًمستوىًتعرضًمعلوماتهاًللخطرً .

*0.768

0.000

*0.798

0.000

*0.743

0.000

 ً 5تقومًالجامعةًبتحديثًطرقًحمايةًمعلوماتهاًتبعاًللتغيراتًالحاصلةًفيًبيئةًالتكنولوجياً .

*0.742

0.000

 ً 6أعرفًاإلجراءاتًالتيًيجبًأنًأتبعهاًلتفاديًمخاطرًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةً .

*0.697

0.000

*0.816

0.000

*0.675

0.000

ً3
ً4

ً7
ً8

يوجدًلدىًالجامعةًآلياتًمناسبةًلمنعًعملياتًالوصولًغيرًالشرعيةً(غيرًالمرخصًبها)ً

للبياناتًبواسطةًالعاملينً .

يتوفرًلدىًالجامعةًآلياتًمناسبةًلمنعًعملياتًاإلدخالًالمتعمدةًللبياناتًغيرًالسليمةًبواسطةً

العاملينً .

تتناسبًسياساتًأمنًالمعلوماتًمعًالمخاطرًالتيًيمكنًأنًتتعرضًلهاًالمعلوماتًفيً

الجامعةً .

يساعدًوجودًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًتخفيضًالمخاطرًالتيًيمكنًأنًتتعرضًلهاً

المعلوماتًفيًالجامعةًللحدًاألدنىً .

*دالةًإحصائيةًعندًمستوىًً .0.05

يتضحًمنًخاللًالجدولًرقمً(ً)12بأنًمعامالتًصدقًالتساقًالداخليًلفقراتًالبعدًالثانيً"تقاديي مخاطي

أمن المعلومات"ًجميعهاًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًً،0.05حيثًتراوحتًقيمًمعامالتًصدقًالتساقً
لفقراتًالبعدًبينً(ً)0.675للفقرةًالثامنةًواألخيرةًالتيًتنصًعلىً"يساعاد وجواد سياسات أمن المعلومات ي

تخفيض المخاطي الت يمكن أن تتعيض لها المعلومات ي الجامعة للحاد األادنى"ًوً(ً)0.816للفقرةًالسابعةً

التيًتنصًعلىً"تتناسب سياسات أمن المعلومات مع المخاطي الت يمكن أن تتعيض لها المعلومات ي

الجامعة".

جادول يقم ( :)13معامالت صادق االتساق الاداخل لفقيات البعاد الثالث "التادييب والنوعية بسياسات أمن المعلومات"
م.

معامل

الفقية

مستوى

االيتباط

الاداللة

 ً 1تصدرًالجامعةًنشراتًتثقيفيةًدوريةًعنًأهميةًأمنًالمعلوماتً .

*0.696

0.000

 ً 2لديًَّمعرفةًبسياساتًأمنًالمعلوماتًالموجودةًفيًالجامعةً .

*0.713

0.000

 ً 3أعتبرًأنًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًواضحةًوسهلةًالفهمً .

*0.776

0.000

 ً 4برامجًتدريبًوتوعيةًالعاملينًبسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًدائمةًومستمرةً .

*0.888

0.000
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م.

معامل

الفقية

مستوى

االيتباط

الاداللة

 ً 5تنفذًالجامعةًمحاضراتًتدريبًوتوعيةًإلزاميةًللعاملينًحولًسياساتًأمنًالمعلوماتً .

*0.883

0.000

 ً 6توفرًالجامعةًميزانيةًلتدريبًوتوعيةًالعاملينًبسياساتًأمنًالمعلوماتً .

*0.877

0.000

 ً 7توضحًبرامجًالتدريبًوالتوعيةًنتائجًمخالفتيًلسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةً .

*0.781

0.000

*0.752

0.000

ً8

يتوافقًمضمونًومحتوىًالبرامجًالتدريبيةًالخاصةًبأمنًالمعلوماتًمعًبيئةًومتطلباتًعملً

الجامعةً .

*دالةًإحصائيةًعندًمستوىًً .0.05

يتضحًمنًخاللًالجدولًرقمً(ً)13بأنًجميعًمعامالتًصدقًالتساقًالداخليًلفقراتًالبعدًالثالثً"التادييب

والنوعية بسياسات أمن المعلومات"ً،ذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًً،0.05حيثًتراوحتًقيمًمعامالتً
صدقًالتساقًلفقراتًالبعدًبينً(ً)0.696للفقرةًالولىًالتيًتنصًعلىً"تصادي الجامعة نشيات تثقيفية ادويية

عن أهمية أمن المعلومات"ًوً(ً)0.888للفقرةًالرابعةًالتيًتنصًعلىً"بيامج تادييب وتوعية العاملين بسياسات
أمن المعلومات ي الجامعة ادائمة ومستمية".
جادول يقم ( :)14معامالت صادق االتساق الاداخل لفقيات البعاد اليابع "ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات"
معامل

مستوى

االيتباط

الاداللة

*0.824

0.000

 ً 2ترجعًالجامعةًإلىًسياساتًأمنًالمعلوماتًعندًحدوثًاختراقاتًأمنيةًفيًمعلوماتهاً .

*0.794

0.000

 ً 3تتابعًالجامعةًالتزاميًبتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتً .

*0.843

0.000

 ً 4تعاقبنيًالجامعةًفيًحالًمخالفتيًلسياساتًأمنًالمعلوماتً .

*0.820

0.000

 ً 5تعتبرًالجامعةًأنًاللتزامًبسياساتًأمنًالمعلوماتًمنًأهمًالعواملًفيًتقييمًأدائيً .

*0.817

0.000

 ً 6أنفذًسياساتًأمنًالمعلوماتًبتطبيقًق ارراتًإداريةً .

*0.811

0.000

 ً 7أنفذًسياساتًأمنًالمعلوماتًبتطبيقًتعليماتًالكترونيةًمثلً(تغييرًكلمةًسرًحسابهم)ً .

*0.788

0.000

م.

الفقية

تفرضًالجامعةًعليًاللتزامًبتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتً .
ً1
َّ

*دالةًإحصائيةًعندًمستوىًً .0.05

يتضحًمنًخاللًالجدولًرقمً(ً)14بأنًجميعًمعامالتًصدقًالتساقًالداخليًلفقراتًالبعدًالرابعً" ييض

تنفيذ سياسات أمن المعلومات"ً،ذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًً،0.05حيثًتراوحتًقيمًمعامالتًصدقً
التساقًلفقراتًالبعدًبينً(ً)0.788للفقرةًالسابعةًواألخيرةًالتيًتنصًعلىً"أنفّذ سياسات أمن المعلومات

بتطبيق تعليمات الكتيونية مثل (تغييي كلمة سي حسابهم) "ًوً(ً)0.843للفقرةًالثالثةًالتيًتنصًعلىً"تتابع
الجامعة التزام بتطبيق سياسات أمن المعلومات".
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جادول يقم ( :)15معامالت صادق االتساق الاداخل لفقيات البعاد الخامس "مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات"
معامل

مستوى

االيتباط

الاداللة

 ً 1يوجدًجهةًمحددةًومعروفةًمسئولةًعنًمراجعةًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًوتحديثهاً .

*0.827

0.000

 ً 2تقومًالجامعةًبمراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلوماتًبشكلًدوريً .

*0.866

0.000

 ً 3تقومًالجامعةًبتحديثًسياساتًأمنًالمعلوماتًتبعاًللتطوراتًوالتغيراتًالتكنولوجيةًالعالميةً .

*0.807

0.000

 ً 4تطلعنيًالجامعةًباستمرارًعلىًأيًتحديثًيطرأًعلىًسياساتًأمنًالمعلوماتً .

*0.867

0.000

 ً 5تشركنيًالجامعةًفيًعمليةًمراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلوماتً .

*0.713

0.000

الفقية

يقم

*دالةًإحصائيةًعندًمستوىًً .0.05

يتضحًمنًخاللًالجدولًرقمً(ً)15بأنًجميعًمعامالتًصدقًالتساقًالداخليًلفقراتًالبعدًالخامسً"مياجعة

وتحاديث سياسات أمن المعلومات"ً ،ذاتًدللةًإحصائية ًعندًمستوى ًً ،0.05حيث ًتراوحت ًقيمًمعامالتً

صدقًالتساقًلفقراتًالبعدًبينً(ً)0.713للفقرةًالخامسةًواألخيرةًالتيًتنصًعلىً"تُشيكن الجامعة ي
عملية مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات"ًوً(ً)0.867للفقرةًالرابعةًالتيًتنصًعلىً" تُطلعن الجامعة

باستمياي على أي تحاديث يط أي على سياسات أمن المعلومات".

جادول يقم ( :)16معامالت صادق االتساق الاداخل لفقيات المجال الثان "ياعلية نظم المعلومات اإلادايية"
م.

معامل

الفقية

مستوى

االيتباط

الاداللة

*0.676

0.000

*0.785

0.000

*0.713

0.000

 ً 4تقدمًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًمعلوماتًآمنةًودقيقةً .

*0.763

0.000

 ً 5توفرًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًمعلوماتًمالئمةًوتلبيًمتطلباتًالعملً .

*0.731

0.000

 ً 6تحسنًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًمنًانتاجيةًالعملًفيًالجامعةً .

*0.754

0.000

 ً 7توفرًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًالمعلوماتًالالزمةًفيًالزمنًوالوقتًالمناسبينً .

*0.765

0.000

 ً 8تدرسًالجامعةًحالتًالختراقًأوًالتسريبًالتيًتتمًفيًنظمًمعلوماتهاًاإلداريةًوتستفيدًمنهاً .

*0.662

0.000

*0.643

0.000

 ً 10تعطيًالجامعةًصالحياتًالدخولًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًحسبًالمستوىًاإلداريً .

*0.663

0.000

 ً 11تقومًالجامعةًبتحديث نظمًالمعلوماتًاإلداريةًوصيانتها بشكل مستمرً ً.

*0.752

0.000

 ً 12توجد دائرة مستقلة لنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةً .

*0.708

0.000

 ً 13يوجد مركز للدعم الفنيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةً .

*0.703

0.000

 ً 1تتوفرًالوسائلًالكافيةًلحمايةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًمنًالتلفًأوًالتخريبً .
 ً 2تحتويًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًعلىًمميزاتًتعملًعلىًحمايةًالمعلوماتًوتقليلً
األخطاءً .

 ً 3تتوفرًالقدرةًلدىًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًعلىًاثباتًالتصرفاتًالخاصةًبتهديدًأوً
تسريبًالمعلوماتً .

 ً 9تتخذًالجامعةًالعقوباتًالرادعةًبحقًمنًيسربًأوًيصلًإلىًمعلوماتًغيرًمخولًلهًالوصولًإليهاً
فيًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً .

*دالةًإحصائيةًعندًمستوىًً .0.05
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يتضحًمنًخاللًالجدولًرقمً(ً)16بأنًجميعًمعامالتًصدقًالتساقًالداخليًلفقراتًالمجالًالثانيً"ياعلية

نظم المعلومات اإلادايية"ً،ذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًً،0.05حيثًتراوحتًقيمًمعامالتًصدقًالتساقً
يسيب
لفقراتًالمجالًبينً(ً)0.643للفقرةًالتاسعةًالتيًتنصًعلىً"تتخذ الجامعة العقوبات الياادعة بحق من ّ

)ًللفقرةًالثانيةً
ً
أو يصل إلى معلومات غيي مخول له الوصول إليها ي نظم المعلومات اإلادايية"ًوً(0.785

التيًتنصًعلىً"تحتوي نظم المعلومات اإلادايية ي الجامعة على مميزات تعمل على حماية المعلومات
وتقليل األخطاء".
وبناءًعلىًالطرقًالسابقةً،اتضح للباحثة صادق أاداة البحث (االستبانة)ً .
ا
 .2ثبات أاداة البحث:

يقصدًبثباتًالستبانةًأن تعطي الستبانةًنفس النتائج إذا أعيد تطبيقها عدة مرات متتاليةً(الجرجاويً،2010ً،

صً.)97حيثًأنًالثباتًيختصًبمدىًالوثوقًفيًالبياناتًالتيًنحصلًعليهاًمنًخاللًتطبيقًأداةًالبحثً
علىًالعينةًالتجريبيةً،بمعنىًأنًالنتائجًالتيًيتمًالحصولًعليهاًمنًخاللًتحليلًبياناتًأداةًالبحثًيجبًألً
تتأثرًبالعواملًالتيًتعودًإلىًأخطاءًالصدفةً،فهوًيعنيًدقةًأداةًالبحثً،وبصورةًمختصرةًيمكنًوصفًالثباتً

بأنهًضمانًالحصولًعلىًنفسًالنتائجًتقريب اًإذاًتمًإعادةًتطبيقًاألداةًعلىًنفسًالمجموعةًمنًاألفرادً،وهذاً
يعنيًقلةًتأثيرًعواملًالصدفةًوالعشوائيةًعلىًنتائجًاألداةً(السيدً،2006ً،صً ً.)2

وتضم ًالحزمة ًاإلحصائية ًللعلوم ًالجتماعية ً(ً )SPSSالعديد ًمن ًأساليب ًحساب ًالثباتً ،وفي ًهذا ًالبحثً
اعتمدتًالباحثةًعلىًطريقتيًالتجزئةًالنصفيةً،وألفاًكرونباخً،كماًيليً :
أ .طييقة التجزئة النصفية:
يتمًقياسًالثباتًفيًالبياناتًباستخدامًطريقةًالتجزئةًالنصفيةًوذلكًمنًخاللًتجزئةًالفقراتًالمرادًقياسً
الثباتًلهاًإلىًنصفينً،النصفًاألولًيضمًالفقراتًالفرديةًوالنصفًالثانيًيضمًالفقراتًالزوجيةً،ومنًثمًيتمً

حسابًمعاملًالرتباطًبينًالنصفينً،ومنًثمًيتمًتعديلهًباستخدامًمعادلةًسبيرمانًبروانً(Spearman-
)ً.والجدولًرقمً(ً)17يوضحًنتيجةًذلكً .
(ً)Brownالسيدً،2006ً،صً 6
جادول يقم ( :)17ثبات أاداة البحث باستخادام طييقة التجزئة النصفية
الفقيات

معامل االيتباط
قبل التعاديل

معامل االيتباط

دعمًاإلدارةًالعليا ً

ً8

ً 0.898

0.946

تقديرًمخاطرًأمنًالمعلومات

ً8

ً 0.875

0.933

التدريبًوالنوعيةًبسياساتًأمنًالمعلومات

ً8

0.910

0.953

فرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلومات

ً7

ً 0.855

0.923

مراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات

ً5

ً 0.857

0.926

ً 36

ً 0.962

ً 0.981

المجال

المجال األول (المتغيي المستقل)
سياسات أمن المعلومات

عاداد

البعاد

المجال األول ككل "سياسات أمن المعلومات"
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بعاد التعاديل

المجال

عاداد

البعاد

المجال الثان (المتغيي التابع)

فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً ً

ياعلية نظم المعلومات اإلادايية

االستبانة ككل

الفقيات

معامل االيتباط
قبل التعاديل

معامل االيتباط

ً 13

ً 0.891

ً 0.943

ً 49

ً 0.973

ً 0.986

بعاد التعاديل

يالحظ ًمن ًخالل ًالجدول ًرقم ً(ً )17بأن ًمعامل ًالرتباط ًالمعدًل ًباستخدام ًمعادلة ًسبيرمان ًبراون ًللتجزئةً

النصفيةًللمجالًاألولً"سياسات أمن المعلومات" ًبلغً(ً،)0.981كماًبلغً(ً)0.943لفقراتًالمجالًالثانيً

"ياعلية نظم المعلومات اإلادايية"ً،بينماًتراوحتًمعامالتًالرتباطًالمعدلةًلألبعادًالفرعيةًللمجالًاألولًبينً

(ً )0.923وذلك ًللبعد ًالرابع "ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات"ً ،و ً(ً )0.953للبعد ًالثالث ً"التادييب

والنوعية بسياسات أمن المعلومات"ً،وبشكلًعامًيتضحًأنًمعاملًسبيرمانًبروانًالمعدلًلالستبانةًككلًبلغً

(ً .)0.986
المعادلة ميتفعة جاداً وقييبة من الواحاد صحيح مما يادل
وتستنتج الباحثة من ذلك أن جميع معامالت االيتباط
ّ

على وجواد اديجة عالية من الثبات ي البيانات الت تم الحصول عليها من العينة التجييبيةًفيماًيتعلقًبأبعادً
تطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتًوعالقتهاًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعً

غزةً .

ب .طييقة ألفاكيونباخ:
تعتمدًهذهًالطريقةًعلىًالتساقًفيًإجاباتًاألفرادًعلىًفقراتًالمقياسً،وعندماًيكونًالمقياسًمتجانسًاًفإنً
كلًفقرةًفيهًتقيسًنفسًالعواملًالعامةًالتيًيقيسهاًالمقياسً،ويتمًحسابًمعامالتًالثباتًبطريقةًالتساقً

الداخليًباستخدامًطريقةًألفاكرونباخً(حسنً،2011ً،صً،)516والجدولًرقمً(ً)18أدناهًيوضحًنتائجًحسابً
معاملًألفاكرونباخًلقياسًالثباتً .

جادول يقم ( :)18ثبات أاداة البحث باستخادام طييقة ألفاكيونباخ
البعاد

المجال

المجال األول (المتغيي المستقل)
سياسات أمن المعلومات

عاداد الفقيات

معامل ألفاكيونباخ

دعمًاإلدارةًالعليا ً

ً8

ً 0.910

تقديرًمخاطرًأمنًالمعلومات

ً8

ً 0.888

التدريبًوالنوعيةًبسياساتًأمنًالمعلومات

ً8

0.918

فرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلومات

ً7

ً 0.914

مراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات

ً5

ً 0.870

ً 36

ً 0.962

ً 13

ً 0.920

ً 49

ً 0.970

المجال األول ككل "سياسات أمن المعلومات"
المجال الثان (المتغيي التابع)

ياعلية نظم المعلومات اإلادايية

فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية ً
االستبانة ككل
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يتضحًمنًخاللًالجدولً(ً)18السابقًأنًمعامالتًالثباتًبطريقةًألفاكرونباخًكانتًمرتفعةًبشكلًعامًلجميعً
أبعاد ًومجالت ًالستبانةً ،حيث ًعلى ًمستوى ًأبعاد ًسياسات أمن

المعلومات ًنجد ًأن ًمعامالت ًالثبات ًبطريقةً

ألفاكرونباخًتراوحتًبينً(ً)0.870وذلكًللبعدًالخامسً"مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات"ًو(ً)0.918

للبعدًالثالثً"التادييب والنوعية بسياسات أمن المعلومات"ً ،وعلىًمستوىًالمجالتًنجدًأنًمعاملًالثباتً

للمجالًاألولً"سياسات أمن المعلومات" ًبلغً(ً،)0.962كماًبلغًمعاملًالثباتًللمجالًالثانيً"ياعلية نظم

المعلومات اإلادايية" ً(ً ،)0.920وبشكل ًعام ًلحظت ًالباحثة ًأن ًمعامل ًالثبات ًالكلي ًلالستبانة ًبطريقةً
ألفاكرونباخًبلغً(ً.)0.970وتشيرًجميعًالنتائجًالسابقةًلوجواد اديجة ميتفعة من الثبات ي البياناتًالتيًتمً

جمعهاًمنًأفرادًالعينةًالتجريبيةً .
ثامناً :التوزيع الطبيع لمتغييات البحث
هناكًنوعينًمنًالختباراتًالحصائيةً،النوعًاألولًيطلقًعليهًالختباراتًالمعلميةً(ً)Parametric Tests

والنوعًالثانيًيطلقًعليهًالختباراتًالالمعلميةً(ً .)Non Parametric Tests

ويشترطًلستخدامًالختباراتًالمعلميةًالتوزيعًالطبيعيًللبياناتًالمرادًإجراءًالختباراتًاإلحصائيةًعليهاً،
بينماًتستخدمًالختبارات ًالالمعلمية ًكبديل ًلالختبارات ًالمعلمية ًفي ًحالًعدمًتحققًشرط ًالتوزيع ًالطبيعيً

للبياناتًولكنًذلكًيكونًفقطًفيًحالًالعيناتًالصغيرةًالتيًيقلًحجمهاًعنً(ً)30مفردةً،بينماًالعيناتًالتيً

يزيدًحجمهاًعنً(ً)30مفردةًيمكنًالتخليًعنًشرطًالتوزيعًالطبيعيًوذلكًوفق اًلماًتقرهًنظريةًالنهايةًالمركزيةً

(ربيعً،2007ً،صً ً.)111

كماًتوصل ًً )2010, p.7(ً Normanإلىًأنهًيمكنًاستخدامًالختباراتًالمعلميةًمعًبياناتًمقياسًليكرتً
الخماسيًبغضًالنظرًعنًحجمًالعينةًكبي ارًاوًصغي ارً،وبغضًالنظرًعنًالبياناتًتتبعًالتوزيعًالطبيعيًأمً

لً،وفيًهذاًالبحثًسيتمًاستخدامًالختباراتًالمعلميةًوفقاًللسببينًالسابقًذكرهمًدونًاللجوءًللتحققًمنًشرطً

التوزيعًالطبيعيًللبياناتً .

وبذلكًتكونًالستبانةًفيًصورتهاًالنهائيةًكماًهيًفيًالملحقًرقمً(ً،)1وتكونًالباحثةًقدًتأكدتًمنًصدقً
وثباتًاستبانةًالبحثًمماًيجعلهاًعلىًثقةًبصحةًالستبانةًوصالحيتهاًلتحليلًالنتائجًواإلجابةًعلىًأسئلةً

البحثًواختبارًفرضياتهً .

تاسعاً :األساليب اإلحصائية المستخادمة ي البحث
اعتمدًهذاًالبحثًعلىًاستخدامًالحزمةًاإلحصائيةًللعلومًالجتماعيةً(ً)SPSS V.22لمعالجةًوتحليلًالبياناتً
إحصائياًواختبارًصحةًفرضياتًالبحثً.وفيماًيليًمجموعةًاألساليبًاإلحصائيةًالوصفيةًوالستدلليةًالتيً
تمًاستخدامهاًفيًالبحثً :
ً
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 .1األساليب الوصفيةً،وتمثلتًفيماًيلي:

ًوالتي ًتم ًاستخدامها ًفي ًوصف ًأفراد ًعينة ًالبحث ًحسب ًالمتغيراتً
أ .النسب المئوية والتك ايياتً :
الشخصية.

ب .الوسط (المتوسط) الحساب ً:تمًاستخدامهًبغرضًتوضيحًمدىًموافقةًأفرادًعينةًالبحثًعلىًأبعادً
ومجالتًالبحث.

ج .االنحياف المعيايي ً:والذيًتمًاستخدامهًلقياسًمدىًتشتتًوانحرافاتًإجاباتًأفرادًعينةًالبحثًعلىً
الفقراتًواألبعادًعنًالوسطًالحسابيًلهاً،حيثًأنًانخفاضًقيمةًالنحرافًواقترابهاًمنًالصفرًتدلً
علىًمدىًتركزًاإلجاباتًوانخفاضًتشتتها.

د .الوزن النسب ً:وهوًعبارةًعنًنسبة ًمتوسطًاإلجاباتًعلىًفقرةًماًأوًبعدًماًإلىًالدرجةًالعظمىً
للمقياسًالمستخدمً،ويستخدمًبغرضًتحويلًدرجةًالوسطًالحسابيًلإلجاباتًإلىًدرجةًمئوية.
 .2األساليب اإلحصائية االستادالليةً،وتمثلتًفيماًيلي:

أ .معامل ايتباط بييسون (ً :)Pearson Correlation Coefficientوهو ًيستخدم ًلقياس ًصدقً
التساقًالداخليًوصدقًاألبعادًالفرعيةًألداةًالبحثً،وكذلكًتمًاستخدامهًلقياسًالعالقةًبينًمتغيراتً
البحثًبغرضًاختبارًالفرضيةًالرئيسيةًاألولىًللبحث.

بيون (ً :)Spearman-Brownوهوًيستخدمًلتعديلًمعاملًالرتباطًبينً
ب .معامل ايتباط سبييمان ا
النصفينًبطريقةًالتجزئةًالنصفيةًبغرضًقياسًثباتًأداةًالبحث.

ج .معامل ألفاكيونباخً:يستخدمًبغرضًقياسًثباتًأداةًالبحث.

د .اختباي متوسط عينة واحادة (ً:)One Sample T-testوتمًاستخدامهًبغرضًاختبارًمدىًاختالفً
متوسطًإجاباتًأفرادًعينةًالبحث ًعلىًفقراتًوأبعادًومجالتًالبحث ًعنًالدرجةً(ً)3التيًتشيرً
للموقفًالحيادي.

ه .اختباي متوسط عينتين مستقلتين (ً:)Independent Samples T-testوتمًاستخدامهًلختبارً
الفروقًفيًإجاباتًأفرادًعينةًالبحثًعلىًمتغيراتًالبحثًتبع اًللمتغيراتًالديموغرافيةًالتيًتتكونًمنً
فئتينًفقطًكمتغيرًالجنس.

و .اختباي تحليل التباين األحاادي (ً:)one way ANOVAوتمًاستخدامهًلختبارًالفروقًفيًإجاباتً
أفرادًعينةًالبحثًعلىًمتغيراتًالبحثًتبعاًللمتغيراتًالشخصيةًالتيًتتكونًمنًأكثرًفئتين.

ز .اختباي المقاينات البعادية ( :)Least Significant Difference - LSDيستخدمًلمعرفةًاتجاهً
الفروقًفيًإجاباتًأفرادًعينةًالبحثًعلىًمتغيراتًالبحثًتبع اًللمتغيراتًالشخصية.
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عاش ايً :الصعوبات الت واجهت الباحثة
 .1عدمًتعاونًبعضًأفرادًالعينةًمنًحيثًقبولًتعبئةًالستبانة.
 .2ندرةًالكتبًوالدراساتًالسابقةًالتيًتناولتًموضوعًسياساتًأمنًالمعلوماتً،وخاصةًالمراجعًالمحليةً
والعربيةًمنهاً .

 .3الصعوبةًفيًربطًالنتائجًالمتعلقةًبعالقةًبعضًأبعادًسياساتًأمنًالمعلوماتًبفاعليةًنظمًالمعلوماتً
اإلدارية ًمعًدراساتًأخرىًنظ ارًلندرةًالدراساتًالسابقةًالتيًتناولتًعالقةًسياساتًأمنًالمعلوماتً
بنظمًالمعلوماتًاإلداريةً .

ملخص الفصل اليابع
استعرضتًالباحثةًفيًهذاًالفصلًمنهجيةًالبحثًواجراءاتهً،حيثًأشارتًالباحثةًإلىًاعتمادهاً"األسلوبً
ً
الوصفيًالتحليلي"ًحيثًأنهًأكثرًالمناهجًاستخدام اًفيًدراسةًالظواهرًالجتماعيةًواإلنسانيةً،وأكثرًاألساليبً

البحثًبنوعيهاًالثانويةًواألوليةً.
ً
مناسبةًلموضوعًالبحثً.كماًأوضحتًالباحثةًالمصادرًالتيًاستخدمتهاًفيً

ًواستعرضتًمجتمعًالبحثًالذيًأوضحتًأنهًيتكونًمنًالعاملينًفيًمراكزًووحداتًتكنولوجياًالمعلوماتً،
باإلضافةًللعاملينًالذينًيستخدمونًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالعماداتًوالدوائرًاإلداريةًبالجامعاتًالثالثةً

محلًالبحثً(الجامعةًاإلسالميةً– ًغزةً،جامعةًاألزهرً– ًغزةً،فروعًجامعةًالقدسًالمفتوحةً– ًقطاعًغزة)ً
والذيًبلغًً 302فرداً،وباستخدامًالمعادلتًاإلحصائيةًقدًحددتًالباحثةًحجمًالمعينةًالمناسبًوالذيًبلغً

ً 169فرداً.ولقدًاستخدمتًالباحثةًالعينةًالعشوائيةًالطبقيةًلتطبيقًأداةًالبحثً"الستبانة"ً،وأوضحتًخاللً
هذاًالفصلًالخطواتًالتيًاتبعتهاًإلعدادًالستبانةًبشكلهاًالنهائيً،بدايةاًمنًمراجعةًاألدبياتًوصولاًلتوزيعً

الستبانةًعلىًعينةًالبحثًوجمعهاً،موضحةا ًمكوناتًالستبانةًالنهائيةًوأقسامهاً .كماًاستعرضتًالباحثةً

المقياسًالمستخدمًفيًتصحيحًأداةًالستبانةًوهوًمقياسًليكرتًالخماسيً،وأوضحتًالطرقًالتيًتمًاستخدامهاً

للتحققًمنًصدقًوثباتًالستبانةًمنًخاللًتطبيقًالستبانةًعلىًعينةًتجريبيةًمكونةًمنً(ً)30فرداً،حيثً

أنهًقدمًتمًاستخدامًطرقًالصدقًالظاهريً،صدقًاألبعادًالفرعيةً،وصدقًالتساقًالداخليًللتأكدًمنًصدقً
الستبانةً،بينماًتمًاستخدامًطرقًالتجزئةًالنصفيةً،وطريقةًألفاًكرونباخًللتأكدًمنًثباتًالستبانةً،وأشارتً

النتائجًلوجودًدرجةًمرتفعةًمنًالصدقً،كماًأشارتًلوجودًدرجةًمرتفعةًمنًالثباتً .

كماًأوضحتًالباحثةًخاللًهذاًالفصلًاألساليبًاإلحصائيةًالتيًتمًاستخدامهاًفيًهذاًالبحثً(األساليبً

الوصفيةً،واألساليبًاإلحصائيةًالستدللية)ً،واختتمتًالفصلًبتوضيحًالصعوباتًالتيًواجهتهاًأثناءًإعدادً
البحث.
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الفصل الخامس :تحليل البيانات واختباي ييضيات البحث

الفصل الخامس
تحليل البيانات واختباي ييضيات البحث
مقادمة
أوالً :تحليل خصائص عينة البحث
ثانياً :نتائج تحليل مجاالت وأبعااد البحث
ثالثاً :اختباي ومناقشة ييضيات البحث
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مقادمة
تستعرض ًالباحثة ًفي ًهذا ًالفصل ًتحليل ًبيانات ًالبحث ًواختبار ًفرضياتهً .حيث ًأنها ًفي ًالبداية ًتستعرضً
الوصفًالحصائيًلعينةًالبحثًوذلكًمنًخاللًعرضًتوزيعًأفرادًعينةًالبحثًحسبًالمتغيراتًالشخصيةً

(مكانًالعملً،الجنسً،العمرً،المسمىًالوظيفيً،سنواتًالخبرةً،المؤهلًالعلميً،التخصصًالعلميً،الدوراتً
التدريبية)ً .
كماًتستعرض ً الباحثةًنتائجًتحليلًمجالتًوأبعادًالبحثً،وذلكًمنًخاللًتحليلًالنتائجًالمتعلقةًبمجاليً
سياساتًأمنًالمعلوماتً،وفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً.باإلضافةًلختبارًفرضياتًالبحثًالثالثةًالرئيسةً

ًومناقشتهاً.كماًوتوضحًالباحثةًأبرزًنتائجًالستبانةًوالتيًتمًالتوصلًإليهاًمنًخاللًاإلجراءاتًاإلحصائيةً

التحليليةً،إذًتمًاستخدامًبرنامجًالحزمًاإلحصائيةًللعلومًالجتماعيةً(ً)SPSSللحصولًعلىًنتائجًالبحثً .
أوالً :تحليل خصائص عينة البحث

يتضمن تحليل خصائص عينةًالبحث ًالوصف اإلحصائي ًللعينةًوفق الخصائص والسمات الشخصية ًوالتيً
تمثلتًبكلًمنً(مكانًالعملً،الجنسً،العمرً،المسمىًالوظيفيً،سنواتًالخبرةً،المؤهلًالعلميً،التخصصً

العلميً،الدوراتًالتدريبية) ،وفيما يلي عرض لنتائج عينةًالبحث وفق هذهًالخصائصًفيًالجدولًرقمً(ً)19
الموضحًأدناهً :
جادول يقم ( :)19خصائص عينة البحث
الفئة

العاداد

النسبة

المتغيي

الجامعةًاإلسالمية-غزة ً

ً 78

ً %51.3

جامعةًاألزهر-غزة ً

ً 42

ً %27.6

جامعةًالقدسًالمفتوحةًً-قطاعًغزة ً

ً 32

ً %21.1

152

%100.0

ذكر ً

ً 122

ً %80.3

أنثى ً

ً 30

ً %19.7

152

%100.0

ً20سنةًإلىًأقلًمنًً30سنة ً

ً 21

ً %13.8

منًً30سنةًالىًأقلًمنًً40سنة ً

ً 59

ً %38.8

منًً40الىًأقلًمنًً50سنة ً

ً 47

ً %30.9

ً50سنةًفأكثر ً

ً 25

ً %16.4

152

%100.0

مدير/مساعدًمدير ً

ً 17

ً %11.2

رئيسًقسم ً

ً 33

ً %21.7

إداري ً

ً 77

ً %50.7

مبرمج/مصمم ً

ً 25

ً %16.4

152

%100.0

مكان العمل
المجموع
الجنس ً
المجموع

العمي ً

المجموع

المسمى الوظيف
المجموع
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المتغيي
عاداد سنوات الخبية ً

الفئة

العاداد

النسبة

أقلًمنًً5سنوات ً

ً 20

ً %13.2

منًً5إلىًأقلًمنًً10سنوات ً

ً 30

ً %19.7

منًً10إلىًأقلًمنًً15سنة ً

ً 51

ً %33.6

ً15سنةًفأكثر ً

ً 51

ً %33.6

152

%100.0

دكتوراه ً

ً4

ً %2.6

ماجستير ً

ً 49

ً %32.2

بكالوريوس ً

ً 72

ً %47.4

دبلومًمتوسطة ً

ً 23

ً %15.1

ثانويةًعامةًفأقل ً

ً4

ً %2.6

152

%100.0

هندسةًحاسوب/تكنولوجياًمعلومات/علومًحاسوب ً

ً 53

ً %34.9

إدارةًأعمال ً

ً 36

ً %23.7

محاسبة ً

ً 19

ً %12.5

تخصصاتًأخرى ً

ً 44

ً %28.9

152

%100.0

لًيوجد ً

ً 49

ً %32.2

ً3-1دورات ً

ً 66

ً %43.4

ً4دوراتًفأكثر ً

ً 37

ً %24.3

152

%100.0

المجموع

المؤهل العلم ً

المجموع

التخصص العلم ً
المجموع

عاداد الادويات التادييبية
المجموع

وفيماًيليًتوضيح اًلنتائجًخصائصًعينةًالبحثً،حيثًتوضحًالباحثةًهذهًالنتائجًوتبينًسببًحصولهاًعلىً

تلكًالنسبًمنًوجهةًنظرها.

 .1توزيع عينة البحث حسب مكان العمل
51.3%

60.0%
50.0%

27.6%
21.1%

40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

جامعة األزهر  -غزة الجامعة اإلسالمية -
جامعة القدس
غزة
المفتوحة  -قطاع غزة

شكل يقم ( :)12توزيع عينة البحث حسب مكان العمل

يتضحًمنًالبياناتًالواردةًفيًالجدولًرقمً(ً،)19والشكلًرقمً(ً)12والمتعلقةًبتوزيعًعينةًالبحثًحسبًمكانً
العملً،بأنًنصيبًالجامعةًاإلسالميةًكانًاألكبرًحيثًبلغتًنسبةًاألفرادًالعاملينًبالجامعةًاإلسالميةًمنً

عينةًالبحثً(ً)%51.3بواقعً(ً)78موظفً ً.
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وتعزو الباحثة ذلكًإلىًأن عددًالعاملينًاإلجماليًفيًالجامعةًاإلسالميةًأكبرًمنًجامعةًاألزهرً– ًغزةً
وجامعةًالقدسًالمفتوحةًً-غزةً،وبالتاليًفإنًعددًأفرادًالعينةًيتناسبًمعًعددًأفرادًالعاملينًاإلجماليً ً.
 .2توزيع عينة البحث حسب الجنس
80.3%

100.0%
80.0%
60.0%
40.0%

19.7%

20.0%
0.0%
ذكر

أنثى

شكل يقم ( :)13توزيع عينة البحث حسب الجنس

ً

يتضحًمنًالجدولًرقمً(ً،)19والشكلًرقمً(ً)13والمتعلقةًبتوزيعًأفرادًعينةًالبحثًحسبًمتغيرًالجنسً،أنً
غالبيةًأفرادًعينةًالبحثًكانواًمنًالذكورًبنسبةً(ً)%80.3بواقعً(ً)122موظفً،فيًحينًشكلتًاإلناثًمنً

عينةًالبحثًنسبةًتبلغً(ً)%19.7بواقعً(ً)30موظفةً ً.

وتيى الباحثة أنًذلك يعودًإلىًالعاداتًوالتقاليدًالسائدةًفيًالمجتمعًالفلسطيني ًوالتي ًتفضًل ًالذكورًعلىً
اإلناثًفيًالعملً،حيثًأنًقدراتًالذكورًتتمثلًبشكلًأكبر ًفيًتحملًضغوطًوظروفًالعملً،وهذاًيجعلً
عددًالعامالتًاإلناثًفيًالجامعاتًالثالثةًأقلًمنًعددًالعاملينًالذكورً ً.

وتتوافق ًهذه ًالبيانات ًمع ًالتقارير ًاإلحصائية ًالصادرة ًعن ًالجهاز ًالمركزي ًلإلحصاء ًالفلسطينيً ،حيثً
أصدرًالجهازًتقري ارًصحفي اًفيًيوليوً2014مًفيًاليومًالعالميًللسكانًأشارًفيهًإلىًوجودًفجوةًكبيرةًبينً
الذكورًواإلناثًفيًنسبةًالمشاركةًفيًالقوىًالعاملةًبينًاألفرادًً15سنةًفأكثرً،حيثًبلغتًالنسبةًً%71.7

للذكورً،مقابلًً%19.4لإلناث .والشكل رقم ( )14يوضح تلك النسب.

شكل يقم ( :)14نسبة المشايكة ي القوى العاملة حسب الجنس ،اليبع األول -2012اليبع األول 2014
المصاديwww.pcbs.gov.ps :
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 .3توزيع عينة البحث حسب العمي
50.0%

38.8%

40.0%

30.9%

30.0%
16.4%

20.0%

13.8%

10.0%
0.0%
 50سنة فأكثر

من  40الى أقل من من  30سنة الى أقل  20سنة إلى أقل من
 30سنة
من  40سنة
 50سنة

ً

شكل يقم ( :)15توزيع عينة البحث حسب العمي

تالحظًالباحثةًمنًالجدولًرقمً(ً،)19والشكلًرقمً(ً)15حولًتوزيعًأفرادًعينةًالبحثًحسبًمتغيرًالعمرً،

أنً(ً)%38.8منًإجماليًعينةًالبحثًتتراوحًأعمارهمًماًبينًً 30سنةًإلىًأقلًمنًً 40سنةًبواقعً(ً)59
موظفً،حيثًجاءتًهذهًالنسبةًبالمرتبةًاألولىً ً.
وتعزو الباحثة ذلكًإلى أنًالفئةًالعمريةًً 30سنةًإلىًأقلًمنًً 40سنةًتقعًفيًالعمرًالطبيعيًوالمنطقيً
للعملًاإلداريًوخاصةًالعملًعلىًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًحيثًأنهًيحتاجًلعاملينًلديهمًالمعرفةً
الجيدةًباستخدامًالحاسوبً ً.
بينماًمثلتًنسبةًاألفرادًالذينًتتراوحًأعمارهمًماًبينًً20سنةًإلىًأقلًمنًً30سنةً(ً)%13.8بواقعً(ً)21

موظفً،وجاءتًفيًالمرتبةًاألخيرةً .

وتيى الباحثةًأنًالفئةًالعمريةًً20سنةًإلىًأقلًمنًً30سنةًمنًالطبيعيًأنًتكونًنسبةًقليلةًحيثًأنًخريجً
البكالوريوسًيكونًعمرهًعلىًاألقلًً22سنةًعندًالتخرجً،ويحتاجًلعددًمنًالسنواتًلكتسابًالخبرةًوخوضً

سوقًالعملً .

 .4توزيع عينة البحث حسب المسمى الوظيف
60.0%

50.7%

40.0%
21.7%

16.4%

11.2%

20.0%
0.0%

مبرمج/مصمم

إداري

رئيس قسم

مدير/مساعد مدير

شكل يقم ( :)16توزيع عينة البحث حسب المسمى الوظيف

ً

يتضحًمنًالجدولًرقمً(ً،)19والشكلًرقمً(ً)16لتوزيعًأفرادًعينةًالبحثًحسبًالمسمىًالوظيفيً،بأنًمعظمً

أفرادًعينةًالبحثًمنًفئةًاإلداريينًوذلكًبنسبةً(ً)%50.7بواقعً(ً)77إداريً،أماًفيًالمرتبةًاألخيرةًجاءً

المدراءً ًومساعدينًالمدراءًبنسبةً(ً)%11.2وبواقعً(ً)17مديرًومساعدًمديرً ً.
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وتعزو الباحثة ذلكًإلى الستخدامًالكبيرًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًفيًمختلفًالدوائرًوالعماداتً،
حيثًأنًالجامعةًتسيرًمعظمًعملياتهاًالتيًتخصًالطلبةًوالعاملينًمستخدمةاًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمختلفةً،
مماًيجعلًفئةًاإلداريينًهيًالفئةًاألكبرًالمتعاملةًمعًهذهًالنظمً،ولًيقتصرًالتعاملًمعًالنظمًمعًرؤساءً

األقسامًأوًمديريًالدوائرً.وتيى الباحثةًأنًحصولًنسبةًفئةًالمبرمجينًوالمصممينًعلىًالنسبةًالقليلةًيرجعً
إلىًقلةًأعدادًالعاملينًفيًوحداتً ًومراكزًتكنولوجياًالمعلوماتًمقارنةاًبأعدادًالعاملينًالذينًيستخدمونًنظمً
المعلوماتًاإلداريةًفيًكافةًالدوائرًوالعماداتًاألخرىًالتيًتنفذًأعمالهاًمستفيدةًمنًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً

وتفسي الباحثة ًانخفاضًنسبةًفئةًالمدراءًورؤساءًاألقسامً،بأنًأعدادهمًأقلًمقارنةا ًبأعدادً
بالجامعةً.كماً ّ
اإلداريينًفيًالدوائرًوالعماداتً،وهذاًالتوزيعًالطبيعيًللعماداتًوالدوائرًاإلداريةًفيًالجامعات.

 .5توزيع عينة البحث حسب عاداد سنوات الخبية ي مجال العمل
33.6%

40.0%

33.6%

30.0%
19.7%
13.2%

20.0%
10.0%
0.0%

 15سنة فأكثر

من  10إلى أقل من من  5إلى أقل من  10أقل من  5سنوات
سنوات
 15سنة

ً

شكل يقم ( :)17توزيع عينة البحث حسب سنوات الخبية

تالحظًالباحثةًمنًالجدولًرقمً(ً،)19والشكلًرقمً(ً)17لتوزيعًأفرادًعينةًالبحثًحسبًعددًسنواتًالخبرةً
فيًمجالًالعملًبأنًغالبيةًأفرادًعينةًالبحثًبنسبةً(ً)%67.2وبواقعً(ً)102موظفً،تزيدًسنواتًخبرتهمً

عنًً10سنواتً .
وتيى الباحثة أن ًذلك ًيدلًعلىًأن ًاإلداريينًالعاملينًفيًالجامعة ًوالمستخدمين ًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةً
يتمتعونًبخبرةًجيدةًولديهمًمعرفةًكافيةًبنظامًالعمل ًفيًالجامعةًمماًيساهمًفيًزيادةًإدراكهمًألهميةًنظمً
المعلوماتًاإلداريةًوأهميةًاستخدامها.
 .6توزيع عينة البحث حسب المؤهل العلم
47.4%

50.0%
40.0%

32.2%

30.0%
20.0%

15.1%
2.6%

2.6%

10.0%
0.0%

ثانوية عامة فأقل

دبلوم متوسطة

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

شكل يقم ( :)18توزيع عينة البحث حسب المؤهل العلم
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ً

تالحظًالباحثةًمنًالجدولًرقمً(ً،)19والشكلًرقمً(ً)18لتوزيعًأفرادًعينةًالبحثًحسبًالمؤهلًالعلميً،أنً
معظمًأفرادًعينةًالبحثًبنسبةً(ً)%47.4حاصلينًعلىًدرجةًعلميةً"بكالوييوس"ًوقدًجاءتًفيًالمرتبةً
األولىً،بينماًبلغتًنسبةًالحاصلينًعلىًدرجةً"الادكتوياه"ً(ً)%2.6بواقعً(ً)4دكاترةً،ونفسًالنسبةًكانتً

لحملةًشهادةً"الثانوية العامة يأقل"ً،وحصلتاًعلىًالمرتبةًاألخيرةً ً.

وتفسي الباحثةًذلكًباهتمامًالجامعةًبتعيينًالمؤهلينًعلمي اًفيًالوظائفًاإلداريةًوخاصةًحملةًالبكالوريوسً
ّ
والماجستيرً.وتيى الباحثةًأنًذلكًيعودًإلىًتنوعًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتً،وتطورهاًمماًيحتاجً
إلىًموظفينًمؤهلينًلستخدامهاًوالتعاملًمعهاً.كماًتعزو الباحثة ًانخفاضًنسبةًحملةًالدكتوراهًإلىًطبيعةً

مجتمعًالبحثًوالذيًيستهدفًالعاملينًالذينًيستخدمونًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالعماداتًالدوائرًاإلداريةً،
باإلضافةًللعاملينًفيًوحداتًومراكزًتكنولوجياًالمعلوماتً،وبالتاليًفإنًالفئةًاألكبرًهمًاإلداريونً،منًحملةً

الماجستيرًوالبكالوريوسً،وانًوجودًنسبةًحملةًالدكتوراهًغالب اًماًتكونًللعاملينًذويًفئاتًالمسمىًالوظيفيً

(عميدًأوًرئيسًقسم)ً،وحسبًطبيعةًهيكليةًالجامعةًفإنًأعدادهمًأقلًمقارنةاًمعًاإلداريينًفيًالدوائرًالمختلفة.
 .7توزيع عينة البحث حسب التخصص العلم
34.9%

28.9%

23.7%

40.0%
30.0%
20.0%

12.5%

10.0%
0.0%
تخصصات أخرى

محاسبة

إدارة أعمال

هندسة
حاسوب/تكنولوجيا
معلومات/علوم حاسوب

شكل يقم ( :)19توزيع عينة البحث حسب التخصص العلم

ً

يتضحًمنًالجدولًرقمً(ً،)19والشكلًرقمً(ً)19لتوزيعًأفرادًعينةًالبحثًحسبًالتخصصًالعلميً،بأنًمعظمً
أفرادًعينةًالبحثًبنسبةً(ً)%34.9وبواقعً(ً)53موظفًتخصصهمًالعلميًهوً"هنادسة حاسوب /تكنولوجيا

معلومات /علوم حاسوب"ً،بينماًحصلًتخصصً"المحاسبة"ًعلىًالمرتبةًاألخيرةًبنسبةً(ً)%12.5بواقعً
(ً)19موظفً .
وتعزو الباحثة ذلكًإلىًاهتمامًالجامعةًبتعيينًمختصينًفيًمجالًالحاسوبًللعملًعلىًنظمًالمعلوماتً
اإلداريةًفيًالدوائرًوالعماداتًالمختلفةًفيًالجامعاتًمحلًالبحثً،معًاإلشارةًإلىًأنًهذهًالنسبةًتشيرًإلىً
العاملينًفيًالدوائرًوالعماداتًالمختلفةًولًتقتصرًعلىًالعاملينًفيًوحداتًومراكزًتكنولوجياًالمعلوماتً.

كماًتيى الباحثةًمنًهذهًالنتيجةًقدرةًالموظفينًمنًتخصصاتًأخرىًعلىًالتعاملًمعًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً
بالجامعةً،مماًيدلًعلىًسهولةًالتعاملًمعًالنظمًوعدمًتعقدهاً.وتشيي الباحثةًإلىًأنًقلةًنسبةًالعاملينًذويً
تخصص ًالمحاسبة ًيعود ًإلى ًطبيعة ًعمل ًالجامعة ًوطبيعة ًالنظم ًالمستخدمةً ،مما ًيجعل ًعددهم ًأقل ًمنً

التخصصاتًاألخرى.
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 .8توزيع عينة البحث حسب الادويات التادييبية الت تم الحصول عليها ي مجال أمن المعلومات
50.0%

43.4%
32.2%
24.3%

40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

 4دورات فأكثر

 3-1دورات

ال يوجد

ً

شكل يقم ( :)20توزيع عينة البحث حسب الادويات التادييبية

يتضحًمنًالجدولًرقمً(ً،)19والشكلًرقمً(ً)20لتوزيعًأفرادًعينةًالبحثًحسبًالدوراتًالتدريبيةًالتيًتمً

الحصولًعليهاًفيًمجالًأمنًالمعلوماتً،أنً(ً)%43.4منًأفرادًعينةًالبحثًتلقواًمنًدورةًإلىًثالثًدوراتً
فيًمجالًأمنًالمعلوماتً،وقدًجاءتًهذهًالنسبةًبالمرتبةًاألولىً،بينماًكانتًالمرتبةًاألخيرةًتحملًنسبةً

(ً)%24.3منًأفرادًعينةًالبحثًوهيًتمثلًاألفرادًالذينًتلقواًً4دوراتًفأكثرًفيًمجالًأمنًالمعلوماتً ً.
وتعزو الباحثة ذلكًإلىًاهتمامًعينةًالبحث ًبموضوعًأمنًالمعلوماتً،وادراكهمًألهميته ًوخاصةًمعًالتطورً

التكنولوجيًالذيًيشهدهًالعصرًالحاليً.كماًتيى الباحثةًأنًللجامعاتًدورًفعالًفيًتنميةًهذاًالهتمامًلدىً
العاملينًالذينًيستخدمونًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً .
ثانياً :نتائج تحليل مجاالت وأبعااد البحث
تعرضًالباحثةًفيماًيليًنتائجًتحليلًمجالتًوأبعادًالبحثً،حيثًتستعرضًفيًالبدايةًتحليلًالنتائجًالمتعلقةً
بالمجالًاألولًوالذيًيمثلًالمتغيرًالمستقلً(سياساتًأمنًالمعلومات)ً،ثمًتستعرضًنتائجًالتحليلًالمتعلقةً

بالمجالًالثانيًوالذيًيمثلًالمتغيرًالتابعً(فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية)ً ً.

ومنًالجديرًبالذكرًأنًالباحثةًتقومًبالتعليقًعلىًأعلىًفقرةً،وأدنىًفقرةًفيًنتائجًالتحليلًاإلحصائيًموضحةاً

سببًحص ًولهاًعلىًذلكًالترتيبًمنًوجهةًنظرهاً،كماًتبينًاتفاقًأوًاختالفًتلكًالنتائجًمعًنتائجًالدراساتً

السابقةً .

 .1تحليل النتائج المتعلقة بالمجال األول "أبعااد سياسات أمن المعلومات"
تستعرضًالباحثةًفيماًيليًالنتائجًالمتعلقةًبالمجالًاألولً"سياساتًأمنًالمعلومات"ً،وبناء ًعلىًذلكًفإنهاً
ا

تستعرضًنتائجًكلًبعدًمنًأبعادًالمجالًعلىًحدهً(دعمًاإلدارةًالعلياً،تقديرًمخاطرًأمنًالمعلوماتً،التدريبً

والتوعية ًبسياسات ًأمن ًالمعلوماتً ،فرض ًتنفيذ ًسياسات ًأمن ًالمعلوماتً ،مراجعة ًوتحديث ًسياسات ًأمنً

المعلومات)ً .
ً
ً
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أ .النتائج المتعلقة بالبعاد األول "ادعم اإلاداية العليا"
فيماًيليًعرضًألهمًنتائجًالتحليلًاإلحصائيًلفقراتًالبعدًاألولً"ادعم اإلاداية العليا"ًالذيًيندرجًتحتًالمجالً

األولً"سياسات أمن المعلومات"ً،حيثًتمًحسابًالوسطًالحسابيًوالنحرافًالمعياريًوالوزنًالنسبيًلكلً
فقرةًمنًفقراتًالبعدًومنًثمًتمًحسابًالوسطًالحسابيًوالنحرافًالمعياريًوالوزنًالنسبيًللدرجةًالكليةًللبعدً،
كماًتمًالتحققًمنًمساواةًمتوسطاتًاإلجابةًعلىًفقراتًالبعدًللقيمةً(ً)3التيًتعبرًعنًالدرجةًالحياديةً

باستخدامًاختبارً(ً،)One Sample T-Testوالجدولًرقمً(ً)20يوضحًنتائجًالتحليلً .
جادول يقم ( :)20نتائج التحليل اإلحصائ لفقيات البعاد األول "ادعم اإلاداية العليا"
م.

ً1
ً2
ً3
ً4
ً5
ً6
ً7
ً8

الفقية
تدرك ًاإلدارة ًالعليا ًفي ًالجامعة ًأهمية ًسياسات ًأمنً

المعلوماتً .

تدعم ًاإلدارة ًالعليا ًتطبيق ًسياسات ًأمن ًالمعلومات ًفيً

الجامعةً .

تدعمًاإلدارةًالعلياًوجودًدائرةًمتخصصةًبأمنًالمعلوماتً
فيًالجامعةً .

تهتمًاإلدارةًالعلياًبتعيينًمتخصصونًبأمنًالمعلوماتًفيً

الجامعةً .

سياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًمكتوبةًومعتمدةًمنً

اإلدارةًالعلياً .

تهتم ًاإلدارة ًالعليا ًبتوزيع ًسياسات ًأمن ًالمعلومات ًعلىً

العاملينً .

تعطي ًاإلدارة ًالعليا ًأولوية ًلسياسات ًأمن ًالمعلوماتً

بالمقارنةًمعًالسياساتًاألخرىً .

توفرًاإلدارةًالعلياًالميزانيةًالالزمةًإلعدادًوتطبيقًسياساتً
أمنًالمعلوماتًفيًالجامعةً .

الاديجة الكلية للبعاد

المتوسط

االنحياف

الوزن

قيمة

الحساب

المعيايي

النسب

اختباي t

القيمة

االحتمالية

التيتيب

sig

4.20

0.72

84%

20.53

0.000

1

4.07

0.78

81%

16.89

0.000

2

3.95

0.86

79%

13.61

0.000

3

3.81

0.83

76%

12.05

0.000

4

3.64

0.99

73%

8.01

0.000

5

3.55

0.95

71%

7.10

0.000

8

ً 3.59

0.94

72%

7.70

0.000

6

3.57

0.89

71%

7.85

0.000

7

3.80

0.68

76%

14.35

0.000

األوزان النسبية ي الجادول مقيبة ألقيب عاداد صحيح.

منًجدولًرقمً(ً)20أعالهً،يمكنًاستخالصًماًيليً :
أن الفقية األولى الت تنص على "تاديك اإلاداية العليا ي الجامعة أهمية سياسات أمن المعلومات" جاءت ي

الميتبة األولى ًمنًحيثًقيمةًالوسطًالحسابيًالتيًبلغتً(ً 4.20منًً،)5بوزنًنسبيًً %84ويشيرًذلكً
لوجودًاديجة ميتفعة جاداً من الموايقةًعلىًهذهًالفقرةًمنًقبلًأفرادًعينةًالبحثً،وذلكًتبع اًلجدولًرقمً(ً،)9
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والذي ًيوضحًمستوياتًالموافقةًعلىًفقراتًوأبعادًومجالتًالبحثً.وتيى الباحثة ًأنًهذاًيشيرًبدورةًإلىً
إدراكًاإلدارةًالعلياًفيًالجامعاتًألهميةًسياساتًأمنًالمعلوماتًمنًوجهةًنظرًأفرادًعينةًالبحثً .
وتعزو الباحثةًذلكًإلىًأنًإدراكًاإلدارةًالعلياًألهميةًسياساتًأمنًالمعلوماتًهوًحجرًاألساسًالذيًتنطلقً
منهًكافةًاإلجراءاتًالالزمةًوالتطبيقًالالزمًلدعمًسياساتًأمنًالمعلوماتً،ففيًحالًأدركتًاإلدارةًالعلياً
أهميةًسياساتًأمنًالمعلوماتًومدىًتأثيرهاًعلىًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةً،سيساعدهاًذلكًعلىًتقديمً
الدعمًبكافةًأشكالهًلتطبيقًهذهًالسياساتًفيًالجامعةً،مثلًتوفيرًالدعمًالماليً،توفيرًمتخصصينً،توزيعً
ً

السياساتًونشرهاًعلىًالعاملينً ً.

أما الفقية الساادسة من يقيات البعاد والت تنص على "تهتم اإلاداية العليا بتوزيع سياسات أمن المعلومات

على العاملين" جاءت ي الميتبة االخييةًمنًحيثًقيمةًالوسطًالحسابيًحيثًبلغًالوسطًالحسابيًلهذهًالفقرةً

(ً3.55منًً)5بوزنًنسبيًً،%71وتشيرًهذهًالقيمةًلوجودًاديجة ميتفعة من الموايقةًعلىًهذهًالفقرةًوذلكً
منًوجهةًنظرًأفرادًعينةًالبحثً .
وتيى الباحثة ًأن ًذلك ًيعود ًإلى ًأن ًالجامعة ًبحاجة ًإلعطاء ًاهتمام ًأكبر ًفي ًعملية ًتوزيع ًسياسات ًأمنً
المعلوماتًوتعميمهاًعلىًالعاملينًبشكلًمستمرً،حيثًاتضحًللباحثةًأثناءًالدراسةًالستطالعيةًالتيًقامتً

بهاًأنهًيوجدًعددًمنًالعاملينًليسًلديهمًمعرفةًكافيةًبالسياساتًالمكتوبةًألمنًالمعلوماتًفيًالجامعةً،وانماً
يهتمًالعاملونًبكيفيةًتطبيقًأمنًالمعلوماتًخاصةًفيًالعملياتًاللكترونيةًالخاصةًبهمًوبحساباتهمًالشخصيةً،

دونًالبحثًعنًاإلجراءاتًوالتعليماتًالمكتوبةً .

ويالحظًمنًخاللًالجدولًالسابقًأيض ا ًأنًقيمًاختبار( )Tللتحققًمنًأنًمتوسطًالجاباتًيزيدًعنًالقيمةً

(ً)3التيًتعبرًعنًالموقفًالحياديًألفرادًالعينةًأمًلً،كانتًجميعهاًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًً0.05
حيثًأنًقيمةً)ً،0.000ً(Sigوكانتًجميعًالمتوسطاتًتزيدًعنًالدرجةًالحياديةً(ً،)3ويشيرًذلكًإلىًأنً

متوسطًاإلجابةًعلىًكلًفقرةًمنًفقراتًالبعدًتزيدًعنًالقيمةً(ً)3زيادةًجوهريةًوذاتًدللةًإحصائيةًعندً

مستوىًً،0.05ويشيرًذلكًألنًموقفًأفرادًعينةًالبحثًتجاهًبعدً"ادعم اإلاداية العليا"ًيتجهًنحوًالموقفً
اإليجاب ً ً.
وبشكلًعامًيالحظًأنًالوسطًالحسابيًالعامًللبعدًككلًقدًبلغً(ً3.80منًً)5بوزنًنسبيًً%76ويشيرًذلكً

لوجواد اديجة ميتفعة من الموايقةًعلىًفقراتًبعدً"ادعم اإلاداية العليا"ًمنًقبلًأفرادًعينةًالبحثً .

وتعزو الباحثةًذلكًإلىًأنًاإلدارةًالعلياًفيًقطاعًالجامعاتًهيًإدارةًواعيةًومثقفةًمنًاألكاديميينًواإلداريينً
ومدركةًألهميةًأمنًالمعلوماتً،ومدىًتأثيرهًعلىًالحفاظًعلىًأمنًوسالمةًمعلوماتًالجامعةً.باإلضافةً

لوجودًمنصبًنائبًرئيسًالجامعةًشئونًتكنولوجياًالمعلوماتًفيًإدارةًالجامعاتً،وهذاًيدعمًالهتمامًبأمنً

المعلوماتًفيًالجامعةً .
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اتفقت ًهذهًالنتيجةًمعًدراسةً(الدنف(ً،)2013ً،تاية(ً،)2008ً،القحطاني(ً،)2008ً،العوضيً،ورينودً،
ً،)Sookdawoor, 2005(ً ،)Knapp, et al., 2009(ً ،)Kazemi, et al., 2012(ً ،)2007

(ً.)Karyda, et al., 2005وتعزو الباحثة ًهذهًالتفاقًلالهتمامًالدائمًوالمستمرًلدىًاإلدارةًالعلياًبتوفيرً

األمنًوالحمايةًلمعلوماتًالمؤسسةًمنًأيةًمخاطرًقدًتتعرضًلهاً،حيثًأنًاإلدارةًالعلياًتعتبرًصاحبةًقرارً

فيًالمؤسسةً،فهيًلهاًدورًكبيرًفيًنجاحًتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتًبكافةًمراحلهاً .

واختلفت ًهذهًالنتيجةًمعًدراسةً(ً)Mlangeni & Biermann, 2006والتيًذكرتًأنًاإلدارةًالعلياًتفتقرً
للمعرفة ًفي ًمجال ًسياسات ًأمن ًالمعلوماتً ،وغير ًمدركة ًألهمية ًهذه ًالسياساتً .وتيى الباحثة ًأن ًسببً

الختالفًيكمنًفيًاختالفًمجتمعًوبيئةًعملًالدراسةًحيثًأنًالدراسةًالمذكورةًقدًأجريتًعلىًالمؤسساتً

الحكومية.

ب .النتائج المتعلقة بالبعاد الثان "تقاديي مخاطي أمن المعلومات"
فيماًيليًعرضًألهمًنتائجًالتحليلًاإلحصائيًلفقراتًالبعدًالثانيً"تقاديي مخاطي أمن المعلومات"ًالذيًيندرجً

تحتًالمجالًاألولً"سياسات أمن المعلومات"ً،حيثًتمًحسابًالوسطًالحسابيًوالنحرافًالمعياريًوالوزنً

النسبيًلكلًفقرةًمنًفقراتًالبعدًومنًثمًحسابًالوسطًالحسابي ًوالنحرافًالمعياريًوالوزنًالنسبيًللدرجةً
الكليةًللبعدً،كماًتمًالتحققًمنًمساواةًمتوسطاتًاإلجابةًعلىًفقراتًالبعدًللقيمةً(ً)3التيًتعبرًعنًالدرجةً

الحياديةًباستخدامًاختبارً(ً،)One Sample T-Testوالجدولًرقمً(ً)21يوضحًنتائجًالتحليلً .
جادول يقم ( :)21نتائج التحليل اإلحصائ لفقيات البعاد الثان "تقاديي مخاطي أمن المعلومات"
م.

ً1
ً2

الفقية
تحدد ًالجامعة ًبشكل ًدوري ًالمخاطر ًالتي ًيمكن ًأنً

تتعرضًلهاًمعلوماتهاً .

تضعًالجامعةًالتدابيرًالحتياطيةًالتيًتحدًمنًمستوىً

تعرضًمعلوماتهاًللخطرً .

يوجدًلدىًالجامعةًآلياتًمناسبةًلمنعًعملياتًالوصولً

 ً 3غير ًالشرعية ً(غير ًالمرخص ًبها) ًللبيانات ًبواسطةً
العاملينً .

ً4
ً5
ً6

يتوفرًلدىًالجامعةًآلياتًمناسبةًلمنعًعملياتًاإلدخالً

المتعمدةًللبياناتًغيرًالسليمةًبواسطةًالعاملينً .

تقوم ًالجامعة ًبتحديث ًطرق ًحماية ًمعلوماتها ًتبعاً
للتغيراتًالحاصلةًفيًبيئةًالتكنولوجياً .

أعرفًاإلجراءاتًالتيًيجبًأنًأتبعهاًلتفاديًمخاطرً

أمنًالمعلوماتًفيًالجامعةً .

القيمة

المتوسط

االنحياف

الوزن

قيمة

الحساب

المعيايي

النسب

اختباي t

3.97

0.84

79%

14.18

0.000

4.03

0.83

81%

15.25

0.000

االحتمالية

التيتيب

4
3

sig

4.05

0.82

81%

15.82

0.000

2

3.91

0.81

78%

14.00

0.000

5

4.09

0.74

82%

18.17

0.000

1

3.66

0.89

73%

9.09

0.000
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م.

ً7

الفقية
تتناسب ًسياسات ًأمن ًالمعلومات ًمع ًالمخاطر ًالتيً

يمكنًأنًتتعرضًلهاًالمعلوماتًفيًالجامعةً .

يساعد ًوجود ًسياسات ًأمن ًالمعلومات ًفي ًتخفيضً

 ً 8المخاطر ًالتي ًيمكن ًأن ًتتعرض ًلها ًالمعلومات ًفيً
الجامعةًللحدًاألدنىً .

الاديجة الكلية للبعاد

المتوسط

االنحياف

الوزن

قيمة

الحساب

المعيايي

النسب

اختباي t

3.83

0.77

77%

13.27

القيمة

االحتمالية

التيتيب

sig
0.000

ً 4.09

0.69

82%

19.40

0.000

3.95

0.60

79%

19.60

0.000

6

1

األوزان النسبية ي الجادول مقيبة ألقيب عاداد صحيح.

يتضحًمنًخاللًالجدول ًرقم ً(ً،)21أنًالفقيتين الخامسة "تقوم الجامعة بتحاديث طيق حماية معلوماتها
تبعا للتغييات الحاصلة ي بيئة التكنولوجيا" والثامنة "يساعاد وجواد سياسات أمن المعلومات ي تخفيض

المخاطي الت يمكن أن تتعيض لها المعلومات ي الجامعة للحاد األادنى" جاءتا ي الميتبة األولى منًحيثً
قيمةًالوسطًالحسابيًالتيًبلغتً(ً 4.09منًً،)5بوزنًنسبيًً %82ويشيرًذلكًلوجودًاديجة ميتفعة من

الموايقةًعلىًهاتينًالفقرتينًمنًقبلًأفرادًعينةًالبحثً .
تيى الباحثة أنًحصولًالفقرةًالثامنةًعلىًالمرتبةًاألولىًيدلًعلىًالقتناعًالعاليًلدىًعينةًالبحثًبأنًوجودً
سياساتًأمنًالمعلوماتًيقللًالمخاطرًالتيًيمكنًأنًتتعرضًلهاًمعلوماتًالمؤسسةً،حيثًأنًإنشاءًسياساتً
أمنًالمعلوماتًيجبًأنًيتمًوفقًاًللمخاطرًالمحتملةًفيًالمؤسسةً،كماًأنهًيجبًإيجادًحلقةًالوصلًبينًهذهً
المخاطر ًوالسياساتً .كما ًتعزو الباحثة ًحصول ًالفقرة ًالخامسة ًأيضا ًعلى ًالمرتبة ًاألولى ًللتحديث ًالدائمً

للجامعاتًلطرقًحمايةًبياناتهاًمنًوجهةًنظرًعينةًالبحثً،ومواكبتهاًللتقنياتًالحديثةًللحفاظًعلىًمعلوماتهاً .

أماًالفقية الساادسة من يقيات البعاد والت تنص على "أعيف اإلجياءات الت يجب أن أتبعها لتفاادي مخاطي

أمن المعلومات ي الجامعة" جاءت ي الميتبة االخيية ًمنًحيثًقيمةًالوسطًالحسابيًالتيًبلغتً(ً3.66

منًً)5بوزنًنسبيًً،%73وتشيرًهذهًالقيمةًلوجودًاديجة ميتفعة من الموايقةًعلىًهذهًالفقرةًمنًوجهةًنظرً
أفرادًعينةًالبحثً .
وتعزو الباحثةًذلكًإلىًأنًالجامعاتًبحاجةًإليالءًاهتمامًأكبرًبعمليةًتوزيعًسياساتًأمنًالمعلوماتًعلىً
العاملينً،حيثًأنًهذهًالسياساتًهيًالمرشًدًللعاملينًحولًاإلجراءاتًالتيًيجبًأنًيتبعوهاًلحمايةًمعلوماتهمً .
ويالحظًمنًخاللًالجدولًالسابقًأيضا ًأنًقيمًاختبار( )Tللتحققًمنًأنًمتوسطًالجاباتًيزيدًعنًالقيمةً

(ً)3التيًتعبرًعنًالموقفًالحياديًألفرادًالعينةًأمًلً،كانتًجميعهاًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًً،0.05

وكانتًجميعًالمتوسطاتًتزيدًعنًالقيمةً(ً،)3ويعنيًذلكًأنًمتوسطًاإلجابةًعلىًكلًفقرةًمنًفقراتًالبعدً
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يزيدًعنًالقيمةً(ً)3زيادةًجوهريةً ًوذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًً،0.05ويشيرًذلكًإلىًأنًموقفًأفرادً
عينةًالبحثًتجاهًبعدً"تقاديي مخاطي أمن المعلوماتً"ًيتجهًنحوًالموقف اإليجاب .
وبشكلًعامًيالحظًأنًالوسطًالحسابيًالعامًللبعدًككلًبلغً(ً 3.95منًً)5بوزنًنسبيًً %79ويشيرًذلكً
لوجودًاديجة ميتفعة من الموايقةًعلىًفقراتًبعدً"تقاديي مخاطي أمن المعلومات"ًمنًقبلًأفرادًعينةًالبحثً ًً.
وتعزو الباحثة ًذلكًإلىًوجودًتخطيطًمستمرًومتابعةًدائمةًلمخاطرًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةً،حيثًأنً
الجامعاتًالثالثةًمحلًالبحثًمنًأقدمًالجامعاتًفيًقطاعًغزةً،وبهاًعددًمنًنظمًالمعلوماتًالتيًتضمً

معلوماتًوبياناتًهائلةً،فعلىًالجامعةًأنًتدرسًحمايتهاًباستمرارًوتحميهاًمنًأيًمخاطرًقبلًحصولهاً .

اتفقتًهذهًالنتائجًمعً(الصاحب(ً،)Sookdawoor, 2005(ً،)Knapp, et al., 2009(ً،)2013ً،الخطة

الستراتيجية ألمن المعلومات لجامعة كونكتيكتً .)2010 ،وتعزو الباحثة ًهذاًالتفاقًألهميةًتقديرًمخاطرً
أمنًالمعلوماتً،والتيًيترتبًعليهاًبعدًذلكًتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتً،فيجبًأنًتنطلقًالسياساتًمنً

عمليةًتحديدًالمخاطرًالتيًيمكنًأنًتتعرضًلهاًالمؤسسة.

واختلفت ًهذهًالنتائجًمعً(الزهرانيً)2008ً،الذيًتوصلًإلىًأنهًلًيوجدًإجراءاتًأمنيةًمكتوبةًكافيةً،وانً
وجدت ًهذه ًاإلجراءات ًاألمنية ًتكون ًمتأخرة ًمقارنة ًمع ًسرعة ًالتغير ًالتقنيً .كما ًواختلفت ًمع ً(القحطانيً،

ً) 2008والذيًرأىًأنًالتقنياتًالحديثةًوالتطورًالمتسارعًفيهاًيعتبرًعائقًمهمًفيًمعرفةًمهدداتًاألمنً

المعلوماتي .كما واختلفت مع (الغثبرً،والصبيحً)2012ً،حيثًأشارتًالدراسةًإلىًوجودًضعفًفيًعملياتً
تقييمًالمخاطرًوالثغراتًاألمنية .واختلفت معًدراسة (ً)Maynard, et al., 2002التيًأشارتًإلىًأنًعدمً
وجودًربطًبينًالمخاطرًالمحتملةًوسياساتًأمنًالمعلوماتًيعتبرًمنًالمشاكلًالتيًتواجهًالمؤسساتًأثناءً

تطويرًسياساتًأمنًالمعلوماتً.وتعزوًالباحثةًهذهًالختالفاتًإلىًاختالفًمجتمعًالدراسةًوبيئةًالعملً .
ج .النتائج المتعلقة بالبعاد الثالث "التادييب والتوعية بسياسات أمن المعلومات"

فيماًيليًعرضًألهمًنتائجًالتحليلًاإلحصائيًلفقراتًالبعدًالثالثً"التادييب والتوعية بسياسات أمن المعلومات"ً

الذي ًيندرج ًتحت ًالمجال ًاألول ً"سياسات أمن المعلومات"ً ،حيث ًتم ًحساب ًالوسط ًالحسابي ًوالنحرافً
المعياريًوالوزنًالنسبيًلكلًفقرةًمنًفقراتًالبعدًومنًثمًحسابًالوسطًالحسابيًوالنحرافًالمعياريًوالوزنً

النسبيًللدرجةًالكليةًللبعدً،كماًتمًالتحققًمنًمساواةًمتوسطاتًاإلجابةًعلىًفقراتًالبعدًللقيمةً(ً)3التيً
تعبرًعنًالدرجةًالحياديةًباستخدامًاختبارً(ً،)One Sample T-Testوالجدولًرقمً(ً)22يوضحًنتائجً

التحليلً .
ً
ً
ً
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جادول يقم ( :)22نتائج التحليل اإلحصائ لفقيات البعاد الثالث "التادييب والتوعية بسياسات أمن المعلومات"

ً2
ً3
ً4
ً5
ً6
ً7
ً8

تصدر ًالجامعة ًنشرات ًتثقيفية ًدورية ًعن ًأهمية ًأمنً

المعلوماتً .

لدي ًمعرفة ًبسياسات ًأمن ًالمعلومات ًالموجودة ًفيً
َّ

الجامعةً .

أعتبرًأنًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًواضحةً

وسهلةًالفهمً .

برامج ًتدريب ًوتوعية ًالعاملين ًبسياسات ًأمن ًالمعلوماتً

فيًالجامعةًدائمةًومستمرةً .

تنفذ ًالجامعة ًمحاضرات ًتدريب ًوتوعية ًإلزامية ًللعاملينً
حولًسياساتًأمنًالمعلوماتً .

توفر ًالجامعة ًميزانية ًلتدريب ًوتوعية ًالعاملين ًبسياساتً
أمنًالمعلوماتً .

توضح ًبرامج ًالتدريب ًوالتوعية ًنتائج ًمخالفتي ًلسياساتً

أمنًالمعلوماتًفيًالجامعةً .

يتوافقًمضمونًومحتوىًالبرامجًالتدريبيةًالخاصةًبأمنً
المعلوماتًمعًبيئةًومتطلباتًعملًالجامعةً .
الاديجة الكلية للبعاد

الحساب

المعيايي

النسب

اختباي t

االحتمالية

التيتيب

م.

ً1

الفقية

المتوسط

االنحياف

الوزن

قيمة

القيمة

3.72

1.06

74%

8.45

0.000

1

3.53

0.93

71%

6.94

0.000

3

3.54

0.86

71%

7.73

0.000

2

3.33

1.05

67%

3.85

0.000

6

3.16

1.10

63%

1.76

0.080

7

3.15

1.06

63%

1.76

0.080

8

3.34

0.98

67%

4.32

0.000

5

3.40

0.96

68%

5.17

0.000

4

3.40

0.80

68%

6.12

0.000

sig

األوزان النسبية ي الجادول مقيبة ألقيب عاداد صحيح.

يتضحًمنًخاللًالجدولًرقمً(ً،)22أنًالفقية األولى الت تنص على "تصادي الجامعة نشيات تثقيفية ادويية

عن أهمية أمن المعلومات" جاءت ي الميتبة األولىًمنًحيثًقيمةًالوسطًالحسابيًالتيًبلغتً(ً3.72منً
ً،)5بوزنًنسبيًً%74ويشيرًذلكًلوجودًاديجة ميتفعة من الموايقةًعلىًهذهًالفقرةًمنًقبلًأفرادًعينةًالبحثً .
وتيى الباحثةً أنًذلكًيعودًإلىًانتشارًالوعيًفيًالجامعاتًحولًأهميةًأمنًالمعلوماتً،والسعيًالدائمًنحوً
توعيةًالعاملينًبهذهًاألهمية ً،حيثًأن ًازديادًوعيًالعاملينًحولًأمنًالمعلوماتًله ًدورًكبيرًفي ًنجاحً
سياساتًأمنًالمعلوماتًوسرعةًتقبلًالعاملينًلهاً .
أماًالفقية الساادسة من يقيات البعاد والت تنص على "تويّي الجامعة ميزانية لتادييب وتوعية العاملين بسياسات

أمن المعلومات" جاءت ي الميتبة االخيية ًمنًحيثًقيمةًالوسطًالحسابيًحيثًبلغً(ً 3.15منًً)5بوزنً
نسبيًً،%63وتشيرًهذهًالقيمةًلوجودًاديجة متوسطة من الموايقةًعلىًهذهًالفقرةًمنًوجهةًنظرًأفرادًعينةً

البحثً .
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وتعزو الباحثةًذلكًإلىًأنًبعضًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةًتمرًبضائقةًماليةً،فبالتاليًيوجدًبعضً
القصورًلديهاًفيًصرفًميزانيتهاًعلىًبرامجًتدريبيةًوتوعويةًحولًأمنًالمعلوماتً،لوجودًأولويات ًأكثرً
أهميةًبالنسبةًللجامعةً .
ويالحظًمنًخاللًالجدولًالسابقًأيض ا ًأنًقيمًاختبار( )Tللتحققًمنًأنًمتوسطًاإلجاباتًيزيدًعنًالقيمةً

(ً)3التيًتعبرًعنًالموقفًالحياديًألفرادًالعينةًأمًلً،كانتًغالبيتهاًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًً،0.05
باستثناءًالفقرتينًالخامسةًوالسادسةًفقدًكانتًنتائجًاختبارهمًغيرًدالةًإحصائيةًوهذاًيشيرًلقبولًالفرضيةً

العدميةًالتيًتفترضًأنًمتوسطًاإلجاباتًيساويًالدرجةً(ً)3وعليهًموقفًأفرادًعينةًالبحث ًاتجاهًالفقرتينً
حياديً،وكانتًغالبيةًالمتوسطاتًتزيدًعنًالقيمةً(ً،)3ويشيرًذلكًإلىًأنًمتوسطًاإلجابةًعلىًكلًفقرةًمنً

فقراتًالبعدًتزيدًعنًالقيمةً(ً)3زيادةًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًً،0.05ويشيرًذلكًإلىًأنًموقفًأفرادً
عينةًالبحثًتجاهًبعدً"التادييب والتوعية بسياسات أمن المعلومات"ًيتجهًنحوًالموقف اإليجاب ً .
وبشكلًعامًيالحظًأنًالوسطًالحسابيًالعامًللبعدًككلًبلغً(ً 3.40منًً)5بوزنًنسبيًً %68ويشيرًذلكً

لوجودًدرجةًميتفعة من الموايقةًعلىًفقراتًبعدً"التادييب والتوعية بسياسات أمن المعلومات"ًمنًقبلًأفرادً
عينةًالبحثً ًً.
وتعزو الباحثةًذلكًإلىًوجودًاهتمامًمنًقبلًالجامعاتًنحوًتوعيةًالعاملينًوتدريبيهمًبخصوصًسياساتًأمنً
المعلوماتً،حيثًأنًتوعيةًالعاملينًوتدريبهم ًتزيدًمنًفهمهمًورؤيتهمًحولًأمنًالمعلوماتًوالمخاطرًالتيً
يمكنًأنًتهددهمًفيًالعملً،حيثًأنهمًالمتعاملونًباستمرارًمعًالمعلوماتً،وبالتاليًفهمًبحاجةًلتوعيةًدائمةً

ومستمرةً .
اتفقتًهذهًالنتائجًمعًكلًمنً(العوضيًورينودKazemi, (ً،)Knapp & Ferrante, 2012(ً،)2007ً،
Soodawoor, (ً،)Mlangeni & Biermann, 2006(ً،)Knapp, et al., 2009(ً،)et al., 2012

(ً،)Karyda, et al., 2005(ً،)2005الخطة الستراتيجية ألمن المعلومات لجامعة كونكتيكتً،)2010 ،
وتعزو الباحثةً هذاًالتفاقًألهميةًالتدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلوماتً،حيثًأنهًيعتبرًركيزةًأساسيةً
لفهمًوادراكًالعاملينًلمفهومًسياساتًأمنًالمعلوماتً،ومدىًأهميتهاً،وكيفيةًتطبيقهاً ً.
واختلفت ًهذهًالنتائجًمعًكلًمنً(التومً )2013ً،الذيًأشارتًدراستهًإلىًقلةًوعيًالعاملينًوقلةًتدريبهمً
بخصوصًأمنًالمعلوماتً،وكذلكًاختلفتًمعً(القرشيً )2011ً،التيًأشارتًإلىًعدمًوجودًرضاًتامًمنً

الموظفينًتجاهًتدريبهمًعلىًأمنًالمعلومات(ً.الزهرانيً)2008ً،الذيًتوصلتًدراستهًإلىًنقصًالوعيًلدىً
المستخدمينًحولًخطورةًأمنًالمعلوماتً،وعدمًكفاءةًالتدريبًللعاملينً.كما ًاختلفتًمعًدراسة ً(القحطانيً،

ً ) 2008التي ًتوصلت ًإلى ًأن ًنقص ًالتدريب ًحول ًأمن ًالمعلومات ًيعتبر ًمن ًالمعوقات ًالتي ًتهدد ًأمنً
المعلوماتً.وكذلكًدراسةً(ً)Jorro, 2011التيًتوصلتًإلىًنقصًالكفاءاتًالمدربةًفيًحقلًأمنًالمعلوماتً.
وأيض اًاختلفتًمعًدراسةً(الغثبرً،والصبيحً)2012ً،التيًأشارتًإلىًوجودًضعفًفيًبرامجًالتدريبًوالتوعية.
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واختلفتًمع (ً)Maynard, et al., 2002التيًاعتبرتًنقصًالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلوماتًمنًالمشاكلً

التيًتواجهًالمؤسساتًأثناءًتطويرًسياساتًأمنًالمعلومات .وتعزو الباحثةًهذاًالختالفًإلىًاختالفًمجتمعً

البحثًوبيئةًالعملً.كماًتيى الباحثة ًأنهًبالرغمًمنًحصولًبعدًالتدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلوماتً
علىًنسبةًً %68وتعتبرًاحصائيا ًبأنهاًنسبةًمرتفعةً،لكنهًيعتبرًالبعدًاألضعفًلسياساتًأمنًالمعلوماتً
مقارنةًمعًاألبعادًاألخرىً،وأنهًبحاجةًلتحسينًوتطويرًللوصولًلمستوىًأفضلً .

اد .النتائج المتعلقة بالبعاد اليابع "ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات".
فيماًيليًعرضًألهمًنتائجًالتحليلًاإلحصائيًلفقراتًالبعدًالرابعً" ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات ً"ً

الذي ًيندرج ًتحت ًالمجال ًاألول ً"سياسات أمن المعلومات"ً ،حيث ًتم ًحساب ًالوسط ًالحسابي ًوالنحرافً
المعياريًوالوزنًالنسبيًلكلًفقرةًمنًفقراتًالبعدًومنًثمًحسابًالوسطًالحسابيًوالنحرافًالمعياريًوالوزنً
النسبيًللدرجةًالكليةًللبعدً،كماًتمًالتحققًمنًمساواةًمتوسطاتًاإلجابةًعلىًفقراتًالبعدًللقيمةً(ً)3التيً

تعبرًعنًالدرجةًالحياديةًباستخدامًاختبارً(ً،)One Sample T-Testوالجدولًرقمً(ً)23يوضحًنتائجً

التحليلً .

جادول يقم ( :)23نتائج التحليل اإلحصائ لفقيات البعاد اليابع "ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات"
القيمة

المتوسط

االنحياف

الوزن

قيمة

3.83

0.93

77%

11.03

0.000

3.86

1.00

77%

10.55

0.000

2

 ً 3تتابعًالجامعةًالتزاميًبتطبيقًسياساتًأمنًالمعل ًومات3.64 ً .

1.03

73%

7.66

0.000

6

3.69

0.99

74%

8.59

0.000

4

3.49

1.09

70%

5.50

0.000

7

3.68

0.95

74%

8.83

0.000

5

3.91

0.92

78%

12.25

0.000

1

3.73

0.80

75%

11.17

0.000

م.

ً1
ً2

ً4
ً5

الفقية
ًعلي ًاللتزام ًبتطبيق ًسياسات ًأمنً
تفرض ًالجامعة
َّ
المعلوماتً .

ترجعًالجامعةًإلىًسياساتًأمنًالمعلوماتًعندًحدوثً
اختراقاتًأمنيةًفيًمعلوماتهاً .

تعاقبني ًالجامعة ًفي ًحال ًمخالفتي ًلسياسات ًأمنً

المعلوماتً .

تعتبرًالجامعةًأنًاللتزامًبسياساتًأمنًالمعلوماتًمنً

أهمًالعواملًفيًتقييمًأدائيً .

 ً 6أنفذًسياساتًأمنًالمعلوماتًبتطبيقًق ارراتًإداريةً .
ً7

أنفذًسياساتًأمنًالمعلوماتًبتطبيقًتعليماتًالكترونيةً
مثلً(تغييرًكلمةًسرًحسابهم)ً .
الاديجة الكلية للبعاد

الحساب

المعيايي

النسب

اختباي t

االحتمالية

التيتيب

3

sig

األوزان النسبية ي الجادول مقيبة ألقيب عاداد صحيح.

يتضحًمنًخاللًالجدولًرقمً(ً،)23أنًالفقية السابعة واألخيية الت تنص على "أنفّذ سياسات أمن المعلومات

بتطبيق تعليمات الكتيونية مثل (تغييي كلمة سي حسابهم)" جاءت ي الميتبة األولىًمنًحيثًقيمةًالوسطً
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الحسابيًالتيًبلغتً(ً3.91منًً،)5بوزنًنسبيًً%78ويشيرًذلكًلوجودًدرجةًمرتفعةًمنًالموافقةًعلىًهذهً
الفقرةًمنًقبلًأفرادًعينةًالبحثً .
تيى الباحثة ًأنًذلكًيعودًإلىًاهتمامًالعاملينًبالتطبيقًالفعليًلسياساتًأمنًالمعلوماتًعلىًأجهزتهمًفيً
العملًللحفاظًعلىًأمنًالمعلوماتً،وربماًقدًيولواًالموضوعًاهتماماًأكبرًمنًاهتمامهمًباإلجراءاتًوالتعليماتً
المكتوبةً .
أماًالفقية الخامسة من يقيات البعاد والت تنص على "تعتبي الجامعة أن االلتزام بسياسات أمن المعلومات

من أهم العوامل ي تقييم أادائ " جاءت الميتبة االخييةًمنًحيثًقيمةًالوسطًالحسابيًحيثًبلغً(ً3.49منً

ً)5بوزنًنسبيًً،%70وتشيرًهذهًالقيمةًلوجودًاديجة ميتفعة من الموايقة ًعلىًهذهًالفقرةًمنًوجهةًنظرً
أفرادًعينةًالبحثً .
تعزو الباحثة ًذلكًإلىًأنًإدارةًالجامعةًلًتقومًبتضمينًاللتزامًبسياساتًأمنًالمعلوماتًضمنًالعواملً
التقييميةًللعاملينًفيًالجامعةً،وترىًالباحثةًأنًسببًذلكًربماًيعودًللقصورًفيًتوزيعًسياساتًأمنًالمعلوماتً
علىًالعاملينًباستمرارً،وأنهًفيًحالًتضمينًاللتزامًبسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًضمنًعواملً

تقييمًاألداءً،فإنًذلكًسيعززًمنًاهتمامًالعاملينًبهاًواللتزامًبهاً ًوتطبيقهاًباستمرار.

ويالحظًمنًخاللًالجدولًالسابقًأيضا ًأنًقيمًاختبار( )Tللتحققًمنًأنًمتوسطًالجاباتًيزيدًعنًالقيمةً

(ً)3التيًتعبرًعنًالموقفًالحياديًألفرادًالعينةًأمًلً،كانتًجميعهاًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًً،0.05

وكانتًجميعًالمتوسطاتًتزيدًعنًالقيمةً(ً،)3ويشيرًذلكًإلىًأن ًمتوسطًالجابةًعلىًكلًفقرةًمنًفقراتً

البعدًيزيدًعنًالقيمةً(ً)3زيادةًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًً،0.05ويشيرًذلكًإلىًأنًموقفًأفرادًعينةً

البحثًتجاهًبعدً"ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات"ًيتجهًنحوًالموقف اإليجاب ً .

وبشكلًعامًيالحظًأنًالوسطًالحسابيًالعامًللبعدًككلًبلغً(ً 3.73منًً)5بوزنًنسبيًً %75ويشيرًذلكً

لوجودًاديجة ميتفعة من الموايقةًعلىًفقراتًبعدً"ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات"ًمنًقبلًأفرادًعينةً
البحثً ًً.
تعزو الباحثة ًذلك ًإلىًأنًحمايةًالمعلوماتًفيًالجامعة ًوالحفاظ ًعلىًأمنهاًيتطلب ًفرض ًتنفيذًالعاملينً
لسياساتًأمنًالمعلوماتًمنًقبلًاإلدارةًالعلياً،حيثًأنًالعاملينًفيًحالًلمًيجدواًإجراءاتًتحكمًعمليةً
مخالفةًالقواعدًاألمنيةً،ولمًيجدواًعقابا ًيطبقًفيًحالًانتهاكًأمنًالمعلوماتًفإنهمًسيتمادواًفيًسلوكهمً

السلبيًتجاهًأمنًالمعلوماتً .

اتفقت ًهذهًالنتائجًمعًكلًمن ًدراسةً(الصاحبً )2013ً،التيًأشارتًإلىًضرورةًالتزامًالعاملينًبسياساتً
أمنًالمعلوماتً،كماًاتفقتًمعًدراسةً(تايةً)2008ً،التيًتوصلتًإلىًأنًنسبةًعاليةًمنًالعاملينًيلتزمونً
بسياساتًأمنًالمعلوماتً.وتعزو الباحثة ً هذاًالتفاقًإلىًأنًالدراستينًالسابقتينًهماًدراستينًمحليتينً،أيً
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تتشابهًالظروفً،وخاصةًأنًدراسةً(الصاحبً)2013ً،قدًأجريتًعلىًقطاعًالجامعاتً.واتفقتًأيضاًالدراسةً
معًدراسات ً(العوضيً،ورينودً)Knapp, et al., 2009(ً،)Knapp & Ferrante, 2012(ً،)2007ً،

وتيى الباحثةًأنًهذاًالتفاقًيعودًإلىًأهميةًفرضًتنفيذًالسياساتًوالتأكدًمنًتطبيقهاًبشكلًجيدًفيًالمؤسسةً .

اختلفت ًهذه ًالنتائجًمعًكلًمنً(التوم(ً،)2013ً،الزهرانيً،)2008ً،و(أبوًكميلً،)2011ً،التيًتوصلتً
إلىًأنًمنًالمخاطرًالرئيسيةًالتيًتواجهًالعاملينًفيًالجامعةًعدمًوجودًسياساتًواضحةًمدعومةًمنًاإلدارةً

العلياًحولًتغييرًكلماتًالسرًبشكلًدوريً،كماًأوضحتًنتائجً(الزهرانيً)2008ً،إلىًأنًعدمًالهتمامً

والالمبالةًمنًقبلًالعاملينًتعتبرًمنًالمعوقاتًالتيًتحدًمنًتأمينًالمعلوماتً.كماًأشارتًنتائجًدراسةً(أبوً
كميلً)2011ً،إلىًعدمًوجودًإجراءاتًرقابيةًصارمةًومشددةًفيًالتعاملًمعًأمنًالمعلوماتً.وكذلكًاختلفتً
معًدراسةً(ً)Maynard, et al., 2002التيًتوصلتًإلىًأنًعدمًوجودًفرضًلتنفيذًسياساتًأمنًالمعلوماتً
يعتبرًمنًأهمًالمشاكلًالتيًتواجهًالحصولًعلىًسياساتًأمنًمعلوماتًفعالةً.وتعزو الباحثةًهذاًالختالفً

إلىًاختالفًعينةًالبحثًوبيئةًالعملً،حيثًأنًدراسةً(الزهرانيً)2008ً،قدًاستهدفتًالمديريةًالعامةًللمباحثً
وبالتأكيدًيختلفًنظامًالعملًوسنًالقوانينًفيًهذاًالقطاعًعنًقطاعًالجامعاتً،ودراسةً(أبوًكميلً)2011ً،

قدًأجريتًعلىًقطاعًالمصارفً،أماًدراسةً(التومً)2013ً،فهيًحالةًدراسيةًفيًالجامعةًاإلسالميةًواستهدفتً
العاملينًفيًقطاعًتكنولوجياًالمعلوماتًوليسًالعاملينًعلىًنظمًالمعلوماتًبشكلًخاصً .
ه .النتائج المتعلقة بالبعاد الخامس "مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات".
فيماًيليًعرضًألهمًنتائجًالتحليلًاإلحصائيًلفقراتًالبعدًالخامسً"مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات"ً

الذي ًيندرج ًتحت ًالمجال ًاألول ً"سياسات أمن المعلومات"ً ،حيث ًتم ًحساب ًالوسط ًالحسابي ًوالنحرافً
المعياريًوالوزنًالنسبيًلكلًفقرةًمنًفقراتًالبعدًومنًثمًحسابًالوسطًالحسابيًوالنحرافًالمعياريًوالوزنً
النسبيًللدرجةًالكليةًللبعدً،كماًتمًالتحققًمنًمساواةًمتوسطاتًاإلجابةًعلىًفقراتًالبعدًللقيمةً(ً)3التيً

تعبرًعنًالدرجةًالحياديةًباستخدامًاختبار ً(ً،)One Sample T-Testوالجدولًرقمً(ً)24يوضحًنتائجً
التحليلً .
جادول يقم ( :)24نتائج التحليل اإلحصائ لفقيات البعاد الخامس "مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات"
م.

ً1
ً2
ً3

الفقية
يوجد ًجهة ًمحددة ًومعروفة ًمسئولة ًعن ًمراجعةً

سياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًوتحديثهاً .

تقوم ًالجامعة ًبمراجعة ًوتحديث ًسياسات ًأمنً

المعلوماتًبشكلًدوريً .

تقوم ًالجامعة ًبتحديث ًسياسات ًأمن ًالمعلومات ًتبعاً
للتطوراتًوالتغيراتًالتكنولوجيةًالعالميةً .
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الحساب
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4.10

0.82

82%

16.52

0.000

1

3.88

0.87

78%

12.52

0.000

3

3.94

0.86

79%

13.56

0.000
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م.

ً4
ً5

الفقية
يوجد ًجهة ًمحددة ًومعروفة ًمسئولة ًعن ًمراجعةً

سياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًوتحديثهاً .

تقوم ًالجامعة ًبمراجعة ًوتحديث ًسياسات ًأمنً

المعلوماتًبشكلًدوريً .

الاديجة الكلية للبعاد
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3.54

1.07

71%

6.24

0.000

4

3.24

1.01

65%

2.90

0.004

5

3.74

0.75

75%

12.11

0.000

األوزان النسبية ي الجادول مقيبة ألقيب عاداد صحيح.

يتضحًمنًخاللًالجدولًرقمً(ً،)24أنًالفقية األولى الت تنص على "يوجاد جهة محادادة ومعيوية مسئولة

عن مياجعة سياسات أمن المعلومات ي الجامعة وتحاديثها" جاءت ي الميتبة األولىًمنًحيثًقيمةًالوسطً

الحسابيًالتيًبلغتً(ً 4.10منًً،)5بوزنًنسبيًً %82ويشيرًذلكًلوجودًاديجة ميتفعة من الموايقة ًعلىً
هذهًالفقرةًمنًقبلًأفرادًعينةًالبحثً .
تعزو الباحثة ذلكًإلىًوجودًمراكزًووحداتًتكنولوجياًالمعلوماتًفيًالجامعاتًمحلًالبحثً،كماًأنًبعضهاً
يتضمنًدائرةًخاصةًبأمنًالمعلوماتً،وترىًالباحثةًأنًوجودًهذهًالمراكزًوالوحداتًقدًيتضمنهًغالبًا ًًوجودً

عاملينًذويًخبرةًفيًمجالًأمنًالمعلوماتً .

أماًالفقية الخامسة واألخيية من يقيات البعاد والت تنص على "تقوم الجامعة بمياجعة وتحاديث سياسات أمن

المعلومات بشكل ادويي" جاءت ي الميتبة االخييةًمنًحيثًقيمةًالوسطًالحسابيًحيثًبلغً(ً3.24منًً)5

بوزنًنسبيًً،%65وتشيرًهذهًالقيمةًلوجودًدرجةًمتوسطة من الموايقةًعلىًهذهًالفقرةًمنًوجهةًنظرًأفرادً

عينةًالبحثً .
تعزو الباحثة ذلكًإلىًأنًالعاملينًغيرًمطًلعينًبشكلًكاملًعلىًكافةًالتحديثاتًالتيًتطرأًعلىًسياساتً
أمنًالمعلوماتً،وترىًالباحثةًأنًالسببًفيًذلكًهوًعدمًتوزيعًسياساتًأمنًالمعلوماتًبشكلًكاملًومستمرً
علىًالعاملينًوذلكًحسبًآراءًعينةًالبحثً.كماًوتشيرًالباحثةًأنهًمنًالمحتملًأنًالجامعاتًتقومًبالمراجعةً
والتحديثًللسياساتًعندًحدوثًتغيراتًمعينةًأوًحدوثًطارئًأيًعندًالضرورةًوليسًبشكلًدوريًحسبً

فترةًمحددةً ً.
ويالحظًمنًخاللًالجدولًالسابقًأيض ا ًأنًقيمًاختبار( )Tللتحققًمنًأنًمتوسطًالجاباتًيزيدًعنًالقيمةً

(ً)3التيًتعبرًعنًالموقفًالحياديًألفرادًالعينةًأمًلً،كانتًجميعهاًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًً،0.05
وكانتًجميعًالمتوسطاتًتزيدًعنًالقيمةً(ً،)3ويشيرًذلكًإلىًأن ًمتوسطًالجابةًعلىًكلًفقرةًمنًفقراتً

البعدًيزيدًعنًالقيمةً(ً)3زيادةًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًً،0.05ويشيرًذلكًإلىًأنًموقفًأفرادًعينةً

البحثًتجاهًبعدً"مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات"ًيتجهًنحوًالموقف اإليجاب ً .
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وبشكلًعامًيالحظًأنًالوسطًالحسابيًالعامًللبعدًككلًبلغً(ً 3.74منًً)5بوزنًنسبيًً %75ويشيرًذلكً

"ًمنًقبلًأفرادً
ً
لوجودًاديجة ميتفعة من الموايقة ًعلىًفقراتًبعدً"مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات
عينةًالبحثً ًً.
تعزو الباحثةًذلك إلىًأنًالتطورًالتكنولوجيًالمتسارعً،والتغيراتًالمستمرةًفيًأعمالًالمؤسساتًتجعلًعمليةً
مراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلوماتًأم ارًضروري اًوهام اً،للتأكدًمنًتكاملًوجودةًالسياساتًوتوافقهاًمعً

التغيراتًالمختلفةً .

اتفقت ًهذه ًالنتائج ًمعًكلًمن ً(الصاحب(ً ،)2013ً ،الغثبرً ،والصبيح(ً ،)2012ً ،تاية(ً،)2008ً ،نبيً،

وآخرون(ً،)2010ً،القحطانيًً.)Knapp, et al., 2009(ً،)Knapp & Ferrante, 2012(ً،)2008ً،

وتعزو الباحثة ًهذاًالتفاقًألهميةًمراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلوماتً،وذلكًتبع ا ًللظروفًالمتقلبةً
والمتغيرةً،وخاصةًمعًالتطورًالتكنولوجيًالذيًيشهدهًالعالمًيوم اًبعدًيومً .

اختلفتًهذهًالنتائجًمعًدراسةً(ً)Hekkila, 2009التيًتوصلتًإلىًأنًأغلبًالمؤسساتًصغيرةًومتوسطةً
الحجم ًل ًتقوم ًبمراجعة ًسياسةًأمن ًالمعلومات ًبشكلًسنويً.وتعزو الباحثة ًهذاًالختالف ًلختالف ًبيئةً
العملً،حيثًأنهاًتستهدفًالشركاتًالقانونيةً،وتبينًالدراسةًأنًالمراجعةًالسنويةًتتمًفقطًفيًالشركاتًكبيرةً

الحجمً .

وييما يل ملخصاً لنتائج تحليل األبعااد الخمسة لمجال سياسات أمن المعلومات:
ومماًسبقً،فإنًالجدولًرقمً(ً)25يلخصًنتائجًتحليلًاألبعادًالمكونةًللمجالًاألولً"سياسات أمن المعلومات"ً،

حيثًيتضحًمنًخاللًالجدولًأنًبعدً" تقاديي مخاطي أمن المعلومات"ًجاءًفيًالمرتبةًاألولىًبوسطًحسابيً

(ً3.95منًً)5ووزنًنسبيً(ً،)%79وفيًالمرتبةًالثانيةًجاءًبعدً"ادعم اإلاداية العليا"ًبوسطًحسابيً(ً3.80
منًً)5ووزنًنسبيً(ً،)%76وفيًالمرتبةًالثالثةًجاءًبعدً"مياجعة وتحاديث سياسة أمن المعلومات"ًبوسطً
حسابيً(ً 3.74منًً)5ووزنًنسبيً(ً،)%75أماًفيًالمرتبةًالرابعةًفقدًجاءًبعدً"فرضًتنفيذًسياسة ًأمنً

المعلومات"ًبوسطًحسابيً(ً3.73منًً)5ووزنًنسبيً(ً،)%75وفيًالمرتبةًاألخيرةًجاءًبعدً"التادييب والتوعية
بسياسات أمن المعلومات"ًبوسطًحسابيً(ً3.40منًً)5ووزنًنسبيً(ً،)%68ويشيي ذلك ال موايقة أييااد

عينة البحث على أبعااد سياسات أمن المعلومات.
كماًوبلغًالوسطًالحسابيًللدرجةًالكليةًلمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتً(ً3.72منًً)5بوزنًنسبيً(ً،)%74
وتشيرًهذهًالقيمةًلوجودًدرجةًميتفعة من الموايقةًمنًقبلًأفرادًعينةًالبحثًعلىً"سياسات أمن المعلومات"ً

فيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً .
ً
ً
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جادول يقم ( :)25ملخص نتائج التحليل اإلحصائ ألبعااد سياسات أمن المعلومات
القيمة

المتوسط

االنحياف

الوزن

قيمة

الحساب

المعيايي

النسب

اختباي t

 ً 1دعمًاإلدارةًالعليا ً

3.80

0.68

76%

14.35

0.000

 ً 2تقديرًمخاطرًأمنًالمعلومات

3.95

0.60

79%

19.60

0.000

1

 ً 3التدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلومات

3.40

0.80

68%

6.12

0.000

5

 ً 4فرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلومات

3.73

0.80

75%

11.17

0.000

4

 ً 5مراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات

3.74

0.75

75%

12.11

0.000

3

3.72

0.60

74%

14.71

0.000

البعاد

م.

الاديجة الكلية للمجال

االحتمالية

التيتيب
2

sig

األوزان النسبية ي الجادول مقيبة ألقيب عاداد صحيح.

تعزو الباحثة حصولًتقديرًمخاطرًأمنًالمعلوماتًعلىًالترتيبًاألولًفيًأبعادًسياساتًأمنًالمعلوماتً،
حيثًأنهًالمنطلقًالرئيسيًالذينًتنطلقًمنهًتحديدًسياساتًأمنًالمعلوماتً،فعندًتقديرًمخاطرًأمنًالمعل ًوماتً

يصبحًلدىًالمؤسسةًاإلمكانيةًاألكبرًللتعرفًعلىًاحتياجاتهاًاألمنيةًالمناسبةًوانشاءًسياساتهاًاألمنيةًالالزمةً.

ويترتبًعلىًذلكًدعمًاإلدارةًالعلياًلهذهًالسياساتًبعدًإنشائهاً،واجراءًالعملياتًالمختلفةًعليهاًمثلًفرضً
تنفيذهاًومراجعتهاًوتحديثهاًوتدريبًوتوعيةًالعاملينًبخصوصهاً ً.
ويتضح للباحثةًهناًوجودًإدراكًودعمًلسياساتًأمنًالمعلوماتًمنًاإلدارةًالعلياً،ووجودًواضحًلعمليةًتقديرً
لمخاطرًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةً،لكنًتحتاجًالجامعةًبذلًجهودًأكبرًفيًهذهًالعملياتًوالمراحلًالتيً

تليهاًمنًمراحلًسياساتًأمنًالمعلوماتً،حيثًيتضحًمنًالنتائجًأنًالتدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلوماتً

حصلتًعلىًالمرتبةًاألخيرةًبوزنًنسبيًً،%68مماًيدلًعلىًأنًالعاملينًلًيوجدًلديهمًالمعرفةًوالوعيً
الكافيًحولًسياساتًأمنًالمعلوماتً .
والجدولًرقمً(ً)26يلخصًاتفاقًواختالفًنتائجًمجالً"سياساتًأمنًالمعلومات"ًمعًالدراساتًالسابقةً :
جادول يقم ( :)26اتفاق واختالف نتائج مجال سياسات أمن المعلومات مع الادياسات السابقة

م.
ً1

أبعااد مجال "سياسات

الادياسات السابقة الت اتفقت نتائجها مع

الادياسات السابقة الت اختلفت

أمن المعلومات"

نتائج هذا البحث

نتائجها مع نتائج هذا البحث

ادعم اإلاداية العليا

(الدنف(ً،)2013ً،تاية(ً،)2008ً،القحطانيMlangeni & Biermann, ( ً،
(ً،)2008العوضيً،ورينودً،)2007ً،
(Knapp, et (ً،)Kazemi, et al., 2012

ً،)Sookdawoor, 2005(ً،)al., 2009
(ً )Karyda, et al., 2005
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ً )2006

م.
ً2

أبعااد مجال "سياسات

الادياسات السابقة الت اتفقت نتائجها مع

الادياسات السابقة الت اختلفت

أمن المعلومات"

نتائج هذا البحث

نتائجها مع نتائج هذا البحث

تقاديي مخاطي أمن
المعلومات

ً3

التادييب والتوعية
بسياسات أمن
المعلومات

(الصاحبKnapp, et al., (ً،)2013ً،

(الزهراني(ً،)2008ً،القحطانيً،

( ،)Sookdawoor, 2005(ً،)2009الخطة
الستراتيجية ألمن المعلومات لجامعة
كونكتيكتً )2010 ،

(ً،)2008الغثبرً،والصبيحً،
Maynard, et al., (ً،)2012

(العوضيًورينودKnapp & (ً،)2007ً،

(التوم( ،)2013ً،القرشي)2011ً،

Kazemi, et al., (ً،)Ferrante, 2012

(الزهراني( ،)2008ً،القحطانيً،

ً،)Knapp, et al., 2009(ً،)2012

( ،)Jorro, 2011( ،)2008الغثبرً،

(ً،)Mlangeni & Biermann, 2006

والصبيحً ً،)2012ً،

(Karyda, et (ً،)Soodawoor, 2005

ً4

ييض تنفيذ سياسات
أمن المعلومات

ً )2002

(ً )Maynard, et al., 2002

(ً،)al., 2005الخطة الستراتيجية ألمن
المعلومات لجامعة كونكتيكتً )2010 ،
(الصاحب(ً ،)2013ً ،تاية( ً،)2008ً ،التوم(ً،)2013ً،الزهرانيً،)2008ً،
(العوضيً ،ورينود Knapp & (ً ،)2007ً ،و(أبوًكميلMaynard, (ً،)2011ً،
ً )et al., 2002 Knapp, et al., (ً ،)Ferrante, 2012

ً .)2009

ً5

مياجعة وتحاديث
سياسات أمن
المعلومات

(الصاحب( ،)2013ً ،الغثبرً ،والصبيحً )Hekkila, 2009( ً،
( ،)2012تاية(ً ،)2008ً ،نبيً ،وآخرونً،
(ً ،)2010القحطانيKnapp & (ً،)2008ً ،
Knapp, et al., (ً ،)Ferrante, 2012

ً )2009

 .2تحليل النتائج المتعلقة بالمجال الثان "ياعلية نظم المعلومات اإلادايية"
فيماًيليًعرضًألهمًنتائجًالتحليلًاإلحصائيًلفقراتًالمجالًالثانيًالذيًيمثلًالمتغيرًالتابعًضمنًهذاً

البحثً"ياعلية نظم المعلومات اإلاداييةً"ً،حيثًتمًحسابًالوسطًالحسابيًوالنحرافًالمعياريًوالوزنًالنسبيً
لكلًفقرةًمنًفقراتًالمجالًومنًثمًحسابًالمتوسطًالحسابيًالعامًوالنحرافًالمعياريًوالوزنًالنسبيًللدرجةً
الكليةًللمجالً،كماًتمًالتحققًمنًمساواةًمتوسطاتًاإلجابةًعلىًفقراتًالمجالًللقيمةً(ً)3التيًتعبرًعنً

الدرجة ًالحيادية ًباستخدام ًاختبار ً(ً ،)One Sample T-Testوالجدول ًرقم ً(ً )27يوضح ًنتائج ًالتحليلً

المتعلقةًبفقراتًالمجالً .
ً
ً
ً
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جادول يقم ( :)27نتائج التحليل اإلحصائ لفقيات بالمجال الثان " ياعلية نظم المعلومات اإلادايية "
المتوسط الحساب

االنحياف المعيايي

الوزن النسب

قيمة اختباي t

4.00

0.72

80%

17.15

0.000

7

3.95

79% ً 0.70

16.72

0.000

9

3.98

0.78

80%

15.57

0.000

8

4.01

0.77

80%

16.18

0.000

6

4.01

0.73

80%

16.94

0.000

6

4.03

0.85

81%

14.97

0.000

5

4.20

0.72

84%

20.53

0.000

1

11

تقومًالجامعةًبتحديث نظمًالمعلوماتًاإلداريةًوصيانتها بشكل مستمر4.06 ً ً.

0.81

81%

16.17

0.000

4

12

توجد دائرة مستقلة لنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةً .

4.07

0.94

81%

13.98

0.000

3

13

يوجد مركز للدعم الفنيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةً .

4.17

0.87

83%

16.50

0.000

2

0.57 4.03

81%

22.33

0.000

2
3
4
5
6
7
8
9
10

التلفًأوًالتخريبً .

تحتويًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًعلىًمميزاتًتعملًعلىً

حمايةًالمعلوماتًوتقليلًاألخطاءً .

تتوفر ًالقدرة ًلدى ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًفي ًالجامعة ًعلى ًاثباتً

التصرفاتًالخاصةًبتهديدًأوًتسريبًالمعلوماتً .

تقدمًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًمعلوماتًآمنةًودقيقةً .
توفر ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًفي ًالجامعة ًمعلومات ًمالئمة ًوتلبيً

متطلباتًالعملً .

تحسن ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًفي ًالجامعة ًمن ًانتاجية ًالعمل ًفيً
الجامعةً .

توفرًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًالمعلوماتًالالزمةًفيًالزمنً
والوقتًالمناسبينً .

تدرسًالجامعةًحالتًالختراقًأوًالتسريبًالتيًتتمًفيًنظمًمعلوماتهاً

اإلداريةًوتستفيدًمنهاً .

تتخذًالجامعةًالعقوباتًالرادعةًبحقًمنًيسربًأوًيصلًإلىًمعلوماتً
غيرًمخولًلهًالوصولًإليهاًفيًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً .

تعطي ًالجامعة ًصالحيات ًالدخول ًلنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًحسبً

المستوىًاإلداريً .

الاديجة الكلية للمجال

األوزان النسبية ي

الجادول مقيبة ألقيب عاداد صحيحً .

sig

3.90

0.78

78%

14.27

0.000

10

1

تتوفرًالوسائلًالكافيةًلحمايةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًمنً

القيمة االحتمالية

3.95

0.80

79%

14.70

0.000

9

م.

التيتيب

4.00

0.81

80%

15.30

0.000

7

الفقية

يتضحًمنًخاللًالجدولًرقمً(ً،)27بأنًالفقية العاشية والت تنص على "تعط الجامعة صالحيات الادخول

لنظم المعلومات اإلادايية حسب المستوى اإلادايي" جاءت ي الميتبة األولى منًحيثًقيمةًالمتوسطًالحسابيً

لإلجاباتًوالتيًبلغتً(ً4.20منًً،)5بوزنًنسبيًً%84ويشيرًذلكًلوجودًاديجة ميتفعة جاداً من الموايقةً
علىًهذهًالفقرةًمنًقبلًأفرادًعينةًالبحثً .

تعزو الباحثة ًذلكًإلى ًطبيعةًالعملًاإلداريًفيًالجامعة ًحيثًأنًمجتمع ًالبحثًيتكونًمن ًالعاملينًالذينً
يستخدمون ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًبالجامعة ًوالعاملين ًفي ًوحدات ًومراكز ًتكنولوجيا ًالمعلوماتً ً ،وتختلفً
128

مسئولياتًهؤلءً العاملينًحسبًالمستوىًاإلداريً،كماًتختلفًأنواعًهذهًالنظمًحسبًطبيعةًعملًالدوائرً
وحسبًالتخصصًوالدرجةًالعلميةًلهؤلءًالعاملينً،فبتاليًتعطىًالصالحياتًحسبًالمستوىًاإلداريً .
بينماًالفقية الثالث من يقيات المجال والت تنص على "تتويي القادية لادى نظم المعلومات اإلادايية ي الجامعة

على اثبات التصييات الخاصة بتهادياد أو تسييب المعلومات" جاءت ي الميتبة االخييةًمنًحيثًقيمةًالوسطً

الحسابيًحيثًبلغً(ً3.90منًً)5وبوزنًنسبيًً،%78وتشيرًهذهًالقيمةًلوجودًاديجة ميتفعة من الموايقةً
عليهاًمنًقبلًأفرادًعينةًالبحثً .
تعزو الباحثة ًذلك ًإلى ًتطور ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًالمستخدمة ًفي ًالجامعات ًمحل ًالبحثً ،ومواكبتهاً
للتكنولوجياًواتباعهاًأل ساليبًحمايةًمتطورةً،حيثًأنًهذهًالنظمًتتعاملًمعًبياناتًومعلوماتًمختلفةًتحتاجً

لحمايةًعاليةًمنًأيًتهديداتًأوًتسريباتً،وفيًحالًحدوثًأيًتهديدًأمنيًأوًتسريبًلمعلوماتًيجبًأنً

يكونًالنظامًمهيأًإلثباتًوكشفًهذهًالتصرفات.
ويالحظًمنًخاللًالجدولًالسابقًأيضا ًأنًقيمًاختبار( )Tللتحققًمنًأنًمتوسطًالجاباتًيزيدًعنًالقيمةً

(ً)3التيًتعبرًعنًالموقفًالحياديًألفرادًالعينةًأمًلً،كانتًجميعهاًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًً،0.05

وكانتًجميعًالمتوسطاتًتزيدًعنًالقيمةً(ً،)3ويشيرًذلكًلنًمتوسطًالجابةًعلىًكلًفقرةًمنًفقراتًالمجالً

يزيدًعنًالقيمةً(ً)3زيادةًذاتًدللةًاحصائيةًعندًمستوىًً،0.05ويشيرًذلكًلنًموقفًأفرادًعينةًالبحثً

تجاهًالمجالً"ياعلية نظم المعلومات اإلادايية"ًيتجهًنحوًالموقف اإليجاب ً .

وبشكلًعامًيالحظًأنًالوسطًالحسابيًالعامًللمجالًككلًبلغً(ً4.03منًً)5بانحرافًمعياريً(ً)0.57ووزنً

نسبيًً%81ويشيرًذلكًلوجودًدرجةًميتفعة من الموايقةًعلىًفقراتًمجالً"ياعلية نظم المعلومات اإلادايية"ً
منًقبلًأفرادًعينةًالبحثً .
تعزو الباحثة ذلكًإلىًقدرةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًعلىًتحقيقًأهدافهاًفيًالجامعاتًمحلًالبحثً،وترىً
الباحثةًأنًوجودًمراكزًووحداتًتكنولوجياًالمعلوماتًفيًالجامعةًيلعبًدو ارًمهم اًفيًذلكً،حيثًأنهاًتسعىً
بشكلًدائمًلمتابعةًهذهًالنظمًوتطويرهاًوتوفيرًالحمايةًالالزمةًلهاً .

اتفقت هذهًالنتائجًمعً(أبوًعمر(ً،)2009ً،واديً،وغنيم(ً،)2007ً،الراشدي(ً،)2013ً،آلًمرادً،)2012ً،
(عبدًالرزاق(ً،)2011ً،عبدويان(ً،)2010ً،الشقرانًً،وعاشور(ً،)2010ً،الخشاليً،والقطبً،)2007ً،

(األحمدً.)2002ً،وتيى الباحثة ًأنًهذاًالتفاقًيعودًألهميةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًكافةًمجتمعاتً
الدراساتًالسابقةً،وبالتاليًفهيًبحاجةًإلىًأنًتكونًنظمًفعالةًوتحققًأهدافهاًبشكلًيرضيًمستخدميها.
والجدولًرقمً(ً)28يلخصًاتفاقًواختالفًنتائجًمجالً"فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية"ًمعًنتائجًالدراساتً

السابقةً :
ً
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جادول يقم ( :)28اتفاق واختالف نتائج مجال ياعلية نظم المعلومات اإلادايية مع الادياسات السابقة

م.

ياعلية نظم المعلومات

الادياسات السابقة الت اتفقت نتائجها

الادياسات السابقة الت اختلفت

اإلادايية

مع نتائج هذا البحث

نتائجها مع نتائج هذا البحث

 ً 1ياعلية نظم المعلومات
اإلادايية

أبوًعمر(ً،)2009ً،واديً،وغنيمً،
(ً،)2007الراشدي(ً،)2013ً،آلً

مراد(ً،)2012ً،عبدًالرزاقً،)2011ً،

(عبدويان(ً،)2010ً،الشقرانًً،

لًيوجدًاختالف ً

وعاشور(ً،)2010ً،الخشاليً،والقطبً،

(ً،)2007األحمد)2002ً،

ثالثاً :اختباي ومناقشة ييضيات البحث
تستعرضًالباحثةًفيماًيليًنتائجًاختبارًالفرضياتًالثالثةًالرئيسيةًللبحثً،باإلضافةًللفرضياتًالفرعيةً.حيثً

أنًالفرضيةًاألولىًتختبرًوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةًبينًالمتغيرًالمستقلً(سياساتًأمنًالمعلومات)ً

بأبعادهًالخمسةً،والمتغيرًالتابعً(فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية)ً.أماًالفرضيتينًالثانيةًوالثالثةًتختبرانًوجودً

فروق ًذات ًدللة ًإحصائية ًبين ًاستجابات ًالمبحوثين ًعلى ًمجالي ًسياسات ًأمن ًالمعلومات ًوفاعلية ًنظمً
المعلوماتًاإلدارية.
 .1الفيضية اليئيسة األولى:

تنصًالفرضيةًالرئيسةًاألولىًعلىً"يوجاد عالقة ذات اداللة احصائية عناد مستوى اداللة ( )α ≥ 0.05بين

سياسات أمن المعلومات وياعلية نظم المعلومات اإلادايية ي الجامعات الفلسطينية ي قطاع غزة".

ويتفرعًمنًهذهًالفرضيةًخمسًفرضياتًفرعيةً،وقدًتمًالتحققًمنًصحتهاًمنًخاللًحسابًمعاملًارتباطً
ًوالمجال ًالثاني ً"ياعلية نظم
بيرسون ًلقياس ًالعالقة ًبين ًأبعاد ًالمجال ًاألول ً"سياسات أمن المعلومات" ً

المعلومات اإلادايية.

منًناحيةًإحصائيةً،فإنهًيتمًاختبارًالفرضيةًالعدميةً(ً)Hoالتيًتفترضًعدمًوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةً،
مقابلًالفرضيةًالبديلةً(ً) H1التيًتفترضًوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةً،ويتمًالحكمًعلىًنتيجةًالختبارً

بناءًعلىًقيمةًمستوىًالدللةًالمحسوبةًلالختبارً(ً،)Sigكماًيليً :
ا

 في ًحال ًكانت ًقيمة ً(ً )Sigأقل ًمن ًمستوى ًً ،0.05يتم ًرفض ًالفرضية ًالعدمية ًوالتوصل ًلصحةًالفرضية ًالبديلةً ،ويقال ًعندها ًأن ًالختبار ًمعنويً ،ويعني ًذلك ًوجود ًعالقة ًحقيقية ًوذات ًدللةً

إحصائية.

 فيًحالًكانتًقيمةً(ً)Sigأعلىًمنًً،0.05يتمًقبولًالفرضيةًالعدميةً،ويعنيًذلكًعدمًوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةً .
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وفيماًيليًنتائجًاختبارًالفرضيةًالرئيسةًاألولىًوالفرضياتًالفرعيةًالتابعةًلهاًللتحققًمنًوجودًعالقةًبينً

المتغيرات ًالمستقلة ً(ادعم اإلاداية العليا ،تقاديي مخاطي أمن المعلومات ،التادييب والتوعية بسياسات أمن

المعلومات ،ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات ،مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات) ،والمتغيرًالتابعً
المتمثلًفيً"ياعلية نظم المعلومات اإلادايية"ً .
أ .بالنسبة للفيضية الفيعية األولى:

"يوجاد عالقة ذات اداللة احصائية عناد مستوى اداللة ( )α ≥ 0.05بين ادعم اإلاداية العليا لسياسات أمن

المعلومات وياعلية نظم المعلومات اإلادايية ي الجامعات الفلسطينية ي قطاع غزة".
بلغًمعاملًارتباطًبيرسونًبينًالمتغيرًالمستقلً"ادعم اإلاداية العليا"ًوالمتغيرًالتابعً"ياعلية نظم المعلومات

اإلادايية"ً)rً=0.578(ً،وكانًهذاًالرتباطًدالًإحصائياًعندًمستوىًً0.05حيثًبلغتًقيمةًالدللةًالمحسوبةً

(ً،)Sig = 0.000ويشيرًذلكًلوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةًبينًدعمًاإلدارةًالعلياًوفاعليةًنظمًالمعلوماتً
اإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً.وبذلكًتستنج الباحثة ييض الفيضية العادمية وقبول الفيضية

الباديلة ( )H1الت تفتيض "وجواد عالقة ذات اداللة احصائية عناد مستوى اداللة ( )α ≥ 0.05بين ادعم

اإلاداية العليا لسياسات أمن المعلومات وياعلية نظم المعلومات اإلادايية ي الجامعات الفلسطينية ي قطاع

غزة"ً،وهذهًالنتيجةًتتفقًمعًفرضيةًالباحثة ،والجدولًرقمً(ً)29يوضحًذلكً .
جادول يقم ( :)29نتيجة اختباي العالقة بين ادعم اإلاداية العليا وياعلية نظم المعلومات اإلادايية
المتغيي التابع

المتغيي المستقل

ياعلية نظم المعلومات اإلادايية ً
عاداد اإلجابات

معامل ايتباط بييسون

مستوى الاداللة

ً 152

ً *0.578

ً 0.000

()N

ادعم اإلاداية العليا

()r

()Sig.

*دالةًإحصائيةًعندًمستوىًً .0.05

تعزو الباحثة ًذلكًإلىًضرورةًاهتمامًاإلدارةًالعلياًودعمهاًلسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًمنًخاللً
دعم ًانشاء ًهذه ًالسياساتً ،وتطبيقها ًوتطويرها ًباستمرارً ،حيث ًأن ًذلك ًيضمن ًاهتمام ًالعاملين ًبهاًً ،وهذاً

يةًوالسعيًنحوًزيادةًفاعليةًهذهًالنظمً،منً
ينعكسًبشكلًإيجابيًعلىًاهتمامًالجامعةًبنظمًالمعلوماتًاإلدار ً
خاللًتطويرًقدراتًهذهًالنظمًوتوفيرًكافةًسبلًالحمايةًالمناسبةًلهاً .
ب .بالنسبة للفيضية الفيعية الثانية:

"يوجاد عالقة ذات اداللة احصائية عناد مستوى اداللة ( )α ≥ 0.05بين تقاديي مخاطي أمن المعلومات وياعلية
نظم المعلومات اإلادايية ي الجامعات الفلسطينية ي قطاع غزة".
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بلغًمعاملًارتباطًبيرسونًبينًالمتغيرًالمستقلً"تقاديي مخاطي أمن المعلومات"ًوالمتغيرًالتابعً"ياعلية نظم

المعلومات اإلادايية"ً)rً=0.670(ً،وكانًهذاًالرتباطًدالًإحصائي ا ًعندًمستوىًً 0.05حيثًبلغتًقيمةً
الدللة ًالمحسوبة ً(ً ،)Sig = 0.000ويشير ًذلكًلوجود ًعالقة ًذاتًدللة ًإحصائية ًبين ًتقدير مخاطر أمن

المعلومات ًوفاعلية نظم المعلومات اإلدارية ًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً.وبذلك تستنج الباحثة
ييض الفيضية العادمية وقبول الفيضية الباديلة ( )H1الت تفتيض "وجواد عالقة ذات اداللة احصائية عناد

مستوى اداللة ( )α ≥ 0.05بين تقاديي مخاطي أمن المعلومات وياعلية نظم المعلومات اإلادايية ي الجامعات

الفلسطينية ي قطاع غزة "ً،وهذهًالنتيجةًتتفقًمعًفرضيةًالباحثة ،والجدولًرقمً(ً)30يوضحًذلكً .
جادول يقم ( :)30نتيجة اختباي العالقة بين تقاديي مخاطي أمن المعلومات وياعلية نظم المعلومات اإلادايية
المتغيي التابع
المتغيي المستقل

ياعلية نظم المعلومات اإلادايية ً
عاداد اإلجابات

معامل ايتباط بييسون

مستوى الاداللة

ً 152

ً *0.670

ً 0.000

()N

تقاديي مخاطي أمن المعلومات

()r

()Sig.

*دالةًإحصائيةًعندًمستوىًً .0.05

تيى الباحثة ًأنهًلكيًتقومًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبتحقيقًأهدافهاًوتكونًفعالةً،يجبًأنًتتوفرًلديهاًكافةً
الوسائلًلحمايةًمعلوماتهاً،ويجبًأنًتوفرًمعلوماتًآمنةًودقيقةًللمستخدمينًوهذاًيتطلبًأنًتكونًالجامعةً

علىًعلمًمسبقًودراسةًواسعةًلكافةًالمخاطرًالتيًيمكنًأنًتتعرضًلهاًهذهًالنظمً،وكيفيةًالتعاملًمعًهذهً
المخاطرًفيًحالًحدوثهاً .
ج .بالنسبة للفيضية الفيعية الثالثة:

"يوجاد عالقة ذات اداللة احصائية عناد مستوى اداللة ( )α ≥ 0.05بين التادييب والتوعية بسياسات أمن
المعلومات وياعلية نظم المعلومات اإلادايية ي الجامعات الفلسطينية ي قطاع غزة".

"ًوالمتغيرًالتابعً
بلغًمعاملًارتباطًبيرسونًبينًالمتغيرًالمستقلً"التادييب والتوعية بسياسات أمن المعلومات ً

"ياعلية نظم المعلومات اإلادايية"ً)rً=0.545(ً،وكانًهذاًالرتباطًدالًإحصائي اًعندًمستوىًً 0.05حيثً

بلغتًقيمةًالدللةًالمحسوبةً(ً،)Sig = 0.000ويشيرًذلكًلوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةًبينًالتدريبً
والتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً.

وبذلك تستنتج الباحثة ييض الفيضية العادمية وقبول الفيضية الباديلة ( )H1الت تفتيضً"وجواد عالقة ذات
اداللة احصائية عناد مستوى اداللة ( )α ≥ 0.05بين التادييب والتوعية بسياسات أمن المعلومات وياعلية

نظم المعلومات اإلادايية ي الجامعات الفلسطينية ي قطاع غزة"ً ،وهذهًالنتيجةًتتفق معًفرضيةًالباحثة،

والجدولًرقمً(ً)31يوضحًذلكً .
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جادول يقم ( :)31نتيجة اختباي العالقة بين التادييب والتوعية بسياسات أمن المعلومات وياعلية نظم المعلومات اإلادايية
المتغيي التابع
المتغيي المستقل

التادييب والتوعية بسياسات أمن المعلومات

ياعلية نظم المعلومات اإلادايية
عاداد اإلجابات

معامل ايتباط بييسون

مستوى الاداللة

()N

()r

()Sig.

ً 152

ً *0.545

ً 0.000

*دالةًإحصائيةًعندًمستوىًً .0.05

تعزو الباحثة ذلكًإلىًأهميةًتوفرًوعيًوتدريبًعاليًلدىًمستخدميًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًحولًسياساتً
أمنًالمعلوماتً،حيثًأنهمًيستخدمون ًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًخاللًعملهمًاليوميًوالروتينيًفيًالجامعةً
فيجبًأنًيكونواًعلىًدرايةًعاليةًبكيفيةًالتعاملًمع ًالنظامًمعًالحفاظًعلىًالمعلوماتً،كماًأنهمًيجبًأنً
يكونواًعلىًمعرفةًوفهمًواضحًبخصوصًأيًسياساتًجديدةً،حيثًأنًذلكًيساهمًفيًتحقيقًأهدافًالنظامً

وزيادةًفاعليتهً .

اد .بالنسبة للفيضية الفيعية اليابعة:

"يوجاد عالقة ذات اداللة احصائية عناد مستوى اداللة ( )α ≥ 0.05بين ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات
وياعلية نظم المعلومات اإلادايية ي الجامعات الفلسطينية ي قطاع غزة".

بلغًمعاملًارتباطًبيرسونًبينًالمتغيرًالمستقلً"ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات"ًوالمتغيرًالتابعً"ياعلية

نظم المعلومات اإلادايية"ً)rً=0.709(ً،وكانًهذاًالرتباطًدالًإحصائي اًعندًمستوىًً0.05حيثًبلغتًقيمةً

الدللةًالمحسوبةً(ً،)Sig = 0.000ويشيرًذلكًلوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةًبينًفرضًتنفيذًسياساتً
أمن ًالمعلومات ً ًوفاعلية ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًفي ًالجامعات ًالفلسطينية ًفي ًقطاع ًغزةً .وبذلك ًتستنتج

الباحثة ييض الفيضية العادمية وقبول الفيضية الباديلة ( )H1الت تفتيض "وجواد عالقة ذات اداللة احصائية
عناد مستوى اداللة ( )α ≥ 0.05بين ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات وياعلية نظم المعلومات اإلادايية

ي الجامعات الفلسطينية ي قطاع غزة"ً،وهذهًالنتيجةًتتفقًمعًفرضيةًالباحثة ،والجدولًرقمً(ً)32يوضحً

ذلك.
جادول يقم ( :)32اختباي العالقة بين ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات وياعلية نظم المعلومات اإلادايية
المتغيي التابع

المتغيي المستقل

ياعلية نظم المعلومات اإلادايية
عاداد اإلجابات

معامل ايتباط بييسون

مستوى الاداللة

ً 152

ً *0.709

ً 0.000

()N

ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات

()r

()Sig.

*دالةًإحصائيةًعندًمستوىًً .0.05

تيى الباحثة ًأن ًفرض ًتنفيذ ًسياسات ًأمن ًالمعلومات ًعلى ًالعاملين ًالمستخدمين ًلنظم ًالمعلومات ًاإلداريةً
والعاملينًفيًمراكزًووحداتًتكنولوجياًالمعلوماتًبالجامعةً،يساهمًبشكلًفعالًفيًالتزامًالعاملينًبالتعاملً
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الجيدًمعًنظمًالمعلوماتً،دونًإجراءًأيًمخالفاتًأوًاختراقاتً.حيثًأنًفرضًتنفيذًهذهًالسياساتًيمكنًأنً
يؤديًبإجراءاتًفصلًوعقوباتًللعاملينًالذينًينتهجونًسلوك ا ًسلبي ا ًومخالف ا ًتجاهًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً

بالجامعةً .

ه .بالنسبة للفيضية الفيعية الخامسة:

"يوجاد عالقة ذات اداللة احصائية عناد مستوى اداللة ( )α ≥ 0.05بين مياجعة وتحاديث سياسات أمن
المعلومات وياعلية نظم المعلومات اإلادايية ي الجامعات الفلسطينية ي قطاع غزة".

بلغًمعاملًارتباطًبيرسونًبينًالمتغيرًالمستقلً"مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات"ًوالمتغيرًالتابعً

"ياعلية نظم المعلومات اإلادايية"ً)rً=0.667(ً،وكانًهذاًالرتباطًدالًإحصائيا ًعندًمستوىًً 0.05حيثً
بلغتًقيمةًالدللةًالمحسوبةً(ً،)Sig = 0.000ويشيرًذلكًلوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةًبينًمراجعة

وتحديثًسياساتًأمنًالمعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً.

وبذلك تستنتج الباحثة ييض الفيضية العادمية وقبول الفيضية الباديلة ( )H1الت تفتيضً"وجواد عالقة ذات
اداللة احصائية عناد مستوى اداللة ( )α ≥ 0.05بين مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات وياعلية نظم

المعلومات اإلادايية ي الجامعات الفلسطينية ي قطاع غزة"ً،وهذهًالنتيجةًتتفقًمعًفرضيةًالباحثة ،والجدولً
رقمً(ً)33يوضحًذلك.
جادول يقم ( :)33اختباي العالقة بين مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات وياعلية نظم المعلومات اإلادايية
المتغيي التابع

ياعلية نظم المعلومات اإلادايية ً

المتغيي المستقل

عاداد اإلجابات

معامل ايتباط بييسون

مستوى الاداللة

ً 152

ً *0.667

ً 0.000

()N

مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات

()r

()Sig.

*دالةًإحصائيةًعندًمستوىًً .0.05

تعزو الباحثة ذلكًإلىًالتطورًالتكنولوجيًالمستمرًالذيًيشهدهًالعالمً،والذيًينعكسًعلىًالتقنياتًوالنظمً
المستخدمةًفيًالجامعاتً.ولكيًتضمنًالجامعةًالحصولًعلىًنظمًمعلوماتًإداريةًفعالةًيجبًأنًتكونً

مطلعةًباستمرارًعلىًالتحديثاتًالتيًتطرأًفيًالمجالًالتكنولوجيً،وتقومًبتحديثًسياساتًأمنًالمعلوماتً
يةًبناءً
بناءًعليهاًلتضمنًأمنًوحمايةًنظمًمعلوماتهاً،وقدًتحتاجًلتحديثاتًوصيانةًفيًنظمًالمعلوماتًاإلدار
ا
ا
علىًتحديثًالسياساتًً.كماًتيى الباحثةًأنًالجامعاتًفيًتطورًمستمرًفيًأعمالهاً،فيجبًأنًتقومًالجامعاتً
بشكلًدوريًبمراجعةًهذهًالسياساتًوالتأكدًمنًصالحيتهاًومناسبتهاًلماًوضعتًمنًأجله.
ً

وييما يل ملخصاً الختباي الفيضيات الفيعية الخمسة ،للتوصل إلى نتيجة الفيضية اليئيسة األولى:
وبشكلًعامًيمكنًمالحظةًأنًقيمةًمعاملًالرتباطًبينًالمجالًاألولًككلً"سياسات أمن المعلومات"ًوالمتغيرً

التابعً"ياعلية نظم المعلومات اإلادايية"ً،قدًبلغتً(ً)r =0.752وكانًهذاًالرتباطًذوًدللةًإحصائيةًعندً
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مستوىًً 0.05حيث ًبلغت ًقيمةًالدللةًالمحسوبة ً(ً ،)Sig = 0.000ويشير ًذلك ًلوجواد عالقة ذات اداللة

إحصائية بين المجال األول "سياسات أمن المعلومات" والمجال الثان "ياعلية نظم المعلومات اإلادايية" منً
وجهةًنظرًالعاملينًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًبقطاعًغزةً.والجدولًرقمً(ً)34يوضحًذلكً .
جادول يقم ( :)34نتائج اختباي الفيضية اليئيسة األولى والفيضيات الفيعية ذات العالقة بها
المتغيي التابع

ياعلية نظم المعلومات اإلادايية ً
المتغييات المستقلة

عاداد اإلجابات
()N

معامل ايتباط
بييسون
()r

مستوى الاداللة
()Sig.

التيتيب

دعمًاإلدارةًالعليا ً

ً 152

ً *0.578

ً 0.000

ً4

تقديرًمخاطرًأمنًالمعلومات

152

ً *0.670

ً 0.000

ً2

التدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلومات

152

ً *0.545

ً 0.000

ً5

فرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلومات

152

ً *0.709

ً 0.000

ً1

مراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات

152

ً *0.667

ً 0.000

ً3

152

*0.752

0.000

المجال األول ككل (سياسات أمن المعلومات)

ومنًخاللًماًسبقًيمكنًالتوصلًإلىًصحة الفيضية األولى للبحث والت تفتيضً"وجواد عالقة ذات اداللة

احصائية عناد مستوى اداللة ( )α ≥ 0.05بين سياسات أمن المعلومات وياعلية نظم المعلومات اإلادايية
ي الجامعات الفلسطينية ي قطاع غزة"ً،وهذهًالنتيجةًتتفقًمعًفرضيةًالباحثةً .
تعزو الباحثة ًذلكًإلى ًأهمية ًسياساتًأمن ًالمعلوماتًبكافة ًأبعادهاً،ودورها ًالكبيرًفيًالحفاظًعلىًأمنً
وسالمةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،وتقليلًالمخاطرًاألمنيةًالتيًيمكنًأنًتتعرضًلهاًهذهًالنظمً،كماًوتعملً

سياساتًأمنًالمعلوماتًكمرشدًللعاملينًتوجههمًنحوًالستخدامًالصحيحًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبماًيضمنً
سالمةًمعلوماتهمًويضمنًتوفيرًمعلوماتًمالئمةًودقيقةً ً.
اتفقت هذهًالنتائجًمع دراسةً(أبوًحمامً)2014ً،التيًتوصلتًلوجودًعالقةًبينًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوأمنً
المعلوماتً،حيثًأشارتًإلىًأنًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتلعبًدو ارًهام اًفيًتحقيقًاألمنًالمعلوماتيً.ودراسةً

(الديراويً )2014ً ،التي ًخلصت ًلوجود ًعالقة ًبين ًالتخطيط ًالستراتيجي ًلنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًوأمنً
المعلوماتً،كذلكًدراسةً(محمدًحسنً)2013ً،التيًأشارتًإلىًوجودًعالقةًبينًإدارةًأمنًالمعلوماتًوفاعليةً
تطبيقًاإلدارةًاإللكترونيةً.كماًاتفقتًمعًدراسةً(ً)Doherty & Fulford, 2006التيًأشارتًلوجودًترابطً

هامًبينًسياساتًأمنًالمعلوماتًوالخططًالستراتيجيةًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،ودراسةً(ً)Heikkila, 2009

التي ًوضحت ًمدى ًدور ًسياسات ًأمن ًالمعلومات ًفي ًحماية ًالنظم ًفي ًالمؤسسات ًومنع ًالوصول ًللبياناتً
والمعلوماتًالحساسةً .وأيض ا ًاتفقتًمعًدراسةً(المعشرً،والخصبةً)2006ً،التيًتوصلتًإلىًالدورًالكبيرً
الذيًتلعبهًالعواملًالتنظيميةًوالتقنيةًفيًتطبيقاتًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،حيثًتعتبرًسياساتًأمنًالمعلوماتً
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أحدًهذهًالعواملً.ودراسةً(ً)Selamat, et al., 2006التيًأكدتًعلىًالتكاملًبينًاستراتيجيةًأمنًالمعلوماتً
يؤكدًالعالقةًالوطيدةًبينًمتغيريًالبحثً
ً
والتخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلوماتً.وتيى الباحثةًأنًهذاًالتفاقً
والمتمثلينًبسياساتًأمنًالمعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً .
 .2الفيضية اليئيسة الثانية:

الفرضيةًالرئيسةًالثانيةًتنصًعلى ً"توجاد ييوق ذات اداللة إحصائية عناد مستوى اداللة ( )α ≥ 0.05ي

استجابات المبحوثين على مجال سياسات أمن المعلومات ي

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى

للمتغييات (مكان العمل ،الجنس ،العمي ،المسمى الوظيف  ،عاداد سنوات الخبية ،المؤهل العلم  ،التخصص

العلم  ،الادويات التادييبية)"ً .

وللتحققًمنًصحةًهذهًالفرضيةًفإنهًقدًتمًاستخدامًماًيليً :
 -اختبارً(ً)Tفيًحالتًالعينتينًالمستقلتينًلختبارًالفروقًالتيًتعزىًلمتغيرًالجنس.

 اختبارًتحليلًالتباينًاألحاديً(ً)One way ANOVAلختبارًالفروقًالتيًتعزىًللمتغيراتًاألخرىًالتيًتتكونًمنًأكثرًمنًمجموعتين.
منًناحيةًإحصائيةًوباستخدامًالختبارينًالسابقينً،فإنهًيتمًاختبارًالفرضيةًالعدميةً(ً)Hoالتيًتفترضًعدمً

فروق ًذات ًدللة ًإحصائية ًفي ًاستجابات ًالمبحوثين ًعلى ًمجال سياسات أمن المعلومات ًتعزى ًللمتغيرً
الشخصيً،مقابلًالفرضيةًالبديلةً(ً)H1التيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينً
ً،ويتمًالحكمًعلىًنتيجةًالختبارًبناءًعلىًقيمةً
علىًمجال سياسات أمن المعلوماتًتعزىًللمتغيرًالشخصي
ا
مستوىًالدللةًالمحسوبةًلالختبارً(ً،)Sigكماًيلي:

ًرفض ًالفرضية ًالعدمية ًوالتوصل ًلصحةً
 في ًحال ًكانت ًقيمة ً(ً )Sigأقل ًمن ًمستوى ً ،0.05يتم ًالفرضيةًالبديلةً،ويقالًعندهاًأنًالختبارًمعنويً،ويعنيًذلكًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائية.

 فيًحالًكانتًقيمةً(ً)Sigأعلىًمنًً،0.05يتمًقبولًالفرضيةًالعدميةً،ويعنيًذلكًعدمًوجودًف ًرًوقًذاتًدللةًإحصائية.

وفيماًيليًاختبارًالفرضيةًالثانيةًوفق اًللمتغيراتًالشخصيةًكلًًعلىًحدة.
ً

أ .مكان العمل
تمًاستخدامًاختبارًتحليلًالتباينًاألحاديً(ً)one way ANOVAلختبارًالفرضيةًالعدميةً(ً)Hoالتيًتفترضً
تعزىً
عدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجال ًسياساتًأمنًالمعلوماتً ً

لمتغيرًمكانًالعملً،مقابلًالفرضيةًالبديلةً(ً)H1التيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتً
المبحوثينًعلىًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتًتعزى ًلمتغيرًمكانًالعملً،والجدولًرقمً(ً)35أدناهًيوضحً

نتيجةًالختبارً .
ً
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جادول يقم ( :)35نتائج اختباي ( )ANOVAللتحقق من الفيوق ي سياسات أمن المعلومات تبعاً لمتغيي مكان العمل
الوسط

الوزن

االنحياف

F-test

الحساب

النسب

المعيايي

)(ANOVA

الجامعةًاإلسالمية-غزة ً

3.65

73%

0.53

جامعةًاألزهر-غزة ً

3.43

69%

0.60

جامعةًالقدسًالمفتوحة-غزة ً

4.29

86%

0.38

مكان العمل

26.598

Sig

0.000

يتضحًمنًالجدولًرقمً(ً)35أعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً(ً)Sig = 0.000للتحققًمنًوجودً
فروقًجوهريةًكانتًأقلًمنًمستوىًدللةًً 0.05ويعنيًذلكًرفضًالفرضيةًالعدميةًوقبولًالفرضيةًالبديلةً

التيًتفترضً"وجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتً

تعزىًلمتغيرًمكانًالعمل"ً،كماًيتضحًأنًالوزنًالنسبيًإلجاباتًأفرادًالعينةًحسبًمكانًالعملًقدًتراوحًماً
بينًً%86للذينًيعملونًفيًجامعةًالقدسًالمفتوحةً،وً%69لمنًيعملونًفيًجامعةًاألزهرً.ولمعرفةًاتجاهً

الفروقًتمًاستخدامًاختبارً(ً)LSDللمقارناتًالبعديةًوالجدولًرقمً(ً)36أدناهًيوضحًنتيجةًالختبارً .

جادول يقم ( :)36نتائج اختباي ( )LSDللتعيف على مصادي الفيوق ي سياسات أمن المعلومات تبعاً لمتغيي مكان العمل
مكان العمل
الجامعةًاإلسالمية ً
جامعةًاألزهر ً

مكان العمل

الفيوق بين المتوسطات

Sig

جامعةًاألزهر ً

*0.22

0.030

جامعةًالقدسًالمفتوحة ً

*-0.64

0.000

جامعةًالقدسًالمفتوحة

*-0.87

0.000

*دالةًإحصائيةًعندًمستوىًً 0.05

منًخاللًالجدولًرقمً(ً)36أعالهًوباستخدامًاختبارً(ً)LSDللمقارناتًالبعديةًتستنتجًالباحثةًبأنهًيوجدًفروقً
ذات ًدللة ًإحصائية ًعند ًمستوى ًً 0.05بين ًمتوسط ًإجابات ًأفراد ًالبحث ًالعاملين ًفي ًالجامعة ًاإلسالميةً
ومتوسط ًإجابات ًاألفراد ًالعاملين ًفي ًجامعة ًاألزهر ًوهذه ًالفروق ًكانت ًلصالح ًالجامعة ًاإلسالمية ًبمقدارً

(ً)0.22درجةًعلىًحسابًجامعةًاألزهرً،كذلكًيتضحًوجودًفرًوقًبينًمتوسطًإجاباتًأفرادًالبحثًالعاملينً
فيًالجامعةًاإلسالميةًومتوسطًإجاباتًاألفرادًالعاملينًفيًجامعةًالقدسًالمفتوحةًوهذهًالفروقًكانتًلصالحً

جامعةًالقدسًالمفتوحةًبمقدارً(ً)0.64درجةًعلىًحسابًالجامعةًاإلسالميةً،كماًاتضحًأيض اًوجودًفروقً

وبناء ًعلىًذلكً ،تستنتج
ً
لصالحًجامعةًالقدسًالمفتوحةًعلىًحسابًجامعةًاألزهرًبمقدارً(ً)0.87درجة ً .ا

الباحثة صحة الفيضية الت تفتيض "وجواد ييوق ذات اداللة إحصائية ي استجابات المبحوثين على مجال
سياسات أمن المعلومات تعزى لمتغيي مكان العمل" .وهذه الفيوق كانت لصالح جامعة القادس المفتوحةً .

تعزو الباحثة ذلك لالهتمامًالكبيرًالذيًتوليهًجامعةًالقدسًالمفتوحةًتجاهًسياساتًأمنًالمعلوماتً،حيثًأنهً
اتضحًللباحثةًأنًالجامعةًتقومًباستمرارًبعقدًورشاتًعملًودوراتًتدريبيةًبخصوصًسياساتًأمنًالمعلوماتً،
كماًأنهاًتتبعًإجراءاتًوضوابطًتهتمًبالحفاظًعلىًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًخاصةا ًوأنًالنظامًاإلداريً
يتطلبًذلكً،حيثًأنًإدارتهاًفيًالضفةًالغربيةً،وفروعهاًمتعددةًفيًقطاعًغزةً ً،ومنًخاللًاطالعًالباحثةً
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علىًهيكليةًمركزًتكنولوجياًالمعلوماتًوالتصالتًفيًجامعةًالقدسًالمفتوحةًأنهاًتمتلكًقسمًألمنًالمعلوماتً
والشبكاتً.أماًبالنسبةًللجامعةًاإلسالميةًوالتيًأتتًفيًالمرتبةًالثانيةًفهيًأيض ا ًتمتلكًدائرةًخاصةًبأمنً
المعلوماتًتهتمًبتوفيرًالحمايةًالالزمةًللمعلوماتًوتبادلهاًداخلًالجامعةً،ولحظتًالباحثةًمنًخاللًاطالعهاً
علىًالموقعًاللكترونيًالخاصًبالجامعةً،وجودًزاويةًمخصصةًتعرضًسياساتًأمنًالمعلوماتًالخاصةً

بالنشر ًاللكتروني ًعلى ًموقع ًالجامعة ًمما ًيدلًعلى ًاهتمام ًالجامعة ًبسياسات ًأمن ًالمعلماتً .أما ًجامعةً

األزهرًفهيًتفتقرًلوجودًدائرةًمتخصصةًبأمنًالمعلوماتًفيًهيكليةًوحدةًتكنولوجياًالمعلوماتًلديهاً .
ً

اتفقت هذهًالنتيجة ًمعًدراسةً(الدنفً)2013ً،التيًأشارتًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراءًعينةً
الدراسةًحولًواقعًإدارةًأمنًنظمًالمعلوماتًفيًالكلياتًالتقنيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًالكليةً.كماًاتفقتًمعً
دراسةً(الديراويً)2014ً،التيًأشارتًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًاستجاباتًالمبحوثينًحولًأمنً
المعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًالجامعةً.وتيى الباحثة أنًهذاًالتفاقًهوًاتفاقً
منطقيً،وذلكًبسببًتشابهًمجتمعًالدراسةًحيثًأنًدراسةًالدنفًاستهدفتًالكلياتًالتقنيةًوهيًمؤسساتً

تعليميةًفيًقطاعًغزةً،ودراسةًالديراويًقدًاستهدفتًفئةًالجامعاتًفيًقطاعًغزةً .
ً

اختلفتًهذهًالنتيجةًمعًدراسةً(محمدًحسنً)2013ً،والتيًخلصتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيً
آراءًعينةًالدراسةًحولًإدارةًأمنًالمعلوماتًكمدخلًاستراتيجيًلفاعليةًتطبيقًاإلدارةًاللكترونيةًفيًالمؤسساتً

الحكوميةًالعاملةًفيًقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًالمؤسسةً .وتيى ًالباحثة ًأنًهذا ًالختالفًيعودًإلىًاختالفً
مجتمعًالدراسةًحيثًأنًدراسةً(محمدًحسنً)2013ً،قدًأجريتًعلىًالمؤسساتًالحكوميةً .
ب .الجنس
تمًاستخدامًاختبارًمتوسطًعينتينًمستقلتينً(ً)Independent Samples T-testلختبارًالفرضيةًالعدميةً
(ً)Hoالتيًتفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًسياساتًأمنً
المعلوماتًتعزىًلمتغيرًالجنسً،مقابلًالفرضيةًالبديلةً(ً)H1التيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
فيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتًتعزىًلمتغيرًالجنسً،والجدولًرقمً(ً)37يوضحً
نتيجةًالختبارً .

جادول يقم ( :)37نتائج اختباي ( )Tللتحقق من الفيوق ي سياسات أمن المعلومات تبعاً لمتغيي الجنس
الجنس

الوسط

الوزن النسب

االنحياف المعيايي

ذكر ً

3.67

73%

0.61

أنثى ً

3.93

79%

0.55

الحساب

T-test

Sig

-2.136

0.034

يالحظًمنًالجدولًالسابقًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً(ً)Sig = 0.034للتحققًمنًوجودًفرقًجوهريً

كانت أقلًمنًمستوىًً 0.05ويعنيًذلكًرفضًالفرضيةًالعدميةًوقبولًالفرضيةًالبديلةًالتيًتفترضًًوجودً
فروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًحولًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتًتعزىًلمتغيرًالجنسً.
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كماًيتضحًأنًالوزنًالنسبيًلإلجاباتًحولًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتًبلغًً%73للذكورًوً%79لإلناثً.

وبناء ًعلىًذلكً ،تستنتج الباحثة صحة ًييضية ًالبحث ًالت تفتيض "وجواد ييوق ذات اداللة إحصائية ي
ا

استجابات المبحوثين على مجال سياسات أمن المعلومات تعزى لمتغيي الجنس" ،وكانت هذه الفيوق لصالح

اإلناث.

تعزو الباحثة ذلك إلىًأنًالغالبيةًمنًالعاملينًفيًالجامعاتًوخاصةًفيًوحداتًتكنولوجياًالمعلوماتًهمًمنً
الذكورً،فهمًعلىًدرايةًأكبرًبأمورًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةً .
اتفقتًهذهًالنتيجةًمعًدراسةً(محمدًحسنً)2013ً،والتيًخلصتًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراءً
عينةًالدراسةًحولًإدارةًأمنًالمعلوماتًكمدخلًاستراتيجيًلفاعليةًتطبيقًاإلدارةًاللكترونيةًفيًالمؤسساتً
الحكوميةًالعاملةًفيًقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًالجنس.
بينماًاختلفت هذهًالنتيجةًمعًدراسةً(التومً)2013ً،والتيًأشارتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيً
التصالتًفيًضوءًتكنولوجياًالشبكاتًتعزىًلمتغيرًالجنسً.
ً
آراءًعينةًالدراسةًحولًإدارةًأمنًالمعلوماتًو

وتيى الباحثةً أنًسببًذلكًيعودًإلىًأنًالغالبيةًالعظمىًمنًمجتمعًالدراسةًفيهاًهوًمنًالذكورً،حيثًأنهاً
استهدفتًالدراسةًالعاملينًفيًتكنولوجياًالمعلوماتًفيًالجامعةًاإلسالميةً .
ج .العمي
تمًاستخدامًاختبارًتحليلًالتباينًاألحاديً(ً)one way ANOVAلختبارًالفرضيةًالعدميةً(ً)Hoالتيًتفترضً
تعزىً
عدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفي ًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجال ًسياساتًأمنًالمعلوماتً ً

لمتغير ًالعمرً ،مقابل ًالفرضية ًالبديلة ً(ً )H1التي ًتفترض ًوجود ًفروق ًذات ًدللة ًإحصائية ًفي ًاستجاباتً

المبحوثينًعلىًمجال ًسياساتًأمنًالمعلوماتًتعزىًلمتغيرًالعمرً،والجدولًرقمً(ً )38أدناهًيوضحًنتيجةً
الختبارً .
جادول يقم ( :)38نتائج اختباي ( )ANOVAللتحقق من الفيوق ي سياسات أمن المعلومات تبعاً لمتغيي العمي
الوسط

الوزن

االنحياف

ً20سنةًإلىًأقلًمنًً30سنة ً

3.72

74%

0.53

منًً30الىًأقلًمنًً40سنة ً

3.68

74%

0.67

منًً40الىًأقلًمنًً50سنة ً

3.83

77%

0.60

ً50عامًفأكثر ً

3.62

72%

0.48

العمي

الحساب

النسب

المعيايي

F-test

0.885

Sig

0.450

يتضحًمنًالجدولًرقمً(ً)38أعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً(ً)Sig = 0.450للتحققًمنًوجودً
فروقًجوهريةًكانتًأكبرًمنًمستوىًدللةًً0.05ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجودً

فروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتًتعزىًلمتغيرًالعمرً،
كماًيتضحًأنًاألوزانًالنسبيةًإلجاباتًأفرادًالعينةًحسبًالفئاتًالعمريةًتراوحتًماًبينًً%77للذينًأعمارهمً
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وبناء ًعلىًذلكً،تستنتج
تتراوحًبينًً 40إلىًأقلًمنًً 50سنةً،وً %72لمنًأعمارهمًتزيدًعنًً 50سنة ً .ا

الباحثة عادمًصحة الفيضيةًالت ًتفتيضً"وجواد ييوق ذات اداللة إحصائية ي استجابات المبحوثين على
مجال سياسات أمن المعلومات تعزى لمتغيي العمي".

تعزو الباحثة ذلكًإلىًأنًالعاملينًباختالفًفئاتهمًالعمريةًهمًمستخدمينًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةً
ولديهمًاهتمامًوحاجةًكبيرةًللحفاظًعلىًبياناتهمًومعلوماتهمً،فلديهمًاهتمامًبسياساتًأمنًالمعلومات.
ً

اتفقتًهذهًالنتيجةًمعًدراسةً(محمدًحسنً)2013ً،والتيًخلصتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيً
آراءًعينةًالدراسةًحولًإدارةًأمنًالمعلوماتًكمدخلًاستراتيجيًلفاعليةًتطبيقًاإلدارةًاللكترونيةًفيًالمؤسساتً

الحكوميةًالعاملةًفيًقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًالعمرً.كماًاتفقتًمعًدراسةً(التومً)2013ً،والتيًأشارتًلعدمً
وجود ًفروق ًذات ًدللة ًإحصائية ًفي ًآراء ًعينة ًالدراسة ًحول ًإدارة ًأمن ًالمعلومات ًوالتصالت ًفي ًضوءً

تكنولوجياًالشبكاتًفيًالجامعةًاإلسالميةًتعزىًلمتغيرًالعمرً .واتفقتًأيضا ًمعًدراسةً(الديراويً)2014ً،

التيًأشارتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًاستجاباتًالمبحوثينًحولًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتً

الفلسطينية ًبقطاع ًغزة ًتعزى ًلمتغير ًالعمرً .وتيى الباحثة ًأن ًذلك ًيؤكد ًأهمية ًأمن ًالمعلومات ًللمستوياتً
العمريةًالمختلفةً .

بينما اختلفت هذهًالنتيجةًمعًدراسةً(الدنفً)2013ً،التيًأشارتًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراءً
عينةًالدراسةًحولًواقعًإدارةًأمنًنظمًالمعلوماتًفيًالكلياتًالتقنيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًالعمرً.حيثً

كانتًالفروق ًلديهاًلصالحًالفئةًً 50سنةًفأكثرً ،حيثًاعتبرهمًالباحثًأنهمًفيًالغالبًمنًالفئاتًالوظيفيةً
التيًتشغلًمناصبًإداريةًعلياًوهمًعلىًإطالعًأكبرًبالمعلوماتًاألمنيةًويميلونًإلىًإيجابيةًالمواقفً ً.
ً

اد .المسمى الوظيف
تمًاستخدامًاختبارًتحليلًالتباينًاألحاديً(ً)one way ANOVAلختبارًالفرضيةًالعدميةً(ً)Hoالتيًتفترضً
تعزىً
عدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجال ًسياساتًأمنًالمعلومات ً ً

لمتغير ًالمسمى ًالوظيفي ًمقابل ًالفرضية ًالبديلة ً(ً )H1التي ًتفترض ًوجود ًفروق ًذات ًدللة ًإحصائية ًفيً

استجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتًتعزىًلمتغيرًالمسمىًالوظيفيً،والجدولًرقمً(ً)39
أدناهًيوضحًنتيجةًالختبار.
جادول يقم ( :)39نتائج اختباي ( )ANOVAللتحقق من الفيوق ي سياسات أمن المعلومات تبعاً لمتغيي المسمى الوظيف
الوسط

الوزن

االنحياف

مدير/مساعدًمدير

3.55

71%

0.60

رئيسًقسم ً

3.88

78%

0.49

إداري ً

3.75

75%

0.59

مبرمج/مصمم ً

3.52

70%

0.75

المسمى الوظيف

الحساب

النسب

المعيايي
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F-test

2.225

Sig

ً 0.088

يتضحًمنًالجدولًرقمً(ً)39أعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً(ً)Sig = 0.088للتحققًمنًوجودً
فروقًجوهريةًكانتًأكبرًمنًمستوىًدللةًً0.05ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجودً

فروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتًتعزىًلمتغيرًالمسمىً

الوظيفيً.كماًويتضحًأيضًا أن الوزنًالنسبيًألفردًعينةًالبحثًتتراوحًبينًً%78وذلكًلفئةًرؤساءًاألقسامً،

وبناءًعلىًذلكً،تستنتج الباحثة عادمًصحة الفيضيةًالت تفتيضً
ً
ً%70
وذلكًلفئةًالمبرمجينًوالمصممين ً.ا
"وجواد ييوق ذات اداللة إحصائية بين استجابات المبحوثين على مجال سياسات أمن المعلومات تعزى لمتغيي
المسمى الوظيف ".

تعزو الباحثة ذلكًألهميةًسياساتًأمنًالمعلوماتًمنًوجهةًنظرًعينةًالبحثً،بغضًالنظرًعنًمسماهمً
الوظيفيً ،فسواء ًكان ًعميدا ًأو ًرئيس ًقسمً ،أو ًموظفا ًإداريًاً .كما ًترى ًالباحثة ًأن ًحصول ًفئة ًالمبرمجينً

والمصممينًعلىًالنسبةًاألقلًيعودًإلىًأنهمًأكثرًمعرفةاًبأمورًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًفنظرتهمًتكونًأقلً

نسبي اًمنًالمسمياتًاألخرىً .

اتفقتًهذهًالنتيجةًمعًدراسةً(التومً)2013ً،والتيًأشارتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراءًعينةً
الدراسة ًحولًإدارةًأمن ًالمعلومات ًوالتصالتًفيًضوء ًتكنولوجيا ًالشبكاتًفيًالجامعةًاإلسالميةًتعزىً

لمتغيرًالمركزًالوظيفيً .كماًاتفقتًمعًدراسةً(الديراويً)2014ً،التيًأشارتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةً
إحصائيةًبينًاستجاباتًالمبحوثينًحولًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرً

المسمىًالوظيفيً.وتعزو الباحثةًهذاًالتفاقًلتشابهًمجتمعًالدراسةًوبيئةًالعملً،كماًأنهًيوضحًأنًموضوعً
سياساتًأمنًالمعلوماتًيهتمًفيهًجميعًالموظفينًالمستخدمينًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبغضًالنظرًعنً
مركزهمًالوظيفيً .
ً

بينما اختلفتًهذهًالنتيجةًمعًدراسةً(محمدًحسنً)2013ً،والتيًخلصتًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
في ًآراء ًعينة ًالدراسة ًحول ًإدارة ًأمن ًالمعلومات ًكمدخل ًاستراتيجي ًلفاعلية ًتطبيق ًاإلدارة ًاللكترونية ًفيً

المؤسساتًالحكوميةًالعاملةًفيًقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًالمسمىًالوظيفيً.وتعزو الباحثةًهذاًالتفاقًلختالفً
مجتمعًالدراسةًحيثًأنهاًأجريتًعلىًالمؤسساتًالحكوميةً،وبالتاليًيوجدًاختالفًطبيعةًالعملًومجتمعً

الدراسةً .
ً

ه .عاداد سنوات الخبية
تمًاستخدامًاختبارًتحليلًالتباينًاألحاديً(ً)one way ANOVAلختبارًالفرضيةًالعدميةً(ً)Hoالتيًتفترضً
تعزىً
عدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفي ًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجال ًسياساتًأمنًالمعلوماتً ً

لمتغيرًعددًسنواتًالخبرةً،مقابلًالفرضيةًالبديلةً(ً)H1التيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيً

استجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتًتعزىًلمتغيرًعددًسنواتًالخبرةً،والجدولًرقمً(ً)40

أدناهًيوضحًنتيجةًالختبارً .
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جادول يقم ( :)40نتائج اختباي ( )ANOVAللتحقق من الفيوق ي سياسات أمن المعلومات تبعاً لمتغيي عاداد سنوات
الخبية

الوسط

الوزن

االنحياف

أقلًمنًً5سنوات ً

3.73

75%

0.67

منًً5إلىًأقلًمنًً10سنوات ً

3.67

73%

0.77

منًً10إلىًأقلًمنًً15سنة ً

3.87

77%

0.51

ً15سنةًفأكثر ً

3.60

72%

0.54

عاداد سنوات الخبية

الحساب

النسب

المعيايي

F-test

ً 1.808

Sig

ً 0.148

يتضحًمنًالجدولًرقمً(ً)40أعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً(ً)Sig = 0.148للتحققًمنًوجودً

فروقًجوهريةًكانتًأكبرًمنًمستوىًدللةًً0.05ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجودً

فروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتًتعزىًلمتغيرًعددً
سنواتًالخبرةً.كماًويتضحًأيض اًمنًخاللًالجدولًبأنًاألو ازنًالنسبيةًإلجاباتًأفرادًالعينةًتراوحتًماًبينً

ً%72وذلكًلمنًسنواتًخبرتهمًتزيدًعنًً15سنةً،وً%77للذينًتتراوحًسنواتًخبرتهمًماًبينًً10اليًأقلً
وبناء ًعلىًذلكً،تستنتج الباحثة عادم ًصحة الفيضية الت تفتيض "وجواد ييوق ذات اداللة
منًً 15سنة ً .ا

إحصائية ي استجابات المبحوثين على مجال سياسات أمن المعلومات تعزى لمتغيي عاداد سنوات الخبية".

تيى الباحثة ً أنًذلكًيعودًإلىًأنًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًلمًتكنًموجودةًمنذًبدايةًنشأةًالجامعاتً،وانماً
وجدتًبشكلًتدريجيًفيًالجامعات ًفيًالعماداتًوالدوائرًاإلدارية ًالمختلفةً .كماًتعزو الباحثة ذلكًللحاجةً
لضمانًأمنًالمعلوماتًوالهتمامًبسياساتًأمنًالمعلوماتًعندًالتعاملًمعًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبالجامعةً

بغضًالنظرًعنًسنواتًالخبرةً .

اتفقت هذه ًالنتيجة ًمع ًدراسة ً(الديراويً )2014ً ،التي ًأشارت ًلعدم ًوجود ًفروق ًذات ًدللة ًإحصائية ًبينً
استجابات ًالمبحوثينًحولًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًسنواتًالخبرةً.
كماًاتفقتًمعًدراسةً(تايةً)2008ً،التيًخلصتًلعدمًوجودًفرقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًاستجاباتًالمبحوثينً
حولًمدىًفاعليةًإدارةًأمنًالمعلوماتًفيًشركاتًتكنولوجياًالمعلوماتًتعزىًلمتغيرًالخبرةً.وتعزو الباحثةً

هذاًالتفاقًلتشابهًمجتمعًالدراسةًوبيئةًالعملً .
ً

اختلفتًهذهًالنتيجةًمعًدراسةً(محمدًحسنً)2013ً،والتيًخلصتًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراءً
عينةًالدراسةًحولًإدارةًأمنًالمعلوماتًكمدخلًاستراتيجيًلفاعليةًتطبيقًاإلدارةًاللكترونيةًفيًالمؤسساتً

الحكوميةًالعاملةًفيًقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًسنواتًالخبرةً .كماًاختلفت معًدراسةً(الدنفً)2013ً ،التيً
أشارتًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراءًعينةًالدراسةًحولًواقعًإدارةًأمنًنظمًالمعلوماتًفيًالكلياتً

التقنيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًعددًسنواتًالخبرةً.واختلفتًمعًدراسةً(التومً)2013ً،والتيًأشارتًلوجودً

فروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراءًعينةًالدراسةًحول ًإدارةًأمنًالمعلوماتًوالتصالتًفيًضوءًتكنولوجياً
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الشبكاتًفيًالجامعةًاإلسالميةًتعزىًلمتغيرًسنواتًالخبرةًفيًالوظيفةًالحاليةً.وتعزو الباحثةًذلكًلختالفً
مجتمعًالدراسةًوبيئةًالعملً ً.
و .المؤهل العلم
تمًاستخدامًاختبارًتحليلًالتباينًاألحاديً(ً)one way ANOVAلختبارًالفرضيةًالعدميةً(ً)Hoالتيًتفترضً
تعزىً
عدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتً ً

لمتغير ًالمؤهل ًالعلميً ،مقابل ًالفرضية ًالبديلة ً(ً )H1التي ًتفترض ًوجود ًفروق ًذات ًدللة ًإحصائية ًفيً

استجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًسياساتًأمنًالمعلومات ًلمتغيرًالمؤهلًالعلمي"ً،والجدولًرقمً(ً)41أدناهً
يوضحًنتيجةًالختبارً .
جادول يقم ( :)41نتائج اختباي ( )ANOVAللتحقق من الفيوق ي سياسات أمن المعلومات تبعاً لمتغيي المؤهل العلم
المؤهل العلم

الوسط

الوزن

الحساب

النسب

االنحياف المعيايي

ماجستيرً،دكتوراه ً

3.67

73%

0.53

بكالوريوس ً

3.74

75%

0.65

دبلومًمتوسطً،ثانويةًعامة ً

3.72

74%

0.62

F-test

0.285

Sig

0.752

يتضحًمنًالجدولًرقمً(ً)41أعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً(ً)Sig = 0.752للتحققًمنًوجودً
فروقًجوهريةًكانتًأكبرًمنًمستوىًدللةًً0.05ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجودً

فروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتًتعزىًلمتغيرًالمؤهلً

العلميً.ويتضحًأيضاًمنًخاللًالجدولًأنًاألوزانًالنسبيةًإلجاباتًأفرادًالعينةًحسبًالمؤهلًالعلميًتراوحتً
وبناءًعلىًذلكً،تستنتج
ماًبينًً%73لحملةًدرجةًالماجستيرًوالدكتوراهً،وً%75لحملةًدرجةًالبكالوريوس ً.ا

الباحثة عادمًصحة الفيضيةًالت تفتيضً"وجواد ييوق ذات اداللة إحصائية ي استجابات المبحوثين على
مجال سياسات أمن المعلومات تعزى لمتغيي المؤهل العلم ".

تعزو الباحثة ذلكًإلىًأنًمعظمًأفرادًعينةًالبحثًمنًحملةًالدرجاتًالجامعيةًوالدرجاتًالعلياً،فهمًيدركونً
جيداًأهميةًسياساتًأمنًالمعلوماتًوأهميةًالحفاظًعلىًأمنًبياناتهمًومعلوماتهمًداخلًالعملً .
اتفقتًهذهًالنتيجةًمعًدراسةً(محمدًحسنً)2013ً،والتيًخلصتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيً
آراءًعينةًالدراسةًحولًإدارةًأمنًالمعلوماتًكمدخلًاستراتيجيًلفاعليةًتطبيقًاإلدارةًاللكترونيةًفيًالمؤسساتً

الحكوميةًالعاملةًفيًقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًالمؤهلًالعلميً .كماًاتفقتًمعًدراسةً(الدنفً)2013ً،التيً

أشارتًلعدم ًوجود ً فروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراءًعينةًالدراسةًحولًواقعًإدارةًأمنًنظمًالمعلوماتًفيً
الكلياتًالتقنيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًالمؤهلًالعلميً.واتفقتًمعًدراسةً(التومً)2013ً،والتيًأشارتًلعدمً
وجود ًفروق ًذات ًدللة ًإحصائية ًفي ًآراء ًعينة ًالدراسة ًحول ًإدارة ًأمن ًالمعلومات ًوالتصالت ًفي ًضوءً

تكنولوجياًالشبكاتًفيًالجامعةًاإلسالميةًتعزىًلمتغيرًالمؤهلًالعلميً.كماًاتفقتًمعًدراسةً(الديراويً)2014ً،
143

التيًأشارتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًاستجاباتًالمبحوثينًحولًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتً
الفلسطينيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًالمؤهلًالعلميً .
ً

ز .التخصص العلم
تمًاستخدامًاختبارًتحليلًالتباينًاألحاديً(ً)one way ANOVAلختبارًالفرضيةًالعدميةً(ً)Hoالتيًتفترضً
تعزىً
عدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتً ً

لمتغيرًالتخصصًالعلميً،مقابلًالفرضيةًالبديلةً(ً)H1التيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيً
استجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتًتعزىًلمتغيرًالتخصصًالعلميً،والجدولًرقمً(ً)42
أدناهًيوضحًنتيجةًالختبار.

جادول يقم ( :)42نتائج اختباي ( )ANOVAللتحقق من الفيوق ي سياسات أمن المعلومات تبعاً لمتغيي التخصص العلم
الوسط الحساب

الوزن النسب

االنحياف المعيايي

التخصص العلم

3.52

70%

0.66

إدارةًأعمالً ً

4.02

80%

0.51

محاسبة ً

3.98

80%

0.51

تخصصاتًأخرى ً

3.61

72%

0.52

هندسةًحاسوب/تكنولوجياًالمعلوماتً/

علومًحاسوب ً

F-test

ً 7.307

Sig

ً 0.000

يتضحًمنًالجدولًرقمً(ً)42أعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً(ً)Sig = 0.000للتحققًمنًوجودً

فروقًجوهريةًكانتًأقلًمنًمستوىًدللةًً 0.05ويعنيًذلكًرفضًالفرضيةًالعدميةًوقبولًالفرضيةًالبديلةً
التيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتً

تعزىًلمتغيرًالتخصصًالعلميً.كماًويتضحًأيض اًمنًخاللًالجدولًبأنًاألوزانًالنسبيةًإلجاباتًأفرادًالعينةً

حسبًالتخصصًالعلميًتراوحتًماًبينًً%70لمتخصصيًهندسةًالحاسوبًوتكنولوجياًالمعلوماتً،وً%80
لمتخصصيًإدارةًإعمالً .

ولمعرفةًاتجاهًالفروقًتمًاستخدامًاختبارً(ً)LSDللمقارناتًالبعديةًوالجدولًرقمً(ً)43يوضحًنتيجةًالختبارً .
جادول يقم ( :)43نتائج اختباي ( )LSDلمعيية مصادي الفيوق ي سياسات أمن المعلومات تبعاً لمتغيي التخصص
التخصص العلم
هندسةًحاسوب/تكنولوجياً

المعلومات/علومًحاسوب ً

إدارةًأعمال ً
محاسبة ً

التخصص العلم

الفيوق بين المتوسطات

Sig

إدارةًأعمال

*-0.50

0.000

محاسبة ً

*-0.46

0.003

تخصصاتًأخرى

-0.09

0.417

محاسبة ً

0.04

0.821

تخصصاتًأخرى ً

*0.40

0.002

تخصصاتًأخرى ً

*0.37

0.020

*دالةًإحصائيةًعندًمستوىًً 0.05
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منًخاللًالجدولًرقمً(ً)43أعالهًوباستخدامًاختبارً(ً)LSDللمقارناتًالبعديةًنستنتجًبأنهًيوجدًفروقًذاتً
دللةًإحصائيةًعندًمستوىًً 0.05بينًمتوسطًإجاباتًالعاملين ًالذينًتخصصهمًالعلميًهندسةًحاسوبً/

تكنولوجياًالمعلومات/علومًحاسوبًوكلًمنًمتوسطًإجاباتًالعاملينًالذينًتخصصاتهمًالعمليةً(إدارةًاألعمالً،
ا

المحاسبة) ًحيث ًكانت ًالفروق ًعلى ًحساب ًالذين ًتخصصهم ًالعلمي ًهندسة ًالحاسوب/تكنولوجياً

المعلومات/علومًحاسوبً،وبلغًمتوسطًالفروقً(ً)0.46(ً،)0.50درجةًعلىًالترتيبً .
ً

كماًوتشيرًالنتائجًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًمتوسطًإجاباتًاألفرادًالذينًتخصصهمًإدارةًأعمالً

وبينًاألفرادًذويًالتخصصاتًاألخرىًلصالحًمتخصصيًإدارةًاألعمالًبمقدارً(ً)0.40درجةً،وكذلكًوجودً
فروقًلصالحًمتخصصيًالمحاسبةًعلىًحسابًالتخصصاتًاألخرىًبفارقًفيًالمتوسطًبمقدارً(ً)0.37

وبناء ًعلىًذلكًتستنتج الباحثة صحة الفيضية الت تفتيض "وجواد ييوق ذات اداللة إحصائية ي
درجة ً .ا
استجابات المبحوثين على مجال سياسات أمن المعلومات تعزى لمتغيي التخصص العلم ".

تيى الباحثة أنًهذهًالنتيجةًتعودًإلىًأنًالعاملين ًالذينًتخصصهمًالعلميًذوًعالقةًبالحاسوبًوتكنولوجياً
المعلوماتً،همًعلىًدرايةًوخبرةًأكبرًحولًموضوعًأمنًالمعلوماتًومدىًتوفرًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيً
الجامعةً،مماًجعلًنظرتهمًأقلًمنًنظرةًالموظفينًذويًالتخصصاتًاألخرىً،حيثًأنًهؤلءًالعاملينًبعضً
منهمًيعملًفيًوحداتًومراكزًتكنولوجياًالمعلوماتًفيًالجامعةً،وبالتاليًهمًعلىًإطالعًمستمرًباألمورً

التيًتخصًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةً .

اختلفتًهذهًالنتيجةًمعًدراسةً(محمدًحسنً)2013ً،والتيًخلصتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيً
آراءًعينةًالدراسةًحولًإدارةًأمنًالمعلوماتًكمدخلًاستراتيجيًلفاعليةًتطبيقًاإلدارةًاللكترونيةًفيًالمؤسساتً

الحكوميةًالعاملةًفيًقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًالتخصصً.كماًاختلفتًمعًد ارسةً(الدنفً)2013ً،التيًأشارتً
لعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراءًعينةًالدراسةًحولًواقعًإدارةًأمنًنظمًالمعلوماتًفيًالكلياتً
التقنيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًالتخصص ًالعلميً.وتيى الباحثة ًأنًهذاًالختالفًيعودًلختالفًمجتمعً

الدراسةً .
ح .عاداد الادويات التادييبية الت تم الحصول عليها ي مجال أمن المعلومات
تم ًاستخدام ًاختبار ًتحليل ًالتباين ًاألحادي ً(ً )one way ANOVAلختبار ًالفرضية ًالعدمية ً(ً )Hoالتيً

تفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتً

تعزىًلمتغيرًعددًالدوراتًالتدريبيةًالتيًتمًالحصولًعليهاًفيًمجالًأمنًالمعلوماتً،مقابلًالفرضيةًالبديلةً

(ً )H1التي ًتفترض ًوجود ًفروق ًذات ًدللة ًإحصائية ًفي ًاستجابات ًالمبحوثين ًعلى ًمجال ًسياسات ًأمنً
المعلوماتًتعزىًلمتغيرًعددًالدوراتًالتدريبيةًالتيًتمًالحصولًعليهاًفيًمجالًأمنًالمعلوماتً،والجدولًرقمً

(ً)44أدناهًيوضحًنتيجةًالختبارً .
ً
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جادول يقم ( :)44نتائج اختباي ( )ANOVAللتحقق من الفيوق ي سياسات أمن المعلومات تبعاً لعاداد الادويات التادييبية
الوسط

الوزن

الحساب

النسب

ًلًيوجد ً

3.61

72%

0.53

ً3-1دورات ً

3.80

76%

0.62

ًً4دوراتًفأكثر ً

3.72

74%

0.65

عاداد الادويات التادييبية

االنحياف المعيايي

F-test

1.478

Sig

0.231

يتضحًمنًالجدولًرقمً(ً)44أعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً(ً)Sig = 0.231للتحققًمنًوجودً
فروقًجوهريةًكانتًأكبرًمنًمستوىًدللةًً0.05ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجودً

فروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجال ًسياساتًأمنًالمعلوماتًتعزىًلمتغيرًعددً

الدوراتًالتدريبيةًالتيًتمًالحصولًعليهاًفيًمجالًأمنًالمعلوماتً.حيثًيتضحًمنًخاللًالجدولًأنًاألوزانً
النسبيةًإلجاباتًأفرادًالعينةًحسبًعددًالدوراتًالتدريبيةًالتيًتمًالحصولًعليهاًفيًمجالًأمنًالمعلوماتً

تراوحتًبينًً%72للذينًلمًيحصلواًعلىًدوراتًتدريبيةًوبينًً%76للذينًتلقواًدوراتًتدريبيةًتتراوحًماًبينً

وبناءًعلىًذلكً،تستنتج الباحثة عادمًصحة الفيضيةًالت
ً1اليًً3دوراتًتدريبيةًفيًمجالًأمنًالمعلومات ً.ا

تفتيض "وجواد ييوق ذات اداللة إحصائية ي استجابات المبحوثين على مجال سياسات أمن المعلومات
تعزى لمتغيي عاداد الادويات التادييبية الت تم الحصول عليها ي مجال أمن المعلومات".

تعزو الباحثة ذلكًإلىًأنًالدوراتًالتيًحصلواًعليهاًفيًمجالًأمنًالمعلوماتً،لمًتكنًقدًتطرقتًلموضوعً
سياساتًأمنًالمعلوماتً،كماًوترىًالباحثةًأنهًممكنًالممكنًأنًتكونًهذهًالدوراتًكانتًفيًالمجالًالتقنيً

أكبرًمنهًفيًالمجالًاإلداريً .

اتفقت ًهذه ًالنتيجة ًمع ًدراسة ً(الديراويً )2014ً ،التي ًأشارت ًلعدم ًوجود ًفروق ًذات ًدللة ًإحصائية ًبينً
استجاباتًالمبحوثينًحولًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًمستوىًالتدريبً.

تعزو الباحثةًهذاًالتفاقًإلىًأنًدراسةًالديراويًاشتملًمجتمعهاًعلىًالعاملينًفيًوحداتًومراكزًتكنولوجياً
المعلوماتً،فهمًلديهمًخبرةًجيدةًفيًمجالًأمنًالمعلوماتًحتىًولوًلمًيكنًقدًتلقواًدوراتً .
ً

بينما اختلفت هذهًالنتيجة معًدراسةً(الدنفً)2013ً،التيًأشارتًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراءً
عينةًالدراسةًحولًواقعًإدارةًأمنًنظمًالمعلوماتًفيًالكلياتًالتقنيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًمستوىًالتدريبًً.

وتيى الباحثةًأنًهذاًالختالفًيعودًلختالفًمجتمعًوبيئةًالعملً .
ً

 .3الفيضية اليئيسة الثالثة:

الفرضيةًالرئيسيةًالثالثةًتنصًعلىً"توجاد ييوق ذات اداللة إحصائية عناد مستوى اداللة ( )α ≥ 0.05ي

استجابات المبحوثين على مجال ياعلية نظم المعلومات اإلادايية ي الجامعات الفلسطينية ي قطاع غزة
تعزى للمتغييات (مكان العمل ،الجنس ،العمي ،المسمى الوظيف  ،عاداد سنوات الخبية ،المؤهل العلم ،

التخصص العلم  ،الادويات التادييبية)"ً .
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وللتحققًمنًصحةًهذهًالفرضيةًفإنهًقدًتمًاستخدامًماًيليً :
 -اختبارً(ً)Tفيًحالتًالعينتينًالمستقلتينًلختبارًالفروقًالتيًتعزىًلمتغيرًالجنس.

 اختبارًتحليلًالتباينًاألحاديً(ً)One way ANOVAلختبارًالفروقًالتيًتعزىًللمتغيراتًاألخرىًالتيًتتكونًمنًأكثرًمنًمجموعتين.
منًناحيةًإحصائيةًوباستخدامًالختبارينًالسابقينً،فإنهًيتمًاختبارًالفرضيةًالعدميةً(ً)Hoالتيًتفترضًعدمً

فروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجال ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تعزىًللمتغيرً
الشخصيً،مقابلًالفرضيةًالبديلةً(ً)H1التيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينً
ً،ويتمًالحكمًعلىًنتيجةًالختبارًبناءً
اً
علىًمجال ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تعزى ًللمتغيرًالشخصي
علىًقيمةًمستوىًالدللةًالمحسوبةًلالختبارً(ً،)Sigكماًيلي:

 في ًحال ًكانت ًقيمة ً(ً )Sigأقل ًمن ًمستوى ً ،0.05يتم ًرفض ًالفرضية ًالعدمية ًوالتوصل ًلصحةًالفرضيةًالبديلةً،ويقالًعندهاًأنًالختبارًمعنويً،ويعنيًذلكًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائية.

 -فيًحالًكانتًقيمةً(ً)Sigأعلىًمنًً،0.05يتمًقبولًالفرضيةًالعدميةً،ويعنيًذلكًعدمًوجودًفرًوقً

ذاتًدللةًإحصائية.

وفيماًيليًاختبارًالفرضيةًالثالثةًوفق اًللمتغيراتًالشخصيةًكلًًعلىًحدةً .
ً

أ .مكان العمل
تم ًاستخدام ًاختبار ًتحليل ًالتباين ًاألحادي ً(ً )one way ANOVAلختبار ًالفرضية ًالعدمية ً(ً )Hoالتيً
تفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًمكانًالعملً،

مقابلًالفرضيةًالبديلةً(ً)H1التيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىً

مجال ًفاعلية ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًتعزى ًلمتغير ًمكان ًالعملً ،والجدول ًرقم ً(ً )45أدناه ًيوضح ًنتيجةً
الختبارً .
جادول يقم ( :)45نتائج اختباي ( )ANOVAللتحقق من الفيوق ي ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تبعاً لمتغيي مكان العمل
الوسط

الوزن

االنحياف

الجامعةًاإلسالمية-غزة ً

3.94

79%

0.50

جامعةًاألزهر-غزة ً

3.81

76%

0.59

جامعةًالقدسًالمفتوحة-غزة ً

4.53

91%

0.37

مكان العمل

الحساب

النسب

المعيايي

F-test

21.268

Sig

0.000

يتضحًمنًالجدولًرقمً(ً)45أعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً(ً)Sig = 0.000للتحققًمنًوجودً

فروقًجوهريةًكانتًأقلًمنًمستوىًدللةًً 0.05ويعنيًذلكًرفضًالفرضيةًالعدميةًوقبولًالفرضةًالبديلةً
التيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجال ًفاعليةًنظمًالمعلوماتً
ً
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اإلداريةًتعزىًلمتغيرًمكانًالعملً،كماًيتضح ًأنًاألوزانًالنسبيةًإلجاباتًأفرادًالعينةًحسبًمكانًالعملً
تراوحتًبينًً%76لمنًيعملونًفيًجامعةًاألزهرً،وً%91للذينًيعملونًفيًجامعةًالقدسًالمفتوحةً .

ولمعرفةًاتجاهًالفروقًتمًاستخدامًاختبارً(ً)LSDللمقارناتًالبعديةًوالجدولًرقمً(ً)46أدناهًيوضحًنتيجةً

الختبارً .
جادول يقم ( :)46نتائج اختباي ( )LSDلمعيية مصادي الفيوق ي ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تبعاً لمتغيي مكان العمل
مكان العمل
الجامعةًاإلسالمية ً
جامعةًاألزهر ً

مكان العمل

الفيوق بين المتوسطات

Sig

جامعةًاألزهر ً

0.13

0.175

جامعةًالقدسًالمفتوحة ً

*-0.59

0.000

جامعةًالقدسًالمفتوحة

*-0.72

0.000

*دالةًإحصائيةًعندًمستوىًً 0.05

منًخاللًالجدولًرقمً(ً)46أعالهًوباستخدامًاختبارً(ً)LSDللمقارناتًالبعديةًنستنتجًبأنهًيوجدًفروقًذاتً
دللة ًإحصائية ًعند ًمستوى ًً 0.05بين ًمتوسط ًإجابات ًالعاملين ًفي ًالجامعة ًاإلسالمية ًومتوسط ًإجاباتً

العاملينًفي ًجامعةًالقدسًالمفتوحةًحيثًكانتًالفروقًلصالحًالعاملينًفي ًجامعةًالقدسًالمفتوحةًبفارقً

(ً)0.59درجةً.كذلكًتشيرًالنتائجًلوجدًفروقًبينًمتوسطًإجاباتًموظفيًجامعةًاألزهرًومتوسطًإجاباتً
وبناءًعلىًذلكً،
موظفيًجامعةًالقدسًالمفتوحةًلصالحًموظفيًجامعةًالقدسًالمفتوحةًبفارقً(ً)0.72درجة ً.ا

تستنتج ًالباحثة ًصحة ًالفيضية ًالت تفتيض "وجواد ييوق ذات اداللة إحصائية ي استجابات المبحوثين

على مجال ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تعزى لمتغيي مكان العمل".

تيى الباحثة أن ذلكًيعودًإلىًاإلمكانياتًالكبيرةًالمتوفرةًلدىًجامعةًالقدسًالمفتوحةً،وخاصةا ًأنًإدارتهاً
بالضفةًالغربيةًولًبدًمنًوجودًتنسيقًوتكاملًبينًفروعهاًفيًقطاعًغزةًوبينًإدارتهاًفيًالضفةًالغربيةً،فهيً

تحتاجًلنظمًمعلوماتًإداريةًفعالةً.كماًأنًمركزًتكنولوجياًالمعلوماتًوالتصالتًفيًجامعةًالقدسًالمفتوحةً
يحتويًعلىًقسمًهندسةًاألنظمةًوالبنىًالتحتيةًللتكنولوجياًوالذيًيعملًعلىًإنشاءًبيئةًتكنولوجيةًمتكاملةً

ومدعومةًفنياً،كماًيحتويًعلىًقسمًهندسةًالبرمجياتًالذيًيقومًباستمرارًعلىًتطويرًالنظمً.كماًأنًالجامعةً
اإلسالميةًالتيًتأتيًبالمرتبةًالثانيةًبعدًجامعةًالقدسًالمفتوحةً،فهيًتمتلكًدائرةًللبرمجةًوالنشرًاللكترونيً

حيثًأنهاًتقومًبالتخطيطًوالتنفيذًواإلشرافًعلىًالنظمًالمحوسبةًبالجامعةً .
ً

اختلفت هذهًالنتيجةًمعًدراسةً(الشقرانًً،وعاشورً)2010ً،التيًأشارتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
فيًمجالًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًاألردنيةًالحكوميةًتعزىًلمتغيرًالجامعةً.وتعزو الباحثةً
هذاًالختالفًلختالفًمجتمعًالدراسةًوبيئةًالعملً .
ً

ب .الجنس
باستخدامًاختبارًمتوسطًعينتينًمستقلتينً(ً)Independent Samples T-testتمًاختبارًالفرضيةًالعدميةً

(ً)Hoالتيًتفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجال ًفاعليةًنظمً
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المعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًالجنسً،مقابلًالفرضيةًالبديلةً(ً)H1التيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةً
إحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًالجنسً،والجدولً

رقمً(ً)47أدناهًيوضحًنتيجةًالختبارً .

جادول يقم ( :)47نتائج اختباي ( )Tللتحقق من الفيوق ي ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تبعاً لمتغيي الجنس
الوسط الحساب

الوزن النسب

االنحياف المعيايي

الجنس
ذكر ً

4.01

80%

0.58

انثى ً

4.11

82%

0.51

T-test

Sig

-0.861

0.390

يالحظًمنًالجدولًالسابقًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً(ً)Sig = 0.390للتحققًمنًوجودًفرقًجوهريً
كانت أكبرًمنًمستوىًً 0.05ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةً
إحصائيةًفي ًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجال ًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًالجنسً.حيثً

وبناء ًعلىًذلكً،
يتضحًأنًالوزنًالنسبيًلإلجاباتًالذكورًً %80أماًالوزنًالنسبيًإلجاباتًاإلناثً ً .%82ا

تستنتج ًالباحثة ًعادم ًصحة ييضية ًالبحث الت تفتيض ً"وجواد ييوق ذات اداللة إحصائية ي استجابات

المبحوثين على مجال ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تعزى لمتغيي الجنس".

تعزو الباحثة ذلكًألهميةًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،وأهميةًأنًتحققًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًأهدافهاً
بغضًالنظرًعنًالجنسً،فرؤيةًالذكورًمشابهةًلرؤيةًاإلناثًحولًأهدافًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبالجامعةً

ومدىًتحقيقهاً .

اتفقت هذهًالنتيجةًمعً(أبوًعمرً)2009ً،والتيًأشارتًلعدمًوجودًفروقًبينًإجاباتًالمبحوثينًحولًمدىً
فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوأثرهاًعلىًإدارةًاألزماتًتعزىًلمتغيرًالجنس.
ج .العمي
تم ًاستخدام ًاختبار ًتحليل ًالتباين ًاألحادي ً(ً )one way ANOVAلختبار ًالفرضية ًالعدمية ً(ً )Hoالتيً
تفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجال ًفاعليةًنظمًالمعلوماتً

اإلداريةًتعزىًلمتغيرًالعمرً،مقابلًالفرضيةًالبديلةً(ً)H1التيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيً
استجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًلمتغيرًالعمرً،والجدولًرقمً(ً)48أدناهًيوضحً

نتيجةًالختبار.

جادول يقم ( :)48نتائج اختباي ( )ANOVAللتحقق من الفيوق ي ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تبعاً لمتغيي العمي
الوسط

الوزن

االنحياف

ً20سنةًإلىًأقلًمنًً30سنة ً

4.07

81%

0.45

منًً30الىًأقلًمنًً40سنة ً

3.96

79%

0.63

منًً40الىًأقلًمنًً50سنة ً

4.20

84%

0.54

ً50عامًفأكثر ً

3.81

76%

0.45

العمي

الحساب

النسب

المعيايي
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F-test

3.199

Sig

0.025

يتضحًمنًالجدولًرقمً(ً)48أعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً(ً)Sig = 0.025للتحققًمنًوجودً
فروقًجوهريةًكانتًأقلًمنًمستوىًدللةًً 0.05ويعنيًذلكًرفضًالفرضيةًالعدميةًوقبولًالفرضيةًالبديلةً
التيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجال ًفاعليةًنظمًالمعلوماتً

اإلداريةًتعزىًلمتغيرًالعمرً،كماًيتضح ًأنًاألوزانًالنسبية ًإلجاباتًأفرادًالعينةًحسبًالعمرًتراوحتًبينً

ً%76لمنًأعمارهمًتزيدًعنًً50عامًوً%84للذينًأعمارهمًتتراوحًبينًً40إلىًأقلًمنًً50عامً .

ولمعرفةًاتجاهًالفروقًتمًاستخدامًاختبارً(ً)LSDللمقارناتًالبعديةًوالجدولًرقمً(ً)49يوضحًنتيجةًالختبارً .
جادول يقم ( :)49نتائج اختباي ( )LSDلمعيية مصادي الفيوق ي ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تبعاً لمتغيي العمي
العمي

ً20سنةًإلىًأقلًمنًً30سنة

منًً30الىًأقلًمنًً40سنة ً
منًً40الىًأقلًمنًً50سنة ً

العمي

الفيوق بين المتوسطات

Sig

منًً30الىًأقلًمنًً40سنة ً

0.11

0.436

منًً40الىًأقلًمنًً50سنة ً

-0.13

0.361

ً50عامًفأكثر ً

0.26

0.115

منًً40الىًأقلًمنًً50سنة ً

*-0.24

0.026

ً50سنةًفأكثر ً

0.15

0.257

ً50سنةًفأكثر ً

*0.39

0.005

*دالةًإحصائيةًعندًمستوىًً 0.05

منًخاللًالجدولًرقمً(ً)49أعالهًوباستخدامًاختبارً(ً)LSDللمقارناتًالبعديةًنستنتجًوجودًفروقًذاتًدللةً
إحصائيةًعندًمستوىًدللةًً0.05بينًمتوسطًإجاباتًاألفرادًالذينًتتراوحًأعمارهمًبينً(ً40إلىًأقلًمنًً)50

سنةًوبينًمتوسطًإجاباتًاألفرادًالذينًأعمارهمً(ً 50سنةًفأكثر)ًبفارقًفيًالمتوسطًبمقدارً(ً)0.39درجةً

لصالحًاألفرادًالذينًأعمارهمًبينً(ً40إلىًأقلًمنًً)50سنةً،كذلكًتشيرًالنتائجًلوجودًفروقًلصالحًمتوسطً
إجاباتًاألفرادًالذينًأعمارهمًبينً(ً40إلىًأقلًمنًً)50سنةًعلىًحسابًاألفرادًالذينًأعمارهمً(منًً30إلىً

)ًسنةًبفارقًفيًالمتوسطًبمقدارً(ً)0.24درجةً،وكذلكًعلىًحسابًاألفرادًالذينًأعمارهمًمنً
ً
أقلًمن ً40

وبناءًعلىًذلكً،تستنتجًالباحثةًصحة الفيضيةًالت
(ً20سنةًإلىًأقلًمنًً30سنة)ًبمقدارً(ً)0.13درجة ً.ا

تفتيضً"وجواد ييوق ذات ادال لة إحصائية ي استجابات المبحوثين على مجال ياعلية نظم المعلومات اإلاداييةً
تعزى لمتغيي العمي".

تعزو الباحثة ذلكًإلىًأنًالفئةًالعمريةًمنًً 40الىًأقلًمنًً 50سنة ًيتمتعونًبخبرةًعاليةًونظرةًأشملً
للعملياتًاإلداريةًبالجامعةً،وبالتاليًفإنًلهمًقدرةًأعلىًعلىًتحديدًأهدافًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًومدىً

تحققهاًبشكلًأكبرًمنًذويًالفئاتًالعمريةًاألخرىً .

اختلفت ًهذهًالنتيجةًمعًدراسةً(أبوًحمامً)2014ً،التيًخلصتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًاحصائيةًبينً
إجاباتًالمبحوثينًحولًدورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًتحقيقًاألمنًالمعلوماتيًتعزىًلمتغيرًالعمرً .
ً
ً
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اد .المسمى الوظيف
تم ًاستخدام ًاختبار ًتحليل ًالتباين ًاألحادي ً(ً )one way ANOVAلختبار ًالفرضية ًالعدمية ً(ً )Hoالتيً
تفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجال ًفاعليةًنظمًالمعلوماتً
اإلدارية ًتعزىًلمتغيرًالمسمى ًالوظيفي ًمقابل ًالفرضية ًالبديلةً(ً )H1التي ًتفترض ًوجود ًفروق ًذاتًدللةً

إحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًالمسمىًالوظيفيً،
والجدولًرقمً(ً)50أدناهًيوضحًنتيجةًالختبارً .

جادول يقم ( :)50نتائج اختباي ( )ANOVAللتحقق من الفيوق ي ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تبعاً للمسمى الوظيف
الوسط

الوزن

االنحياف

مدير/مساعدًمدير

3.87

77%

0.68

رئيسًقسم ً

4.20

84%

0.52

إداري ً

4.04

81%

0.55

مبرمج/مصمم ً

3.86

77%

0.54

المسمى الوظيف

الحساب

النسب

المعيايي

F-test

2.253

Sig

0.085

يتضحًمنًالجدولًرقمً(ً)50أعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً(ً)Sig = 0.085للتحققًمنًوجودً

فروقًجوهريةًكانتًأكبرًمنًمستوىًدللةًً0.05ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجودً
فروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرً

المسمىًالوظيفيً.كماًويتضحًأيضاً أنًاألوزانًالنسبيةًإلجاباتًأفرادًالعينةًحسبًالمسمىًالوظيفيًت ارًوحتً
وبناء ًعلىًذلكً ،تستنتج ًالباحثة ًعادم
بينًً %77إلجاباتًالمبرمجينًًوالمصممينًوً %84لرؤساءًاألقسام ً .ا

صحة الفيضيةًالت تفتيضً"وجواد ييوق ذات اداللة إحصائية ي استجابات المبحوثين على مجال ياعلية
نظم المعلومات اإلادايية تعزى لمتغيي المسمى الوظيف ".
ً

تيى الباحثة أنًهذهًالنتيجةًتعودًألهميةًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،بغضًالنظرًعنًالمسمىًالوظيفيً،
فمهماًاختلفًالمسمىًالوظيفيً،فإنًالعاملينًفيًالنهايةًلديهمًاهتمامًبتحقيقًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًألهدافهاً

بشكلًجيدًوفعالً .

اختلفت هذهًالنتيجةًمعًدراسةً(الشقرانً،وعاشورً)2010ً،التيًأشارتًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيً
مجالتًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًاألردنيةًالحكوميةًتعزىًلمتغيرًالمسمىًالوظيفيً(لصالحً

مسمى ًمدير ًالدائرة)ً .كما ًواختلفت ًمع ًدراسة ً(أبو ًحمامً )2014ً ،التي ًخلصت ًلوجود ًفروق ًذات ًدللةً
احصائيةًبينًإجاباتًالمبحوثينًحولًدورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًتحقيقًاألمنًالمعلوماتيًتعزىًلمتغيرً

الوظيفةًالحاليةً.وتعزو الباحثةًهذاًالختالفًلختالفًمجتمعًالدراسةًوبيئةًوظروفًالعملً .
ً
ً
151

ه .عاداد سنوات الخبية
تم ًاستخدام ًاختبار ًتحليل ًالتباين ًاألحادي ً(ً )one way ANOVAلختبار ًالفرضية ًالعدمية ً(ً )Hoالتيً
تفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجال ًفاعليةًنظمًالمعلوماتً

اإلداريةًتعزىًلمتغيرًعددًسنواتًالخبرةً،مقابلًالفرضيةًالبديلةً(ً)H1التيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةً

إحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًعددًسنواتًالخبرةً،
والجدولًرقمً(ً)51أدناهًيوضحًنتيجةًالختبارً .

جادول يقم ( :)51نتائج اختباي ( )ANOVAللتحقق من الفيوق ي ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تبعاً لمتغيي سنوات
الخبية

الوسط

الوزن

االنحياف

أقلًمنًً5سنوات ً

4.12

82%

0.61

منًً5إلىًأقلًمنًً10سنوات ً

3.97

79%

0.67

منًً10إلىًأقلًمنًً15سنة ً

4.16

83%

0.49

ً15سنةًفأكثر ً

3.89

78%

0.53

عاداد سنوات الخبية

الحساب

النسب

المعيايي

F-test

2.312

Sig

0.079

يتضحًمنًالجدولًرقمً(ً)51أعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً(ً)Sig = 0.079للتحققًمنًوجودً

فروقًجوهريةًكانتًأكبرًمنًمستوىًدللةًً0.05ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجودً
فروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرً

عددًسنواتًالخبرةً.كماًويتضحًأيضاًمنًخاللًالجدولًبأنًالوزانًالنسبيةًإلجاباتًأفرادًالعينةًحسبًسنواتً

الخبرةًتتراوحًبينًً%78لمنًخبرتهمًتزيدًعنًً15سنةً،وً%83لمنًخبرتهمًتتراوحًبينًً10اليًأقلًمنًً15

وبناءًعلىًذلكً،تستنتجًالباحثةًعادمًصحة الفيضيةًالت تفتيضً"وجواد ييوق ذات اداللة إحصائية
سنة ً.ا
ي استجابات المبحوثين على مجال ياعلية نظم المعلومات اإلاداييةًتعزى لمتغيي عاداد سنوات الخبية".

تعزو الباحثة ذلكًإلىًأنًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًظهرتًتدريجي اًفيًالجامعةً،وبالتاليًيمكنًأنًتكونًعددً

سنواتًالخبرةًللموظفًمنذًبدايةًعملهًفيًالجامعةً،وربماًلمًيكنًيستخدمًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًسنواتً

عملهًاألولىًفيًالجامعةً .
اتفقت هذهًالنتيجةًمعًدراسةً(الشقرانًً،وعاشورً)2010ً،التيًأشارتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
فيًمجالتًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًاألردنيةًالحكوميةًتعزىًلمتغيرًالخبرةًالعمليةً.كماً
اتفقتًمعًدراسةً(أبوًعمرً)2009ً،والتيًخلصتًلعدمًوجودًفروقًبينًإجاباتًالمبحوثينًحولًمدىًفاعليةً
نظمًالمعلوماتًاإلداريةًوأثرهاًعلىًإدارةًاألزماتًتعزىًلمتغيرًعددًسنواتًالخبرةً.كماًواتفقتًمعًدراسةً(أبوً
حمامً) 2014ً،التيًخلصتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًاحصائيةًبينًإجاباتًالمبحوثينًحولًدورًنظمً

المعلوماتًاإلداريةًفيًتحقيقًاألمنًالمعلوماتيًتعزىًلمتغيرًسنواتًالخبرةً.وتعزو الباحثةًذلكًإلىًاختالفً

مجتمعًالدراسةًوبيئةًالعملً .
152

و .المؤهل العلم
تم ًاستخدام ًاختبار ًتحليل ًالتباين ًاألحادي ً(ً )one way ANOVAلختبار ًالفرضية ًالعدمية ً(ً )Hoالتيً
تفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجال ًفاعليةًنظمًالمعلوماتً

اإلدارية ًتعزى ًلمتغير ًالمؤهل ًالعلميً ،مقابل ًالفرضية ًالبديلة ً(ً )H1التي ًتفترض ًوجود ًفروق ًذات ًدللةً

إحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًلمتغيرًالمؤهلًالعلمي"ً،والجدولً

رقمً(ً)52أدناهًيوضحًنتيجةًالختبارً .

جادول يقم ( :)52نتائج اختباي ( )ANOVAللتحقق من الفيوق ي ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تبعاً للمؤهل العلم
الوسط

الوزن

ماجستيرً،دكتوراه ً

3.99

80%

0.59

بكالوريوس ً

4.07

81%

0.55

دبلومًمتوسطً،ثانويةًعامة ً

3.99

80%

0.54

المؤهل العلم

الحساب

النسب

االنحياف المعيايي

F-test

0.393

Sig

0.676

يتضحًمنًالجدولًرقمً(ً)52أعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً(ً)Sig = 0.676للتحققًمنًوجودً

فروقًجوهريةًكانتًأكبرًمنًمستوىًدللةًً0.05ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجودً

فروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًالمؤهلًالعلميً.ويتضحًأيضًاًمنً
خاللًالجدولًأنًالوزنًالنسبيةًإلجاباتًأفرادًالعينةًحسبًالمؤهلًالعلميًتراوحتًبينًً %80لحملةًدرجةً

يوسً.وبناءًعلىًذلكً،تستنتجًالباحثةًعادم صحة الفيضيةً
الماجستيرًوالدكتوراهً،وً%81لحملةًدرجةًالبكالور
ا

الت تفتيضً"وجواد ييوق ذات اداللة إحصائية ي استجابات المبحوثين على مجال ياعلية نظم المعلومات

اإلاداييةًتعزى لمتغيي المؤهل العلم ".

تعزو الباحثة ذلكًإلىًأنًغالبيةًعينةًالبحثًمنًحملةًالشهاداتًسواءًالماجستيرً،البكالوريوسً،أوًالدكتوراهً،
وبالتاليًفإنًلهمًقدرةًجيدةًعلىًتحديدًأهدافًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،وتحديدًمدىًفعاليةًهذهًالنظمً .
اختلفت هذه ًالنتيجة ًمع ً(أبو ًعمرً )2009ً ،والتي ًأشارت ًلوجود ًفروق ًذات ًدللة ًاحصائية ًبين ًإجاباتً
المبحوثينًحولًمدىًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوأثرهاًعلىًإدارةًاألزماتًتعزىًلمتغيرًالمؤهلًالعلميً،
كما ًاختلفت ًمع ًدراسة ً(أبو ًحمامً )2014ً ،التي ًخلصت ًلوجود ًفروق ًذات ًدللة ًاحصائية ًبين ًإجاباتً
المبحوثينًحولًدورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًتحقيقًاألمنًالمعلوماتيًتعزىًلمتغيرًالمؤهلًالعلميً.وتعزو

الباحثة ً هذاًالختالفًلختالفًمجتمعًالدراسةًوبيئةًالعملً،حيثًأنهماًتمًتطبيقهمًفيًالقطاعًالمصرفيً
وقطاعًالشرطةً .
ز .التخصص العلم
تم ًاستخدام ًاختبار ًتحليل ًالتباين ًاألحادي ً(ً )one way ANOVAلختبار ًالفرضية ًالعدمية ً(ً )Hoالتيً
تفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجال ًفاعليةًنظمًالمعلوماتً
153

اإلداريةًتعزىًلمتغيرًالتخصصًالعلميً،مقابلًالفرضيةًالبديلةً(ً)H1التيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةً
إحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًالتخصصًالعلميً،
والجدولًرقمً(ً)53أدناهًيوضحًنتيجةًالختبارً .

جادول يقم ( :)53نتائج اختباي ( )ANOVAللتحقق من الفيوق ي ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تبعاً للتخصص العلم
الوزن النسب

االنحياف المعيايي

التخصص العلم

3.94

79%

0.60

إدارةًأعمالً ً

4.21

84%

0.57

محاسبة ً

4.11

82%

0.48

تخصصاتًأخرى* ً

3.95

79%

0.52

هندسة حاسوب/تكنولوجياً

المعلوماتً/علومًحاسوب ً

الوسط الحساب

F-test

2.096

Sig

0.103

يتضحًمنًالجدولًرقمً(ً)53أعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً(ً)Sig = 0.103للتحققًمنًوجودً
فروقًجوهريةًكانتًأكبرًمنًمستوىًدللةًً0.05ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجودً
فروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًالتخصصًالعلميً.كماًويتضحً

أيض اًمنًخاللًالجدولًبأنًاألوزانًالنسبيةًإلجاباتًأفرادًالعينةًحسبًالتخصصًالعلميًتراوحتًبينًً%79

وبناءًعلىًذلكً،تستنتجًالباحثةً
للتخصصًالهندسةًوتكنولوجياًالمعلوماتًوً%84لتخصصًإدارةًاألعمال ً.ا

عادم صحة الفيضية ًالت تفتيض "وجواد ييوق ذات اداللة إحصائية ي استجابات المبحوثين على مجال
ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تعزى لمتغيي التخصص العلم ".

تعزو الباحثة ذلكًإلىًأنهًبالرغمًمنًاختالفًالتخصصاتًالعلميةًفيًأفرادًعينةًالبحثً،إل ًأنهمًجميع اً
يستخدمونًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوانًاختلفتًطبيعةًعملًهذهًالنظمًحسبًالدائرةًالتيًيعملًفيهاًالموظفً،
وهمًبالتاليًمدركينًلمدىًأهميةًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً .

اتفقت هذهًالنتيجةًمعً(أبوًعمرً)2009ً،والتيًأشارتًلعدمًوجودًفروقًبينًإجاباتًالمبحوثينًحولًمدىً
فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوأثرهاًعلىًإدارةًاألزماتًتعزىًلمتغيرًالتخصصً.وتيى الباحثةًأنًهذاًالتفاقً
يؤكدًأهميةًأنًيكونًالموظفًعلىًعلمًجيدًبنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوفاعليتهاً،حيثًأنهًمستخدمًلهذهًالنظمً

خاللهًعملهًاليوميً .
ً

ح .بالنسبة لمتغيي عاداد الادويات التادييبية الت تم الحصول عليها ي مجال أمن المعلومات
تم ًاستخدام ًاختبار ًتحليل ًالتباين ًاألحادي ً(ً )one way ANOVAلختبار ًالفرضية ًالعدمية ً(ً )Hoالتيً
تفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجال ًفاعليةًنظمًالمعلوماتً

اإلداريةًتعزىًلمتغيرًعددًالدوراتًالتدريبيةًالتيًتمًالحصولًعليهاًفيًمجالًأمنًالمعلوماتً،مقابلًالفرضيةً

البديلةً(ً)H1التيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًفاعليةًنظمً
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المعلوماتًاإلداريةًلمتغيرًعددًالدوراتًالتدريبيةًالتيًتمًالحصولًعليهاًفيًمجالًأمنًالمعلوماتً،والجدولً
رقمً(ً)54أدناهًيوضحًنتيجةًالختبارً .
جادول يقم ( :)54نتائج اختباي ( )ANOVAللتحقق من الفيوق ي ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تبعاً لعاداد الادويات
التادييبية

الوسط

الوزن

ًلًيوجد ً

3.97

79%

0.51

ً3-1دورات ً

4.07

81%

0.58

ًً4دوراتًفأكثر ً

4.02

80%

0.61

عاداد الادويات التادييبية

الحساب

النسب

االنحياف المعيايي

F-test

0.427

Sig

0.653

يتضحًمنًالجدولًرقمً(ً)54أعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً(ً)Sig = 0.653للتحققًمنًوجودً

فروقًجوهريةًكانتًأكبرًمنًمستوىًدللةًً0.05ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجودً

فروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرً
عددًالدوراتًالتدريبيةًالتيًتمًالحصولًعليهاًفيًمجالًأمنًالمعلوماتً.ويتضحًأيضاًمنًخاللًالجدولًأنً

األوزان ًالنسبية ًإلجابات ًأفراد ًالعينة ًحسب ًعدد ًالدورات ًالتدريبية ًالتي ًتم ًالحصول ًعليها ًفي ًمجال ًأمنً

المعلوماتًتراوحًماًبينًً %79للغيرًحاصلينًعلىًدوراتًتدريبيةًً %81للذينًتلقواًمنًً 1اليًً 3دوراتً
وبناءًعلىًذلكً،تستنتجًالباحثةًعادمًصحة الفيضيةًالت تفتيضً"وجواد
تدريبيةًفيًمجالًأمنًالمعلومات ً.ا

ييوق ذات اداللة إحصائية ي استجابات المبحوثين على مجال ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تعزى لمتغيي

عاداد الادويات التادييبية الت تم الحصول عليها ي مجال أمن المعلومات".

تعزو الباحثة ذلكًلهتمامًالعاملينًبمعرفةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالتيًيتعاملونًمعهاًخاللًعملهمًاليوميً،
واهتمامهمًبمعرفةًأهدافهاًومدىًتحقيقهاًلهذهًاألهدافً،حتىًوانًلمًيكنًلديهمًخلفيةًمًسبقةًأوًدوراتًتدريبيةً
فيًمجالًحمايةًوأمنًالمعلوماتً،حيثًأنًالبحثًيستهدفًالعاملينًعلىًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًومنهمًمنً
تخصصهًبعيدًعنًتكنولوجياًالمعلوماتًونظمًالمعلوماتً،لكنهًيهتمًبمعرفهًالنظامًويهتمًأنًيحققًلهًنظامً

المعلوماتًأفضلًنتائجًممكنةً .

ً
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ملخص الفصل الخامس
استعرضتًالباحثةًخاللًهذاًالفصلًتحليلًخصائصًعينةًالبحثً،والتيًتضمنتًالوصفًاإلحصائيًللعينةً
وفق ا ًللخصائصًوالسماتًالشخصيةًوالتيًتمثلتًبكلًمنً(مكانًالعملً،الجنسً،العمرً،المسمىًالوظيفيً،

سنواتًالخبرةً،المؤهلًالعلميً،التخصصًالعلميً،الدوراتًالتدريبية)ً.ومنًثمًاستعرضتًنتائجًتحليلًمجالتً
وأبعاد ًالبحثً ،حيث ًأشارت ًإلى ًالنتائج ًالمتعلقة ًبالمجال ًاألول ًوالمتمثل ًبالمتغير ًالمستقل ً(سياسات ًأمنً
المعلومات)ًوأبعادهًالخمسةً(دعمًاإلدارةًالعلياً،تقديرًمخاطرًأمنًالمعلوماتً،التدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنً

المعلوماتً،فرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلوماتً،مراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات) ًوبينتًالنتائجً
وجودًدرجةًمرتفعةًمنًأفرادًعينةًالبحثًتجاهًهذا ًالمجالًوأبعادهً.كماًأشارتًالباحثةًإلىًالنتائجًالمتعلقةً
بالمجالًالثانيًوالمتمثلًبالمتغيرًالتابعً(فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية)ً،واتضحًوجودًدرجةًمًرتفعةًأيض اً

منًأفرادًعينةًالبحثًتجاههً.وعلقتًالباحثةًعلىًالنتائجًالتيًحازتًعلىًالمرتبةًاألولىًوالمرتبةًاألخيرةًمنً
حيثًقيمةًالوسطًالحسابيً،موضحةاًسببًحصولهاًعلىًهذهًالمرتبةًمنًوجهةًنظرهاً،كماًربطتهاًمعًنتائجً

الدراساتًالسابقةً،سواءًمنًحيثًالتفاقًأوًالختالفًمعهاً .

كماًاستعرضتًالباحثةًنتائجًاختبارًفرضياتًالبحثً،وناقشتهاًموضحةًاتفاقهاًواختالفهاًمعًالدراساتًالسابقةً
المشابهةًلهاًفيًموضوعًالبحثً،حيثًأشارتًالنتائجًلوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًدللةً

( ً )αً ≥ً 0.05بينًسياساتًأمنًالمعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيً
قطاعًغزة.
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الفصل الساادس :النتائج والتوصيات

الفصل الساادس
النتائج والتوصيات
مقادمة
أوالً :النتائج
ثانياً :التوصيات
ثالثاً :الادياسات المستقبلية المقتيحة
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مقادمة
بناء ًعلىًالمفاهيمًوالجوانبًالمتعددةًالتيًتناولتهاًالباحثةًفيًاإلطارًالنظريًوأدبياتًالبحثًحولًسياساتً
ا
أمنًالمعلوماتًوعالقتهاًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةً–ًقطاعًغزةً،إضافةًإلىً
ماًتمًجمعهًمنًبياناتًمنًخاللًالستبانةً،وبعدًنتائجًالتحليلًاإلحصائيًلمجالتًالبحثًوأبعادهً،وتفسيرً

هذهًالنتائجًوربطهاًبالدراساتًالسابقةً،خلصًالبحثًإلىًمجموعةًمنًالنتائجًوالتوصياتًكماًيظهرًفيًهذاً

الفصلً .

أوالً :النتائج
خلصًالبحثًلمجموعةًمنًالنتائجً،وهيًكماًيليً ً:
ً .1أظهرتًنتائجًالبحثًوج ًودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًدللةً(ً)αً≥ً0.05بينًسياساتًأمنً
المعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً.حيثًأشارتًالنتائجً

لوجودًعالقةًطرديةًبينًسياساتًأمنًالمعلوماتًبأبعادهاًالخمسةً(دعمًاإلدارةًالعلياً،تقديرًمخاطرًأمنً
المعلوماتً ،التدريبًوالتوعية ًبسياساتًأمنًالمعلوماتً ،فرض ًتنفيذ ًسياساتًأمن ًالمعلوماتً،مراجعةً

وتحديث ًسياسات ًأمن ًالمعلومات)ً ،وفاعلية ًنظم ًالمعلومات ًاإلداريةً ،أي ًأن ًالهتمام ًبسياسات ًأمنً

المعلوماتًبأبعادهاًالخمسةًيساهمًفيًزيادةًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيً
قطاعًغزةًبشكلًإيجابي.

 ً .2أظهرت ًنتائج ًالبحث ًاهتمام ًالجامعات ًالفلسطينية ًفي ًقطاع ًغزة ًبسياسات ًأمن ًالمعلومات ًبأبعادهاً

الخمسةً،حيثًاتضحًذلكًمنًخاللًحصولًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتًككلًعلىًوزنًنسبيً(ً.)%74

ً .3كشفتًنتائجًالبحثًعنًاهتمامًالجامعاتًبدرجةًمرتفعةًبعملياتًتقديرًمخاطرًأمنًالمعلوماتً،حيثً
أنهاًالركيزةًالتيًتنطلقًمنهاًعمليةًإنشاءًوصياغةًسياساتًأمنًالمعلوماتً،حيثًحصلًهذاًالبعدًعلىً
المرتبةًاألولىًبينًأبعادًسياساتًأمنًالمعلوماتًبوزنًنسبيً(.)%79

ً .4أشارتًالنتائجًلهتمامًالجامعاتًبتقديمًبرامجًتدريبًوتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلوماتً،إلًأنًهذهًالبرامجً
بحاجةًلمزيدًمنًالهتمامًوالتطويرً،حيثًحصلًهذاًالبعدًعلىًالمرتبةًاألخيرةًبينًأبعادًسياساتًأمنً

المعلوماتًبوزنًنسبيً(.)%68

ً .5بينتًالنتائجًاهتمامًالجامعاتًبفرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلوماتًعلىًالعاملينً،وذلكًلضمانًاهتمامً
العاملينًبهاًوتطبيقهاً،حيثًحصلت ًعلىًوزنًنسبيً(ً،)%75وهذا ًسيؤثر ًإيجابي ا ًعلى ًفاعلية ًنظمً

المعلوماتًاإلدارية.

ً .6توصلتًالنتائجًلوجودًاهتمامًعالًودعمًمنًاإلدارةًالعلياًفيًالجامعاتًلسياساتًأمنًالمعلوماتً،حيثً
حصلتًعلىًوزنًنسبيً(ً،)%76وهذاًيدلًعلىًوجودًإدارةًواعيةًومثقفةًومدركةًألهميةًأمنًالمعلومات.
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 ً .7أشارتًالنتائجًلهتمامًالجامعاتًبمراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلوماتً،حيثًحصلتًعلىًوزنً
نسبيًقدرةً(ً،)%75ويدلًذلكًعلىًمواكبةًالجامعاتًللتطوراتًالتكنولوجيةًالمتسارعةً،ومحاولتهاًالدائمةً
للتأكدًمنًتكاملًوجودةًالسياساتًوتوافقهاًمعًالتغيراتًالمختلفة.

ً .8أظهرتًنتائجًالبحثًارتفاعًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً،حيثً
حصلًمجالًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًككلًعلىًوزنًنسبيً(ً،)%81مماًيدلًعلىًنظمًالمعلوماتً
اإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًتحققًأهدافهاً،وتعملًبشكلًفعال.

ً .9كشفت ًنتائج ًالبحث ًإلىًعدمًوجود ًفروق ًذاتًدللة ًإحصائيةًعندًمستوى ًدللةً(ً )αً ≥ً 0.05فيً
استجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةًتعزىً

للمتغيرات ً(العمرً ،المسمى ًالوظيفيً ،سنوات ًالخبرةً ،المؤهل ًالعلميً ،الدورات ًالتدريبية ًفي ًمجال ًأمنً

المعلومات).

ً .10أظهرتًنتائجًالبحثًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًدللةً(ً )αً ≥ً 0.05فيًاستجاباتً
المبحوثين ًعلى ًمجال ًسياسات ًأمن ًالمعلومات ًفي ًالجامعات ًالفلسطينية ًفي ًقطاع ًغزة ًفروق ًتعزىً

للمتغيراتً(مكانًالعملً،الجنسً،التخصصًالعلمي)ًحيثًكانتًالنتائجًلصالحًجامعةًالقدسًالمفتوحةً
في ًمكان ًالعملً ،ولصالح ًاإلناث ًفي ًمتغير ًالجنسً ،بينما ًكانت ًعلى ًحساب ًتخصصات ًالحاسوبً

وتكنولوجياًالمعلوماتًفيًمتغيرًالتخصصًالعلمي.

ً .11أشارتًنتائجًالبحثًإلىًأنهًلًتوجدًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًدللةً(ً )αً ≥ً 0.05فيً
استجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً

تعزىًللمتغيراتً(الجنسً،المسمىًالوظيفيً،سنواتًالخبرةً،المؤهلًالعلميً،التخصصًالعلميً،الدوراتً
التدريبية).

ً .12أظهرتًنتائجًالبحثًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوى ًدللةً(ً )αً ≥ً 0.05فيًاستجاباتً
عزىً
المبحوثين ًعلى ًمجال ًفاعلية ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًفي ًالجامعات ًالفلسطينية ًفي ًقطاع ًغزة ًت ً

للمتغيراتً(مكانًالعملً،العمر)ً،حيثًكانتًالنتائجًلصالحًجامعةًالقدسًالمفتوحةًفيًمكانًالعملً،

ولصالحًالفئةًالعمريةًمنًً40الىًأقلًمنًً50سنةًفيًمتغيرًالعمر.

ثانياً :التوصيات
بناءًعلىًالنتائجًالتيًتوصلًإليهاًالبحثً،تقترحًالباحثةًفيماًيليًعدداًمنًالتوصياتًالتيًتتعلقًبالتعاملًمعً
ا
سياساتًأمنًالمعلوماتً،باإلضافةًإلىًبعضًالجوانبًالتيًتساهمًفيًرفعًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيً

الجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً،وفق اًلرؤىًسليمةً :
أثرًإيجابيًعلىًرفعً
ً
ً .1زيادةًدعمًاإلدارةًالعلياًالدعمًإلنشاءًوتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتً،لماًلهًمنً
فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.
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 ً .2وجود ًدائرة ًمتخصصة ًبأمن ًالمعلومات ًفي ًالجامعةً ،وتعيين ًعاملين ًمتخصصين ًفي ًمجال ًأمنً
المعلومات.

ً .3تعزيزًالعملًالمستمرًوالدوريًعلىًتقديرًالمخاطرًوالتهديداتًالمحتملةًالتيًيمكنًأنًتواجهًمعلوماتً
الجامعةًوبياناتهاً،إلمكانيةًوضعًالتدابيرًالالزمةًلذلك.

سياساتًأمنًالمعلوماتًبناء ًعلىًنتائجًعمليةًتقديرًمخاطرًأمنًالمعلوماتً،وقبلً
ً .4الهتمامًبصياغة ً
ا
حصولًأيًمشاكلًتخصًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعة.

ً .5العملًعلىًتوثيقًسياساتًأمنًالمعلوماتً،وتوزيعهاًعلىًكافةًالعاملينًالذينًيستخدمونًنظمًالمعلوماتً
اإلداريةًبالجامعةً،باإلضافةًللعاملينًفيًوحداتًومراكزًتكنولوجياًالمعلومات.

ً .6زيادة ًالهتمام ًبدورات ًالتدريب ًوالتوعية ًللعاملين ًالذين ًيستخدمون ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًبالجامعةً
وللعاملينًفيًوحداتًومراكزًتكنولوجياًالمعلوماتًحولًسياساتًأمنًالمعلوماتًوأهميتهاًوالعواملًالمؤثرةً

علىًنجاحًتطبيقها.

 .7تعزيزًالهتمامًبتوفيرًميزانيةًمخصصةًلتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتًبكافةًمراحلهاً.

ً .8اتخاذًسياساتًأمنًالمعلوماتًالمكتوبةًوالمعتمدةًمنًاإلدارةًالعلياًكمرجعًرئيسيًعندًحدوثًأيًمشاكلً
تخصًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةً،وعدمًالكتفاءًبالتعليماتًوالضوابطًاللكترونية.

ً .9فرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلوماتًعلىًالعاملينًفيًوحداتًومراكزًتكنولوجياًالمعلوماتً،باإلضافةً
للعاملينًالذينًيستخدمونًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبالجامعةً،وتحديدًالعقوباتًبحقًمنًيخالفها.

 ً .10العملًعلىًتحديدًجهةًمعروفةًوواضحةًلدىًالعاملينًتكونًمسئولةًعنًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيً
الجامعة.

ً .11القيامًبعملياتًمراجعةًوتحديثًلسياساتًأمنًالمعلوماتًبشكلًدوريً،وكذلكًعندًحدوثًمشاكلًتخصً
أمنًالمعلوماتًفيًالجامعة.

 .12إعالمًالعاملينًبأيًتحديثاتًتطرأًعلىًسياساتًأمنًالمعلومات.

 .13جعلًاللتزامًبتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتًأحدًعواملًتقييمًأداءًالعاملينًفيًالجامعة.

 .14زيادةًالهتمامًبقياسًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعات ًبشكلًدوريً،للعمل ًعلىًتحسينً
هذهًالفاعليةًباستمرار.

 .15العملًعلىًتوفيرًمراكزًللدعمًالفنيًللرجوعًإليهاًفيًحالًحدوثًأعطالًفيًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً
بالجامعة.

 .16إعطاءًالمزيدًمنً الهتمامًبالتطوراتًالتكنولوجيةًالحديثةًفيماًيخصًأمنًالمعلوماتًونظمًالمعلوماتً
اإلداريةً ً،ومحاولةًدمجًهذهًالتطوراتًفيًالجامعات.

 .17لفتًانتباهًالباحثينًإلجراءًالمزيدًمنًاألبحاثًحولًسياساتًأمنًالمعلوماتًومدىًتأثيرهاًعلىًنظمً
المعلومات.

160

ثالثاً :الادياسات المستقبلية المقتيحة
بناءًعلىًإطالعًالباحثةًعلىًاإلطارًالنظريً،والدراساتًالسابقةً،وتحليلهاًومناقشتهاًلنتائجًهذاًالبحثًوتحليلً
ا

بياناتهً،فهيًتوصيًببعضًالدراساتًالمستقبليةًالمقترحةًالتالية:

 .1الثقافةًالتنظيميةًوعالقتهاًبسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.

 .2سياساتًأمنًالمعلوماتًودورهاًفيًتقليلًالمخاطرًاللكترونيةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.

 .3فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمحوسبةًوأثرهاًعلىًإدارةًالمخاطرًاإللكترونيةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةً
فيًقطاعًغزة.

 .4نظمًالمعلوماتًاإلداريةًودورهاًفيًتحقيقًاألمنًالمعلوماتيًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.
 .5أثرًبرامجًالتدريبًوالتوعيةًبأمنًالمعلوماتًعلىًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةً
فيًقطاعًغزة.

 .6أثرًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمحوسبةًعلىًأداءًالمستخدمينًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.
ملخص الفصل الساادس
استعرضتًالباحثةًفيًهذاًالفصلًالنتائجًالتيًتوصلتًإليهاًبناءًعلىًنتائجًالتحليلًاإلحصائيً،حيثًأشارتً
ا
النتائجًلوجودًدرجةًمرتفعةًمنًالموافقةًعلىًكافةًأبعادًسياساتًأمنًالمعلوماتً،إضافةاًلوجودًدرجةًمرتفعةً
منًالموافقةًعلىًمجالًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً.وبينتًالنتائجًوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةًعندً

مستوى ًدللة ً(ً )αً ≥ً 0.05بين ًسياسات ًأمن ًالمعلومات ًوفاعلية ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًفي ًالجامعاتً
الفلسطينيةًفيًقطاعًغزةًً.واقترحتًالباحثةًمجموعةًمنًالتوصياتًالمتعلقةًبموضوعًالبحثً.وفيًختامًالفصلً
اقترحتًمجموعةًمنًالعناوينًلدراساتًمستقبليةًمقترحةًبخصوصًسياساتًأمنًالمعلوماتًونظمًالمعلوماتً

اإلداريةً .
ً
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ملحق يقم ()1
االستبانة النهائية
بسم اهلل اليحمن اليحيم
ً
جااااااااااماااااااااعاااااااااة األز ااااااااار  -غااااااااازة
عاااااامااااااادة الاااااادراسااااااااااااات الااااااعاااااالاااااايااااااا
كااالااايااااة االقاااتصاااااااااااد والاااعااالاااوم اإلداريااااة
األعاااااااااااااماااااااااااااال
دارة
قسااااااااااااااااااام

حفظكم اهلل ويعاكم ،،،

الساادة األياضل العاملون ي الجامعات
السالم عليكم ويحمة اهلل وبيكاته ،،،

الموضوع :قائمة استقصاء
تتشرفًالباحثةًأنًتضعًبينًأيديكمًاستبانةًإلجراءًبحثًبعنوانً :

"سياسات أمن المعلومات وعالقتها بفاعلية نظم المعلومات اإلادايية ي الجامعات الفلسطينية ي قطاع
غزة" ً
وذلكًاستكمالًلمتطلباتًالحصولًعلىًدرجةًالماجستيرًفيًإدارةًاألعمالًمنًجامعةًاألزهرًً -غزةً.يشتملًمجتمعًالبحثً
جميعًالعاملينًفيًوحداتًومراكزًتكنولوجياًالمعلوماتً،باإلضافةًللعاملينًالذينًيستخدمونًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًأثناءًعملهمً

اليوميًفيًالعماداتًوالدوائرًاإلداريةًفيًالجامعةً.لذاًأرجوًالتكرمًمنًسيادتكمًبقراءةًكلًعبارةًمنًعباراتًالستبانةً،ثمًوضعً

عالمةً(×)ًفيًالخانةًالتيًتمثلًوجهةًنظركمًنحوًماًهوًقائمًبالفعلًوفقًتدرجًخماسيً(موافقًبشدةً،موافقً،محايدً،غيرً
موا فقً،غيرًموافقًبشدة)ً.علماًبأنًإجاباتكمًسيتمًمعالجتهاًبسريةًتامةًوألغراضًالبحثًالعلميًفقطً.مع العلم بأن

سياساتًأمن

المعلوماتً:هيًمجموعة اإلجراءات والقواعد األمنية التي تساهم في تعريف المستخدمين بمسؤولياتهم وواجباتهم

لضمان أمن وحماية المعلومات في المؤسسات.

نشكرًلكمًتعاونكمً،ونؤكدًلكمًأنًإلجاباتكمًتأثيراًمهماًفيًدقةًالنتائجًوتحقيقًأهدافًالبحثً .

وتفضلوا بقبول يائق االحتيام والتقاديي،،،
البــــاحـــــــثــــة :آن سعياد ابياهيم عباد الواحاد
البيياد االلكتيون ann.s.eit@gmail.com :
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يرجىًالتكرمًباختيارًالبديلًالمناسبًلكلًعبارةًمنًالعباراتًالتاليةًوذلكًبوضعًإشارةً(ً :)x
القسم األول :البيانات الشخصية
 .1مكان العمل

ًالجامعةًاإلسالميةً–ًغزة ً

 جامعةًاألزهرًً-غزة ً

 .2الجنس
 ذكر ً

ًفروعًجامعةًالقدسًالمفتوحةًً-قطاعًغزة ً

 أنثى ً

 .3العمي

ً20ًسنةًإلىًأقلًمنًً30سنة ً

ً30ًسنةًإلىًأقلًمنًً40سنةً ً

ً40ًسنةًإلىًأقلًمنًً50سنةً

ً50ًسنةًفأكثر

 .4المسمى الوظيف (اختي اجابة واحادة من يضلك)
ًعميد ً

ًمديرًً/مساعدًمدير ً

ًرئيسًقسم ً

ًإداري

ًمبرمجًً/مصمم

ًأخرىً(الرجاءًالتحديد)ً ------------ً:

 .5عاداد سنوات الخبية ي مجال العمل الحال
ًأقلًمنًً5سنوات ً

ً10ًسنواتًً-أقلًمنًً15سنة
 .6المؤهل العلم
ًدكتوراه ً

ًدبلومًمتوسط ً

ً5ًسنواتًً-أقلًمنًً10سنوات ً
ً15ًسنةًفأكثر
ًبكالوريوس ً

ًماجستير ً

ًغيرًذلكً(الرجاءًالتحديد)ً -------------ً:

 .7التخصص العلم

ًهندسةًحاسوبًً/تكنولوجياًمعلوماتًً/علومًحاسوبً ً
ًمحاسبةً

ًإدارةًأعمال ً

ًغيرًذلكً(الرجاءًالتحديد)-------------ً:

 .8الادويات التادييبية الت حصلت عليها ي مجال أمن المعلومات
ًلًيوجد

ً3ً-ً1ًدورات
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ً4ًدوراتًفأكثر

القسم الثان  :مجاالت البحث
سياسات أمن المعلومات
م.

موايق

ادعم اإلاداية العليا

بشادة

موايق

محاياد

غيي

موايق

غيي موايق
بشادة

ً .1تدركًاإلدارةًالعلياًفيًالجامعةًأهميةًسياساتًأمنًالمعلوماتً .

ً

ً

ً

ً

ً

ً .2تدعمًاإلدارةًالعلياًتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةً .

ً

ً

ً

ً

ً

ً .3تدعمًاإلدارةًالعلياًوجودًدائرةًمتخصصةًبأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةً .

ً

ً

ً

ً

ً

ً .4تهتمًاإلدارةًالعلياًبتعيينًمتخصصونًبأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةً .

ً

ً

ً

ً

ً

ً .5سياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًمكتوبةًومعتمدةًمنًاإلدارةًالعلياً .

ً

ً

ً

ً

ً

ً .6تهتمًاإلدارةًالعلياًبتوزيعًسياساتًأمنًالمعلوماتًعلىًالعاملينً .

ً

ً

ً

ً

ً

تعطي ًاإلدارة ًالعليا ًأولوية ًلسياسات ًأمن ًالمعلومات ًبالمقارنة ًمعً
ً .7
السياساتًاألخرىً .

ً

ً

ً

ً

ً

توفر ًاإلدارة ًالعليا ًالميزانية ًالالزمة ًإلعداد ًوتطبيق ًسياسات ًأمنً
ً .8
المعلوماتًفيًالجامعةً .

ً

ً

ً

ً

ً

م.

موايق

تقاديي مخاطي أمن المعلومات

بشادة

موايق

محاياد

غيي

موايق

غيي موايق
بشادة

تحدد ًالجامعة ًبشكل ًدوري ًالمخاطر ًالتي ًيمكن ًأن ًتتعرض ًلهاً
ً .1
معلوماتهاً .

ً

ً

ً

ً

ً

تضع ًالجامعة ًالتدابير ًالحتياطية ًالتي ًتحد ًمن ًمستوى ًتعرضً
ً .2
معلوماتهاًللخطرً .

ً

ً

ً

ً

ً

يوجدًلدىًالجامعةًآلياتًمناسبةًلمنعًعملياتًالوصولًغيرًالشرعيةً
ً .3
(غيرًالمرخصًبها)ًللبياناتًبواسطةًالعاملينً .

ً

ً

ً

ً

ً

يتوفر ًلدى ًالجامعة ًآليات ًمناسبة ًلمنع ًعمليات ًاإلدخال ًالمتعمدةً
ً .4
للبياناتًغيرًالسليمةًبواسطةًالعاملينً .

ً

ً

ً

ً

ً

تقومًالجامعةًبتحديثًطرقًحمايةًمعلوماتهاًتبعاًللتغيراتًالحاصلةًفيً
ً .5
بيئةًالتكنولوجياً .

ً

ً

ً

ً

ً

أعرفًاإلجراءاتًالتيًيجبًأنًأتبعهاًلتفاديًمخاطرًأمنًالمعلوماتً
ً .6
فيًالجامعةً .

ً

ً

ً

ً

ً

تتناسبًسياساتًأمنًالمعلوماتًمعًالمخاطرًالتيًيمكنًأنًتتعرضً
ً .7
لهاًالمعلوماتًفيًالجامعةً .

ً

ً

ً

ً

ً

يساعدًوجودًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًتخفيضًالمخاطرًالتيًيمكنً
ً .8
أنًتتعرضًلهاًالمعلوماتًفيًالجامعةًللحدًاألدنىً .

ً

ً

ً

ً

ً
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م.

موايق

التادييب والتوعية بسياسات أمن المعلومات

بشادة

موايق

محاياد

غيي

موايق

غيي موايق
بشادة

ً .1تصدرًالجامعةًنشراتًتثقيفيةًدوريةًعنًأهميةًأمنًالمعلوماتً .

ً

ً

ً

ً

ً

لديًمعرفةًبسياساتًأمنًالمعلوماتًالموجودةًفيًالجامعةً .
َّ ً .2

ً

ً

ً

ً

ً

ً .3أعتبرًأنًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًواضحةًوسهلةًالفهمً .

ً

ً

ً

ً

ً

برامج ًتدريب ًوتوعية ًالعاملين ًبسياسات ًأمن ًالمعلومات ًفي ًالجامعةً
ً .4
دائمةًومستمرةً .

ً

ً

ً

ً

ً

تنفذًالجامعةًمحاضراتًتدريبًوتوعيةًإلزاميةًللعاملينًحولًسياساتً
ً .5
أمنًالمعلوماتً .

ً

ً

ً

ً

ً

ً .6توفرًالجامعةًميزانيةًلتدريبًوتوعيةًالعاملينًبسياساتًأمنًالمعلوماتً .

ً

ً

ً

ً

ً

توضحًبرامجًالتدريبًوالتوعيةًنتائجًمخالفتيًلسياساتًأمنًالمعلوماتً
ً .7
فيًالجامعةً .

ً

ً

ً

ً

ً

يتوافقًمضمونًومحتوىًالبرامجًالتدريبيةًالخاصةًبأمنًالمعلوماتًمعً
ً .8
بيئةًومتطلباتًعملًالجامعةً .

ً

ً

ً

ً

ً

م.

موايق

ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات

بشادة

تفرضًالجامعةًعليًاللتزامًبتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتً .
ً .1
َّ

موايق

محاياد

غيي

غيي موايق

موايق

بشادة

ً

ً

ً

ً

ً

ترجعًالجامعةًإلىًسياساتًأمنًالمعلوماتًعندًحدوثًاختراقاتًأمنيةً
ً .2
فيًمعلوماتهاً .

ً

ً

ً

ً

ً

ً .3تتابعًالجامعةًالتزاميًبتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتً .

ً

ً

ً

ً

ً

ً .4تعاقبنيًالجامعةًفيًحالًمخالفتيًلسياساتًأمنًالمعلوماتً .

ً

ً

ً

ً

ً

تعتبرًالجامعةًأنًاللتزامًبسياساتًأمنًالمعلوماتًمنًأهمًالعواملًفيً
ً .5
تقييمًأدائيً .

ً

ً

ً

ً

ً

ً .6أنفذًسياساتًأمنًالمعلوماتًبتطبيقًق ارراتًإداريةً .

ً

ً

ً

ً

ً

أنفذ ًسياسات ًأمن ًالمعلومات ًبتطبيق ًتعليمات ًالكترونية ًمثل ً(تغييرً
ً .7
كلمةًسرًحسابهم)ً .

ً

ً

ً

ً

ً

م.

موايق

مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات

بشادة

موايق

محاياد

غيي

موايق

غيي موايق
بشادة

يوجدًجهةًمحددةًومعروفةًمسئولةًعنًمراجعةًسياساتًأمنًالمعلوماتً
ً .1
فيًالجامعةًوتحديثهاً .

ً

ً

ً

ً

ً

ً .2تقومًالجامعةًبمراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلوماتًبشكلًدوريً .

ً

ً

ً

ً

ً

تقومًالجامعةًبتحديثًسياساتًأمنًالمعلوماتًتبعاًللتطوراتًوالتغيراتً
ً .3
التكنولوجيةًالعالميةً .

ً

ً

ً

ً

ً
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تطلعني ًالجامعة ًباستمرار ًعلى ًأي ًتحديث ًيط أر ًعلى ًسياسات ًأمنً
ً .4
المعلوماتً .

ً

ً

ً

ً

ً

ً .5تشركنيًالجامعةًفيًعمليةًمراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلوماتً .

ً

ً

ً

ً

ً

ياعلية نظم المعلومات اإلادايية ً
م.

موايق

ياعلية نظم المعلومات اإلادايية

بشادة

موايق

محاياد

غيي

موايق

غيي موايق
بشادة

تتوفرًالوسائلًالكافيةًلحمايةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًمنً
ً .1
التلفًأوًالتخريبً .

ً

ً

ً

ً

ً

تحتويًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًعلىًمميزاتًتعملًعلىً
ً .2
حمايةًالمعلوماتًوتقليلًاألخطاءً .

ً

ً

ً

ً

ً

تتوفر ًالقدرة ًلدى ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًفي ًالجامعة ًعلى ًاثباتً
ً .3
التصرفاتًالخاصةًبتهديدًأوًتسريبًالمعلوماتً .

ً

ً

ً

ً

ً

ً .4تقدمًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًمعلوماتًآمنةًودقيقةً .

ً

ً

ً

ً

ً

توفر ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًفي ًالجامعة ًمعلومات ًمالئمة ًوتلبيً
ً .5
متطلباتًالعملً .

ً

ً

ً

ً

ً

تحسن ًنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًفي ًالجامعة ًمن ًانتاجية ًالعمل ًفيً
ً .6
الجامعةً .

ً

ً

ً

ً

ً

توفرًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًالمعلوماتًالالزمةًفيًالزمنً
ً .7
والوقتًالمناسبينً .

ً

ً

ً

ً

ً

تدرسًالجامعةًحالتًالختراقًأوًالتسريبًالتيًتتمًفيًنظمًمعلوماتهاً
ً .8
اإلداريةًوتستفيدًمنهاً .

ً

ً

ً

ً

ً

تتخذًالجامعةًالعقوباتًالرادعةًبحقًمنًيسربًأوًيصلًإلىًمعلوماتً
ً .9
غيرًمخولًلهًالوصولًإليهاًفيًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً .

ً

ً

ً

ً

ً

تعطي ًالجامعة ًصالحيات ًالدخول ًلنظم ًالمعلومات ًاإلدارية ًحسبً
ً .10
المستوىًاإلداريً .

ً

ً

ً

ً

ً

ً .11تقومًالجامعةًبتحديث نظمًالمعلوماتًاإلداريةًوصيانتها بشكل مستمرً ً.

ً

ً

ً

ً

ً

ً .12توجد دائرة مستقلة لنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةً .

ً

ً

ً

ً

ً

ً .13يوجد مركز للدعم الفنيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةً .

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ملحق يقم ()2
قائمة بأسماء المحكمين
م.

الجهة الت يتبعها

اسم المحكم

 ً .1أً.دً.ساميًأبوًناصر ً

جامعةًاألزهرًً-غزة ً

 ً .2دً.إيهابًزقوت ً

جامعةًاألزهرًً-غزة ً

 ً .3دً.جاللًشبات ً

جامعةًالقدسًالمفتوحةًً-غزة ً

 ً .4دً.خليلًماضي ً

جامعةًاألزهرًً-غزة ً
الجامعةًاإلسالميةًً-غزة ً

 ً .5دً.ساميًأبوًالروس ً
 ً .6دً.شاديًالتلباني ً
.7

جامعةًاألزهرًً-غزة ً

دً.عصامًالبحيصي ً

 ً .8دً.محمدًأبوًالجبين ً

جامعةًفلسطينًً-غزة ً
جامعةًالقدسًالمفتوحةً–ًشمالًغزة ً

 ً .9دً.محمدًفارس ً

جامعةًاألزهرًً-غزة ً

 ً .10دً.مؤمنًالحنجوري ً

جامعةًاألزهرًً-غزة ً

 ً .11دً.نهايةًالتلباني ً

جامعةًاألزهرًً-غزة ً

 ً .12دً.وسيمًالهابيل ً

الجامعةًاإلسالمية  -غزة ً

 ً .13دً.وفيقًاألغا ً

جامعةًاألزهرًً-غزة ً

 ً .14دً.يوسفًبحر ً

الجامعةًاإلسالميةًً-غزة ً

*ًتمًترتيبًاألسماءًأبجديًا ً
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كتب تسهيل المهمة للجامعة اإلسالمية
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