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ملخص الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى بحث عالقة التخطيط االستراتيجي لنظم المعلومات االدارية بأمن

المعلومات في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في
الدراسة كما استخدم أداتين للدراسة هما المقابلة الشخصية المخططة واالستبانة حيث قام بتوزيع االستبانة

على مجتمع الدراسة البالغ ( )82من أعضاء إدارة الجامعات الفلسطينية االربعة الرئيسية في قطاع غزة
من دائرتي التخطيط وتكنولوجيا المعلومات في فروع جامعة القدس المفتوحة بقطاع غزة وجامعات األزهر

واألقصى واالسالمية بمدينة غزة حيث استرد ( )65استبانة بمعدل  ،%72.26وقد خلص الباحث الى

مجموعة من النتائج أهمها وجود مستوى جيد من أمن المعلومات في الجامعات الفلسطينية في قطاع
غزة ،وجود مستوى جيد من االهتمام بالتخطيط االستراتيجي لنظم المعلومات االدارية في الجامعات
الفلسطينية في قطاع غزة ،وجود عالقة طردية متوسطة بين التخطيط االستراتيجي لنظم المعلومات
االدارية وأمن المعلومات في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،وجود فروق جوهرية في استجابة
المبحوثين حول التخطيط االستراتيجي لنظم المعلومات االدارية وحول أمن المعلومات في الجامعات

الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغيرات (اسم الجامعة ،سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي ،عدد الدورات

التدريبية) ،عدم وجود فروق جوهرية في استجابة المبحوثين حول التخطيط االستراتيجي لنظم المعلومات
االدارية و حول أمن المعلومات في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغيرات (العمر ،الجنس،

المؤهل العلمي).

كما خرج الباحث بتوصيات منها ضرورة العمل على وضع خطط استراتيجية واضحة ومعتمدة

لنظم المعلومات في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تتضمن سياسة ألمن المعلومات  ،ضرورة البدء
باعتماد التخطيط االستراتيجي لكل وظائف الجامعة على حده وبالتكامل مع التخطيط االستراتيجي

الشامل ،العمل على وضع خطط وسياسات واضحة ألمن المعلومات في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة تضمن سالمة المعلومات ،زيادة اهتمام الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة بتحليل بيئتها الداخلية

والخارجية ،االهتمام بصياغة رسالتها بشكل أفضل ،االهتمام بتحديد أهداف أوضح و أشمل لنظم

المعلومات االدارية بها ،ضرورة اهتمام إدارة الجامعات في قطاع غزة بالتطورات التكنولوجية الحديثة
في مجال نظم وأمن المعلومات من خالل االشتراك في المؤتمرات والندوات المتخصصة ومتابعة ما
يستجد في هذه المجاالت ،االهتمام بشكل أكبر بتدبير الموارد الخاصة بنظم المعلومات االدارية سواء

الموارد البشرية كالمبرمجين أو االجهزة والمعدات ووسائل االتصال وتقوية شبكات االنترنت ،مما يلزم
لنظم المعلومات ،العمل على إنشاء مراكز للتدريب في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة التي ال يوجد
بها مراكز تدريب وتطوير المراكز الموجودة في بعض الجامعات ،والعمل على استحداث تخصصات
لنظم المعلومات وأمن المعلومات في الجامعات الفلسطينية ،والعمل كذلك على اعداد خطط للتدريب

على نظم وأمن المعلومات  ،وانشاء مراكز للدعم الفني في حالة األعطال التي تحدث وبشكل خاص

الناجمة عن خروقات أمن المعلومات.
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Abstract
This study aimed to examine the relationship of strategic planning for
management information systems with information security in the Palestinian
universities in Gaza Strip. The researcher used the descriptive analytical method in the
study and used two tools of the study which are the planned personal interview and
the questionnaire. The researcher distributed the questionnaire to the study population
Which numbered (82) from members of the management of the four major Palestinian
universities in Gaza Strip from the departments of Planning and Information
Technology, of the branches of Al Quds Open university , Al Azhar university, Al
Aqsa university, and the Islamic university of Gaza, located in Gaza city, (65)
questionnaire were recovered rate of 79.26%.
The most important results were: The presence of a good level of information
security in the Palestinian universities in Gaza Strip . The presence of a good level of
interest in strategic planning for management information systems at Palestinian
universities in Gaza Strip. The presence of a positive medium relationship between
the strategic planning for management information systems and information security
in the Palestinian universities in Gaza Strip. The presence of significant differences in
the response of the respondents on strategic planning for management information
systems and information security in the Palestinian universities in Gaza Strip due to
the variables (name of the university, years of experience, Job Title, number of
training courses). The absence of significant differences in the response of the
respondents on strategic planning for management information systems and
information security in the Palestinian universities in Gaza Strip due to the variables
(age, sex, educational qualification).
The researcher also came out with recommendations which are: The need to
develop clear and certified strategic plans for information systems in Gaza Strip,
Palestinian universities include information security policy. The need to begin the
adoption of strategic planning for all functions of the organization separately and
integrated with the general strategic plan. Work on the development of plans, and a
clear information security policies in the Palestinian universities in the Gaza Strip to
ensure the safety information. Increasing the interest of the Palestinian universities in
the Gaza Strip in analysis of internal and external environment. Interest in formulation
of its mission better. Interest in identifying the objectives of management information
systems clearer and more comprehensive . Paying attention of the universities in the
Gaza Strip to recent technological developments in the field of information security
systems and through participation in conferences and specialized seminars. Attention
of providence the largest resource information systems, whether administrative or
human resources as programmers, equipment, means of communication and
strengthening the network of Internet. The establishment of training centers in the
Palestinian universities in Gaza Strip where there are no training centers and the
development of those existed. Disciplines to develop information systems and
information security majors in the Palestinian universities. Prepare plans for training
on systems and information security. The establishment of centers for technical
support in case of breakdowns that occur, particularly arising from threats of
information security.
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