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 شكر وتقدير

" لئن شكرتم ألزيدنكم "، والصالة والسالم  :في كتابه العزيز الحمد هلل الذي بشكره تتم النعم والقائل    
محمد صل اهلل عليه وسلم. والحمد والشكر هلل على توفيقه لي أن  وفقني وأعانني على  أفضل البشرعلى 

 .إتمام هذه الدراسة

 السودان" أرضا   ريةوطني الثاني "جمهو و  لبلدي الشكر واالمتنانيب لي بعد شكره تعالى أن أتقدم بكما يط
 المساعدة والحضن الدافئ، وأخص بالذكر جامعتي وتقدم لطالب العلملي قدمت وشعبا  ومؤسسات، والتي 

إن  "جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا" التي أرجو أن تمنحني بهذا المجهود الدرجة العلمية الثالثة حبيبةال
 .اهلل تعالىشاء 

الذي قام  ابراهيم صديق بللكما يسرني أن أتقدم بخالص شكري وتقديري ألستاذي الفاضل الدكتور/ 
هاته القيمة وجهده الكبير، قدم لي خاللها خالصة تجربته وأدائه السديد وأفكاره العميقة المتواصلة بتوجي

الذي بذلها خالل فترة إعدادي للرسالة، والذي كان له األثر البالغ في الوصول إلى االنتهاء من هذا 
على جهوده مد األمين عبد الرحمن مح /المشرف المعاون الدكتور والشكر مقرون بالعرفان إلى ،العمل

 .الطيبة في التوجيه واألشراف

، قسم السيد محمد  تاج السروكذلك أتقدم بخالص الشكر للسادة أعضاء لجنة المناقشة األستاذ الدكتور/ 
كما أتوجه   على  تكرمهم بالموافقة على مناقشتي في هذه الدراسة.الطاهر أحمد  محمد الدكتور/ و 

 بالشكر الجزيل إلى كل من قدم لي يد العون والمساعدة.

السداد والفالح، وأن يكون عملي هذا خالصا لوجه الكريم وأن ينفعني بما  اهلل العظيم وفي الختام أسأل
ية علمني، وأن يكون هذا العمل مسخرا لخدمة أهل العلم ورفعة شأن بلدي األردن، وكل أمتنا العرب

 ة انه هو السميع العليم.سالميواال

 



 و 
 

 المستخلص

هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى أثر خصائص أمن  المعلومات على تحقيق التميز المؤسسي 

، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين في الجامعات األردنية عبر قدرات التعلم التنظيمية

( جامعة حكومية وخاصة، وتكونت 62وعددها )مستخدمي تكنولوجيا المعلومات في الجامعات األردنية 

جامعات، كانت منها ثالث جامعات حكومية  تخدمي تكنولوجيا المعلومات في ستعينة الدراسة من مس

وهي )الجامعة األردنية، والجامعة األلمانية األردنية، والجامعة الهاشمية(، وثالث جامعات خاصة وهي 

وجامعة اإلسراء(، وقد تم توزيع استبانة الدراسة على أفراد  )جامعة عمان العربية، وجامعة الزرقاء،

 العينة، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته ألغراض الدراسة الحالية.

المعلومات مرتفعة المستوى بأبعادها بشكل عام، حيث أمن توصلت الدراسة إلى أن خصائص 

والتكاملية متوسطة المستوى، وجاءت أبعاد التميز  ةتاحة مرتفعا ، والسرية مرتفعكان مستوى اإل

المؤسسي متوسطة المستوى بشكل عام، والمتمثلة في كل من تميز النتائج، وتميز العمليات، وتميز 

القيادة، وتميز العمالء، وتميز االستراتيجية، وتميز الموارد البشرية، وجاء المتغير الوسيط والمتمثل في 

كان مرتفعا ، وكانت مشاركة حيث طة المستوى والمتمثلة في االلتزام التنظيمي القدرات التنظيمية متوس

 المعرفة والرضا الوظيفي ذات مستوى متوسط. 

أمن  المعلومات )السرية، والتكاملية، لخصائص أظهرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية 

  لخصائصد أثر ذو داللة إحصائية واإلتاحة( على التميز المؤسسي في الجامعات األردنية، وتبين وجو 

 اأمن المعلومات بأبعادها )السرية والتكاملية( على قدرات التعلم التنظيمية، وأظهرت النتائج وجود أثر ذ

 داللة إحصائية لقدرات التعلم التنظيمية )مشاركة المعرفة، والرضا الوظيفي( على التميز المؤسسي. 
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أمن خصائص أن قدرات التعلم التنظيمية تعتبر وسيطا للعالقة بين الى وتوصلت الدراسة 

( لجميع العالقات. 0...، حيث كان مستوى الداللة االحصائية أقل من )المؤسسي المعلومات والتميز

أمن  خصائصوأظهر التحليل أن دور الوساطة لقدرات التعليم التنظيمية كان جزئيا  للعالقة بين 

مؤسسي بأبعاده )تميز القيادة، تميز االستراتيجية، تميز الموارد البشرية، تميز المعلومات والتميز ال

العمالء، تميز العمليات، تميز النتائج( في الجامعات األردنية،  وأن قدرات التعلم التنظيمية تزيد من 

صى أمن المعلومات، والتميز المؤسسي في الجامعات األردنية، وأو  خصائصالعالقة وبشكل جزئي بين 

بضرورة المحافظة على تحقيق التميز المؤسسي من خالل دراسة االحتياجات في الجامعات الباحث 

أمن المعلومات في الجامعات  خصائصاألردنية، والمحافظة على السرية التامة في العمل كأحد أبعاد 

 األردنية، األمر الذي يوفر التميز المؤسي بشكل جيد.
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Abstract  

The current study aimed at identifying Impact of the Information Security 

Characteristics on the Achievement of institutional Excellence Through 

Organizational Learning Capabilities in the Jordanian universities . The study 

population consisted of all employees using information technology in (26) 

Jordanian public and private universities. The sample of the study consisted of 

information technology users in six universities, three of which were public 

universities (the University of Jordan, the German Jordanian University and the 

Hashemite University) and three private universities (Amman Arab University, 

Zarqa University and Al Isra University). The questionnaire was distributed to 

the sample, and the analytical descriptive approach was used for the purpose of 

the current study. 

The study found that the characteristics of information security were high in 

their dimensions in general. The levels of “availability” and “confidentiality” 

were high and the level of “integration” was medium. The dimensions of 

organizational excellence were generally medium, represented by "Excellence 

of operations," "excellence of leadership," "excellence of customers," 

"excellence of strategy," and "excellence of human resources." The medium 

variable “organizational capacity" was medium, and which was represented by 

“organizational commitment” which was high, while "knowledge sharing" and 

"job satisfaction" were of average level. 

The results of the current study have revealed a statistically significant effect for 

the characteristics of information security (confidentiality, integration, and 

availability) on organizational excellence in Jordanian universities. The results 

showed a statistically significant effect for the characteristics of information 
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security in their dimensions (confidentiality and integration) on organizational 

learning capabilities and also a statistically significant effect for organizational 

learning capabilities  represented by (knowledge sharing, job satisfaction) on 

organizational excellence. 

The study found that organizational learning capabilities were considered a 

mediator between the characteristics of information security and organizational 

excellence. The statistically significant level was less than (0.05) for all 

relationships. The analysis showed that the role of mediation of organizational 

learning capabilities was in part for the relationship between the characteristics 

of information security and organizational excellence in its dimensions 

(excellence of leadership, excellence of strategy, excellence of human 

resources, excellence of customers, excellence of processes, and excellence of 

results) in Jordanian universities, and that organizational learning capabilities 

increase in part the relations  between the characteristics of information security 

and organizational excellence in Jordanian universities. 

The researcher recommended the need to maintain the achievement of 

organizational excellence by studying the needs of Jordanian universities, and 

maintaining complete confidentiality in the work as one of the dimensions of 

the characteristics of information security in Jordanian universities, which 

realizes good organizational excellence. 
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 : المقدمة:   0 -1

نظرا  للتقنيات الحاسوبية ودخولها في مختلف مجاالت الحياة سواء  العلمية أو اإلدارية أو المالية أو      
العسكرية وما إلى هنالك، إضافة إلى ذلك انتشرت رقعة عمل المنظومات الحاسوبية بحيث أصبحت ال 

ك إلى نشوء مخاطر تقتصر على منطقة جغرافية محددة بل تشمل الكرة األرضية بأسرها. أدى كل ذل
حقيقية ناجمة عن محاولة الدخول غير المشروع إلى البيانات المعالجة والمخزنة في الحواسيب والمنقولة 
فيما بينها، وذلك بغية الحصول على هذه المعلومات ألغراض مختلفة أو محاولة تغييرها أو تدميرها و 

ى حماية هذه المعلومات، وقد تطورت هذه انطالقا  من ذلك نشأت أفكار مختلفة في البداية تسعى إل
األفكار بشكل متسارع نتيجة لتعاظم وتسارع المخاطر لتشكل علما  قائما  بحد ذاته هو علم حماية 
المعطيات. يعتمد هذا العلم على أسس ومبادئ واضحة، كما أنه يملك أدوات مختلفة لتحقيقه، حيث 

 .(0..6لناظر، سائد محمود ،)ا تعتبر التعمية إحدى أهم األدوات المستخدمة
 به نقيس الذي المقياس هي فيه المعلومات أصبحت عصر هو اآلن نعيشه الذي المعلومات عصر     
 المعلومات يصنف من وهناك يسيطر، أن يستطيع العصر هذا في المعلومات يمتلك فمن. المنظمة قوة

 ال ومن األقوى، يكن لم لو حتى ينتصر سوف يعلم فمن والهزيمة، النصر بين يفصل قد جديد كسالح
 (....6داود،  حسن طاهر ، كان هو األقوى) لو حتى ينهزم سوف يعلم
وان كان استخداما قديما سابقا   (Information Security)  إن استخدام اصطالح أمن المعلومات     

في نطاق أنشطة معالجة لوالدة وسائل تكنولوجيا المعلومات، أال انه وجد استخدامه الشائع بل والفعلي 
ونقل البيانات بواسطة وسائل الحوسبة واالتصال، إذ مع شيوع الوسائل التقنية لمعالجة وخزن البيانات  

احتلت أبحاث ودراسات أمن  –وتحديدا اإلنترنت  -وتداولها والتفاعل معها عبر شبكات المعلومات
ية المعلومات المختلفة، بل ربما أمست أحد المعلومات مساحة واسعة آخذة في النماء من بين أبحاث تقن

 (.0..6 )الخالد، أمان، الهواجس التي تؤرق مختلف الجهات

 هدف وكذا - األدائية أو التقنية الناحية من سواء – المعلومات أمن وسائل واستراتيجيات أبحاث إن     
 الكافية الحماية توفير يراد معلومات ألية التالية العناصر توفر ضمان الحقل، هذا في التشريعية التدابير

 ال المعلومات ان من التأكد وتعني(CONFIDENTIALITY) الموثوقية  أو السرية طريق عن لها
 المحتوى  وسالمة التكاملية وكذلك. بذلك مخولين غير أشخاص قبل من عليها يطلع وال تكشف

INTEGRITY) )خاص وبشكل به العبث أو تعديله يتم ولم صحيح المعلومات محتوى ان من التأكد 
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 في سواء التبادل أو المعالجة مراحل من مرحلة أية في به العبث أو تغيره أو المحتوى تدمير يتم لن
 المعلومات توفر واستمرارية.  مشروع غير تدخل طريق عن أو المعلومات مع الداخلي التعامل مرحلة

 على القدرة واستمرار ألمعلوماتي النظام عمل استمرار من التأكد( (AVAILABILITYالخدمة  أو
 منع الى يتعرض لن المعلومات مستخدم وان المعلوماتية لمواقع الخدمة وتقديم المعلومات مع التفاعل

   (.6.41)المري، عايض،  استخدامه لها أو دخوله إليها
 عنصرين المعلومات ونظم التكنولوجيا من جعلت، ظاهره أعظم وصفت بأنها التكنولوجية الثورة ان    
 عالم في اليوم إننا حيث المعلومات، تبادل في والسرعة العولمة نحو يتجه عالم في النجاح عناصر من

 نحو يسير االتجاه فإن لذلك المعلومات، تكنولوجيا من الثالث الجيل وعن المعلومات عنصر عن يتحدث
 األمثل االستخدام على تعتمد جديده فرص على الحصول أجل من بالسوق المنشأة عالقة تطوير

 يضفي الذي األمر بالمنشأة، العالقة ذوي وكل والمنافسين والعمالء الموردين عن المتاحة للمعلومات
 األهداف وتحقيق التنافسية القدرة وتعظيم خلق على قادره كأداة المعلومات نظم على االستراتيجية صفة

  (2443عصام، )بحيصي،

 اعطى المجاالت مختلف على بظالله ألقى الذي الكبير والمعلوماتي التكنولوجي االنفتاح كما يعتبر     
 ومميزات، والذي سمات من التكنولوجية النقلة تلك أفرزته مما استفادت أنها فرصة المنظمات من كثيرا
 إليها الوصول الممكن من المعلومات التي هذه لحماية سالمتها وتأكيد فيها الثقة إضفاء ضروة من زاد

 ال خاصة تنافسية ميزة يخلق ومطلوب، حيث محدد نمط إطار في فوري أساس على واستخدامها
 التناقسية. الميزة تزول ال وبالتالي المنافسون يقلدها  أن يستطيع

 حيث تنافسية ميزة أن له بالشركات الخاص المعلوماتي األمن موضوع تناولت  كثيرة دراسات وتؤكد     
 األمر. األسواق وانفتاح بالعولمة متسمة تنافسية بيئة ظل في التعايش على القدرة من المنظمات يمكن
 أجل بناء من التنافسية القدرات وتنمية لتوفير كبيرة  أمنية مجهودات بذل المنظمة على يفرض الذي
 بتحقيق يرتبط للمنظمة سوقية مكانة أفضل بلوغ السوق، وأن في البقاء أرادت إذا لمنتجاتها تنافسية مزايا
 يصعب أمرا أصبح الهدف هذا وأن الجودة، عالية  إنتاج عوامل واستخدام  األمنية  والحماية الدعم
هنا ولإلستفادة من التطورات العلمية والمنافع في مجال أمن المعلومات في الجامعات تأتي  من. تحقيقة

قدرات التعلم التنظيمية تبعا  ألمن هذه الدراسة التي تناقش مدى تباين الجامعات األردنية في قياس 
 لدى المؤسسي المعلومات فيها، ثم تبحث في مستوى قدرات التعلم التنظيمية في تحقيق التميز

 األردنية. الجامعات
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 : مشكلة الدراسة1-1

 التي والبحوث من الدراسات ديالعدباالطالع على  الباحث قام بدقة المشكلة ديتحد ليسب في  
 الباحث وتمكن المؤسسي ومدى عالقة أمن المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية، تحدثت عن التميز

والذي يتمثل في معالجة أو المؤسسات التعليمية  منها تعاني التي المشاكل من عدد على الوقوف من
قصور في البرامج المتعلقة بأمن المعلومات، وما يلحقها من تطور متسارع في نمو البيئة المتعلقة 

برمجيات والتقدم التقني الهائل، والحاجة الملحة في الحصول على أحدث التطبيقات والتحسينات التي بال
والتي تؤثر بشكل مباشر على بيئة التعليم  -والتي تعد العولمة أحد أسبابها الرئيسية  -تطرأ أوال بأول 

ولين والعاملين في أنظمة العالي المتمثل بالجامعات والذي ينعكس على مستوى األداء المتعلق بالمسؤ 
، وأيضا ومستخدمي تكنلوجيا المعلومات، واألمن المعلوماتي بشكل عام ،أمن المعلومات خاصة

محدودية الدراسات التي ربطت بين خصائص أمن المعلومات والتميز المؤسسي، وقدرات التعلم 
 التنظيمية، والعالقة فيما بينها.

إلى التأكيد على أهمية التميز المؤسسي، وفي ضوء ومن خالل حاجة الجامعات األردنية   
مناخ جيد ومالئم يساعد ويشجع على التميز للمؤسسة والعاملين فيها، ولتحقيق ذلك،  حاجتها إليجاد

فإن العاملين مستخدمي تكنولوجيا المعلومات في الجامعات األردنية مطالبين بتبني المفاهيم التي تحفز 
 الريادة والمنافسة. على التميز والتي تقود إلى

وقد أشارت العديد من الدراسات السابقة أن الجامعات في العديد من البلدان تعاني من محدودية   
عوامل التميز المؤسسي وعدم توافرها بشكل كامل، والتي كانت ضعيفة نوعا  ما لدى العاملين فيها، 

(، وعدم منح الثقة للعاملين )أبو عامر، 1..6وكان منها إحباط الروح المعنوية لدى العاملين )النونو، 
(، واالهتمام بتحسين الخدمة المقدمة للعمالء، والضبط والتحسين المستمر، ولوحظ أن هناك 0..6

ضعفا  لدى الجامعات األردنية في هذه األمور، وذلك من خالل مراجعة الباحث للجامعات، والعمل لفترة 
متابعة الدراسات السابقة بتوصياتها التي أكدت بضرورة محدودة في الجامعات الحكومية، ومالحظة و 

العمل على تنمية روح التنافس بين الجامعات والعمل على تطويرها إداريا  وتكنولجيا ، وكانت قدرات 
التعلم التنظيمية في الجامعات األردنية تعاني أيضا  نتيجة لألنانية التي سيطرت على بعض الموظفين 

لت بعدم مشاركة المعرفة وتقاسمها في مكان العمل، وعدم شعور بعض العاملين واإلداريين والتي تمث
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باالنتماء للجامعات التي يعملون بها، والشعور بعدم الرضا عما يحققه العمل للعاملين، إذ رأى الباحث 
 بأن توفر هذا العامل ورفع مستواه يمكن أن يحسن العالقة ما بين أمن المعلومات والتمييز المؤسسي.

 الفجوة ردم تهدف الى التي النادرة الدراسات من واحدة تعتبر الحالية الدراسة فإن تقدم، ما على وبناء  
بين التميز المؤسسي عبر  العالقة تفسير في دور خصائص أمن المعلومات بدراسة وذلك البحثية

في  الدراسة مشكلة عن التعبير ويمكن. الوسيط قدرات التعلم التنظيمية في بيئة الجامعات األردنية
 السؤال الجوهري اآلتي:

هل من الممكن إيجاد نموذج مناسب يختبر أثر العالقة بين خصائص أمن المعلومات على تحقيق  
 التميز المؤسسي لدى الجامعات األردنية عبر قدرات التعلم التنظيمية؟

 ومن هنا انبثقت أسئلة الدراسة حسب اآلتي: 
 أسئلة الدراسة:

 سعت الدراسة وبناء على مشكلتها، اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 
(، والسرية Integrity. هل تؤثر خصائص أمن المعلومات والمتمثلة في: التكاملية )1
(Confidentiality( واإلتاحة ،)Availabilityفي مستوى قدرات ) التنظيمية لدى الجامعات  التعلم

 األردنية؟
التنظيمية في الجامعات األردنية في تحقيق التميز المؤسسي  التعلم قدرات. هل هناك أثر لمستوى 6

 Human(، والموارد البشرية )Strategy(، واالستراتيجية )Leaderالمتمثلة في القيادة )
Resource( والعمالء ،)Customers( والعمليات ،)Operations( والنتائج ،)Results؟) 

علومات والتميز المؤسسي وقدرات التعلم التنظيمية في الجامعات . ما العالقة بين خصائص أمن الم5
 المبحوثة؟

 . ما أثر كل من خصائص أمن المعلومات وقدرات التعلم التنظيمية في تحقيق التميز المؤسسي؟1

 مجموعة إلى الباحث توصل راسةالد رات متغي تناولت التيراسة الد وبمراجعة ادبيات آخر، جانب ومن
 :التالي النحو على عرضها يمكن والتي البحثية الفجوات من

 فال ،خصائص أمن المعلومات والتميز المؤسسي أهمية من الرغم على ى:ول األ البحثية الفجوة /أوالا 
لخصائص أمن  المباشر التأثير راسةد تناولت - الباحث اطالع حسب – الدراسات السابقة من أي يوجد
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المعلومات  موضوع أمن الى( 2..6دراسة الهادي ) المؤسسي،فقد أشارتالمعلومات على تحقيق التميز 
واألبعاد المتعلقة  في ظل الحكومة اإللكترونية، وحال تكنولوجيا المعلومات، وتعرضت لبعض االعتبارات

المعلومات، والطريقة اآلمنة لتنفيذ أمن  بأمن المعلومات، وقدمت الدراسة معايير أمن وشفافية نظم
هدفت إلى بيان  تطوير أنظمة أمن المعلومات،   التي  ،(م6.41) القحطاني دراسة، وأيضا المعلومات

والتعرف على ماهية أمن المعلومات، وأهمية تأمينه، وتحليل األخطار التي تتعرض لها أنظمة 
راسة دو  المعلومات، ومعرفة مدى تأثير اختراق أنظمة أمن المعلومات وصوال  إلى تقديم رؤية استراتيجية،

متوسط درجة محاور سياسة أمن المعلومات، وتقنيات التي هدفت الى التعرف على  م(6.40طارش )
، واألمن المعلوماتي للموارد البشرية، وبيئة األمن المعلوماتي األمن المعلوماتي، وتنظيم األمن المعلوماتي،

المعلومات في المكتبات العامة تحديد نموذج ألمن نظم ( عن Ismail, Zainab, 2011دراسة )وكشفت 
وأداة تقييم ، لصياغة وثيقة لتقييم المكتبات، وتقييم الوضع األمني لنظم المعلومات ،والخاصة في ماليزيا

 لمدى حماية المكتبة من حيث الجانب التقني.
المستشفيات  ي فيمن المعلوماتاألن يتحس يةكيف ، فيWirken, Geert) ,6.46وبحثت دراسة )

أصبح أمن المعلومات موضوعا مهما بالنسبة لكثير من المستشفيات الهولندية،  ، حيثيةالهولند
، التي (Martnez,2013) ، ودراسةأمن المعلوماتوالتعليمات التي تخص أنظمة المتثال للوائح وا

تطوير أحدث ما يتعلق بمتطلبات الخصوصية، والسرية، والقضايا، والتحديات المطبقة عملت على 
ذج الحوسبة السحابية، وتحديد األدلة الموجودة حول هذا الموضوع وتأسيس عالقات بين على نمو 

دراسة ) و  ،األعمال، إليجاد وكشف الثغرات، والمناطق التي يوجد فيها تضارب) عدم وصول اشارة(
6.45(Pim Sewuster , التحقق من التدابير المضادة التي تستخدمها عادة ب التي قامت

مقابالت مع ال اءأجر  من خاللهة التهديدات األمنية، وكيفية اختيارها لهذه التدابير، المنظمات لمواج
في (  Victoria Mahabi,2010)، وبحثت دراسة المسؤولين عن أمن المعلومات في منظمتهم

وضع استراتيجيات أفضل لتنفيذ برامج توعية وتثقيف المستخدمين، وتحقيق التوازن بين النهج التقني 
المستخدم النهائي يجب أن يشارك في وأن  ،التقني والتركيز بشكل أكبر على سلوك المستخدموغير 

 ،ةفي تحقيق الحفاظ على أمن المعلومات للمنظم مأنظمة المعلومات األمنية، وهذه الدراسة تساعده
ى ومدوخصائصها المتمثلة بالسرية والتكاملية وتوافر البيانات،  بيان أثر أمن المعلومات وعلى

توضيح أهمية  في تبحثتي الو (Kandel Ndungu, 2015) دراسة وكذلك  ،أهميتها للمنظمات
مسألة مشكلة  أيضا بلفقط، أمن المعلومات ليس فقط مسألة تقنية ، وأن أمن المعلوماتوقيمة 
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  اإلجراءات الواجب اتباعها من قبل المنظمات لضمان أمن معلوماتهاالسليمة، و  تتعلق بالحوكمة
وضع أفضل الممارسات العالمية ألمن في جراءات اإلستراتيجيات و الاأفضل استكشاف و 

مسألة امتثال الموظف التي بحثت في ( George S. Antoniou, 2015دراسة )، و المعلومات
وأن تكون سياسة أمن المعلومات فعالة،  ،لسياسة أمن المعلومات، وفهم ومتابعة ومراقبة شروطه

 .رنة، وقابلة لالستخداموواضحة، وشاملة، وم
وخصائصها المتمثلة  بيان أثر أمن المعلومات على ركزت السابقة ساتراالد غالبية بأن يالحظ سبق ومما

 دراسة العوامل إلى ساتراالد بعض وتطرقت ،ومدى أهميتها للمنظماتبالسرية والتكاملية وتوافر البيانات، 
 من والتي راسةالد لمشكلة البحثية الفجوة تتبين المنطلق هذا ومن أمن المعلومات، تطبيق على المؤثرة
أمن المعلومات  تدعم التي المتطلبات لتوضيح كآلية الدراسة، هذه في التميز الى الباحث يأمل خاللها
 األردنية المحلية البيئة في – الباحث اطالع حسب – إليها يتطرق لم والتي التميز المؤسسي على وأثرها
 .عام بشكل العربية والبيئة

 يوجد فال ،قدرات التعلم التنظيمية والتميز المؤسسي أهمية من الرغم على الثانية: البحثية الفجوة /ثانياا 
لقدرات التعلم التنظيمية وأثره  التأثير راسةد تناولت - الباحث اطالع حسب – الدراسات السابقة من أي

 على( A. Ozan , Mustafa , A. Ayçe,2014دراسة ) على التميز المؤسسي، حيث عملت
 استكشاف مستويات وأبعاد قدرات التعلم التنظيمي، واالبتكار التنظيمي، والتحقيق في اآلثار المترتبة

جمع البيانات من القيود ومدراء المستوى  ، من خاللقدرات التعلم التنظيمي على االبتكار المؤسسيل
التي بينت أهمية  ( 6.46)  الخالدي، بشيت ابرع دراسة صالح، وكذلك اإلداري المتوسط للشركات

 التعلم وقدرات الخدمة جودة أبعاد دور على قدرات التعلم التنظيمي وعالقتها بالتميز من خالل التعرف
المالية،  لألوراق الكويت سوق في المدرجة الصناعية الشركات في التميز ثقافة تطوير في التنظيمي
أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات ، والتي بحثت في ردم الفجوة ما بين (0..6خوالدة، وحنيطي )ودراسة 

 العاملين والمبدعين لإلبداع وبرامج سياسات إعداد فيواالسهام األردنية، اإلبداع اإلداري في المؤسسات و 
 التي منافعوال بالمزايا توعيةوال واإلنترنت المعلومات ثورة من واالستفادة عمالاأل أتمته في واإلسراع، فيها
 ,6.42Ruben Fonts) دراسةو  المعلومات تكنولوجيا باستخدام قامت ما إذا تجنيها أن للمؤسسة يمكن

 في مجال الطاقة، والتي سعت  عالمية شركات من ضمن واحدة شركة في دراستهاعلى ( والتي ركزت
 باستخدام الدراسة المؤسسي، والتميز الشركة، برؤية يتعلق فيما الموظفين تصورات وتقييم تحديد إلى
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العوامل الحاسمة التي  تدرسفقد  (. Shehadeh, Rana, et al., 2016دراسة )االستقصائية،أما 
تؤثر على التميز المؤسسي لشركات الخدمات في األردن، والعوامل الرئيسية المهمة، وقد أخذ هذا البحث 

تمكين الموظفين، والتحرك نحو توجيه  الىوهدف في االعتبار مختلف القطاعات الفرعية للخدمات، 
  الفريق، وتطوير قدراتهم.

 القيادة مجال في البحثية الفجوة بمعالجة التي قامت .JACOB SERFONTEIN,2010)ودراسة )
االستراتيجي في المنظمات؛ وأثر  هتوجال علی االستراتيجية القيادة تأثير کيفة مع تحديد االستراتيجية،

 واألداء التشغيلية االستراتيجية على تأثير القادة وكيفية. التنظيمي األداء على ستراتيجيةاال القيادة عالقة
عن أثر خصائص المنظمة  في تحقيق التميز  تكشفالتي ( .6.4دراسة النسور )و  منظماتهم، في

الرؤية االهتمام باإلبداع واالبتكار كوسيلة في انجاز األعمال وبشكل مستمر على تحديث و المؤسسي 
 عامة لمحة التي قدمت (et al,, Boterdaele 6.41دراسة) وأيضا ئية.يوبما يتالئم مع التطورات الب

 ارتباط  وكيفية المؤسسات بالتميز المؤسسي، المؤسسي، وهدفت الى ربط والتميز األعمال نماذج عن
 أن وكيف يمكن األعمال، لنماذج العناصر األخرى المؤسسي كعنصر من نموذج األعمال مع التميز

( .6.4المؤسسي، وأهمية دراسة آل مزروع ) التميز تقنيات تنفيذ في العليا مفيدة لإلدارة تكون الدراسة
في بناء نموذج لتحقيق التميز في أداء األجهزة األمنية عبر اتباع آليات التميز، والتي يمكن أن تؤدي 

موارد التي بحثت في  (6.46دراسة العمري )و  سي،في النهاية الى مخرجات أكثر تميزا للعمل المؤس
والتركيز على االستراتيجيات  للوصول الي ميزة تنافسية نظم المعلومات في تحقيق استراتيجيات المنافسة

قليميا وعالميا لتنسجم مع رؤية الشركة.  التنافسية بأنواعها المختلفة محليا وا 
 التميز الى الباحث يأمل خاللها من والتي الدراسة لمشكلة البحثية الفجوة تتبين المنطلق هذا ومن
قدرات التعلم التنظيمية بابعادها ) المشاركة المعرفية، وااللتزام  أثر لتوضيح كآلية ،راسةالد هذه في

 الباحث اطالع حسب – يتطرق إليها لم والتي التنظيمي، والرضا الوظيفي( على التميز المؤسسي
 .عام بشكل والدولية العربية والبيئة خاص بشكل األردنية البيئة في   –

 باإلضافة الموارد، قاعدة في التغيير في سببا   تعتبر قدرات التعلم التنظيمية  ة:الثالث البحثية الفجوة /ثالثاا 
 التوجهات أن كما األخرى،القدرات فعالية  في أو أخرى جوانب في التغيير في سببا   يكون قد أنه إلى

 االثر ألحداث سببا   ايضا   تكون التي قد لقدرات التعلم التنظيمية المختلفة المفاهيم من تنبع المختلفة
المنظمة  قبل من المطلوب األداء يحقق بدوره والذي المختلفة قدرات التعلم التنظيمية ابعاد في المطلوب
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 – السابقةراسات الد كل أن إال وسيط كمتغير أهمية قدرات التعلم التنظيمية تتبين المنطلق هذا ومن
خصائص أمن المعلومات والتميز  بين العالقة في وسيط كمتغير تجاهلته قد - الباحث اطالع حسب

 والفرص القضايا، تحديد في (,6.45Eli Hustad , Aurélie Arntzen) المؤسسي. فقد بحثت دراسة
 التعلم قدرات لتعزيز بينها والجمع االجتماعية، الشبكات تقنيات واستخدام التعلم، إدارة بنظم المتعلقة
 موجزا أساسا البحثية الدراسة وفرت المستقبلية، حيث والقدرات العالي، والتحديات، التعليم بيئة في والتعليم

التي  .(Alegre, et al., 2016 ) ودراسة المتكامل، التعلم وقواعد لبرنامج المتطلبات بعض تقييم في
 الخدمات طبق على قطاع التنظيمي، حيث  التعلم على والقدرة  التحول قيادة بين ما العالقة بحثت في
 واكتشاف عمليات في تحري (,David G,2012 Demetriusووضحت دراسة ) اسبانيا، في الصحي
 مع معمقة مقابالت التنظيمية، من خالل وأجراء باالستدامة المتعلقة واألعمال التنظيمي، واالختيار التعلم

 باإلدارة يتعلق فيما التنظيمية قدراتهم استخدام كيفية لتحديد العليا اإلدارة في يينالمدراء التنفيذ
دارة االستراتيجية،  دور (Deshpande, Anant,2012). وبينت دراسة التنظيمي. والتجديد األداء، وا 

 قدرات على وأثرها  العمل بروحانية الشاملة والتعلق التخصيص عملية تطوير في التنظيمية التعلم قدرات
 والقدرة العمل، مكان في الروحانية أبعاد بين الروابط استكشاف الى الدراسة حيث هدفت ،التنظيمي التعلم
 المناهج دور مقارنة  الى هدفت .(  Rehana, et al.,2011أما دراسة ) التنظيمي، التعلم على

 الجهاز فسيولوجيا وحدة في الجامعي الطب طالب لدى والفهم التعلم قدرات تطوير في الجديدة واألساليب
عن  ( Pilar, et al., 2005 )وكشفت دراسة  كراتشي، في الطبية (Bahria) جامعة في التنفسي
 شركة (444) من عينة تغطي دراسية بنتائج مدعومة التنظيمي، التعلم قدرات لقياس مقياس تطوير
 األبعاد، والمتعددة المعقدة طبيعتها على الضوء وسلطت الكيميائية، الصناعات في متخصصة إسبانية
 الصناعي. المجتمع إطار في التنظيمي، التعلم على القدرة نطاق من التحقق في أوليا اختبارا ومثلت

 وسيط، كمتغير الدراسة هذه في التنظيمية التعلم قدرات تناول تم فقد السابقة البحثية الفجوة ردم وبهدف
 حين في ،خصائص أمن المعلومات والتميز المؤسسي بين العالقة تعزيز في أثره على التعرف ومحاولة

 التميز المؤسسي، على يؤثر مستقل كمتغيرخصائص أمن المعلومات  تناولت الدراسات السابقة أغلب أن
 .العالقة تلك يعزز وسيط كمتغير التنظيمية التعلم قدرات دور إلى تتطرق ولم
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 أهمية الدراسة   2-1

 الذي الموضوع في توجيه أنظار الباحثين إلى أهمية للدراسة تكمن األهمية النظريةالنظرية: األهمية 
  نمط فهو العصر لمتطلبات استجابة بمثابة خصائص أمن المعلومات والذي ظهرموضوع  وهوتتناوله؛ 
 للعمليزرع لديهم إحساسا  باألمل والطاقة و العاملين  لدى الحماس والدافعية ن االلتزام، ويخلقييبقيادي 

 على الضوء إلقاءمن خالل ومما يزيد هذه الدراسة أهمية . بطريقة علمية منظمة التحدياتمواجهة و 

 لمواكبةأمن المعلومات حتاج إلى ت الجامعات حيث أن للسرية والتكاملية واإلتاحة، اإليجابية الجوانب

  .منظماتهم على من أجل الحفاظ التحوالت والتغييرات

 وهو مهما ، قطاعا   تتناول كونها من الناحية التطبيقية في الدراسة هذه أهمية تكمن :األهمية التطبيقية 

 لألزمات، المعرضة القطاعات من يعد والذيوالمتمثل في الجامعات  األردنفي  قطاع التعليم العالي

 القادةالباحث أن تزود الدراسة يأمل  إذ الصعبة، والسياسية المالية الظروف االقتصادية ظل في السيما
التميز بنتائج علمية وميدانية يمكن االستفادة منها في جامعة السودان للتكنولوجيا في والمدرسين 
 .العصر متطلبات مع المناسبة الصورة حققت بحيثمن خالل خصائص أمن المعلومات  المؤسسي

 كما تستمد هذه الدراسة أهميتها التطبيقية كونها:

  يرتبط المنظمات من كثير نجاح أن حيث المنظمات، أو لإلدارة بالنسبة مهم موضوعتبحث في 
 في األهمية هذه وتزداد المعلومات، وسرية أمن على المحافظة في قدرتها كبير على حد إلى

 بالحساسية فيها المعلومات تتصف التي األخرى الجهات وبعض والخاصة الحكومية الجامعات
 .البالغة واألهمية

  تكمن أهميتها في أنها ستخرج بتأصيل فكري فلسفي لطبيعة متغيرات الدراسة المبحوثة بناءا
على جهد تطبيقي لواقع خصائص أمن المعلومات في تحقيق التميز المؤسسي عبر قدرات 

 التعلم التنظيمية.
 هذا كون الحالية الدراسة المهتمة بمتغيرات األوساط في ومعرفية علمية إضافة في كما تسهم 

 .الباحث علم والبيئة العربية حسب األردنية، البيئة في األولى للمرة يطرق الموضوع

 الناحية من وتمثل األردنية، للمكتبة جديدة إضافة النظرية، الناحية من تمثل الدراسة هذه أن كما - 
 التعليمية األردنية.المعلوماتي في المؤسسات  األمن  جودة لتطوير مستقبلية رؤية أيضا   التطبيقية
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 الباحث سيطرحها التي والمقترحات التوصيات في أكبر وبشكل ستتجلى األهمية هذه أن كما 
 .إليها التوصل سيتم التي النتائج على بناء  

 أهداف الدراسة 3-1

هدفت الدراسة التعرف إلى أثر خصائص أمن المعلومات على تحقيق التميز المؤسسي عبر 
 قدرات التعلم التنظيمية في الجامعات األردنية، كما وسعت الدراسة التعرف إلى: 

 التعرف إلى أثر أمن المعلومات على قدرات التعلم التنظيمية في الجامعات األردنية. -

 المعلومات على مشاركة المعرفة في الجامعات األردنية.التعرف إلى أثر أمن  -

 التعرف إلى أثر أمن المعلومات على االلتزام التنظيمي في الجامعات األردنية. -

 التعرف إلى أثر أمن المعلومات على الرضا الوظيفي في الجامعات األردنية. -

 ردنية.التعرف إلى أثر أمن المعلومات على التميز المؤسسي في الجامعات األ -

 التعرف إلى أثر أمن المعلومات على القيادة في الجامعات األردنية. -

 التعرف إلى أثر أمن المعلومات على االستراتيجية في الجامعات األردنية. -

 التعرف إلى أثر أمن المعلومات على الموارد البشرية في الجامعات األردنية. -

 امعات األردنية.التعرف إلى أثر أمن المعلومات على العمالء في الج -

 التعرف إلى أثر أمن المعلومات على العمليات في الجامعات األردنية. -

 التعرف إلى أثر أمن المعلومات على النتائج في الجامعات األردنية. -

 التعرف إلى أثر قدرات التعلم التنظيمية على التميز المؤسسي في الجامعات األردنية. -

 مية على القيادة في الجامعات األردنية.التعرف إلى أثر قدرات التعلم التنظي -

 التعرف إلى أثر قدرات التعلم التنظيمية على االستراتيجية في الجامعات األردنية. -

 التعرف إلى أثر قدرات التعلم التنظيمية على الموارد البشرية في الجامعات األردنية. -

 األردنية. التعرف إلى أثر قدرات التعلم التنظيمية على العمالء في الجامعات -

 التعرف إلى أثر قدرات التعلم التنظيمية على العمليات في الجامعات األردنية. -

 التعرف إلى أثر قدرات التعلم التنظيمية على النتائج في الجامعات األردنية. -
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 راسةالد حدود4-1 : 

 زمانية، حدود وكذلك مكانية، وحدود بشرية، وحدود موضوعية، حدود نظرية أو علمية سواء دراسة لكل
 :التالي النحو على توضيحها ويمكن

 العالقة تفسير في قدرات التعلم التنظيمية على التعرف في الدراسة رتاقتص :الموضوعي الحد .4
 .خصائص أمن المعلومات على تحقيق التميز المؤسسي في الجامعات األردنية بين

 تتمثل حدود الدراسة باآلتي:

بمتغيراتها خصائص أمن المعلومات والتميز المؤسسي وقدرات  تتحدد الدراسةالحدود البحثية:  .9
 التعلم التنظيمية.

تم اختيار عينة من العاملين مستخدمي تكنلوجيا ونظم المعلومات في الجامعات الحدود البشرية:  .8
 األردنية.

 تتمثل في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة ميدان اجراء الدراسة.الحدود المكانية:   .4

 (.6.40 -6.42تغطي الدراسة الفترة الزمنية من )دود الزمانية: الح .3

 : منهج الدراسة5-1

بناء  على طبيعة الدراسة وما تطلبه من اختيار دقيق ألسلوب تحليل البيانات، ال سيما االستخدام األمثل 
إليها، واعتمادا  لألساليب اإلحصائية التي تتناسب مع منهجية الدراسة وتحليل النتائج التي تم التوصل 

 Statistical Package for Socialعلى برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
Sciences)  SPSS  المنهج الوصفي في تحليل البيانات، فقد اعتمد الباحث في البداية على

الدراسة. أما وفيما يخدم الوصول إلى اإلجابة عن أسئلة  الدراسة أهداف مع اإلحصائي وذلك لمناسبته
األساليب اإلحصائية الوصفية التي تم استخدمها للتعرف على خصائص ومالمح تركيبة مجتمع 

 الدراسة، فكانت تلك األساليب ومبررات استخدام كل منها:
 اشتملت التي للعبارات الداخلي االتساق مدى على للتعرف (Cornbrash's alpha) الثبات معامل -1

 .الدراسة اداة عليها
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 .الدراسة عينة ألفراد الشخصية الخصائص لوصف وذلك المئوية، والنسب التكرارات -2
المركزية، فقد تم استخدامه في هذه الدراسة كمؤشر  النزعة مقاييس أحد الوسط الحسابي وباعتباره -3

لبيان معدالت توفر عناصر خصائص أمن المعلومات وأثره على التميز المؤسسي في الجامعات 
 .األردنية

المعياري وباعتباره أحد مقاييس النزعة المركزية أيضا ، فقد تم استخدامه في هذه الدراسة  االنحراف -1
 كمؤشر لقياس درجة تشتت قيم استجابات افراد العينة عن الوسط الحسابي.

الخطي لبيان أهمية كل متغير من المتغيرات المستقلة للبحث في التوقع بالمتغير  االنحدار معامل -0
   التابع.

في  الموظفين مستخدمي تكنلوجيا المعلوماتوبما أن الدراسة الحالية تركز بصورة مباشرة على 
، األول نظري واألخر عملي تطبيقي، واستخدام أينالجامعات األردنية المبحوثة لذا فهي تحتوي على جز 

وصف الحالة بتحليلها ومن ثم نه يمتاز بنظرة شمولية، واقتران المنهج الوصفي التحليلي لهذه الدراسة ال
استخالص النتائج والمؤشرات األساسية، اذ يستخدم الوصف في جمع البيانات التي تطلبها الدراسة، 

 والتحليل ألغراض تحديد النتائج والوقوف على أبرز المؤشرات.
 يلي :ويقوم المنهج الوصفي التحليلي على نوعين متكاملين من أنواع دراسات البحوث العلمية كما 

وهي الدراسات التي اعتمد عليها الباحث في جمع المادة العلمية النظرية من خالل  التأصيل النظري:
الكتب والمراجع والرسائل الجامعية والمجالت الدورية والدراسات السابقة ذات العالقة بأمن المعلومات 

 والتميز المؤسسي وقدرات التعلم التنظيمية.

الدراسة واختبار فرضياتها  فهدف منها جمع البيانات األولية الالزمة لتحقيق أهداوال الدراسات الميدانية:
 من خالل الدراسة الميدانية لمجتمع الدراسة والعينة المتمثلة في العاملين في الجامعات األردنية.

 أسلوب جمع البيانات 
 عينة أفراد من بياناتال جمع لغرض تصميمها تم التي باالستبانة تمثلت وقدالمصادر األولية:  - 4

 التالي: النحو على جزأين من االستبانة تألفت وقد الدراسة،
 المستوى العمر، بالجنس، والمتعلقة الدراسة عينة ألفراد الشخصية البيانات ويضم :األول الجزء -

 الوظيفي. المستوى الخبرة، سنوات عدد التعليمي
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المؤسسي وقدرات التعلم  والتميز المعلوماتي باألمن المتعلقة البيانات ويضم :الثاني الجزء -
 .  الخماسي( Likert) مقياس استخدام يتم وسوف التنظيمي،

من خالل االستفادة من األدبيات والدراسات السابقة والمنهجيات المتبعة في  المصادر الثانوية: - 6
 نية من خالل االنترنت.التطبيق كالتقارير والنشرات والكتب والدوريات والمراجع والمواقع اإللكترو 

 الدراسة أداة وثبات صدق: 
 :األداة صدق -

 ذوي من األكاديميين المحكمين من عدد على االستبانة عرض تم  (Validity) األداة صدق من للتأكد 
 مالحظات  أخذ  حيث تم لالستبانة، (Validity Face) الظاهري الصدق من للتأكد  االختصاص،

 المبحوثة الجامعات من عدد على (Pilot Study) أولية دراسة إجراء كما تم االعتبار، بعين المحكمين
 .ككل الدراسة متغيرات قياس استطاعت فعال وأنها االستبانة، في الواردة العبارات وضوح من للتأكد

 : األداة ثبات -
 . المستخدم المقياس ثبات من للتأكد وذلك( Cornbrash's alpha) الثبات معامل تم استخدام

 مصادر جمع البيانات 
ولية لتحقيق أهداف الدراسة حيث اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المصادر الثانوية والمصادر األ

  يلي:تتمثل مصادر الدراسة بما 
 اإلطالع على ما تناوله المفكرون والفكر اإلداري من  وتضمنت: مصادر المعلومات الثانوية

أمن المعلومات، والتميز المؤسسي، وقدرات خالل الكتب والمقاالت واألبحاث العلمية بخصوص 
 التعلم التنظيمية.

  الموظفين  : تم الحصول عليها من خالل اإلستبانة التي وزعت على وليةمصادر المعلومات األ
أثر خصائص أمن للتعرف إلى ، لومات في الجامعات األردنيةمستخدمي تكنولوجيا المع

، المعلومات على تحقيق التميز المؤسسي في الجامعات األردنية عبر قدرات التعلم التنظيمية
بحيث تغطي الجوانب التي تناولها اإلطار النظري والتساؤالت والفرضيات التي استندت عليها 

عامال  في ( .56تبانة على أفراد عينة الدراسة والبالغة )الدراسة، فقد قام الباحث بتوزيع االس
 .الجامعات األردنية
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 دراسةال لمتغيرات اإلجرائية التعريفات 6-1 :

 :أوال: أمن المعلومات

حماية المعلومات ونظم المعلومات من الوصول لغير المصرح لهم، واالستخدام ،واإلفصاح ، والتعديل 
والذي يبحث في نظريات واستراتيجيات توفير  (،,U.S. Government (2016رواحداث الخلل أوالتدمي

الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها من أنشطة االعتداء عليها، والوسائل واالدوات واالجراءات 
الالزم توفيرها لضمان حماية المعلومات من االخطار الداخلية والخارجية، واالنشطة غير المشروعة وغير 

 .(2..6علوة ورأفت، ية التي تستهدف المعلومات ونظمها)القانون
أن تتمتع المعلومات بسرية وخصوصية تامة و التأكد من عدم إمكانية االطالع عليها من  السرية:.9

                                                                                                     (.,0Alan Calder..6)أطراف غير مسئولة أو ألغراض غير شريفة 

التأكد من عدم إمكانية تغيير المعلومات أو التعديل عليها وبالتالي سالمة  :الموثوقية وسالمة المحتوى. 8
 .(,0Alan Calder..6) محتوى تلك المعلومات واكتمالها

والتصدي ألي مخاطر ممكنة  التأكد من توفير السبل التي تضمن توفر المعلومات :استمرارية التوفر.4
من شأنها أن تؤثر على استمرار تواجدها ووضع الخطط و السياسات الالزمة السترجاع البيانات في حال 

 (.,0Alan Calder..6) تعرضها ألحد المخاطر المحتملة

 :التميز المؤسسيثانيا: 

 النجاح احتمال زيادة أجل من المصلحة أصحاب رغبات توازن إلى تؤدي التي الشاملة العمل طريقة 
(، وايجاد كل الطرق التي تعمل 4..6ادارية )العايدي وحاتم،   ممارساتو  كمؤسسة، البعيد المدى على

  وبشكل مستمر على صنع األعمال، لتحسين العمليات واألنظمة من أجل الحصول على النوعية العالية
   (Opexgroep, 2011)   غير عالية مستويات تحقيقلالتنظيمي  والتفوق اإلداري اإلبداع من وحالة 

 .2001 ) علي،و  المنظمة )السلمي أنحاءفي كافة  األداء من عادية

 بجميع منظمة أي في القادة اهتمام ضرورة من تنطلق إدارية وفلسفة متميز، قيادي أسلوبالقيادة: . 9
 يحقق وبما فيها، شركاء أنفسهم يعتبرون حيث ومساواة وعدالة واحترام تقدير بكل ويعاملهم فيها، العاملين

 .(4..6، حازم علي ،بدرانة) للمنظمة تنافسية ميزة
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واختيار خطط العمل   : اعداد األهداف والغايات األساسية طويلة األجل للمؤسسةاالستراتيجية. 8
 التي المؤسسة وأنشطة وخطط (،4..6،عدون، ناصر)وتخصيص الموارد الضرورية لبلوغ هذه الغايات 

" )خير الدين، وأهدافها المؤسسة رسالة بين والتطابق التوافق من درجة خلق تضمن بطريقة وضعها يتم
 (.6.46غسان مدحت، 

 والتحفيز والتطوير والتنظيم التخطيط في تتمثل والتي واألنشطة الفعاليات أداءالموارد البشرية: . 4
   (Armstrong, Michael, 2006).وفاعلية بكفاءة اإلنتاجية من مستوى أعلى إلى للوصول

الذي تعتمد عليه المؤسسة و الشخص الذي يتيح للمؤسسة الفرصة كي تخدمه بشكل جيد، العمالء: . 3
الذي يمنح المؤسسة القدرة على ا، و ومتطلباته ايعبر عن رغباتهو في التخطيط لحاضرها ومستقبلها، 

 (.(almasiamarketing,2017االستمرار وتحقيق النجاح 
جميع األنشطة والفعاليات الداخلية الحيوية التي تتميز بها المؤسسة عن غيرها من العمليات:  .5

إدريس، وآخرون ) المؤسسات التي من خاللها يتم مقابلة احتياجات وتوقعات وطموحات المتعاملين
،6..4).  

أي أنها تغييرات  بين السبب واألثر عالقةناتج عن  ،يمكن وصفة وقياسه تنمويتغيير  النتائج:. 6
تحدث نتيجة تنفيذ أنشطة المشروع، حيث تمر هذه التغييرات بعدة مراحل متزامنة مع مراحل تنفيذ 

 (..6.4سوانسون،هولتون، المشروع المختلفة)

 قدرات التعلم التنظيمية:ثالثا: 

دامها العمليات أو الخصائص أو البناء الذي يعزز ويساعد على تقاسم المعرفة واكتسابها واستخ
(، والممارسات والمهارات التنظيمية (Cheva, et. al, 2007 بشكل فعال داخل المنظمة أو خارجها

(، من خالل القدرة على التعلم  (Jerez, et. al, 2005واإلدارية التي تسهل عمليات التعلم التنظيمي
التنظيمي الذي يمكن المنظمة من تطبيق الممارسات اإلدارية األكثر مالئمة واألكثر دقة التي تسهل 

 .((S. W. Chou., 2003 وتشجع التعلم 

أداء و فعالية والعمل التعاوني والمشاركة التنمية المهارات الوظيفية، تعزيز  :ةيالمعرفالمشاركة  .9
األعمال بتوفير الوقت من خالل تحسين عملية اتخاذ القرارات وحل المشكالت وتعزيز مفهوم الروابط 
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عوض، ) .هداف ونشر أفضل الممارسات داخل المؤسسةاألالمجتمعة داخل المؤسسة، وتحقيق 
 . (6.46،وآخرون

 المنظمة مع أهداف العاملين أهداف تطابق على تدل واجتماعية نفسية حالة االلتزام التنظيمي: .8
 باالنتماء القوي المنظمة والشعور وأهداف بقيم التمسك اآلخر، و الطرف اتجاه بواجباته طرف كل وشعور
 .(6.44،القاسمي وناصر) فيها االستمرار في والرغبة عنها والدفاع أليها

 يتوقعه ما بين بالتوفيق ذلك ادائه، ويتحقق اثناء الموظف يحمله ايجابي ذاتي شعور الرضا الوظيفي:. 4
 بيئة في توقعاته و احتياجاته إلشباع وذلك العمل هدا في فعال يحصل عليه ما ومقدار عمله من الفرد
 (.2012عشيط،، بلخيري)عمله 

 الدراسة هيكل 7-1 :

الدراسة  من النظري الجانب والثاني األول الفصل يتناول حيث فصول، خمسة الدراسة إلى تقسيم تم لقد
 عرض فيتناول الرابع  الفصل أما .الدراسة فرضيات وتطوير نموذج الثالث الفصل يتناول بينما ،

 .الدراسة نتائج مناقشة فتناول الخامس وأخيرا الفصل ،الفرضيات واختبار البيانات وتحليل

 ات السابقةالدراس 8-1 :

عكست نتائج الدراسين الذين اهتموا استعرض الباحث ما جاءت به الدراسات السابقة من أفكار واتجاهات 
بنفس المتغيرات خصائص أمن المعلومات والتميز المؤسسي وقدرات التعلم التنظيمي، سواء بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة، أو من خالل التطرق الى األبعاد الناجمة عنها، لتحقيق التميز المؤسسي في 

صل المعرفي وتراكم المعلومات والبدء من حيث ما ضرورة التواب التكرار و الجامعات األردنية، ولتجن
تفصيليا لبعض الدراسات العربية واألجنبية من حيث هدف  اتوصل اليه األخرون، قدم الباحث عرض

الدراسة وفرضياتها وأهم النتائج والتوصيات التي توصلت لها، وتم تحديد أوجه التشابه واالختالف بين 
ية، كون الدراسات السابقة تعد المرتكز األساسي للدراسة الحالية، وشكلت الدراسات السابقة والدراسة الحال

 .ركنا مهما ساهم في رفد الدراسة بما تحتاج اليه لرسم اتجاهاتها الفكرية والتطبيقية
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 الدراسات التي تناولت أمن المعلومات: -أ 

 ( 8116دراسة الهادي).  بعنوان:" توجهات أمن وشفافية المعلومات في ظل الحكومة
 اإللكترونية" 

ثم  المعلومات في ظل الحكومة اإللكترونية، وحال تكنولوجيا المعلومات، تناولت الدراسة موضوع أمن
الرقمية، وناقشت  تحدثت حول خدمات نظم المعلومات في البيئة الرقمية، وأمن المعلومات في البيئة

واألبعاد المتعلقة بأمن  األمن الطبيعي لنظم المعلومات، وتعرضت لبعض االعتباراتمتطلبات 
المعلومات، والطريقة اآلمنة لتنفيذ أمن  المعلومات، وقدمت الدراسة معايير أمن وشفافية نظم

 .المعلومات

 بمخاطر المتعلقة األمور لمواجهة وقانونية، وتنظيمية، سياسية، أطر وكانت أهم نتائج الدراسة إقامة
 حمالت وتنظيم عالميا، مطور هو بما المعلومات، واالستعانة أمن سياسة وتطوير كالقرصنة، األمن
 الملكية وحقوق المعلومات أمن بأهمية وتفهمهم الجمهور، معرفة تحسين إلي تهدف الوعي لنشر عامة
 المعلومات، أمن بفشل المتصلة القانونية والمسئولية المخاطر، البرمجيات، وتخصيص وحماية الفكرية
الضرر، وكان من أهم  تعمد أو االستخدام، بسوء ترتبط وجنائية إدارية عقوبات من بها يرتبط وما

 وكل الخاص، والقطاع العام، القطاع ووحدات الحكومات، اتخاذ التوصيات التي خرجت بها الدراسة
 طبقا المعلومات نظم وشفافية أمن لحماية الالزمة الخطوات إلي المعلومات نظم بأمن المعنية األطراف
دراك المختصة، الدولية المنظمات طورتها التي األمن ومعايير توجيهات لمبادئ  أمن مشكلة وا 

 استراتيجيات واستنباط نقلها، وشبكات المعلومات نظم وتأمين حماية علي العمل وضرورة المعلومات
 عن والبحث مرحليا، تنفذ والتي البسيطة المعلومات أمن قصور إجراءات وعالج مالئمة، أمن وسياسات
 أمن مجاالت في والدولية واإلقليمية والوطنية المحلية األطراف كافة من وتعاون مهنية مساعدات
 المعلومات. أمن في األحسن والمزاوالت الدولية والمعايير التوجيهات وتطبيق المعلومات،

 ( بعنوان :"8191دراسة العتيبي )  األمن المعلوماتي في المواقع االلكترونية ومدى توافقه مع
 المعايير المحلية والدولية".

 ،هدفت الدراسة الى التعرف على مدى األمن المعلوماتي في المواقع االلكترونية لألجهزة األمنية
ومدى توافقه مع المعايير المحلية والدولية، ومعرفة متطلبات دليل  ،واألجهزة المدنية بمدينة الرياض

على الدراسة واعتمدت  ،سياسة األمن المعلوماتي لتلك المواقع، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي
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تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في المواقع اإللكترونية في كل من: ، و االستبانة لجمع البيانات
الوطني، وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، وزارة االتصاالت، ديوان المظالم، وزارة االقتصاد الحرس 

 .( فردا601والبالغ عددهم ) ،والتخطيط بمدينة الرياض
وتنظيم األمن  ،من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة درجة توافق استراتيجيات األمن المعلوماتي

، مع المعايير المحلية والدولية )متوسط( ،واألمني ،اقع اإللكترونية للقطاعين المدنيالمعلوماتي في المو 
تقوم أن  وكانت أهم توصيات الدراسة. المعلوماتي وبيئة األمن ،تقنيات األمن المعلوماتي درجة توافقو 

 ISO/IECالجهات الحكومية بتطبيق جزء ال بأس به من المعيار الدولي لألمن المعلوماتي )
 من خالل (، وتوحيد الجهة المسؤولة  عن تطبيق ومتابعة األمن المعلوماتي الحكومي، لتكون27001

 الحكومة اإللكترونية.
 بعنوان: "أمن  (.8194)دراسة نهاد وسرية المعلومات وأثرها على األداء دراسة ،"التنافسي 

 األهلية". للتأمين الحمراء و العامة العراقية التأمين شركتي على تطبيقية
 كنموذج الحمراء األهلية للتامين وشركة العامة العراقية التامين شركة الدراسة وطبقت في بحثت هذه

 وسرية أمن بين للربط محاولة كونه في البحث هذا أهمية العراق، وتتجلى في التامين شركات عن

 على الضوء تسليط، والتنافسي األداء على تأثيرها ومدى التامين لشركات التنافسي واألداء المعلومات

 كان إذا ما لها ومعرفة التأمين شركات أقسام أداء وكيفية المعلومات وسرية ألمن اإلجراءات الالزمة

 المدراء من عينة اختبار، وتم التامين لشركات التنافسي األداء على المعلومات وسرية لألمن تأثير هناك

 موظفي من( 12العراقية، و) التامين شركة من موظفا (07د )وبعد الشركتين في العاملين والموظفين

 البيانات، واعتماد لجمع كوسيلة االستبانة استمارة استخدمت حيث ، األهلية للتامين الحمراء شركة

 اختبار في البيانات واستخدمت، االجتماعية الظواهر راسةلد مالئما يعد ألنه التحليلي، الوصفي المنهج

 ارتباط عالقة وجود أهمها من كانت االستنتاجات من عدد إلى الدراسة توصلتو  ،البحث فرضيات

 أمنية نظم لبناء األولى الخطوةوأن  التامين، لشركات التنافسي واألداء المعلومات وسرية أمن بين وتأثير

 شركات في المعلومات وسرية بأمن الوعي قلة تبين كما ة،شامل أمنية سياسة وتصميم بناء هو عميقة

 بدرجة  المعلومات وسرية أمن  المتبعة، وأظهر البحث أن ارتباط طرائق الحماية تطبيق وعدم التأمين

 معلومات وسرية أمن بين طردية عالقة هناك المعلومات، وأن حماية على القائمين راداألف بأداء أساسية

 .التأمين لشركات التنافسي األداء مستوى و

 على االنفتاح يتنافس أداء وتحقيق المعلومات وسرية أمن عملية لتحسينمن أهم التوصيات  وكان

  ضرورة، و خصوصا العربية و عموما المتقدمة الدول في المعلومات أمن مجال في العالمية التجارب

 وأعمام لنشر الالزمة العملية بالممارسات القيام و كافة الضرورية التدابير باتخاذ الشركات إدارة تقوم أن
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 كان أيا البرامج التدريبية إعداد طريق عن اإلدارية المستويات مختلف في المعلومات وسرية أمن ثقافة

 .وهدفها شكلها

 ( بعنوان:" تصور استراتيجي لتطوير أمن المعلومات تعزيزاا لألمن 8193دراسة القحطاني .)م
 لى شركة سابك".الوطني في المملكة العربية السعودية بالتطبيق ع

هدفت الدراسة إلى تطوير أنظمة أمن المعلومات، والتعرف على ماهية أمن المعلومات، وأهمية      
تأمينه، وتحليل األخطار التي تتعرض لها أنظمة المعلومات، ومعرفة مدى تأثير اختراق أنظمة 

 إلى المعلومات وصوال  إلى تقديم رؤية استراتيجية، ومعرفة مدى اختراق أنظمة المعلومات وصوال  
تقديم رؤية استراتيجية لتوفير وتطوير األمن المعلوماتي بشركة سابك، وتكون مجتمع الدراسة وعينتها 
من شركة سابك في مدينة الرياض، واستخدمت الداراسة المنهج الوصفي التحليلي، مع االستعانة 

صائي لتحليل ، باإلضافة إلى األسلوب االح(SWATبأداة االستبانة لجمع المعلومات، وتحليل)
 البيانات التي تم الحصول جمعها.

وكان من أهم نتائجها: أن هناك أخطار يمكن أن تتعرض لها أنظمة المعلومات في شركة      
سابك، مثل: عملية اختراق لتعديل البيانات، أو إتالفها، أو تحميل برامج غير مصرح بها، مما يترتب 

لى األداء االقتصادي من خالل سرقة األسرار، أو على اختراق أنظمة المعلومات تأثير سلبي ع
 المعلومات التجارية، أو التسويقية، أو معرفة حسابات الشركة.

وكان من أهم توصيات الباحث: ضرورة دعم اإلدارة ألنشطة الرقابة الداخلية على أمن      
ة لتوفير التدريب المعلومات من خالل توفير الكوادر المؤهلة في قسم التحقيق الداخلي، باإلضاف

الالزم للموظفين، للتعرف على التحديات الجديدة التي تواجه أمن المعلومات، وأساليب مكافحتها، 
 وضرورة توفير التدريب، والتوعية للموظفين مع التركيز على الموظفين األقل خبرة.

  ( 8195دراسة طارش)التحقيق " رؤية استراتيجية لتحقيق األمن المعلوماتي في هيئة .م
 .واالدعاء العام في المملكة العربية السعودية"

هدفت الدراسة الى التعرف على متوسط درجة المحاور التالية: سياسة أمن المعلومات، وتقنيات األمن 
واألمن المعلوماتي للموارد البشرية، وبيئة األمن المعلوماتي(،  المعلوماتي، وتنظيم األمن المعلوماتي،

في المقر الرئيسي لهيئة التحقيق واالدعاء العام في المملكة العربية السعودية، وكذلك معرفة العالقة بين 
عناصر أمن المعلومات، ورؤية منسوبي المقر الرئيسي لعناصر أمن المعلومات باختالف خصائصهم 
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، وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في المقر الرئيس بهيئة التحقيق واالدعاء  العام الديموغرافية
 بالرياض مرتفعة التطبيق.
اجراءات سياسات أمن المعلومات واألمن المعلوماتي للموارد البشرية مرتفعة  وكان من أهم نتائج الدراسة

واألمن المعلوماتي وبيئة األمن المعلوماتي  اجراءات تقنيات األمن المعلوماتي وتنظيم، أما التطبيق
 متوسطة التطبيق.

انشاء ادارة ذات هيكل اداري وتنظيمي، تهتم بمجال أمن  أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسةومن 
تحديد المخاطر وتقيم الثغرات األمنية التي يمكن أن تهدد أمن المعلومات ، و المعلومات داحل الهيئة

التوعية بأمن ، و ص أنظمة المعلومات للتحقق من االلتزام بمعايير أمن المعلوماتفح، و داخل الهيئة
 .المعلومات وأهميتها لجميع العاملين في الهيئة من خالل الدورات التدريبية بصفة مستمرة

  دراسةVictoria Mahabi,2010) )بعنوان  .: 
" Information Security Awareness: System Administrators and End-User 
Perspectives at Florida State University". 
بحثت هذه الدراسة في أهمية النتائج التي توصلت اليها في مساعدة مدراء أمن المعلومات في وضع 

تحقيق التوازن بين النهج التقني وغير استراتيجيات أفضل لتنفيذ برامج توعية وتثقيف المستخدمين، و

التقني والتركيز بشكل أكبر على سلوك المستخدم. ومساعدة المسؤولين التنفيذيين في المنظمة  الذين 

يعتمدون بشكل أساسي على األدوات والمنتجات التجارية مثل الجدران النارية والحماية من الفيروسات 

اتيجيات التي من شأنها مساعدتهم على استكشاف تأثيرات العوامل القائمة على الخادم للتفكير في االستر

البشرية على منظماتهم، نظًرا ألن المستخدم النهائي يجب أن يشارك في أنظمة المعلومات األمنية، وهذه 

تم جمع الدراسة تساعده في تحقيق مساهمته في الحفاظ على أمن المعلومات للمنظم بشكل سليم، و

باستخدام  وبيانات المستخدمين النهائيينإجراء مسح ومقابالت مع مسؤولي النظام، البيانات من خالل

 .االستبيان

ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة، الحاجة إلى تقييم الوعي بأمن المعلومات مع التركيز على 

ن فهم المشاكل التي وعي المستخدم من خالل النهوض بالتكنولوجيا والعمليات اليومية للجامعة، وأيضا م

تعترض غير التقنيين في المجال األمني للمعلومات، وعدم اهمال المستخدمين النهائيين لتكنلوجيا 

 المعلومات والتركيز بشكل أكبر على سلوك المستخدم. 

ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة، التحقق من كيفية تعزيز المستخدمين واإلداريين من 

رى، بخالف الوحدات األكاديمية، للتوعية األمنية والتوافق مع السياسة األمنية، خاصًة الوحدات األخ
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أنهم يتعاملون مع البيانات الحساسة مثل تلك التي يتم تغطيتها بموجب قانون الخصوصية والحقوق 

ج هذه التعليمية، وأيضا توصي الدراسة بإجراء دراسات في جامعات أخرى من نفس الفئة لمقارنتها بنتائ

  الدراسة.

 ( دراسةIsmail, Zainab, 2011) بعنوان: 
"Information system security in special and public libraries: an 
assessment of status". 
هدفت هذه الدراسة االستطالعية والتقييمية الى تحديد نموذج ألمن نظم المعلومات في المكتبات 

ويمكن االعتماد عليه لصياغة وثيقة لتقييم المكتبات، وتقييم الوضع  ،العامة والخاصة في ماليزيا
 وأداة تقييم لمدى حماية المكتبة من حيث الجانب التقني شامال ) أمن، األمني لنظم المعلومات

األجهزة ، والبرمجيات ، ومحطات العمل ، والشبكات والخوادم ، والبيانات ، والمرافق المادية (، 
جراءات، لتنظيمية وما تشمله من )سياسات أمنية، وتدابير العملية وأساليب،  وأدوات،، وضوابط وا 
، وما يتضمنه هذا المشروع التجريبي في المكتبات العامة والخاصة في ماليزيا ،وأنشطة توعوية(

 األفراد من .44 من الدراسة عينة وتكونت. التحليل أجل من البيانات لجمع المسح أداة واستخدمت
 البريد أو العادي، البريد طريق عن إما ذاتيا استبيانا فرد كل أعطي وقد النظم، أمن عن المسؤولين
 إلكتروني. البريد مع مرفقة تمهيدية رسالة أو االستبيان، عن كتيب إرفاق وتم اإللكتروني،

المستوى  توصلت الدراسة الى أن تنفيذ التدابير التكنلوجية في المكتبات العامة والخاصة عاليةو 
حيث يرجع السبب في ذلك الى توفير الدعم المالي الكافي، وسنوات من التجارب والخبرة في 
تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت والحوسبة، ومع ذلك فأن مستوى تنفيذ التدابير التنظيمية لهذه 

نلوجيا المكتبات تعاني من الضعف، وربما يعزى ذلك الى عملية األفراط في التركيز على التك
ضرورة الحفاظ على خصوصية أصول ، و باعتبارها الحل الوحيد لكل ما له عالقة باألجهزة األمنية

أنظمة المكتبات، وعملية ، معلومات التداول، كلمات المرور)السر(ك المعلومات الخاصة بهم
وكذلك ، الوصول الى أجهزة الحواسيب الخاصة بالمكتبة، ومواقع الشبكة وقواعد البيانات والخوادم

  .تنفيذ سياسات احتياطية واجراءات جيدة لتحديث البيانات الخاصة
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 بعنوان:Wirken, Geert ). ,8198دراسة )
"Information security in Dutch hospitals". 

أصبح أمن  ، حيثالمستشفيات الهولندية ي فيمن المعلوماتاألن يتحس يةكيف دراسة فيهذه البحثت 
أمن والتعليمات التي تخص أنظمة المتثال للوائح واكثير، لالمعلومات موضوعا مهما بالنسبة ل

المستشفيات عند تحسين أمن  هاتواجه التي  مختلفةوبحثت أيضا في الصعوبات الالمعلومات. 
 أمن المعلوماتأظهرت البحوث السابقة أن العديد من المستشفيات لم تمتثل لمعايير حيث  ،المعلومات

، تتعارض أحيانا مع تدابير أمن المعلومات ، التيفي المستشفيات خاطئةال اتالممارس وسياستها، ودور
 ، والتي تعتبر أمراالوصول في الوقت المناسب وغير المقيد إلى المعلومات الطبية الحرجة كعملية
أيضا التي تعتبر معلومات الطبية الو التدابير التي تعمل على حماية لمرضى، العالج  فعاالو  اضروري

من األحيان معلومات سرية وحساسة ال ينبغي الكشف عنها لألشخاص غير المصرح لهم. في كثير 
 .تكون نظم المعلومات موثوقة وأن تكفل سالمة المعلوماتأن و 

أن و هي أن المستشفيات يجب أن تعالج أمن المعلومات على محمل الجد، ومن أهم نتائج هذه الدراسة 
 في المعلومات أمن لقياس أداة وضع المعلومات، وأنه من المهم والمفيد جدا أمن لمستوى مؤشرات هناك

 المستشفيات ومعرفة ببعض بعضها المستشفيات مقارنة الممكن من يجعل وهذا المستشفيات مستقبال،
 لرسم مفيدة مجاالت هي والتوافر والنزاهة بالسرية المتعلقة الجوانب وتعبر. فعالة أمنية تدابير نفذت التي

المعلومات، وكان ومن أهم توصيات  أمن جوانب أهم الثالثة الجوانب هذه وتغطي المرجعية، النتائج
التنظيمية،  والجوانب التقنية الجوانب في النظر خالل من المعلومات أمن مستوى الدراسة مراجعة

 . المستشفى داخل المعلومات أمن لمراجعة الحالي النظام في والتحقيق
 دراسة (Martnez,2013 .)بعنوان: 

Privacy and Confidentiality issues in Cloud Computing architectures 
والتحديات المطبقة  هذه الدراسة في تطوير أحدث ما يتعلق بمتطلبات الخصوصية، والسرية، ساهمت

المسائل األكثر  إلى التركيز علىوتهدف  ،على نموذج الحوسبة السحابية، إليجاد وكشف الثغرات
أهمية، وهي الخصوصية والسرية، والتكاملية، وتعد نقطة انطالق جيدة للمهتمين في الحصول على 

 .، والباحثين المهتمين بالمساهمة في خصوصية الحوسبة السحابيةسحابةالمعرفة العامة عن حوسبة ال
وصية على االرجح هي المشكلة األكثر شيوعا، أن الخص :ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة

وأن  ،التي تواجه أي منظمة عندما تقرر االنتقال إلى الحوسبة السحابية من سالمة البيانات أو توافرها
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ن ما تحقق  ،العديد من الشركات تشكو بشكل كبير من نقل البيانات الخاصة بهم إلى حوسبة السحابة وا 
لنفوذ واالستحواذ على تقنيات الحوسبة السحابية، وجذب العمالء من توافر في التكاليف وعملية ا

 واالهتمامات التي أثارتها الخصوصية والسرية، مسائل ليست صغيرة. 
ينبغي اتخاذ تدابير وتقييمات خاصة للتقليل إلى أدنى أنه  ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة

التركيز على السرية، بحماية البيانات ، و انين واللوائححد ممكن من أي مخاطر محتملة، واالمتثال للقو 
التركيز في الحفاظ على الخصوصية، و ومنع التسرب، والكشف عن الهجوم، وفقدان البيانات، والحماية، 

والكشف عن المزيد من الثغرات التقنية والتحديات من ، امكانية توفير أساس تجريبي لجميع القضاياو 
 أمن البيانات بالتفصيل.ودراسة آليات فهم خالل 

  ( 8194دراسة.(Pim Sewuster , :بعنوان 
  "Information security in practice, the practice of using ISO 27002 in 

the public sector". 
هدفت هذه الدراسة الى التحقق من التدابير المضادة التي تستخدمها عادة المنظمات لمواجهة التهديدات 
األمنية، وكيفية اختيارها لهذه التدابير، ولتحقيق هذا الهدف، أجريت مقابالت مع المسؤولين عن أمن 

لى استخدام وتطبيق معيار المعلومات في منظمتهم، وكانت المقابالت ذات بعدين، واستند البعد األول ع
، وهو المعيار األكبر ألمن المعلومات، والبعد اآلخر ناقش كيفية ISO 27002أمن المعلومات العالمي 

الدراسة هي  هذه اختيار المنظمات للتدابير المضادة في مواجهة التهديدات األمنية، وأکبر قضيتين في
 من المعلوماتي.عدم االنضباط اإلداري، وافتقار الموظفين لقضية األ

حيث تمت   اكتشاف الطريقة التي يتم بها اختيار ضوابط أمن المعلومات، وأهم نتائج الدراسة كانت،
معظم الذين أجريت معهم  ، وكانمقابلة خمسة أشخاص مسؤولين عن أمن المعلومات داخل منظمتهم

موظفيهم ال يتقنون تقدير المخاطر األمنية على أعمالهم، وكثير منهم يرغبون في المزيد من  المقابالت
وفرت نظرة و  وعدم كفاية سلطة ضباط األمن، ،عدم وجود التزام إداريو التدريب على التوعية األمنية، 

ج األفضل ألمن ثاقبة حول القضايا التي يواجهها المسؤولون عن أمن المعلومات، وما يعتقدون بأنه النه
  المعلومات.
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تحسين الوعي األمني بين و  ،رفع مستوى الوعي بين اإلدارة العليا أهم توصيات الدراسةكان من و 
التوصية بتغيير الثقافة داخل المنظمة ألدراك وفهم و  والتدريب على أمن المعلومات، الموظفين،

 الموظفين، لماذا أمن المعلومات؟.

 ( دراسة (Kandel Ndungu, 2015:بعنوان 
"Information Security Management in Organization"     

، حيث أوضحت هذه الدراسة بأن أمن المعلوماتوقيمة توضيح أهمية  فيالبحث  سعت هذه الدراسة الى
التأكيد على السليمة، و  مسألة مشكلة تتعلق بالحوكمة أيضا بلفقط، أمن المعلومات ليس فقط مسألة تقنية 

اإلجراءات الواجب اتباعها من قبل ، كما ناقشت الدراسة أمن تكنولوجيا المعلومات وأهميتها هيكلية
واضحة ومرنة يشمل تركيز ا معمق ا على إنشاء وثيقة سياسة ، بحيث المنظمات لضمان أمن معلوماتها

المدراء  ايقوم بهجراءات التي اإلستراتيجيات و الاأفضل استكشاف  ت الىهدفوقوية ألمن المعلومات، و 
لمنظمات المعتمدة على ل ، خاصةوضع أفضل الممارسات العالمية ألمن المعلومات فيالتنفيذيون 
 .المعلومات

 حاليا واالتصاالت تعتبر المعلومات تكنولوجيا نظم وكان من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة، أن
 تكنولوجيا أنظمة للمنظمات، وأن األساسية المعلومات أجزاء لجميع والمحفوظة األساسي القلب هي

 نموذج إلى المؤسسات حيث تحتاج التكنولوجيا، تقدم مع تعقيد ا أكثر واالتصاالت تصبح المعلومات
 واألصول بالتهديدات باب المعرفة من ينطلق أسلوب وهو المعلومات، أمن لمعمارية وراسخ حديث
 كافية مساحة إنشاء منظمة كل على التوصيات أنه يجب المحتملين، ومن للخصوم واألهداف والدوافع
دارة وممارساتها، المعلومات أمن إدارة لسياسات  مع جنب إلى جنبا والصيانة والمراقبة المخاطر وا 
 التقني. وغير الجانب التقني لمعالجة األجل طويلة لألنشطة اليومية األنشطة
  دراسةHumaidi, Balakrishnan, 2015):بعنوان .) 

The Moderating Effect of Working Experience on Health Information 
System Security Polices Compliance Behavior. 

 بين العالقة على المهنية الصحة مجال في العمل لخبرة المعتدل التأثير في للتحقيق الدراسة هذه هدفت
فردا يعملون  (454) مسح على أجري الصحية، حيث المعلومات أمن سالمة سياسات نموذج عوامل

 الخبرة من ذوي والمتخصصين العالية، الخبرة ذوي بين االختالفات الختبار الرعاية الصحة، في مجال
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باستخدام طريقة ( HISSPC) نموذج اختبار الصحية، وتم المعلومات نظم مستخدمي من المنخفضة
 والسلوك اإلدارة، دعم بين للعالقة إحصائية فروق لوحظت ، وقد(PLS) الصغرى المربعات الجزئية

الصحية،  المعلومات نظم لمستخدمي أقوى تدفق عالقة مع المجموعتين، كلتا في المستخدم واالمتثال
وجود  تبين ذلك، من النقيض وعلى مقارنة لذوي الخبرة األعلى لمستخدمي نظم المعلومات الصحية، مع

 لم أنه إال الصحية، المعلومات نظم أمن لسياسات االمتثال في يةالعال الخبرة ذوي أثر كبير للمستخدمين
 العام المعتدل التأثير حجم المنخفضة، ولوحظ الخبرة المستخدمين ذوي على كبير تأثير له يكن

  المنخفضة. الخبرة ذوي للمستخدمين معتدل تأثير أي يالحظ ولم العالية، الخبرة ذوي للمستخدمين
 المعلومات نظم مع واالمتثال السلوك الدراسة، صعوبة عملية استدامة وكان من أهم نتائج هذه

 األمن سياسات على المختلفة للعاملين في المهن الصحية التصورات بين التكامل وعملية الصحية،
 البيئة، واختبر النموذج الصحية الرعاية مجال في العمل في الخبرة ومدة الصحية، المعلومات لنظم

 كبير وأظهر أن قابلية األدراك تؤثر بشكل العمل، في ذوي الخبرة من المعتدل التأثيربشكل متكامل 
 بين كبيرة اختالفات الدراسة هذه سياسات أمن المعلومات، ووجدت لنظم امتثال المستخدمين سلوك على

مكانية اإلدارة دعم يؤثر حيث العالية، المنخفضة، وذوي الخبرة ذوي الخبرة مجموعة  على التعرض وا 
لهم  أعلى عمل بخبرة يتمتعون الذين والمستخدمون المعلومات، أمن سياسات نظم مع المتوافق سلوكهم

المعلوماتي  األمن أدوات في التطورات أحدث على واالطالع بأبداع، أكبر في التعامل استيعابية قدرة
 العملية الخبرة ذوي بالمستخدمين مقارنة األمنية للحوادث المتوقعة المخاطر من للحد المتقدمة،

 في الصحيين المهنيين خبرة في الصحية تنظر المؤسسات البسيطة. ومن أهم توصيات الدراسة أن
 نظم لسياسات االمتثال في خاصة" دوافع" الموظفين فهم ومحاولة الصحية، المعلومات نظم استخدام

دارة المعلومات  والقدامى الجدد الموظفين، أن جميع تضمن أن ويجب الصحية، المؤسسات الصحية، وا 
 السياسات وتنفيذ توثيق المهم وأنه من المعلومات أمن الالزم على التدريب إعطاؤهم يتم سواء، حد على

 الموظفين جميع ينسى أال لضمان المعلومات بأمن التوعية حمالت األمنية، وتعزيز واإلجراءات
 .األمنية التهديدات أحدث المعلومات ومواكبة أمن بسياسات االلتزام عن مسؤوليتهم

 ( دراسةGeorge S. Antoniou, 2015.) :بعنوان 
Designing an effective information security policy for exceptional 
situations in an organization: An experimental study. 



27 
 

 ينالمنظمة، وحاجة الموظفهدفت هذه الدراسة  الى كيفية تصميم سياسات فعالة ألمن المعلومات في 
إلى التوجيهات واإلرشادات في اتخاذ القرار، والمنهجيات المستخدمة في مسألة امتثال الموظف لسياسة 

لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المناسبة بغض النظر  ،أمن المعلومات، وفهم ومتابعة ومراقبة شروطه
اضحة، وشاملة، ومرنة، وقابلة لالستخدام، والى عن خبرتهم، وأن تكون سياسة أمن المعلومات فعالة، وو 

وتقديم  تصميم سياسة أمن للمعلومات، تركز على الوضوح والشمولية والمرونة وسهولة االستخدام،
 .تصميم علمي للممارسين والباحثين لتصميم سياسات فعالة ألمن المعلومات

بحاجة إلى درجة أعلى في اتباع أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: إلى أن الموظفين من و 
تصميم سياسة أمن المعلومات مع العناصر ، وأن سياسات أمن معلومات تحقيق أكبر فائدة للمنظمة

من أساسيات هذه الممارسة ومبادئ تطبيقها، والتأكيد االستخدام(،  وسهولة والشمولية الوضوح) الثالثة
هو أمر أساسي عند وضع سياسة فعالة ألمن  بقوة على أن استخدام تطبيق وفعالية تصميم النموذج

 المعلومات في المنظمة. 

أن تستكشف البحوث المستقبلية نظريات أخرى  جبي ، أنهومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة
تشجيع ، و أن تدرس البحوث المستقبلية حجم عينة أكبر من شأنه أن يعزز صحة النتائج، و للتصميم
التي من شأنها أن توفر رؤى ذات قيمة للممارسين والباحثين في مجال تصميم المستقبلية  الدراسات

يتعين تصميم سياسات ألمن ، كما أنه سياسات أمن المعلومات الفعالة في المنظمات الناشئة
المعلومات، لتوفير الوضوح، والمرونة، وسهولة االستخدام للموظفين، سواء أكانوا ينتهكون السياسة أو 

 ا، وااللتزام بها أثناء الحاالت االستثنائية.االمتثال له

 الدراسات التي تناولت التميز المؤسسي: -ب

 ( بعنوان: "أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على اإلبداع 8112دراسة خوالدة، وحنيطي .)
 ". األردنيةاإلداري في المؤسسات 

 في اإلداري اإلبداع على المعلومات تكنولوجيا استخدام أثر إلى التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 العينة أفراد على توزيعها وتم استبانة تصميم تم الدراسة أهداف ولتحقيق األردنية، العامة المؤسسات

 الوصفية اإلحصائية األساليب واستخدمت البيانات، لتحليل الرزمة استخدام تمو  (289) عددهم والبالغ
 المعلومات تكنولوجيا أبعاد ألثر العينة االجتماعية للعلوم اإلحصائية (SPSS) أفراد تصورات لمعرفة
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 المتغير على المستقلة المتغيرات أثر الختبار االنحدار تحليل اختبار استخدام تم كما اإلداري، واإلبداع
 .األحادي التباين وتحليل التابع

 تكنولوجيا استخدام:(التالية األبعاد بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود ومن أهم نتائج الدراسة:
 المعلومات، وتكامل المستخدم، النظام معلومات مالءمة المستخدمة، ومدى البرامج وطبيعة المعلومات
نتاجية  إحصائية داللة ذات عالقة وجود عدمو  .اإلداري واإلبداع (والتدريب المستخدم، المعلومات نظام وا 

 أظهرت كما العملية، الخبرة متغير باستثناء اإلداري واإلبداع والوظيفية الديمغرافية المتغيرات بين ما
 متغير باستثناء المعلومات تكنولوجيا واستخدام المتغيرات هذه بين ما العالقة تلك مثل وجود عدم النتائج
 المؤسسات في مختصة دوائر إيجاد على العمل، ات التي خرجت بها الدراسةتوصيس، ومن أهم الالجن

 المؤسسات تزويد، و فيها العاملين والمبدعين لإلبداع برامج ووضع سياسات إعداد في تسهم العامة،
 ثورة من واالستفادة أعمالها أتمته في واإلسراع الحديثة والمعدات باألجهزة المختلفة اإلدارية والوحدات
 توعية، والمنها المطلوبة والواجبات المهام إنجاز في والدقة السرعة لزيادة وذلك واإلنترنت، المعلومات

 .المعلومات تكنولوجيا باستخدام قامت ما إذا تجنيها أن للمؤسسة يمكن التي والمنافع بالمزايا
 ( ،بعنوان" بناء نموذج لتحقيق التميز في أداء األجهزة األمنية".8191دراسة آل مزروع :) 
التحديات المختلفة عبر الى ايجاد نموذج يحقق التميز في أداء األجهزة األمنية، ومواجهة  الدراسة هدفت

اتباع آليات التميز، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية الى مخرجات أكثر تميزا للعمل األمني، وتمثل 
مجتمع الدراسة في القيادات األمنية من كافة الضباط العاملين باإلدارات المركزية في األجهزة األمنية 

عميد، لواء(، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي عن  بالمملكة العربية السعودية من رتبة )مقدم، عقيد،
 طريق مدخل المسح االجتماعي، وتم جمع البيانات باستخدام االستبانة.

( 16( معيار رئيسي و)44وكان من أهم نتائج الدراسة، تصميم نموذج التميز المقترح يتكون من )
ة عالية بوجه عام لتحقيق التميز في أداء معيار فرعي، والتي تراها القيادات األمنية بأنها مالئمة بدرج

وخدمات األجهزة األمنية، وأظهرت الدراسة أن درجة توافر متطلبات تحقيق التميز في األجهزة األمنية 
بوجه عام هي درجة عالية، وأن العوامل المعيقة بوجه عام هي درجة عالية تقترب من العالية جدا، 

وزراء الداخلية العرب نموذج التميز المقترح لتعميمه على  الدراسة بتبني مجلس توصيات أبرز وجأت
الدول األعضاء كصيغة لمعايير التميز األمني، وبتطبيق األجهزة األمنية نموذج التميز المقترح، والتي 
يمكن من خاللها توجيه جهودها نحو تميز أدائها وخدماتها، والتوصية بتبني األجهزة األمنية السبل التي 

 راسة للتغلب على العوامل التي قد تحد من تحقيق التميز.حددتها الد
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 ( بعنوان: "مدى8191دراسة الحواجرة .)التنظيمي". المتعلمة للتغير المنظمة استعداد م 
 واالستعداد التنظيمي للتغيير، واالستعداد المت علمة، المنظمة بين العالقة   دراسة الى الدراسة   هذه هدفت

 مفردة (601) منظمت هم للتغيير، وشارك الستعداد المبحوثين ادراك أساس على حدد للتغيير التنظيمي
 واستخدمت متعلمة، كمنظمة منظمتهم عن المبحوثين تصورات لوصف الوصفي االحصاء ُواعتمد فيها،

االحادي  التباين ، وتحليل(r)معامل االرتباط  ابرزها االحصائية االساليب من مجموعة الدراسة
(ANOVA) . 
 االستراتيجية، القيادة بعد في تمثل المبحوثين لدى اثرا االعلى المدرك العامل أن الى: الدراسة وتوصلت

 عوامل لجميع المبحوثين تصورات كانت كما. ببيئتها المنظمة بربط األدنى تعلق االدراك مستوى وان
وان ، اد التنظيمي للتغييرالمبحوثة ايجابية وذات اهمية من حيث ارتباطها باالستعدالمتعلمة  المنظمة

للتغيير باختالف عمر هم ورتبهم  لالستعدادوفهمهم  هناك فروق هامة دالة إحصائيا بين المبحوثين
 والقيام المتعلمة المنظمة أبعاد بمختلف المنظمات اهتمام ضرورة ، ومن أهم التوصيات:االكاديمية

 لها الممكنة التصرف وآليات موقعها تحديد إلى المنظمات تسعى وأن التنظيمية، وتطوير قدراتها بتنمية
، تمتلكها التي التنظيمية القدرات من والتعزيز المتعلمة، المنظمة نموذج عناصر بين العالقة إطار في
 .التنظيمي للتغيير واالستعداد، المتعلمة المنظمة قدرات بين المناسب الربط ضرورةو 

 ( بعنوان: 8191دراسة النسور .)" المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز أثر خصائص
 . "المؤسسي، دراسة تطبيقية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر خصائص المنظمة في تحقيق التميز المؤسسي في وزارة 
الباحثة بتصميم استبانة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية. ولتحقيق هدف الدراسة، قامت 

تم جمع البيانات وتحليلها و  ،( فقرة، وذلك لجمع المعلومات األولية من عينة الدراسة.0شملت )
. تكونت عينة الدراسة SPSS االجتماعيةواختبار الفرضيات باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم 

 ( من موظفي الوزارة حملة البكالوريوس فما فوق.441من )
الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن مستوى امتالك خصائص المنظمة المتعلمة في توصلت و  

مستوى تطبيق أبعاد التميز المؤسسي و  ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية كان متوسطا  
وجود تأثير ذي داللة معنوية ثم في وزارة التعليم العالي والبحث العملي األردنية متوسطا. 

ئص المنظمة في تحقيق التميز المؤسسي بوازرة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية عند لخصا
أوصت الدراسة: أن تتولى وزارة التعليم العالي دعم ممارسة التطوير الذاتي و  ،(0...مستوى داللة )
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ين، وزيادة للعامليين وبما ينعكس على مستوى التعليم، وذلك خالل نشر المعرفة وتبادلها بين العامل
التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية ، و األعمال المنوطة بهم بإنجازمهاراتهم وكفاءتهم 

بتحقيق التميز، وذلك من خالل االهتمام باإلبداع واالبتكار كوسيلة في انجاز األعمال وبشكل 
 ئية.يمع التطورات الب يتالءممستمر على تحديث الرؤية وبما 

 بعنوان: "أثر موارد نظم المعلومات في تحقيق استراتيجيات  (.8198العمري ) دراسة
  دراسة حالة". :المنافسة

هدف البحث إلى دراسة أثر موارد نظم المعلومات في تحقيق استراتيجيات المنافـسة: دراسـة حالـة. تمثـل 
 (.5)تـم اختيـار عينـة عـشوائية مقـدارها و  ،مجتمـع الدراسـة بـشركة أمنية لالتصاالت المتنقلة في األردن

موظفـا مـن المـوظفين العـاملين فـي مركـز الـشركة ممـن يمثلـون المستويات اإلدارية الثالثة العليا 
صـممت لـتعكس نمـوذج الدراسـة المكـون مـن  استبانةوالوسطى والتشغيلية. تم جمع البيانات باستخدام 

تـم تحليـل ، و والمتغيـر التـابع وهـو اسـتراتيجيات المنافـسة ،د نظـم المعلومـاتالمتغير المستقل وهي مـوار 
 .((SPSSالبيانـات باسـتخدام حزمـة البـرامج اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة

مـستوى تـوفر مـوارد النظـام فـي شـركة أمنيـة أبرزها: أن النتائج  عدد منوقد توصلت الدراسة إلى  
جـاء مرتفعـا حين ظهر مستوى بين المرتفع  المتنقلـة مـن األجهـزة والبرمجيـات والبيانـاتلالتـصاالت 

بينمـا تـراوح المـستوى بـين  مستوى استراتيجيات المنافسة  ،والمتوسط لكل من الموارد البشرية والشبكات
المرتفع والمتوسط االبتكـار جـاء مرتفعـا و  استراتيجيةفي شركة أمنية لالتصاالت المتنقلـة مـن 

، وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات لعل أبرزها: ضرورة استثمار لالستراتيجيات األخرى
شركة أمنية لالتصاالت المتنقلة في رأس المال البشري لتعزيز قدراته الجوهرية، واستخدامه بحكمة، 

لشركة، والتركيز على وزيادة الرضا الوظيفي، لكسب والء العاملين وتعزيز مواطنتهم تجاه ا
قليميا وعالميا لتنسجم مع رؤية الشركة التي تتبناها.   االستراتيجيات التنافسية بأنواعها المختلفة محليا وا 

 ( دراسة(JACOB SERFONTEIN,2010:بعنوان . 
"The Impact of Strategic Leadership on the Operational Strategy and 
Performance of Business Organization in South Africa". 

 على اإلجابة خالل من االستراتيجية، القيادة مجال في البحثية الفجوة معالجة الى هدفت هذه الدراسة
 لمنظمات التنظيمي واألداء التشغيلية االستراتيجية على االستراتيجية القيادة تؤثر كيف: البحث سؤال
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 القيادة التنظيمية تؤثر على الخصائص بعض كانت إذا مما ، والتأكدأفريقيا جنوب في األعمال
 االستراتيجي في المنظمات؛ وتحديد هتوجال علی االستراتيجية القيادة تأثير کيفة االستراتيجية؛ مع تحديد

 األداء على االستراتيجية القيادة أثر عالقة المؤسسي، وتحديد االستراتيجية والتميز القيادة بين العالقة
 دراسة في جنوب افريقيا، وأجريت منظمة (..6) أكبر الدراسة لهذه المختارة العينة وكانتالتنظيمي، 

 جامعة من العليا اإلدارية التنمية برنامج من جزءا كانوا الذين المدراء كبار من (04) مع تجريبية
(University of Stellenbosch Business School) من جمعها تم التي البيانات تحليل تم، و 

 وأهداف فرضيات لتقييم االستداللية اإلحصاءات واستخدمت واالستنتاجية، الوصفية اإلحصاءات خالل
 الدراسة.

يجابي مباشر بشكل ترتبط االستراتيجية القيادة أن وكان من أهم نتائج هذه الدراسة:  التميز مع وا 
 تعطي ميزة االستراتيجية التنافسية القدرة وأن أفريقيا، جنوب في األعمال منظمات في المؤسسي واألداء

 منظمات في والمدراء التنفيذيين القيادة مؤكد، وأن وغير مضطرب جديد اقتصاد في الحياة قيد على للبقاء
 والتميز االستراتيجي التوجه لتعزيز األداء عالية االستراتيجية القيادة ممارسات تنفيذ على قادرون األعمال
 القيادة في تحسين القيادية التدخالت تركز أن هم التوصيات: يجبمنظماتهم، ومن أ في المؤسسي

 في استراتيجيين قادة إلى والحاجة المؤسسي، التميز وكذلك التوجه االستراتيجي على االستراتيجية
 في الفرص استكشاف لهم القدرة على الذين أفريقيا جنوب في مضى وقت أي من أكثر األعمال منظمات

 على االستراتيجية القيادة أثر قياس المستقبلية البحوث تنقح أن والمثيرة، وينبغي المتنوعة البيئة هذه
 .أفريقيا جنوب في األعمال منظمات وأداء التشغيلية االستراتيجية

 (8193دراسة et al,, Boterdaele.) :بعنوان 
"Influence of operational excellence on the business model: A case 
study". 

 لمحة هدفت هذه الدراسة الى الحصول على فهم أفضل لعمل وديناميكية نموذج العمل وعناصره، وتقديم
 BM،VC ،BPM مؤسسات  ربط كيفية المؤسسي، وهدفت أيضا الى والتميز األعمال نماذج عن عامة

العناصر  األعمال، معالمؤسسي كعنصر من نموذج  التميز ارتباط  كيفية وأيضا بالتميز المؤسسي، 
 تقنيات تنفيذ في تبحث التي العليا لإلدارة مفيدا البحث يكون أن وكيف يمكن األعمال، لنماذج األخرى
، وقام الباحث  (Johnson) المؤسسي، وبدأت هذه الدراسة باستخدام اإلطار العام لنموذج التميز

وتم  والمشتقات، األمينات منتجي برأك من واحدا (، والذي يعتبر(Tamincoباستخدام نموذج العمل 
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 وتكنولوجيا ووحدة الشراء، المفتوحة، والمقابالت المشاركين، ومالحظات الشركة، سجالت استخدام
 لتحديد الالزمة المعلومات وتم جمع المبيعات، قسم داخل والموظفين التنفيذي، والمدير المعلومات،

 للتميز مشروعين الدراسة، دراسة من الرئيسية، واإلطار اآلخر والموارد الرئيسية، القيمة، والعمليات
 .األعمال نموذج على ذلك تأثير كيفية (، وتحديد(Taminco في المؤسسي

 من التجارية األعمال نموذج لتخطيط الالزمة المعلومات على الحصول من أهم نتائج هذه الدراسة: 
Taminco)المؤسسة، وسجالت في المستوى رفيعي الموظفين مع المقابالت من سلسلة خالل (، من 

 على المؤسسي التميز على المترتبة اآلثار الستكشاف الحالة المشاركين ودراسة ومالحظات الشركة،
العميل  تزويد أجل من وتناغما اتساقا أكثر بشكل العمل للمؤسسة، ومن أهم التوصيات: األعمال نموذج

وفهم المنظمات بشكل أفضل لعمليات  العمالء، ما يحتاجه أفضل لفهم بالطلب المناسب، والتنبؤ
 األعمال ألن هذا يعطي قيمة للزبون وبالتالي ميزة تنافسية للمنظمة.

  ( دراسةShehadeh, Rana, et al., 2016:بعنوان .) 
"Investigating Critical Factors Affecting the Operational Excellence of 
Service Firms in Jordan". 
هدف هذا البحث لدراسة العوامل الحاسمة التي تؤثر على التميز المؤسسي لشركات الخدمات في 
األردن، وقد أخذ هذا البحث في االعتبار مختلف القطاعات الفرعية للخدمات، بما في ذلك البنوك، 

تم إعداد استبانة حيث  .وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتأمين والطيران والفنادق والرعاية الطبية
استبانة باليد والبريد اإللكتروني. وأعيد ما مجموعه  (..2)بحثية الختبار الفرضيات، وتم توزيع 

في المائة. ثم تم إجراء اختبارات االنحدار المتعدد،  05طلبا، وهو ما يمثل معدل استجابة قدره  (520)
على التميز المؤسسي، كما لوحظ  اكبير  اابيإيج اأظهرت جميعها تأثير و ثم تم فحص فرضيات البحث، 

وجود تباينات في التصورات في القطاعات الفرعية للخدمات، حيث سجلت الفنادق أعلى قيمة متوسطة 
 في جميع العوامل.

ومن أهم النتائج، أنها وفرت بيانات قيمة تتعلق بقطاع الخدمات، وحالة األردن الخاصة التي ستسهم 
وتوفر فرصة لمقارنة النتائج عبر القطاعات. وقدم هذا البحث عددا من  في المؤلفات الحالية،

على شركات الخدمات المختلفة أن تعترف أن التميز المؤسسي هو سالح تنافسي به إذا  التوصيات:
كانت تستهدف مستوى األداء العالمي، والقيادة هي عامل حاسم لدفع التفوق التشغيلي، ويجب على 

عناية خيارات استراتيجيتها التشغيلية بسبب التأثير الكبير الذي ينتج عن تطبيق المنظمات أن تبحث ب
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يجب عليهم بناء ثقافتهم من خالل تمكين و قرارات استراتيجية التشغيل على التميز المؤسسي، 
 الموظفين، والتحرك نحو توجيه الفريق، وتطوير قدراتهم.

 :علمالدراسات التي تناولت قدرات الت -ج

 دراسة ( .(Alegre, et al, 2016  بعنوان:  

"Transformational Leadership and Organizational Learning Capability as 
drivers of Happiness at Work (HAW) in a healthcare context." 

 التنظيمي كمتغير التعلم على والقدرة  التحول، قيادة بين ما العالقة في البحث الى الدراسة هذه هدفت
 وأجري  العمل، في السعادة مع التنظيمي وااللتزام الوظيفي والرضا المعرفة، مشاركة : بأبعاده وسيط
 على الضوء سلط حيث اسبانيا، في الصحي القطاع وهو العامة الخدمات قطاع من قطاع في البحث

 تعزيز خالله من يمكن نموذج تفصيل في المساهمة إلى وهدف العمل، مكان في الحياة نوعية أهمية 
 وتحليل استخدام وتم التنظيمي، التعلم قدرات عبر التحويلية القيادة  طريق عن العمل في السعادة

 في للسعادة السيكو مترية الخصائص من التحقق أجل من النظري النموذج الختبار المؤكدة العوامل 
 يعملون طبيا موظفا 422 من عينة واستخدام إلكتروني استبيان خالل من البيانات جمع وتم العمل،

    .المائة في 60 قدره استجابة معدل يمثل ما وهو الحساسية، وحدات  في
 قياسي مقترح باستخدام قياسها يمكن العمل في السعادة أن: البحث أظهرها التي النتائج أهم وكانت
 وهو الوسيط العامل يلعبه الذي الدور خالل من العمل في السعادة تتوقع التحول قيادة وأن  جديد،
 أن يجب الحساسية خدمات ورؤساء المستشفيات، مدراء أن الى وأشار كما التنظيمي،  التعلم قدرات
 في السعادة لتعزيز معينة، تعليمية ظروف ظل في التحويلية، القيادة آثار  االعتبار بعين يأخذوا
 أقرانهم، مع والتفاعل معرفتهم، ستتحسن التعلم سياق في يعملون  الذين الموظفين وأن  العمل،
 المزيد إجراء: الدراسة قدمتها التي التوصيات أهم المنظمة، ومن  إلى باالنتماء شعور لديهم وبالتالي

 مقياس إلى والحاجة الموظفين، تحفز التي التنظيمية  للخصائص أفضل فهم أجل من األبحاث من
 مناخ لتهيئة  اإليجابية المشاعر تشجع منظمات إلى والحاجة العمل، في للسعادة دقة وأكثر أوسع
  . والتنظيمية الفردية الفعالية ويعزز الشخصية، الصالت يعزز
 
 



34 
 

 بعنوان: ( 8198)  الخالدي، بشيت عابر دراسة صالح 
 في ميدانية )دراسة التميز ثقافة تطوير في التنظيمي التعلم وقدرات الخدمة جودة أبعاد "دور

 ".(المالية لألوراق الكويت سوق في المدرجة الصناعية الشركات
 ثقافة تطوير في التنظيمي التعلم وقدرات الخدمة جودة أبعاد دور على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 من الدراسة مجتمع حيث تكون المالية، لألوراق الكويت سوق في المدرجة الصناعية الشركات في التميز
 عينة وتكونت شركة،( 62) والبالغة المالية لألوراق الكويت سوق في المدرجة الصناعية الشركات جميع
 .الدراسة في المشمولة الشركات في يعملون مدراء( 4.0) من الدراسة

 تطوير وبين الملموس المادي البعد بين ارتباط عالقة وجود: ابرزها النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت
 توليد بين ارتباط عالقة وجود الدراسة أظهرت كما طردي، اتجاه ذات قوية بدرجة وكانت التميز، ثقافة

 التوصيات من عددا الدراسة وقدمت، طردي اتجاه ذات قوية بدرجة وكانت التميز ثقافة وتطوير المعرفة
 الشركات في التميز ثقافة تطوير في المباشرة لعالقتها وذلك الخدمة جودة أبعاد أهمية على التأكيد: منها

 التنظيمي التعلم بقدرات االهتمام إلى إضافة المالية، لألوراق الكويت سوق في المدرجة الصناعية
 الشركات. هذه في التميز ثقافة تطوير في ألهميتها

 ( دراسةA. Ozan, et al, 2014.) :بعنوان 
"Organizational Learning Capability and its Impact on Firm 
Innovativeness". 

هذه الدراسة الى استكشاف مستويات وأبعاد قدرات التعلم التنظيمي، واالبتكار التنظيمي،  هدفت
وتم جمع البيانات من ، قدرات التعلم التنظيمي على االبتكار المؤسسيل والتحقيق في اآلثار المترتبة

رة للتجا  ((Manisa القيود ومدراء المستوى اإلداري المتوسط للشركات، وهم أعضاء في غرفة
وأظهر التحليل  ،مديرا من خالل الدراسة المسحية (415)وتم جمع البيانات من ، والصناعة في تركيا

أن قدرات التعلم التنظيمي لها سبعة أبعاد هي: تقاسم المعرفة، والحوار، واتخاذ القرارات التشاركية، 
قياس االبتكار المؤسسي من  تم وااللتزام اإلداري، والخبرة واالنفتاح، ونقل المعرفة، والمخاطر. وتم

   .خالل خمسة أبعاد، منها السلوكية، والمنتج، والعملية، والسوق، واالبتكار االستراتيجي
أن أبعاد القدرات التنظيمية أثرت تأثيرا كبيرا على االبتكار  ومن أهم النتائج التي أوضحتها الدراسة:

التعلم التنظيمي كانت تنبؤات هامة في المؤسسي، وأن ستة من أصل سبعة أبعاد من أبعاد قدرات 
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االبتكار المؤسسي، باستثناء بعد الخبرة واالنفتاح، وكان االلتزام اإلداري ونقل المعرفة أبعادا جديرة 
بالمالحظة للتأثير على االبتكار المؤسسي، وقد تساعد اإلدارة على تحسين األداء التنظيمي والحصول 

قدرات التعلم التنظيمي هي بنية متميزة لالبتكار، وتحسن االبتكار أن بنية و  ،على ميزة تنافسية
من أهم التوصيات التي قدمتها الدراسة: أنه يمكن للباحثين استخدام أداة لمزيد من التطوير ، و التنظيمي

وأن جمع البيانات من مختلف الناس للمتغيرات قد تثري نتائج  لتقييم دقيق لقدرات التعلم التنظيمي،
 .ويمكن للمنظمات االستفادة من دراسة قدرات التعلم التنظيمي لهذه الدراسة ،ةالدراس

 دراسة (8194Eli Hustad , Aurélie Arntzen, .)بعنوان : 
"Facilitating Teaching and Learning Capabilities in Social Learning 
Management Systems: Challenges, Issues, and Implications for Design". 

 الشبكات تقنيات واستخدام التعلم، إدارة بنظم المتعلقة والفرص القضايا، تحديد في الدراسة هذه تبحث
 الدراسة تظهر حيث العالي، التعليم بيئة في والتعليم التعلم قدرات لتعزيز بينها والجمع االجتماعية،

 وفرت كما نرويجيتين، جامعتين في األنظمة هذه استخدام في والمعلمين الطالب تجارب عن توضيحا
 بنظم المتعلقة والتقنية المتكامل، التعلم وقواعد لبرنامج المتطلبات بعض تقييم في موجزا أساسا الدراسة
 التعلم، إدارة نظم تعلم كيفية فهم الى الدراسة وهدفت االجتماعية، الشبكات وتكنولوجيات التعلم، إدارة

 أكاديمية. بيئة في والتعليم التعلم قدرات تعزز قد التي االجتماعية الشبكات وتقنيات
 أنظمة بإدماج األمر يتعلق عندما إثباتها يمكن فوائد وجود: الدراسة اليها توصلت التي النتائج أهم ومن
 إدماج دون تحول تحديات هناك أن كما التعلم، عملية في االجتماعية الشبكات وتقنيات التعلم إدارة

 يستغرق سوف األمر وأن الحالية، اإللكتروني التعلم إدارة نظم في بحماسة االجتماعية التكنولوجيات
  برنامج تصميم: التوصيات أهم التعلم، ومن نحو التقليدية التعليمية المؤسسات تتحول لكي طويال وقتا

 التعلم إدارة نظم مفهوم وتطوير االجتماعي، التعلم إدارة نظم تطوير على والعمل للتعلم، متكامل
جراء االجتماعي،  تمديد أو دحض/  تأكيد أجل من أوسع نطاق على العمل تصميم عن بحثية دراسة وا 

 عدة عبر واختباره تطويره يمكن االجتماعي التعلم نظم إلدارة رائد نظام ووضع المعلنة، النتائج
 .جامعات
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 ( دراسةDavid G,2012 Demetrius,:بعنوان .) 
"The Utilization of Organizational Learning Capabilities for 
Organizational Sustainability". 

 المتعلقة واألعمال التنظيمي، واالختيار التعلم واكتشاف عمليات الى البحث والتحري هدفت الدراسة
 خليط حالة، وهي عشرة ثالث باستخدام متعددة دراسية على حاالت البحث التنظيمية، واستند باالستدامة

 ومن الربحية، غير والمنظمات الصناعة وقطاع الخدمات، قطاعي من كل في التجارية الشركات من
 في المدراء التنفيذيين مع معمقة مقابالت وأجريت. وأستراليا آسيا شرق وجنوب أوروبا في منظمات
دارة االستراتيجية، باإلدارة يتعلق فيما التنظيمية قدراتهم استخدام كيفية لتحديد العليا اإلدارة  األداء، وا 

 المقابالت. أجريت في التي المعلومات جمع وتحليل التنظيمي، وتم والتجديد
 أساس على الموضوعة التنظيمية للتوجهات ومفيدا نظريا إطاريا تصنيفا نتائج الدراسة، ووفرت ومن أهم
 أساسا وتشكل المنظمات، مختلف في التعلم قدرات تطبيق فهم من يمكن مما الرئيسية، التعلم قدرات
 قدراتهم الستخدام بديلة سبل في للنظر المدراء لكبار عملي إطار عن فضال النظرية، البحوث من لمزيد

 مفيدة ستكون أخرى حاالت منظماتهم، ومن التوصيات أن دراسة استدامة لضمان التعلم على التنظيمية
جراء البحث، هذا في إليها التوصل تم التي االستنتاجات صحة من التحقق في  حول التحري من مزيد وا 

 إلى تحديدا تهدف التي اإلقليمية للدراسات ويمكن لمنظماتهم، التعلم نتائج على األقوياء القادة تأثير
 . البحوث من مزيد إلجراء مثمرا مجاال تكون أن المحلية الثقافية العوامل عن الناجمة االختالفات تحديد

 دراسة .(Deshpande, Anant,2012) بعنوان: 
Workplace Spirituality, Organizational Learning Capabilities and Mass 
Customization: An Integrated Framework 

 والتعلق الشاملة التخصيص عملية تطوير في التنظيمي التعلم قدرات دور في الدراسة هذه بحثت
 النتائج على العمل بروحانية التعلق وأثر التنظيمي، التعلم قدرات على وأثرها العمل بروحانية

 بين الروابط استكشاف الى الدراسة وهدفت التنظيمية، الممارسات وكذلك للموظفين العامة والممارسات
 قد العمل بروحانية التعلق أن وكيف التنظيمي التعلم على والقدرة العمل، مكان في الروحانية أبعاد
 هو رئيسية مساهمات ثالث الدراسة وعرضت وتعزيزها، التنظيمي التعلم قدرات تطوير على عملت
 وقدرات العمل، مكان في الروحانية األبعاد بين الروابط استكشاف خالل من للمدراء شامل إطار توفير
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 متعددة البحوث سياق في العمل مكان في الروحانية دراسة توضع أن يجب التنظيمي، وأنه التعلم
 داخل الموظفين من والعواطف البشرية القدرات إهمال على قادرة تعد لم المنظمات وأن التخصصات،

 .المنظمات
 الكفاءات بناء خالل من مستدامة تنافسية ميزة تحقيق أن: الدراسة اليها خلصت التي النتائج ومن

 في للروحانية بها المعترف األهمية إلى باإلضافة الشركة، استراتيجية في أساسيا عامال يعتبر والموارد
ن اإلداري، األدب في العمل مكان  على العمل مكان في الروحانية تأثير في منهجي نقص هناك وا 

 mass) ال المستقبلية في البحوث من المزيد اجراء: التوصيات أهم ومن التنظيمية، اإلدارة ممارسات
customization  )والتأثير الشامل التخصيص وأبعاد المعرفة، خلق ممارسات بين الروابط الستكشاف 

 مثل التنظيمية التعلم لقدرات األخرى الهامة األبعاد أثر دراسة وأيضا األخرى، التنافسية القدرات على
 .والثقافة اإلداري االلتزام

 دراسة (Lau, Elaine, W. K, 2009). بعنوان: 
"The Role of Organizational Learning Capabilities in Strategic Alliances". 

 كيفية بدراسة قام البحث أن كما التحالف، وأداء التنظيمي التعلم قدرات بين ما العالقة في الدراسة بحثت
 في والفجوة التحالف، وخبرة الفنية، الخبرة مستوى ومتوسط الشركات، بين فيما المشتركة اآللية تأثير
" المنظمة في التعلم قدرات" البحث وأظهر التحالف، أهداف على الشركاء بين والتحالف التقنية الخبرة
 في الدراسة وأسهمت التحالف، وتجربة التقنية، والخبرة التدريب، توافر: أبعاد ثالثة من يتألف كمفهوم
 خالل من المجال هذا في الفجوة سد وحاولت التحالف، نجاح في التنظيمي التعلم قدرات أهمية دراسة
 .التحالف أداء على وأثره الشركاء بين التنظيمي التعلم قدرات في االختالفات كيفية دراسة
 لها الصناعة نفس في مختلفة تحالفات أن فهم على والباحثين المدراء ساعدت: الدراسة نتائج أهم ومن
التحالف،  أهداف تحقيق على تؤثر أن ويمكن جدا، حاسمة التنظيمي التعلم قدرات وأن مختلفة، نتائج
 التحالف في للشركة التعلم على القدرة فقط ليس تعالج أن المنظمات على أنه يجب: التوصيات أهم ومن
 .التحالف عملية في الشركات بين التعلم قدرات في الفجوة أيضا ولكن
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 دراسة.( Pilar, et al, 2005 ) بعنوان: 
Organizational learning capability: a proposal of measurement 

 عينة تغطي دراسية بنتائج مدعومة التنظيمي، التعلم قدرات لقياس مقياس تطوير في الدراسة هذه بحثت
 التي العناصر المقياس حجم حيث حدد الكيميائية، الصناعات في متخصصة إسبانية شركة (444) من

 المعقدة طبيعتها على الضوء سلطت والتي االستراتيجية، النظر وجهة من التعلم على القدرة تشكل
 إطار في التنظيمي، التعلم على القدرة نطاق من التحقق في أوليا اختبارا ومثلت األبعاد، والمتعددة
 أن من للتأكد التمهيدية، المرحلة خالل المدراء مختلف مع متعمقة مقابالت وأجريت الصناعي، المجتمع
 الهام الدور على أيضا الضوء الدراسة وتسلط كما الشركة، إجراءات فعال تكشف سوف المختلفة البنود
 .رئيسيا مصدرا المعرفة تعتبر حيث التنافسية، للقدرة الحالي السياق في التنظيمي التعلم يلعبه الذي

 في المدراء مساهمة كيفية حول اآلراء في واسع توافق هناك ليس:  منها نتائج إلى الدراسة وتوصلت
 للمدراء مفيدة تكون أن يمكن معلومات يوفر المقياس أن كما كفاءة، وأكثر أشمل تعلم قدرات تطوير
 التعلم تأثير لتحليل أيضا مفيدا يكون قد المقياس وأن. شركاتهم في التعلم على القدرة تحسين في الراغبين

 امكانية: الدراسة قدمتها التي التوصيات أهم ومن مستدامة، تنافسية لميزة كمصدر الشركة أداء على
 لتقييم مفيد مقياس وتصميم التعلم، على القدرة قياس يتطلب مستقبلي بحثي عمل في األداة هذه استخدام
 األعمال على هام أثر لها يكون التنظيمي التعلم على سابقاتها من مختلف تأثير ذات تعقيدا أكثر نماذج

 .التعلم لقدرات بعدا قويا المعرفةالمستمر، واعتبار  للتعلم فعالة ادارة وانشاء التجارية،
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 الثانيالفصل 

 اإلطار النظري للدراسة

والتميز المؤسسي وقدرات التعلم التنظيمية المعلومات  خصائص أمنتناول الباحث في هذا الفصل 

 مباحث هي: أربعةمن خالل 

 المعلومات أمن خصائص :المبحث األول

 التميز المؤسسي :المبحث الثاني

 قدرات التعلم التنظيمية الثالث:المبحث 

 الدراسة متغيرات بين العالقة :الرابع المبحث
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 مقدمة:  0-2

 وقدرات التعلم التنظيمية  ومتطلباته، خصائص أمن المعلومات على التعرف إلى الفصل هذا يهدف

 :التالية المباحث استعراض خالل من المتغيرات وذلك تلك بين والعالقة والتميز المؤسسي، وأبعادها،

المبحث الثالث: قدرات و التميز المؤسسي،  :المبحث الثانيو خصائص أمن المعلومات،  :)المبحث األول

 (.الدراسة متغيرات بين العالقة :الرابع المبحثو التعلم التنظيمية، 

 : خصائص أمن المعلوماتالمبحث األول 8-9 

 : تمهيد8-9-9     
لقد أصبح العالم اليوم قرية عالمية بفضل استخدام اإلنترنت على نطاق واسع، حيث يمكن لفكرة        

األشخاص حول العالم بنقرة واحدة على الفأرة، كما أن فوائد المعلومات  واحدة أن تصل إلى مليارات 
للمنظمات واالقتصاديات حاليا هي القوة المحركة  للمنظمات كبيرة بشكل ال يمكن إنكاره، والمعلومات 

المعلومات وبالتالي أصبح مصدر  بسبب عولمة المنتجات واألسواق، حيث مكن اإلنترنت من توافر 
قبل المنظمات  المعلومات األكثر قيمة ووسيلة لنقل المعلومات، وأدى تزايد االعتماد على المعلومات من 

رها، وقد أدى التطور والنمو السريع القتصاد إلى زيادة االعتماد على سرية المعلومات ونزاهتها وتواف
المعلومات إلى الحاجة الملحة ألمن المعلومات، باإلضافة إلى ذلك، تواجه المؤسسات مخاطر ونقاط  

والحقيقة  ،تسبب خسائر فادحة بسبب خروقات البيانات أو فقدان المعلومات ضعف عالمية متقدمة 
لكن السؤال هو متى وكيف؟، والهدف الرئيسي ألمن  القاسية هي أن كل منظمة ستتعرض للهجوم، 

البنية التحتية للمعلومات، وحمايتها و  البيانات المعلومات اليوم هو حماية السرية والنزاهة وضمان توافر
سوء االستخدام المتعمد أو الالإرادي، وال يمكن الوصول إلى حالة األمن المطلوبة للمعلومات في أي  من 

اإلدارة العليا ملتزمة بالكامل باإلشراف على تطويرها، واتخاذها إجراءات صحيحة  نت منظمة إال إذا كا
 .,Ndungu ,Kandel)6.40لضمان أمن المعلومات )

يأتي مجتمع المعلومات بعد مراحل متعددة مر بها التاريخ اإلنساني، وتميزت كل مرحلة 
بخصائص ومميزات، حيث شهدت اإلنسانية من قبل، تكنولوجيا الصيد ثم تكنولوجيا الزراعة، وبعدها 

ز على تكنولوجيا المعلومات، التي رسمت المالمح األولى لمجتمع المعلومات، وهذا األخير تميز "بالتركي
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العمليات التي تعالج فيها المعلومات، والمادة الخام األساسية به هي المعلومة، التي يتم استثمارها بحيث 
 في المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنيه (. إن6..6تولد المعرفة، معرفة جديدة)البداينة، ذياب، 

 البشرية الموارد إلى باإلضافة زينالتخ تكنولوجيا وبيانات والبرمجيات األجهزة على تشتمل لمنظماتا
نه، النظم هذه مع مباشر بشكل يتفاعلون والعاملين المديرين ألن، التكنولوجيا إلدارة المطلوبة  المهم من وا 

)قنديلجي،  المعلومات لتكنولوجيا التحتية والبنيه المعلومات معمارية تؤمن أن المستقبل وفي اآلنمنظمة لل
 بين التنسيق قدرة زيادة من المنظمات المعلومات تكنولوجيا مكنتحيث (،  2..6عامر، وآخرون، 

 مع الحواسيب وربط الحديثة االتصاالت شبكات توفره ما خالل من مع بعضها المنظمات وبين أقسامها
 اليومية األنشطة في التكنولوجيا على المتزايد االعتماد زاد ، وكلما(Daft,Richard.L, 2001 )ابعضه

 على الحفاظ على المعلومات أمن أبحاث معظم  تركز حيث األنظمة، هذه استخدام إساءة إمكانية من زاد
 األفراد على يقتصر المعلومات  إلى الوصول أن السرية تضمن حيث المعلومات، وتوافر والتكاملية السرية

 الحلول  من كال المعلومات أمن مقاربات وتتضمن المؤسسة، داخل محددة مجموعة إلى أو المخولين
 على للقضاء كوسيلة التكنولوجيا استخدام على الفني المجال في الباحثون حث حيث التقنية، وغير التقنية
    .(Victoria, Mahabi, 2010) للنظام  أمني اختراق أي

 (1/4/2شكل رقم )
 نموذج مكونات نظم المعلومات
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كل على  نظماتضية يتوالها فنيون وتكنو قراط داخل المنشآت والمإن األمن المعلوماتي لم يعد        
حده بشكل مجزأ، بل أصبحت من القضايا التي يتوالها سياسيون واستراتيجيون وصناع قرار، يترجمونها 
في سياسات واستراتيجيات وطنية تعمل ضمن منظومة األمن الوطني الشامل وتضبط العالقة بين أمن 

 (.2..6المعلومات واألمن الوطني وتوجهها في مسارها الصحيح )غيطاس، جمال محمد ،

 مفهوم أمن المعلومات: 2-1-2 

كلما زاد االعتماد المتزايد على التكنولوجيا في األنشطة اليومية زاد من إمكانية إساءة استخدام هذه 
وتوافر  تكامليةمعظم أبحاث أمن المعلومات على الحفاظ على السرية وال األنظمة، حيث تركز 

المعلومات يقتصر على األفراد المخولين أو إلى  المعلومات، حيث تضمن السرية أن الوصول إلى 
الحلول التقنية وغير التقنية،  مجموعة محددة داخل المؤسسة، وتتضمن مقاربات أمن المعلومات كال من 

وسيلة للقضاء على أي على استخدام التكنولوجيا ك ألمن المعلومات الفني مجالحث الباحثون في الو 
 .(Victoria, Mahabi, 2010)  يشمل هذا التشفير  للنظم  اختراق أمني 

أحادي  أساسيين:من المعلومات إلى قسمين أقام بتقسيم مفهوم (، Maurer)، 6..1للباحث في دراسة
لم يتمكن أي  وموثوقا إن ،ويقصد بأمن المعلومات األحادي: أن يكون النظام آمنا بحد ذاته وثنائي.

أو أي تعديل أو تغيير في  ،متطفل خارجي من إحداث أي تغيير في النظام يخرجه عن سلوكه الطبيعي
و مستخدم هذا النظام يعتمد عليه كليا وال  ،أي يجب حمايته من أي اختراق خارجي ،البيانات نفسها

: فيشير إلى أنظمة المعلومات وأما األمن الثنائي،  يشكل له هذا النظام أي هاجس أمني بشكل أو بآخر
والتي  ،أنظمة التبادل التجاري االلكتروني التي تحتاج إلى الحماية من الطرفين أثناء التعامل معها مثل

فان وفي الواقع  .يفتقد فيها المشترى والبائع الثقة في بعضهما ويحتاجان ضمان سلوك احدهما تجاه اآلخر
 .بصدق وموثوقية أحد األطراف لآلخر إلتمام العملية التجاريةفي مثل هذه الحاالت يتم االفتراض 

أمن المعلومات، من زاوية اكاديمية: هو العلم الذي يبحث في نظريات واستراتيجيات توفير الحماية 
نشطة االعتداء عليها. ومن زاوية تقنية: هو الوسائل واالدوات أمن  للمعلومات من المخاطر التي تهددها

 أما من الناحيةزم توفيرها لضمان حماية المعلومات من االخطار الداخلية والخارجية. واالجراءات الال
قانونية: فإن أمن المعلومات هو محل دراسات وتدابير حماية سرية وسالمة محتوى وتوفر المعلومات ال

 ومكافحة أنشطة االعتداء عليها او استغالل نظمها في ارتكاب الجريمة، وهو هدف وغرض تشريعات
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)علوة،  حماية المعلومات من االنشطة غير المشروعة وغير القانونية التي تستهدف المعلومات ونظمها
 (.2..6رأفت نبيل،

أمن المعلومات بأنها حماية المعلومات وعناصرها الهامة بما  وتعرف لجنة أنظمة األمن القومي األمريكية
 ووفقا (.6.45)الشهري، ناصر،  المعلومات في ذلك األنظمة واألجهزة التي تستخدم وتخزن وترسل هذه

 الوصول من المعلومات ونظم المعلومات حماية" بأنه: المعلومات أمن يعرف المتحدة الواليات لقانون
 .U.S). 6.42) التدمير واحداث الخلل أو ،واإلفصاح ، والتعديل واالستخدام لهم، المصرح لغير

Government, 
بأنه مفهوم يتسع ليشمل اإلجراءات والتدابير  فقد عرفا أمن المعلومات" (،0..6أما جواد و الفتال )

المستخدمة في المجالين اإلداري والفني لحماية المصادر) من أجهزة وبرمجيات وبيانات وأفراد( من 
التجاوزات والتداخالت غير المشروعة التي تقع عن طريق الصدفة أو عمدا عن طريق التسلل أو كنتيجة 

 خاطئة أو غير الوافية المستخدمة في  إدارة هذه المصادر".إلجراءات 

( أمن المعلومات بأنه:" حماية وتأمين كافه الموارد المستخدمة في معالجة ...6يعرف داود )و      
، حيث يتم تأمين المنشأة نفسها واألفراد  العاملين فيها وأجهزة الحاسبات المستخدمة فيها  المعلومات

 التي تحتوي علي بيانات المنشأة ويتم ذلك عن طريق اتباع إجراءات ووسائل حماية  ووسائط المعلومات
    المنشأة الحفاظ عليه". ىوهي الكنز الثمين الذي يجب عل ،عديدة تضمن في النهاية سالمة المعلومات

المعلومات وكيفية الحصول  ى: " المحافظة علاالمعلومات بأنهفقد عرف أمن ( 4..6الحملي )أما 
مع  يتماشىبما  ،ومحاولة ضبط قنوات االتصال المعلوماتية والتأكد من سالمتها العلمية والنفعية ،عليها

وسبل المحافظة علي  ،األمنية االختراقاتسياسة المؤسسة األمنية، وحماية الشبكات الداخلية من 
  المكونات المادية لألجهزة االلكترونية، وكيفية التعامل معها".

( بأن مفهوم أمن المعلومات يتسع ليشمل حماية المعلومات من الضرر بكافة 6.45القحطاني )ويضيف 
أشكاله، سواء  كان مصدره أشخاصا  ) كالمحترفين (، أو برامج ) كفيروسات الحاسب األلي (، وسواء  

، أو غير المصرح به، أو السرقةلحماية المعلومات من الوصول ، و كان متعمدا  أم عن طريق الخطأأ
علي االستمرار وأداء  حماية قدرة المنشأة، و االلتقاط، أو التغيير، أو إعادة التوجيه، أو سوء االستخدام

المنشأة من العمل بشكل  ىتمكين أنظمة تقنية المعلومات والبرامج التطبيقية لد، و أحسن وجه ىأعمالها عل
 من. آ
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 ما معلوماتي نظام ومكتسبات وموارد ولأص حماية هو المعلومات أمن أن على( 4..6)  عطية ويؤكد
 قدرة على يؤثر أن دون وذلك واالتصاالت، العالقات تنظيم في تتحكم اداة أيضا وهو مشروعة، بطرق

 المعلوماتي األمن وهذا التوقيت، أو الكفاءة حيث من عملهم يعوق أو األداء، على النظام هذا مستخدمي
 االختراق ممارسة الصعب من كان وفاعال ، ودقيقا   قويا   كان كلما ولكنه كليا ، المعلوماتية الجريمة يمنع ال

ن المعلومات نظام ضد يكون  أن أما المعلوماتي واإلجرام االختراق فعل فإن ذلك، تحقق المستهدف وا 
 وقتا   ويستغرق االختراق، من المبتغى الهدف مع يقارب أو ويتساوى ومكلفا ، الجريمة تلك على للقائم مرهقا  
  .بعده أو فيه النجاح قبل اكتشافه ويسهل للنجاح، طويال  

 أهمية أمن المعلومات: 3-1-2

 ،والشركات، واألفراد ،الدول ء:استثنا بال الجميع لدن من تستخدم أنها من المعلومات أمن أهمية تنبع
 بين الفاصل هي المعلومات تكون بعض األحيان وفي الجميع جانب من لالختراق هدف أنها كما

المكسب والخسارة للشركات وقد تكلف الفرد ثروته وربما حياته، وفي هذا العصر بالذات لم تعد مشكلة 
الناس الحصول على المعلومات، وانما أصبحت مشكلتهم هي هذا الفيض الهائل من المعلومات كيف 
نحمي هذه المعلومات من األخطار، ومن هنا اقتصر دور الكثير من  مدراء  ومشرفي أقسام وادارات 
تقنية المعلومات على التعامل مع الشركات األمنية لوضع البرامج المضادة للفيروسات  االختراق وبرامج

   (.6.45خلود،  نهاد، )الحماية هو وسائل واحد جزء في تنصب جميعها ولكن والتسلل وغيرها
(، بأن أهمية أمن المعلومات تنبع من أنها تستخدم من قبل الجميع بال 4..6داود ) ويؤكد

األحيان تكون المعلومات هي استثناء: الدول والشركات واألفراد، وكما أنها هدف لالختراق، وفي بعض 
الفيصل بين النصر والهزيمة في الحروب، وأحيانا هي الفيصل بين المكسب والخسارة للشركات، وقد 

  تكلف الفرد ثروته وربما حياته في بعض األحيان.
 اأمن نظم المعلومات هي في األساس وظيفة دفاعية، ويجب أن يكون المدافع الناجح ناجحان 

، الهجوم، وشكل الهجوم، أو وقت وقوع الهجوم حدوثضد جميع الهجمات، بغض النظر عن مكان 
االستخدام تقريبا أو  التدابير المتخذة لزيادة أمن المعلومات، على األغلب يجعل من النظام صعبو 

 ،قد أهملت المزايا األمنية ببساطةبان  ،)من وجهة نظر األمن(نتائج الممارسة لذلك في الغالب و  ،مرهق
الشبكات وأنظمة التشغيل المتوفرة ، و سهولة االستخداممن ليست قيد التشغيل للحفاظ على الهدف  أو

، وبالتالي فإن المكونات التي تشكل النظام فحسب آليات دفاعية ضعيفة بشكل تجاري هذه األيام توفر
  (T. Berson, et al., 1999).عرضة للخطر ويصعب حمايتها على حد سواء
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 غياب وفي ،وسالمتها سريتها على كافة والعمل المستخدمة الموارد وتأمين حماية المعلومات أمن يمثلو 
 عبئا يجعله مما الثقة فقدان إلى يؤدي منه القصوى االستفادة وعدم توقفه أو، نقصه أو المعلومات، أمن
 فشل إلى تؤدي قد التي ررااألض من والمعلومات الشركة حماية يجب األساس هذا وعلىمنظمة، ال على
 والحاكمة الضرورية الركائز من المعلومات أمن يعد ولهذا ،والعاملين منظمةال على بالخسارة وتعود األداء
 دقيقة طرائق هناك وسريتها المعلومات أمن ر الناتجة، ولضمانرااألض من منظماتوال األفراد حماية في

خلود،  نهاد، )التنافسي األداء على تؤثر قد التي المخزنة والمعلومات البيانات إفشاء لعدم تستخدم ومالئمة
 وشامل عملي استراتيجي اطار وجود الى الماسة الحاجة على( 0..6)،وآخرونالطائي،  ، وأكد(6.45
 المنظمة، أعضاء قبل من واألدراك الفهم وسهلتي جيدتين وصياغة بهيكلية يتصف المعلومات ألمن

 كما العالقة، ذات األطراف جميع مشاركة ضمان مع الصياغة هذه عن المسؤولة الجهة تحديد ووجوب
صدار االستراتيجيات وضع يجب يرى و العصر  متطلبات مع تتناسب لكي الحالية الضرورية التشريعات وا 

في الحاجة الماسة والمتزايدة ألنشاء بيئة الكترونية آمنة تكمن أهمية المعلومات ألي قطاع  أن الباحث
تخدم جميع القطاعات الخاصة والعامة، ألنها أصبحت ملحة وضرورية بسبب التطور السريع للتكنلوجيا ، 

عملياتها لمواكبة التنافسية والحصول على أعلى درجات  أتمتهوتحول المؤسسات والشركات وغيرها الى 
ولكن يتحتم عليه  ،المنافسة موجودةف، فحسب ينافسله فقط أن يس ى الى البقاء لالتميز، ألن من يسع

، وأيضا من األهمية بمكان، حاجة معظم الدول درجة من التميز ليبقى في المقدمة أعلى الوصول الى
إلجراءات أمنية قابلة للتطبيق بشكل فعلي متزامن ومتكامل من أجل تغطية المخاطر التي من الممكن أن 

ظهر عند التعامل مع األطراف األخرى، واعتماد قطاعات الدولة  بشكل عام على صحة ودقة ت
المعلومات، كاالستخبارات والقطاعات العسكرية واألمنية واالقتصادية، وبشكل خاص القطاع التعليمي 

القريبة على  محل الدراسة والذي يعتبر من أهم تطور وازدهار كثير من بلدان العالم المتقدم، ومن األمثلة
ذلك دولة سنغافورة ودولة ماليزيا، والتي نهضت بسبب االهتمام بالقطاع التعليمي والتركيز عليه، وكان 
التميز في هذا القطاع بشكل خاص محور االزدهار لتلك الدول حيث انعكس بشكل مباشر على 

 اقتصاداتها، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة .

 ألمن المعلوماتاألركان الرئيسية : 2-1-4

مرتبطة ارتباطا حرا من جميع أنحاء الشبكات الاإلنترنت ليست شبكة واحدة، ولكن مجموعة 
واألفراد والمنظمات يمكنهم الوصول إلى أي نقطة على شبكة االنترنت دون األخذ بعين االعتبار  ،العالم

ات تأتي المخاطر، ومن بين مع سهولة الوصول إلى المعلومو  ألي حدود جغرافية أو أي وقت من اليوم،
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 التي سوف تضيع أو وسوء االستخدام للمعلومات القيمة ،تغييرأو  سرقة،أو  هذه المخاطر يتم فقدان،
وعملية تسجيل المعلومات إلكترونيا وتوافرها على أجهزة  ،تسرق، أو يتم تغييرها، أو يساء استخدامها

ة  نفس المعلومات على الورق أو وضعها في الحاسوب المتصلة بالشبكة، تكون أكثر عرضة من طباع
حتى في نفس البلد، ن خزنة الملفات، والدخالء ال يحتاجون للدخول الى الكتب أو المنزل، وقد ال يكونو 

ويمكنهم السرقة والعبث في المعلومات دون لمس أي قطعة من الورق أو المستندات ويمكنهم أيضا إنشاء 
خفاء األدلة على نشاطاتهم غير ملفات إلكترونية جديدة، وتشغيل ب ، مصرح بهاالرامجهم الخاصة بهم، وا 

عند قراءة المعلومات أو نسخها من قبل شخص غير مخول للقيام بذلك، تعرف هذه النتيجة بفقدان و 
ومن األمثلة على ذلك البيانات ، بالنسبة لبعض أنواع المعلومات السرية تعتبر صفة مهمة جداو  ،السرية

يمكن للمعلومات أن تصاب بالتلف عندما تكون متاحة على شبكة و البحثية، والسجالت الطبية والتأمين، 
تعرف هذه النتيجة بفقدان التكاملية. هذا يعني و عندما يتم تعديل المعلومات بطرق غير متوقعة، ، و آمنة
لمعلومات، سواء عن طريق الخطأ البشري أو العبث تم إجراء تغييرات غير مصرح بها على ا هبأن

التكاملية لها أهمية خاصة وهي تعتبر ذات أمن حيوي بالنسبة للبيانات المالية المستخدمة في ، و المتعمد
المعلومات ، ان األنشطة مثل تحويالت األموال االلكترونية ومراقبة الحركة الجوية، والمحاسبة المالية

وهذا يعني أن  ،غير قابلة للوصول، مما يؤدى إلى فقدان توافرها على الشبكة يمكن أن تمحى أو تصبح
توافر البيانات ( غالبا ما ، واإلتاحة) الناس المخولين بالحصول على المعلومات ال يمكنهم الحصول عليها

 ،تكون السمة األكثر أهمية في األعمال التجارية الموجهة نحو األعمال التي تعتمد على المعلومات
وتوافر الشبكة نفسها مهم ألي شخص يعتمد على اتصال الشبكة من أجل األعمال أو التعليم وعندما ال 

الوصول إلى الشبكة أو تقديم خدمات محددة على الشبكة، فهذا يعني الحرمان من  ونيستطيع المستخدم
 قانونية مايةبح تحظى أن يجب كغيرها المعلوماتو  ،(Linda Pesante, Copyright 2008 ) الخدمة
 التي المعلومات أمن وتدابير التكنولوجيا تطبيقات استخدامو  المساس بها، عدم تكفل جنائية حماية والسيما
 قيمة توافر إلى قوية الستباقية الملحة المنظمات الحاجة وأظهرت ،واالعتداءات االنتهاكات تمنع أن يمكن
 اخذ واألمن، والبعض المعلومات تكنولوجيا مجال في والممارسين واألكاديميين للباحثين كبيرة علمية
،  المعلومات لحماية والقوانين التشريعات وضع بوجوب وذلك قانونية زاوية من المعلومات أمن مفهوم

 الشركات من كثير ، وفيوماتالمعل لحماية والوسائل األدوات بوضع تقنية زاوية من أخذه األخر والبعض
 بطريقة ونقلها المعلومات واسترجاع وتخزين لمعالجة صارمة أمن منظومات تتوافر الحكومية واألجهزة
 .(6.45خلود،  نهاد، )اليا المقروءة مستودعاتها في وسالمتها سريتها تحمي
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أهم مرتكزات الحماية التكاملية لخصوصية أن ( إلى 0..6)والسليطي  السالميأشار و 
توفير أدوات حماية تقنية تتيح للمستخدم التعامل مع البيئة  من أجلالبعد التقني يتضمن ، المعلومات

البعد ، و توفير التشريعات الالزمة لتنظيم مسائل الحمايةلالبعد القانوني ، و الرقمية بقدر من الثقة واألمن
على أهم الوسائل الالزمة  تثقيف وتوعية اإلفراد بالمخاطر التي تتعرض لها البيانات والتعرفلالتوعوي 

 لضمان حمايتها.
 مستخدمي عدد أن المتحدة لألمم التابعة العريض النطاق لجنة عن صادر جديد تقرير وفي 
 من% 12 ُيمثل ما وهو ،6.42 عام بداية بحلول شخص مليار 5.0 إلى سيصل عالميا   اإلنترنت
المتواصلين على ( فان عدد 6.42)،  Janاعتبارا من، و ( www.alarabiya.net)العالم سكان إجمالي

بلدا في جميع القارات،  .60جهاز حاسوب في أكثر من  (065,.26,22.,4)شبكة االنترنت يقدر ب 
 .((.www.isc.org/index.pl وحتى القطب الجنوبي

نما بالبسيطة ليست عملية هو المعلومات أمن أن  ،(6.46) الحميد عبد حسنين ورجب ويرى  وا 
  :هي المكونات وهذه والخطورة األهمية من الدرجة نفس ثالث على مكونات من تتألف معقدة عملية هي

 Data Confidentialityأوالا: سرية المعلومات 
 على لهم المصرح غير إطالع لمنع الالزمة والتدابير اإلجراءات على يشتمل الجانب وهذا  

 وسرية بأمن المقصود هو وهذا الحساسة، المعلومات أو السرية بند عليها يطبق التي المعلومات
 في المتبعة السياسة وفق آلخر مكان من يختلف المعلومات ونوع السرية هذه درجة لذلك فان المعلومات،

 والميزانية لألفراد، الشخصية المعلومات: حفظ سريتها يجب التي المعلومات هذه أمثلة ومن نفسه، المكان
 في العسكرية والمواقع بالجيوش الخاصة العسكرية والبيانات والمعلومات إعالنها، قبل للشركات المالية
 البالد.

 Data Integrityثانياا: سالمة المعلومات 
نما المعلومات سرية على الحفاظ هو األكبر الهم يكون ال الجانب هذا في  على الحفاظ يكون وا 

 عن باإلعالن ما هيئة تقوم فقد المأل، على إعالنها بعد والتغيير التزوير من المعلومات هذه سالمة
 المعلومات هذه تكون بأن السالمة على الحفاظ دور يأتي وهنا الهيئة تخص غيرها أو مالية معلومات
 المقبولين أسماء عن الجامعات أو الوزارات إعالن: مثال   ذلك أمثلة ومن التزوير، أو التغيير من محمية
 ووضع أسماء بحذف فيها والتزوير التغيير ضد مؤمنة تكون أن في القوائم هذه حماية وتتمثل بها، للعمل

http://www.alarabiya.net/
http://www.isc.org/index.pl.)
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 بتغيير المالية للمعلومات بالنسبة وأيضا   للمؤسسات، القانونية والمشكالت الحرج يسبب مما غيرها أسماء
 .األموال في فادحة خسائر من عليه يترتب لما جدا   هام وهذا ......4 إلى ..4 من مالي مبلغ

 Availabilityثالثاا: ضمان الوصول إلى المعلومات 

 هدف إلى تهدف األساس في المعلومات وصناعة إجراءات كل ان نعرف أن المنطقي من لعله
 الحفاظ فإن وبالتالي المناسب، الوقت في المناسبين األشخاص إلى والبيانات المعلومات إيصال وهو واحد
 األشخاص يستطع لم إذا شيئا   يعني ال فيها التغيير وعدم سالمتها وضمان المعلومات سرية على

 أمن مكونات أو جوانب من الثالث الجانب أهمية تأتي وهنا إليها، الوصول لهم المصرح أو المخولون
 توفير خالل من إليها بالوصول لهم المصرح األشخاص إلى المعلومات وصول ضمان وهو المعلومات
 المخربون يعمل الجانب هذا وفي المعلومات، تلك على للحصول والسريعة اآلمنة والوسائل القنوات
 الوصول قبل المعلومات حذف مثل المعلومات إلى الوصول من المستفيدين ومنع لحرمان شتى بوسائل
 .تخريبها األقل على أو وتدميرها المعلومات تخزين أجهزة مهاجمة حتى أو إليها

أهم ما يميز هذا العصر هو توفر المعلومات وسهولة (، فيرى أن 6..0، )Alan Calderأما 
الحصول عليها من مصادر مختلفة ومتعددة.  وتتفاوت نوعية هذه المعلومات وخصائصها باختالف 

مكانية ت عديلها أو حذفها بدون ترك أية آثار تدل مصادرها ولكنها تتحد في إمكانية نسخها بأقل التكاليف وا 
على ذلك مالم تتوفر الحماية الالزمة لمصادر هذه المعلومات من خالل االعتماد على أنظمة أمن 

 ي:تعبير أمن المعلومات بوجه عام يهدف إلى توفر ثالث أمور رئيسية هأن  يرى المعلومات. لذلك

                                                                                                            Confidentiality                             : السرية

وتعني أن تتمتع المعلومات بسرية وخصوصية تامة و التأكد من عدم إمكانية االطالع عليها من   
 .أطراف غير مسئولة أو ألغراض غير شريفة

 Integrity :وسالمة المحتوىالموثوقية 

وتشير إلى التأكد من عدم إمكانية تغيير المعلومات أو التعديل عليها وبالتالي سالمة محتوى تلك 
 .المعلومات واكتمالها

 Availability الوجود:استمرارية التوفر أو 
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شأنها أن التأكد من توفير السبل التي تضمن توفر المعلومات والتصدي ألي مخاطر ممكنة من 
تؤثر على استمرار تواجدها ووضع الخطط و السياسات الالزمة السترجاع البيانات في حال تعرضها 

 .ألحد المخاطر المحتملة

 (8/9/8شكل رقم )

Relationship between Confidentiality, Integrity, and Availability 

 
Charles P. Pfleeger, Prentice Hall 2006 Security in Computing, 4th Edition (Author). 

 :المفاهيم المتعلقة بالمستخدمين لتلك المعلومات هيالى أن Linda Pesante( ،6..0 ) وتشير
 الشخص انها/  انه الشخص هو المستخدم أن : اثبات(authenticationاالثبات )أو  التوكيدية

 ،أو(السر كلمة مثل) نفسه عن به يعرف شيء المستخدم يثبت أن على ينطوي األثبات هذا. المعني
 الشخص ذلك هوية يثبت المستخدم عن شيء أي أو ،"(الذكية البطاقة" مثل) المستخدم يمتلكه شيء

هو تحديد فعل ما من مستخدم معين ؛ و (authorizationالسماح )أو  التخويلو  ،(األصابع بصمات مثل)
وعدم . راءة ملف أو تشغيل برنامج ما)أو نظام حاسوب( لديه الحق في تنفيذ نشاط معين، مثل ق

( يسيران جنبا إلى authorization( والتخويل)(authenticationالتوكيد و  ،(nonrepudiation)اإلنكار
جنب، حيث يجب التوكيد على المستخدمين قبل تنفيذ أي نشاط مصرح لهم القيام به واألمن أقوى عندما 

المستخدم في أداء مهامه. وهذا ما يعرف عدم يعني التوكيد أنه ال يمكن أن ينكر 
حيث أن  ؛تطبق مفاهيم أمن المعلومات على مصطلح أمن المعلومات، و ((nonrepudiationاإلنكار

المعلومات ، وأن أنه يمكنهم الوثوق بالمعلومات التي يستخدمونها مستخدمي اإلنترنت يريدون التأكد من
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النظم التي يستخدمونها سوف ، كما أن ا بالطريقة التي يرغبونالتي تخصهم يمكنهم مشاركتها او وتقاسمه
المعلومات يجب ان تكون متوافرة ، و تقوم بمعالجة المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة جديرة بالثقة

ن المعلومات يمتد ويغطي جميع أنواع األنظمة، بما مأفباإلضافة إلى ذلك، ، عنما يحتاجون استخدامها
لموزعة على نطاق واسع وأنظمة التحكم، واألنظمة المدمجة، وتشمل األنظمة التي تحتوي في ذلك النظم ا

ومن السهولة بشكل ملحوظ الوصول لغير المصرح به إلى  األجهزة والبرامج ومكونات اإلنسان،
المعلومات في بيئة شبكية آمنة، وأنه من الصعب القبض على المتسللين. حتى لو كان لدى المستخدمين 

مخزن على أجهزة الحاسوب الخاصة بهم والتي يعتبرونها مهمة، ويمكن أن يكون هذا الحاسوب  شيء
على ما ، و على "رابط ضعيف"، مما يتيح الوصول لغير المصرح بهم إلى أنظمة المنظمة والمعلومات

منها ضارة يمكن أن تعرض نظام الحاسوب لتقديم تنازالت لمعلومات يستفيد اليبدو أن المعلومات غير 
ن والدخالء من خالل ما تحتويه األجهزة والبرامج التي تستخدم في تكوين النظام، ونوع و المتطفل

جراءات التوكيد)  (. authentication االتصاالت بالشبكة، وأرقام الهواتف، والوصول وا 
مرخص لهم بالدخول من الوصول إلى الان المعلومات ذات الصلة باألمن تمكن األشخاص غير 

ومن األمثلة المهمة على ذلك كلمات السر،  ،فات والبرامج الهامة، وبالتالي المساس بأمن النظامالمل
الهوية ال  من والتحقق ،وملفات ومفاتيح مراقبة الوصول، ومعلومات الموظفين، وخوارزميات التشفير

 مثال الحاالت، من كثير وفي. الكمبيوتر أيضا أنظمة في بل الشخصية فحسب، التفاعالت في تستخدم
 خطوات أي وبدون أخذ في الفعل الصحيح، لنكون الهوية االلكتروني نقدم بالبريد رسالة نرسل عندما
 هائلة غير بحركة األمني المجال نراها في التي الثغرات هذه وتساهم. لنا ألثبات والتحقق ل إضافية
 .(MessageLabs intelligence, 2010) مرغوبة

ذا  يجب انشاء كلمة قوية، مرور كلمات كلمة السر الموصي  بها  إلنشاء بناء طريقة استخدمنا وا 
من  انتهائنا من الرغم على الترقيم . ولهذا عالمات مثل ورموز، وأرقام وصغيرة كبيرة، أحرف من مرور

ستكون  sU&qw!3$ تذكرها مثل : في صعوبة أكثر تكون أن كلمة المرور التي من المحتمل
 .((Lucas, 2017 حصلت على كلمة سر تحتاج على األقل الى سنتين ليتم قرصنتها

 إلى المصادر البرمجيات في عملية الوصولأن التشويش في المشكلة التي نراها هي  وجوهر
 المستخدم، كما نحن، إذا .المستخدم الذي يتحكم ويسيطر على البرمجيات من أعلى مستوى لديها
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 نتحمل عملية تنفيذ أن يمكننا للنفوذ، األعلى المستوى استخدام بإساءة البرمجيات خداع استطعنا
  (N. Hardy, 1998).الهجوم

 المعلومات منأأهداف : 5-1-2

 األضرار من والمنظمات األفراد حماية في والحاكمة الضرورية الركائز من النظم أمن يعتبر
 خالل من معلوماتهم نظم أداء علي والمنظمات األفراد من كل يعتمد حيث األمن، قصور من الناتجة
 المعلومات، نظم وكفاءة فعالية حفظ إلى األمن ويتجه منها،  وموثوق ومالئمة دقيقة، بطرق أمنها ضمان
 األفراد قبل من واستخدامها تطويرها تسهيل جانب إلي وسالمتها، وسريتها لتوافرها مناسب مستوي وتأكيد

 تكنولوجيا استغالل تسهل كما بالفعل، تطبق التي تلك عن تختلف تقليدية غير جديدة بأغراض المعنيين
مكانياتها طاقاتها بأقصى المعلومات  واهتمامات حقوق حماية في المعلومات أمن مجال يسهم وبذلك. وا 

 وسريتها توافرها إجراءات فشل من الناتج الضرر من وصيانتها بحمايتها معها التعامل في المعتمدين كل
 (.2..6وسالمتها )الهادي، محمد، 

يتطلب عدة مقومات ومتطلبات ويرى  ظمةإن تطبيق أمن المعلومات لحماية المعلومات في إي من
 بحيث المعلوماتية النظم في العاملين انتقاء، أن من أهم هذه المقومات ( 2..6)وآخرون،  تارة أنيس

، المعلومات أمن على للمحافظة  نياأم وتوعيتهم المنشأة لمصلحة ويعملون وأمانة وثقة خبرة وي ذ نيكونو 
 الصالحيات وضبط ذلكل الالزمة التطبيقية والبرامج البيانات تشغيل بنظم الخاصة الحماية اجراءاتو 

 لعملوا ا،راقهإخت ومنع المعلوماتية بالشبكات الخاصة اجراءات الحماية تطبيق، و  التشغيل بنظم الخاصة
 من عليها الحصول حالة في ماهيتها معرفة يتم حتى ونقلها تخزينها يتم التي المعلومات تشفير على

 في منها النسخ   وحفظ عامة بصورة البيانات حفظ راءاتإج تطبيق، و بذلك لهم مصرح غير أشخاص
 وجاهزية عمل استمرارية  ضمان  إجراءات تطبيقلك مع ذل الحاجة عند إليها الرجوع يمكن آمنة مواقع
 عن المعلوماتية النظم توقف أو تعطل مثل النظم، تواجه قد التي الظروف شتى في المعلومات نظم

 العمل.

 المعلوماتي األمن : تعزيز6-1-2

 األولويات مواجهة في والتوافر والسالمة السرية أغراض موازنة ولتعزيز أمن المعلومات، يجب
. المتوقع العائد التكلفة تتعدى أال ويجب السلبية األمن انتهاكات ضد التكلفة فعالية مثل األخرى التنظيمية
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 يحاولون الذين والمخربين المتطفلين لمنع كافية األمن على الرقابة أساليب تكون أن يجب ذلك وعلى
 أن حيث تداولها، أو عليها الحصول أو بها المصرح غير المعلومات لرؤية المعلومات نظم دخول

 من تكتسب التي الممكنة القيمة من أعظم تعتبر المطلوب الوقت وكمية التكاليف استخالص أو استخراج
ومن الممكن أن يساء استخدام بعض المقاييس المطبقة والمكيفة ألمن المعلومات المعتمد،  غير االقتحام

من المحتمل أن الشخص المستخدم و فيما يتصل بانتهاك الخصوصية الشخصية. على سبيل المثال، 
المعلومات رصد بياناته لغرض غير مرتبط باألمن للحصول على معلومات عنه قد ترتبط ببياناته لنظام 

المالية والوظيفية والطبية وغيرها من البيانات الشخصية. وتعطي المبادئ والتوجيهات والمعايير التي 
جيهات محددة م تو هتحدد ألمن وحماية خصوصية المعلومات الشخصية وتدفقها عبر حدود النظم بل واأل

في تحقيق واقع متوافق مع أهداف أمن نظم المعلومات وحماية خصوصية البيانات الشخصية ، وتعتبر 
الملكية الفكرية في نظم المعلومات غير محسوسة وتتخطى الحدود االفتراضية غير المدركة وعرضة 

الوصول المعتمد  ىقصرها علللهجمات الضارة، كما قد يقوي أمن نظم المعلومات حماية الملكية الفكرية ب
األضرار التي لذلك فأن  ، والمصرح به لمكونات النظام كالبرمجيات أو المعلومات ذات الطابع التنافسي

المنظمة  ىتنجم عن قصور وفشل إجراءات األمن وتعزيزها تؤدي إلي خسارة مباشرة تعود بالضرر عل
المعالجات،  ىفي المصالح أو األجهزة الحكومية علعلي سبيل المثال، تتمثل الخسارة المباشرة و المعنية. 

البرامج المتضمنة في نظم و األقراص واألشرطة وأجهزة االتصاالت؛ و الطابعات، و محطات العمل، 
جراءات التشغيل؛ والقوي  التشغيل وبرمجيات التطبيقات؛ التوثيق المتضمن المواصفات وأدلة المستخدم وا 

العاملين الفنيين والمساندين للنظام والمستخدمين؛ إلي جانب البيئة المشغلين و  ىالعاملة المشتملة عل
مداد الطاقة الكهربائية. وعل الرغم  ىالطبيعية المتضمنة حجرات الحاسبات واالتصاالت وأجهزة التكييف وا 

 من أن الخسارة المباشرة قد تشكل نسبة صغيرة من الخسارة الكلية النابعة من فشل إجراءات األمن، إال أن
االستثمار الكامل من تطوير وتشكيل النظام يعتبر جوهريا في العادة. ويتطلب نظام المعلومات حماية 
تختص بحقوقه من أصول المعلومات المخزنة في أوعيته وقنواته المختلفة والمتعددة. وتتصل الحاجة 

علومات التي يقوم النظام لحماية النظام والطريقة التي يعمل بها باألسلوب المرتبط بحماية البيانات والم
بتخزينها ومعالجتها ونقلها لكي يحافظ علي توافرها وسريتها وخصوصيتها، وبما يمنع تبديل أوعيتها أو 
قنواتها التي يدخل من خاللها البيانات والمعلومات أو تصبح عرضة للفيروسات ذات التأثير الضار 

 (.2..6والمدمر علي تشغيل واستخدام النظام)الهادي، محمد، 
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 عناصر أمن المعلومات: 7-1-2

بصفة فردية  اأربع عناصر ال يمكن التعامل معه  ىأمن المعلومات يمثل طريقة حياة تعتمد عل
 ( وهي كالتالي :0..6مستقلة من وجهة نظر الشرابي )

، مني فهي جوهرية وذات طبيعة مستمرةأالعمليات : وتعتبر العمليات ال غنى عنها ألي نظام  -4
بغية استبعاد  المتراكمةفي إطار الخبرة  بانتظامكما تراجع  ،العمليات بطريقة منظمةوتطبق 

 األخطاء والمخاطر.
البشر : )عاملين، مستشارين، فنيين، متعاقدين(، وينجزون كل العمليات والخدمات ويحتاج إلي  -6

 تواجدهم بأعداد وتخصصات مالئمة وبمهارات وخبرات ودافعية مناسبة.
يتوافر لها عدد كبير من المنتجين والموردين والبائعين حيث عتبر سوق التقنية التقنية : وت -5

ويجعل  ،وقد يندمجون في شراكات أكبر أو قد يخسرون ويخرجون من سوق األعمال ،والموزعين
 ذلك من الصعب تقييم التقنية عما كانت عليه في الماضي.

 يات المنظمة تجاه المجتمع، حيث يكونترتبط بتفسير بيئة األعمال وتتعلق بأخالقو :  الثقافة -3
 .تؤديه في حفظ ثقافة المنظمة المتوافقة مع ثقافة مجتمعها رئيسياإلدارة المنظمة دورا  

 (4/9/8شكل رقم )

 يمثل عناصر أمن المعلومات

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 .الرياض ماجستير، رسالة جازان، منطقة بأمارة المعرفة أدارة في المعلومات أمن دور (.4..6) على شوقي الحملي،المصدر: 

 البشر العمليات

 الثقافة التقنية

عناصر 
أمن 

 المعلومات
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ويوضح الشكل مدى ترابط عناصر أمن المعلومات ببعضها البعض، حيث ان فصل عنصر عن        
 آخر يؤدي الى خلل وظيفي في األداء.

 المعلوماتاستراتيجية وسياسة أمن : 8-1-2

 على شامل بشكل تعمم أن يتعين ناجحة استراتيجية بانها المعلومات أمن استراتيجية توصف لكي    
 التوجيهية األدلة توفر جانب الى تنفيذها بهم المناط من وواقعية مقبولة تكون وأن اإلدارة قطاعات كافة

 غموض ثمة كان ان نجاحا االستراتيجية تحقق وال فيها، التقاعس وعدم التنفيذ ادامة لضمان واالرشادية
 المنطلقات وتتلخصالمعنيين،  كافة لدى ومفهومة محتواها في دقيقة واضحة تكون أن بد ال لهذا فيها
 من ظمةمن لكل المتباينة االحتياجات على القائمة المعلومات منأ استراتيجية عليها تبنى التي سسألوا

 أحمي كيف؟ و المعلومات أحمي ماذا ومن ؟أحمي أن أريد ماذا: ثالث رئيسة تساؤالت عن االجابة
 (0..6اليمن، المركز الوطني للمعلومات ،المعلومات؟)

 الداخلي، التهديد هو المنظمة في المعلومات ألمن الرئيسي ( أن التهديد,Williams 0..6)وذكر   
الموظفون غالبا يمتلكون معلومات المنظمة  أن (Colwill,2009) المنظمة. وبين موظفو سببه والذي

 أو الحرجة المواقع ومعرفة وعملياتها، المنظمة المعرفة ولديهم الت،وشرعية وصالحيات الوصول والتسهي
 األخطاء من العديد وتحدث البشري، الخطأ للمنظمة الداخلية التهديدات اكبر ومن. القيمة األصول
 المعرفة في ونقص األمنية المعلومات مهارات في نقص وجود بسبب المستخدم، أو زالت بسبب البشرية
وتحدث زالت اإلنسان كنتيجة للتنفيذ غير الصحيح  D. Liginlal, et al ).،4..6المعلومات) أمن نحو

من تسلسل اإلجراءات الصحيحة ، والذي يحدث عادة بسبب اإلهمال البشري، مثل عدم كفاية نقل 
 .R. N )توثيق، والنسخ، ومثل عملية تقاسم كلمة المرور مع أشخاص آخرينالمعلومات كتابة، مثل: ال
Keers, et al.,2013)  فيما الصحيح اإلجراء اتخاذ في الشخص يفشل عندما البشري الخطأ. ويحدث 

 نسخة عمل نسيان المثال، سبيل على المعلومات أمن سياسات تنفيذ عند وخاصة مطلوب منه، هو
 عين في تأخذ أن العليا لإلدارة ينبغي ولذلك قوية، مرور كلمة إنشاء عدم أو الصلب القرص في احتياطية
 .C. C ). لبشريةا الموارد في أيضا ولكن النظام فحسب، من التقني في الجزء ليس االستثمار االعتبار

Wood,1993) 
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 المعلومات حماية كيفية مثل المعلومات أمن وجوانب سياسات على الضوء تسليط ان أهمية
 ال األمنية فان الحوادث ذلك، ومع. المنظمة في األمنية الحوادث عدد من الحد على حيث يساعد القيمة،
 بأمن الوعي لذلك فان المعلومات، أمن سياسات وجود يدركون ال الموظفون كان إذا اختزالها يمكن

 6.41منية )األ الحوادث من الحد على قدرته بسبب المنظمات في جدا مهم الموظفين بين المعلومات
.(M. Siponen, et al., 

دراك فهم على أناس ايجاد عملية الى تشير  الوعي وايجاد خلق أن في( Pipkin, 2000) وذكر  وا 
 وقدرتهم وظائفهم أداء على قدرتهم على المترتبة األمنية واآلثار األمنية، التدابير واستخدام األمن، ألهمية
اإلدارة تعتبر هي  أن ,Y. Rezgui) 0..6) األمنية، وبين واالنتهاكات الخروقات تقارير تقديم على

 إجراء خالل من ذلك يتم أن ويمكن  المنظمة في العاملين بين األمني الوعي تنمية فيالمسؤولة 
 والتعليم التدريب خالل من األمنية  التوعية وحمالت المستمرة، والبرامج المعلومات أمن على التدريبات
 لديهم تصبح بحيث المعلومات أمن ممارسات على وتشجيعهم الموظفين مهارات تحسين ويمكن الفعال،

 . منظماتهم قبل من به الموصي النحو على  المعلومات أمن في جيدة ممارسات

في  هي تواجههم التي الخبرة ذوي المستخدمين لدى الصعوبة من درجة فإن ذلك، على وعالوة
ذا كان تنفيذ وأداء أمن  االمتثال للسياسات واإلجراءات التي يمكن أن تؤثر على سلوكهم  والتزامهم وا 

 ربما وهذا  المعلومات أمن متطلباتالمعلومات يتطلب وقتا وجهدا، فستجد الموظفين أقل همة في أداء 
 M. Warkentin, et عملهم، إلنهاء الشديد الضغط تحت بالعمل يقومون الموظفين أن لو كما يحدث

al., 2011) .) 
 إلى يؤدي قد فإنه األمنية، اإلجراءات ماهية يدركون ال الموظفون كان إذا ذلك، إلى اضافة

 أمن حول الصحيحة المعرفة إدخال في هاما دورا تلعب اإلدارة فإن ولذلك،. األمنية الحوادث من العديد
 التوعية برامج وتنفيذ والتعليم، المعلومات أمن في التدريب إجراء خالل من الموظفين لجميع المعلومات

 (,.L. Cheng, et al 6.45)الحمالت الفعالة  أو األمنية
 األخرى البحوث مع تتفق الحالية النتائج أن وجد(  .Conklin et al ،0..6)  ل بحث وفي

 التنظيمية الممارسات عن ناتجة اإلنسان أوجدها التي األمنية المشاكل من كبيرا جزءا أن وجدت التي
 في وضعف األمنية، والعمليات بالسياسات يلتزمون ال الذين المستخدمين مثل الضعيفة، األمنية
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 حيث أوضح والضوابط، المنظمة، وبالنسبة لإلجراءات داخل التدريب أو األمنية، واإلجراءات السياسات
 المنظمة. في السياسات وتطبيق تنفيذ كيفية حول بخطوة خطوة التعليمات والضوابط هي اإلجراءات أن
 التوجيهية والمبادئ والمعايير السياسات ودعم ايجاد أهمية على األدبيات (، في(Dhillon2001أبرز وقد

 حول التفاصيل مثل: اإلنسان، أوجدها التي األمنية المشاكل من الحماية لضمان المنظمة في واإلجراءات
 .النظم أمن على للحفاظ والمستخدمين األمن مسؤولي أدوار

تعرف سياسة أمن المعلومات بأنها:" مجموعة من القوانين والتنظيمات والتوجيهات المتعلقة بكيفية 
تعامل األشخاص مع المعلومات بجميع صورها، سواء اإللكترونية، أو الورقة المكتوبة، أو الشفهية، 

مثل هذه اآلليات توجه المنظمة وسياستها في حماية المصدرية، أو غير المصدرية " العلنية " ، وت
( لكي يستطيع الموظف 2..6ويرى الحميد وآخرون )، (.6.4يعيش، عوض ،)معلوماتها وأنظمتها 

واإلدارة العليا من االستفادة وتطبيق  السياسة األمنية للمعلومات يجب أن تتصف بالوضوح الكامل، وأن 
تكون السياسة األمنية للمعلومات من اجراءات وقواعد واضحة، وأن تحدد بوضوح مسؤوليات كل شخص 

االتكال على األطراف األخرى، واستخدام لغة بسيطة عند صياغة ليقوم كل واحد منهم بمهامه دون 
السياسة األمنية وأن توضح من لهم السلطة والصالحية في حرمان المستفيد من الخدمة، أو ايقاف بعض 

تاحة المجال للتعديل.   الخدمات المقدمة التي تؤثر سلبا على أداء الشركة أو أمن المعلومات، وا 

من المعلومات هو أل( على أن األساس الحاسم 6..0)  Eisenberg and Lawthersذكر و
تشمل وجود سياسات التي و  ،البنية التحتية التكنولوجية التي يجب أن تكون في المكان أوال وقبل كل شيء

، والجانب صياغة األدوات واألساليب اإلدارية المناسبةمع  وضع اإلجراءات والضوابط، و أمن المعلومات
 .يمن المعلوماتاألضمن حماية سرية وسالمة وتوافر تتي والوي، التوع

، تمر سياسة تنفيذ أمن المعلومات من خالل آلية تنفيذ (0..6ومن وجهة نظر القاسم )
السياسات، ودور اإلدارة في اجبار العاملين في التقيد بهذه السياسات، وتحديث وتعديل السياسات األمنية 

بيقها، وملكية المعلومات التي  يجب أن تكون تحت ملكية احدى للمعلومات ومراجعتها وبعد ذلك تط
االدارات لوضع السياسات األمنية المناسبة، والتخصص في أمن المعلومات من خالل  تخصيص قسم 
ألمن المعلومات، وأن ال يتعارض العمل مع مهام أمن المعلومات، مع توعية العاملين بأهمية أمن 

 المعلومات.
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  المعيار الدولي(ISO/IEC 27001:الخاص بنظم أمن المعلومات ،) 
( International Organization for Standardization( )أيزو) للمعايير الدولية المنظمة

 حكومية، غير كمنظمة نفسها عن تعرف األيزو أن من وبالرغم المعايير، وضع على تعمل منظمة هي
 غير المنظمات معظم من قوة أكثر تجعلها قوانين إلى عادة تتحول التي المعايير وضع على قدرتها ولكن

وتتمثل جهودها بعمل مواصفات ومقاييس موحدة ومقبولة  .(6.42)المنظمة الدولية للمعايير، الحكومية
طراف والدول لتقييم جودة المنتجات والخدمات المتبادلة تحت ضوابط ومقاييس تحقق الجودة من كل األ

ة في شتى المجاالت، ومن أهمها إدارة الجودة والبيئة والسالمة والمختبرات في ظل تحرير التجارة الدولي
 (.2..6الحربي، عوض سالم، ) وسالمة الغذاء وأمن المعلومات وغيرها من المجاالت

( هو مواصفة دولية تعد أحد أحداث إصدارات المنظمة في ISO/IEC 27001والمعيار الدولي )
(، ISO 17799تحديث النسخة األولى، والتي كان يطلق عليها ) مجال إدارة األمن المعلوماتي بعد

 .(Information Shield, 2005 )(BS 7799)ويأتي هذا المعيار كمقابل للمعيار البريطاني 

على تقييم إجراءات األمن المتبعة في بيئات تكنولوجيا  (ISO/IEC 27001)ويعمل المعيار
ت العمل ذات العالقة بتحديد التدابير ذات األولوية. كما أنه المعلومات، ويولي اهتماما  خاصا  بإجراءا

يحدد االشتراطات وااللتزامات لتأسيس وتطبيق وتشغيل وصيانة محتوي وثيقة المعيار في اطار المنظمة، 
بحيث يأخذ في االعتبار جميع األخطار المحتملة التي قد تتعرض لها المنطمة، سواء  كانت هذه المنظمة 

منشأة تجارية، أو خيرية. ويحدد هذا المعيار أيضا الشروط الالزمة لتطبيق نقاط التحكم حكومية، أو 
 BSI British األمنية التي تلبي احتياجات كل منظمة علي حدة، أو أي فرع من تلك المنظمة

Standards,2005).)  

 أمن المعلومات في بيئة التعليم العالي: 9-1-2

على اإلدارة  في أي منظمة حديثة السيطرة على العمليات الفعالة والتوجيه االستراتيجي تعتمد
وفي بيئة اليوم، تعتمد الجامعات بشكل متزايد على المعلومات  ،الفعالة للمعلومات ذات الجودة العالية

شطة المرتبطة وتعتمد الجامعات على األن ،التي تدعم األنشطة األساسية وعمليات التجارة اإللكترونية
بإنشاء واستخدام وتبادل المعلومات للتعليم والتعلم ومهام البحث، حيث ان الزيادة في التعلم اإللكتروني 

 .((Hickman,2002والتجارة اإللكترونية يتزايد بشكل كبير
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حقق من خالل الممارسات الفعالة تانه لمن المهم حماية المعلومات في الجامعات، وهي وظيفة ت
تؤكد أمن المعلومات على ضمان "جودة الخدمة" للبنية التحتية للمعلومات و  ،معلوماتألمن ال

ووجود آلية وسيطرة مناسبة وفعالة لمراقبة أمن  ،ةوالتكنولوجيا، التي تدعم وتكمل األهداف التجارية للمنظم
يضمن التوافر والسرية والسالمة للمعلومات من خالل التكامل والحسم في عملية إدارة  بما المعلومات

 .(Fulford and Doherty, 2003) األمن.

والحاجة  ،والتقنيات ،تمثل الجامعات بيئة انتقائية تحتوي تحديا مثيرا لالهتمام من ناحية الثقافات
 .متوازنة ضد متطلبات الشركات ورجال األعمالبحيث تكون  ،إلى ضمان عدم إعاقة البيئة األكاديمية

وهذه القيم ب، البيئات البحثية في الجامعات قيم التسامح، واالستقاللية الفردية والتجريفي غالبا ما تسود و 
تسهم في نهاية المطاف إلى التطور في مجال األمن، ولكن للمفارقة ال تسير بالضرورة جنبا إلى جنب 

وظيفة إدارة أمن المعلومات في الجامعات تعمل بالضرورة و  ،على األمن التشغيليفي تعزيز ثقافة الحفاظ 
بين تفويض الشركات المرتبطة مع رجال األعمال في توفير التعليم، والسعي الثقافي والتربوي للتعليم 

على  األكاديمي والتعلم والبحث ، حيث أن التعامل بفعالية مع التهديدات التي تستهدف المعلومات تنطوي
عملية إدارة أمن المعلومات للتأكد من أن جميع المخاطر والتكاليف والجهود متوازنة بشكل صحيح داخل 

بأهمية أمن المعلومات ودورها في الحفاظ على  هناك اعتراف متزايد داخل القطاع الجامعي المنظمة.
أعضاء الجامعة فجة إلى األمن، وعلى الرغم من تزايد قبول الحا ،استمرارية العمل والمسؤولية االجتماعية

لديهم أسباب  مفهومة مختلفة في اآلراء على تطبيق ممارسات معينة، وبالتالي لديهم تحد في تبني توازن 
فيما و  صحيح بين تطوير اجراءات أمنية فعالة والحفاظ على المبادئ األساسية لألوساط األكاديمية .

تراتيجيات التوظيف من قبل الجامعات لنجاح الوعي حول مناقشة مبادئ الحرية األكاديمية باسبيتعلق 
أمن المعلومات وااللتزام ،  تشير إلى أن تحقيق استراتيجية أمنية مقبولة غالبا ما تؤدي نتيجتها إلى 
صراع وتحديات  لتحقيق توازن ما بين أمن المعلومات وادامة الحرية األكاديمية، أو ممارسات العمل 

من الضروري وبحذر تحقيق ممارسات عمل متوازنة مع السيطرة األمنية في إحراز  الراسخ والمتين، لذلك
  (M. Luker and R. Petersen,2005 )أي تقدم، وبذلك تعزيز ثقافة االلتزام

 :التهديدات في مؤسسات التعليم العالي  
قد يحدث في وقت ما، ويمكن أن يتحقق التهديد  و افتراض أن حدث ا غير مرغوب فيهالتهديد ه 

معروفة،  يتم اكتشاف مثل هذه الحوادث بعد فترة من الزمن أو تظل غير  كحادث أو عدة حوادث، وقد  
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إلى عواقب تؤثر  المصدر هي حوادث غير متوقعة تؤدي  والحوادث التي تحدث من التهديدات المجهولة 
المعلومات دون التسبب في أي  نظام  ها سلبيا، والتي قد تصيب على أصول المعلومات غير المتحكم في

على وقت وقوع  تصنيف األمان بناء   ضرر وربما يحدث خارج نطاق سيطرة مسؤول النظام، ويكون 
واسترداد آليات األمان، مثل هذه التهديدات  الحادث من أربع فئات: المنع ، والتجنب، والحد من الضرر 

  Per قد تؤثر على األصول المادية. لى األصول غير المادية، ولكنها ستؤثر في الغالب ع 
Oscarson,2003) )  

و غير أسواء أكان مقصودا   ،و حدثأية حالة أتعرف التهديدات في البيئة الجامعية بأنها 
يؤثر بصورة سلبية في النظام وبالتالي في المؤسسة، وال يمكن حصر التهديدات بصورة كاملة،  ،مقصود

لذلك يجب تحديد التهديدات األكثر خطورة واتخاذ اإلجراءات  المناسبة من حيث الكلفة لمنعها، أو التقليل 
والخصوصية،  لسريةل انتهاكو  سرقة البيانات لوعادة ما تظهر تأثيرات التهديدات على شك، من تأثيرها

وهناك أنواع من ضوابط التوجيه والتي عادة ما تكون ادارية، مثل وفقدان تكامل البيانات وتعطل النظام. 
الضوابط الوقائية التي تحمي نقاط الضعف وتجعل الهجوم فاشال  و  بمقتضاها،العمل مع سياسات، الوضع 

التي تقلل من  الضوابط التصحيحيةو  ،الهجمات ضوابط الكشف التي تؤدي الكتشافو من آثاره،  ت حدُ  أو
 ،استخدام الصالحياتك ،معتمدة على الحاسوبالاإلجراءات المضادة أو تمنعه، الى جانب تأثير هجوم 
 مضادات الفيروسات والرسائل المشبوهة، و التشفيرو  ،تكامل البياناتو  ،النسخ االحتياطي، و وكلمات السر

 ،الحماية المادية  المراقبة. أما اإلجراءات غير المعتمدة على الحاسوب فتشمل:أنظمة و  ،الجدران الناريةو 
نذار الحريقو  ،ومنع الوصول للنظام ، وضع األجهزة في المكان المناسب، و استخدام أجهزة اإلطفاء وا 

المعلومات تع دُّ الجامعات والمراكز التعليمية بيئة خصبة لمهاجمة أنظمة و  اإلجراءات اإلدارية.و التدريب و 
تحوي الجامعة داخليا عددا  كبيرا  من الطالب بمستويات مختلفة: بعض الطلبة بمستوى ضعيف  .فيها

يمكن ان يقوم بتخريب األنظمة او الملفات او المعدات بدون قصد، والبعض االخر بمستوى عاٍل، وتزداد 
لشبكة المحلية التي بين يديه. وقد معرفته مع تقدمه  في الجامعة؛ فيبدأ بالبحث عن ثغرات في األنظمة وا

تكون المعلومات الموجودة في الجامعة محفزا  للطلبة األذكياء ألثبات تفوقهم بالوصول إليها للتباهي 
بقدرتهم بين زمالئهم. وتع دُّ سرقة االجهزة مصدرا  اخر للتهديد ال يمكن تجاهله، كما يلعب عدم وعي 

ت ستخدم معظم الجامعات و  .ورا سلبيا في توفير الموارد الالزمةمتخذي القرار بأهمية أمن المعلومات د
برامج تقدم خدمة للطلبة بواسطة الشبكة العنكبوتية مثل: برامج التسجيل والت ع ُلم االلكتروني وبالتالي فهي 
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زة توفرها أجه التيعرضة لقراصنة الشبكة العنكبوتية، حيث يمكنهم االستفادة من السعة التخزينية العالية 
ال يتم استثمار موارد كافية لحماية المعلومات في المؤسسات و  ،الجامعة والسعة العالية لنقل البيانات

 (6.45لعدم الوعي الكامل بأهمية الموضوع في اإلدارات العليا)صاحب، محمود، و التعليمية، 

 : األخطار والتهديدات ، والضوابط في أمن المعلومات10-1-2
 المعاصر، المجتمع مستويات لكل باألمن الوعي زيادة المعلومات أمن في األولي المهمة تتمثل

 والمتعاملين المستخدمين األفراد وكل والخاصة، العامة والمؤسسات والمنظمات، الحكومية، األجهزة في
. األمن إلجراءات األفضل والمزاولة المعلومات أمن وأهداف أهمية على والتعرف المعلومات، نظم مع

المخاطر الكامنة وتطوير التوافق االجتماعي  على التعرف المعلومات بأمن الوعي دعم ويتضمن
ومن الضروري عند بناء الوعي بأمن المعلومات تعاون كل ، الستخدام نظم المعلومات بطريقة مالئمة

كما يجب أن تتضمن  ،وجه الخصوص اإلدارة العليا بذلك ىاألطراف المعنية والتزام اإلدارة المختصة وعل
برامج التعليم والتدريب علي موضوعات التوعية بأمن المعلومات التي توجه لفئات المستخدمين ورجال 

البرمجيات،  اءي الصيانة ومديري نظم المعلومات )مدر يكافة مستوياتهم اإلدارية وأخصائ ىاإلدارة عل
بأمن نظم  ونالمكلف مدراءلنظم، والتطوير البرمجيات وا مدراءالشبكات( و  مدراءالتشغيل،  مدراء

 .  ((Hickman,2002نظم المعلومات الداخليين أو الخارجيين المستقلين وومراجع ،المعلومات

 :التوعية األمنية 

، الى أن التوعية األمنية تتمثل في تلك المعاني أو المفاهيم والقيم التربوية (6.44)أشار المالكي 
والمجتمع المسلم في جميع شؤون حياته، وذلك من خالل تطبيق التي هي في مجموعها تحقق األمن 

 تربوي متكامل بين مؤسسات المجتمع المسلم والقيم التربوية.
( التوعية األمنية بأنها العملية التي تستهدف تثبيت اتجاهات الفرد أو 1..6وعرف المشخص)

لمنعها والتقليل من آثارها السلبية  الجماعة نحو أنسب أساليب الوقاية من المخاطر األمنية المحيطة بهم
 المحتملة.

 :جرائم المعلومات 

يمكننا تصنيف الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات إلى عدة أقسام وكل   
في مثل هذا و  جرائم تهدف لنشر معلومات. :قسم يختص بنوع معين من الجرائم التي يمكن ارتكابها وهي
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معلومات سرية تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة عن طريق االختراقات لشبكات النوع يتم نشر 
وهنا يتم نشر معلومات  تهدف لترويج اإلشاعات. وجرائم ، المعلومات ونشر هذه المعلومات على المأل

مغلوطة وغير صحيحة تتعلق باألشخاص أو المعتقدات أو الدول بهدف تكدير السلم العام في البلدان، 
حداث البلبلة في المجتمعاتوكذل وأهم  تقنية المعلومات. ، وجرائمك نشر اإلشاعات عن بعض األشياء وا 

مثال لها هو عمليات القرصنة التي تحدث للبرامج الحاسوبية األصلية والتي يتم عمل نسخ منها لتباع في 
لية الثمن، والتي يتم تقليدها األسواق بدال  من النسخ األصلية، مثل برامج التشغيل أو البرامج التطبيقية غا

 (.6.46)حسنين، رجب ، عن طريق قراصنة محترفين في هذا المجال

 :وجود الثغرات  

 في هذا السياق مصطلح يقصد به وجود نقطة ضعف في تصميم (Vulnerability)الثغرة 
(Design) ( أو تهيئةConfiguration البرمجيات، أو قواعد تخزين المعلومات، أو األجهزة التي تحفظ )

فيها المعلومات، معدات أو برامج تشغيل الشبكات التي تمر المعلومات خاللها، ونقاط الضعف هذه هي 
الثغرات التي يتسلل المهاجم من خاللها إلحداث الدمار الذي يريده، واذا كنا نسعى لحماية أنظمة 

ا فحص شبكاتنا ومعداتنا وبرمجياتنا لتحديد نقاط الضعف الموجودة وكيفية معالجتها، معلوماتنا فعلين
والذي يحدث غالبا أنه عندما يكتشف باحث ما من خارج الشركة المصنعة لمنتج ما نقطة ضعف في 

فان نقطة الضعف هذه تعلن في المجالت  –ولنضرب لذلك مثال نظام التشغيل ويندوز  -ذلك المنتج
ة، أو مواقع معينة في االنترنت. عندها تسعى الشركة المصنعة جاهدة إلنتاج عالج لنقطة المتخصص

الضعف المكتشفة لقطع الطريق على أي مهاجم قد يحاول استغالل هذه الثغرة، كما أنه قد يحاول بعض 
غيل المهاجمين استغالل نقطة الضعف المكتشفة لشن هجمات، كأن يطوروا برامج خبيثة تخترق نظام تش

المصنعة )الغثبر، وآخرون، ويندوز الذي لم يحدث باستخدام البرامج الوقائية التي أصدرتها الشركة 
6..4.) 

 :خطر التشويش 
ويقصد بذلك العوامل التي تؤثر على إرسال واستقبال البيانات والمعلومات عن طريق شبكات    

رسال واالستقبال عن طريق بعض المعلومات، فقد تتعرض المعلومات إلى نوع من التشويش في اإل
المعدات، أو البرامج التي تعمل على ذلك، وفي بعض األحوال يكون هذا التشويش غير مقصود أي أنه 
يكون ناتجا  عن بعض العوامل والظروف الطبيعية كظروف الطقس والمناخ التي تؤثر على أبراج اإلرسال 
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لياف الضوئية ونظم االتصاالت الالسلكية، وفي واالستقبال، وخاصة في الشبكات التي تعتمد على األ
 أحياٍن أخرى يكون "التشويش" ناتج عن عمل متعمد ومقصود من جهات معينة، فقد يكون هناك من
يترصد المعلومات عبر الشبكات ومن يقوم بعمليات التشويش عليها بواسطة إشارات تماثل نفس نطاقات 

 (.1..6)أمان، وآخرون، ريق الشبكة األمالتردد المستخدمة في عمليات اإلرسال عن ط

 الخدمة: انكار 
 او المعلومات الى الوصول من الشرعي المستخدم تمنع بأنشطة القيام خالل من ذلك ويتم

 دفعة االلكتروني البريد رسائل من كبيرة كمية ارسالو  ،الخدمة انكار انماط وابرز الخدمة على الحصول
 من كبير عدد توجيه وأ ،احتمالها على قدرته لعدم المستقبل النظام اسقاط بهدف معين موقع الى واحدة
 وعدم الخادم اكتظاظ الى فتؤدي ،المرسلة المواد حزم تجزئة عملية يتيح ال نحو على نترنتاأل عناوين
 (.0..6)اليمن، المركز الوطني للمعلومات ، معه التعامل على قدرته

 تشفير البيانات Data Encryption:)6..1( Ueli Maurer, 
 ومن التبادل إجراءات في واستخدامها إرسالها أو تحويلها قبل البيانات ترميز عملية هي البيانات تشفير

  ولها بمعرفتها المخولين واألشخاص الرموز مفاتيح هي التشفير في ما واهم اإلرسال بعد الترميز فك ثم
 Public Key (PKE)  و Data Encryption Standard (DES)  بـ تعرفان أساسيتان طريقتان

Encryption.  الرقمي التصريح، و (Digital Authorization)  ،تدعم التي بالتقنيات يتعلق 
 ولها وقانوني به مسموح االرسال هذا ان إلثبات تقنية انها أي عدمه من البيانات ارسال سماح عملية

 طريقتان:
 الرقمي التوقيع:(Digital Signature) بتوثيق مختلفين لطرفين تسمح جديدة وهو تقنية 

 المستند إلى الرقمي التوقيع إضافة وعند. الكترونيا المحولة والمستندات للمعلومات صالحيتهما
 المسؤول أو الوثيقة تلك صاحب نفسه هو الوثيقة مرسل بأن تضمن فإنها االلكترونية الوثيقة أو

 دخول من الخوف بدون وهامة حساسة معلومات بتبادل للشركات االلكتروني التوقيع يسمح. عنها
 المالية والمؤسسات البنوك في تستخدم التقنية هذه أن شك وال التبادل عملية في خارجية أطراف
 .وغيرها والحكومات العامة والقطاعات المختلفة
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 الرقمية ) الشهادات(Digital Certificateألغراض تستخدم ملفات هي الرقمية : الشهادات 
 التشفير ومفتاح التصريح وتاريخ الشهادة صاحب وعنوان أسم تتضمن االلكتروني األمن

 باإلضافة إلى اسم الشركة التجارية. الوثيقة في المستخدم

 االختراق(Hacker:) 

شخص لديه القدرة على التعامل مع أنظمة " بأنه هو  ( المخترق2..6يعرف الجنبيهي ) 
الحاسب اآللي والشبكات بحيث تكون له القدرة على تخطي أي إجراءات أو أنظمة حماية اتخذت لحماية 

اختراق األجهزة ، اختراق الموقع ، : ، ويصنف االختراق إلى ثالثة أنواع  "تلك الحاسبات أو الشبكات 
 نسا  على مجموعة من المبرمجين األذكياء الذين كانوا يتحدو واطلقت كلمة هاكر أسااختراق البريد، 

، جنحة اقتحامها، وليس بالضرورة أن تكون في نيتهم ارتكاب جريمة أو حتى ناألنظمة المختلفة ويحاولو 
تهم. إال أن القانون اعتبرهم دخالء تمكنوا من ايعتبر نجاحا  لقدراتهم ومهار ولكن نجاحهم في االختراق 

  .دخول مكان افتراضي ال يجب أن يكونوا فيه
 :تقنيات الحماية 

وبالتالي تساعد , هناك عدة تقنيات حديثة تتخذ لحماية ممتلكات المنظمة من معلومات وبرامج 
 :كافة التعامالت اإللكترونية ومنها على تحقيق األمن المعلوماتي وزيادة الثقة في

 جدران النار (Fire Wall:)  أمن االنترنت، عن طريق بناء بوابة أو و عبارة عن نظام حماية
ويكون جدار الحماية الناري إما برنامجا  أو  حاجز عازل بين الشبكات الداخلية وشبكة االنترنت.
 .(5..6،النجار ،شحاته )جهازا  يستخدم لحماية الشبكة والخادم من المتسللين

 التشفير((Encryptionستخدم مفاتيح تشفيرت: و  Encryption النصوص المرسلة وفك
الشفرة من قبل صاحبها والمسموح له بتسلمها، وتستند هذه المفاتيح إلى صيغ رياضية معقدة 

العملية في شكل خوارزميات وتعتمد قوة وفعالية التشفير على نوعية الخوارزميات، ومازالت تلك 
تتم بواسطة مفتاح سري يعتمد لتشفير النصوص وفي نفس الوقت لفك تشفيرها وترجمتها إلى 
وضعها األصلي باستخدام نفس المفتاح السري، وهما مفتاحان األول: المفتاح العام؛ والثاني: 

 (.6.46)حسنين، رجب ،المفتاح الخاص
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9
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 التشفير عملية ( يوضح3/9/8) رقم شكل

 
 .5 عدد .Cybrarians Journal -والحلول، المخاطر: اإللكترونية المعلومات شبكات أمن(. 6.46) الحميد عبد رجب حسنين،المصدر: 

 :الفيروسات Viruses 
 وتتكاثر طرق، بعدة الحواسيب بين وتنتقل بالحواسيب مضرة خبيثة حاسوبية برامج وهي

 حتى معينة، حادثة أو بوقت عمله يبدأ ما منها للفيروسات أنواع وهناك. أخرى ملفات على باالعتماد
 نفسها على تعتمد والتي الديدان،: أمثلتها ومن ما، يوم في ستعمل التي للفيروسات تقويم هناك أصبح
 لشن الحاسوب الستغالل خفي بشكل النظام في تكمن التي طروادة وأحصنة بسرعة، وتنتقل لتتكاثر
 (.4..6)الغثبر، وآخرون،  عليها والتجسس أخرى حواسيب على الهجوم

 البرامج من احتياطّية بنسخٍ  باالحتفاظ الفيروسات، من أجهزتنا حماية الخطوات ببعض ويمكننا
 على للفيروسات مضاد برنامج وتحميل الّضياع، من حمايتها لضمان أجهزتنا على المهّمة والمعلومات

 (.6.41)شيشاني، نوار،  باستمرار وتحديثها الحاسوب جهاز

وسيلة سهلة  حيث أنها (،اإلنترنت)هي الشبكة العنكبوتية  ،اآلنللفيروسات أهم طرق االنتقال و 
ما لم تستخدم أنظمة الحماية مثل الجدران النارية وبرامج الحماية من  ألخرالنتقال الفيروسات من جهاز 

 ويأتي ،المرنة سابقاالفالش واالقراص الضوئية و  اكرةذ :مثل ،ثانيا وسائط التخزين ويأتي ،الفيروسات
 مخزنة على ،تنتقل الفيروسات إلى نظامك عند استالمه ملفاتقد و  ،أيضا ضمن رسائل البريد اإللكتروني
تعمل الفيروسات بطبيعتها على تعطيل عمل الحاسوب أو تدمير . و اقراص مرنة أو اقراص مضغوطة

وأنواع تعمل على اشغال المعالج بحيث  ، وأنواع تعمل على تشغيل برامج غير مطلوبة وبرامجه،ملفاته 
أو  ،رقام حسابات وكلمات السرأ :مثل ،تبطئ سرعة الحاسوب أو سرقة بيانات من حاسوب المستخدم

  (Factory Pro trial version,2011). ارقام بطاقات االئتمان
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 المبحث الثاني: التميز المؤسسي 8-8

 تمهيد: 8-8-9     
 أو العلمية سواء الحياة نواحي جميع في وسريع ا هائال تطور ا األخيرة اآلونة في العالم شهد

 المعرفة، لثورة نتيجة مختلفة تحديات وواجه التطورات، بهذه تأثر العلوم من كغيره اإلدارة وعلم العملية،
دارة واأليزو واإلنترنت االلكترونية والحكومة المعلومات وتكنولوجيا العولمة مثل . وغيرها الشاملة الجودة وا 

 كيفية في وأثرت الخاص، أو العام القطاع في سواء جد ا سريعة اإلدارة حقل في التطورات وجاءت
 واالجتماعية االقتصادية للمتغيرات نتيجة الدولة دور فتغير اإلدارية، العملية مخرجات على الحصول
 اإلشرافي الدور إلى واسع، بشكل الخدمات تقديم وهو التقليدي الدور من المتسارعة والتقنية والسياسية
 االستخدام، أفضل البشرية الموارد استخدام في العلمي األسلوب اتباع في الحكومات اهتمام وزاد والرقابي،
 وظائف صياغة إعادة إلى الحاجة وظهرت المقدمة، الخدمة بمستوى واالرتقاء الحكومي، األداء لتحسين
 يتناسب بما المواطن ورغبات حاجات تلبية تستطيع حتى الجديدة، المعطيات ضوء في الحكومية اإلدارة

 تواجه التي والتحديات العالمية التحوالت خضم وفي .األخرى الدول في المقدمة الخدمات ومستوى
 الفرص استغالل إلى المنظمات سعي إلى يشير الذي(،  Excellence)التميز مصطلح ظهر المنظمات
 الهدف، وضوح يسودها مشتركة رؤية بإدراك وااللتزام الفعال، االستراتيجي التخطيط يسبقها التي الحاسمة،
 م(. .6.4)النسور، أسماء ، األداء على والحرص المصادر وكفاية
 للريادة وأن االقتصادية، التنمية في الزاوية حجر هو الرياديأن  (0..6) معروف هوشياروذكر      
 في يتمثل الريادي دور أن ذلك من واألهم ريادي، هو منظم أو مجدد أو مخترع، فكل كثيرة، أبعادا
   . اديةالري و الريادي لمفهوم جديدا بعدا لتعطي ،االقتصادية التنمية سير في تغيير أو تحول إحداث

سمة بارزة تتطلب منا أن نتميز في  األبداع  يعتبر العمل على دعم األبداع في هذه األيامان          
نفسه، ألن خلق الميزة التنافسية ال يتأتى اال في ظل تشجيع األبداع وريادة األعمال والذي ينعكس ايجابا 
على األداء المؤسسي، ومن ثم على أداء المنظمة في بيئتها الداخلية والخارجية، مما يولد ثقة لدى 

 (.0..6)حسن، حسين عجالن ، المنظمة بكل ثقة العمالء في التعامل مع تلك

 على يعتمد المعاصرة الظروف في ونجاحها المنظمات بقاءن الى أ، (2008) نجم وعبود، ويشير
 وتتوجه هذا أعمالها، في مضافة قيمة يحدث الذي التعلم وممارسة تعلم، منظمات إلى التحول على قدرتها
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 بها تصل جديدة محسنة وعمليات وعالقات، خدمات، أو منتجات إلى تعلمته ما تحويل نحو المنظمات
 من مكافأة إلى المنظمات اتجاه يفسر ما وهذا المنافسون، به يأتي مما وأسرع أفضل وبشكل السوق إلى

  .المتميز األداء به يكافئ الذي القدر بنفس التعلم، نحو يندفع
 أعضاء جميع من المتواصل والجهد واالعداد بالتخطيط ولكن ،التمني بمجرد يتحقق ال التميز أن       

، الواقع أرض على تحقق ما لتحقيق اإلدارة استشعار في مهما   دورا   الذاتي التقويم يلعب كما المؤسسة،
 تختلف لهذا م(. 5..6عوض، محمد احمد ،المستويات) كل على األفضل األداء لتحقيق وتحفيزها
 الخارجية، أو الداخلية بيئتها تشهدها التي للتحديات ومواجهتها للمتغيرات استجابتها مدى في المنظمات
 غير ةبيئ في والتنافس االستمرار على القادرة المتعلمة المنظمات لبناء التنظيمي ألهمية التعليم ورؤيتها
 .((Carmeli et al., 2008  مستقرة

 : مفهوم وأهمية التميز المؤسسي2-2-2

المؤسسي بالتكون في آخر ثمانينات القرن الماضي، وأخذ يتطور صعودا، ففي بدأ مفهوم التميز 
المؤسسي الذي  للتميز أوروبا على سبيل المثال كانت بدايات هذا الظهور من خالل النموذج األوروبي

م، والذي انتشر وأصبح مستخدما في العديد من دول 4446بنيت عليه الجائزة األوروبية للجودة عام 
وكان هذا النموذج تاليا لنماذج أخرى في ادارة الجودة الشاملة كنموذج جائزة مالكوم بالدريج في  العالم، 

م، ولكن الحدث األهم في خروج التميز من عباءة 4402الواليات المتحدة األمريكية التي تأسست عام 
معايير النموذج ، حيث تم االستغناء عن كلمة "جودة" من معظم (م4444)الجودة الشاملة كان في عام 

الرئيسية والفرعية وتم االستغناء عنها بكلمة "تميز"، لقد ساعدت مرونة نماذج التميز المؤسسي على 
تطبيقاتها بنجاح في المؤسسات على اختالف أحجامها وساعدت هذه المرونة أيضا في أقناع المدراء 

ستين مهمتين جلبهما مفهوم التميز بتقبل مسؤوليتهم عن تطبيق التميز في المؤسسة، باإلضافة الى ممار 
المؤسسي، هما التقييم الذاتي: حيث تستطيع أي مؤسسة أن تقيم نفسها اعتمادا على معايير التميز، 
وتعرف في أي مرحلة هي، وعلى أي مستوى وما الذي يجب أن تقوم به لتصبح أكثر تميزا، أما الممارسة 

لمقارنة مع مؤسسات أخرى محلية إقليمية، أو عالمية الثانية فهي: المقارنات المعيارية وامكانية ا
 .(6.42)قاسم، راسل ، واالستفادة من خبراتها وممارساتها المتميزة
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تكمن  متكامل استراتيجي لبناء ركائزك التميز إلدارة الرئيسية المتطلبات( بأن 6..6ويرى حيدرة )
، والحقائق بالمعلومات االدارةو  ،الجودة ادارة نظام، و التخطيط نظام، و االستراتيجية هداف، واألالرؤية في
  .االستراتيجية القيادة، و المؤسسي االداء تقويم نظامو 

 يعكس التعدد وهذا واألبحاث، اتوالدراس الكتب من العديد من ينطلق المؤسسي التميز ان تعريف
 وقد المؤسسي، التميز مفاهيم لتحديد جهودها المعاصرة تركز اإلدارية المداخل جعلت التي المفهوم أهمية

 الذي يركز الفاعلية مفهوم حددت التي ةالمعاصر  اإلدارية المداخل ذلك في بما اإلدارية الجهود تواصلت
 هي التميز تحقق التي المنظمات، و المتعددة البيئية التغييرات ظل في الكلية المنظمة أهداف تحقيق على

 وتبعد، تطوره تريد أن ما لتحديد تطورها مقدار معرفة تحاول أنها بمعنى التطور، باتجاهات تهتم منظمات
ن، التطور هذا تنفيذ تؤخر التي التقنية المصاعب كل  امكانية من نبعت المؤسسي التميز ةأهمي وا 

 السريعة، التغيير معدالت تحقيق خالل من المنظمات يف للتميز الداعمة القوى بلورة في المنظمات
 على والقدرة بالجودة، الشعور تنامي ثم التنظيمية، والمكانة المكان وحفظ المحدودة، غير المنافسة وتحقيق
    .(2003، عادل )زايد،واالبداعات المعلومات في التكنولوجيا توظيف

 الممارسات أفضل على باستمرار المنظمات تفوق التميز المؤسسي بأنه(2003) زايد وعرف
 قدرات وتعرف والتفاعل، التأييد بعالقات معها والمتعاملين عمالئها، مع والربط مهماتها، أداء في العالمية

 المحيطة.  والبيئة بها الخارجية والقوة الضعف ونقاط منافسيها، أداء
 والتي الشاملة العمل طريقة بأنه المؤسسي التميز يعرف: الجودة إلدارة األوروبية للمؤسسة طبق او    

 أصحابو  المجتمع،و  الشركاء،و  الموظفين، ,الزبائن، (المصلحة أصحاب رغبات توازن إلى تؤدي
 الطلبة، احتياجات توازن يعني ذا، وهكمؤسسة البعيد المدى على النجاح احتمال زيادة أجل من (،األسهم

 إدارة في ممتازةال ممارساتوال ،المحلي المجتمع إلى باإلضافة االعتماد جهاتو  الممولين،و  الكادر،و 
      .(4..6العايدي،حاتم علي ،) األساسية المفاهيم من مجموعة على مبنية نتائج تحقيق أجل من المؤسسة

(، فكان له رأي آخر في تعريف التميز المؤسسي، وهو: ايجاد كل 6.44) Opexgroepأما 
الطرق التي تعمل وبشكل مستمر على صنع األعمال، لتحسين العمليات واألنظمة من أجل الحصول 

 ة العالية، وتخفيض الكلفة، وزيادة األمان.على النوعي

 تحقق التنظيمي والتفوق اإلداري اإلبداع من المؤسسي  حالة (، بأن التميز4..6السلمي) ذكرو 
 في وغيرها والمالية والتسويقية اإلنتاجية للعمليات والتنفيذ، األداء من عادية غير عالية مستويات
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نجازات نتائج عنه ينتج بما المنظمة،  العمالء، عنها ويرضى المنافسون، يحققه ما على تتفوق وا 
 .المنظمة في كافة المصلحة وأصحاب

 : عوامل وأبعاد التميز المؤسسي3-2-2

باختالف طبيعة وماهية عمل  تختلف األبعادالعوامل و  من مجموعة المؤسسي للتميز
هذه الدراسة تم أختيار ،حيث ان بعض المنظمات تعتمد عوامل تختلف من منظمة ألخرى، وفي المنظمة

هذه األبعاد المهمة بناء على حاجة الدراسة، والتي تبحث في طبيعة وبيئة التعليم العالي، وذلك بعد 
 األطالع على العديد من األبحاث والدراسات، حيث كانت العوامل التالية من األهمية بمكان لألخذ بها،

(، Human Resource(، والموارد البشرية)Strategy) (، واإلستراتيجيةLeadershipالقيادة ) وهي:
 Financial).المالية)(، و Operations(، والعمليات)Customersالعمالء )

  Leadershipالقيادة: . 9
 بجميع منظمة أي في القادة اهتمام ضرورة من تنطلق إدارية وفلسفة متميز، قيادي أسلوب وهي

 وفق العاملين مع بالتعامل واهتمامه القيادي، األسلوب نوع على االهتمام هذا يركز حيث فيها، العاملين
 في يساهم مما ومصداقية؛ شفافية وبكل ومساواة وعدالة واحترام تقدير بكل يعاملهم أصيلة، ومبادئ قيم

 وبما فيها، شركاء أنفسهم يعتبرون حيث لمنظمتهم، وحبهم والئهم من ويرفع ألدائهم اإليجابي األثر
 لسلوك والدافع الموجه، هي القيم باعتبار األخرى المنظمات مع ومقارنة للمنظمة تنافسية ميزة يحقق
 فريق أو فرد، يستخدمها التي القدوة تقديم أو االقتناع وهي عملية، (4..6)بدارنة، حازم علي ، األفراد
 مشتركة أهداف لتحقيق أو القائد، يريدها أهداف لتحقيق السعي على األفراد من مجموعة لخدمة قيادي
 (.0..6 ئد وأتباعه )سادلر، فيليب،القا بين

 لهم وتشجيعها األفراد، قدرات تنمية خالل من وذلك التميز، على مباشر تأثير لها العليا والقيادة
 والقدرة الفعالة، العمل وعالقات القيادية بالمهارة تميزها خالل من وذلك والتميز، اإلبداع نحو بالتوجه
 أفكار إلى للتوصل األفراد بين المنافسة بتشجيع واهتمامها التقليد، عن يبتعد الذي المتجدد التفكير على

 بفاعلية المتعلقة المعلومات تبادل يتيح مما األفراد، وبين بينها المباشرة االتصاالت ودعم جديدة،
 لمشاكلها، كما أن القائد جديدة حلول وابتكار اقتراحات إلى والوصول مناقشتها، على والقدرة المنظمة،
 ويحس ، األخطاء ويعي الواحد، الموقف في المشكالت من كثير رؤية يستطيع هو الذي المتميز
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 في والمشكالت القصور أوجه إلدراك حساسيتهم تزداد الذين األشخاص أن شك وال بالمشكالت،
 االحتمال فإن بذلك، قاموا فإذا فيها، والتأليف البحث، غمار لخوض فرصتهم تزداد كافة، المواقف
 .(Borghini, E.C. ,2005)التميز نحو أمامهم سيزداد

 في فاعل بشكل والمساهمة، الموارد وتوجيه استثمار على المؤسسة قدرة القيادة معيار يفحصو 
 كل في هامة فالقيادة لذلك ؛النتائج تحقيق الى وتهدف ،المواطن على تركز التي الوطنية هدافاأل

 على يعملون الذين ولئكأ هم القادة فضلأو  ،المؤسسي الهرم علىأ في فقط وليس المؤسسة مستويات
 تكون لن المؤسسات هذه مثل، رئيسها يتركها نأ بعد والتحسن االزدهار في تستمر مؤسسة ايجاد
 هيكلية همهاأ وركائز سسأ عدة على القادة معيار يقوم، و واحد شخص نشاط وأ وجود على معتمدة

 شأنها من التي ،االستراتيجية تهاوخط ،ورسالتها ،رؤيتها ذلك في بما، للمؤسسة االستراتيجي التخطيط
 وتحديد، للقياس ابلةق محددة هدافأ الى ترجمتها خالل من األهداف تحقيق على المؤسسة تساعد نأ

 (.5..6)أبو جمعة، نعيم حافظ ، التحقيقه الالزمة الزمنية واألطر اإلجراءات

تأتي القيادة من خالل دورها الفعال في جميع  أهميةأن  (،4..6السويدان، وآخرون )وذكر 
تحقق خالل  يبحث عن التميز في االلتزام بالنظام منوفي إدارة دفة الحياة في أي مجتمع  الحياة نواحي

بين تمثل حلقة الوصل األهداف، وأن القيادة فبدون قيادة راشدة يستحيل تحقيق  المنشودة،األهداف 
تحفيز ودعم األفراد وتوجيههم وهي ، المستقبليةاألفراد وبين الخطط المطلوب تنفيذها وتصوراتها 

توحيد وتنظيم جهود األفراد ، وتنسيقها من أجل ، و واإلشراف على أعمالهم من أجل تحقيق أهدافهم
 . حسن سير أعمالهم وتحقيق أهدافهم

 Strategy. اإلستراتيجية: 8
ويعني: علم الجنرال، كما يعني قيادة "فن  ،اإلستراتيجية إلى األصل اإلغريقيتعود جذور مصطلح 

الحرب" عند هذا الجنرال، لذلك فإن نقل المصطلح إلى حقل اإلدارة سيعني بصورة واضحة أنه "فن القيادة 
في  (. ومن هنا أصبحت اإلستراتيجية موضع اهتمام الكثير من الباحثين.6.4أمال، أو اإلدارة" )صيام، 
ال بل إنها أصبحت تحتل اليوم المواقع األولى من األهمية منذ دخولها المنهجي في  ،مجال اإلدارة عموم ا

 (.1..6إطار منظمات األعمال )الزعبي، ماجد، 
اعداد األهداف والغايات األساسية طويلة األجل  على أنها(، 4..6)عرفها عدون، ناصرو 
 وأنشطة وهي خططلموارد الضرورية لبلوغ هذه الغايات )واختيار خطط العمل وتخصيص ا .للمؤسسة
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" وأهدافها المؤسسة رسالة بين والتطابق التوافق من درجة خلق تضمن بطريقة وضعها يتم التي المؤسسة
 (.6.46)خير الدين، غسان مدحت، 

 ذي البشري المال رأس خالل من تتكون االستراتيجيةإن مرونة (،0..6وذكر السكارنة وبالل )
 تدفع الريادية والمنظمات اإلنتاجية، و العمل بأخالقيات االلتزام خالل من وذلك المنظمات، في األهمية
 تحقيق أجل من مطلوبتان المهارات و البشرية والمعرفة. للزبائن األفضل الخدمات تقديم أجل من العاملين
 البشري المال رأس في المستمر طويرالت أن إذ التنافسية الميزة لتحقيق المنظمات تحتاجها التي التغيرات
 . اإلستراتيجية في المرونة تحقيق في يساعد

ان خصائص االستراتيجية الفعالة والناجحة لها سمات وخصائص ناجحة، ذكرها عبد المطلب 
م(، بأنه يجب أن توضع االستراتيجية مع الوقت والبيئة، وأن تكون ديناميكية ومرنة تواكب 0..6)

لمنظمة، المتطلبات الحالية والمستقبلية، كما أن تنفذ االستراتيجية ما قد يتطلب اعادة النظر في هيكل ا
 يكون من المفيد األخذ بأكثر من استراتيجية في وقت واحد.وأنه قد 

  Human Resource الموارد البشرية: . 4
 واستراتيجيات سياسات تبني العليا اإلدارات من تتطلب ومتغيرة، متجددة تحديات المنظمات تواجه

 في والمتجدد السريع للتغير ونظر ا الناجح، باألسلوب المنظمة أهداف لتحقيق التحديات، هذه مع تتكيف
 للموظفين الحرية مجال وفسح التفويض، أسلوب تتبنى أن العليا اإلدارات على يتوجب فإنه العمل، بيئة
 السلع تقديم بغية العليا، لإلدارة الرجوع دون المناسبة القرارات التخاذ اإلدارية، المستويات مختلف في

 التنظيم، وأهداف األفراد أهداف تحقيق يتضمن المؤسسي فالتميز وفاعلية، بكفاءة للمواطنين والخدمات
 التي الفرص واستغالل منطقي، بشكل والتفكير واتخاذها، القرارات صنع في المرؤوسين إشراك خالل من

 واقتدار، بكفاءة المؤسسة أهداف الجهود، لتحقيق تشتيت وعدم الرئيسة األهداف على التركيز تتطلب
 التعامل، في والمركزية الروتين عن التخلي إن إذ بها، المعمول والتعليمات واألنظمة القوانين وتحديث
 .(Cristina, et. Al., 2006)التميز يحقق

 واألنشطة الفعاليات أداءالموارد البشرية على أنها   (Armstrong, Michael, 2006)وعرف 
 بكفاءة اإلنتاجية من مستوى أعلى إلى للوصول والتحفيز والتطوير والتنظيم في التخطيط تتمثل والتي

 القدرات إعداد بكيفية تهتم التي الوظيفة تلك على أنها فعرفها(، 1..6ومحمد )أما بوزهرة و ، وفاعلية
 لهذه والتوجيه اإلشراف ومن األخيرة، هذه داخل المناصب مختلف على توزيعها وكيفية للمنظمة الالزمة
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 من الجانب وأنها ذلك .ووظائف واجبات من إليها أنيط بما قيامها جراء تستحقه بما وتعويضها، القدرات
 بها يستطيع التي الطرق وكذلك التنظيم، داخل وعالقتهم مجموعات، أو كأفراد بالناس يهتم الذي اإلدارة
 العاملة، القوى تخطيط التنظيم، تحليل:  األتية الوظائف تشمل وهي التنظيم، كفاءة في المساهمة األفراد
 االجتماعية الخدمات وتقديم العاملين، وتعويض مكافأة الصناعية، العالقات اإلدارية، والتنمية التدريب

 (.6..6)عبد الباقي، صالح الدين ، بالعاملين الخاصة والسجالت المعلومات أخيرا   ثم والصحية،
هذا العنصر لن تتمكن المنظمات  وبدون ،يعد العنصر البشري من أهم العناصر في المنظماتو 

ن امتلكت أضخم المعدات واآلالت واألجهزة لذا البد من تأهيل العناصر  ،من تحقيق أهدافها حتى وا 
 وهناك جملة من المتطلبات البشرية، حددها العالق. البشرية تأهيال جيدا وعلى مستوى عاٍل من الكفاءة

 فيما يلي: (م0..6)

  والبرمجيات  ،والمستقبلية من األفراد المؤهلين في نظم المعلوماتتحديد االحتياجات الحالية
 االنترنت. والعمل على

  والبرمجيات.استقطاب أفضل األفراد المؤهلين في مجاالت نظم المعلومات 
 . إيجاد نظم فعالة للمحافظة على األفراد وتطويرهم وتحفيزهم 
 ( التمكين اإلداري لإلفرادEmpowerment) ،الفرصة أمامهم للتعامل السريع مع  من أجل إتاحة

 . المتغيرات في البيئة التكنولوجية

أن االستثمار في العنصر البشري يعتبر هاجس المنظمات في عصرنا الحاضر، حيث تشير 
 ،الدراسات الحديثة إلى أهمية اإلستثمار في العنصر البشري من خالل العاملين واإلدارة على السواء

تحقيق الربح أو الخسارة، فهم يمثلون قوة فكرية ومعرفية تساعد في إدارة وتشغيل لمساهمتهم الفعالة في 
ذا كان المطلوب من المنظمات اليوم انتهاج اإلبداع ، فإن عليها أن تحافظ وبشدة على ما  المنظمات، وا 

ظمات وهو رأس المال المعرفي والمتمثل بالمورد البشري، فقد أصبحت المن الأتمتلكه من أهم  األصول 
)اتحاد الخبراء  اليوم بحاجة إلى استخدام طاقات المورد البشري اإلبداعية وعدم اإلكتفاء بقدراتهم الطبيعية

 (.1..6الدوليون، واالستشاريون

 Customers. العمالء: 3
 و تحدد التي المجموعة أو الشخص هو وعميل:. الخدمات أو البضائع يشتري الذي الشخص العميل هو

 رسمي غير بشكل األحيان بعض في يستخدم العمالء الخدمة، ومصطلح مستوى أهداف على توافق
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هو الشخص الذي يتيح للمؤسسة الفرصة كي و .(6.42المستخدمين ) معجم اللغة العربية،  بمعنى
الذي يعبر عن و هو الذي تعتمد عليه المؤسسة في التخطيط لحاضرها ومستقبلها، و تخدمه بشكل جيد، 

الذي يمنح ، و وتصبح مهمة المؤسسة أن تلبي له هذه الرغبات وتفي بهذه المطالب اومتطلباته ارغباته
المؤسسة القدرة على االستمرار وتحقيق النجاح، وقد يكون أحد أسباب خروج المؤسسة من السوق 

almasiamarketing,2017).) 
 سير خطة تحديد في قوة من يمتلكونه أصبحوا بما(، أن العمالء  1..6وأشار الكبيسي وعامر) 

 والمالئمة االنتاج، في والتنوع عملياتها، وتنفيذ المنظمات إستراتيجية تحديد في أكثر تأثيرا المنظمات عمل
 .العمالء وطموحات لحاجات المستمرة الوقت، واالستجابة في

 الوالء على الحفاظ أن إلى اإلشارة بمكان األهمية أنه من & Olenski (2015) Stevوذكر  
نما واحدة مرة به القيام يمكنك شيئا ليست العمالء مع  على تنطوي التي األحداث من سلسلة هو وا 

 تحتاج  حيث إلحاحا، األكثر حاجاتهم على بناء تكون العمالء العمالء، وأولويات مع إيجابية تفاعالت
 يحتاجون الذين العمالء إلى أكبر بسرعة الوصول من تتمكن حتى أولوياتها على الحفاظ المؤسسات

 واحد كل أن من التأكد يمكنك لهم، بحيث النظام ومتابعة منتظم فحص على المحافظة خالل من إليها،
 يعرفون ألنهم فائقة بعناية لهم االستماع بمكان األهمية من وأيضا اليوم، نهاية في راض العمالء من

 يعد لم اليوم، التنافسية األسواق وفي عليها. والعمل مفهومة، مالحظاتهم قضاياهم أو تكون أن معنى
 التواصل من المزيد بذل يجب أنه حقيقة ينكر من هناك وليس قائما، القديمة االستراتيجيات على االعتماد

 الخدمة، أو المنتج مع مشكلة لديهم كان اذا حال في التواصل دائم أنك علم على يكونوا حتى العمالء مع
 االتصال تضمن التي الحديثة الوسائل من العديد خالل من لعمالئك الفعل ردود على الحصول ويمكن
 .معهم الدائم

 إذا كفرصة أمامها المتاحة تفقد الفرص ما سرعان ( أن المنظمات6..4)  Coulsonوأوضح 
 قبل لديهم الرضا مستوى ويتغير العمالء متطلبات تتبدل حيث المناسب، وبالوقت بسرعة استغاللها يتم لم
 ألن العميل، ورغبات لمصالح الكافي االهتمام إعطاء من بد ال التغيير، لذلك نتائج المنظمات تجني أن

 المنظمة بسمعة الضرر يلحق قد بذلك المتعلقة والنتائج للتكلفة الكافي االهتمام إعطاء دون التغيير تقديم
 في بذلك اإلدارة اهتمام يفوق المنظمة تقدمة لما اهتماما يعطي قد العميل أن إذ العمالء؛ مع وبعالقتها
 من تتمكن لم إذا هدرا تذهب قد قدراتها وتحسين المنظمة تطوير في اإلدارة جهود أن األحيان، كما بعض

  قدم وقد. لذلك المناسبة الفرصة تظهر عندما واستخدامها القدرات هذه إلى الوصول
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Cheverton(6.4.،) لعمالء واختيارها تصنيفا الرئيسين العمالء حسابات مصفوفة مسمى تحت 
 األفقي البعد ويقوم للمنظمة، العميل جاذبية درجة الرأسي البعد يمثل أساسيين، بعدين في تتمثل المنظمة

 هذا عن وينتج. المنافسين مع بالمقارنة النسبية قوتها مدى أي للعميل، المنظمة جاذبية درجة على
 العمالء: من أنواع أربعة التصنيف

عمالء النمو و حيث تهتم المنظمة بهم وتنظر إلى أهمية التعامل في المستقبل.  :العمالء الرئيسين
العمالء المطلوب اإلبقاء و  مجاال لنمو المنظمة وزيادة أرباحها. ونالعمالء الذين يمثل : وهمالرئيسين
العمالء الذين قد يزودون المنظمة بالعائدات واألرباح لتتمكن من تحقيق طموحاتها وتوسعها  : وهمعليهم

وهم العمالء الذين قد يمثلون شريحة ضخمة بالنسبة للعديد : عمالء الفرصة المناسبةو  في مكان آخر.
 من المنظمات التي تحاول التركيز عليهم والوصول إليهم.

  Process العمليات: . 5
( العمليات بأنها: جميع األنشطة والفعاليات الداخلية الحيوية 4..6إدريس، وآخرون ،)عرف 

التي تتميز بها المؤسسة عن غيرها من المؤسسات التي من خاللها يتم مقابلة احتياجات وتوقعات 
 وطموحات المتعاملين.

فيمـا بينهـا،  بأنها: " مجموعة من األنشطة المترابطة (Bernard Froman, 2001) عرفها  كما
بواسـطة تدفقات مادية أو معلوماتية، والتي تتشارك من أجل تقديم منتج مادي أو غير مادي، ومعرف 

 بصفة واضحة" 

لتقديم منتجات  يفحص هذا المعيار اجراءات تطوير وتنفيذ العمليات التي تستخدمها المؤسسةو 
منها: المجاالت العديد من ا المؤسسة في ساسية من خالل قياس فاعلية االجراءات التي تتبعهأ وخدمات

و الخدمية داخل المؤسسة أادارة العمليات االنتاجية الخدمة، و و متلقي أتحديد متطلبات المستفيدين 
ادارة ، و التغذية الراجعة)و مالحظاتهم أخذ بآرائهم كسب رضا المستفيدين واألو  ،هدافهاألتتمكن من تحقيق 

، و خدمات تحتاجها المؤسسة بطريقة كفؤةأالعالقات مع الموردين ومقدمي الخدمة لضمان تقديم منتجات 
 (....6)السلمي، علي ، القدرة على التحسين المستمرو 

 على الحصول  يتم وعندما والخدمات، للسلع مستهلكين بمثابة يعدون كافة المتعاملين فئات إن
 إلى  يلجأون المتعاملين هؤالء فإن توقعاتهم، من تزيد أو المتعاملين فئات حاجات تلبي ال سلعة

 ما شيئ ا أن على مؤشرا يعد النتائج هذه إلى اللجوء فإن التميز إدارة ظل وفي معهم، للتعامل المنافسين
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 خطة إلى تفضي  األعراض وهذه الخدمات، أو المنتجات هذه إلنتاج أدت التي العمليات في خطأ يتم
    (. 0..6)النعيمي، وآخرون،  القصور. نواحي أو األخطاء هذه لتصحيح عمل،

 العمليات هذه أيضا وتسمى: التشغيلية العمليات: وهيكما أن هنـاك ثالثة أنواع من العمليات       
 من بداية الخارجي، الزبون يشتريه الذي أي بالمنتج ، باإلنتاج مباشرة تساهم وهي اإلنجاز، بعمليات
 الشراء، والتطوير، البحث المنتج، حياة بدورة العمليـات المرتبطة أي ، اإلشباع غاية إلى حاجياته تحديد

 من النوع وهذا:  اإلدارة وعمليات  (Pierre,et. al.,2004 ). البيع بعد خدمات ، اإلمداد اإلنتاج،
 إلى الخارج من أو العمليات من المعلومـات اآلتية بتحويـل ، العمليات جميع قيادة هدف لها العمليات
 إلى المؤسسة بقيادة تسمح كما العمليات جميع التكامل بين وضمان بتوجيه وتسمح وتوجيهات، أوامر
 األنشـطة كقيادة المتبعة؛ األهداف مع مترابطة القرارات مـن أن والتأكد إيجابا، التطور على قدرتها تحسين
دارة  الالزمة الوسائل تقديم هدفها التي: الدعم . وعمليات,Michel, et. al )5..6) المستمر التحسين وا 
 التكوين، مثل الوظائف ببعض مرتبطة وهي عادية، بصفة نشاطها وتسـاعدها بممارسة العمليـات، لباقي

 والصـيانة، والمعلومات، والتركيبات المالية، والموارد البشرية، اآللي، والموارد واإلعالم
 .,Hans, et. al)5..6)والمهارات

  Results . النتائج:6
ُة: رَّاء   وهينتائج ثمرُة الشيء، وجمعها  النَّتي ج  ما ي ترتَُّب على شيء أو ما ي ْحُدُث في أ ْعقاب  شيء من ج 

 .(6.40، غير ه ) معجم المعنى الجامع
أي أنها تغييرات تحدث نتيجـة  بين السبب واألثر عالقةناتج عن  ،يمكن وصفة وقياسه تنمويتغيير هي و 

 تنفيذ أنشطة المشروع، حيث تمر هـذه التغييـرات بعـدة مراحـل متزامنـة مـع مراحـل تنفيـذ المشـروع المختلفـة)
 (..6.4سوانسون،هولتون،

واإلنتاجية، هي مؤشر  .اإلنتاجية تعني تحقيق اكبر نسبة من المخرجات من قيمة محددة من المدخالتو 
اإلنتاج المختلفة على تحقيق مستوى معين مـن المخرجـات، قياسـا  بالمدخالت التي يوضح قدرة عناصر 

 .(www.mne.gov.ps) .تم استثمارها للغرض اإلنتاجي

بعض المنظمات تعمل عند استحداث خدمة جديدة أو عند تطوير خدمة ، ان (6.42) وذكر عبد العزيز
منتج ما على استخدام المنظور التقليدي لسلسة القيمة الذي ينطلق من تحديد المدخالت ثم  حالية أو

تصميم العمليات أو األنشطة ثم الوصول إلى المخرجات إال أنها رغم ذلك أحيانا  وفي نهاية دورة حياة 

http://(www.mne.gov.ps/
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النتائج مفهوما  متقدما  يقدم األداء المؤسسي الموجه ب، و الحلقة ال تحقق نتائج إيجابية وتبوء الجهود بالفشل
في مراحله  أالذي يبد، ييمثل النضج اإلداري للمنظمات كونه يعتمد على التخطيط المؤسسي العكس

األولى من التخطيط بطريقة مقلوبة ينطلق من المرتكز الرئيس وهم أصحاب المصلحة سواء مستفيدين أو 
جاتهم أو المشكالت التي يواجهونها عمالء أو موظفين أو مجتمع من حيث تحديد متطلباتهم واحتيا

سعادهم   وتحويلها إلى أثر للجهود الذي سيتم بذلها ونتيجة  نهائية بعيدة المدى تتمثل في رفع رضاهم وا 
وكسب والئهم للمنظمة وتحقيق األرباح والعوائد للمنظمة. ولكي نصل لذلك يتوجب على المنظمة السعي 

عض الفوائد المرحلية والتحسينات على المنظمة كزيادة اإلنتاجية لتحقيق نتائج متوسطة المدى تتمثل في ب
على سبيل المثال أو تقديم الخدمات إلكترونيا  لتوفير الوقت والجهد. أما النتيجة قصيرة المدى فتكمن في 

التطوير المخرجات األولية التي ستعمل عليها تلك المنظمة كتوفير طاقم مؤهل ومدرب لتولي عملية 
سلسلة النتائج بخالف ما تكتفي به الحلقة التقليدية وهي بمى س. وهذا ما ينتائج المنشودةوتحقيق ال

ن بعض المنظمات سواء  ا ،الوصول فقط إلى المخرجات الرئيسة من البرامج والمشاريع التي تنفذها
البرامج  الحكومية أو الخاصة تقوم ببناء الخطط التطويرية االستراتيجية والتشغيلية وتصمم العديد من

المختلفة التي قد ال يصل إلى المستفيد النهائي منها إال قليل األثر مما يتطلب إعادة النظر فيها وجعل 
التركيز على النتائج شعارا  للعمل واالستفادة من التقارير والمؤشرات المحلية والعالمية التي تصنف 

لمحققة ال بعدد البرامج والمشاريع واألنشطة المنظمات والدول في المجاالت المختلفة بناء  على النتائج ا
  .المنفذة

 : خصائص التميز المؤسسي4-2-2

 وهذا للقيم، تعددي مدخل :هما أساسيين مدخلين على يقوم أن ينبغي للتميز الواسع المفهوم ان
 الذاتي اإلنجاز فلسفة مدخل، و إدراكه األفراد بمقدور والذي التميز من عديدة أنواع طلب إلى يسعى

 (. 4..6العام) إبراهيم، يحيى ، التقدير موضع ليكون للمنظمة

 (Grote, Dick, 2002) وهي: ، الخصائص من بمجموعة تميزا، تحقق التي المنظمات تتمتع

 المؤسسي،  التميز مصادر أهم من يعد الصعبة االعمال قبول إن إذ الصعبة، األعمال قبول
 .الصفر من العمل وبدء العمليات وتحسين للمنظمات، السريع والتعلم النمو فرص حيث

 األخطاء، وتحمل ارتكاب إن إذ المنظمات، قدرة مستويات توضح فالمصاعب المصاعب، تحمل 
 .وتميزها المنظمة قدرات صقل في يسهم ومواجهتها، لألزمات المنظمة



76 
 

 العمل،  نطاق خارج الخبرات لديها يتوفر المتميزة المنظمات إن العمل، عن البعيدة الخبرات
 .األداء في التميز الكتساب الفرص، من العديد تقدم التي المجتمع خدمة وبالتحديد

 تكون أهميته األداء في التميز ألنشطة المنظمات في السائد المعياري النظام إن التدريب، برامج 
 .المنظمات تميز من تعزز التي التدريبية الفرص من مباشره تعلمه يتم لما بالنسبة أقل

 لتأدية  األساليب أفضل اختيار خالل من بها، الخاص التنبؤ نظام دقة تعزيز بها الدقة: ويقصد
 .المنظمة تميز على التأثير في التنبؤ دقة أهمية على يؤكد داخلي مناخ وبناء المهمات،

  عليه والتشجيع التميز تحفيز في بارز دور ولها كقدوة، تعمل القيادة إن إذ الكفؤة، القيادة توفر. 

 التميز المؤسسي في بيئة التعليم العالي للجامعات : 5-2-2

 كذلك وهو ،االخرين عن مختلف هو بما تياناألو  االبتكار يعني بيئة التعليم العاليفي  التميز
 المنتظم التخليو  ،داءاأل من اكثر وأ واحد في المنافسين من فضلاأل تكون نأ بمعنى تنافسية ميزة تحقق
 التفكير طرق من مجموعة التميز ثقافة؛ و ما هو جديد الى التوصل على المؤسسة وقدرة القديم عن

 والزبائن المستفيدين ومع جهة، من البعض بعضهم مع المؤسسة في الموظفين لمعظم والتعامل والسلوك
 ومن المحلي بالمجتمع المؤسسة عالقات معظم تغطي فهي؛ أخرى جهة من والمساهمين والموردين
)مصطفى، احمد  التميز ثقافة هي السائدة الثقافة تكن مالم اإلدارة في التميز يتحقق نأ جدا الصعب
 (.4..6سيد،

يواجه التعليم العالي تحديا  دائما  يتمثل بالتغيير المستمر، كالذي يواجهه المجتمع، وهذا راجع و 
والنمو في عدد الطلبة وزيادة إلى التطورات المتسارعة في مجال المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت، 

تنوعهم، والتحرك نحو المجتمع المعرفي، ووضع األطر لها ألن هذا سيساعد في تشجيع التميز في 
 وتحديد انعكاسات تلك المبادرات على النظام التعليمي ،التعليم العالي، وفي تطوير نظم المكافآت للتميز

( Raftery D.,2006 ). 
فإنها تحتاج إلى أن تتميز  ،بكفاءة في أسواقها عليم العالي أن تنافسولكي تستطيع مؤسسات الت  

بخدماتها لضمان رضا عمالئها الداخلين والخارجين على حد سواء. إن الثقافة الداخلية القوية التي تقّدر 
عمالء المؤسسة يمكن أن تساعد في تحسين دافعية العاملين، وخلق الوالء لديهم، والوصول لألداء 

  . (Kane,et al., 2004 )ع وتحقيق اإلبداع؛ لتحقيق ميزة تنافسية مؤسسيةالمرتف
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تسعى كغيرها من المؤسسات إلى البقاء والنمو في السوق، وتعمل على تطوير  الجامعاتو 
االستراتيجيات العامة وتنفيذها لتضمن لها تحقيق أهدافها. ولكن الجامعات أصبحت تواجه تحديات جديدة 

حديات المالية، والمنافسة المحلية والدولية، وضغوط متطلبات سوق العمل المتنوعة متزايدة منها الت
والمتغيرة. وبين سعي الجامعات للعمل وفق رسالتها وتحقيق أهدافها وسعيها لتحقيق المزايا التنافسية 

بب أنها تحتاج واستدامتها تزداد التحديات تعقيدا  بسبب الطبيعة القانونية والقطاعية للتعليم العالي، وبس
 .يزداد األمر صعوبةحيث للعمل وفق أسس مختلفة نسبيا  عما هو متاح لمؤسسات القطاع الخاص، 

 .(Arouet, F.M. ,2009 )فالتنافسية دائما  تجعل اإلنتاج والخدمة غير كفؤين
إن تحقيق الميزة التنافسية في مجال التعليم يتم من خالل خلق اإلدراك أو االنطباع بين 

يقدم بطريقة فريدة وجودة مرتفعة. إن  ،المتعلمين المستهدفين بأن ما يقدمه المساق، والبرنامج، أو الجامعة
هذا اإلدراك يسمح للمؤسسة أن تحصل على رسوم دراسية أعلى وذلك يمكنها أن تؤدي بطريقة أفضل من 

 (Elloumi, Fathi, 2004).المنافسين على مستوى العوائد دون تقليل التكاليف 
وألن هناك صعوبة بالغة تواجهها الجامعات في الحكم على جودة مخرجاتها فهي أحوج ما تكون 
إلى التركيز على جودة المدخالت والعمليات، وهذا سيضمن لها الحد األدنى من الحصول على جودة 

المطلوب  التحدي هو ما إذا كان باإلمكان الحفاظ على مستوى الجودةو األداء أو المخرجات المتوقع، 
أسواق جديدة، وتقديم منتجات جديدة، الى دخول اللمخرجات التعليم، ورفع األسعار، والبقاء في السوق، و 

العديد من الكليات والجامعات تقوم اآلن بإجراء تحّول هيكلي و أو تقديم مزيج من تلك االستراتيجيات، 
نفيذ تلك االستراتيجيات، مما يسهم في استراتيجي حول كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة لت

ن دمج االنترنت في االستراتيجية العامة للمؤسسة يجعل من هذه ، كما أتحقيق الميزة التنافسية للجامعة
 .(Porter, M. ,2001 ) ةالتكنولوجيا القوية الجديدة قوة محركة للميزة التنافسي

عشية في وستانفورد وكامبردج ال يحدث إيجاد جامعات النخبة العالمية مثل جامعة هارفارد ان 
ليلة أوضحاها، فالقضية ال تتصل باألموال، فخلق ثقافة التميز وتحقيق مخرجات ذات جودة مرتفعة 
تتطلب سنوات عديدة من العمل الجاد، كما أن هناك متطلبات على المستوى الوطني، وعلى مستوى 

وممارسة التميز في البحث والتدريس، وآليات تحقيق المؤسسة فيها، فقيادة المؤسسة، ورؤيها، وأهدافها، 
البعد العالمي للجامعة، وتوفير الدعم لكيفية قياس النجاح، ومؤشرات مخرجات التعليم كلها متطلبات هامة 

 (. (Salmi, J. ,2009 على المستوى المؤسسي
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 نماذج التميز : ماهية ومعايير6-2-2

نشأ مفهوم التميز للتعبير عن الحاجة إلى منهج شامل يجمع  ،مع تعدد األساليب اإلدارية
تغيرات متحقق لها قدرات عالية في مواجهة ال ،عناصر ومقومات بناء المنظمات على أسس متفوقة

واألوضاع الخارجية المحيطة من ناحية، كما تكفل لها تحقيق الترابط والتناسق الكامل بين عناصرها 
لح من مالكي اوتحقيق الفوائد والمنافع ألصحاب المص ،قدراتها المحورية ارواستثم ،ومكوناتها الذاتية

 (.6..6)السلمي، علي ، والمجتمع بأسره من ناحية أخرى ،المنظمة والعاملين بها والمتعاملين معها
 ملموسة نتائج إنجاز بكيفية يرتبط منهج على تعتمد إدارية وفلسفة فكري نمط كما أن التميز

 للمنظمة ملموسة نتائج إنجاز بكيفية يرتبط منهج على تعتمد إدارية وفلسفة فكري نمط لتحقيق للمنظمة؛
 في ككل، المجتمع أو المصلحة، أصحاب من سواء كافة، األطراف احتياجات إشباع في الموازنة لتحقيق
 (.4..6)الرشيد، صالح ،  المستمر والتحسين واإلبداع التعلم من ثقافة إطار

 ما منظمة تميز تصور ال يمكن أنه بمعنى للتجزئة، قابل غير وشامل كلي مفهوم كذلك والتميز
 أساسيتان سمتان والتشابك فالتوازن األخرى، المجاالت في األداء ينهار بينما معين؛ مجال في متميزة
في  التميز مرحلة متقدمة من اإلجادةويعد  (.6..6)السلمي، علي ، المنظمة قطاعات مختلف في للتميز

وخدمة  ،والنتائج ،تتضمن التركيز على األداء ،العمل واألداء الفعال المبني على مفاهيم إدارية رائدة
شراك الموارد البشرية ،وتطوير العمليات ،ة، واإلدارة بالمعلومات والحقائقيوالقيادة بفعال ،المتعاملين  ،وا 

 (2..6) درويش. وبناء شراكات ناجحة واالبتكار، ،والتحسين المستمر

 تحديد في المستخدمة األساليب التميز على أنه مجموعة فقد عرف نموذج( 2..6) أما زايد
 ومن التميز، معايير عليها يطلق التي المعايير من موضوعية مجموعة على باالعتماد التميز جوانب
ار يضم مجموعة نموذج التميز إطالمتميز. و  األداء لتحقيق المناسب الخليط تحديد يتم النماذج تلك خالل

التنظيمية، واإلبداع، واإلنتاجية،  والقيم ،والمعايير التي تركز على القيادة، والثقافة االتجاهات
)جواد  ، والخطط أو المعلومات، لتحقيق الممارسات األفضل واألداء الفعال داخل المنظماتواالستراتيجية
 واكتشافويساعد الفرد على التفكير بعمق في منظمته، ويستهدف التحسين المستمر، (، 0..6والخرشة ،

 ( أن نماذج4..6وبين زايد)   (،(Midhurst,et al., 2006 تحتاج إلى مزيد من التطوري المجاالت الت
 وظيفي دور ألداء الالزمة والخصائص والمعارف المهارات تحدد التي الوصفية الوسائل عن تعبر التميز
 االستراتيجية.  أهدافها تحقيق على المنظمة يساعد بما المنظمة، داخل الكفاءة من عالية بدرجة معين
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 معايير قياس التميز  -
تعرف المعايير بانها مستويات للحكم على أهمية أو قيمة مخرج من المخرجات سواء كانت ساعة أو      

 معايير األداء، أو معايير القيادة، أو معايير الجودة، والمعيار هو مقياس يحدد الصفات :خدمة، مثل
ومعايير قياس التميز هي مجموعة   (،0..6)عقل،أمل ، والخصائص الواجب توفرها للحكم على األشياء

بحث عن أفضل السمات الكيفية والكمية لتميز األداء، كما أنها تحدد مجاالت التميز المتوقعة من خالل ال
)زائيري، محمد الممارسات في عمليات النشاط بدال  من العمليات القائمة والتي تؤدي إلى األداء المتميز

،6..2.) 
 جوائز ونماذج التميز     -

من خالل اطالع الباحث على الدراسات والكتب واألبحاث وجد أن هناك الكثير من جوائز التميز 
ث بدراسة جائزتين من جوائز ونماذج التميز المؤسسي، يعتبرها في مختلف المجاالت، وسيقوم الباح

 مركز نموذج الباحث من األهمية بمكان بحثها ودراستها والكتابة عنها، وهي: ، واحدة محلية، وهي "
الهاشمية"، وأخرى على المستوى العالمي، وهي "نموذج  األردنية بالمملكة للتميز الثاني عبداهلل الملك

 ديمنج".وجائزة  
 الهاشمية األردنية الحكومي بالمملكة األداء لتميز الثاني عبداهلل الملك جائزة نموذج 

 المواطنين خدمة في الحكومية والمؤسسات الدوائر أداء وتطوير نوعية، نقلة إحداث إلى تهدف
 المواطنين، مع والشراكة التواصل وتفعيل األداء تحسين عليها التي يترتب المؤسسة وتحديث األردنيين،
 والدوائر المؤسسات بين اإليجابية التنافسية وتعزيز المتكاملة، واألسرة الفريق الواحد، بروح معهم بالعمل

 التي التميز ثقافة وتوليد والجودة، واإلبداع، المتميز األداء بمفاهيم الوعي نشر عن طريق الحكومية،
 جائزة يمثل تذكار ا عليها، الحائزة للجهة تمنح الجائزة إن. المثلى للممارسات عالمية على أسس ترتكز

الملك  الجاللة صاحب بتوقيع موشحة وتقدير شكر وشهادة والشفافية، الحكومي األداء لتميز الملك عبداهلل
 أفضل منظمة، وجائزة دائرة، أفضل جائزة: هي الجوائز من أنواع ثالثة إلى الجائزة وتنقسم الثاني، عبداهلل
 وأفضل موظف إشرافي، أفضل: فئات ثالث من موظف أفضل جائزة تتألف حيث موظف، أفضل وجائزة
 إعطاء إلى جماعي ا يهدف بناء يعد الجائزة برنامج إن. مساند موظف وأفضل وفني إداري موظف

ا المنظمات  يستند حيث األداء والنتائج، في وتميزها للمنظمات الناجح األداء لكيفية التطور دائم نموذج 
 نجاعته أثبت ولقد التحديث والتحسين، من مستمرة دورة في الشاملة الجودة إدارة مبادئ إلى النموذج
 (. .6.4المتغيرة )النسور، أسماء ، االقتصادية الظروف مع للتكيف وقابليته ونفعه
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 وذلك الهاشمية، األردنية المملكة في ،(2..6) عام للتميز الثاني عبداهلل الملك مركز وتأسس 
 للتميز، العالمية والنماذج يتفق بما واإلبداع، المتميز األداء بمفاهيم الوعى طريق عن التميز ثقافة لنشر
  :الشكل في كما التميز هرم نموذج بناء على المركز عمل وقد

 (4/6/6شكل رقم )
 نموذج التميز لمركز الملك عبداهلل الثاني للتميز

 

  الهدف                                              

  

 المثلى الممارسات أسس التركيز على النتائج                                              

 

 المعايير                

 العمليات                    المعرفة                    
                                             

 .2،ص2..6للتميز، الثاني عبداهلل الملك المصدر: مركز

النموذج على أنه يتطلب المعايير الخمسة للتميز المتمثلة في ) األفراد،  عمل آلية وتقوم
والمعرفة، والقيادة، والعمليات، والمالية(، وتوفر أساس الممارسات المثلى المتمثلة في )التركيز على متلقي 

 ، وتستند(.6.4بدر، الخدمة والتركيز على النتائج والشفافية(، مما يحقق التميز في المنظمة )آل مزروع،
 نقطة( .20)عليها توزع معايير خمسة على والشفافية الحكومي األداء لتميز الثاني عبداهلل الملك جائزة

 نقطة،( .40)والعمليات نقطة،( .40)والمعرفة نقطة،( .40)األفراد نقطة،( .40)القيادة"وهي: 
 (.2..6)مركز الملك عبداهلل الثاني للتميز، ( نقطة".40)والمالية

 جائزة ديمنج العالمية نموذج 
للعلماء  الياباني االتحاد خالل من( م4404) عام قدمت ،Demingديمنج ، جائزة         

 الرقابة على مجال في إنجازات من حققه ، لماEdward Demingاألمريكي  للعالم تكريم ا والمهندسين،

 ثقافة التميز

التركيز على 

 متلقى الخدمة
 الشفافية

 المالية القيادة األفراد
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 والمؤسسات األخرى اليابانيون، واألفراد اليابانية، المؤسسات: هي فئات لثالث الجائزة وتمنح الجودة،
 (.2..6)الضامن، روال،  العالم دول مختلف من

(، األساس الذي انطلقت منه فكرة نماذج التميز، وأنشأته اليابان Demingيعتبر نموذج ديمنج )         
إسمه بحركة الجودة م، وذلك تخليدا  لدور وجهود الدكتور ويليام إدوارد ديمنج، والذي إرتبط 4404في عام 

في اليابان، وتقوم مؤسسة ديمنج بمنح جائزة بإسمه للمنظمات التي تحقق إنجازات مهمة في مجال مراقبة 
(، وذلك وفق معايير النموذج الذي يركز على ضمان الجودة للمنتجات والخدمات، ويهدف TQCالجودة )

م الجودة الشاملة، والتقنيات اإلحصائية، النموذج إلي معرفة مدى نجاح الشركة في تنفيذها لسياسة تحك
 ”Kaizen“ويقوم النموذج على المفاهيم التالية: دعم قيادة اإلدارة العليا، والتحكم في العمليات، ونظرية 

وتعتمد ألية عمل النموذج على تقسيم معايير النموذج إلى ، في التحسين المستمر، والتخطيط المستقبلي
 . النتائج، و التنفيذ، و الدعم، و  التوجه ،((Eygelaar,S.J.D,2004 أربع مجموعات رئيسية هي:

 (8/8/8شكل رقم )
 (Demingنموذج ديمنج )

 النتائج              الدعم                           التنفيذ                                            التوجيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج ديمنج

 

 p201،6..1، Porter & Tannerالمصدر: 

السياسات -1  

التنظيم -2  

المعلومات -3  

 توحيد -4

 المقاييس

تنمية  -5

 الموارد البشرية

أنشطططططططططططططة  -6

ضططططططططططططططططططططططمان 

 الجودة

الصططططططططططيانة  -7

ومراقبطططططططططططططططططة 

 االنشطة

تحسطططططططططططين  -8

 األنشطة

المستقبليةالخطط  -10  

التأثير -9  
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( ...4وتستند جائزة ديمنج على المعايير العشرة للنموذج والتي تقاس من خالل توزيع)    

( .0%( لكل معيار على أال يقل نتيج كل معيار عن ).4( نقطة)..4نقطة على تلك المعايير بواقع)

ج %( من المجموع الكلي لمعايير النموذ.2نقطة وأال تقل النتيجة اإلجمالية لمجموع المعايير عن)

 (..6.4بدر، )آل مزروع، الرئيسة والفرعية التالية:

( نقطة، معيار توحيد ..4( نقطة، معيار المعلومات)..4( نقطة، معيار التنظيم)..4معيار السياسات)

( ..4( نقطة، معيار أنشطة ضمان الجودة)..4( نقطة، معيار تنتمية الموارد البشرية)..4المقاييس)

( نقطة، معيار ..4( نقطة، معيار أنشطة التحسين)..4المراقبة)نقطة، معيار الصيانة وأنشطة 

 ( نقطة...4( نقطة، معيار الخطط المستقبلية)..4التأثير)

 ةقدرات التعلم التنظيمي: المبحث الثالث  8-4

 : تمهيد8-4-9     
 بين المرونة يعني مما المعرفة، على تقوم ديناميكية عملية أنه على ةالتنظيمي التعلم إلى ينظر        
 مرة والعودة التنظيمي المستوى إلى ثم المجموعة، مستوى إلى الفرد من بدءا المختلفة، العمل مستويات
 من مجموعة تكوين يتم أن إلى وتكاملها وتبادلها للمعرفة األفراد اكتساب من العملية هذه وتتم أخرى،
 في الفرد يتعلمه ما إن حيث والثقافية، التنظيمية العمليات من يتجزأ ال جزء هي والتي الجماعية، المعرفة
المشتركة،  المعرفة قاعدة على المنظمة، في األعضاء باقي يعرفه ما على كبير حد إلى يعتمد ما منظمة
 السلوكي، أو المعرفي المستوى على يحدث أن ويمكن للمنظمة، رئيسيا استراتيجيا موردا تعتبر حيث
 المنظمة إجراءات على الحفاظ على تعمل مستمرة تحسين عملية إلى الداخلية التغييرات هذه وتؤدي

 ونقلها من خالل اكتسابها المعرفة معالجة على المنظمة قدرة  على قائمة تنافسية ميزة وتحقيق وتحسينها،
 .(Pilar, et al., 2005)وأفراد  كمنظمة أدائها تحسين على سلوكها، مما يعمل وتعديل ودمجها

بناء القدرات عملية تدخل خارجي مخطط ومنظم له، يبتغى تحقيق أهداف معينة لتحسين وتطوير أداء ان 
المنظمات في عالقتها باإلطار العمراني، واالجتماعي، واالقتصادي، والسياسي، والثقافي الذي توجد فيه، 

إعداد كافة األطراف  وهي عملية (.6..6)ريحان، ريمان،  وفى توظيف مواردها بما يحقق لها االستدامة
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المختلفة المشتركة في عملية التخطيط واإلدارة ليؤدوا أدوارهم المنوطة بكفاءة، في مجاالتهم ومستويات 
 (.(earthsumnet, 2002 أعمالهم من خالل التدريب والتعليم المستمر

طرف المقدم عملية بناء القدرات الناجحة، عمليات تتم في اتجاهين بين الطرف المتلقي للدعم، وال
للدعم، وبناء القدرات هو استجابة للعمليات المعقدة الالزمة إلحداث التغيير، كما تحتاج أنشطة بناء 
القدرات الفعالة إلى مهارات، وعاملين، وموارد، ويجب أن تحدث عملية بناء القدرات بشكل مخطط، وأن 

نية محددة )األكاديمية المهنية تركز على إنجاز تحسينات محددة في إطار مضمون معين وفى فترة زم
 (.6.46للمعلمين،

  ة: ماهية وتعريف قدرات التعلم التنظيمي2-3-2

القدرة "هي القوة ألي شيء )نظام، منظمة، أفراد( سواء أكان ذلك بشكل فردى أم مجتمعة، من 
فهي ليست أجل تنفيذ نشاط، أو أداء، أو إنتاج"، والقدرة يمكن تحسينها من خالل التعلم والتدريب، 

بالشيء الذي ال يمكن تحسينه. كما أن القدرة تساعد األفراد والمنظمات على أداء وظيفتها بكفاءة وفعالية 
 األنشطة على تنطوي ألنها معقدة ظاهرة والتعلم .(2..6)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،وبشكل مستمر

 الموظفين لدى التعلم منهجية من والهدف ي،النقد والتفكير المشاكل حل على القدرة مثل المعقدة العقلية
 ومعرفة شامل فهم لديهم يكون أن يمكن بحيث المتاحة، التعلم أدوات بأفضل المطورين تزويد هو

يعد التعلم من العناصر الهامة، فهو و  (Rehana,et al., 2011).المهنية بحياتهم صلة ذات ومهارات
اتخاذ القرارات أو التأثير على اآلخرين، فالتركيز على التعلم يعني اكتساب معرفة جديدة الستخدامها في 

)حسينة،  لعملية خلق المعرفة اجيد ايساعد المؤسسات على تطوير األفراد بما يؤهلهم ويعدهم أعداد
  .(6.40قلبو،

 التعلم قدرات التحديد، وجه وعلى المعرفة، تدفق عملية أنها على التنظيمية التعلم قدرات وتعرف
 واكتسابها المعرفة تقاسم على ويساعد يعزز الذي البناء أو الخصائص أو العمليات تلك هي التنظيمية

 خصائص، وهي(Cheva,et al., 2007). خارجها أو المنظمة داخل فعال بشكل واستخدامها
دارية، تنظيمية ومهارات وممارسات،  المعرفة وتوليد التنظيمي، التعلم عمليات تسهل التي العوامل أو وا 
القدرة على التعلم التنظيمي التي  هيأيضا و  .(Jerez P., et al., 2005) ودمجها ونشرها واكتسابها

تمكن المنظمة من تطبيق الممارسات اإلدارية األكثر مالئمة واألكثر دقة، والبناء واإلجراءات التي تسهل 
 .(S. W. Chou, 2003)وتشجع التعلم
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قدرة المدراء داخل المنظمة على توليد  بأنها:قدرات التعلم التنظيمي ,Ulrich, D) 4445عرف )و 
وتعميم األفكار ذات التأثير، والتعلم ال يمكن أن يحدث ما لم يتم تقاسم األفكار عبر الحدود الجغرافية 

ا توليد وتعميم األفكار يمثل القدرة على التعلم فقط إذا كانت األفكار له، حيث ان والهيكلية وفي وقته
 م األفكار من أجل تحقيقها. يد وتعميتول من خالل تأثير، وذلك

مصدرا لميزة تنافسية  ةقدرات التعلم التنظيميو ومن منظور استراتيجي، اعتبر التعلم التنظيمي 
 ،محتملة، ومفتاح النجاح التنظيمي في المستقبل، والمدراء يدركون أهمية التعلم من أجل النجاح التنظيمي

ودور القادة في المنظمة فيما يتعلق  ،ة تعزز اكتساب المعرفة ونقلها باعتبارها قيم أساسيةويخلقون ثقاف
بمساعدة الموظفين على التعلم واستخالص السلوكيات التي تتفق مع الثقافة والتجريب والتغيير، وأن يكون 

في  ،وفهم واضحة رؤية منظمةفي ال ستويات التنظيميةمختلف األفراد واإلدارات والمو لدى الموظفين 
نجازاتها،  االسهام كيفية  .(A. Ozan ,et al.,2014)المساعدة في تطويرها و في نجاح المنظمة وا 

 المشترك، الموقف وخلق المعرفة، اكتساب على المنظمة قدرة على تؤثر المختلفة النظر وجهات إن
 داخل ممكنة التعلم وقدرات المعرفة؛ اكتساب عملية أجل من المشترك، والهدف المشتركة والرؤية

 ادارة على التركيز المهم من وبالتالي ،"التعلم" قدرات على التركيز إلى المنظمة تحتاج حيث المنظمة،
 نجاح ويستند التعلم، قدرات تحديد خالل من تنافسية ميزة اكتساب أجل من وموظفيها البشرية الموارد
 .((Shoid,et al., 2011المنظمة  في التعلم قدرات وقيمة وقيادة ثقافة على التنظيمي التعلم

والتعلم التنظيمي  ؛كما ركز مفهوم التعلم التنظيمي االهتمام على العالقة بين التعلم الفردي والجماعي
أن تطوير قدرات التعلم التنظيمي في المنظمات الكبيرة هو ، و أكثر من مجرد تعلم مجموعة من الموظفين

لتعلم تعوقها المستويات الوظيفية المتعددة الموجودة في هذه أكثر صعوبة، حيث أن عملية ا
  . (Demetrius, David G,2012)المنظمات

 ة: أهمية قدرات التعلم التنظيمي3-3-2

قدرات التعلم عامال مهما في زيادة نمو وابتكار المنظمة، وقدرات التعلم التنظيمي هي  تعد
مجموعة من الموارد والمهارات الملموسة وغير الملموسة، والقدرة على الخلق، ومزيج من األفكار بطريقة 

، وقدرة فعالة في االتصال مع مختلف الحدود التنظيمية، ومن خالل أساليب إدارية وابتكارات خاصة
التعلم التنظيمي ، كما أن والفعالة المهمةالمدراء داخل المنظمة في زيادة اإلنتاج والجمع بين األفكار 

مفتاح النجاح للمنظمات، ألنه إذا كانت المنظمة ناجحة مع ضعف في قدرات التعلم، فإنها ال يمكن أن 
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يام، ومن ثم، فإن المنظمات التي نجحت تستفيد من جميع قدراتها في المجاالت البيئية المختلفة هذه األ
في المستقبل القريب، فقط هي التي استفادت من قدراتها التعليمية الكاملة لجميع الموظفين وعلى جميع 

 .(Bahadori,et al. ,2012 ) المستويات التنظيمية
رفة يمكن للتعلم التنظيمي أن يمثل القدرات في المنظمة، حيث تتمثل في اكتساب كفاءات ومعو 

جديدة بهدف االستجابة آلليات التغيير الداخلية والخارجية، وال يمكن استبدال التعلم التنظيمي أو 
هذه ، االستعاضة عنه بقدرات أخرى، كما أنه ليس من السهل نقله ألنه يتم تطويره تدريجيا في المنظمة

 .(Demetrius, David G,2012) القدرات  تنطوي على اكتساب المعرفة، وتقاسمها، واستخدامها

 وغير رسمية وهياكل عمليات تكون أن يمكن التعلم قدرات أن ((DiBella,A,1996 وبين
 وأنماط أنماط خالل من المنظمات، في والمهارات المعرفة واستخدام وتقاسم القتناء وضعها يتم رسمية،
 تحسينه أو األداء على للحفاظ المنظمة داخل( العمليات أو) القدرة" هو التنظيمي وأن التعلم للتعلم، مميزة
 الخبرة. إلى استنادا

تتمكن المنظمة من استخدام قدرات التعلم التنظيمية بنجاح، من المهم أن تكون المؤسسة  وحتى
منظمة بطريقة تسمح باستغالل هذه القدرات، وتطوير المؤسسات كنظم تعلم قادرة على تحقيق التحول 

 من نوع لتطوير حيوية كاستجابة اإلدارة من يتجزأ ال جزءا اآلن أصبح التعلم منظمة ، ومفهومالمستمر
 .(Demetrius, David G,2012) والمستقبلية الحالية البيئة في للنجاح الالزمة االستراتيجية القدرات

 إدارة توفر أن يجب تتطلب بعض األمور، حيث التنظيمية التعلم قدرات ان عملية تنمية وتطوير
شراك ودعمها العملية قيادة اإلدارة تتولى وأن التنظيمي، للتعلم حاسما دعما المنظمة الموظفين،  جميع وا 

 الحاجة التنظيمي، وأيضا التعلم في تسهم ال الفردية اإلجراءات فإن مشتركة، رؤية وجود عدم حالة وفي
نشاء بشكل المكتسبة المعرفة وتكامل نقل أساس التنظيمية، على المعرفة تطوير إلى  مجموعة فردي، وا 
 . (Pilar, et al., 2005)للمنظمة المستمر التعلم لضمان التنظيمية، المعرفة من

خرى تعتمد على سياسات المنظمة ، وتمثل هذه ألأن قدرة المنظمة على التعلم من منظمة 
السياسات النية في الحصول على معرفة جديدة من خالل الشراكة مع المنظمات، كما أن الخبرة مرتبطة 

بقدرات تكنولوجيا المعلومات، والتي ترتبط ارتباطا إيجابيا بأداء المنظمة، هذه المعرفة والمهارات  ضمنا
هي الموارد النادرة التي تلعب دورا مهما في تطوير قدرات التعلم، كما أن مستوى الخبرة والقدرة على 

لم، وذلك لخلق قيمة من استخدام تكنولوجيا المعلومات يؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على التع
المنظمات التي لم تستثمر قط في التعلم من و  المعرفة التكنولوجية التي تمثل القدرة التنافسية للمنظمة،
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ال تزال هناك و  Lau, Elaine, W. K, 2009).التجارب المختلفة سوف تجد صعوبة في القيام بذلك )
التعلم التنظيمي ينطوي على حركة كما أن  حاجة لفهم العوامل التي تسهم في تعزيز قدرات التعلم،

ونقل المعرفة ناجم عن تبادل الخبرات ، المعرفة من األمام والخلف على مختلف المستويات في المنظمة
والمنظمات المجهزة بشكل أفضل في التعامل مع أنشطة نقل المعرفة  ،بين الوحدات التنظيمية المختلفة

حياة في السوق التنافسية، ومحافظة المنظمة على معايير ثقافية، هي أكثر قدرة في البقاء على قيد ال
 .((Deshpande, Anant, 2012 تعزز نشر ومشاركة المعرفة واضحة،ومعايير اتصال 

لمنظمات أن تطور المهارات الالزمة إلدارة أي مهمة معينة بنجاح من خالل اتباع ليمكن و 
ظمات تعلم وتراكم المعرفة ذات الصلة إلدارة تلك عمليات معتمدة على مستوى المنظمة، ويمكن للمن

، يركز على عملية "التمكين" و "التطوير" و "الدعم" و "إزالة العقبات" ، حيثالمهمة من خالل التدريب
(.(Lau, Elaine, W. K, 2009 

 : أبعاد قدرات التعلم التنظيمية 4-3-2

يمكن افتراض أن حيث تلعب خصائص العمل دورا محوريا في المواقف اإليجابية مثل االنخراط، 
الموارد الوظيفية )الخصائص البدنية أو النفسية أو االجتماعية أو التنظيمية للعمل( تحفز المواقف 

( (Warr 2007 وقد وضع ،والرضا الوظيفي ،االلتزام التنظيميو  ،اإليجابية مثل المشاركة المعرفية
سلسلة من العوامل التحفيزية التي ترتبط والتفاعل مع بيئة العمل وتمثل هذه العوامل الفرصة للسيطرة 
الشخصية على عمل الفرد، وفرصة الستخدام المهارات الشخصية، والتنوع، واالتصال مع اآلخرين، 

تعلم قد تؤثر على األبعاد والداعم، والنظرة المهنية واإلنصاف، ويبدو أن بيئات العمل التي تسهل ال
باإلضافة إلى ذلك؛ من المنطقي أن  ،والرضا الوظيفي ،وااللتزام التنظيمي المشاركة المعرفية، :الثالثة

الموظفين الذين يعملون في سياق التعلم ستتحسن معرفتهم، والتفاعل مع أقرانهم، وبالتالي لديهم شعور 
وينظر إلى هؤالء الموظفين على أنهم مجموعة متنوعة من  ،باالنتماء إلى المنظمة، وتحقيق الذات

 (.(Andrés ,et al., 2017 المشاعر اإليجابية في العمل
نوعية الحياة مهمة كعنصر أساسي في مكان العمل، ويهدف معظم الناس إلى تحقيق ان  

السعادة في العمل و حالة أساسية من خالل إدارة أفضل في بيئة العمل،  ويعتبرونها ،السعادة  في حياتهم
والمنظمة ككل، ويتضمن المشاركة  ،كمشاعر سعيدة هي تجاه الوظيفة نفسها، وخصائص الوظيفة

كما أن الرضا الوظيفي يقلل من   (Fisher, C,2010). المعرفية والرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي
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اطف اإليجابية تسهل التعلم والعمل أن العو ، و التغيب عن العمل، ويحسن األداء الوظيفي واإلبداع والنتائج
وااللتزام التنظيمي يقيس التعامل مع   (. (Meyer,et al., 2002 الجماعي على المستوى الشخصي

المنظمة بتقييم الخصائص الوظيفية، والمرتبط مباشرة باألداء التنظيمي، ويتعلق الرضا 
  (Moorman, R.H., 1993).الوظيفي

أن هذه األبعاد الثالثة على التوالي، من خالل المشاركة ( إلى .6.4)  Fisher’sويشير
العمل(، والرضا الوظيفي المشاركة بالقدرة على ب)شعور خاص من الطاقة والتحفيز المتعلق المعرفية 

مشاعر حول ظروف العمل، مثل الراتب، الفرص الوظيفية أو العالقة ال يعبر عن)مفهوم رد الفعل الذي 
 Kahnالتنظيمي العاطفي )مشاعر المودة واالنتماء إلى المنظمة(. وعبر مع أقرانهم( وااللتزام

المشاركة الشخصية بأنها "تسخير أعضاء المنظمة" ألدوار عملهم: في المشاركة، يستخدم الناس (1990)
ويعبروا عن أنفسهم جسديا وعلميا وعاطفيا وعقليا أثناء أداء األدوار، مشيرا إلى أنه "السلوك الذي يعطى 

ووصف عنصرين جوهريين من المشاركة: أوال، الطاقات الشخصية في العمل،  ،ناس أنفسهم لعملهم"ال
 عن نفسه.  لتعبيرللشخص باوثانيا، العمل الذي يسمح 

 ة:يالمعرفالمشاركة  .9
تعود بدايات االهتمام بالمعرفة إلى بداية خلق اإلنسان إذ خلقه اهلل سبحانه وتعالى على الفطرة، 

)القرآن الكريم، سورة البقرة،  وهداه السبيل، يتبين هذا من قوله تعالى: "وعلم آدم األسماء كلها"ثم علمه 
وقد نمت المعرفة وتطورت مع نمو المجتمعات اإلنسانية وتقدمها، وعلى الرغم من ذلك لم   (54آية ،

ية التي ينظر إليها يكن هناك تصور واضح في آراء الفالسفة والمفكرين، وذلك الختالف خلفياتهم العلم
كل مفكر، والعالم أصبح يتعامل مع صناعات معرفية تكون األفكار منتجاتها، والبيانات موادها األولية، 

 (.6.45)القهيوي، ليث ، والعقل البشري أداتها

ومن الطبيعي أن يتواصل االهتمام بالمعرفة في عصرنا الحاضر بعد أن مهدت ثورة االتصاالت، وثورة 
، والتقنيات الطريق، وقربت المسافات، ويسرت السبل لتبادل المعرفة وتجديدها، وليس غريبا  المعلومات

في ظل هذه الثورات أن يتضاعف حجم المعرفة وكمها كل بضعة سنوات بعد أن كانت مضاعفتها 
 (. 1..6)الكبيسي، عامر، من الزمان اتستغرق قرن

زونة قبل كل شيء في عقل الفرد نفسه، ان المعرفة ذات وموضوع، فهي ذات ألن المعرفة مخ
وفي الوقت ذاته تعد المعرفة موضوعا عندما تكون مستقلة عن الفرد، أي عندما توجد في المراجع والكتب 
والوثائق والمخطوطات وغيرها، وفي الحالتين فان المعرفة كذات ال تنفصل عن المعرفة كموضوع، اذ أن 
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لمعرفية المختلفة، هي معرفة للذات اإلنسانية التي تصبو نحو المعرفة المكتسبة من مصادر األوساط ا
 (. 2..6)ياسين، سعد غالب،  تحقيق أهدافها وآمالها وأحالمها

وتعتبر المعرفة الموجود الجوهري الذي يؤدي إلى نجاح دورة أعمال المؤسسات، والذي أدى إلى 
تسعي المؤسسات الحديثة وبصورة تحويل بيئة األعمال من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد حديث، حيث 

وتنامى دور المعرفة  (.6.40)حسينة، قلبو، مستمرة إلى بلوغ الكفاءة والفعالية، وتحقيق األداء المؤسسي
في نجاح منظمات األعمال مع مساهماتها في تحويل تلك المنظمات إلى االقتصاد العالمي الجديد، الذي 

رأس المال الفكري والمعرفي وعلى التنافس من خالل  بات يعرف باقتصاد المعرفة والذي يؤكد على
القدرات البشرية، فضال  عن دورها الحاسم في تحول المنظمات إلى مجتمعات معرفية، التي تحدث 

 (. 4..6)العلي، وآخرون،  التغيير الجذري في المنظمة لتتكيف مع التغير السريع في بيئتها

واألفكار والقواعد واإلجراءات التي تهدي األفعال والقرارات، وتعرف المعرفة بأنها: مزيج من المفاهيم 
معلومات ممتزجة بالتجربة والحقائق واألحكام والقيم التي يعمل بعضها مع بعض كتركيب فريد يسمح و 

دارة التغيير)ياسين، سعد غالب،  فيما عرفها ، (2..6لألفراد والمنظمات بخلق أوضاع جديدة وا 
(6..4Krogh. et al, عل )مثل الكتب  ،ى أنها البيانات ذات العالقة والمعلومات والمعرفة الواضحة

 واألفراد والمجموعات التي تكون المعرفة الضمنية تكونت لديهم من الخبرة الطويلة في العمل.

واألرقام،   مثل: الحقائق ،المعرفة " تبدأ كبيانات خام بأن (6..6)أبو خضير، إيمان سعود، وذكر   
وتكون تلك  تنظيمها وتصنيفها بصيغة معينة أو وفق إطار معين، فإنها تتحول إلى معلومات،وعندما يتم 

لالسترجاع  المعلومات جاهزة لالستخدام والتبادل في شكل وثائق أو قواعد معلومات، كما أنها قابلة
نة تتضمن معي بسهولة بواسطة تقنيات االتصال الحديثة، وعندما ترتبط هذه المعلومات بقرارات وأحكام

  المعرفة حكمة وخبرة وبصيرة العاملين في المنظمة، فإننا نستطيع أن نطلق عليها مصطلح
إن المعرفة هي الثروة الحقيقية للمنظمات كما هي بالنسبة لألفراد والشعوب والمجتمعات وهي 

اياتها التي وجدت بالتالي أداتها الحيوية في القيام بوظائفها ومباشرة أنشطتها من أجل تحقيق أغراضها وغ
نما فيما  (. 4..6)العلي، وآخرون،  من أجلها وتبرز أهمية المعرفة للمنظمات ليس في المعرفة ذاتها، وا 

حيث  تضيفه لها من قيمة وما تؤديه لها من دور في تحولها إلى االقتصاد الجديد المعتمد على المعرفة،
العتماد أشكال التنسيق والتصميم والهيكلة فتكون أسهمت المعرفة في مرونة المنظمات من خالل دفعها 

، أتاحت المجال للمنظمة للتركيز على األقسام األكثر إبداعية، وحفزت اإلبداع واالبتكارو  ،أكثر مرونة
أن إدارة المعرفة تكتسي أهمية في  (6.46)،وآخرونيرى عوض، و  (.6.44صالح الدين،، )الكبيسي
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تساعد األفراد إثناء أداء األعمال بتوفير الوقت من خالل تحسين  د:على مستوى األفرا  :ثالث مستويات
عملية اتخاذ القرارات وحل المشكالت وتعزيز مفهوم الروابط المجتمعة داخل المؤسسة، وزيادة فرص 

تنمية المهارات الوظيفية،  على مستوى جماعات الممارسة:، والمساهمة الفردية في تحقيق األهداف
تساهم إدارة المعرفة في  تنظيمي:المستوى العلى ، وبكات والعمل التعاوني والمشاركةتعزيز فعالية الش

 .قيادة االستراتيجية وتحقيق أهدافها ونشر أفضل الممارسات داخل المؤسسة
 االلتزام التنظيمي: .8

نجاز المنظمات أهداف تحقيق في كبير بشكل يسهم االلتزام التنظيمي  أقل) بكفاءة األعمال وا 
 فيها العاملين بقاء فترة زادت كلما أنه إلى باإلضافة بالعمل، االندماج خالل من (،وتكلفة وجهد وقت
 أن إلى تشير الدراسات من كثيرا   إن حيث المنظمة،في  إنتاجيتهم منيزيد  وذلك وكفاءتهم، خبرتهم زادت
وخارجه،  العمل داخل االجتماعية العالقات تنمية إلى يؤديو إنتاجيتهم،  من يزيد العاملين خدمة طول

 إن (Sutanto, Eddy, 2011).  اإلنتاجية مستوى ارتفاع وبالتالي بالمنظمة، النفسي وازدياد االرتباط
االلتزام التنظيمي يرتبط   ارتباطا   ماديا   ومعنويا بالفرد خالل من االقتناع واإليمان بأهمية أهداف ،منظمته 
مما على ينعكس أدائه نتاجيته   وااللتزام التنظيمي   االلتزام فهم وأن التنظيمي،  االلتزام مستوى حسب وا 

 ويميز الطاقات يبرز أنه كما وتعديله، وفهمه اإلداري السلوك تحليل على يساعد األفراد قبل من بالعمل
،األداء لذلك يعتبر التنظيمي  االلتزام   مؤشرا لتقييم العاملين أداء. ( Yeh, et al.,2012)  

 السلوكية النواحي من بعديد للتنبؤ األساسية المؤشرات أحد يمثل التنظيمي االلتزام كما أن
وخاصة، معدل دوران  ،العملوجذب كال من  المدراءوعلماء السلوك ،اإلنساني نظرا لما يمثله من كونه 
سلوكا فيه مرغوبا عبد( الباقي، صالح ،2004).الدين 

 وقبول وقيمها، المنظمة بأهداف ارتباط وثيق فهو (Rebecca,et al., 2013) وحسب 
واالستمرار في  بالبقاء القوية والرغبة المنظمة عن بالنيابة معقول جهد بذل في والرغبة والقيم األهداف

االلتزام التنظيمي يشير الى مصلحة الموظفين الى أن  ((Andrés ,et al., 2017يشير و  عضويتها.
بالمتغيرات التنظيمية الهامة كاألداء الوظيفي والروابط  وتواصلهم مع المنظمة، ويرتبط ارتباطا وثيقا 

المنظمة، ويرتبط االلتزام بالتكاليف المتوقعة للموظف إذا غادر  العاطفية وتحديد الهوية والمشاركة في 
الموظف بالبقاء فيه، ومشاعر االنتماء تجاه منظمته، ويقاس االلتزام التنظيمي  ر المنظمة، وهو الذي يشع
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الذاتي لألداء، والرضا عن المنظمة، وااللتزام المستمر باالستثمار الذاتي، والمعاشات  من خالل التقييم 
 .المتراكمة والخطة، وقابلية نقل المهارات التقاعدية 

 وحتى العشرين القرن من الثاني النصف مطلع منذ االلتزام التنظيمي بموضوع االهتمام بدألقد   
الوقت ،الحاضر إذ برز مفهوم االلتزام في السلوك التنظيمي في (، حيث.440) عام بدايات ركزت 
اغلب الدراسات والبحوث  تفسير على طبيعة وعالقة الفرد بالمنظمة   وفقا لتوافق القيم واألهداف بين 
(الطرفي .(Rowden, R. W., 2000  أصبح االلتزام التنظيميو من أكثر المسائل التي تشغل بال 
إدارة المنظمات، إال إن مفهومه العلمي الصحيح لم يحظ باالهتمام المطلوب من قبل المختصين في 
العالم الغربي إال في نهاية الستينات  السبعينيات وأوائل من هذا  ،ان  (. 4442القرن )خضير، وآخرون

 الذاتي االندماج لعملية السيكولوجية الطبيعة فهم في مساعدا   عامال  يعتبر  االلتزام بمفهوم المعرفة زيادة
  (. 4442 ،عبداهلل )الطجم،

 في ورد وقد مترادفين كونهما على اختلف لفظان ، Loyaltyوالوالء ، Commitmentوااللتزام
 ترجمة وهي بالعربية مترادفتان كلمتان أنهما على التنظيمي والوالء التنظيمي، االلتزام أدبيات من كثير
 القاموس في تظهر المصطلحين لهذين الحرفية الترجمة أن من الرغم على Commitment لكلمة

 عبداهلل الثمالي،) Loyalty  لكلمة  ترجمة هي الوالء بينما االلتزام، Commitment تعني حيث مختلفين
،  6..6  ،) وتم تعريفه من منظور نفسي على أنه: الربط النفسي الذي يربط الفرد بالمنظمة، مما يدفعه

 .((Qaisar,et al. , 2012  إلى االندماج في العمل وتبني قيم المنظمة
مع  العاملين أهداف تطابق على تدل واجتماعية نفسية حالة (،على أنه6.44وعرفه القاسمي وناصر)

المنظمة  وأهداف بقيم التمسك اآلخر، و الطرف اتجاه بواجباته طرف كل وشعور المنظمة أهداف
 (Joo &Shim,2010) ،  وعرفهفيها االستمرار في والرغبة عنها والدفاع أليها باالنتماء القوي والشعور

 من المتحققة المادية القيمة عن النظر بغض المنظمة وقيم بأهداف الفعال وتعلقه الفرد انتماء" بأنه
 التفاعل في الفرد يبديها التي الرغبة" بأنه WeiBo et al. 2010) عرفه ) حين في، المنظمة

 القوي باالرتباط الشعور بأنه عرف السياق نفس وفي ،"المنظمة أهداف تحقيق اجل من االجتماعي
الجهود  بذل في والرغبة المنظمة وقيم بأهداف األيمان خالل من الفرد بها يعمل التي للمنظمة والعاطفة

  (John, D., 2010).فيها عضويته على والمحافظة
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 التنظيمي االلتزام مفهوم أصبح وتنظيمهم، األفراد بين العالقة في التنظيمي االلتزام لدور ونظرا 
 العلماء من العديد اهتمام التنظيمي االلتزام فهم اجتذب السلوكية، وقد والعلوم اإلدارة في رئيسيا موضوعا

يعد االلتزام التنظيمي من الظواهر السلوكية و  .(Sow, Mouhamadou Thile, 2015)والممارسين
التي نالت اهتماما  متزايدا  من قبل العديد من الكتاب، لما يشكله من آثار كبيرة في نجاح المنظمة 

 المستويات، المتعدد التأثير خالل من تتضح التنظيمي االلتزام أهمية أن كماواستمرارها في بيئة األعمال، 
دورانهم  معدل انخفاض على ينعكس والذي الوظيفي، الرضا مستوى رفع في هميس المستوى الفردي فعلى

 الطائي وأشار (. 6.46)عبد الحسين، باسم ،األفراد لدى الوظيفي باالستقرار والشعور غيابهم ومستويات
 وثقتهم تماسك األفراد زيادة يحقق أن يمكن األفراد الى أن االهتمام ببناء االلتزام التنظيمي بين 2007 ))

 الفرد بين واألهداف بالقيم التوافق معدل ادازد كلما، و التنظيمي ررااالستق تحقيق وبالتالي بالمنظمة
 انخفاض، و واإلنتاجية األداء معدالت زيادة، و المعنوية لألفراد الروح ارتفاع إلى ذلك أدى والمنظمة
 .والغياب العمل نوراد مستويات

 الرضا الوظيفي: -3

 العقود أن إلى الباحثين من كثير يشير إذ العشرين القرن بداية مع الوظيفي بالرضا االهتمام بدأ
 هناك زالما أنه إال ،الوظيفي الرضا تناولت الدراسات التي تعدد من بالرغم البداية هي األولى الثالثة
 بمشاعر ارتباطه إلى يرجع والسبب المصطلح لهذا ومحدد واضح مفهوم أو تعريف تحديد حول اختالف
 أن حيث المختلفة، المواقف في األفراد مشاعر بتغير متغيرة ألنها تفسيرها يصعب ما غالبا التي الفرد
 يكون أن واما عمله عن راضيا   يكون أن إما فهو يعمل شخص هناك دام فما للعمل تميل البشرية النفس

الرضا ال يتحقق لدى الفرد نتيجة الوصول إلى هدف و  (.6.46)الصبحى، فوزية ، العمل هذا راض عن
أي أن الفرد يتحقق لديه  ،قدر ما هو نتيجة إدراك الفرد للجهد الذي بذله في سبيل تحقيق هذا الهدفبما 

 أحساس إيجابي بالثقة والشعور بالرضا عندما يشعر بتقبله للنتيجة المتوقعة مقابل ما بذله من اداء
 تحدث مراحل لعدة نتيجة الوظيفي الرضا طبيعة تحديد الضروريمن و  .(4444)المويش، سلمان، 

 فعل أورد نفسية، اتجاهات أو مشاعر، انه على العامل لرضا ننظر ال أننا وهي طبيعي، منطقي بتسلسل
 تسلسل وفق وذلك أخرى، عمليات حدوثها في تتسبب نتيجة الحاالت يعتبر تلككل  في فهو تقويمي،
 عند و إشباع إلى يؤدي واألداء لألداء، افع الد ديهل تتولد التي الفرد بحاجات بداية المفاهيم لهذه خطي

 (.5..6)الصيرفي، محمد ، الرضا يتحقق اإلشباع
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 تطور فإن للعامل، الرضا لتحقيق كافية وحدها المادية العوامل أن مضى فيما سائدا كان أن وبعد
 بل فقط بنية جسدية ليس العامل أن تأكد حيث العكس أثبتتالمجال  هذا في الميدانية والبحوث الدراسات

 مستوى الرضا تحديد في حقها المعنوية العوامل إعطاء إلى أدى ما وهذا أيضا، اجتماعية نفسية بنية هو
 . 2002))لبصير، شهرزاد، لدى العامل

 عالقة لها التي المتعددة المتغيرات بعض من يتضح ما هو النفس علم مصطلح في الرضاو
 واالرتياح بالقناعة الشعور النفسي هو الوظيفي والرضا متنوعة، اتمتغير  وهي ،ومفهومهُ  الوظيفي بالرضا
 واالنتماء والوالء الثقة مع العمل، وبيئة نفسه العمل مع والتوقعات والرغبات الحاجات إلشباع والسعادة
 فكلمة (.6.46)الصبحى، فوزية ، العالقة ذات والخارجية الداخلية البيئية والمؤثرات العوامل ومع للعمل،
 أيضا تعني وقد باالرتياح والشعور الرضا تعني التي (satisfactionالالتينية ) الكلمة من مأخوذة الرضا

 (.2..6)سهيل إدريس،  جاتالحا إشباع االشباع؛ أي
" بأنه يمثل حصيلة لمجموعة العوامل ذات الصلة بالعمل الوظيفي والتي (4442وعرفه الرشوي)

ورضا النفس وفاعلية في االنتاج نتيجة للشعور الوجداني  بارتياحتقاس اساسا  بقبول الفرد لذلك العمل 
 وظيفته مع الفرد فيها يتكامل التي الحالة "بأنه (.1..6)سلطان.وعرفه الذي يمكن الفرد من القيام بعمله

 النمو في ورغبته الوظيفي، طموحه خالل من معها ، ويتفاعل"الوظيفة تستغرقه إنسانا يصبح أو وعمله،
 .االجتماعية من خاللها أهدافه وتحقيق والتقدم،

 تلك المشاعر تحديد ويمكن أعمالهم تجاه العاملين مشاعر على يطلق الوظيفي الرضا مفهوم أن
)الباقي، صالح  نظرهم وجهة من العمل يوفره أن ينبغي وما الواقع في للعاملين العمل يوفر ما زاويتين في

ادائه،  اثناء الموظف يحمله الذي ايجابي ذاتي شعور الوظيفي هو الرضا وبالتالي (.6..6الدين، 
 وذلك العمل هدا في فعال يحصل عليه ما ومقدار عمله من الفرد يتوقعه ما بين بالتوفيق ذلك ويتحقق
 (.2012عشيط،، بلخيري)عمله  بيئة في توقعاته و احتياجاته إلشباع

أهمية الرضا الوظيفي على الصحة البدنية والنفسية للموظفين وتأثيره على اإلنتاجية والدوران  ان      
ذهنية، ويمكن أن يتأثر بتنوع اليشير الرضا الوظيفي إلى شعور الفرد أو حالته ، و والتغيب عن العمل

له تأثير على  الذيأبعاد العمل، وحالة البيئة المادية التي يعمل فيها الفرد، ودرجة اإلنجاز في العمل، 
 لعن مختلف جوانب العم أكثرميل الموظف إلی أن يکون راضيا أو و نوعية حياة الموظف، 

Nezaam,2005).)  االول لتحقيق توافقه الزمني  رضا الفرد عن وظيفته يعد االساسأهمية و
، مؤشرا  لنجاح الفرد في مختلف جوانب حياتهو  ،واالجتماعي، وذلك ألن الرضا يرتبط بالنجاح في العمل
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)أسعد، فمستوى رضا الفرد عن وظيفته له تأثير على مدى كفاءته في العمل وحرصه عليه
 .(4404،آخرونو 

 تقليديا ويرتبط وظيفية، خبرات أو وظيفة تقييم عن ناجمة إيجابية عاطفية حالة الوظيفي والرضا
 ويقيم  والسعادة، الفرح الوظيفة لخصائص نتيجة نفسه، العمل حول األحكام  إلى ويشير الوظيفي، باألداء

أن التعلم في مكان العمل له تأثير كبير على الرضا الوظيفي، مما   النتائج، كما أو الفرص أو الظروف 
 (.(Andrés ,et al., 2017الوظيفيالرضا   أهمية يسلط الضوء على أن فرص التعلم الوظيفي تزيد 

ان الرضا الوظيفي عند االفراد يمثل عامال  اساسيا  في توافقهم وتقبلهم لألحداث والمواقف الحياتية 
وعلى ذلك فإن انخفاض مستوى الرضا يدل على عدم توافقه النفسي و التأزم عند مواجهة  ،المختلفة

 من طويل مدى على رفيع إنتاج مستوى تحقيق يصعب أنه. و (4442)عبد اللطيف ، الضغوط الحياتية
 أن بد ال واحد آن في الرضا وعدم اإلنتاج زيادة بين الجمع أن إلى أشار كما ،االرض عدم ظل في الزمن
 فإن ثم ومن منتجاتها، مستوى تدني إلى إضافة المنظمة، في المستوى الرفيعة العناصر تسرب إلى يؤدي
 انخفاض في يتمثل ما منظمة في العمل ظروف تدني على الدالالت أوضح من بأن االتفاق من نوع ثمة

 (.6.46)الصبحى، فوزية ، العاملين لدى الرضا مستوى

 الدراسة متغيرات بين العالقة لرابع:ا المبحث 4-2

 تمهيد1-4-2 

 بين العالقة تفسير في قدرات التعلم التنظيمية دور على التعرف إلى الحالية الدراسة هدفت لقد
 االطالع تم الهدف هذا ولتحقيق ،الجامعات األردنية في خصائص أمن المعلومات والتميز المؤسسي

 بين ما بالعالقات ربطها ثم ومن سة،ار الد بموضوع المتعلقة السابقة والبحوث الدراسات من العديد على
 :التالية النقاط في تناولها تم والتي الدراسة متغييرات
 العالقة بين خصائص أمن المعلومات والتميز المؤسسي2-4-2 

تناولت الّدراسات السابقة موضوعات ذات صلة بموضوع الّدراسه الحالية وخاصة فيما يتعلق 
بمتغير أمن المعلومات، فبعضها تناول أهمية أمن المعلومات، وواقع هذا المتغير في المؤسسات، مثل 

ألجهزة ( والتي ألقت الضوء على األمن المعلوماتي في المواقع االلكترونية ل.6.4دراسة العتيبي )
األمنية، واألجهزة المدنية بمدينة الرياض، ومدى توافقه مع المعايير المحلية والدولية ، وقد تشابهت هذه 
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 ,Humaidiالدراسة مع الدراسة الحالية من ناحية المنهج المستخدم وهو المنهج الوصفي، ودراسة 
Balakrishnan, 2015))،  رة العمل في مجال الصحة لتأثير المعتدل لخبلوالتي هدفت إلى التعرف

(، حيث HISSPCالمهنية على العالقة بين عوامل نموذج سياسات سالمة أمن المعلومات الصحية )
 باإلضافةتشابهت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية كونها من الدراسات التي استخدمت المتغير الوسيط، 

ن الّدراسات السابقة ذات العالقة في تطوير م االستفادةإلى استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وقد تّم 
 أداة القياس المستخدمة في هذه الدراسة، ومقارنة نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة.

ومن خالل البحث واالطالع، تبين أن الدراسات السابقة تناولت موضوع أمن المعلومات ولكن  
ا الّدراسة الحالية من الّدراسات العربية القليلة والتي بمصطلحات مختلفة وربطه بمتغيرات أخرى، بينم

تبحث في أمن المعلومات في الجامعات األردنية وخاصة فيما يتعلق بأفراد مجتمع معين وهو العاملين 
تعرضت لبعض ( من الدراسات المهمة التي 2..6، وكانت دراسة الهادي)بوحدات نظم أمن  المعلومات

المعلومات،  علقة بأمن المعلومات، وقدمت الدراسة معايير أمن وشفافية نظمواألبعاد المت االعتبارات
، حيث تشابهت الدراسة مع الدراسة الحالية كونها طبقت على والطريقة اآلمنة لتنفيذ أمن المعلومات
دراكها  نظم وتأمين حماية علي العمل وضرورة المعلومات أمن مشكلة القطاعين العام والخاص، وا 

 أمن قصور إجراءات وعالج مالئمة، أمن وسياسات استراتيجيات واستنباط نقلها، وشبكات المعلومات
 ، والتي تشابهت مع هذه الدراسة من حيث البحث في أمن(6.45)نهادالبسيطة، وأيضا دراسة  المعلومات

وسرية المعلومات وأثرها على األداء  ،وتشابهت أيضا التنافسي من أجل الحصول على التميز المؤسسي
 وأن ،التحليلي الوصفي المنهج واعتمادهاالبيانات،  لجمع كوسيلة االستبانة ستمارةال هااستخدم حيثمن 
، ولكن اختلفت الدراستين في أن التنافسي األداء مستوى و معلومات وسرية أمن بين طردية عالقة هناك

، وكذلك التأمين شركات الحالية قطاع التعليم العالي للجامعات وهذه الدراسة طبقت على مجتمع الدراسة
والتي تشابهت مع هذه الدراسة بالتطبيق على مجتمع الدراسة في ، ( Victoria Mahabi,2010)دراسة 

حالة الموظف المستخدم ألمن المعلومات في الجامعات واستخدام االستبيان لجمع البيانات، وتطابق 
الحاجة إلى تقييم الوعي بأمن المعلومات مع التركيز على في الدراسة مع بعض نتائج الدراسة الحالية 

خالل النهوض بالتكنولوجيا والعمليات اليومية للجامعة وعدم اهمال المستخدمين وعي المستخدم من 
 Pim)6.45) ، ودراسة النهائيين لتكنلوجيا المعلومات والتركيز بشكل أكبر على سلوك المستخدم

Sewuster, ، اإلجراءات و  أمن المعلوماتوقيمة توضيح أهمية  والتي تشابهت مع الدراسة الحالية في
يشمل تركيز ا معمق ا على إنشاء وثيقة ، بحيث اتباعها من قبل المنظمات لضمان أمن معلوماتهاالواجب 
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، وضع أفضل الممارسات العالمية ألمن المعلوماتو  واضحة ومرنة وقوية ألمن المعلومات،سياسة 
 (George S. Antoniou, 2015) ، وكانت دراسة لمنظمات المعتمدة على المعلوماتل خاصة
تصميم سياسات فعالة ألمن ة بمكان حيث تشابهت مع الدراسة الحالية في التركيز على باألهمي

إلى التوجيهات واإلرشادات في اتخاذ القرار، والمنهجيات  ينالمعلومات في المنظمة، وحاجة الموظف
لمساعدتهم  ،المستخدمة في مسألة امتثال الموظف لسياسة أمن المعلومات، وفهم ومتابعة ومراقبة شروطه

في اتخاذ القرارات المناسبة بغض النظر عن خبرتهم، وأن تكون سياسة أمن المعلومات فعالة، وواضحة، 
أن الموظفين بحاجة إلى درجة أعلى في اتباع سياسات أمن و  ،وشاملة، ومرنة، وقابلة لالستخدام

ها ركزت فقط على سياسات ، واختلفت مع الدراسة الحالية في كونمعلومات تحقيق أكبر فائدة للمنظمة
 أمن المعلومات دون التركيز على خصائص أمن المعلومات، للحصول على ميزة تنافسية مؤسسية.

الحالية وخاصة فيما يتعلق بالتميز  الدراسةوتناولت الّدراسات السابقة موضوعات ذات صلة بموضوع 
المؤسسي وأبعاده الفرعية، مثل المؤسسي، فبعضها تناول أثر بعض المتغيرات على اإلبداع والتميز 

 اإلبداع على المعلومات تكنولوجيا استخدام أثر إلى التعرف( والتي ألقت الضوء 0..6دراسة خوالدة )
، وقد تشابهت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية من ناحية المنهج األردنية العامة المؤسسات في اإلداري

واستخدام األساليب , ، SPSSمج الرزم اإلحصائية المستخدم وهو المنهج الوصفي واستخدام برنا
إلى استخدام المنهج الوصفي  باإلضافةاإلحصائية المشابهة ومنها اختبار االنحدار البسيط والمتعدد، 

ة آل مزروع للتعرف إلى آليات التميز في أداء األجهزة األمنية، إذا سالتحليلي، وتم االستفادة من درا
لدراسة الحالية بالنسبة للمنهج المستخدم وهو المنهج الوصفي، واالستفادة من تشابهت هذه الدراسة مع ا

دراسة آل ، واألداة المستخدمة في هذه الدراسة، ومقارنة نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة
ر ، التي تشابهت مع الدراسة الحالية لتحقيق التميز ومواجهة التحديات المختلفة عب(8191مزروع، )

اتباع آليات التميز، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية الى مخرجات أكثر تميزا للعمل، وتشابهت أيضا 
باستخدامها للمنهج الوصفي في جمع البيانات باستخدام االستبانة، واختلفت الدراسة عن الدراسة الحالية 

دراسة وكانت  تمع الجامعات.بتطبيق الدراسة على األجهزة األمنية اما الدراسة الحالية طبقت على مج
من أهم الدراسات من حيث تشابهها مع الدراسة الحالية التي استخدمت المنهج  (.6.4النسور )

الوصفي واستخدام االستبانة وأيضا في تشابهها مع مجتمع الدراسة وهو بيئة التعليم العالي وفي الهدف 
وجود تأثير ذي داللة معنوية في تحقيق بتحقيق التميز المؤسسي، حيث تشابهت في بعض النتائج  ب

 لمجتمع الدراسة.التميز المؤسسي 
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 العالقة بين خصائص أمن المعلومات وقدرات التعلم التنظيمية3-4-2 

الحالية وخاصة فيما يتعلق  الدراسةتناولت الّدراسات السابقة موضوعات ذات صلة بموضوع 
الدراسات األجنبية، والتي توضح أن الدراسات  بقدرات التعلم، ويالحظ أن معظم الدراسات كانت من

 ( Pilar, et al., 2005)العربية لم تتطرق لهذا الجانب بشكل كبير في المنظمات، فكانت دراسة 
والتي بحثت في تطوير مقياسا  لقياس قدرات التعلم التنظيمي، حيث اتفقت من الدراسة الحالية في 

معامالت الثبات للمقياس، وقد استفادت الدراسة الحالية أيضا  من اساليب التحليل االحصائي واستخراج 
. وقد جاءت هذه الدراسة في بناء المقياس، باإلضافة إلى االستفادة من الجانب النظري لهذه الدراسة

(، والتي بحثت في العالقة ما بين قدرات التعلم التنظيمي وأداء  Lau, Elaine, W. K,2009دراسة )
تطوير مفهوم قدرات التعلم التنظيمي في هذه الدراسة لتشمل توافر التدريب، والخبرة التحالف، وتم 

الفنية، وتجربة التحالف، ومن خالل البحث واالطالع، تبين أن الدراسات السابقة تناولت قدرات التعلم، 
 في العديد وتشابهت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في أن هذا المتغير كان متغيرا  مستقال  

من الدراسات وأنه متغيرا  مؤثرا  في العديد من المتغيرات التابعة مثل االستراتيجيات. وتناولت الّدراسات 
الحالية وخاصة فيما يتعلق بمتغير أمن المعلومات،  الدراسةالسابقة موضوعات ذات صلة بموضوع 

ي المؤسسات، مثل دراسة العتيبي ، وواقع هذا المتغير فالمعلوماتفبعضها تناول أهمية نظم أمن 
( والتي ألقت الضوء على األمن المعلوماتي في المواقع االلكترونية لألجهزة األمنية، واألجهزة .6.4)

المدنية بمدينة الرياض، ومدى توافقه مع المعايير المحلية والدولية ، وقد تشابهت هذه الدراسة مع 
 ,Humaidiوهو المنهج الوصفي، ودراسة  الدراسة الحالية من ناحية المنهج المستخدم

Balakrishnan, 2015) بعنوان والتي هدفت التعرف إلى التأثير المعتدل لخبرة العمل في مجال .)
(، HISSPCالصحة المهنية على العالقة بين عوامل نموذج سياسات سالمة أمن المعلومات الصحية )

من الدراسات التي استخدمت المتغير الوسيط،  حيث تشابهت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية كونها
من الّدراسات السابقة ذات العالقة  االستفادةإلى استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وقد تّم  باإلضافة

في تطوير أداة القياس المستخدمة في هذه الدراسة، ومقارنة نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات 
 السابقة.
الطالع، تبين أن الدراسات السابقة تناولت موضوع أمن المعلومات ولكن ومن خالل البحث وا 

بمصطلحات مختلفة وربطه بمتغيرات أخرى، بينما الّدراسة الحالية من الّدراسات العربية القليلة والتي 
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تبحث في أمن المعلومات في الجامعات األردنية وخاصة فيما يتعلق بأفراد مجتمع معين وهو العاملين 
 ت نظم أمن  المعلومات.بوحدا

 والتميز المؤسسي العالقة بين قدرات التعلم التنظيمية4-4-2

الحالية وخاصة فيما يتعلق  الدراسةتناولت الّدراسات السابقة موضوعات ذات صلة بموضوع 
بالتميز المؤسسي، فبعضها تناول أثر بعض المتغيرات على اإلبداع والتميز المؤسسي وأبعاده الفرعية، 

 على المعلومات تكنولوجيا استخدام أثر إلى التعرف( والتي ألقت الضوء 0..6مثل دراسة خوالدة )
تشابهت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية من ناحية ، وقد األردنية العامة المؤسسات في اإلداري اإلبداع

واستخدام , ، SPSSالمنهج المستخدم وهو المنهج الوصفي واستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 
إلى استخدام المنهج  باإلضافةاألساليب اإلحصائية المشابهة ومنها اختبار االنحدار البسيط والمتعدد، 

ة آل مزروع للتعرف إلى آليات التميز في أداء األجهزة سمن دراالوصفي التحليلي، وتم االستفادة 
األمنية، إذا تشابهت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية بالنسبة للمنهج المستخدم وهو المنهج الوصفي، 

السابقة. واالستفادة من األداة المستخدمة في هذه الدراسة، ومقارنة نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات 
تبين أن الدراسات السابقة تناولت موضوع التميز المؤسسي ولكن بمصطلحات ومنها القيادة  حيث

، .(JACOB 2010)االستراتيجية وكيف تؤثر في األداء التنظيمي لمنظمات األعمال المبينة في دراسة
ؤال حيث عالجت هذه الدراسة الفجوة البحثية في مجال القيادة االستراتيجية من خالل االجابة عن س

الدراسة وهو كيف تؤثر القيادة االستراتيجية على االستراتيجية التشغيلية واألداء التنظيمي لمنظمات 
األعمال في جنوب أفريقيا، والتأكد مما إذا كانت بعض الخصائص التنظيمية تؤثر على القيادة 

اتيجي في المنظمات؛ وتحديد االستراتيجية؛ مع تحديد كيفية تأثير القيادة االستراتيجية علی التوجه االستر 
العالقة بين القيادة االستراتيجية والتميز المؤسسي. وتناولت الّدراسات السابقة موضوعات ذات صلة 
بموضوع الّدراسه الحالية وخاصة فيما يتعلق بقدرات التعلم، ويالحظ أن معظم الدراسات كانت من 

لم تتطرق لهذا الجانب بشكل كبير في الدراسات األجنبية، والتي توضح أن الدراسات العربية 
والتي بحثت في تطوير مقياسا  لقياس قدرات التعلم  ( Pilar, et al., 2005)المنظمات، فكانت دراسة 

التنظيمي، حيث اتفقت من الدراسة الحالية في اساليب التحليل االحصائي واستخراج معامالت الثبات 
ا  من هذه الدراسة في بناء المقياس، باإلضافة إلى االستفادة للمقياس، وقد استفادت الدراسة الحالية أيض

(، والتي بحثت  Lau, Elaine, W. K,2009وقد جاءت دراسة )من الجانب النظري لهذه الدراسة. 
في العالقة ما بين قدرات التعلم التنظيمي وأداء التحالف، وتم تطوير مفهوم قدرات التعلم التنظيمي في 
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توافر التدريب، والخبرة الفنية، وتجربة التحالف، ومن خالل البحث واالطالع، تبين هذه الدراسة لتشمل 
أن الدراسات السابقة تناولت قدرات التعلم، وتشابهت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في أن 

من المتغيرات هذا المتغير كان متغيرا  مستقال  في العديد من الدراسات وأنه متغيرا  مؤثرا  في العديد 
 التابعة مثل االستراتيجيات.

 كمتغير وسيط قدرات التعلم التنظيمية 5-4-2 

الحالية وخاصة فيما يتعلق  الدراسةتناولت الّدراسات السابقة موضوعات ذات صلة بموضوع 
بقدرات التعلم، ويالحظ أن معظم الدراسات كانت من الدراسات األجنبية، والتي توضح أن الدراسات 

والتي  (Pilar, et al., 2005)العربية لم تتطرق لهذا الجانب بشكل كبير في المنظمات، فكانت دراسة
حيث اتفقت من الدراسة الحالية في اساليب  بحثت في تطوير مقياسا  لقياس قدرات التعلم التنظيمي،

التحليل االحصائي واستخراج معامالت الثبات للمقياس، وقد استفادت الدراسة الحالية أيضا  من هذه 
 .الدراسة في بناء المقياس، باإلضافة إلى االستفادة من الجانب النظري لهذه الدراسة

ي بحثت في العالقة ما بين قدرات (، والت Lau, Elaine, W. K,2009وقد جاءت دراسة )
التعلم التنظيمي وأداء التحالف، وتم تطوير مفهوم قدرات التعلم التنظيمي في هذه الدراسة لتشمل توافر 
التدريب، والخبرة الفنية، وتجربة التحالف، ومن خالل البحث واالطالع، تبين أن الدراسات السابقة 

لحالية مع بعض الدراسات السابقة في أن هذا المتغير كان تناولت قدرات التعلم، وتشابهت الدراسة ا
متغيرا  مستقال  في العديد من الدراسات وأنه متغيرا  مؤثرا  في العديد من المتغيرات التابعة مثل 

 االستراتيجيات.
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

 

 

 نموذج الدراسة وتطوير الفرضيات :األول المبحث

 الدراسةواجراءات منهجية المبحث الثاني: 
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

 مقدمة 3-0

 إمكانية وبين ،تطبيقيو ونظري،  معرفي، تراكم من متحقق هو ما بين الربط حلقة هي المنهجية تعد

الدراسة،  أهداف تحقق منهجية إجراءات من يلزم بما الباحث قام لذا األعمال، منظمات في تجسيده

المؤسسي  أثر خصائص أمن المعلومات على تحقيق التميزبدراسة  االجراءات المتعلقة توضيح وألغراض

 :لاألو  لمبحث) ا المباحث التالية استعراض تم ،في الجامعات األردنية عبر قدرات التعلم التنظيمية

جراءات الدراسة منهجية: الثاني المبحث الفرضيات، وتطوير الدراسة نموذج  (.وا 

 األساس النظري للدراسة :األول المبحث1-3 

 الدراسة نظريات 1-1-3 

 في الجوهرية الفروقات وتوضيح استقصاء على تيجيةااالستر  اإلدارة مجال في البحوث غالبية تركز
ن المنظمات، أداء في واختالف تباين إلى يشير الذي األمر األعمال، منظمات بين فيما األداء  هذا وا 
 منافسيها، على فيها وتتفوق األعمال منظمة تحققها التي الميزة على جوانبه من الكثير في يرتكز التباين
 بنيت قد كانت إذا فيما سيما ال األحيان، معظم في تقليدها األخرى المنظمات على يصعب والتي
 محاوالت تيجية أوااالستر  التزاماتها تيجية أوااالستر  قدراتها أو القيمة متفردة المنظمة موارد إلى استنادا  
 مستويات وتحقيق ديمومتها على للعمل حققتها التي المنظمات أمام الفرصة يهيئ وبما المستمر التجديد
 الموارد دور تدعم التي النظريات من مجموعة ظهرت المنطلق هذا ومن ،المستمر المتميز األداء

)فرج اهلل،  (RBV).والكفاءات الموارد نظرية أهمها األداء، وتحسين التنافسية الميزة تحقيق في والمهارات
 (.6.42، أحمد
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  Penroseل الداخلي التطور نظرية: أوالا 

   قامت Penrose( والذي كان بعنوان4404بإصدار كتاب في العام )"The Theory of the 
Growth of the Firm" والذي هدفت من خالله الى توضيح الكيفية التي تحقق  خاللها من

    الى ان   (Barney,1991) المؤسسات النمو والتعرف على حدود ذلك النمو، ويشير بارني 
 Penrose  اعتبرت ما يحدث بداخل المؤسسة له من األهمية ما ال يقل عما  يحدث   في بيئتها

مادية(، وتضيف بأن نمو  )مالية، بشرية، الخارجية، كما وتعتبر المؤسسة حافظة للموارد االنتاجية 
اإلداري  المؤسسة يتحدد من خالل حافظة الموارد المنتجة التي تراقبها المؤسسة، وكذلك قدرة الجهاز 

ن، و على تنسيق واستغالل تلك الموارد  أن وتضيف للمؤسسة، النمو توليد على األقدر هي الموارد ا 
الموارد يمكن أن تختلف من مؤسسة إلى أخرى وبالتالي فهي غير متجانسة حتى في نفس  الصناعة. 

 ُتحّقق أن تستطيع االقتصادية المؤسسة أن إلى أشار Penrose بأن  ( 2011 ) ساسي بن ويضيف
 نحو الحالي نشاطها اتجه كلما مواردها تجديد على القدرة بفضل وذلك والمتواصل، المستمر النمو

 نتيجة جديد بشكل لتظهر االقتصادية الحياة من تختفي أن على القدرة المؤسسة لدى تتوفر كما التباطؤ،
 جديدة. أنشطة في الّسابقة الموارد لتوظيف

ر أن إلى Penrose  أشارت ولقد  ما المتواصل النمو لتحقيق وحده يكفي ال للموارد التام االستخدام ُمبرِّ
 والجماعية، الفردية والمهارات المعارف وتنمية اإلبداعية قدراتها تطوير على المؤسسة بقدرة يقترن لم

 تشخيص على وقدرتهم الكافية والخبرة للمهارات المسير الفريق امتالك تتطلب الموارد وتجديد فتنمية
 توفُّر اشترط الذي (Chandler, 1990)معه  ويتفق ،2011) ،ساسي بن السوق) ومعطيات المحيط
 الخبرة توّفر إلى باإلضافة الحجم وفورات لتحقيق  التقني التطوُّر استغالل وكذلك التنظيمية الُقدرات

 .الموارد وتجديد استخدام على جانب القدرة إلى المسيرين لدى المعرفية واإلمكانيات

 (RBV) الموارد نظرية :ثانياا 

  (Wernerfelet) ورنرفيلت أعمال خالل من العشرين القرن من الثمانينات في الموارد نظرية ظهرت لقد
 أنها على المؤسسة الى ينظر الذي كان (Porter) بورتر نموذج عن مختلفة استراتيجية رؤية طرح الذي

 المؤسسة والمهارات الموارد نظرية اعتبرت حيث قيم، سلسلة شكل في المرتبطة النشاطات من مجموعة
 بشكل تساهم التي للمهارات المتميزة حافظة أو المادية وغير المادية الموارد من فريدة مجموعة أنها على
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 في للمؤسسة مكمال   مدخال   النموذج هذا اعتبار يمكن فإنه وبالتالي وتمييزها، المنتجات اتمام في أساسي
 استغاللها وكيفية والمهارات الموارد بهذه جوهريا   ارتباطا   يرتبط األداء فإن المنطلق هذا ومن القيم، سلسلة
 األساسية المبادئ وتتمثل كما (.6.42)فرج اهلل، أحمد، األداء في التحسين يحقق مما أفضل بشكل
 تلك وتكمن المنافسين، أمام عوائق بمثابة تكون متميزة راتومها لموارد المنظمة امتالك في الموارد لنظرية
 (Prahalad & Hamel, 1990):: أهمها النقاط من مجموعة في األسس

 ال الموارد وفرة أن كما السوق، في تتفرد ان بالضرورة مانعا   ليس المؤسسة في الموارد قلة 
 .األكيد النجاح يضمن

 كحافظة الوقت نفس وفي )  والبشرية المادية، التقنية،) للموارد كحافظة المؤسسة اعتبار يمكن 
 .السوق عينة على مركزة راتيجيةاست راء أج أو للمنتجات

   بكيفية ولكن السوق، رق ا اخت بدرجة فقط يتعلق ال بينها فيما المؤسسات وتباين اختالف 
 .المتاحة الموارد من والنوعيات الكميات مزج

 الحصص زيادة الى بالمحصلة يؤدي والذي ،(الذكي االستغالل) للموارد األمثل االستغالل 
 .المنتجة

 المؤسسات تنافسية في دورا أساسيا تلعب المادية غير الموارد أن إلى (Quelin, 2000) ويشير
 وتعلم الخبرة من سنوات نتاج وهي تقليدها، أو نسخها يمكن ال الموارد فهذه األداء، في التميز وتحقيق

 من بمجموعة تتميز أن يجب لألداء أفضل مستوى تحقيق على الموارد تلك تعمل ولكي المؤسسة،
 :التالية النقاط في ايجازها يمكن والتي الخصائص

 الفرص استغالل يسمح حيث الزبون نظر في المنتج قيمة من يزيد ان بإمكانه المورد : القيمة 
 تطوير على وقدرته المنتج مرونة في تكمن القيمة أن حيث لمرونته، نتيجة المخاطر وتقليص
 .المنتجات من مختلفة أنواع

  العالمة شهرة مثل) عليه الحصول المنافسين على ويصعب نادرا يكون ان يجب المورد ة:الندر 
 .المؤسسات من عدد او واحدة مؤسسة طرف من رامحتك االخير هذا يجعل مما
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 مثل ميزاته نظرا لدقة الموارد هذه تقليد المنافسة المؤسسات على يصعب :التقليد قابلية عدم 
 بحيث األفراد (مهارات  (مثل لها الضمنية والخاصية  )التجارية العالمة شهرةو  المنظمة، )ثقافة

 .االنتاجية العمليات في االفراد  ممارسات تقليد يمكن ال

 الى اضافة وخصائصه قيمته مورد لكل حيث بآخر تعويضه يمكن ال المورد :االحالل قابلية عدم 
 .أيضا   تتميز ان يجب المقاربة هذه على تقوم التي الموارد ان نجد الميزات هذه

 تقادم او الموارد استنفاذ معدل على اطول لمدة التنافسية الميزة استمرار يعتمد :الدوام قابلية 
 .التكنولوجي التغير معدالت تزايدد بسبب المهارات ذلك في بما بعضها

 قبل نفسها المؤسسة من يأتي المرتفع األداء تحقيق عوامل أهم بأن ( 2004 ) وباللي سماللي ويشير
 ليس المؤسسة لربحية األقوى المحدد أن إلى ( 2012 ) وسيلة وتضيف .مواردها من وباألحرى المحيط

 الداخلية وتفعيل مواردها استغالل حسن على المؤسسة بقدرة يتعلق األمر بل الصناعة هيكل هو
 من الموارد مصطلح ويعتبر .الموارد نظرية تبني إلى ينصب االهتمام يجعل مما االستراتيجية، وكفائتها

 يساهم ما كل يعتبر بحيث بدقة؛ حصره يصعب واسعا   مجاال   يغطي إذ تداوال   المصطلحات أكثر بين
وأشار  ،مادية والغير المادية الموارد في تتمثل والتي مواردها، ضمن إدراجه يمكن المؤسسة نشاط في

تجهيزات  في تتمثلو  مادية موارد: نوعين الى اشكالها بمختلف الموارد تقسيم يمكن أنه2015) ) حمزة
 جمعها، يصعبو ، مرئية غير موارد هية، و مادي غير مواردو  ،إلخ ... المال، س ورأ المباني،و  االنتاج،

 المكانة تعزيزو  العميل حاجات تلبية على الخدمة أو المنتج قدرة الى تشير التي الجودةوتتمثل في 
 المعلومات، و فيها والتحكم التكنولوجي المجال في وما تحمله من تطور التكنولوجيا، و للمنظمة التنافسية

، والعلمية التقنية المعلومات تشملالتي  والمعرفة منظمة، أليراتيجية االست الموارد إحدى تعتبر التي
 كل بها يتميز خصائص التيال تمثل وجماعية، فالمهارات الفردية هيالتي فرديةهي مهارات و ارات المهو 

 منفذي بين الحاصل االحتكاك من الناتجة المعرفةفي  وتتمثل الجماعية المهاراتو  المنظمة، في فرد
 خالل من تنافسية ميزة تحقيق إلى أدت المؤسسة موارد في الخصائص هذه توفرت كلما .األنشطة
 ذاتها حد في الخصائص هذه وقوة عدد حسب ضعيفة أو قوية األخيرة هذه وتكون القيمة إنشاء

  2012 )وسيلة،(
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 راسةالد بنموذج وعالقتها الموارد نظرية :ثالثاا 

 استخدام تم العلمي، البحث راءإث في والمساهمة التطور من ولمزيد متماسك نظري أساس توفير أجل من
 من مجموعة انها على ظمةالمن تصور نظرية وهي، ةراسالد لنموذج كمرشد راتوالمها الموارد نظرية
 األفضلية واستدامة إنشاء من يمكنها خاص واآلخر ظماتالمن لجميع متاح عادي بعضها الموارد

 المنظمة امتالك في تكمن الموارد لنظرية األساسية الفكرة إن كما األخرى، المنشآت على والتميز التنافسية
 أن كما، مواجهتها أو تقليدها يمكن حيث ال المنافسين أمام عوائق بمثابة تكون متميزة راتومها لموارد
 إعادة متطلبات تمثل والتي المؤسسات، في المتميزة ) البشرية التنظيمية، التقنية، ( الموارد هذه وجود
 كما القطاع، نفس في العاملة المؤسسات بين األداء في االختالف يفسر الذي هو العمليات هندسة
 ليس قيمة خلق في الموارد تلك على االعتماد خالل من األداء تحسين على الموارد قدرة قياس ويمكن
 توجهات وتنفيذ صياغة في الموارد استخدام وتفعيل تقليدها، والمحتملين الحاليين المنافسين بمقدور
 .(6.42)فرج اهلل، أحمد، فعالةراتيجيات واست

نالحظ الترابط بين الجودة الداخلية والخارجية، وان االهتمام بالجودة الداخلية ما سبق من خالل       
بالعاملين في المنظمات يؤدي في النهاية إلى تجويد الخدمة الخارجية المقدمة للعمالء المتمثلة باالهتمام 

وكسب رضاهم، وبالتالي تحقيق المنفعة الربحية والتوسع في السوق من خالل كسب المزيد من العمالء 
 علم التنظيميةقدرات التالدراسة سيتم دراسة دور  هذهوفي   ،وهو ما يمثل تحقيقا للميزة التنافسية للمنظمة

) كمتغير  والتميز المؤسسي)متغير مستقل(  أمن المعلومات خصائص كمتغير وسيط في العالقة بين
لم كمتغير مستقل والتميز المؤسسي كمتغير تابع  خصائص أمن المعلوماتتابع(،  إال أن العالقة بين 

كمتغير وسيط  التعلم التنظيمية  قدراتيتم دراسته من قبل، باإلضافة إلى أن هذه الدراسة تتميز بإدخال 
 .في هذه العالقة وهذا ما لم تتناوله

 

 وتطوير الفرضيات الدراسة نموذج :2-1-3

استند تكوين نموذج الدراسة الى النظريات الموضحة أعاله، باإلضافة الى البحث في الدراسات         
ويظهر . نموذج الدراسة السابقة وما فيها من فجوات بحثية، ومن خالل ذلك تم التوصل الى

متغيرات الدراسة المستقلة والوسيطة، والتابعة؛ إذ يشمل المتغير المستقل بعض  .(5.4.5)الشكل
عناصر أمن المعلومات وهي: التكاملية، السرية، واإلتاحة، وهي العناصر المراد قياس تأثيرها في 
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الوظيفي ، كما سيتم  والرضا التنظيمي، االلتزام مستوى قدرات التعلم التنظيمية التي تشمل: المعرفة،
بعواملها المختلفة المشار إليها بنموذج الدراسة في التميز   التنظيمية التعلم قدراتقياس تأثير مستوى 

 المؤسسي المتمثلة في: القيادة، واالستراتيجية، والموارد البشرية، والعمالء، والعمليات، والنتائج.

 (9/9/4)الشكل 
 الدراسةنموذج 

   

                متغير تابع                                                                                                   متغير مستقل

                                                                                                               

 المتغير الوسيط                                                    

 

 متغير وسيط                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: إعداد الباحث 

 

 

 

 

 التكاملية

Integrity 

 اإلتاحة

Availability 

لسريةا  

Confidentiality 

 التميز المؤسسي

Operational Excellence 

 

 Leader القيادة 

Strategy االستراتيجية 

Human Resource  الموارد

 البشرية

Customers العمالء 

Operations العمليات 

Results النتائج 

 

 خصائص أمن المعلومات

Information security system 

التنظيمية التعلم قدرات  

لمعرفةا مشاركة  

Knowledge sharing 

 االلتزام التنظيمي

Commitment 
organization 

 الرضا الوظيفي

Job Satisfaction 
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 الدراسة فرضيات 3-1-3: 

 التنظيمية التعلم قدراتأمن المعلومات في مستوى خصائص النموذج األول: قياس أثر 

التنظيمية كمتغير  التعلم قدراتأمن المعلومات في  خصائص يمثل النموذج الرئيس األول للدراسة أثر
تابع في الجامعات األردنية كمتغيرات مستقلة. ) علما  أن نماذج الدراسة الرياضية جميعها من إعداد من 

 الباحث(.

ORG.LEA.CAP = a + B1 inte + B2 conf + B3 avai + e …………….. (1)         

 حيث أن:

ORG.LEA.CAP :التنظيمية للجامعات األردنية. التعلم قدرات 

 a :قيمة الثابت.  

 B1... 3 :الميل للمتغيرات المستقلة في النموذج. 

 Inte :.التكاملية: متغير مستقل 

 Conf:السرية: متغير مستقل. 

 Avail :متغير مستقل.ألتاحية: ا 

 e:الخطأ العشوائي.  

عدد من المتغيرات  ينقسم إلى"  ORG.LEA.CAP التنظيمية  التعلم قدرات "إن المتغير التابع  وحيث
 :  التنظيمية التعلم قدراتالتابعة الفرعية، وهي مستويات 

(Knowledge sharing, Commitment organization, Job Satisfaction) 

 بناء نموذج فرعي لكل متغير من المتغيرات، كما يلي: لذا تم

Knowledge sharing = a + B1 inte + B2 conf + B3 avai + e ………. (1.1)  

 حيث أن:
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Knowledge sharing : المعرفة للجامعات األردنية.مشاركة في   متغير تابع، مستوى قدرات التعلم 

Commitment organization = a + B1 inte + B2 conf + B3 avai + e …..…. (6.4)  

 حيث أن: 

Commitment organization:  التنظيمي للجامعات  في االلتزام   التعلم قدراتمتغير تابع، مستوى
  .األردنية

Job Satisfaction = a + B1 inte + B2 conf + B3 avai + e …..…. (5.4)  

 :أنحيث 

Job Satisfaction :  الوظيفي للجامعات األردنية في الرضا   التعلم قدراتمتغير تابع، مستوى.  

 التنظيمية في تحقيق التميز المؤسسي في الجامعات األردنية  التعلم قدرات   النموذج الثاني: أثر

التنظيمية"، يتم    التعلم قدرات  في المتغير الوسيط "  أمن المعلومات خصائص بعد أن يتم قياس أثر    
في الخطوة التالية قياس تأثير المتغير الوسيط في المتغير التابع "التميز المؤسسي في الجامعات األردنية" 

 وذلك حسب النموذج التالي:

Ope.Exce = a + B1 Knowl. Sharing  + B2 Commit. orga. + B3 Job Satis. + e …… (2)   

تميز المؤسسي في الجامعات، فإنه سيتم بناء نموذج لكل مكون من هذه لوحيث أن هناك ستة مكونات ل
 المكونات كما يلي:

LEA = a + B1 Knowl. Sharing  + B2 Commit. orga. + B3 Job Satis. + e …… (1.2)                  

 حيث أن:
  LEA :.القيادة، متغير تابع 

STR = a + B1 Knowl. Sharing  + B2 Commit. orga. + B3 Job Satis. +  e …… (2.2)   

 حيث أن:      

: STR متغير تابع.االستراتيجية ، 
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HUM.RES = a + B1 Knowl. Sharing  + B2 Commit. orga. + B3 Job Satis. +  e …… (3.2)   

 حيث أن:
: HUM.RES .الموارد البشرية، متغير تابع 

      CUS = a + B1 Knowl. Sharing  + B2 Commit. orga. + B3 Job Satis. +  e …… (4.2) 
 حيث أن:

 : CUS .العمالء، متغير تابع 

OPE = a + B1 Knowl. Sharing  + B2 Commit. orga. + B3 Job Satis. +  e …… (5.2) 
 حيث أن:

 : OPE .العمليات، متغير تابع 

RES = a + B1 Knowl. Sharing  + B2 Commit. orga. + B3 Job Satis. +  e …… (6.2) 
 حيث أن:
: RES .النتائج، متغير تابع 

 :فرضيات الدراسة 

هناك قسمان من الفرضيات، القسم األول يتعلق بالفرضيات التي تقيس العوامل المؤثرة في مستوى      
التنظيمية لدى الجامعات األردنية، أما القسم الثاني فيتعلق بالفرضيات التي تقيس تأثير التعلم  قدرات
 الجامعات األردنية. في المؤسسيفي تحقيق التميز    التنظيمية التعلم قدرات

 الفرضية الرئيسة األولى:

H01 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α )أمن المعلومات خصائص ل
 .التميز المؤسسي في الجامعات األردنيةعلى )السرية، التكاملية، اإلتاحة( بأبعادها 

 األولى:الفرعية الفرضية 

4-H01 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α )أمن المعلومات خصائص ل
 .الجامعات األردنيةتميز القيادة في على )السرية، التكاملية، اإلتاحة( بأبعادها 
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 :الفرعية الثانيةالفرضية 

6-H01 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α )أمن المعلومات خصائص ل
 .تميز االستراتيجية في الجامعات األردنيةعلى )السرية، التكاملية، اإلتاحة( بأبعادها 

 

 :الفرعية الثالثةالفرضية 

5-H010.05داللة إحصائية عند المستوى : ال يوجد تأثير ذو) ≥α )أمن المعلومات خصائص ل
 .تميز الموارد البشرية في الجامعات األردنيةعلى )السرية، التكاملية، اإلتاحة( بأبعادها 

 :الفرعية الرابعةالفرضية 

1-H010.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α )أمن المعلومات خصائص ل
 .تميز العمالء في الجامعات األردنيةعلى )السرية، التكاملية، اإلتاحة( بأبعادها 

 :الفرعية الخامسةالفرضية 

0-H010.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α )أمن المعلومات خصائص ل
 .تميز العمليات في الجامعات األردنيةعلى )السرية، التكاملية، اإلتاحة( بأبعادها 

 :الفرعية السادسةالفرضية 

0-H010.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α )أمن المعلومات خصائص ل
 .تميز النتائج في الجامعات األردنيةعلى )السرية، التكاملية، اإلتاحة( بأبعادها 

 :الثانيةالفرضية الرئيسة 

H02 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α )أمن المعلومات خصائص ل
 .في الجامعات األردنيةالتعلم التنظيمية قدرات على )السرية، التكاملية، اإلتاحة( بأبعادها 

 األولى:الفرعية الفرضية 
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H02-1 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α )أمن المعلومات خصائص ل
 .مشاركة المعرفة في الجامعات األردنيةعلى )السرية، التكاملية، اإلتاحة( بأبعادها 

 

 :الفرعية الثانيةالفرضية 

H02-2 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α )أمن المعلومات خصائص ل
 .األردنيةااللتزام التنظيمي في الجامعات على )السرية، التكاملية، اإلتاحة( بأبعادها 

 :الفرعية الثالثةالفرضية 

H02-3 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α )أمن المعلومات خصائص ل
 .الرضا الوظيفي في الجامعات األردنيةعلى )السرية، التكاملية، اإلتاحة( بأبعادها 

 :الثالثةالفرضية الرئيسة 

H03 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α ) لقدرات التعلم التنظيمية )مشاركة
 .التميز المؤسسي في الجامعات األردنيةعلى المعرفة، االلتزام التنظيمي، الرضا الوظيفي( 

 الفرضية الفرعية األولى:

H03-1 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α ) لقدرات التعلم التنظيمية
 .تميز القيادة في الجامعات األردنيةعلى )مشاركة المعرفة، االلتزام التنظيمي، الرضا الوظيفي( 

 الفرضية الفرعية الثانية:

H03-2 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α ) لقدرات التعلم التنظيمية
 .تميز االستراتيجية في الجامعات األردنيةعلى )مشاركة المعرفة، االلتزام التنظيمي، الرضا الوظيفي( 

 الفرضية الفرعية الثالثة:

H03-3 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α ) لقدرات التعلم التنظيمية
 .تميز الموارد البشرية في الجامعات األردنيةعلى )مشاركة المعرفة، االلتزام التنظيمي، الرضا الوظيفي( 



111 
 

 الفرضية الفرعية الرابعة:

H03-4 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α ) لقدرات التعلم التنظيمية
 .تميز العمالء في الجامعات األردنيةعلى التنظيمي، الرضا الوظيفي(  )مشاركة المعرفة، االلتزام

 الفرضية الفرعية الخامسة:

H03-5 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α ) لقدرات التعلم التنظيمية
 .األردنيةتميز العمليات في الجامعات على )مشاركة المعرفة، االلتزام التنظيمي، الرضا الوظيفي( 

 الفرضية الفرعية السادسة:

H03-6 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α ) لقدرات التعلم التنظيمية
 .تميز النتائج في الجامعات األردنيةعلى )مشاركة المعرفة، االلتزام التنظيمي، الرضا الوظيفي( 

 الفرضية الرئيسة الرابعة:

: H04 ال يوجد تأثير ذو( داللة إحصائية عند المستوىα≤ 0.05 )أمن المعلوماتخصائص ل 
الجامعات كمتغير وسيط في قدرات التعلم التنظيمية من خالل التميز المؤسسي على المعلومات 

 .األردنية

 الدراسةواجراءات منهجية المبحث الثاني: 2-3: 

 الدراسة منهج   1-2-3:

الوصفي التحليلي، وقد استخدم هذا المنهج الستعراض أهم تقوم هذه الدراسة على استخدام المنهج 
األدبيات ذات العالقة بأثر خصائص أمن المعلومات على تحقيق التميز المؤسسي في الجامعات 
األردنية عبر قدرات التعلم التنظيمية، حيث يعتمد المنهج الوصفي على تصنيف البيانات من أجل 

االستقصاء الميداني لعينة الدراسة المكونة من العاملين  وصف ظاهرة الدراسة ومجتمعها من خالل
مستخدمي تكنولوجيا المعلومات في الجامعات األردنية، حيث تعد هذه الدراسة كمية تحليلية، كما قام 
الباحث بجمع استجابات أفراد عينة الدراسة بهدف اختبار الفرضيات وعرضها على شكل جداول 

 الى أن (4446، )وآخرون عبيداتوكما أشار  ستنتاجات الدراسة.ورسومات بيانية، للتوصل إلى ا
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ويهتم بوصفها وصفا دقيقا  دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع المنهج الوصفي التحليلي يهدف إلى
 للوصول تحليلها ثم عنها ومن والمعلومات الحقائق جمع على ويعبر عنها تعبيرا كيفيا وكميا، ويعمل

 .اتوالتوصي النتائج إلى
إذ تم االعتماد على األساليب اإلحصائية والوصفية في استخراج النتائج والتي تتمثل باستخراج 
التكرارات والنسب المئوية لوصف أفراد عينة الدراسة، واستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

للتأكد من صالحية  المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة، فضال  عن استخراج قيم معامالت الثبات
االستبانة، والتعرف إلى نتائج الفرضيات من خالل استخدام االختبارات االستداللية والمتعلقة باختبارات 

 االنحدار المتعدد، وتحليل المسار.
 الدراسة جتمعم   2-2-3:

. البحث موضوع مشكلة يكونون الذين األشياء أو األشخاص األفراد أو جميع بأنه الدراسة بمجتمع يقصد

 جميع الموظفين مستخدمي تكنلوجيا المعلومات في الجامعات االردنية. الدراسة من مجتمع يتكون

 قطاع التعليم العالي األردني ) الجامعات األردنية(.أوال: 

، وكان "مجلس التعليم العالي" نواة  لها، إذ (4400/ 1/ 1)إنشئت وزارة التعليم العالي األردنية أول مرة في
وقد أصدر مجلس التعليم العالي،  (.440)كان  قانون مجلس التعليم العالي قد صدر قبل ذلك في عام 

عشرات القرارات التي نظمت مسيرة التعليم العالي في األردن، وفيما بعد صدر قرارا  بإلغاء وزارة التعليم 
بُمسمى جديد هو وزارة التعليم  (4..6)ال أنه ُأعيد تأسيسها في آب من عام ، إ (4440)العالي في عام 

العالي والبحث العلمي، حيث شهد هذا القطاع تطورا  ملحوظا  في أنماطه وأساليبه ومجاالته بهدف تنظيم 
يم وتطوير قطاع التعليم العالي في المملكة، واإلشراف على مؤسساته، ومنذ ذلك الحين يقوم مجلس التعل

عداد االستراتيجيات التي ساهمت  العالي بالسير بهذا القطاع بخطى حثيثة من خالل وضع السياسات وا 
 في توجيه وتنظيم عمل القطاع ومؤسساته في المملكة.

 من المجالس عددا   إحداهما رئيسيتين قناتين خالل من أعمالها العلمي والبحث العالي التعليم وزارة وتنفذ
 التعليم اعتماد مؤسسات هيئة ومجلس األكاديمية واللجان العالي التعليم مجلس همهاأ الدائمة واللجان
 لتنظيم األخرى ومؤسساته والقناة القطاع عمل لتنظيم العلمي البحث دعم صندوق إدارة ومجلس العالي
 للتعليم العامة تنفيذ السياسات التي المتخصصة اللجان المختلفة المديريات خالل من الوزارة في العمل
 للجامعات الدعم وتقديم كافة العالي األردنية التعليم مؤسسات في السنوية القبول سياسات وتراجع العالي،
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 الدراسات طلبة ودعم المتوسطة وكليات المجتمع الرسمية الجامعات في الدارسين للطلبة والقروض والمنح
 تهتم التي الوطنية البحثية للمشاريع الالزم والتمويلالدعم  وتقديم الرسمية الجامعات في المتميزين العليا
 األردنية غير العالي التعليم بمؤسسات وغيرها، واالعتراف …والبطالة الصناعة قطاع مشكالت بحل

برام شهاداتها، ومعادلة  والصديقة، الشقيقة الدول مع العالي بالتعليم المتعلقة الثقافية والعلمية االتفاقيات وا 
 الدولية البرامج من عدد مع شراكة وعقد التعليم مؤسسات لدعم الدولية والعالمية المشاريع في والدخول

 العليا الدراسات نظام حسب األوروبية الجامعات في للدراسة الطلبة الوطني لتبادل تمبوس مكتب منها
 الوافدين والطلبة الخارج في الدارسين الطلبة شؤون ورعاية األوروبي، االتحاد (TEMPUS) مع بالتعاون
 ذات والفعاليات والندوات المؤتمرات في المملكة وتمثيل األردنية، العالي مؤسسات التعليم في الدارسين
 ومعلومات دراسات بأي العالي التعليم مجلس وتزويد وخارجها المملكة داخل بالتعليم العالي العالقة

 في الوزارة ودخول والتجهيزات واألجهزة لبشريةا الكوادر من الدعم أشكال كافة إضافة لتوفير وبيانات،
 التعليم قطاع في العمل لتطوير إدارتها، عضوية في تشارك أو عليها تشرف التي من المشاريع عدد

 معايير وهي الخاص واالعتماد العام االعتماد معايير وضع تم األخيرة العشر السنوات العالي، وفي
 للمحافظة الجودة ضمان معايير وضع كذلك األردنية العالي التعليم مؤسسات كافة على موحدة تطبيق

 .المؤسسات هذه وتخصصات برامج مخرجات وجودة نوعية على

 ثانيا: مدخل الى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي األردني
مختلف الصعد يؤدي قطاع التعليم العالي في األردن دورا  كبيرا ومميزا  في إحداث التنمية الشاملة على 

في البرامج والتخصصات األكاديمية وأنماط  اوالمجاالت، وحقق هذا القطاع خالل السنوات الماضية تنوع
التعليم والتعلم التي تحكم النوع والكم، والتوسع في مؤسسات التعليم العالي وعلى الرغم من محدودية 

العالي والبحث العلمي يقع ضمن أولويات  اإلمكانات المادية في المملكة إال أن قطاع التعليم والتعليم
 اهتمامات الدولة لما له من دور في االرتقاء بمستوى حياة المواطنين االقتصادية واالجتماعية.

وشهد قطاع التعليم العالي في األردن خالل العقدين السابقين تطورا  ونموا  ملحوظين تؤكده الزيادة في عدد 
عداد ا لطلبة الملتحقين فيها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية والزيادة في مؤسسات التعليم العالي وا 

حجم اإلنفاق والدعم الحكومي لهذا القطاع، وهذا التطور في أعداد الجامعات والكليات الجامعية 
المتوسطة صاحبه زيادة في أعداد الطلبة الملتحقين، وهذا التوسع والنمو يضعنا أمام تحديات جمة تدعونا 

يعا  إلى بذل المزيد من الجهد لتذليل الصعاب والعقبات التي تقف أمامنا لتحقيق توازن بين انتشار جم
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نشا من جهة وبين مستواه ومحتواه من جهة أخرى. ونتيجة للتطورات التي حدثت في  ئهالتعليم العالي وا 
عا دة النظر في كافة األنظمة قطاع التعليم العالي تطلبت المرحلة القادمة زيادة الدعم المالي المقدم وا 

والقوانين التي تنظم العمل بالقطاع ومؤسساته وذلك للمحافظة على نوعية التعليم العالي المقدم ومخرجات 
برامجه األكاديمية لتخريج أجيال على سوية عالية من العلم والمعرفة ساهمت وتساهم في تطوير 

لدخول القطاع الخاص كشريك هام في  االقتصاد الوطني والنهوض به في شتى المجاالت، وكان
 مؤسسات التعليم العالي دورا بارزا في إحداث نقلة نوعية لهذا القطاع وتحقيق التنمية البشرية في المملكة.

 الدراسة مجتمع حجم: ثالثا

 في يوجد األردن  المستوى الحكومي أو الخاص، حيث تجاوز عددها  ، سواء على ( جامعة 62)حاليا
 :وهي (،6.40)جامعة في عام  (62)  

 :الجامعات الحكومية  

جامعة مؤتة، جامعة العلوم والتكنولوجيا ، الجامعة الهاشمية، جامعة   الجامعة األردنية، جامعة اليرموك، 
جامعة الحسين بن طالل، جامعة الطفيلة التقنية، الجامعة األلمانية  البلقاء التطبيقية،  آل البيت، جامعة 

 األردنية.

 :الجامعات الخاصة  

جامعه عمان األهلية، جامعة البتراء، جامعة فيالدلفيا، جامعة العلوم التطبيقية، جامعة اإلسراء، جامعة 
الزرقاء، جامعة إربد األهلية،  جامعة الزيتونة، جامعة  األميرة سمية للتكنولوجيا، جامعة جرش األهلية، 

جامعة     اإلسالمية العالمية،  جامعة الشرق األوسط، جامعة العلوم جامعة عمان العربية، جامعة جدارا، 
  . للتكنولوجيا العقبة ، جامعةعجلون الوطنية، الجامعة األمريكية

 النشأة حسب / والخاصة الرسمية العالي التعليم مؤسسات يبين (4.8.9)جدول             
الر
 قم

 سنة التأسيس اسم الجامعة

 ١٦٩١ األردنية   الجامعة ١
 ١٦٩١ اليرموك جامعة ١
 ١٦٩١ مؤتة جامعة ٣
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 ١٦٩٩ والتكنولوجيا العلوم جامعة ٤
 ١٦٦١ الهاشمية الجامعة ١
 ١٦٦١ البيت آل جامعة ٩
 ١٦٦٩ التطبيقية البلقاء جامعة ٩
 ١٦٦٦ طالل بن الحسين جامعة ٩
 ١٠٠١ التقنية الطفيلة جامعة ٦
 ١٠٠١ األردنية األلمانية الجامعة ١٠
 ١٦٦٠ األهلية عمان جامعة ١١
 ١٦٦١ ءالبترا جامعة ١١
 ١٦٦١ فيالدلفيا جامعة ١٣
 ١٦٦١ التطبيقية العلوم جامعة ١٤
 ١٦٦١  اإلسراء جامعة ١١
 ١٦٦١ للتكنولوجيا سمية األميرة جامعة ١٩
 ١٦٦١ جرش األهلية جامعة ١٩
 ١٦٦٣ الزيتونة جامعة ١٩
 ١٦٦٤ الزرقاء جامعة ١٦
 ١٦٦٤ األهلية اربد جامعة ١٠
 ١٠٠١ العربية عمان جامعة ١١
 ١٠٠١ جدارا جامعة ١١
 ١٠٠١ جامعة الشرق األوسط ١٣
 ١٠٠٩ العالمية اإلسالمية العلوم جامعة ١٤
 ١٠٠٦ الوطنية عجلون جامعة ١١
 ١٠٠٦ مأدبا في األمريكية الجامعة ١٩
 ١٠١١ للتكنولوجيا العقبة جامعة ١٩
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 الدراسة :عينة3-2-3 

من الدراسة وتقديم رؤية شمولية عن العينة المستهدفة بشكلها  المتوخاةمن أجل تحقيق األهداف 
على عينة الدراسة  المتكامل أي النظري والعملي، كان من الضروري تحديد مبحث لتسليط الضوء

المتمثلة في عدد من الجامعات األردنية الحكومية والخاصة، من حيث أهم النقاط والمرتكزات التي 
أمن المعلومات ومفهوم التميز المؤسسي والحصول على خصائص تعتمد عليها الجامعات، وترسيخ قيم 

ت التي تم الحصول عليها من خالل ميزة تنافسية من خالل قدرات التعلم التنظيمة، معتمدا على البيانا
العينة المستهدفة، عن طريق تصميم األستبانة المناسبة والمالئمة لعبارات الدراسة، ويتكون مجتمع 

وقد تم استبعاد  .في الجامعات األردنيةتكنلوجيا المعلومات  مستخدميالدراسة من جميع العاملين 
ولم تخرج أي فوج وحيث أن أعداد الطلبة لم يكملوا  جامعة العقبة للتكنلوجيا كونها تأسست قبل سنتين

نظرا  والجامعة االمريكية في مأدبا عددهم المئتين، وأيضا تم استبعاد جامعة العلوم األسالمية العالمية،
لطبيعة قوانينها الخاصة المختلفة عن باقي الجامعات؛ وبذلك يكون عدد الجامعات المعتمدة للدراسة 

%( من مجتمع الدراسة 60( جامعات لعينة الدراسة ما نسبته )2اختيار )( جامعة، حيث تم 61)
حجم  %( من 60قام الباحث بتحديد حجم العينة كنسبة من حجم مجتمع الدراسة بمقدار)، و األصلي

مجتمع الدراسة الكلي المتمثل بالجامعات األردنية، وعلى ذلك فقد بلغ عدد الجامعات األردنية المختارة 
وهي على الترتيب: الجامعة األردنية،  ثالث جامعات حكومية و ثالث جامعات خاصة،  ( جامعات،2)

العلوم  ، الجامعة األلمانية األردنية، جامعة الزرقاء، جامعة عمان العربية، جامعة جامعة اليرموك
جميع  مع مراعاة األختيار بحيث تغطيالتطبيقية، )وهي عينة مقبولة من الناحية العلمية واإلحصائية(، 

مجتمع الدراسة األصلي المتجانس في  وقد تم اختيار عدد من الجامعات األردنية من مناطق المملكة، 
والبحث العلمي  الخصائص؛ كون جميع الجامعات التي تم اختيارها خاضعة لوزارة التعليم العالي 

دد من اإلدارات ونفس طبيعة نشاط العمل فيها، ووجود ع  األردنية، وتطبق عليها نفس القوانين 
والمتشابهة في نشاطها، كما أن طبيعة العمل بهذه الجامعات قد يسمح بوجود درجات مختلفة  المتناظرة 

الباحث في دراسة الظواهر محل الدراسة، مما يسهل على الباحث الوصول  من االستجابة مما يساعد 
  الدراسة. إلى نتائج حقيقة وتعميمها على مجتمع 

 
 



117 
 

 الدراسة، مجتمع من شركات ( 50 ) من مكونة استطالعية عينة اختيار تم  االستطالعية: العينة :أوالا 
 مستخدميالعاملين  من ممثلة عينة على االستبيانات هذه وزعت وقد عليها، االستبيان توزيع تم وقد

 التحليل عليها أجري وقد .مستخدم لكل استبانة بواقع في الجامعات األردنيةتكنلوجيا المعلومات 
 .االستبانة وثبات صدق من للتحقق اإلحصائي

 العينة اختيار طريقة حيث من الدراسة  عينة تحديد تم :الدراسة عليها أجريت التي العينة :ثانياا 
 :يلي كما وحجمها
 العينة حجم وطريقة اختيار: 

%( من الجامعات 60)تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية من مجتمع الدراسة الكلي وبواقع 
( جامعات حكومية، وهي )الجامعة األردنية، والجامعة 5( جامعات )2(، إذ تم اختيار )62األردنية الـ )

( جامعات خاصة وهي )جامعة عمان العربية، وجامعة 5األلمانية األردنية، والجامعة الهاشمية( و )
م الثالث الرئيسة في األردن، وهي وسط، الزرقاء ، وجامعة اإلسراء(، إذ مثلت عينة الدراسة األقالي

( 6وشمال، وجنوب، وكانت العينة ممثلة تماما  بحسب عدد الموظفين العاملين بالجامعات، والجدول )
يوضح التوزيع العام ألفراد المجتمع واختيار عينة الدراسة العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات 

 لوجيا المعلومات في الجامعات الست.%( من الموظفين مستخدمي تكنو .4وبواقع )
الدراسة واختيار أفراد عينة الدراسة من الموظفين مستخدمي ( توزيع مجتمع 3.2.2جدول رقم )

 تكنولوجيا المعلومات في الجامعات عينة الدراسة

عدد الموظفين مستخدمي  الجامعة
 تكنولوجيا المعلومات

% من مجتمع 91اختيار 
 الدراسة كعينة للدراسة

 .41 ..41 الجامعة األردنية
 .2 ..2 الجامعة الهاشمية

 51 .51 الجامعة األلمانية األردنية
 .6 ..6 جامعة عمان العربية

 52 .52 جامعة الزرقاء
 50 .50 جامعة اإلسراء

 485 4851 المجموع
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الموظفين ( استبانة على 560، حيث تم توزيع )الجامعاتاختيار عينة الدراسة من تلك  وبعد         
( 62اإلستبانات، تم استبعاد ) عوبعد استرجامستخدمي تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الست، 

لعدم صالحيتها ألغراض التحليل اإلحصائي، وذلك بسبب عدم اكتمال االستجابات في  ةاستبان
، والتي تمثل ما نسبته لتكنولوجيا المعلوماتموظفا  مستخدما  ( 640االستبانة، فتمثلت العينة النهائية بـ )

، وفيما يأتي التوزيع الديموغرافي ألفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات األصلية%( من العينة 44.2)
 الديموغرافية. 

  العمرتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب : 

 عمرتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب ال  (3.2.3جدول رقم )

 ة المئويةالنسب العدد العمر
 28.9 86 سنة 41أقل من 

 71.1 212 سنة فأكثر 41

 100.0 298 المجموع

( فأكثر سنة .5( أن غالبية أفراد عينة الدراسة كانت ضمن الفئة العمرية )5يبين الجدول )      
%( من التوزيع العام ألفراد عينة الدراسة، حيث هذا العمر هو من أفضل االعمار 24.4وبنسبة )
، فيما بلغت نسبة أفراد عينة والماما  بتكنولوجيا المعلومات وأكثر تحمال  ألعباء العمل الشاق عطاء  

%( من التوزيع العام ألفراد عينة الدرسة وهذا أيضا  60.4( )سنة .5أقل من الدراسة في الفئة العمرية )
 تكنولوجيا المعلومات.ووعيها ل يشير إلى أن هذه الفئة هي فئة مرغوبة للعمل وأنها في قمة عطائها

  الجنستوزيع أفراد عينة الدراسة حسب : 

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس4.8.3رقم )جدول 

 النسبة المئوية العدد الجنس
 45.3 135 ذكر

 54.7 163 أنثى

 100.0 298 المجموع
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 نقد شكلت أعلى نسبة في عينة الدراسة، وقد بلغ عدده اإلناث( أن فئة 1يتضح من الجدول )        
ما نسبته الذكور %( من أفراد عينة الدراسة، في حين شكل 01.2، وما نسبتهم )أنثى( 425)
 للعاملين ، وهذا يفسر أن النسبة األعلىذكرا  ( 450%( من أفراد عينة الدراسة والبالغ عددهم )10.5)

 .اإلناثمن الجامعات األردنية هم المعلومات في   تكنولوجيا مستخدمي
  المستوى التعليميتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب: 

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي4.8.5جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد المستوى التعليمي
 74.2 221 بكالوريوس

 25.8 77 دراسات عليا

 100.0 298 المجموع

%( من أفراد عينة الدراسة هم من حملة شهادة 21.6( أن ما نسبته )0نتائج الجدول )يالحظ من       
،  الدراسات العليا%( من أفراد عينة الدرسة من حملة شهادة 60.0البكالوريوس، وكان ما نسبته )

 أكثر نسبة من الشباب في المجتمع والذين يعتمدون فقط على مؤهل البكالوريوس.ويالحظ أن 
  أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة:توزيع 

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة4.8.6جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد عدد سنوات الخبرة
 40.6 121 سنوات .4أقل من 

 59.4 177 فأكثر سنوات .4

 100.0 298 المجموع

%( من أفراد عينة الدراسة كانت خبرتهم العملية أقل من 2..1( أن ما نسبته )2يظهر الجدول )      
(، فأكثر سنوات .4) من ذوي الخبرات%( من أفراد عينة الدراسة 04.1سنوات، فيما كانت نسبة ).4

وهذا ما تتطلبه الجامعات  (فأكثر سنوات .4وهذا يدل على أن معظم أفراد عينة الدراسة كانت خبرتهم )
 .للعمل في ضوء خبرة جيدة
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 أداة الدراسة4-2-3: 

أثر خصائص أمن المعلومات على تحقيق التميز تم تطوير أداة )مقياس( الدراسة والمتمثل في 
بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات  المؤسي في الجامعات األردنية عبر قدرات التعلم التنظيمية،

 السابقة، هذا وقد تكون مقياس الدراسة من جزأين:
العمر، والجنس، والمستوى التعليمي، وعدد : يتضمن المعلومات الديمغرافية، والمكونة من: الجزء االول

 سنوات الخبرة.
أمن  خصائص :  يقيس المتغير المستقل من خالل مجموعة من الفقرات التي تصف أبعاد الجزء الثاني
ويتضمن والتكاملية  (،0-4ويتضمن الفقرات من )السرية، ( فقرة موزعة على 40والبالغة )المعلومات 
 (.40-44، ويتضمن الفقرات من )واإلتاحة (،.4-2(، والمتضمن الفقرات من ).4-2الفقرات من )

، والذي التميز المؤسسييقيس المتغير التابع من خالل مجموعة من الفقرات التي تصف  :الثالثالجزء 
، االستراتيجية(، .6-42، ويتضمن الفقرات من )القيادة(، موزعة على .5-42يتضمن الفقرات )

، العمالء، (.5-62، ويتضمن الفقرات من )والموارد البشرية(، 60-64ويتضمن الفقرات من )
(، والنتائج، ويتضمن .1-52(، والعمليات، ويتضمن الفقرات من )50-54ويتضمن الفقرات من )

 .(10-14الفقرات من )

، قدرات التعلم التنظيميةالفقرات التي تصف  يقيس المتغير الوسيط من خالل مجموعة من :الرابعالجزء 
(، .0-12موزعة على مشاركة المعرفة، ويتضمن الفقرات من ) (.2-12والذي يتضمن الفقرات )

 .(.2-02(، الرضا الوظيفي، ويتضمن الفقرات من )00-04االلتزام التنظيمي، ويتضمن الفقرات من )

 الدراسةاجراءات 5-2-3:

 الجامعات في  المؤسسي التميز تحقيق على أمن المعلومات خصائص أثر حول استبانة إعداد تم 
 .التنظيمية التعلم قدرات عبر األردنية

 فرد ( 50 ) من االستطالعية العينة وتكونت االستطالعية، العينة على االستبيان توزيع تم 

 .االستبانات جميع استرداد وتم ، األردنية الجامعات  في المعلومات تكنولوجيا مستخدمي من

 المستردة االستبانات بلغت وقد الدراسة، موضع األفراد على استبانة ( 325 ) توزيع تم 
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 كافة منهم على نحصل لم األفراد بعض هناك أن حيث استبيان، ( 298 ) للتحليل والصالحة
 االستبيان، بتعبئة أفراد العينة بعض مماطلة أو انشغال بسبب وذلك توزيعها، تم التي االستبيانات
 .مفقودة وأخرى شاذة قيم على تحتوي التي االستبانات بعض وجود الى باإلضافة

 لتحليل الحاسب في وتفريغها المبحوثين من استعادتها تم التي االستبيانات بيانات إدخال تم 
 (.(SPSS اآللي اإلحصائي البرنامج باستخدام النتائج ، على والحصول إحصائيا بياناتها

 أداة الدراسةوثبات صدق 6-2-3:

ال شك أن عملية جمع البيانات هي أصعب خطوة تواجه الباحثين عند إجراء البحوث العلمية، وهناك 

أسس متعّددة يجب على الباحث أن يأخذها بعين االعتبار عند كتابة البحث العلمي، وأيضا  عند اختياره 

داة هي من أهم أسس ألداة جمع البيانات. يمكن القول أّن مدى صدق وثبات البيانات التي توّفرها األ

جمع البيانات في البحث العلمي، ويرجع السبب في ذلك إلى أن ضعف ثبات وصدق األداة يؤدي إلى 

ضعف صّحة نتائج البحث العلمي بأكمله، وعدم صّحة نتائج البحث العلمي تجعل البحث بدون قيمة، 

شارة إلى الصدق بأنه ويمكن اإللذلك يجب على الباحث الحرص على اختيار أداة ذات ثبات وصدق، 

مدى دقة البحث على قياس الغرض المصمم من أجله، أي إلى أي درجة تزودنا أداة البحث بمعلومات 

المدى الذي يصل إليه ويعبر صدق المحتوى عن  تتعلق بمشكلة البحث من مجتمع الدراسة نفسه،

اة جمع البيانات المقياس في قياس خصائص الشيء الذي يهدف البحث إلى قياسه، أما صدق أد

فتعرف بالمدى الذي تصل إليه هذه األداة في تزويد الباحث بمعلومات توّضح خصائص ومواصفات 

 (..440)فرج، الشيء المراد التعّرف عليه في هذا البحث 

 الصدق الظاهري: -1

من أعضاء الهيئة التدريسية في أقسام  ينمحكم (2)تم عرض المقياس بعد إعداد الصورة األولية على 

دارة األعمال )المختصين بنظم المعلومات اإلدارية( اإلدارة،  في الجامعات األردنية الخاصة وا 
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نتماء العبارات يبين أسماء المحكمين (1والحكومية، ملحق ) ، وذلك إلبداء آرائهم في صدق المضمون وا 

لقياسه، ودرجة وضوحها، ومن ثم تم اقتراح التعديالت للمقياس ومدى مالءمتها لقياس ما وضعت 

، وبناء على آراء (Bloom, 2006) %( لبيان صالحية الفقرة.0المناسبة، وقد تم اعتماد معيار )

المحكمين تم تعديل بعض الفقرات من ناحية الصياغة لزيادة وضوحها، وتم حذف بعضها اآلخر بسبب 

، وتم حذف البعض اآلخر منها لعدم مناسبتها ألغراض الدراسة تشابهها وقرب مدلولها مع فقرات أخرى

( فقرة موزعة على .2وعدم مناسبة بعضها للبعد الذي تنتمي إليه، وبالنتيجة أصبح المقياس يتألف من )

(، واعتبر الباحث آراء المحكمين وتعديالتهم داللة على صدق 2ثالثة محاور رئيسة، كما في الملحق )

، وبعد إجراء التعديالت وأنها تقيس ما خصصت من أجل قياسهسة ومالءمة فقراتها محتوى أداة الدرا

عن رغبتهم في التفاعل  ونالمطلوبة، تحقق التوازن بين مضامين المقياس في فقراته، وقد عبر المحكم

 ، مما يشير للصدق الظاهري لألداة.فقرات المقياسمع 

 : األساليب االحصائية المستخدمة7-2-3

لقياس مدى ثبات األداة في  (Cronbach Alpha Coefficient)دام اختبار كرونباخ ألفا تم استخ

قياس المتغيرات التي تشتمل عليها، وقد تكون نتيجة ثبات المقياس مقبولة إحصائيا  إذا كانت قيمة كرونباخ 

درجات ثبات  ( دل هذا على...4وكلما تقترب القيمة من ) (Hair et al., 2010)( .2..ألفا أكبر من )

وفي الدراسة الحالية أجري اختبار كرونباخ ألفا على مرحلتين، المرحلة األولى لعينة  أعلى ألداة الدراسة،

( مبحوثا  من خارج عينة الدراسة الرئيسة، والمرحلة الثانية، كانت لعينة الدراسة .0استطالعية مقدارها )ن=

وضح اختبار قياس معامل االتساق الداخلي كرونباخ ( ي2والجدول رقم ) ( مبحوثا ،640المكونة من )ن=

 ألفا لمتغيرات الدراسة وألبعادها لمعرفة مدى االتساق في اإلجابات وذلك على النحو التالي:
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 معامالت الثبات لفقرات أداة الدراسة باستخدام اختبار كرونباخ ألفا (4.8.3جدول رقم )

باستخدام معامل الثبات  الفقرات متغيرات الدراسة
 (51كرونباخ ألفا )ن=

معامل الثبات باستخدام 
 (812)ن= كرونباخ ألفا

 1.29 0.68 5-1 السرية
 1.39 17.0 01-6 التكاملية
 1.29 1706 01-00 اإلتاحة
 1.11 .170 01-06 القيادة

 1.11 1700 01-00 االستراتيجية
 1.11 17.0 01-06 الموارد البشرية

 1.11 17.1 01-00 العمالء
 1.22 1700 01-06 العمليات
 1.23 .170 01-00 النتائج

 1.24 1700 11-06 مشاركة المعرفة
 1.11 17.0 11-10 االلتزام التنظيمي
 1.22 .170 61-16 الرضا الوظفي

( أن قيم معامل كرونباخ ألفا لألبعاد الفرعية للمقياس للعينة االستطالعية 2يتضح من الجدول )        
( ودل ذلك على ثبات األداة 41.. – 20..(، إذ تراوحت ما بين )2...كانت أعلى من ) (.0)ن=

( أن قيم معامل كرونباخ ألفا لألبعاد الفرعية للمقياس 5ويتضح من الجدول ) للعينة االستطالعية.
 (، وهي قيم مقبولة ألغراض الدراسة الحالية..4 –24..( تراوحت بين )640عندما كانت العينة )ن=

  :مفتاح تصحيح المقياس 

تم مراعاة أن يتدرج مقياس )ليكرت الخماسي( المستخدم في الدراسة تبعا  لقواعد وخصائص المقاييس 
 كما يلي: 

 وافق بشدةال أ وافقال أ محايد وافقأ وافق بشدةأ
0 1 5 6 4 

التعامل  واعتمادا  على ما تقدم فإن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة تم
 معها على النحو اآلتي وفقا  للمعادلة التالية:

 القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات، أي:  –القيمة العليا 
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 وهذه القيمة تساوي طول الفئة. 4.55=   1/5=    5(/0-4)

 6.55= 4.55+  ...4وبذلك يكون المستوى المنخفض من 

 5.22= 4.55+ 6.51ويكون المستوى المتوسط من 
 ...0 -5.20ويكون المستوى المرتفع من 

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة 

 تم استخدام البرامج االحصائية التالية: 

 ، إذ تم استخدامه في االختبارات اآلتية: (SPSS V- 21)برنامج الرزمة اإلحصائية  -9

 استخراج التكرارات والنسب المئوية لوصف أفراد عينة الدراسة. -

 استخدام اختبار كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات األداة.  -

االحصاء الوصفي: تم استخراج المتوسطات الحسابية للكشف عن مستوى استجابات أفراد عينة  -
 الدراسة واإلنحرافات المعيارية للتعرف الى مستوى تشتت االستجابات.

، باإلضافة إلى Stepwise Multiple Regressionاستخدام اختبار االنحدار المتعدد التدريجي  -
 .Simple Regressionاستخدام اختبار االنحدار البسيط 

 (، إلثبات الفرضيات، حيث تم استخدامه في االختبارات اآلتية:(Smart PLS V-3برنامج  -8
الختبار الفرضيات، وللتعرف إلى األثر غير المباشر ما بين  Path Analysisتحليل المسار -

 SEM (Structure Equationالمتغيرات المستقلة والتابعة بوجود المتغير الوسيط من خالل 
Model). 
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 الفصل الرابع

 عرض وتحليل البيانات واختبار الفرضيات

 

 

 االستبيان فقرات وتحليل عرض :األول المبحث

 الدراسة فرضيات اختبار :الثاني المبحث
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 الفصل الرابع

 عرض وتحليل البيانات واختبار الفرضيات
 

 :  المقدمة 3-1

يتضــمن هــذا الفصــل االحصــاء الوصــفي، حيــث تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات 

تحقيــق  أثــر خصــائص أمــن المعلومــات علــىالمعياريــة للتعــرف إلــى اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــن 

ــــة ــــتعلم التنظيمي ــــدرات ال ــــة عبــــر ق ــــل التميــــز المؤسســــي فــــي الجامعــــات األردني ــــم اســــتخدام التحلي ، كمــــا ت

 االستداللي الختبار فرضيات الدراسة والدالالت االحصائية الخاصة بكل منها، وفيما يلي نتائج الدراسة:

 االستبيان فقرات وتحليل عرض :األول المبحث :1-4

 4- 1-1   :الدراسة ألبعاد العاملي التحليل 

( لكــل متغيــر مــن متغيــرات AVEلغايــات التحقــق مــن صــدق األداة تــم حســاب متوســط التبــاين المفســر )
الفقــرات علــى عواملهــا حيــث تبــين ان معامــل تشــبع   SmarPLSالدراســة ومجاالتهــا باســتخدام برمجيــة 

المتغيـــرات المســـتقلة والتابعـــة لجميـــع فقـــرات المتغيـــرات لكـــل مـــن تحليـــل  1.41كانـــت اعلـــى مـــن القيمـــة 
وفيمـا   (Pallant, 2005) لجميـع المتغيـرات  1.11، كما أن متوسط التباين كانـت اعلـى مـن والوسيطة

 النتائج الخاصة بذلك.  يلي
 ( الصدق العاملي4.1.1جدول رقم)

 معامل التشيع المتغير / العامل #
 662. السرية 1

2 .552 

3 .562 

4 .681 

5 .630 

 495. التكاملية 6

7 .597 

8 .601 

9 .565 

10 .603 
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 628. االتاحة 11

12 .623 

13 .711 

14 .557 

15 .635 

 572. القيادة 16

17 .676 

18 .721 

19 .806 

20 .703 

 734. االستراتيجية 21

22 .709 

23 .646 

24 .646 

25 .719 

 698. الموارد البشرية 26

27 .751 

28 .666 

29 .651 

30 .691 

 679. العمالء 31

32 .739 

33 .726 

34 .733 

35 .684 

 725. العمليات 36

37 .631 

38 .692 

39 .744 

40 .673 

 614. النتائج 41

42 .658 

44 .634 

45 .596 

 650. مشاركة المعرفة 46

47 .650 

48 .643 

49 .773 

50 .799 

 668. االلتزام التنظيمي 51

52 .750 

53 .765 



128 
 

54 .720 

55 .730 

 817. الرضا الوظيفي 56

57 .778 

58 .677 

59 .703 

60 .662 

 

 Composite&(Cronbach's Alpha)( بيان مقارنة النتائج ل  3.9.8جدول رقم )
Reliability) Average Variance Extracted))& 

 Cronbach's 

Alpha 

Composite 

Reliability 

Average Variance 

Extracted (AVE) 

 0.61 0.90 0.87 السرية

 0.57 0.89 0.85 التكاملية

 0.52 0.87 0.82 اإلتاحة

 0.63 0.91 0.88 القيادة

 0.39 0.93 0.92 االستراتيجية

 0.58 0.89 0.85 الموارد البشرية

 0.56 0.88 0.84 العمالء

 0.14 0.64 0.61 العمليات

 0.01 0.41 0.60 النتائج

 0.11 0.93 0.92 مشاركة المعرفة

 0.16 0.66 0.62 االلتزام التنظيمي

 0.11 0.42 0.84 الرضا الوظيفي

 

 لعوامل الدراسة : التباين المفسر2-1-4
تم التوصل إلى دالالت عن صدق البناء للمقياس، حيث استخدم التحليل العاملي االستكشافي 

(Principle Component Anslysis) ( بطريقة التدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس(Rotate- 
Varimax وقد تم تحديد عدد العوامل الفرعية باثني عشر، لتكون مساوية لتلك التي يتكون منها ،

 ياس، وفيما يلي عدد المحاور الرئيسة ومقدار التباين المفسر لكل محور من محاور الدراسة: المق
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(التباين المفسر لكل عامل من العوامل الُمعتقد أنها تشكل متغيرات الدراسة التي دعت 4.1.3جدول )

 لها الدراسة

 

الجذر  العوامل
 الكامن

نسبة 
التباين 
 المفسرة

التباين 
المفسر 
 التراكمي

 63.841 63.841 7.661 السرية

 72.971 9.130 1.096 التكاملية

 78.940 5.969 716. اإلتاحة

 82.985 4.044 485. القيادة

 86.311 3.327 399. االستراتيجية

 89.518 3.207 385. الموارد البشرية

 92.169 2.650 318. العمالء

 94.392 2.224 267. العمليات

 96.123 1.730 208. النتائج

 97.519 1.397 168. مشاركة المعرفة

 98.842 1.323 159. االلتزام التنظيمي

 100.000 1.158 139. الرضا الوظفي

تراوحت بين   (Eigen Value)بأن قيم الجذر الكامن ( 1.4.5 في جدول ) أظهرت النتائج          
%( من التباين الكلي لمحور 25.014(، وأن العامل األول قد فسر ما نسبته )454.. – 2.224)

%( 0.424%( من التباين الكلي للعوامل، كما أن ).4.45السرية، كما فسر العامل الثاني ما نسبته )
%( من 11..1ته )من العوامل فسرت من خالل العامل الثالث، أما العامل الرابع فقد فسر ما نسب

%( من التباين الكلي للعوامل، 5.562التباين الكلي للعوامل، وجاء العامل الخامس ليفسر ما نسبته )
%( من التباين الكلي للعوامل، ودخل العامل السابع ليسفر 5.6.2وجاء العامل السادس ليفسر )

%( من التباين 6.661سبته )%( من التباين الكلي للعوامل، وجاء العامل الثامن ليفسر ما ن.6.20)
%( من التباين الكلي للعوامل، .4.25الكلي للعوامل، وجاءت النتائج كعامل تاسع وفسرت ما نسبته )

%( من التباين الكلي للعوامل، فيما جاء في المرتبة 4.542فيما جاء العامل العاشر ليفسر ما نسبته )
%( من التباين الكلي للعوامل، 4.565سر ما نسبته )الحادية عشر العامل المتعلق بااللتزام التنظيمي وف

%( من التباين الكلي للعوامل ) وأن ما تم تفسيره بلغ 4.400وجاء العامل الثاني عشر ليفسر )
(4...)% 
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 نتائج التحليل االحصائي الوصفي للدراسة: 3-3-1
 تحليل المتغير المستقل:: 1

األردنية، تم حساب المتوسطات الحسابية  الجامعاتفي  خصائص أمن المعلوماتلوصف أبعاد 
، السرية، التكاملية، اإلتاحةبأبعادها خصائص أمن المعلومات واالنحرافات المعيارية للتعرف إلى مستوى 

 ( يوضح ذلك: 1.4.1 والجدول )
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى "خصائص  (4.1.4جدول رقم )

 " بأبعادها" في الجامعات األردنية مرتبة ترتيباً تنازلياً.أمن المعلومات

 

الر
 قم

المتوسط  خصائص أمن المعلومات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

 مرتفع 4 0.70 3.90 اإلتاحة 4

 مرتفع 4 0.72 3.90 السرية 5

 متوسط 6 0.73 3.62 التكاملية 6

 مرتفع  0.62 3.81 المتوسط الحسابي العام 

( في خصائص أمن المعلوماتأن المتوسطات الحسابية ألبعاد ) ( 1.4.1 )يتضح من الجدول        
على متوسط خصائص أمن المعلومات حازت  إذ(، 5.26و  .5.4األردنية تراوحت ما بين )الجامعات 

على المرتبة اإلتاحة وبعد السرية (، وهو من المستوى المرتفع، وقد حاز بعد 5.04حسابي إجمالي )
 ( على التوالي26..، و .2..وبانحراف معياري ) (،.5.4األولى وبأعلى متوسط حسابي حيث بلغ )

( وهو من 5.26بمتوسط حسابي ) التكامليةمن المستوى المرتفع، وفي المرتبة الثانية جاء بعد  ماوه
  المتوسط.المستوى 

أفراد عينة الدراسة من وجهة نظر مرتفعة المستوى  خصائص أمن المعلوماتوهذا يدل على أن 
 .العاملين مستخدمي تكنولوجيا المعلومات في الجامعات األردنية

وقد أظهرت النتائج أن خصائص أمن المعلومات مرتفعة المستوى من وجهة نظر أفراد عينة 

المعلومات في الجامعات األردنية، إذ تبين أن اإلتاحة والسرية  تكنولوجيا مستخدمي العاملينالدراسة 

جاءتا في المرتبة األولى وكان مستواهما مرتفعا كخصائص ألمن المعلومات، وفي المرتبة الثانية جاءت 

التكاملية بمستوى متوسط كأحد أبعاد خصائص أمن المعلومات في الجامعات األردنية، وقد تعزى هذه 
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الجامعات األردنية تهتم بإتاحة أمن المعلومات لديها، وذلك لتأمين وصول المستفيد إلى النتيجة إلى أن 

المعلومة المطلوبة وبأقصر وقت ممكن خالل اليوم، ومن ثم تطبيق السرية الخاصة بأمن المعلومات، 

 وذلك لحماية البيانات الهامة والحساسة من أي استخدام غير قانوني وشرعي من قبل بعض األشخاص

أمن المعلومات  خصائص المتطفلين والذين يسيؤون للجامعات، ويمكن االهتمام بالسرية كأحد أبعاد

لحماية الملفات األصلية وبيانات الطالب )الشخصية، والمالية(، وأيضا  بيانات الموظفين، وأيضا  حماية 

ما يضمن وصول الملفات الخاصة بالجامعات، وسالمة البيانات من أي تعديل أو إضافة أو حذف م

المعلومة دون أي تغير من المرسل، وأن تكون أمن المعلومات تتمتع بخاصية تكاملية، حيث تركز 

الجامعات على جمع أنظمة بأنظمة أخرى لتكوين نظام واحد متكامل يفيد األفراد بشكل جيد، والتأكد من 

ن النظام من الوصول لخدمات أن النظام الواحد يعمل بشكل جيد من خالل الشبكة العنكبوتية، ويمكِّ 

. وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج  أمن المعلومات في الجامعات من خالل الشبكة العنكبوتية

(، واتفقت مع نتائج الدراسات األجنبية مثل .6.4(، ونتائج دراسة )العتيبي، 2..6دراسة )الهادي،

 .(Ismail, Zainab, 2011)دراسة 

الجامعات في  خصائص أمن المعلوماتكل بعد من أبعاد  فقراتمستوى وللتعرف إلى 
 ، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وفيما يلي هذه النتائج:األردنية
 :السرية -9

تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة للتعـــرف إلـــى اســـتجابات أفـــراد عينـــة 
( يوضـح  1.4.0 األردنيـة، والجـدول )الجامعـات فـي أمـن المعلومـات  السرية كأحد خصائصالدراسة عن 

 ذلك:
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن   (3.9.5) جدول رقم
 األردنية مرتبة ترتيباا تنازلياا.الجامعات " في السريةفقرات "

الر
 قم
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

تقوم اإلدارة في مؤسستنا بوضع قواعد خاصة  4
 لحماية أمن المعلومات.

 مرتفع 4 0.89 4.03

 مرتفع 4 0.91 4.03 هناك ضوابط للدخول إلى نظام المعلومات. 1

يتم وضع خطة حماية شاملة تشمل إغالق منافذ  0
 االختراق

 مرتفع 5 0.94 3.93

اإلدارة في مؤسستنا إجراءات عقابية على تطبق  6
الموظف الذي ينتهك إجراءات وسياسات أمن 

 المعلومات.

3.89 0.95 
 مرتفع 1

هناك توعية دائمة ومستمرة بأهمية أمن  5
 المعلومات لجميع العاملين.

 متوسط 0 1.07 3.62

 مرتفع  0.72 3.90 المتوسط الحسابي العام 

و  5..1(، تراوحت ما بين )السرية( أن المتوسطات الحسابية لـبعد ) 1.4.0 يتضح من الجدول )       
(، وهو من المستوى المرتفع، وقد .5.4( ، حيث حاز البعد على متوسط حسابي إجمالي )5.26

(، وبانحراف معياري 5..1على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ) (1والفقرة رقم ) (4حازت الفقرة رقم )
تقوم اإلدارة على )( 4)من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة  ما، وهلى التوالي( ع44..، و )(04..)

( على )هناك ضوابط 1، ونصت الفقرة )(في مؤسستنا بوضع قواعد خاصة لحماية أمن المعلومات
( 5.45( بمتوسط حسابي بلغ )0جاءت الفقرة رقم )الثالثة ، وفي المرتبة للدخول إلى نظام المعلومات(

يتم وضع خطة حماية ( وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على )41..معياري ) وبانحراف
 (.شاملة تشمل إعالق منافذ االختراق

( وبانحراف معياري 5.26( بمتوسط حسابي )5وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )
ومستمرة بأهمية أمن هناك توعية دائمة ، حيث نصت الفقرة على )المتوسط(، وهو من المستوى 2..4)

 (.المعلومات لجميع العاملين
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الجامعات في  السرية مرتفعة المستوى كأحد خصائص أمن المعلوماتوهذا يدل على أن 
 .العاملين في مجال تكنولوجيا المعلوماتأفراد عينة الدراسة األردنية من وجهة نظر 

ات األردنية كأحد أبعاد خصائص وقد بينت نتائج الدراسة أن السرية مرتفعة المستوى في الجامع
أمن المعلومات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكانت 
االستجابات تتركز على أن اإلدارة تقوم في الجامعات بوضع قواعد خاصة لحماية أمن المعلومات، 

حافظة على أمن المعلومات بدرجة كبيرة في وبمستوى مرتفع، وقد تعزى هذه النتيجة  إلى الحاجة للم
ضوء التعامل مع أجهزة الحاسوب الشخصية، والتي تعمل بصورة مستقلة، فهذا يزيد من مستوى الخطر 
الذي يواجه المعلومات عند اتاحتها خالل شبكة االنترنت، إذ يمكن إلحاق الضرر بالمعلومات واألجهزة 

ة للجامعات، ويمكن تهديد أمن المعلومات بأكثر من طريقة عن بعد دون التواجد في المكاتب الرسمي
مثل تعرض الشبكة ومواردها لعمليات االختراق والتجسس والسرقة، وتعرض المعلومات لإلتالف أو 

 التحريف أو التخريب. 

وقد أظهرت النتائج أن هناك ضوابط للدخول إلى نظام المعلومات في الجامعات األردنية من 
لين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبمستوى مرتفع، إدراكا  منها للدور الكبير الذي وجهة نظر العام

يجب توفره للحفاظ على أمن المعلومات، والهدف من الضوابط التحقق من فعالية وكفاءة العناصر 
 الرئيسة التي تؤثر في سرية ونزاهة وتوافر أمن المعلومات، إذ يجب تناول مجاالت معينة مثل سياسات
دارة صالحيات المستخدمين،  أمن المعلومات وتصميم ومراقبة تصنيف البيانات وبرامج الوعي األمني وا 
لغاء صالحية دخول المستخدم للنظام ومراجعة صالحيات المستخدمين وضمان  بما في ذلك منح وا 

لغاء أو تعديل صالحيات الدخول لمركز  سرية معلومات المستخدم، إضافة إلى التسجيل والمراقبة وا 
البيانات لتوفير درجة كافية من الضمان بخصوص هذه الضوابط، وأظهرت النتائج بوضع خطة حماية 
شاملة تشمل إغالق منافذ االختراق، وبمستوى مرتفع، وذلك لضمان سالمة المعلومات والبرامج التي 

والحساسة، كأنظمة  تستند إليها الجامعات األردنية في عملها، وخاصة ما يتعلق بالمعلومات األساسية
المحاسبة، وأنظمة القبول والتسجيل، وأنظمة المواد والعالمات للطلبة، والتي من شأنها أن تساعد على 
نجاح الجامعات بشكل عام والحفاظ على المعلومات التي من شأنها أن تزيد من مستوى الثقة في 

س الشديد الذي يتصف به السوق المؤسسة من قبل األفراد، وترفع من شأن المؤسسات في ضوء التناف
في اآلونة األخيرة، إذ تعتبر العولمة وأدواتها أحد أهم الطرق التي تسهل على الفرد القيام باألعمال، 
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واللجوء إلى أمن المعلومات الختصار الوقت والجهد وتوفير المال، فال بد من وضع خطط معينة 
 مات بشكل سليم وآمن.لحماية شاملة تدعم منافذ االختراق، لتأمين المعلو 

 :التكاملية-8
تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة للتعـــرف إلـــى اســـتجابات أفـــراد عينـــة 

ـــة كأحـــد خصـــائص أمـــن المعلومـــات الدراســـة عـــن  ـــة، والجـــدول )الجامعـــات فـــي التكاملي (  1.4.2 األردني
 يوضح ذلك:

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن  المتوسطات( 3.9.6رقم )جدول 
 األردنية مرتبة ترتيباا تنازلياا.الجامعات " في التكامليةفقرات "

الر
 قم

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

يمنع الموظف من استخدام المعلومات لألغراض  4
 1.03 3.90 غير المصرح بها.

 مرتفع 4

يمكن الوصول لخدمات أمن المعلومات من  2
 0.98 3.85 خالل الشبكة العنكبوتية في مؤسستنا.

 مرتفع 6

هناك تبادل وربط الكتروني بين مختلف اإلدارات  .4
 1.06 3.81 واألقسام.

 مرتفع 5

هناك خطط بديلة لمواجهة الطوارئ أو الكوارث  2
حال تعطلت الخاصة باألنظمة والمعلومات في 

 خطوط االتصال.
3.51 1.07 

 متوسط 1

جميع الموظفين على مختلف المستويات تلقوا  0
 1.20 3.03 تعليم وتدريب مناسب في أمن المعلومات.

 متوسط 0

 متوسط  0.73 3.62 المتوسط الحسابي العام 

تراوحت ما بين  (،التكاملية( أن المتوسطات الحسابية لـبعد ) 1.4.2 يتضح من الجدول )         
(، وهو من المستوى 5.26(، حيث حاز البعد على متوسط حسابي إجمالي )5..5و  .5.4)

(، وبانحراف معياري .5.4( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )4، وقد حازت الفقرة )المتوسط
 يمنع الموظف من استخدام المعلومات(، وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على )5..4)

( 5.00( بمتوسط حسابي بلغ )2(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )لألغراض غير المصرح بها
يمكن الوصول لخدمات ( وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على )40..وبانحراف معياري )

 (.أمن المعلومات من خالل الشبكة العنكبوتية في مؤسستنا
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( وبانحراف معياري 5..5( بمتوسط حسابي )0فقرة رقم )وفي المرتبة األخيرة جاءت ال
جميع الموظفين على مختلف ، حيث نصت الفقرة على )المتوسط(، وهو من المستوى .4.6)

 (.المستويات تلقوا التعليم والتدريب المناسب في أمن المعلومات
الجامعات في  التكاملية متوسطة المستوى كأحد خصائص أمن المعلوماتوهذا يدل على أن 

 .العاملين في مجال تكنولوجيا المعلوماتأفراد عينة الدراسة األردنية من وجهة نظر 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن التكاملية متوسطة المستوى في الجامعات األردنية كأحد أبعاد 
المعلومات،  تكنولوجيا مستخدمي خصائص أمن المعلومات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة العاملين

وجاءت االستجابة على بعض فقرات هذا البعد مرتفعة المستوى من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 
والمتعلقة بـ )يمنع الموظف من استخدام المعلومات لألغراض غير المصرح بها( وبمستوى مرتفع، وقد 

طرف آخر مثل عميل تعزى النتيجة إلى أن التكاملية تمنع االستخدام الشخصي أو النيابة عن أي 
شخصي، أو أحد أفراد األسرة، أو الدخول إلى معلومات غير مصرح للموظف بالدخول إليها، مثل 
المعلومات مالية، أو المعلومات السرية عن إدارة الجامعات، أو األسرار المتعلقة بالموظفين 

ت، وبمنع الموظفين من وتعويضاتهم، وسنوات الخدمة فذلك يضعف التكاملية كأحد أبعاد أمن المعلوما
الدخول أو العبث أو االطالع على معلومات ليست لهم عالقة بها، وغير مصرح لهم باستخدامها، فهذا 
يضع العمل في المسار الصحيح، ويخصص لكل موظف عمله، ومعرفته لمهامه الموكلة إليه، مما 

ية في العمل ويمنع انتهاك يؤدي إلى رفع مستوى األداء عند التخصيص، وبذلك يزيد مستوى التكامل
 الموظفين لحقوق اآلخرين، أو استخدامهم المعلومات لألغراض غير المصرح بها.

ولوحظ من خالل النتائج إمكانية الوصول إلى خدمات أمن المعلومات من خالل الشبكة 
 العنكبوتية في الجامعات وبمستوى مرتفع وهي إحدى المؤشرات التي تدل على التكاملية في أمن
المعلومات في الجامعات األردنية، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن االهتمام البالغ من قبل الجامعات 
لى المعلومات التي تفيد  األردنية في وصول األفراد إلى الخدمات التي تقدمها الجامعة من ناحية، وا 

فيما يتعلق بالقبول األفراد بما يلزمهم من استعالمات عن الجامعة واألمور والمتطلبات الضرورية 
والتسجيل، واالستفسار عن الرسوم وأسعار الساعات، وكذلك األمر ما تطلبه الموظفون العاملون 
واإلداريون من معلومات وهم بعيدون عن مكان العمل، وبأي وقت، فالشبكة العنكبوتية متاحة في أي 
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إلى المواقع الخاصة بالجامعة، وقت وفي أي مكان، ومن السهل الوصول من قبل العاملين والمستفيدين 
 وهذا ما تسعى إليه الجامعة لتحقيق التكامل. 

 :اإلتاحة-4
تم استخراج المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة للتعـرف إلـى اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة عـن 

 ذلك:( يوضح  1.4.2 األردنية، والجدول )الجامعات في اإلتاحة كأحد خصائص أمن المعلومات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن  المتوسطات( 3.9.3رقم )جدول 

 األردنية مرتبة ترتيباا تنازلياا.الجامعات " في اإلتاحةفقرات "

الر
 قم

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

استمرارية يتم تطبيق إجراءات واضحة لضمان  44
 الخدمة في كافة انحاء المؤسسة.

 مرتفع 4 0.87 4.00

تركيب طرق الحماية التقنية ومضادات  40
وغيرها مهم إلتاحة  (Firewalls)الفيروسات 

 المعلومات ودقتها.
3.99 0.98 

 مرتفع 6

ساعد توافر المعلومات على تسهيل مهمة  45
التعامل مع الجهات األخرى في انجاز 

 بأسرع وقت ممكن.المعامالت 
3.89 0.91 

 مرتفع 5

تعتبر المعلومات والبيانات التي يوفرها النظام  41
 دقيقة وموثوق بها.

 مرتفع 1 0.92 3.87

يتم وضع سياسات واضحة بأمن المعلومات  46
تشمل اختيار التقنية المناسبة، واإلجراءات 

 الالزمة لجعل هذه التقنية فعالية.
3.78 0.92 

 مرتفع 0

 مرتفع  0.70 3.90 المتوسط الحسابي العام 

 ...1(، تراوحت ما بين )اإلتاحة( أن المتوسطات الحسابية لـبعد ) 1.4.2 يتضح من الجدول )         
، وقد المرتفع(، وهو من المستوى .5.4(، حيث حاز البعد على متوسط حسابي إجمالي )5.20و 

(، وهو من 02..(، وبانحراف معياري )...1بلغ ) ( على أعلى متوسط حسابي حيث44حازت الفقرة )
يتم تطبيق إجراءات واضحة لضمان استمرارية الخدمة في المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على )

( 5.44( بمتوسط حسابي بلغ )40(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )كافة أنحاء المؤسسة
تركيب طرق الحماية لمرتفع، وقد نصت الفقرة على )( وهو من المستوى ا40..وبانحراف معياري )

 (.وغيرها مهم إلتاحة المعلومات ودقتها (Firewalls)التقنية ومضادات الفيروسات 
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( وبانحراف معياري 5.20( بمتوسط حسابي )46وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )
وضع سياسات واضحة بأمن يتم ، حيث نصت الفقرة على )المرتفع(، وهو من المستوى 46..)

 (.المعلومات تشمل اختيار التقنية المناسبة، واإلجراءات الالزمة لجعل هذه التقنية فعالية

الجامعات في  اإلتاحة مرتفعة المستوى كأحد خصائص أمن المعلوماتوهذا يدل على أن 
 .ماتالعاملين في مجال تكنولوجيا المعلو أفراد عينة الدراسة األردنية من وجهة نظر 

وأظهرت نتائج الدراسة أن اإلتاحة مرتفعة المستوى في الجامعات األردنية كأحد أبعاد أمن 
المعلومات في الجامعات  تكنولوجيا مستخدمي المعلومات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة العاملين

واضحة لضمان األردنية، حيث كانت جميع فقرات البعد مرتفعة المستوى والمتمثلة في تطبيق إجراءات 
استمرارية الخدمة في كافة أنحاء المؤسسة، وقد تعزى هذه النتيجة المرتفعة إلى إدراك الجامعة بإدارتها 
واالستراتيجيات المتبعة، واألخذ بعين االعتبار الفروق الفردية في مستوى االستيعاب، والمؤهالت 

قبل األفراد مستخدمي المواقع الخاصة العلمية، والمعرفة التامة باستخدام المواقع اإللكترونية من 
بالجامعات األردنية، وبجميع األقسام، وبكافة التخصصات، مما يتوجب على الجامعة التوضيح لجميع 
هذه الشرائح المختلفة مما يؤدي إلى الفعالية التامة واستخدام جميع الشرائح المجتمعية والموظفين 

وهذا يدل على نجاح أمن المعلومات في الجامعات األردنية  واإلداريين لتلك الخدمات واالستفادة منها،
 واستمراريتها.

وأيضا  تبين من خالل النتائج أن تركيب طرق الحماية التقنية ومضادات الفيروسات 
(Firewalls)  وغيرها مهم إلتاحة المعلومات ودقتها بمستوى مرتفع، وقد تعزى هذه النتيجة إلى

امج والمعلومات وعدم تلف البرمجيات واألنظمة التي تعمل وتعتمد المحاولة في الحفاظ على البر 
الجامعة عليها بشكل كبير للحصول على المعلومات الالزمة لتوفير الخدمة الالزمة للمستفيدين، 
وللعاملين، فيجب حماية البرامج واألنظمة ببرامج تضمن استمرارية العمل، وتوفير الدقة عند الحصول 

ن أيضا  من النتائج أن ساعد توافر المعلومات على تسهيل مهمة التعامل مع الجهات على النتائج، وتبي
األخرى في إنجاز المعامالت بأسرع وقت ممكن بمستوى مرتفع، فهذا يسهل متابعة األمور في ضوء 
توفر المعلومات التي تحتاجها كل وزارة أو مؤسسة أو كل دائرة، أو قسم، خالل متابعة بعض األفراد 

سجيل أو المصادقة على الشهادات، أو االنتقال من جامعة إلى أخرى، هذا بالنسبة للطلبة المستفيدين للت
، وأما فيما يتعلق بالموظفين والعاملين فهذا يسهل عليهم مهمة التعامل مع الدوائر األخرى، ونقل 
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ملهم، فهذا كله يثبت أن البيانات واالستفادة منها والتي تكون منشورة على المواقع، والتي تفيدهم في ع
 مستوى إتاحة المعلومات على األنظمة عاٍل ويتمتع بأنظمة حماية توفر األمن بشكل عام لتلك األنظمة.

 التابعتحليل المتغير ثانيا: 

األردنية، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  الجامعاتفي  التميز المؤسسيلوصف أبعاد 
القيادة، االستراتيجية، الموارد البشرية، العمالء، بأبعادها التميز المؤسسي المعيارية للتعرف إلى مستوى 

 ( يوضح ذلك: 1.4.0 ، والجدول )العمليات، النتائج
 التميز الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى " المتوسطات (3.9.2قم )جدول ر 

 .األردنية مرتبة ترتيباا تنازلياا  الجامعاتبأبعادها" في  المؤسسي"

( في المؤسسيالتميز ( أن المتوسطات الحسابية ألبعاد ) 1.4.0 يتضح من الجدول )                   
على متوسط حسابي التميز المؤسسي (، حيث حاز 5.40و  5.14األردنية تراوحت ما بين )الجامعات 
على المرتبة األولى وبأعلى متوسط النتائج ، وقد حاز بعد المتوسط(، وهو من المستوى 5.50إجمالي )

، وفي المرتبة الثانية المتوسطمن المستوى ( وهو 20..وبانحراف معياري ) (،5.14حسابي حيث بلغ )
المتوسط، وهو من المستوى  (02..وبانحراف معياري ) (5.16بمتوسط حسابي )العمليات جاء بعد 

( وهو من المستوى المتوسط، 40..( وبانحراف معياري )5.54وجاء ثالثا  بعد القيادة بمتوسط حسابي )
( وهو من 04..نحراف معياري )( وبا5.52وفي المرتبة الرابعة جاء بعد العمالء بمتوسط حسابي )

( 44..( وبانحراف معياري )5.54المستوى المتوسط، وخامسا  جاء بعد االستراتيجية بمتوسط حسابي )
( 5.40وهو من المستوى المتوسط، وجاء بعد الموارد البشرية في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي )

الر
 قم

المتوسط  التميز المؤسسي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

 متوسط 4 0.78 3.49 النتائج 2
 متوسط 6 0.86 3.42 العمليات. 0

 متوسط 5 0.95 3.39 القيادة. 4

 متوسط 1 0.89 3.36 العمالء. 1

 متوسط 0 0.91 3.31 االستراتيجية. 6

 متوسط 2 1.04 3.15 الموارد البشرية. 5

 متوسط  0.80 3.35 المتوسط الحسابي العام 
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متوسط  التميز المؤسسييدل على أن وهذا ( وهو من المستوى المتوسط، 1..4وبانحراف معياري )
في الجامعات  العاملين في مجال تكنولوجيا المعلوماتأفراد عينة الدراسة من وجهة نظر المستوى 
 .األردنية

وأظهرت نتائج الدراسة أن التميز المؤسسي في الجامعات األردنية متوسط المستوى من وجهة 
المعلومات في الجامعات األردنية، وتبين أنه  تكنولوجيا مستخدمي العامليننظر أفراد عينة الدراسة 

احتل تميز النتائج المرتبة األولى، وثانيا  جاء تميز العمليات، وفي المرتبة الثالثة جاء تميز القيادة، 
فتميز العمالء، ومن تميز االستراتيجية، وأخيرا  جاء تميز الموارد البشرية، وجميع هذه األبعاد كانت 

 ستوى. متوسطة الم

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن الجامعات األردنية تصنع التميز المؤسسي وال توهبه، فالتميز هو 
نتاج رحلة طويلة من العمل الجاد المبني على التخطيط الجيد والسليم في ضوء رؤية صائبة وأهداف 

بذل الجهود والعطاء واضحة تطمح الجامعات لتحقيقها، وال يمكن ألية جامعة أن تصل إلى التميز دون 
والعمل المستمر من أجل التحسين والتطوير، وهذا يستوجب على الجامعات إيجاد سبل للتكيف 
والمسايرة مع متغيرات هذا العصر ومتطلباته والتعامل معها بصورة مستدامة، وعلى رأسها تحقيق التميز 

ء، وقد أصبح من الواجب على المؤسسي، فميدان العمل الجيد أصبح ال يقبل إال المتميزين األكفا
المؤسسات أو الجامعات األردنية أن تتجه نحو صناعة التميز وأن تسخر كل إمكانياتها نحو تحقيقه، 
وفيما يلي مناقشة النتائج لألبعاد الفرعية، واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من )خوالدة، 

(، هذا على صعيد 6.44( ودراسة )الصالح، .6.4(، ومع نتائج دراسة )آل مزروع، 0..6وحنيطي، 
الدراسات العربية، أما على صعيد الدراسات األجنبية فقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

((JACOB, 2010. 

الجامعات في  التميز المؤسسيلفقرات الفرعية لكل بعد من أبعاد مستوى اوللتعرف إلى 
 حسابية واالنحرافات المعيارية، وفيما يلي هذه النتائج:، تم حساب المتوسطات الاألردنية
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 :تميز القيادة -9

تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة للتعـــرف إلـــى اســـتجابات أفـــراد عينـــة 
( يوضـح  1.4.4 األردنية، والجدول )الجامعات في تميز القيادة كأحد أبعاد التميز المؤسسي الدراسة عن 

 ذلك:
عن الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  المتوسطات( 3.9.1رقم )جدول 

 األردنية مرتبة ترتيباا تنازلياا.الجامعات " في تميز القيادة" فقرات

الر
 قم
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

باستمرار االلتزام تهتم اإلدارة العليا في المؤسسة  42
 بتحقيق مركز تنافسي جيد.

 مرتفع 4 0.98 3.76

تعمل القيادة على تشجيع العمل الجماعي وروح  .6
 الفريق.

 متوسط 6 1.15 3.37

يساعد أسلوب القيادة في مؤسستي التي أعمل  44
 بها على تقدمها وتميزها.

 متوسط 5 1.16 3.34

التخصصية  تهتم اإلدارة العليا بإقامة الدورات 42
التي تهدف إلى تعريف الموظفين في جميع 

 المستويات بأهمية التميز.

3.33 1.13 
 متوسط 1

القيادة اإلدارية في مؤسستي تشجع المبادرات  40
 الفردية واألفكار الخالقة.

 متوسط 0 1.19 3.17

 متوسط  0.95 3.39 المتوسط الحسابي العام 

(، تراوحت ما بين تميز القيادةالمتوسطات الحسابية لـبعد )( أن  1.4.4 يتضح من الجدول )
(، وهو من المستوى 5.54(، حيث حاز البعد على متوسط حسابي إجمالي )5.42و  5.22)

(، وبانحراف معياري 5.22( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )42، وقد حازت الفقرة )المتوسط
تهتم اإلدارة العليا في المؤسسة باستمرار قرة على )(، وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الف40..)

( بمتوسط حسابي بلغ .6(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )االلتزام بتحقيق مركز تنافسي جيد
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تعمل القيادة ، وقد نصت الفقرة على )المتوسط( وهو من المستوى 4.40( وبانحراف معياري )5.52)
 (.الفريق على تشجيع العمل الجماعي وروح

( وبانحراف معياري 5.42( بمتوسط حسابي )40وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )
القيادة اإلدارية في مؤسستي تشجع ، حيث نصت الفقرة على )المتوسط(، وهو من المستوى 4.44)

 (.المبادرات الفردية واألفكار الخالقة

الجامعات في  أبعاد التميز المؤسسي تميز القيادة متوسطة المستوى كأحدوهذا يدل على أن 
 .العاملين مستخدمي تكنولوجيا المعلوماتأفراد عينة الدراسة األردنية من وجهة نظر 

أظهرت نتائج الدراسة أن تميز القيادة متوسط المستوى في الجامعات األردنية من وجهة وقد 
المعلومات في الجامعات األردنية، ولكن تبين أن  تكنولوجيا مستخدمي نظر أفراد عينة الدراسة العاملين

اإلدارة العليا تهتم في المؤسسة باستمرار االلتزام بتحقيق مركز تنافسي جيد وبمستوى مرتفع، وقد تعزى 
هذه النتيجة إلى أن المؤسسات الجامعية األردنية تسعى دائما  لتحقيق الريادة والصدارة في التميز 

المختلفة، وحيث أصبح سوق العمل ال يقبل إال بالخريج أو الموظف المتميز  والجودة في ميادين العمل
الكفؤ، والذي يمتلك من القدرات والمعارف والخبرات الكثير الكثير، وأيضا  تبحث اإلدارات في الجامعات 
 األردنية عن تميز األداء باإلدارة الذي يوصل الجامعة إلى أرقى وأفضل النتائج، وذلك من خالل وضع
الخطط، وتحديد األهداف، وتحديد الوقت الزمني لإلنجازات، باإلضافة إلى التوسع في األسواق المحلية 

براز الصورة الجيدة عن الجامعة.   والدولية والعالمية، وا 

وتبين من خالل النتائج أن القيادة في الجامعات األردنية تعمل على تشجيع العمل الجماعي وروح 
ه النتيجة متوسطة المستوى من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة العاملين في مجال الفريق، ولكن كانت هذ

تكنولوجيا المعلومات في الجامعات األردنية، فسياسة القيادة في الجامعات األردنية تسعى لتوضيح بأن 
يد بمفردها ال تصفق، وتسعى لتوضيح أن تحقيق النجاح يأتي من خالل العمل الجماعي، فالجهود 

اونية المبذولة والمضاعفة بشكل كبير أثناء العمل ضمن مجموعة، تضاعف اإلنجاز، فلذلك تسعى التع
الجامعات على مشاركة الموظفين في األعمال واألنشطة الجماعية، والتي بدورها تقوي بداخل العاملين 

 روح الجماعة وتجعل سير العمل أفضل بكثير، مما يزيد من مستوى التميز القيادي.
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 :االستراتيجية تميز -8
تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة للتعـــرف إلـــى اســـتجابات أفـــراد عينـــة 

(  .1.4.4 األردنية، والجدول )الجامعات في االستراتيجية كأحد أبعاد التميز المؤسسي  تميز الدراسة عن
 يوضح ذلك:

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن   المتوسطات (3.9.91رقم )جدول 
 األردنية مرتبة ترتيباا تنازلياا.الجامعات " في تميز االستراتيجيةفقرات "

الر
 قم
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

يتم تطبيق االستراتيجية ومراقبتها ونشر  61
الداعمة لها باستمرار لضمان تطوير السياسات 

 األداء بالمؤسسة.

3.36 1.01 
 متوسط 4

تضع المؤسسة بدائل استراتيجية في حالة وجود  60
 نقص في االستراتيجية المتبعة

 متوسط 6 1.07 3.34

تقوم المؤسسة بوضع استراتيجية تتناسب مع  64
 احتياجات موظفيها.

 متوسط 5 1.15 3.31

جميع المستويات يدركون تماما  الموظفين على  65
 نتائج تطبيق االستراتيجية.

 متوسط 5 1.07 3.31

تتوافر العمليات التي تمكن الموظفين على جميع  66
 المستويات من التأثير في صياغة االستراتيجية.

 متوسط 0 1.08 3.21

 متوسط  0.91 3.31 المتوسط الحسابي العام 

(، تراوحت تميز االستراتيجية( أن المتوسطات الحسابية لـبعد ) .1.4.4 يتضح من الجدول )           
(، وهو من المستوى 5.54(، حيث حاز البعد على متوسط حسابي إجمالي )5.64و  5.52ما بين )
(، وبانحراف معياري 5.52( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )61، وقد حازت الفقرة )المتوسط

يتم تطبيق االستراتيجية ومراقبتها ونشر ، وقد نصت الفقرة على )توسطالم(، وهو من المستوى 4..4)
(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم السياسات الداعمة لها باستمرار لضمان تطوير األداء بالمؤسسة

، وقد نصت المتوسط( وهو من المستوى 2..4( وبانحراف معياري )5.51( بمتوسط حسابي بلغ )60)
 (.تضع المؤسسة بدائل استراتيجية في حالة وجود نقص في االستراتيجية المتبعةالفقرة على )
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( وبانحراف معياري 5.64( بمتوسط حسابي )66وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )
تتوافر العمليات التي تمكن الموظفين ، حيث نصت الفقرة على )المتوسط(، وهو من المستوى 0..4)

 (.من التأثير في صياغة االستراتيجيةعلى جميع المستويات 

في  تميز االستراتيجية متوسطة المستوى كأحد أبعاد التميز المؤسسيوهذا يدل على أن 
 .العاملين في مجال تكنولوجيا المعلوماتأفراد عينة الدراسة األردنية من وجهة نظر الجامعات 

في الجامعات األردنية من وجهة  ومن خالل النتائج تبين أن تميز االستراتيجية متوسط المستوى
المعلومات في الجامعات األردنية، وقد تركزت  تكنولوجيا مستخدمي نظر أفراد عينة الدراسة العاملين

االستجابات على أن يتم تطبيق االستراتيجية ومراقبتها ونشر السياسات الداعمة لها باستمرار لضمان 
تعزى هذه النتيجة إلى أن االستراتيجية تمكن القياديين تطوير األداء بالمؤسسة وبمستوى متوسط، وقد 

من سبق التغيرات الممكنة الحدوث، ومن خالل تطبيق االستراتيجية تسعى المؤسسات إلى احداث 
التغيرات والتطورات ونشر النتائج في البيئة الخارجية من خالل المدراء االستراتيجيين، فالمدراء أو 

شخاص الذين يقومون بعملية اإلدارة االستراتيجية، وأنهم يقومون بمسح البيئة القيادة االستراتيجية هم األ
الخارجية والبيئة الداخلية للمؤسسة، ويضعون ويطبقون القرارات االستراتيجية الخاصة برسالة المؤسسة 

 وأهدافها واستراتيجياتها.

 األخرى المؤسسات أداء عن ائهاأد بتميز تقوم فإنها االستراتيجية لتميز المؤسسة إتباع فعند       
 األقل على المنافسة المؤسسات طرف من للتقليد قابل غير يكون أن التميز هذا في ويشترط المنافسة

 يكون وأن االستراتيجي، التميز هذا ثمن دفع الجامعة أو المؤسسة تستطيع وأن القصير، المدى في
 بالنفع عليها ويعود المنافسة، المؤسسات أداء عن سسةالمؤ  واستراتيجية أداء ليميز لألفراد واضحا   التميز
 الخدمات. من المنتفعين من كبيرة لمجموعة األقل على

ولوحظ من خالل النتائج أن تضع المؤسسة بدائل استراتيجية في حالة وجود نقص في االستراتيجية 
دراك المؤسسات بأنه عند مواجهة أي من  المتبعة، وقد تعزى هذه النتيجة إلى االهتمام البالغ وا 

المشكالت المفاجئة، ال بد من تخصيص خطط استراتيجية بديلة لتخطي هذه المشكالت التي يمكن لها 
أن تعيق األداء وأن تضع المؤسسة في موقف ضعف أمام المؤسسات األخرى، التي تلعب دور 

 المنافس بالنسبة لها.  
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 :تميز الموارد البشرية -4

 الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة للتعـرف إلـى اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة عـنتم استخراج المتوسطات 
( يوضـح  1.4.44 األردنيـة، والجـدول )الجامعـات فـي الموارد البشـرية كأحـد أبعـاد التميـز المؤسسـي  تميز
 ذلك:

عن الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  المتوسطات( 3.9.99رقم )جدول 
 األردنية مرتبة ترتيباا تنازلياا.الجامعات " في تميز الموارد البشرية" فقرات

الر
 قم
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

تهتم اإلدارة بتطوير جودة العمل الخاصة  60
 البشرية.بالموارد 

 متوسط 4 1.21 3.26

يتوافر في المؤسسة بيئة تشجع التواصل المباشر  62
 مع المرؤوسين.

 متوسط 6 1.21 3.21

هناك تنسيق وتكامل بين اإلدارات في المؤسسة  .5
حول عمليات التخطيط االستراتيجي إلدارة 

 الموارد البشرية.

3.13 1.25 
 متوسط 5

الموارد البشرية في  السياسات التي تتبعها إدارة 64
 مؤسستي واضحة لدى جميع العاملين.

 متوسط 1 1.25 3.11

تتسم بيئة المؤسسة بدعم العاملين ووالئهم  62
 الملحوظ لإلدارة العليا.

 متوسط 0 1.20 3.06

 متوسط  1.04 3.15 المتوسط الحسابي العام 

(، تميز الموارد البشريةالحسابية لـبعد )( أن المتوسطات  1.4.44 يتضح من الجدول )              
(، وهو من 5.40(، حيث حاز البعد على متوسط حسابي إجمالي )2..5و  5.62تراوحت ما بين )

(، وبانحراف 5.62( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )60، وقد حازت الفقرة )المتوسطالمستوى 
تهتم اإلدارة بتطوير جودة العمل ة على )، وقد نصت الفقر المتوسط(، وهو من المستوى 4.64معياري )

( 5.64( بمتوسط حسابي بلغ )62(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )الخاصة بالموارد البشرية
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يتوافر في المؤسسة بيئة ، وقد نصت الفقرة على )المتوسط( وهو من المستوى 4.64وبانحراف معياري )
 (.تشجع التواصل المباشر مع المرؤوسين

( وبانحراف معياري 2..5( بمتوسط حسابي )62في المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )و 
تتسم بيئة المؤسسة بدعم العاملين ، حيث نصت الفقرة على )المتوسط(، وهو من المستوى .4.6)

 (.ووالئهم الملحوظ لإلدارة العليا

في  التميز المؤسسيتميز الموارد البشرية متوسطة المستوى كأحد أبعاد وهذا يدل على أن 
 .العاملين في مجال تكنولوجيا المعلوماتأفراد عينة الدراسة األردنية من وجهة نظر الجامعات 

تبين من خالل نتائج الدراسة أن تميز الموارد البشرية متوسط المستوى من وجهة نظر أفراد و 
األردنية، وقد جاء في المرتبة المعلومات في الجامعات  تكنولوجيا مستخدمي عينة الدراسة العاملين

 األولى الستجابات أفراد عينة الدراسة بأن اإلدارة تهتم بتطوير جودة العمل الخاصة بالموارد البشرية،
المؤسسات، وتعتبر أيضا  رأس المال من أساسات تعتبر الموارد البشرّية  وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن

في عالم األعمال؛ بسبب الدور  ةكبير  ةأهميلما لها من بشرّية الموارد ال وال بد من تميز، البشري لها
ويأتي تميز الموارد البشرية من المهم والوظيفة األساسّية التي تُقدمها في الُمؤّسسات والهيئات المتنوعة؛ 

من حتوي على مجموعة تعملية إدارّية فهي باألشخاص داخل العمل في الُمؤّسسة، خالل االهتمام 
للحصول على نتاج  التي ُتستخدم في إدارة العناصر البشرّية بأسلوٍب إيجابّي وفعال؛ميزة المالوظائف 

  والموظفين. بالمؤسسةفي تحقيق المصالح الخاصة يسهم  عملي جيد ومميز

بالمؤهالت العلمية المتنوعة تزويد الموارد البشرّية ويأتي تميز الموارد البشرية من خالل 
توفير كافة و  ،االعتماد على أفضل إدارة ُتساهم في تطور اإلنتاج نوعا  وكّما  والُمناسبة؛ عن طريق 

األدوات والوسائل الخاصة باألفراد من الموظفين؛ عن طريق إعداد مجموعٍة من البرامج التدريبّية، 
يم بين تعزيز التنسيق والتنظ، و وتوفير األجور والحوافز التي تدعم أفضل أداء وتزيد من ُمعّدل اإلنتاجّية

كافة الوحدات اإلدارّية والمهام الخاصة باألفراد من الموظفين؛ من خالل تفعيل دور الُمناقشة مع اإلدارة 
، لوحظ من خالل النتائج توافر بيئة تشجع تواصل العاملين المباشر مع المرؤوسين في .التنفيذّية

شعارهم بأهميتهم وقيمتهم كأساس المؤسسة، مما يميزها، ويدفع بالموظفين إلى األمام عند التواصل إل
من أساسيات المؤسسة، وعند التواصل المباشر، تجري المباحثات والتشاور في األمور العملية التي 
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تواجه العاملين وجها  إلى وجه والخوض في حل المشكالت التي تواجه العاملين أيضا ، وبالتشاور وبحل 
 إدارة الموارد البشرية المميزة.المشكالت، يأتي األداء الجيد المميز من خالل 

 :تميز العمالء -3

 تم استخراج المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة للتعـرف إلـى اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة عـن
 ( يوضح ذلك: 1.4.46 األردنية، والجدول )الجامعات في العمالء كأحد أبعاد التميز المؤسسي  تميز

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن   المتوسطات ( 3.9.98 رقم )جدول 
 األردنية مرتبة ترتيباا تنازلياا.الجامعات " في تميز العمالءفقرات "

الر
 قم
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

تدرك إدارة المؤسسة أهمية اكتساب العمالء  54
 الميزة التنافسية.لتحقيق 

 متوسط 4 1.00 3.62

تعكس رسالة المؤسسة اهتمام االدارة بتحسين  51
 الخدمة المقدمة للعمالء.

 متوسط 6 1.01 3.43

يتم اعتماد نظم تقنية متطورة في تقديم خدمات  56
 مميزة للعمالء.

 متوسط 5 0.99 3.42

جميع العاملين لديهم معرفة تامة عن احتياجات  55
 العمالء. ورغبات

 متوسط 1 1.10 3.28

يتم اجراء مسح دوري للعمالء لتحديد درجة  50
 رضاهم.

 متوسط 0 1.17 3.04

 متوسط  0.89 3.36 المتوسط الحسابي العام 

(، تراوحت ما تميز العمالء( أن المتوسطات الحسابية لـبعد ) 1.4.46 يتضح من الجدول )          
(، وهو من المستوى 5.52البعد على متوسط حسابي إجمالي )(، حيث حاز 1..5و  5.26بين )

(، وبانحراف معياري 5.26( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )54، وقد حازت الفقرة )المتوسط
تدرك إدارة المؤسسة أهمية اكتساب ، وقد نصت الفقرة على )المتوسط(، وهو من المستوى ...4)

( بمتوسط حسابي بلغ 51المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم ) (، وفيالعمالء لتحقيق الميزة التنافسية
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تعكس رسالة ، وقد نصت الفقرة على )المتوسط( وهو من المستوى 4..4( وبانحراف معياري )5.15)
 (.المؤسسة اهتمام اإلدارة بتحسين الخدمة المقدمة للعمالء

وبانحراف معياري ( 1..5( بمتوسط حسابي )50وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )
يتم إجراء مسح دوري للعمالء لتحديد ، حيث نصت الفقرة على )المتوسط(، وهو من المستوى 4.42)

 (.درجة رضاهم

الجامعات في  تميز العمالء متوسط المستوى كأحد أبعاد التميز المؤسسيوهذا يدل على أن 
 تكنولوجيا المعلوماتالعاملين في مجال أفراد عينة الدراسة األردنية من وجهة نظر 

وبينت نتائج التحليل أن تميز العمالء كأحد أبعاد التميز المؤسسي متوسط المستوى من وجهة 
المعلومات في الجامعات األردنية، وقد جاء في  تكنولوجيا مستخدمي نظر أفراد عينة الدراسة العاملين

لمؤسسة أهمية اكتساب العمالء لتحقيق المرتبة األولى الستجابات أفراد عينة الدراسة أن تدرك إدارة ا
الميزة التنافسية وبمستوى متوسط، وقد تعزى هذه النتيجة إلى التنافس القوي بين الجامعات األردنية 
لجذب األفراد واالحتفاظ بهم، إذ يتعين على من يرغب بالتميز، العمل على تبني السياسات واألساليب 

رضاه، فتقديم خدمة عمالء مميزة هو المعيار الوحيد الذي  التي ترتكز بشكل رئيس على العميل وكسب
يميز أفضل المهنيين عن غيرهم، وهو الذي يساهم في نهاية المطاف في تحقيق الميزة التنافسية 
للمؤسسة. وتبين من خالل النتائج أن تعكس رسالة المؤسسة اهتمام اإلدارة بتحسين الخدمة المقدمة 

، وقد تعزى هذه النتيجة إلى إدراك الجامعات أو المؤسسات بالخدمة للعمالء وبمستوى متوسط أيضا  
المقدمة للعمالء وانعكاساها على الفائدة المادية، فإن العمالء يعدون من رأس مال المؤسسات، فهم 
مصدر الدخل، وخاصة العميل الدائم، الذي يتعامل مع المؤسسة باستمرار، ال بل يجذب اآلخرين نحو 

 تيجة الهتمام اإلدارة بتحسين الخدمة المقدمة له ولآلخرين من بعده.هذه المؤسسة ن

 :تميز العمليات -5

تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة للتعـــرف إلـــى اســـتجابات أفـــراد عينـــة 
(  1.4.45 األردنيــة، والجــدول )الجامعــات فــي العمليــات كأحــد أبعــاد التميــز المؤسســي  تميــز الدراســة عــن
 يوضح ذلك:
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الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن   المتوسطات( 3.9.94)جدول رقم 
 األردنية مرتبة ترتيباا تنازلياا.الجامعات " في تميز العملياتفقرات "

الر
 قم
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

دارتها وفق إجراءات  العمليات تم تصميمها 50 وا 
 وضوابط موثقة.

 متوسط 4 0.94 3.54

تعتمد المؤسسة على الوسائل التكنولوجية  52
 الحديثة في تقديم وتميز خدماتها.

 متوسط 6 0.99 3.48

تخضع عمليات تقديم الخدمات المختلفة إلى  54
 عمليات ضبط وتحسين مستمرين.

 متوسط 5 0.99 3.46

بالرقابة وبشكل مستمر على  تقوم إدارة المؤسسة .1
 مرافقها لتحسين آليات تقديم الخدمات.

 متوسط 1 1.07 3.40

تقوم المؤسسة بإجراء استطالعات مستمرة  52
 للتعرف على حاجات المراجعين المتنوعة.

 متوسط 0 1.19 3.21

 متوسط  0.86 3.42 المتوسط الحسابي العام 

(، تراوحت ما تميز العملياتأن المتوسطات الحسابية لـبعد )(  1.4.45 يتضح من الجدول )            
(، وهو من المستوى 5.16(، حيث حاز البعد على متوسط حسابي إجمالي )5.64و  5.01بين )

(، وبانحراف معياري 5.01( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )50، وقد حازت الفقرة )المتوسط
دارتها وفق الفقرة على ) ، وقد نصتالمتوسط(، وهو من المستوى 41..) العمليات تم تصميمها وا 

( 5.10( بمتوسط حسابي بلغ )52(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )إجراءات وضوابط موثقة.
تعتمد المؤسسة على ، وقد نصت الفقرة على )المتوسط( وهو من المستوى 44..وبانحراف معياري )

( 52وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ) (.وتميز خدماتها الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم
، حيث نصت الفقرة المتوسط(، وهو من المستوى 4.44( وبانحراف معياري )5.64بمتوسط حسابي )

 (.تقوم المؤسسة بإجراء استطالعات مستمرة للتعرف على حاجات المراجعين المتنوعةعلى )

في  متوسطة المستوى كأحد أبعاد التميز المؤسسيتميز العمليات وهذا يدل على أن 
 .العاملين في مجال تكنولوجيا المعلوماتأفراد عينة الدراسة األردنية من وجهة نظر الجامعات 
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متوسط المستوى من وجهة نظر أفراد عينة وقد أظهرت نتائج التحليل أن تميز العمليات 
الجامعات األردنية، وقد تبين أن استجابات أفراد  المعلومات في تكنولوجيا مستخدمي الدراسة العاملين

دارتها وفق إجراءات وضوابط موثقة، وبمستوى  عينة الدراسة تركزت على أن العمليات تم تصميمها وا 
متوسط، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن الجامعات األردنية تعمل ضمن متطلبات معينة داخل السوق، 

اجهها، فتدرك الجامعة بأن العمليات اإلدارية خاصة يجب أن تصمم وفي ضوء المنافسة الشديدة التي تو 
وتدار وفق إجراءات وضوابط موثقة، تخدم مصلحة الجامعة، ولوحظ أن المؤسسة تعتمد على الوسائل 
التكنولوجية الحديثة في تقديم وتميز خدماتها، وبمستوى متوسط،  وتعزى هذه النتيجة إلى اتساع رقعة 

تكنولوجيا في المؤسسات، وتغطيتها لمعظم خدمات األفراد، فيصبح األمر لزاما  على استخدام وسائل ال
المؤسسة أن تواكب منافسيها في السوق وتتقدم وتزدهر وتتعامل بكل ما هو جديد من وسائل تكنولوجية 
ي حتى تصل إلى المستوى الذي يليق بها وأن تتميز بالكثير من اإلجراءات والخدمات التكنولوجية الت

 تساعد األفراد وتريحهم.

 :تميز النتائج -6
تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة للتعـــرف إلـــى اســـتجابات أفـــراد عينـــة 

(  1.4.41 األردنيـــة، والجـــدول )الجامعـــات فــي النتـــائج كأحــد أبعـــاد التميـــز المؤسســـي  تميـــز الدراســة عـــن
 يوضح ذلك:

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن   المتوسطات(  3.9.93 رقم )جدول 
 األردنية مرتبة ترتيباا تنازلياا.الجامعات " في تميز النتائجفقرات "

الر
 قم
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

تقدم المؤسسة اسهامات واضحة فيما يتعلق  10
 المحلي.بخدمة ودعم المجتمع 

 متوسط 4 1.08 3.60

النتائج المتعلقة بالعمالء تشير إلى أن هنالك  14
 مستويات أداء متميزة.

 متوسط 6 1.03 3.55

تحقق المؤسسة نتائج إيجابية في تميز تقديم  11
 الخدمات.

 متوسط 5 0.95 3.47

لدى إدارة المؤسسة آلية للتأكد من أن استخدام  16
نظم المعلومات يعكس ويحقق النتائج المرجوة 

 متوسط 1 0.94 3.45
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 للمؤسسة.
يتم مقارنة نتائج األداء الرئيسية بنتائج األداء  15

 بمؤسسات أخرى مشابهة لمعرفة مدى التقدم.
 متوسط 0 0.98 3.38

 متوسط  0.78 3.49 المتوسط الحسابي العام 

(، تراوحت ما تميز النتائج( أن المتوسطات الحسابية لـبعد ) 1.4.41 يتضح من الجدول )               
(، وهو من المستوى 5.14(، حيث حاز البعد على متوسط حسابي إجمالي )5.50و  .5.2بين )

معياري  (، وبانحراف.5.2( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )10، وقد حازت الفقرة )المتوسط
تقدم المؤسسة اسهامات واضحة فيما ، وقد نصت الفقرة على )المتوسط(، وهو من المستوى 0..4)

( بمتوسط حسابي بلغ 14(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )يتعلق بخدمة المجتمع المحلي
تائج المتعلقة الن، وقد نصت الفقرة على )المتوسط( وهو من المستوى 5..4( وبانحراف معياري )5.00)

 (.بالعمالء تشير إلى أن هنالك مستويات أداء متميزة
( وبانحراف معياري 5.50( بمتوسط حسابي )15وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

يتم مقارنة نتائج األداء الرئيسية بنتائج ، حيث نصت الفقرة على )المتوسط(، وهو من المستوى 40..)
 (.هة لمعرفة مدى التقدماألداء بمؤسسات أخرى مشاب
الجامعات في  تميز النتائج متوسطة المستوى كأحد أبعاد التميز المؤسسيوهذا يدل على أن 

 .العاملين في مجال تكنولوجيا المعلوماتأفراد عينة الدراسة األردنية من وجهة نظر 

المستوى من وجهة وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تميز النتائج في الجامعات األردنية متوسط 
المعلومات لديها، ولوحظ أن المؤسسة أو الجامعة  تكنولوجيا مستخدمي نظر أفراد عينة الدراسة العاملين

تقدم اسهامات واضحة فيما يتعلق بخدمة ودعم المجتمع المحلي، وذلك من خالل رفع أعلى درجات 
حلي، والتركيز على الجانب الالمنهجي التشبيك والتنسيق لتنفيذ أنشطة هادفة تخدم الطلبة والمجتمع الم

لتطوير أداء الطلبة وتعزيز روح المشاركة والعمل الجماعي لديهم من خالل المحاضرات والندوات 
 وورش العمل والبرامج التي تنفذها الجامعة.

ولوحظ أيضا  ان النتائج المتعلقة بالعمالء تشير إلى أن هنالك مستويات أداء متميزة، وأن 
و الجامعة تحقق نتائج إيجابية في تميز تقديم الخدمات، وقد تعزى هذه النتيجة إلى إدراك المؤسسة أ

الجامعة بأنه ومن الضروري أن تقدم خدمات متميزة للنهوض وجذب العديد من األفراد، فهذا ما تصبو 
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بالنتائج  إليه المؤسسات كنتيجة لتحقيق أهدافها، ورؤيتها المستقبلية، والخالصة فإن المؤسسات تهتم
 والتي ترفع من مستواها وتميزها وترفع من مستوى التميز المؤسسي.

 تحليل المتغير الوسيطثالثا: 

، تم حساب المتوسطات الحسابية الجامعات األردنيةفي  قدرات التعلم التنظيميةلوصف أبعاد 
مشاركة المعرفة، وااللتزام بأبعاده ) قدرات التعلم التنظيميةواالنحرافات المعيارية للتعرف إلى مستوى 

 ( يوضح ذلك: 1.4.40 (، والجدول )التنظيمي، والرضا الوظيفي
قدرات التعلم الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى " المتوسطات( 3.9.95جدول رقم )

 مرتبة ترتيباا تنازلياا. التنظيمية"

الر
 قم

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

 مرتفع 4 0.92 3.84 االلتزام التنظيمي 6

 متوسط 6 0.87 3.41 مشاركة المعرفة 4

 متوسط 5 1.03 3.38 الرضا الوظيفي 5

 متوسط  0.83 3.54 المتوسط الحسابي العام 

( في قدرات التعلم التنظيمية( أن المتوسطات الحسابية ألبعاد ) 1.4.40 يتضح من الجدول )         
على متوسط حازت قدرات التعلم التنظيمية (، حيث 5.50و  5.01األردنية تراوحت ما بين )الجامعات 

على المرتبة االلتزام التنظيمي ، وقد حاز بعد المتوسط(، وهو من المستوى 5.01حسابي إجمالي )
ستوى من الم( وهو 46..وبانحراف معياري ) (،5.01األولى وبأعلى متوسط حسابي حيث بلغ )

وبانحراف معياري  (5.14بمتوسط حسابي )مشاركة المعرفة ، وفي المرتبة الثانية جاء بعد المرتفع
( 5.50المتوسط، وجاء ثالثا  بعد الرضا الوظيفي بمتوسط حسابي )وهو من المستوى  (02..)

 ( وهو من المستوى المتوسط.5..4وبانحراف معياري )

أفراد عينة من وجهة نظر متوسطة المستوى  التنظيميةقدرات التعلم وهذا يدل على أن  
 .في الجامعات األردنية العاملين في مجال تكنولوجيا المعلوماتالدراسة 
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وأظهرت نتائج الدراسة أن قدرات التعليم التنظيمية في الجامعات األردنية متوسطة المستوى 
تكنولوجيا المعلومات، وقد احتل العاملين مستخدمي بشكل عام من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 

االلتزام التنظيمي المرتبة األولى وبمستوى مرتفع، وثانيا  جاءت مشاركة المعرفة، فالرضا الوظيفي، 
 وكالهما متوسطي المستوى.

استثمار خبرات وتجارب المؤسسة واألفراد العاملين بها، وبشكل عام فقد تعزى هذه النتيجة إلى 

وقت ، ثم مراجعتها من المؤسسةالمعلومات الناجمة عن هذه الخبرات والتجارب في ذاكرة والتعامل مع 

التعلم التنظيمي في تصادفها وتتعرض لها، إذ تعد قدرات آلخر لالستفادة منها في حل المشكالت التي 

عدادبتلك المنظمة الجامعات األردنية العملية التي يتم من خاللها إحداث التغيير المخطط  ها لتكون وا 

، وذلك من خالل القيام الممكنة قابلة للتكيف مع التغييرات الحاصلة في البيئة المحيطة بها بالسرعة 

تمكين األفراد، استثمار التجارب والخبرات القديمة والسابقة، و بمجموعة من العمليات التي من أهمها: 

دارة واستخدام المعرفة والتقنية بشكل ف من يتم و ، والتعلم منها تحسين األداءلال عّ مواجهة المستقبل، وا 

داعمة ومشجعة تكون و المؤسسة ذلك في إطار ثقافة تنظيمية مبنية على الرؤية المشتركة ألعضاء 

تحقيق األهداف من المؤسسات أو الجامعات للعمل والتعلم الجماعي والتطوير المستمر، مما يمكن تلك 

ومشاركة المعرفة، والرضا الوظيفي، كما اتفقت نتائج هذه االلتزام التنظيمي،  بكفاءة وفعالية في ضوء

( من الدراسات العربية، ونتائج دراسة 6.46الدراسة مع نتائج دراسة )صالح عابد بشيت الخالدي، 

(Alergre, Vallina, Cabrales, Fernandez, 2016)  ودراسة(Lau, Elaine, W.K, 

 يأتي: وفيما يلي مناقشة األبعاد الفرعية كما، (2009

 :مشاركة المعرفة -4
تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة للتعـــرف إلـــى اســـتجابات أفـــراد عينـــة 

ـــتعلم التنظيميـــة الدراســـة عـــن  ـــة كأحـــد أبعـــاد قـــدرات ال ـــة، والجـــدول الجامعـــات فـــي مشـــاركة المعرف األردني
 ( يوضح ذلك: 1.4.42 )
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عن الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  المتوسطات( 3.9.96جدول رقم )
 األردنية مرتبة ترتيباا تنازلياا.الجامعات " في مشاركة المعرفة" فقرات

الر
 قم
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

مشاركة المعرفة وتقاسمها يؤدي إلى تحسين  12
 أدائي الوظيفي.

 مرتفع 4 0.99 3.98

لدي الوقت الكافي لمشاركة المعرفة وتقاسمها في  12
 مكان العمل.

 متوسط 6 1.01 3.56

مؤسستنا لها دور في مشاركة المعرفة مع  .0
 األعضاء اآلخرين.

 متوسط 5 1.13 3.37

لدى مؤسستي عملية لتبادل ومشاركة المعرفة  14
 مع متخذي القرار وفي جميع أنحاء المنظمة.

 متوسط 1 1.18 3.19

تقدم مؤسستي حوافز ومكافآت لمشاركة وتبادل  10
 المعرفة.

 متوسط 0 1.32 2.94

 متوسط  0.87 3.41 المتوسط الحسابي العام 

(، تراوحت مشاركة المعرفة( أن المتوسطات الحسابية لـبعد ) 1.4.42 يتضح من الجدول )             
(، وهو من المستوى 5.14البعد على متوسط حسابي إجمالي )(، حيث حاز 6.41و  5.40ما بين )
(، وبانحراف معياري 5.40( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )12، وقد حازت الفقرة )المتوسط

مشاركة المعرفة وتقاسمها يؤدي إلى (، وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على )44..)
( 5.02( بمتوسط حسابي بلغ )12ثانية جاءت الفقرة رقم )(، وفي المرتبة التحسين أدائي الوظيفي
لدي الوقت الكافي ، وقد نصت الفقرة على )المتوسط( وهو من المستوى 4..4وبانحراف معياري )

 (.لمشاركة المعرفة وتقاسمها في مكان العمل
( وبانحراف معياري 6.41( بمتوسط حسابي )10وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

تقدم مؤسستي حوافز ومكافآت لمشاركة ، حيث نصت الفقرة على )المتوسط(، وهو من المستوى 4.56)
 (.وتبادل المعرفة

في  مشاركة المعرفة متوسطة المستوى كأحد أبعاد قدرات التعلم التنظيميةوهذا يدل على أن 
 .وجيا المعلوماتالعاملين في مجال تكنولأفراد عينة الدراسة األردنية من وجهة نظر الجامعات 
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حيث أظهرت نتائج الدراسة إلى أن مشاركة المعرفة متوسطة المستوى في الجامعات األردنية، 
المعلومات لديها، إذ تركزت استجابات  تكنولوجيا مستخدمي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة العاملين

إلى تحسين األداء الوظيفي مستوى أفراد عينة الدراسة على إدراكهم بأن مشاركة المعرفة وتقاسمها يؤدي 
مرتفع، وقد تعزى هذه النتيجة إلى الدعم الذي تلقاه مشاركة المعرفة من خالل نظم إدارة المعرفة، 
المتمثلة في استخدام التكنولوجيا، فقد يمكن للعاملين أن يشاركوا المعلومات ويوزعوها على بعضهم 

لتواصل االجتماعي، والوا تساب، ونشره على موقع البعض بأسهل الطرق )عن طريق االيميل، وموقع ا
المؤسسة(، حيث تصل المعرف بالشيء إلى جميع موظفي المؤسسة، فتتنامى لديهم المعرفة ويتطور 
الفكر وينضج ويرتفع مستوى األداء بشكل عام وهو ما تصبو إليه المؤسسات أو الجامعات األردنية، 

إلى مقاومة مشاركة المعرفة مع بقية أعضاء المؤسسة،  ولكن في بعض األحيان يميل بعض الموظفين
وذلك باحتكارهم للمعلومات وتحفظهم عليها، وتحفظهم أيضا  على طرق استخدام البرامج التكنولوجية 

 والتي تؤثر على أداء المؤسسة بشكل عام.
المعلومات في  تكنولوجيا مستخدمي وأظهرت النتائج أيضا  بأن لدى الموظفين العاملين

الوقت الكافي لمشاركة المعرفة وتقاسمها في مكان العمل، وقد تعزى هذه النتيجة الجامعات األردنية، 
إلى الحاجة الماسة من قبل الموظفين للمعرفة ومشاركتهم بها، فالعديد من الموظفين ال يمتلكون بعض 

بالواجبات على أكمل وجه، المعلومات الضرورية لهم والتي تفيدهم في عملهم وتمنحهم القدرة على القيام 
فيخصص الموظف الوقت المستقطع من العمل والوقت الذي يمكن له أن يقضي بعض الحاجيات 
الخاصة به في تشارك المعرفة واستغالل ذلك الوقت الكتساب المعلومات التي تفيده في العمل وترفع 

لعمل، وبالنتيجة فإن المعلومات من مستواه أمام اإلدارة وتجعله من الموظفين ذوي الكفاءة العالية با
تتوزع على الجميع وتنشر بوسائل التكنولوجيا لالستفادة، كل هذا يعود بالفائدة على المؤسسة أو على 

 الجامعة بتحسين األداء والتطوير.

 :االلتزام التنظيمي-8
تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة للتعـــرف إلـــى اســـتجابات أفـــراد عينـــة 

األردنيـــة، والجـــدول الجامعـــات فـــي االلتـــزام التنظيمـــي كأحـــد أبعـــاد قـــدرات الـــتعلم التنظيميـــة الدراســـة عـــن 
 ( يوضح ذلك: 1.4.42 )
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الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن   المتوسطات( 3.9.93)جدول رقم 
 األردنية مرتبة ترتيباا تنازلياا.الجامعات " في االلتزام التنظيميفقرات "

الر
 قم
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

 مرتفع 4 0.96 4.05 تهمني سمعة المؤسسة ومدى تحقيقها ألهدافها. 05

أشعر باالنتماء إلى المؤسسة التي أعمل فيها  04
 وكأنها جزء من عائلتي.

 مرتفع 6 1.01 3.94

ليس لدي أي خطة لمغادرة عملي بسبب  06
 اإلحساس بااللتزام تجاه مؤسستي.

 مرتفع 5 1.13 3.84

يساعدني العمل بالمؤسسة على إبراز ما لدي  01
 من قدرات ومهارات.

 مرتفع 1 1.16 3.72

سأكون سعيدا  جدا  لقضاء بقية حياتي المهنية  00
 مع هذه المؤسسة.

 متوسط 0 1.15 3.65

 مرتفع  0.92 3.84 المتوسط الحسابي العام 

(، تراوحت ما االلتزام التنظيمي( أن المتوسطات الحسابية لـبعد ) 1.4.42 يتضح من الجدول )
(، وهو من المستوى 5.01حسابي إجمالي ) (، حيث حاز البعد على متوسط5.20و  0..1بين )

(، وبانحراف معياري 0..1( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )05، وقد حازت الفقرة )المتوسط
تهمني سمعة المؤسسة ومدى تحقيقها (، وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على )42..)

( وبانحراف معياري 5.41بمتوسط حسابي بلغ )( 04(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )ألهدافها
أشعر باالنتماء إلى المؤسسة التي أعمل ، وقد نصت الفقرة على )المرتفع( وهو من المستوى 4..4)

 (.فيها وكأنها جزء من عائلتي
( وبانحراف معياري 5.20( بمتوسط حسابي )00وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

سأكون سعيدا  جدا  لقضاء بقية حياتي ، حيث نصت الفقرة على )المتوسط(، وهو من المستوى 4.40)
 (.المهنية مع هذه المؤسسة

في  االلتزام التنظيمي مرتفع المستوى كأحد أبعاد قدرات التعلم التنظيميةوهذا يدل على أن 
 .ماتالعاملين في مجال تكنولوجيا المعلو أفراد عينة الدراسة األردنية من وجهة نظر الجامعات 
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إذ أظهرت نتائج الدراسة إلى أن االلتزام التنظيمي مرتفع المستوى في الجامعات األردنية، من 
المعلومات لديها، إذ تركزت استجابات أفراد  تكنولوجيا مستخدمي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة العاملين

ويشعرون باالنتماء إلى المؤسسة عينة الدراسة على أن يهمهم سمعة المؤسسة ومدى تحقيقها ألهدافها، 
التي يعملون بها وكأنها جزء منهم ومن عائالتهم، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن الموظفين العاملين في 
مجال تكنولوجيا المعلومات يشعرون بأنهم بمثابة المرآة التي تعكس سمعة المؤسسة وصورتها الحقيقية، 

مشرقة، ويجب أن يحرص الموظفون في الجامعات ومن الضروري أن يعكس العاملون الصورة ال
األردنية والعاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات أن يكونوا ممثلين قادرين على توثيق العالقات 

 والروابط وتعزيز الثقة وتحقيق التعاون بين المؤسسة والجمهور.

 :الرضا الوظيفي-4
يـــة للتعـــرف إلـــى اســـتجابات أفـــراد عينـــة تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعيار 

ـــوظيفي كأحـــد أبعـــاد قـــدرات الـــتعلم التنظيميـــة الدراســـة عـــن  األردنيـــة، والجـــدول الجامعـــات فـــي الرضـــا ال
 ( يوضح ذلك: 1.4.40 )

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن   المتوسطات(  3.9.92 رقم )جدول 
 األردنية مرتبة ترتيباا تنازلياا.الجامعات " في الوظيفيالرضا فقرات "

الر
 قم
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

 متوسط 4 1.22 3.60 أنا راض عن عملي وعن مساري الوظيفي 02

أشعر بالرضا بما يحققه لي عملي في المؤسسة  02
 من مكاسب.

 متوسط 6 1.20 3.43

راض عن مقدار ردود الفعل التي أتلقاها عن أنا  04
 عملي.

 متوسط 5 1.24 3.42

ضغوط العمل في وظيفتي ال تؤثر على حياتي  00
 الشخصية.

 متوسط 1 1.24 3.31

أتلقى تدريبا  وتعليما  كافيا  للتعامل مع مهامي  .2
 الوظيفية.

 متوسط 0 1.32 3.16

 متوسط  1.03 3.38 المتوسط الحسابي العام 
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(، تراوحت ما الرضا الوظيفي( أن المتوسطات الحسابية لـبعد ) 1.4.40 يتضح من الجدول )           
(، وهو من المستوى 5.50(، حيث حاز البعد على متوسط حسابي إجمالي )5.42و  .5.2بين )

(، وبانحراف معياري .5.2( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )02، وقد حازت الفقرة )المتوسط
أنا راض عن عملي وعن مساري ، وقد نصت الفقرة على )المتوسط(، وهو من المستوى 4.66)

( وبانحراف معياري 5.15( بمتوسط حسابي بلغ )02(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )الوظيفي
أشعر بالرضا بما يحققه لي عملي في ، وقد نصت الفقرة على )المتوسط( وهو من المستوى .4.6)

 (.سة من مكاسبالمؤس

( وبانحراف معياري 5.42( بمتوسط حسابي ).2وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )
أتلقى تدريبا  وتعليما  كافيا  للتعامل مع ، حيث نصت الفقرة على )المتوسط(، وهو من المستوى 4.56)

 (.مهامي الوظيفية

في  قدرات التعلم التنظيميةالرضا الوظيفي متوسط المستوى كأحد أبعاد وهذا يدل على أن 
 .العاملين في مجال تكنولوجيا المعلوماتأفراد عينة الدراسة األردنية من وجهة نظر الجامعات 

إذ تبين من خالل النتائج أن الرضا الوظيفي كان متوسط المستوى من وجهة نظر أفراد عينة 
األردنية، وجاء في استجابات أفراد العينة المعلومات في الجامعة  تكنولوجيا مستخدمي الدراسة العاملين

أنهم راضون عن عملهم وعن مسارهم الوظيفي، وأنهم يشعرون بالرضا بما يحققه لهم العمل في 
المؤسسة من المكاسب، وقد تعزى هذه النتيجة إلى القناعة واالرتياح والسعادة إلشباع حاجاتهم ورغباتهم 

مع الوالء واالنتماء للمؤسسة ومع العوامل والمؤثرات البيئية ذات وتوقعاتهم مع العمل نفسه وبيئة العمل، 
العالقة، حيث يعتبر الرضا الوظيفي أيضا  حصيلة لمجموعة العوامل ذات الصلة والعمل الوظيفي التي 
تقاس أساسا  بقبول العاملين لذلك العمل بارتياح ورضا. في ضوء السياسات اإلدارية المتبعة معينة في 

 مل ومزاياه، ومسؤولياته، في حين تعترف المؤسسة بإنجازاتهم.تنظيم الع
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 ) سمرنوف-كالمجروف) اختبار-الطبيعي التوزيع اختبار 1-4- 4 :

قبل البدء باختبار الفرضيات قام الباحث بالتأكد من اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي، من خالل تطبيق 
 :( 1.4.44 النحو المبين في الجدول )مجموعة من االختبارات الخاصة بذلك، وعلى 

 التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة اختبارات( 3.9.91رقم )جدول 

Kolmogrove-Smirnov 

معامالت 

 التفرطح

معامالت 

 االلتواء

 

 المتغيرات
القيمة 

 االحصائية

الداللة 

 االحصائية
Tolerance VIF 

 2.001 0.685 014..- 021.. 026.. 402.. السرية
 2.684 0.432 641..- 540.. 621.. 4.022 التكاملية
 2.854 0.384 010..- 001.. 002.. 021.. اإلتاحة
 1.540 0.491 2.0..- 124.. 014.. 240.. القيادة

 2.366 0.426 614..- 202.. 464.. 6...4 االستراتيجية
 1.451 0.654 562..- 212.. 4.5.. 20..4 الموارد البشرية

 2.214 0.441 022..- 000.. 501.. 000.. العمالء
 2.620 0.461 502..- 2.1.. 214.. 420.. العمليات
 1.841 0.497 .14..- 102.. 454.. 60..4 النتائج

 2.541 0.525 014..- 202.. 202.. 021.. مشاركة المعرفة
 2.687 0.321 056..- 2.0.. 0.4.. 421.. االلتزام التنظيمي

 - 010.. ..5.. 6...4 الرضا الوظفي

..220 

0.415 2.478 

كانت داللتها  Kolmogorov Smirnov( أن القيم اإلحصائية الختبار  1.4.44 يتضح من الجدول )
(  4-من الجدول أن جميع القيم لاللتواء كانت  أقل من ) ويتضح(، α≤ 0.05اإلحصائية أعلى من )
(، فيما كانت قيم معدل تضخم 0.05أكبر من ) Toleranceوقد كانت قيم  ،(2والتفرطح أقل من )

(.  وهذا يدعم أن جميع القيم تقترب من التوزيع الطبيعي، وبالتالي يسمح .4أقل من ) VIFالتباين 
 . العلمي ءباستخدام وسائل اإلحصا
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 اختبار فرضيات الدراسة:المبحث الثاني: 2-4 

 انموذج الدراسة في قدرته على التفسيرقبل البدء باختبار الفرضيات يجب التحقق من جودة 
تأثير خصائص أمن سعت الدراسة الحالية لفحص إذ  باعتبار أن البيانات ال تطابق النموذج،

متغيرا  وسيطا ، وللتحقق من مطابقة قدرات التعلم التنظيمية بوجود المعلومات على التميز المؤسسي 
( المحسوبة هي Chi2فقد بلغت قيمة )، المطابقةالنموذج المقترح تم استخراج مجموعة من مؤشرات 

 Goodness of Fit Index(. وبلغت قيمة   0.05(، وهي ذات داللة عند مستوى )3.36)

(GFI)( وبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة المقارن1.461، وهو مؤشر مالءمة الجودة ما قيمته ،) 

Comparative Fit Index (CFI( القيمة )كما و 1.400 ،) بلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطـأ
من  .(1.16( القيمة )RMSEA) Root Mean Square Error of Approximationالتقريبي 

وأن البيانات تطابق  نطاق المدى المقبول لها، ضمنهذه النتائج نرى أن جميع قيم المالءمة هي 
 هذه النتائج. وفيما ملخص  النموذج،

 نتائج الدراسة للمؤشرالمدى المثالي  المؤشر
 مربع كاي

(chi square) 
  دالة، القيمة المرتفعة تشير إلى تطابق جيد

(square-Chi)  

1.154 

 4.158 تطابق افضل GFI>0.9 (GFIجودة المطابقة )

 RMSEA) (0.05-0.08) جذر متوسط مربعات الخطأ التقريبي
 

4.45 

 4.133 افضل تطابق CFI) (CFI>0.90)مؤشر المطابقة المقارن 

وتعتمد الدراسة في رفضها أو قبولها للفرضیات على الداللة االحصائیة، إذ تعتبر الداللة            

اإلحصائیة أو المعنوية بأنها وصف لنتیجة تجربة أجريت عندما تكون القیمة االحتمالیة أقل من مستوى 

عند القیام بإجراء علمي جید فإنه غالباً ما يتم اختیار مستوى الداللة قبل جمع البیانات، وعادةً ما الداللة، 

، وذلك حسب (1.11)(، يمكن أيضاً استخدام مستويات داللة أخرى مثل 1.11يكون هذا المستوى )

 .(Craparo, 2007)م مجال االختصاص واالستخدا
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 الفرضية الرئيسة األولى: : اختبار1-2-4

H01 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α )أمن المعلومات  خصائصل
 .التميز المؤسسي في الجامعات األردنيةعلى )السرية، والتكاملية، واإلتاحة( بأبعادها 

الختبار الفرضية الرئيسة األولى، تم استخدام إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي من أجل 
أمن المعلومات بأبعادها )السرية، والتكاملية، واإلتاحة( على التميز  خصائصتأثير التعرف إلى 

 ( يوضح ذلك. 1.6.4 والجدول )المؤسسي في الجامعات األردنية 

أمن المعلومات )السرية،  خصائص االنحدار المتعدد للتعرف إلى أثر ( تحليل3.8.9رقم )جدول 
 والتكاملية، واإلتاحة( على التميز المؤسسي في الجامعات األردنية 

 B األبعاد
الخطأ 

 المعياري
Beta 

 Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 Tداللة 

 000.* 4.573 266. 064. 294. السرية

 000.* 6.410 381. 065. 419. التكاملية

 023.* 2.281 137. 069. 157. اإلتاحة

 (4.42)±الجدولية =  (t)قيمة ( α≤0...)ذات داللة احصائية عند مستوى * 

( أن المتغيرات الفرعية والمتعلقة t(، وبمتابعة قيم إختبار ) 1.6.4 يتضح من الجدول )

التميز المؤسسي في الجامعات ( لهم أثر على السرية، والتكاملية، واإلتاحة) خصائص أمن المعلوماتبـ

، وهي قيم معنوية عند مستوى (6.604، .2.14، 1.025)( المحسوبة t، حيث بلغت قيم )األردنية

 (. α ≤0...داللة )
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 Stepwise Multipleنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي (   3.8.8 جدول رقم )
Regression  للتنبؤ بالتميز المؤسسي في الجامعات األردنية من خالل أبعاد خصائص أمن

 المعلومات

Model  ترتيب دخول العناصر

المستقلة في معادلة 

 التنبؤ

 R2قيمة 

معامل 

 التحديد

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة

 *4.44 198.12 401. التكاملية 3

 *4.44 127.15 463. السرية 3+2

 *4.44 87.70 472. اإلتاحة 3+2+1

 (4.48≥   *  دالة احصائياً عند مستوى )                

لتحديد  Stepwise Multiple Regressionعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي            
أمن  خصائص أهمية  كل متغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل أثر

( والذي  1.6.6 ، كما يتضح من الجدول رقم )التميز المؤسسي في الجامعات األردنيةالمعلومات على 
، فإن متغير التكاملية جاء بالمرتبة األولى االنحداريبين ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في معادلة 

ع %( من التباين في المتغير التابع، ودخل ثانيا  متغير السرية، وفسر م4..1وفسر ما مقداره )
%( من التباين في المتغير التابع، وجاء ثالثا  متغير اإلتاحة ليفسر مع 12.5التكاملية ما مقداره )
%( من التباين في المتغير التابع، وبناءا عليه ترفض الفرضية 12.6) ما مقدارهالمتغيرات السابقة 

( α≤ (0.05المستوى يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند الصفرية وتقبل الفرضية البديلة، أي أنه 
أمن المعلومات بأبعادها )السرية، والتكاملية، واإلتاحة( على التميز المؤسسي في  خصائصل

 الجامعات األردنية.

، يساعد على رسم التميز المؤسسي في الجامعات األردنيةفي  أمن المعلوماتهمية ألويعزى ذلك 
تاحتها على  ،للجامعاتخارطة طريق واضحة  فسرية المعلومات والمحافظة عليها، وتكامل المعلومات وا 

للجامعات تميز جيد في ضوء التنافس الشديد بين المؤسسات التعليمية األخرى، ويحقق المواقع الخاصة 
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ولوحظ أن التكاملية جاءت في المرتبة األولى بالنسبة للتأثير في التميز المؤسسي، وقد تعزى هذه 
ى أنه يمكن الوصول لخدمات أمن المعلومات من خالل الشبكة العنكبوتية في المؤسسة، وأن النتيجة إل

هناك تبادل وربط الكتروني بين مختلف اإلدارات واألقسام، وهذا يوفر التميز المؤسسي في الجامعات 
في التابع األردنية، ومن ثم جاءت السرية، فاإلتاحة، وكانت نسبة التأثير الكلي للمتغيرات المستقلة 

 %(، وفيما يلي مناقشة الفرضيات الفرعية:12.6)

  األولى:الفرعية اختبار الفرضية 

9-H01 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α ) لخصائص أمن المعلومات
 .الجامعات األردنيةتميز القيادة في على )السرية، التكاملية، اإلتاحة( بأبعادها 

األولى، تم استخدام إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي من أجل التعرف الفرعية الختبار الفرضية 

تميز القيادة في أمن المعلومات بأبعادها )السرية، والتكاملية، واإلتاحة( على  خصائصتأثير إلى 

 ( يوضح ذلك. 1.6.5 والجدول )الجامعات األردنية 

أمن المعلومات )السرية،  خصائصتحليل االنحدار المتعدد للتعرف إلى أثر  (  3.8.4 ) جدول رقم
 في الجامعات األردنية تميز القيادة والتكاملية، واإلتاحة( على 

 B األبعاد
الخطأ 

 المعياري
Beta 

 Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 Tداللة 

 000.* 5.054 302. 078. 395. السرية

 000.* 4.898 299. 079. 389. التكاملية

 009.* 2.638 163. 084. 221. اإلتاحة

 (4.42)±الجدولية =  (t)قيمة ( α≤0...)ذات داللة احصائية عند مستوى * 
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( أن المتغيرات الفرعية والمتعلقة t(، وبمتابعة قيم إختبار ) 1.6.5 يتضح من الجدول )

تميز القيادة في الجامعات ( لهم أثر على السرية، والتكاملية، واإلتاحة) أمن المعلومات خصائصب

، وهي قيم معنوية عند مستوى (6.250، 1.040، 01..0)( المحسوبة t، حيث بلغت قيم )األردنية

 (. α ≤0...داللة )

 Stepwise Multipleنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي (:  3.8.3 ) جدول رقم
Regression  خصائص أمن المعلومات الجامعات األردنية من خالل أبعادبتميز القيادة في للتنبؤ 

Model  ترتيب دخول العناصر

المستقلة في معادلة 

 التنبؤ

 R2قيمة 

معامل 

 التحديد

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة

 *4.44 158.32 348. التكاملية 3

 *4.44 111.09 430. السرية 3+2

 *4.44 77.87 443. اإلتاحة 3+2+1

  (α ≤ 4.48*  دالة احصائياً عند مستوى )                 

لتحديد أهمية  كل  Stepwise Multiple Regressionعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 
أمن المعلومات  خصائصمتغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل أثر 

( والذي يبين ترتيب  1.6.1 ، كما يتضح من الجدول رقم )على تميز القيادة في الجامعات األردنية
دخول المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار، فإن متغير التكاملية جاء بالمرتبة األولى وفسر ما 

%( من التباين في المتغير التابع، ودخل ثانيا  متغير السرية، وفسر مع التكاملية ما 51.0مقداره )
متغير اإلتاحة ليفسر مع المتغيرات السابقة  %( من التباين في المتغير التابع، وجاء ثالثا  15مقداره )

التابع )تميز القيادة(، وبناء عليه ترفض الفرضية الصفرية %( من التباين في المتغير 11.5مامقداره )
 خصائص( لα≤ (0.05يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى وتقبل الفرضية البديلة، أي أنه 

 األردنية.أمن المعلومات بأبعادها )السرية، والتكاملية، واإلتاحة( على تميز القيادة في الجامعات 
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والذي يعمل على تميز ، تميز القيادة في الجامعات األردنيةفي  أمن المعلوماتهمية ألويعزى ذلك 
ولى بالنسبة للتأثير في القيادة في إدارتها وتعاملها وأداءها، ولوحظ أن لتكاملية جاءت في المرتبة األ

تميز القيادة، وقد تعزى هذه النتيجة إلى التكامل في األنظمة والتعامل من خاللها وتوفر البيانات 
وضمان جودتها، يؤدي بالنتيجة إلى تميز القيادة في الجامعات األردنية، ومن ثم جاءت السرية، 

 %(.11.5في التابع ) فاإلتاحة، وكانت نسبة التأثير الكلي للمتغيرات المستقلة

  الفرعية الثانيةاختبار الفرضية: 

8-H01 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α ) لخصائص أمن المعلومات
 .تميز االستراتيجية في الجامعات األردنيةعلى )السرية، والتكاملية، واإلتاحة( بأبعادها 

، تم استخدام إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي من أجل التعرف الفرعية الثانيةالختبار الفرضية 
في أمن المعلومات بأبعادها )السرية، والتكاملية، واإلتاحة( على تميز االستراتيجية  خصائصتأثير إلى 

 ( يوضح ذلك. 1.6.0 والجدول )الجامعات األردنية 

أمن المعلومات )السرية،  خصائصتحليل االنحدار المتعدد للتعرف إلى أثر (  3.8.5 ) جدول رقم
 في الجامعات األردنية االستراتيجية  التكاملية، اإلتاحة( على تميز

 B األبعاد
الخطأ 

 المعياري
Beta 

 Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 Tداللة 

 000.* 3.976 244. 077. 307. السرية

 000.* 6.681 419. 078. 524. التكاملية

 374. 891. 056. 083. .411 اإلتاحة

 (4.42)±الجدولية =  (t)قيمة ( α≤0...)ذات داللة احصائية عند مستوى *    
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( أن المتغيرات الفرعية والمتعلقة t(، وبمتابعة قيم إختبار ) 1.6.0 يتضح من الجدول )

، في الجامعات األردنيةاالستراتيجية  تميز( لهم أثر على السرية، والتكاملية) خصائص أمن المعلوماتبـ

 (. α ≤0...، وهي قيم معنوية عند مستوى داللة )(2.204، 5.422)( المحسوبة tحيث بلغت قيم )

( t)ولم يتضح أي أثر لإلتاحة على تميز االستراتيجية في الجامعات األردنية، فقد بلغت قيمة 

 (. α ≤0...معنوية عند مستوى داللة )غير  ة، وهي قيم(044..)المحسوبة 

 Stepwise Multiple Regressionتحليل االنحدار المتعدد التدريجي  نتائج(  3.8.6 رقم )جدول 

 أمن المعلومات خصائصللتنبؤ بتميز االستراتيجية في الجامعات األردنية من خالل أبعاد 

Model  ترتيب دخول العناصر

المستقلة في معادلة 

 التنبؤ

 R2قيمة 

معامل 

 التحديد

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة

 *4.44 171.62 367. التكاملية 3

 *4.44 102.70 410. السرية 3+2

  (α ≤ 4.48*  دالة احصائياً عند مستوى )              

لتحديد أهمية  كل  Stepwise Multiple Regressionعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 
أمن المعلومات  خصائصمتغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل أثر 

( والذي يبين ترتيب  1.6.2 ، كما يتضح من الجدول رقم )على تميز االستراتيجية في الجامعات األردنية
ملية جاء بالمرتبة األولى وفسر ما ، فإن متغير التكااالنحداردخول المتغيرات المستقلة في معادلة 

%( من التباين في المتغير التابع، ودخل ثانيا  متغير السرية، وفسر مع التكاملية ما 52.2مقداره )
%( من التباين في المتغير التابع )تميز االستراتيجية(، وتم استبعاد متغير االتاحة باعتباره 14مقداره )

لفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة فيما يتعلق بالمتغيرات متغير غير مؤثر، وبناء عليه ترفض ا
 .)التكاملية والسرية(، وتقبل الفرضية الصفرية فيما يتعلق باإلتاحة
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وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن تميز االستراتيجية يحتاج إلى التكاملية في أمن المعلومات، 
تكاملية أمن المعلومات لتحقيق الهدف المرجو، ومن ثم فاالستراتيجية بتميزها يعتمد بالدرجة األولى 

جاءت السرية، فال بد أن لسرية المعلومات والمحافظة عليها وضمان جودتها وعدم العبث بها األثر 
البالغ في نجاح استراتيجية الجامعات وتميزها، وجاء المتغيران هما الوحيدان المؤثران في المتغير التابع 

 متغير التابع.%( في ال14وبنسبة )

   الفرعية الثالثةاختبار الفرضية: 

4-H010.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α )أمن المعلومات  خصائصل
 .تميز الموارد البشرية في الجامعات األردنيةعلى )السرية، والتكاملية، واإلتاحة( بأبعادها 

، تم استخدام إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي من أجل التعرف الفرعية الثالثةالختبار الفرضية 
تأثير أمن المعلومات بأبعادها )السرية، والتكاملية، واإلتاحة( على تميز الموارد البشرية في إلى 

 ( يوضح ذلك. 1.6.2 والجدول )الجامعات األردنية 

أمن المعلومات )السرية،  خصائصاالنحدار المتعدد للتعرف إلى أثر  تحليل(  3.8.3 )جدول رقم 
 التكاملية، اإلتاحة( على تميز الموارد البشرية في الجامعات األردنية 

 B األبعاد
الخطأ 

 المعياري
Beta 

 Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 Tداللة 

 001.* 3.446 236. 099. 340. السرية

 000.* 3.977 278. 100. 399. التكاملية

 300. 1.038 073. 106. 110. اإلتاحة

 (4.42)±الجدولية =  (t)قيمة ( α≤0...)ذات داللة احصائية عند مستوى * 

( أن المتغيرات الفرعية والمتعلقة t(، وبمتابعة قيم إختبار ) 1.6.2 يتضح من الجدول )
تميز الموارد البشرية في الجامعات ( لهم أثر على السرية، والتكاملية) أمن المعلومات خصائصبـ
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، وهي قيم معنوية عند مستوى داللة (5.422، 5.112)( المحسوبة t، حيث بلغت قيم )األردنية
(...0≥ α .) 

ولم يتضح أي أثر لإلتاحة على تميز الموارد البشرية في الجامعات األردنية، فقد بلغت قيمة 
(t( المحسوبة )وهي قيمة غير معنوية 50..4 ،)( 0...عند مستوى داللة≥ α .) 

 Stepwise Multiple Regressionتحليل االنحدار المتعدد التدريجي  نتائج(  3.8.2 )جدول رقم 

 أمن المعلومات خصائص للتنبؤ بتميز الموارد البشرية في الجامعات األردنية من خالل أبعاد

Model  ترتيب دخول العناصر

 المستقلة في معادلة التنبؤ

 R2قيمة 

معامل 

 التحديد

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة

 *4.44 84.49 222. التكاملية 3

 *4.44 53.16 265. السرية 3+2

  (α ≤ 4.48*  دالة احصائياً عند مستوى )              

لتحديد أهمية  كل  Stepwise Multiple Regressionعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 
أمن المعلومات  خصائص متغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل أثر

( والذي يبين  1.6.0 ، كما يتضح من الجدول رقم )على تميز الموارد البشرية في الجامعات األردنية
تكاملية جاء بالمرتبة األولى وفسر ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في معادلة اإلنحدار، فإن متغير ال

%( من التباين في المتغير التابع، ودخل ثانيا  متغير السرية، وفسر مع التكاملية ما 66.6ما مقداره )
%( من التباين في المتغير التابع )تميز الموارد البشرية(، وتم استبعاد متغير االتاحة 62.0مقداره )

يز الموارد البشرية في الجامعات األردنية، وبناء عليه ترفض باعتباره متغير غير مهم ومؤثر في تم
الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة فيما يتعلق بالمتغيرات )التكاملية والسرية(، وتقبل الفرضية 

 .الصفرية فيما يتعلق باإلتاحة
المعلومات،  وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن تميز الموارد البشرية يحتاج إلى التكاملية في أمن

فالموارد البشرية بتميزها تعتمد بالدرجة األولى تكاملية أمن المعلومات للوصول إلى مستوى عال في 
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األداء ودرجة عالية من تنوع في الموارد البشرية التي تعمل بشكل متكامل وعلى جميع األصعدة وبشتى 
إلى العديد من التخصصات في  المجاالت نظرا  لتكامل المعلومات وتنوعها، فهذا يدل على الحاجة

الموارد البشرية ألن معظم المعلومات ال تقدم معا  لألفراد العاملين، فقد تكون المعلومات مسموحة 
لبعض التخصصات في الموارد البشرية، مما يعطيها وزنها وتميزها، ومن ثم جاءت السرية، فال بد أن 

دم العبث بها األثر البالغ في نجاح الموارد لسرية المعلومات والمحافظة عليها وضمان جودتها وع
البشرية في عملها وتميزها في الجامعات، وجاء المتغيران هما الوحيدان المؤثران في تميز الموارد 

 %( في المتغير التابع.62.0البشرية وبنسبة )

  الفرعية الرابعةاختبار الفرضية: 

3-H010.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α )أمن المعلومات  خصائصل
 .تميز العمالء في الجامعات األردنيةعلى )السرية، التكاملية، اإلتاحة( بأبعادها 

، تم استخدام إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي من أجل التعرف الفرعية الرابعةالختبار الفرضية 
في أمن المعلومات بأبعادها )السرية، والتكاملية، واإلتاحة( على تميز العمالء  خصائصتأثير إلى 

 ( يوضح ذلك. 1.6.4 والجدول )الجامعات األردنية 

أمن المعلومات )السرية،  خصائص تحليل االنحدار المتعدد للتعرف إلى أثر(  3.8.1 )جدول رقم 
 الجامعات األردنية في على تميز العمالء والتكاملية، واإلتاحة( 

 B األبعاد
الخطأ 

 المعياري
Beta 

 Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 Tداللة 

 059. 1.897 124. 080. 152. السرية

 000.* 4.258 284. 081. 346. التكاملية

 000.* 3.778 254. 086. 324. اإلتاحة

 (4.42)±الجدولية =  (t)قيمة ( α≤0...)ذات داللة احصائية عند مستوى * 
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( أن المتغيرات الفرعية والمتعلقة t(، وبمتابعة قيم إختبار ) 1.6.4 يتضح من الجدول )
على تميز العمالء في الجامعات األردنية، أمن المعلومات )التكاملية، واإلتاحة( لهم أثر  خصائصب

 (. α ≤0...مستوى داللة )(، وهي قيم معنوية عند 5.220، 1.600( المحسوبة )tحيث بلغت قيم )
( tولم يتضح أي أثر للسرية على تميز العمالء في الجامعات األردنية، فقد بلغت قيمة )

 (. α ≤0...(، وهي قيمة غير معنوية عند مستوى داللة )4.042المحسوبة )

 Stepwise Multipleتحليل االنحدار المتعدد التدريجي  نتائج(  3.8.91 رقم )جدول 
Regression  في الجامعات األردنية من خالل أبعاد خصائص أمن المعلوماتللتنبؤ بتميز العمالء 

Model  ترتيب دخول العناصر

المستقلة في معادلة 

 التنبؤ

 R2قيمة 

معامل 

 التحديد

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة

 *4.44 112.30 275. التكاملية 3

 *4.44 72.11 328. اإلتاحة 3+2

  (α ≤ 4.48*  دالة احصائياً عند مستوى )              

لتحديد أهمية  كل  Stepwise Multiple Regressionعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 
أمن المعلومات  خصائص متغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل أثر

( والذي يبين ترتيب  .1.6.4 ، كما يتضح من الجدول رقم )األردنيةعلى تميز العمالء في الجامعات 
دخول المتغيرات المستقلة في معادلة اإلنحدار، فإن متغير التكاملية جاء بالمرتبة األولى وفسر ما 

%( من التباين في المتغير التابع، ودخل ثانيا  متغير اإلتاحة، وفسر مع التكاملية ما 62.0مقداره )
%( من التباين في المتغير التابع )تميز العمالء(، وتم استبعاد متغير السرية باعتباره 56.0مقداره )

متغير غير مهم ومؤثر في تميز العمالء في الجامعات األردنية، وبناء عليه ترفض الفرضية الصفرية 
صفرية فيما يتعلق وتقبل الفرضية الوتقبل الفرضية البديلة فيما يتعلق بالمتغيرات )التكاملية واإلتاحة(، 

 .بالسرية
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وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن تميز الموارد العمالء يعتمد على التكاملية في أمن المعلومات، فهم 
بحاجة إلى تكامل عام في المعلومات والبرامج التي تتيح لهم االستفادة من جميع الخدمات المقدمة من  

والموثوقة يؤثر على استقطاب العمالء وتميزهم فالعميل الجيد الجامعة، وأيضا  إتاحة المعلومات اآلمنة 
يحتاج إلى خدمة جيدة وذات ميزة عالية، وجاء المتغيران هما الوحيدان المؤثران في تميز العمالء 

%( في المتغير التابع، ولم يتضح أي أثر للسرية على تميز العمالء، ألن العمالء ال 56.0وبنسبة )
في تقديم الخدمات والمعلومات أو االستفادة منها، فيجب أن تكون المعلومات يرغبون بسرية معينة 

 مفتوحة ومتاحة لديهم بشكل واضح.

  الفرعية الخامسةاختبار الفرضية: 

5-H010.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α ) لخصائص أمن المعلومات
 .تميز العمليات في الجامعات األردنيةعلى )السرية، والتكاملية، واإلتاحة( بأبعادها 

، تم استخدام إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي من الفرعية الخامسةالختبار الفرضية 
أمن المعلومات بأبعادها )السرية، والتكاملية، واإلتاحة( على تميز  خصائصتأثير أجل التعرف إلى 

 ( يوضح ذلك. 1.6.44 والجدول )العمليات في الجامعات األردنية 

أمن المعلومات )السرية،  خصائص االنحدار المتعدد للتعرف إلى أثر تحليل(  3.8.99 رقم )جدول 
 الجامعات األردنية والتكاملية، واإلتاحة( على تميز العمليات في 

 B األبعاد
الخطأ 

 المعياري
Beta 

 Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 Tداللة 

 000. 3.770 228. 072. 271. السرية

 000. 6.948 430. 073. 508. التكاملية

 227. 1.210 076. 077. .4211 اإلتاحة

 (4.42)±الجدولية =  (t)قيمة ( α≤0...)* ذات داللة احصائية عند مستوى 
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( أن المتغيرات الفرعية والمتعلقة t(، وبمتابعة قيم إختبار ) 1.6.44 يتضح من الجدول )
، في الجامعات األردنيةتميز العمليات على ( لهم أثر السرية والتكاملية) أمن المعلومات ـ خصائصب

 (. α ≤0...، وهي قيم معنوية عند مستوى داللة )(2.410، .5.22)( المحسوبة tحيث بلغت قيم )
( t)ولم يتضح أي أثر لإلتاحة على تميز العمليات في الجامعات األردنية، فقد بلغت قيمة 

 (. α ≤0...معنوية عند مستوى داللة )غير  ة، وهي قيم(.4.64)المحسوبة 

 Stepwise Multiple Regressionتحليل االنحدار المتعدد التدريجي  نتائج(  3.8.98 رقم )جدول 
 الجامعات األردنية من خالل أبعاد خصائص أمن المعلوماتبتميز العمليات في للتنبؤ 

Model ترتيب دخول العناصر 

المستقلة في معادلة 

 التنبؤ

 R2قيمة 

معامل 

 التحديد

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة

 *4.44 184.46 384. التكاملية 3

 *4.44 108.84 425. السرية 3+2

  (α ≤ 4.48*  دالة احصائياً عند مستوى )              

لتحديد أهمية  كل  Stepwise Multiple Regressionعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 
أمن المعلومات  خصائصمتغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل أثر 

( والذي يبين ترتيب  1.6.46 ، كما يتضح من الجدول رقم )على تميز العمليات في الجامعات األردنية
ر التكاملية جاء بالمرتبة األولى وفسر ما دخول المتغيرات المستقلة في معادلة اإلنحدار، فإن متغي

%( من التباين في المتغير التابع، ودخل ثانيا  متغير السرية، وفسر مع التكاملية ما 50.1مقداره )
%( من التباين في المتغير التابع )تميز العمليات(، وتم استبعاد متغير اإلتاحة باعتباره 16.0مقداره )

الجامعات األردنية، وبناء عليه ترفض الفرضية الصفرية العليات في متغير غير مهم ومؤثر في تميز 
وتقبل الفرضية البديلة فيما يتعلق بالمتغيرات )التكاملية والسرية(، وتقبل الفرضية الصفرية فيما يتعلق 

 .باإلتاحة
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وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن تميز العمليات يحتاج إلى التكاملية في أمن المعلومات، وذلك ألن 
جراءاتها ومعالجتها وصوال  إلى نجاحها وتميزها تحتاج إلى تكاملية في أمن المعلومات  العمليات وا 

دورها على والعمل ضمن ضوابط معينة، باإلضافة إلى المحافظة على سرية المعلومات التي تؤثر ب
 تميز العمليات، فال بد أن تتمتع العمليات بطابع سري لنجاحها واستمراريتها والمحافظة عليها.  

  الفرعية السادسةاختبار الفرضية: 

6-H01 0.05داللة إحصائية عند المستوى: ال يوجد تأثير ذو) ≥α )أمن المعلومات  خصائصل
 .تميز النتائج في الجامعات األردنيةعلى )السرية، والتكاملية، واإلتاحة( بأبعادها 

، تم استخدام إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي من أجل الفرعية السادسةالختبار الفرضية 
أمن المعلومات بأبعادها )السرية، والتكاملية، واإلتاحة( على تميز النتائج  خصائصتأثير التعرف إلى 

 ( يوضح ذلك. 1.6.45 والجدول )في الجامعات األردنية 

أمن المعلومات )السرية،  خصائصاالنحدار المتعدد للتعرف إلى أثر  ( تحليل 3.8.94 رقم )جدول 
 والتكاملية، واإلتاحة( على تميز النتائج في الجامعات األردنية 

 B األبعاد
الخطأ 

 المعياري
Beta 

 Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 Tداللة 

 000.* 4.368 275. 068. 298. السرية

 000.* 4.978 321. 069. 345. التكاملية

 100. 1.650 107. 073. 120. اإلتاحة

 (4.42)±الجدولية =  (t)قيمة ( α≤0...)ذات داللة احصائية عند مستوى * 

( أن المتغيرات الفرعية والمتعلقة t(، وبمتابعة قيم إختبار ) 1.6.45 يتضح من الجدول )
، حيث تميز النتائج في الجامعات األردنية( لهم أثر على السرية والتكاملية) أمن المعلومات خصائصبـ

 (. α ≤0...، وهي قيم معنوية عند مستوى داللة )(1.420، 1.520)( المحسوبة tبلغت قيم )
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( t)ولم يتضح أي أثر لإلتاحة على تميز النتائج في الجامعات األردنية، فقد بلغت قيمة 
 (. α ≤0...معنوية عند مستوى داللة )غير  ةقيم، وهي (.4.64)المحسوبة 

 Stepwise Multipleتحليل االنحدار المتعدد التدريجي  نتائج(  3.8.93 )جدول رقم 

Regression  أمن المعلومات خصائصللتنبؤ بتميز النتائج في الجامعات األردنية من خالل أبعاد 

Model  ترتيب دخول العناصر

المستقلة في معادلة 

 التنبؤ

 R2قيمة 

معامل 

 التحديد

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة

 *4.44 134.89 313. التكاملية 3

 *4.44 88.29 374. السرية 3+2

  (α ≤ 4.48*  دالة احصائياً عند مستوى )              

لتحديد أهمية  كل  Stepwise Multiple Regressionعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 
أمن المعلومات  خصائصمتغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل أثر 

( والذي يبين ترتيب  1.6.41 ، كما يتضح من الجدول رقم )على تميز النتائج في الجامعات األردنية
جاء بالمرتبة األولى وفسر ما  دخول المتغيرات المستقلة في معادلة اإلنحدار، فإن متغير التكاملية

%( من التباين في المتغير التابع، ودخل ثانيا  متغير السرية، وفسر مع التكاملية ما 54.5مقداره )
%( من التباين في المتغير التابع )تميز النتائج(، وتم استبعاد متغير اإلتاحة باعتباره 52.1مقداره )

لجامعات األردنية، وبناء عليه ترفض الفرضية الصفرية متغير غير مهم ومؤثر في تميز النتائج في ا
وتقبل الفرضية البديلة فيما يتعلق بالمتغيرات )التكاملية والسرية(، وتقبل الفرضية الصفرية فيما يتعلق 

 .باإلتاحة

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن تميز النتائج تتأثر بتكاملية أمن المعلومات، ألن من يرسم تميز 
النتائج في الجامعات األردنية هي تكاملية أمن المعلومات، فيجب أن تكون اإلجراءات متكاملة وذات 

جاحها مواصفات معينة وتسير ضمن الخطط الكاملة وذات معلومات وافية وكاملة، وصوال  إلى ن
وتحقيق النتائج منها وتميزها، وأيضا  إن السرية في أمن المعلومات تؤثر ايجابا  على تميز النتائج في 
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الجامعات األردنية، فعندما تكون المعلومات آمنة ومحمية ومعالجة بشكل جيد، فإن النتائج من تلك 
 د، لتحقيق النتائج المرجوة.  البيانات تعود بالفائدة على الجامعة، ويمكن االستفادة منها بشكل جي

 :الثانيةاختبار الفرضية الرئيسة 2-2-4:

H02 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α )أمن المعلومات  خصائصل
 .في الجامعات األردنيةالتعلم التنظيمية قدرات على )السرية، والتكاملية، واإلتاحة( بأبعادها 

، تم استخدام إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي من أجل التعرف الثانيةالختبار الفرضية الرئيسة 
أمن المعلومات بأبعادها )السرية، والتكاملية، واإلتاحة( على قدرات التعلم التنظيمية  خصائصتأثير إلى 

 ( يوضح ذلك. 1.6.40 والجدول )في الجامعات األردنية 

أمن المعلومات )السرية،  خصائصاالنحدار المتعدد للتعرف إلى أثر  ( تحليل 3.8.95 رقم )جدول 
 والتكاملية، واإلتاحة( على قدرات التعلم التنظيمية في الجامعات األردنية 

 Beta الخطأ المعياري B األبعاد
 Tقيمة 

 المحسوبة
 Tمستوى داللة 

 000.* 4.158 272. 075. 314. السرية

 000.* 4.293 287. 077. 329. التكاملية

 143. 1.470 099. 081. 119. اإلتاحة

 (4.42)±الجدولية =  (t)قيمة ( α≤0...)ذات داللة احصائية عند مستوى  *

( أن المتغيرات الفرعية والمتعلقة t(، وبمتابعة قيم إختبار ) 1.6.40 يتضح من الجدول )
قدرات التعلم التنظيمية في الجامعات ( لهم أثر على والتكامليةالسرية، ) أمن المعلومات خصائصبـ

، وهي قيم معنوية عند مستوى داللة (1.645، 1.400)( المحسوبة t، حيث بلغت قيم )األردنية
(...0≥ α .) 

ولم يتضح أي أثر لإلتاحة على قدرات التعلم التنظيمية في الجامعات األردنية، فقد بلغت قيمة 
(t المحسوبة )(4.12.)غير  ة، وهي قيم( 0...معنوية عند مستوى داللة≥ α .) 
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 Stepwise Multiple Regressionتحليل االنحدار المتعدد التدريجي  نتائج(   3.8.96 جدول رقم )
 أمن المعلومات خصائص للتنبؤ بقدرات التعلم التنظيمية في الجامعات األردنية من خالل أبعاد

Model  ترتيب دخول العناصر

المستقلة في معادلة 

 التنبؤ

 R2قيمة 

معامل 

 التحديد

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة

 *4.44 108.82 269. التكاملية 3

 *4.44 71.91 328. السرية 3+2

  (α ≤ 4.48*  دالة احصائياً عند مستوى )                   

لتحديد أهمية  كل  Stepwise Multiple Regressionعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 
أمن المعلومات  خصائصمتغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل أثر 

( والذي يبين ترتيب  1.6.42 ، كما يتضح من الجدول رقم )على التميز المؤسسي في الجامعات األردنية
دخول المتغيرات المستقلة في معادلة اإلنحدار، فإن متغير التكاملية جاء بالمرتبة األولى وفسر ما 

%( من التباين في المتغير التابع، ودخل ثانيا  متغير السرية، وفسر مع التكاملية ما 62.4مقداره )
تعلم التنظيمية(، وتم استبعاد متغير اإلتاحة %( من التباين في المتغير التابع )قدرات ال56.0مقداره )

باعتباره متغير غير مهم ومؤثر في قدرات التعلم التنظيمية في الجامعات األردنية، وبناء عليه ترفض 
( ألمن α≤ (0.05الفرضية الصفرية والتي تنص على ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى 

كاملية( على قدرات التعلم التنظيمية في الجامعات األردنية، وتقبل التو المعلومات بأبعادها )السرية، 
وتقبل الفرضية البديلة فيما يتعلق بالمتغيرات )التكاملية ، الفرضية الصفرية للمتغير المتعلق باإلتاحة

 .وتقبل الفرضية الصفرية فيما يتعلق باإلتاحةوالسرية(، 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى تكاملية أمن المعلومات من خالل الخطط البديلة لمواجهة الطوارئ والكوارث 
الخاصة باألنظمة والمعلومات في حال تعطل خطوط االتصال، ومن خالل أن جميع الموظفين على 

نعكس إيجابا  على مختلف المستويات يتلقون تعليما وتدريبا مناسبا في أمن المعلومات، فهذا كله يؤثر وي
قدرات التعليم التنظيمية والمتمثلة في مشاركة المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي لدى 
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العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في الجامعات األردنية، وفيما يلي مناقشة النتائج المتعلقة 
 بالفرضية الرئيسة الثانية:

  ى:األولالفرعية اختبار الفرضية 

H02-1 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α ) لخصائص أمن المعلومات
 .مشاركة المعرفة في الجامعات األردنيةعلى )السرية، التكاملية، اإلتاحة( بأبعادها 

األولى، تم استخدام إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي من أجل التعرف الفرعية الختبار الفرضية 
تأثير أمن المعلومات بأبعادها )السرية، والتكاملية، واإلتاحة( على مشاركة المعرفة في الجامعات إلى 

 ( يوضح ذلك. 1.6.42 والجدول )األردنية 

أمن المعلومات )السرية،  خصائص المتعدد للتعرف إلى أثر ( تحليل االنحدار 3.8.93 رقم )جدول 
 والتكاملية، واإلتاحة( على مشاركة المعرفة في الجامعات األردنية 

 B األبعاد
الخطأ 
 المعياري

Beta 
 Tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 

 Tداللة 

 060. 1.891 125. 080. 152. السرية

 000. 5.167 351. 081. 421. التكاملية

 024. 2.272 156. 086. 195. اإلتاحة

 (4.42)±الجدولية =  (t)قيمة ( α≤0...)ذات داللة احصائية عند مستوى * 

( أن المتغيرات الفرعية والمتعلقة t(، وبمتابعة قيم إختبار ) 1.6.42 يتضح من الجدول )
، الجامعات األردنية مشاركة المعرفة في( لهم أثر على التكاملية، اإلتاحة) أمن المعلومات خصائصبـ

 (. α ≤0...، وهي قيم معنوية عند مستوى داللة )(6.626، 0.422)( المحسوبة tحيث بلغت قيم )

( t)ولم يتضح أي أثر للسرية على مشاركة المعرفة في الجامعات األردنية، فقد بلغت قيمة 
 (. α ≤0...معنوية عند مستوى داللة )غير  ة، وهي قيم(4.044)المحسوبة 
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 Stepwise Multiple Regressionالتدريجي  نتائج تحليل االنحدار المتعدد(  3.8.92 جدول رقم )
 في الجامعات األردنية من خالل أبعاد خصائص أمن المعلوماتبمشاركة المعرفة للتنبؤ 

Model  ترتيب دخول العناصر

المستقلة في معادلة 

 التنبؤ

 R2قيمة 

معامل 

 التحديد

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة

 *4.44 114.80 279. التكاملية 3

 *4.44 64.38 304. اإلتاحة 3+2

  (α ≤ 4.48*  دالة احصائياً عند مستوى )               

لتحديد أهمية  كل  Stepwise Multiple Regressionعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 
أمن المعلومات  متغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل أثر خصائص

( والذي يبين ترتيب  1.6.40 ، كما يتضح من الجدول رقم )على مشاركة المعرفة في الجامعات األردنية
دخول المتغيرات المستقلة في معادلة اإلنحدار، فإن متغير التكاملية جاء بالمرتبة األولى وفسر ما 

%( من التباين في المتغير التابع، ودخل ثانيا  متغير اإلتاحة، وفسر مع التكاملية ما 62.4مقداره )
عليه ترفض الفرضية الصفرية المعرفة(، وبناء التابع )مشاركة %( من التباين في المتغير 1..5مقداره )

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى وتقبل الفرضية البديلة لمتغيري التكاملية واإلتاحة، أي أنه 
0.05) ≥α )مشاركة المعرفة في على )التكاملية، اإلتاحة( بأبعادها أمن المعلومات  لخصائص

 .الصفرية لمتغير السريةالجامعات األردنية، وتقبل الفرضية 
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن تكاملية المعلومات وسريتها ترسم خارطة الطريق في مشاركة 
المعرفة وتوسيع األفق في مشاركة المعلومات وتوزيعها على العاملين في الجامعات األردنية، ويجب أن 

من الدقة والصحة، وتكون  تكون المعلومات سرية للغاية وذات طابع خاص وتتمتع بمستوى عالٍ 
 صالحة للمشاركة في ضوء موثوقيتها.

وكذلك فإن اإلتاحة تتنبأ بمشاركة المعرفة من خالل تطبيق اجراءات واضحة لضمان استمرارية 
الخدمة في كافة أنحاء المؤسسة، باإلضافة إلى أن توافر المعلومات يسهل مهمة التعامل مع الجهات 
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ت بأسرع وقت ممكن، فهذا كله يدعم مشاركة المعرفة في الجامعات األردنية األخرى في إنجاز المعامال
 ويعززها.

  الفرعية الثانيةاختبار الفرضية: 

H02-2 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α ) لخصائص أمن المعلومات
 .الجامعات األردنيةااللتزام التنظيمي في على )السرية، والتكاملية، واإلتاحة( بأبعادها 

، تم استخدام إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي من أجل التعرف الفرعية الثانيةالختبار الفرضية 
أمن المعلومات بأبعادها )السرية، والتكاملية، واإلتاحة( على االلتزام التنظيمي في  خصائصتأثير إلى 

 ذلك.( يوضح  1.6.44 والجدول )الجامعات األردنية 

أمن المعلومات )السرية،  خصائص المتعدد للتعرف إلى أثر ( تحليل االنحدار 3.8.91 )جدول رقم 
 والتكاملية، واإلتاحة( على االلتزام التنظيمي في الجامعات األردنية 

 B األبعاد
الخطأ 
 المعياري

Beta 
 Tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 

 Tداللة 

 000.* 4.361 303. 088. 385. السرية

 059. 1.898 135. 090. 170. التكاملية

 078. 1.770 127. 095. 167. اإلتاحة

 (4.42)±الجدولية =  (t)قيمة ( α≤0...)ذات داللة احصائية عند مستوى * 

الفرعي والمتعلق المتغير ( أن t(، وبمتابعة قيم إختبار ) 1.6.44 يتضح من الجدول )

، حيث بلغت االلتزام التنظيمي في الجامعات األردنية( له أثر على السرية) خصائص أمن المعلوماتبـ

 (. α ≤0...معنوية عند مستوى داللة ) ة، وهي قيم(1.524)( المحسوبة tقيم )
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ولم يتضح أي أثر للتكاملية واإلتاحة على قدرات التعلم التنظيمية في الجامعات األردنية، فقد 
 (. α ≤0...معنوية عند مستوى داللة )غير ، وهي قيم (.4.22، 4.040)( المحسوبة t)بلغت قيمة 

 Stepwise Multipleنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي (  3.8.81 جدول رقم )
Regression  خصائص أمن  األردنية من خالل أبعادبااللتزام التنظيمي في الجامعات للتنبؤ

 المعلومات

Model  ترتيب دخول العناصر

في معادلة  المستقلة

 التنبؤ

 R2قيمة 

معامل 

 التحديد

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة

 *4.44 81.83 4.231 السرية 3

  (α ≤ 4.48*  دالة احصائياً عند مستوى )

لتحديد أهمية  كل  Stepwise Multiple Regressionعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 
أمن المعلومات  خصائصمتغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل أثر 

( والذي يبين  .1.6.6 ، كما يتضح من الجدول رقم )على االلتزام التنظيمي في الجامعات األردنية
ية هو الوحيد المؤثر في االلتزام ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في معادلة اإلنحدار، فإن متغير السر 

%( من التباين في 64.2التنظيمي بالجامعات األردنية، حيث جاء بالمرتبة األولى وفسر ما مقداره )
المتغير التابع )االلتزام التنظيمي(، وتم استبعاد متغيري التكاملية واإلتاحة، باعتبارهما متغيرين غير 

عات األردنية، وبناء عليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل مؤثرين في االلتزام التنظيمي في الجام
( α≤ (0.05يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى الفرضية البديلة لمتغير السرية، أي أنه 

أمن المعلومات والمتمثل ببعده )السرية( على االلتزام التنظيمي في الجامعات األردنية،  خصائصل
 وتقبل الفرضية الصفرية لمتغيري التكاملية واإلتاحة.

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن السرية تتنبأ بااللتزام التنظيمي من خالل وضع قواعد خاصة لحماية أمن 
ات، ضرورة ال بد منها البراز القدرات والمهارات، التي ترفع من سمعة المعلومات، فحماية أمن المعلوم

 المؤسسة وتحقيقها ألهدافها.
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  الفرعية الثالثةاختبار الفرضية: 

H02-3 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α ) لخصائص أمن المعلومات
 .الوظيفي في الجامعات األردنيةالرضا على )السرية، والتكاملية، واإلتاحة( بأبعادها 

، تم استخدام إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي من أجل التعرف الفرعية الثالثةالختبار الفرضية 
أمن المعلومات بأبعادها )السرية، والتكاملية، واإلتاحة( على الرضا الوظيفي في  خصائص تأثيرإلى 

 يوضح ذلك.(  1.6.64 والجدول )الجامعات األردنية 

أمن المعلومات )السرية،  خصائص تحليل االنحدار المتعدد للتعرف إلى أثر(  3.8.89 جدول رقم )
 والتكاملية، واإلتاحة( على الرضا الوظيفي في الجامعات األردنية 

 B األبعاد
الخطأ 

 المعياري
Beta 

 Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 Tداللة 

 000. 4.122 285. 098. 404. السرية

 000. 3.976 281. 100. 396. التكاملية

 953. 059.- 004.- 105. 4.4338- اإلتاحة

 (4.42)±الجدولية =  (t)قيمة ( α≤0...)ذات داللة احصائية عند مستوى * 

( أن المتغيرات الفرعية والمتعلقة t(، وبمتابعة قيم إختبار ) 1.6.64 يتضح من الجدول )

، الرضا الوظيفي في الجامعات األردنية( لهم أثر على السرية، والتكاملية) خصائص أمن المعلوماتبـ

 (. α ≤0...، وهي قيم معنوية عند مستوى داللة )(5.422، 1.466)( المحسوبة tحيث بلغت قيم )

( t)ولم يتضح أي أثر لإلتاحة على الرضا الوظيفي في الجامعات األردنية، فقد بلغت قيمة 
 (. α ≤0...معنوية عند مستوى داللة )غير  ةوهي قيم، (04...-)المحسوبة 
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 Stepwise Multiple Regressionنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي (  3.8.88 جدول رقم )
 خصائص أمن المعلومات من خالل أبعادبالرضا الوظيفي في الجامعات األردنية للتنبؤ 

Model  ترتيب دخول العناصر

المستقلة في معادلة 

 التنبؤ

 R2قيمة 

معامل 

 التحديد

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة

 *4.44 77.22 207. السرية 3

 *4.44 50.53 255. التكاملية 3+2

 (α ≤ 4.48*  دالة احصائياً عند مستوى )

لتحديد أهمية  كل  Stepwise Multiple Regressionعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 
أمن المعلومات  خصائص متغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل أثر

( والذي يبين ترتيب  1.6.66 ، كما يتضح من الجدول رقم )على الرضا الوظيفي في الجامعات األردنية
اء بالمرتبة األولى وفسر ما مقداره دخول المتغيرات المستقلة في معادلة اإلنحدار، فإن متغير السرية ج

%( من التباين في المتغير التابع، ودخل ثانيا  متغير التكاملية، وفسر مع السرية ما مقداره 2..6)
عليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل التابع )الرضا الوظيفي(، وبناء %( من التباين في المتغير 60.0)

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى لية، أي أنه الفرضية البديلة لمتغيري السرية والتكام
0.05) ≥αأمن المعلومات بأبعادها )السرية، التكاملية( على الرضا الوظيفي في  خصائص( ل

 الجامعات األردنية، وتقبل الفرضية الصفرية لمتغير اإلتاحة.

اإلدارات واألقسام، وبالتالي تسهل وقد تعزى هذه النتيجة إلى التبادل والربط االلكتروني بين مختلف 
عملية التواصل، وتبين توفر الخطط البديلة لمواجهة الطوارئ والكوارث الخاصة باألنظمة والمعلومات 
في حال تعطلت خطوط االتصال، فهذا كله يزيد من مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في 

 الجامعات األردنية.
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 :الثالثةاختبار الفرضية الرئيسة 3-2-4 : 

H03 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α ) لقدرات التعلم التنظيمية
 .التميز المؤسسي في الجامعات األردنيةعلى )مشاركة المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي( 

، تم استخدام إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي من أجل التعرف الثالثةالختبار الفرضية الرئيسة 
تأثير قدرات التعلم التنظيمية بأبعادها )مشاركة المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي( على إلى 

 ( يوضح ذلك. 1.6.65 والجدول )التميز المؤسسي في الجامعات األردنية 

قدرات التعلم التنظيمية )مشاركة االنحدار المتعدد للتعرف إلى أثر ( تحليل  3.8.84 جدول رقم )
 المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي( على التميز المؤسسي في الجامعات األردنية 

 B األبعاد
الخطأ 

 المعياري
Beta 

 Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 Tداللة 

 000.* 10.890 514. 043. 471. مشاركة المعرفة

 066. 1.847 092. 043. .4111 االلتزام التنظيمي

 000.* 5.288 301. 044. 235. الرضا الوظيفي

 (9.16)±الجدولية =  (t)قيمة ( α≤1.15)* ذات داللة احصائية عند مستوى 

قدرات ( أن المتغيرات الفرعية والمتعلقة بـt(، وبمتابعة قيم إختبار ) 1.6.65 يتضح من الجدول )
التميز المؤسسي في الجامعات ( لهم أثر على مشاركة المعرفة، والرضا الوظيفي)التعلم التنظيمية 

، وهي قيم معنوية عند مستوى داللة (0.600، .04..4)( المحسوبة t، حيث بلغت قيم )األردنية
(...0≥ α .) 

ولم يتضح أي أثر لاللتزام التنظيمي على التميز المؤسسي في الجامعات األردنية، فقد بلغت 
 (. α ≤0...معنوية عند مستوى داللة )غير  ة، وهي قيم(4.012)( المحسوبة t)قيمة 
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 Stepwise Multiple Regressionنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي (  3.8.83 جدول رقم )
 األردنية من خالل أبعاد قدرات التعلم التنظيميةللتنبؤ بالتميز المؤسسي في الجامعات 

Model  ترتيب دخول العناصر

المستقلة في معادلة 

 التنبؤ

 R2قيمة 

معامل 

 التحديد

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة

 *4.44 461.78 609. مشاركة المعرفة 3

 *4.44 305.58 674. الرضا الوظيفي 3+2

  (α ≤ 4.48دالة احصائياً عند مستوى )*  

لتحديد أهمية  كل  Stepwise Multiple Regressionعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 
قدرات التعلم التنظيمية على متغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل أثر 

( والذي يبين ترتيب  1.6.61 يتضح من الجدول رقم ) ، كماالتميز المؤسسي في الجامعات األردنية
دخول المتغيرات المستقلة في معادلة اإلنحدار، فإن متغير مشاركة المعرفة جاء بالمرتبة األولى وفسر 

وفسر مع %( من التباين في المتغير التابع، ودخل ثانيا  متغير الرضا الوظيفي، ...2ما مقداره )
وبناء عليه %( من التباين في المتغير التابع )التميز المؤسسي(، 22.1)مشاركة المعرفة ما مقداره 

يوجد ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة لمتغيري مشاركة المعرفة والرضا الوظيفي، أي أنه 
)مشاركة بأبعادها لقدرات التعلم التنظيمية ( α≤ (0.05تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى 

التميز المؤسسي في الجامعات األردنية، وتقبل الفرضية الصفرية على المعرفة، والرضا الوظيفي( 
 .لمتغير االلتزام التنظيمي

وتعزى هذه النتيجة إلى أن التميز المؤسسي يحتاج إلى قدٍر عاٍل من المعلومات والبيانات المتشاركة 
تميزها بمعلوماتها وبياناتها ودقة المعاملة، وهي ضرورة والتي تؤثر على أداء العاملين في المؤسسة و 

كبرى من ضروريات التميز المؤسسي، وتبين أن العالقة هذ عالقة طردي بين المتغيرات، فإذا ارتفع 
 مستوى مشاركة المعرفة زاد معه وارتفع مستوى التميز المؤسسي. 
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ابا  على التميز المؤسسي، فعند توفر ومن ناحية أخرى فقد تبين أن الرضا الوظيفي أيضا  يؤثر إيج
يجاد البيئة الجيدة والمناسبة في العمل،  الرضا الوظيفي لدى العاملين وتمتعهم بمزايا جيدة داخل العمل وا 

 فذلك ينعكس إيجابا  على التميز باألداء، مما يؤدي إلى التميز المؤسسي لدى الجامعات.

 يات الفرعية التابعة للفرضية الرئيسة الثالثة:وفيما يلي مناقشة النتائج المتعلقة بالفرض 

  األولى:الفرعية اختبار الفرضية 

H03-1 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α ) لقدرات التعلم التنظيمية
 .تميز القيادة في الجامعات األردنيةعلى )مشاركة المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي( 

، تم استخدام إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي من أجل التعرف الفرعية األولىالختبار الفرضية 
تأثير قدرات التعلم التنظيمية بأبعادها )مشاركة المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي( على إلى 

 ذلك.( يوضح  1.6.60 والجدول )تميز القيادة في الجامعات األردنية 

قدرات التعلم التنظيمية )مشاركة تحليل االنحدار المتعدد للتعرف إلى أثر  ( 3.8.85 جدول رقم )
 المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي( على تميز القيادة في الجامعات األردنية 

 B األبعاد
الخطأ 

 المعياري
Beta 

 Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 Tداللة 

 000.* 7.139 420. 064. 456. المعرفةمشاركة 

 004.* 2.916 180. 064. 186. االلتزام التنظيمي

 007.* 2.700 192. 066. 177. الرضا الوظيفي

   (9.16)±الجدولية =  (t)قيمة ( α≤1.15)* ذات داللة احصائية عند مستوى    

ــــ( أن t(، وبمتابعـــة قـــيم إختبـــار ) 1.6.60 يتضـــح مـــن الجـــدول )  المتغيـــرات الفرعيـــة والمتعلقـــة ب
تميـــز ( لهـــم أثـــر علـــى مشـــاركة المعرفـــة، وااللتـــزام التنظيمـــي، والرضـــا الـــوظيفي)قـــدرات الـــتعلم التنظيميـــة 

، وهـي قـيم (..6.2، 6.442، 2.454)( المحسـوبة t، حيـث بلغـت قـيم )القيادة فـي الجامعـات األردنيـة
 (. α ≤0...معنوية عند مستوى داللة )
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 Stepwise Multipleنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي (   3.8.86 جدول رقم )
Regression  الجامعات األردنية من خالل أبعاد قدرات التعلم التنظيميةبتميز القيادة في للتنبؤ 

Model  ترتيب دخول العناصر

المستقلة في معادلة 

 التنبؤ

 R2قيمة 

معامل 

 التحديد

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة

 *4.44 230.05 437. مشاركة المعرفة 3

 *4.44 140.15 487. االلتزام التنظيمي 3+2

 *4.44 97.85 500. الرضا الوظيفي 3+2+1

  (α ≤ 4.48*  دالة احصائياً عند مستوى )                 

لتحديد أهمية  كل  Stepwise Multiple Regressionعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 
قدرات التعلم التنظيمية على متغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل أثر 

( والذي يبين ترتيب دخول  1.6.62 ، كما يتضح من الجدول رقم )تميز القيادة في الجامعات األردنية
المتغيرات المستقلة في معادلة اإلنحدار، فإن متغير مشاركة المعرفة جاء بالمرتبة األولى وفسر ما 

ثانيا  متغير االلتزام التنظيمي، وفسر مع %( من التباين في المتغير التابع، ودخل 15.2مقداره )
ثالثا  متغير تغير التابع )تميز القيادة(، وجاء %( من التباين في الم10.2مشاركة المعرفة ما مقداره )

%( من التباين في المتغير التابع )تميز القيادة( وبناء .0الرضا الوظيفي، وفسر مع المتغيرات السابقة )
يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند عليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة، أي أنه 

)مشاركة المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا بأبعادها التعلم التنظيمية لقدرات ( α≤ (0.05المستوى 
 تميز القيادة في الجامعات األردنية.على الوظيفي( 

حيث تبين أن مشاركة المعرفة تؤثر في تميز القيادة من خالل مشاركة المعرفة وتقاسمها 
 تميز القيادة.وبالتالي يرتفع مستوى األداء الوظيفي وبدوره يزيد من مستوى 

وجاء االلتزام التنظيمي في المرتبة الثانية بالنسبة للتأثر في تميز القيادة في الجامعات األردنية، 
إذ كان تميز القيادة يتأثر بااللتزام التنظيمي من خالل االهتمام بسمعة المؤسسة ومدى تحقيقها 

 ألهدافها.
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قيادة من خالل الرضا عن العمل وعن المسار وجاء ثالثا  متغير الرضا الوظيفي وأثره في تميز ال
الوظيفي، إضافة إلى أن كل ما يحققه العمل للعاملين في الجامعات هو مكسب لهم، فهذا كله يؤدي 

 إلى تميز قيادي داخل الجامعات األردنية.

  لثانيةاالفرعية اختبار الفرضية: 

H03-2 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α ) لقدرات التعلم التنظيمية
تميز االستراتيجية في الجامعات على )مشاركة المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي( 

 .األردنية

، تم استخدام إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي من أجل التعرف الفرعية الثانيةالختبار الفرضية 
بعادها )مشاركة المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي( على تأثير قدرات التعلم التنظيمية بأإلى 

 ( يوضح ذلك. 1.6.62 والجدول )تميز االستراتيجية في الجامعات األردنية 

قدرات التعلم التنظيمية )مشاركة تحليل االنحدار المتعدد للتعرف إلى أثر  ( 3.8.83 جدول رقم )
 الوظيفي( على تميز االستراتيجية في الجامعات األردنية  المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا

 B األبعاد
الخطأ 

 المعياري

Bet

a 

 Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 Tداللة 

 000.* 8.004 445. 058. 464. مشاركة المعرفة

 174. 1.361 080. 058. .4151 االلتزام التنظيمي

 000.* 4.411 296. 059. 262. الرضا الوظيفي

 (4.42)±الجدولية =  (t)قيمة ( α≤0...)ذات داللة احصائية عند مستوى * 

 ( أن المتغيرات الفرعية والمتعلقة بـt(، وبمتابعة قيم إختبار ) 1.6.62 يتضح من الجدول )
تميز االستراتيجية في ( لهم أثر على مشاركة المعرفة، والرضا الوظيفي)قدرات التعلم التنظيمية 

، وهي قيم معنوية عند مستوى (1.144، 1...0)( المحسوبة t، حيث بلغت قيم )الجامعات األردنية
 (. α ≤0...داللة )
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ولم يتضح أي أثر لاللتزام التنظيمي على تميز االستراتيجية في الجامعات األردنية، فقد بلغت 
 (. α ≤0...معنوية عند مستوى داللة )غير  ة، وهي قيم(4.524)( المحسوبة t)قيمة 

 Stepwise Multiple Regressionنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي (  3.8.82 رقم )جدول 
 األردنية من خالل أبعاد قدرات التعلم التنظيميةبتميز االستراتيجية في الجامعات للتنبؤ 

Model  ترتيب دخول العناصر

المستقلة في معادلة 

 التنبؤ

 R2قيمة 

معامل 

 التحديد

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة

 *4.44 285.20 491. مشاركة المعرفة 3

 *4.44 181.05 551. الرضا الوظيفي 3+2

  (α ≤ 4.48*  دالة احصائياً عند مستوى )             

لتحديد أهمية  كل  Stepwise Multiple Regressionعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 
قدرات التعلم التنظيمية على متغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل أثر 

( والذي يبين ترتيب  1.6.60 ، كما يتضح من الجدول رقم )تميز االستراتيجية في الجامعات األردنية
دخول المتغيرات المستقلة في معادلة اإلنحدار، فإن متغير مشاركة المعرفة جاء بالمرتبة األولى وفسر 

%( من التباين في المتغير التابع، ودخل ثانيا  متغير الرضا الوظيفي، وفسر مع 14.4ما مقداره )
استبعاد )تميز االستراتيجية(، وتم التابع  %( من التباين في المتغير00.4مشاركة المعرفة ما مقداره )

متغير االلتزام التنظيمي باعتباره متغير غير مهم وغير مؤثر في المتغير التابع، وبناء عليه ترفض 
يوجد تأثير الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة لمتغيرات مشاركة المعرفة والرضا الوظيفي، أي أنه 

)مشاركة المعرفة، بأبعادها لقدرات التعلم التنظيمية ( α≤ (0.05ى ذو داللة إحصائية عند المستو 
تميز القيادة في الجامعات األردنية، وتقبل الفرضية الصفرية لمتغير االلتزام على والرضا الوظيفي( 

 التنظيمي. 
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن مشاركة المعرفة هي من أهم العوامل التي تؤثر في تميز االستراتيجية 
وذلك من خالل تقديم الحوافز والمكافآت لمشاركة وتبادل المعرفة، فهذا يزيد من مستوى تميز 
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في الجامعة االستراتيجية في الجامعات، ومن ثم كان األثر للرضى الوظيفي على تميز االستراتيجية 
 األردنية، وذلك من خالل تلقي العاملين تدريبا  وتعليما  كافيا  للتعامل مع المهام الوظيفية.

  ثالثةالالفرعية اختبار الفرضية: 

H03-3 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α ) لقدرات التعلم التنظيمية
تميز الموارد البشرية في الجامعات على )مشاركة المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي( 

 .األردنية
، تم استخدام إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي من أجل التعرف الفرعية الثالثةالختبار الفرضية 

بعادها )مشاركة المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي( على تأثير قدرات التعلم التنظيمية بأإلى 
 ( يوضح ذلك. 1.6.64 والجدول )تميز الموارد البشرية في الجامعات األردنية 

قدرات التعلم التنظيمية )مشاركة تحليل االنحدار المتعدد للتعرف إلى أثر (  3.8.81 جدول رقم )
 والرضا الوظيفي( على تميز الموارد البشرية في الجامعات األردنية المعرفة، وااللتزام التنظيمي، 

 B األبعاد
الخطأ 

 المعياري
Beta 

 Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 Tداللة 

 000. 8.083 435. 064. 520. مشاركة المعرفة

 642. 465. 026. 064. .4215 االلتزام التنظيمي

 000. 5.674 369. 066. 375. الرضا الوظيفي

 (4.42)±الجدولية =  (t)قيمة ( α≤0...)ذات داللة احصائية عند مستوى * 

 ( أن المتغيرات الفرعية والمتعلقة بـt(، وبمتابعة قيم إختبار ) 1.6.64 يتضح من الجدول )
تميز الموارد البشرية في ( لهم أثر على مشاركة المعرفة، والرضا الوظيفي)قدرات التعلم التنظيمية 

، وهي قيم معنوية عند مستوى (0.221، 05..0)( المحسوبة t، حيث بلغت قيم )الجامعات األردنية
 (. α ≤0...داللة )
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ولم يتضح أي أثر لاللتزام التنظيمي على تميز الموارد البشرية في الجامعات األردنية، فقد 
 (. α ≤0...) معنوية عند مستوى داللةغير  ة، وهي قيم(120..)( المحسوبة t)بلغت قيمة 

 Stepwise Multiple Regressionنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي (  3.8.41 جدول رقم )
 األردنية من خالل أبعاد قدرات التعلم التنظيميةبتميز الموارد البشرية في الجامعات للتنبؤ 

Model  ترتيب دخول العناصر

المستقلة في معادلة 

 التنبؤ

 R2قيمة 

معامل 

 التحديد

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة

 *4.44 303.57 506. مشاركة المعرفة 3

 *4.44 204.24 581. الرضا الوظيفي 3+2

  (α ≤ 4.48*  دالة احصائياً عند مستوى )               

لتحديد أهمية  كل  Stepwise Multiple Regressionعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 
قدرات التعلم التنظيمية على متغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل أثر 

( والذي يبين ترتيب  .1.6.5 ، كما يتضح من الجدول رقم )تميز الموارد البشرية في الجامعات األردنية
دخول المتغيرات المستقلة في معادلة اإلنحدار، فإن متغير مشاركة المعرفة جاء بالمرتبة األولى وفسر 

%( من التباين في المتغير التابع، ودخل ثانيا  متغير الرضا الوظيفي، وفسر مع 2..0ما مقداره )
وتم استبعاد التابع )تميز الموارد البشرية(،  %( من التباين في المتغير00.4مشاركة المعرفة ما مقداره )

متغير االلتزام التنظيمي باعتباره متغير غير مهم وغير مؤثر في المتغير التابع، وبناء عليه ترفض 
يوجد تأثير الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة لمتغيرات مشاركة المعرفة والرضا الوظيفي، أي أنه 

)مشاركة المعرفة، بأبعادها لقدرات التعلم التنظيمية ( α≤ (0.05ستوى ذو داللة إحصائية عند الم
تميز الموارد البشرية في الجامعات األردنية، وتقبل الفرضية الصفرية لمتغير على والرضا الوظيفي( 
 االلتزام التنظيمي.

وبالتالي يؤثر وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن التدريب والتعليم كاف للتعامل مع المهام الوظيفية، 
 على تميز الموارد البشرية.
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  رابعةالالفرعية اختبار الفرضية: 

H03-4 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α ) لقدرات التعلم التنظيمية
 .تميز العمالء في الجامعات األردنيةعلى )مشاركة المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي( 

، تم استخدام إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي من أجل التعرف الفرعية الرابعةالختبار الفرضية 
تأثير قدرات التعلم التنظيمية بأبعادها )مشاركة المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي( على إلى 

 ذلك.( يوضح  1.6.54 والجدول )تميز العمالء في الجامعات األردنية 

قدرات التعلم التنظيمية )مشاركة تحليل االنحدار المتعدد للتعرف إلى أثر (  3.8.49 جدول رقم )
 المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي( على تميز العمالء في الجامعات األردنية 

 B األبعاد
الخطأ 

 المعياري
Beta 

 Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 Tداللة 

 000. 7.610 465. 062. 473. المعرفةمشاركة 

 579. 556. 036. 062. .411 االلتزام التنظيمي

 001. 3.210 237. 064. 205. الرضا الوظيفي

 (4.42)±الجدولية =  (t)قيمة ( α≤0...)ذات داللة احصائية عند مستوى * 

 الفرعية والمتعلقة بـ( أن المتغيرات t(، وبمتابعة قيم إختبار ) 1.6.54 يتضح من الجدول )
تميز العمالء في الجامعات ( لهم أثر على مشاركة المعرفة، والرضا الوظيفي)قدرات التعلم التنظيمية 

، وهي قيم معنوية عند مستوى داللة (.5.64، .2.24)( المحسوبة t، حيث بلغت قيم )األردنية
(...0≥ α .) 

ولم يتضح أي أثر لاللتزام التنظيمي على تميز العمالء في الجامعات األردنية، فقد بلغت قيمة 
(t المحسوبة )(..002)غير  ة، وهي قيم( 0...معنوية عند مستوى داللة≥ α .) 
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 Stepwise Multipleنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي (   3.8.48 جدول رقم )
Regression  من خالل أبعاد قدرات التعلم التنظيميةبتميز العمالء في الجامعات األردنية للتنبؤ 

Model  ترتيب دخول العناصر

المستقلة في معادلة 

 التنبؤ

 R2قيمة 

معامل 

 التحديد

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة

 *4.44 220.21 427. مشاركة المعرفة 3

 *4.44 125.80 460. الرضا الوظيفي 3+2

  (α ≤ 4.48*  دالة احصائياً عند مستوى )                   

لتحديد أهمية  كل  Stepwise Multiple Regressionعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 
قدرات التعلم التنظيمية على متغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل أثر 

( والذي يبين ترتيب دخول  1.6.56 ، كما يتضح من الجدول رقم )الجامعات األردنيةتميز العمالء في 
المتغيرات المستقلة في معادلة اإلنحدار، فإن متغير مشاركة المعرفة جاء بالمرتبة األولى وفسر ما 

%( من التباين في المتغير التابع، ودخل ثانيا  متغير الرضا الوظيفي، وفسر مع مشاركة 16.2مقداره )
وتم استبعاد متغير االلتزام لتابع )تميز العمالء(، ا%( من التباين في المتغير 12المعرفة ما مقداره )

التنظيمي باعتباره متغير غير مهم وغير مؤثر في المتغير التابع، وبناء عليه ترفض الفرضية الصفرية 
يوجد تأثير ذو داللة وتقبل الفرضية البديلة لمتغيرات مشاركة المعرفة والرضا الوظيفي، أي أنه 

)مشاركة المعرفة، والرضا بأبعادها لقدرات التعلم التنظيمية ( α≤ (0.05إحصائية عند المستوى 
تميز العمالء في الجامعات األردنية، وتقبل الفرضية الصفرية لمتغير االلتزام على الوظيفي( 
 التنظيمي.

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن تميز العمالء يتأثر بما يمارسه العاملون داخل الجامعات من مشاركة 
المعرفة وتقاسمها،  والذي يؤدي بدوره إلى تميز العمالء بالنسبة للخدمة المقدمة، وأن الجامعات تقدم 

عملهم بخدمة العمالء  الحوافز المادية للعاملين والتي تؤدي بدورها إلى تشجيع العاملين واستثمار
وتميزهم، وتبين أن الرضا الوظيفي يؤثر في تميز العمالء من خالل الرضا عن مقدار ردود الفعل التي 
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يتلقاها العاملون عن عملهم، فهذا ما يزيد من اهتمام العاملين بالعمالء وبدرجة عالية المستوى في 
 الجامعات األردنية.

  خامسةالالفرعية اختبار الفرضية: 

H03-5 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α ) لقدرات التعلم التنظيمية
 .تميز العمليات في الجامعات األردنيةعلى )مشاركة المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي( 

، تم استخدام إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي من أجل الفرعية الخامسةالختبار الفرضية 
تأثير قدرات التعلم التنظيمية بأبعادها )مشاركة المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا التعرف إلى 

 ( يوضح ذلك. 1.6.55 والجدول )الوظيفي( على تميز العمليات في الجامعات األردنية 

قدرات التعلم التنظيمية )مشاركة تحليل االنحدار المتعدد للتعرف إلى أثر (  3.8.44 جدول رقم )
 المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي( على تميز العمليات في الجامعات األردنية 

 B األبعاد
الخطأ 

 المعياري
Beta 

 Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 Tداللة 

 000. 8.085 463. 056. 456. مشاركة المعرفة

 931. 086. 005. 056. .441 االلتزام التنظيمي

 000. 4.575 316. 058. 265. الرضا الوظيفي

 (4.42)±الجدولية =  (t)قيمة ( α≤0...)ذات داللة احصائية عند مستوى  *

( أن المتغيرات الفرعية والمتعلقة بـ t(، وبمتابعة قيم إختبار ) 1.6.55 يتضح من الجدول )
التعلم التنظيمية )مشاركة المعرفة، والرضا الوظيفي( لهم أثر على تميز العمليات في الجامعات قدرات 

(، وهي قيم معنوية عند مستوى داللة 1.020، 00..0( المحسوبة )tاألردنية، حيث بلغت قيم )
(...0≥ α .) 

فقد بلغت قيمة  ولم يتضح أي أثر لاللتزام التنظيمي على تميز العمليات في الجامعات األردنية،
(t( المحسوبة )...0...(، وهي قيمة غير معنوية عند مستوى داللة )02≥ α .) 
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 Stepwise Multipleنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي (   3.8.43 جدول رقم )
Regression  التنظيميةبتميز العمليات في الجامعات األردنية من خالل أبعاد قدرات التعلم للتنبؤ 

Model  ترتيب دخول العناصر

المستقلة في معادلة 

 التنبؤ

 R2قيمة 

معامل 

 التحديد

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة

 *4.44 268.28 475. مشاركة المعرفة 3

 *4.44 163.93 526. الرضا الوظيفي 3+2

  (α ≤ 4.48*  دالة احصائياً عند مستوى )                    

لتحديد  Stepwise Multiple Regressionعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي        
قدرات التعلم أهمية  كل متغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل أثر 

( والذي  1.6.51 ، كما يتضح من الجدول رقم )التنظيمية على تميز العمليات في الجامعات األردنية
يبين ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في معادلة اإلنحدار، فإن متغير مشاركة المعرفة جاء بالمرتبة 

%( من التباين في المتغير التابع، ودخل ثانيا  متغير الرضا الوظيفي، 12.0األولى وفسر ما مقداره )
وتم )تميز العمليات(، التابع  %( من التباين في المتغير06.2وفسر مع مشاركة المعرفة ما مقداره )

استبعاد متغير االلتزام التنظيمي باعتباره متغير غير مهم وغير مؤثر في المتغير التابع، وبناء عليه 
ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة لمتغيرات مشاركة المعرفة والرضا الوظيفي، أي أنه 

( لقدرات التعلم التنظيمية بأبعادها )مشاركة α≤ (0.05يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى
المعرفة، والرضا الوظيفي( على تميز العمليات في الجامعات األردنية، وتقبل الفرضية الصفرية 

 التنظيمي.لمتغير االلتزام 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن تميز العمليات يعتمد على الوقت الكافي في مشاركة المعرفة وتقاسمها 
مكان العمل، وكان الرضا الوظيفي يؤثر في تميز العمليات من خالل الرضا التام عن العمل وعن في 

 المسار الوظيفي، فهذا يدعم تميز العمليات داخل الجامعات األردنية.
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 :اختبار الفرضية الفرعية السادسة 

H03-6 0.05: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى) ≥α التنظيمية ( لقدرات التعلم
 )مشاركة المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي( على تميز النتائج في الجامعات األردنية.

الختبار الفرضية الفرعية الخامسة، تم استخدام إختبار تحليل اإلنحدار المتعدد التدريجي من أجل 
، وااللتزام التنظيمي، والرضا التعرف إلى تأثير قدرات التعلم التنظيمية بأبعادها )مشاركة المعرفة

 ( يوضح ذلك. 1.6.50 في الجامعات األردنية والجدول )النتائج الوظيفي( على تميز 

( تحليل االنحدار المتعدد للتعرف إلى أثر قدرات التعلم التنظيمية )مشاركة  3.8.45 جدول رقم )
 في الجامعات األردنية المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي( على تميز النتائج 

 B األبعاد
الخطأ 

 المعياري
Beta 

 Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 Tداللة 

 000. 9.386 509. 049. 457. مشاركة المعرفة

 003. 2.974 170. 049. 144. االلتزام التنظيمي

 013. 2.496 163. 050. 125. الرضا الوظيفي

 (4.42)±الجدولية =  (t)قيمة ( α≤0...)ذات داللة احصائية عند مستوى * 

( أن المتغيرات الفرعية والمتعلقة بـ t(، وبمتابعة قيم إختبار ) 1.6.50 يتضح من الجدول )
قدرات التعلم التنظيمية )مشاركة المعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي( لهم أثر على تميز 

( على 6.142، 6.421، 4.502المحسوبة )( tالنتائج في الجامعات األردنية، حيث بلغت قيم )
 (. α ≤0...التوالي، وهي قيم معنوية عند مستوى داللة )
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 Stepwise Multipleنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي (  3.8.46 جدول رقم )
Regression  في الجامعات األردنية من خالل أبعاد قدرات التعلم التنظيميةللتنبؤ بتميز النتائج 

Model  ترتيب دخول العناصر

المستقلة في معادلة 

 التنبؤ

 R2قيمة 

معامل 

 التحديد

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة

 *4.44 326.30 524. مشاركة المعرفة 3

 *4.44 192.10 566. االلتزام التنظيمي 3+2

 *4.44 132.41 575. الرضا الوظيفي 3+2+1

  (α ≤ 4.48*  دالة احصائياً عند مستوى )                 

لتحديد  Stepwise Multiple Regressionعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي           
قدرات التعلم أهمية  كل متغير مستقل على حده في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل أثر 

( والذي يبين  1.6.52 ، كما يتضح من الجدول رقم )األردنية التنظيمية على تميز النتائج في الجامعات
ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في معادلة اإلنحدار، فإن متغير مشاركة المعرفة جاء بالمرتبة األولى 

%( من التباين في المتغير التابع، ودخل ثانيا  متغير االلتزام التنظيمي، وفسر 06.1وفسر ما مقداره )
تغير التابع، وجاء ثالثا  متغير الرضا %( من التباين في الم02.2مع مشاركة المعرفة ما مقداره )

%( من التباين في المتغير التابع )تميز 02.0الوظيفي ليفسر مع المتغيرات السابقة ما مقداره )
يوجد تأثير ذو داللة وبناء عليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة، أي أنه النتائج(، 

التعلم التنظيمية بأبعادها )مشاركة المعرفة، وااللتزام ( لقدرات α≤ (0.05إحصائية عند المستوى
 التنظيمي، والرضا الوظيفي( على تميز النتائج في الجامعات األردنية.

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن تميز النتائج يعتمد على الوقت الكافي في مشاركة المعرفة 
ة الثانية بالنسبة للتأثير في تميز النتائج، وتقاسمها في مكان العمل، وجاء االلتزام التنظيمي في المرتب

وذلك من خالل االهتمام بسمعة المؤسسة ومدى تحقيقها ألهدافها في الجامعات األردنية، وجاء الرضا 
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الوظيفي ليؤثر في تميز النتائج في المرتبة األخيرة وذلك من خالل الرضا التام عن العمل وعن المسار 
 ائج داخل الجامعات األردنية.الوظيفي، فهذا يدعم تميز النت

 الفرضية الرئيسة الرابعة: 4-2-4:

: H04( ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوىα≤ 0.05 ) على لخصائص أمن المعلومات
 . الجامعات األردنيةكمتغير وسيط في قدرات التعلم التنظيمية من خالل التميز المؤسسي 

 Smart PLS (Structureالختبـار الفرضــية الرئيســة الرابعــة للدراسـة، تــم اســتخدام برمجيــة 

Equation Model (SEM) -Version(3) لتحليـل المسـار(Path Analysis)   للتعـرف إلـى األثـر
 غير المباشر ما بين المتغير المستقل والتابع، بوجود المتغير الوسيط.

الدور الوسـيط لقـدرات الـتعلم التنظيميـة، فـي العالقـة واألثـر مـا  وفي هذه الدراسة، تم التعرف إلى
ـــر  بـــين أمـــن المعلومـــات، والتميـــز المؤسســـي فـــي الجامعـــات األردنيـــة، إذ يمكـــن أن يكـــون التـــأثير للمتغي

 ، حسب اآلتي:,Hair)  (2014الوسيط جزئيا ، أو كليا ، بناء  على قاعدة قرار والتي أبرزها العالم

 أثير الجزئي والكلي لدور الوسيط: قاعدة القرار للت

%( فهذا يعني أنه ال 24أقل من ) VAF ((Variance Accounted Forإذا كانت قيمة 
ذا كانت قيمة  ذا كانت قيمة 54-24من ) VAFيوجد تأثير، وا  %(، فهذا يعني أن التأثير جزئي، وا 

VAF ( فهذا يعني أن التأثير كلي54أكثر من )%(Hair et al, 2014)  ، حيث جاءت النتيجة كما
 يأتي:
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تميز القيادة، تميز االستراتيجية، تميز الموارد البشرية، تميز بأبعاده )التميز المؤسسي على أمن المعلومات  خصائصأثر التزام  ( 3.8.43 جدول رقم )
 كمتغير وسيطقدرات التعلم التنظيمية ( من خالل العمالء، تميز العمليات، تميز النتائج

 

أمن  خصائص
قدرات -المعلومات

تميز -التعلم التنظيمية
 القيادة

أمن  خصائص
قدرات -المعلومات

تميز -التعلم التنظيمية
 االستراتيجية

أمن  خصائص
قدرات -المعلومات

تميز -التعلم التنظيمية
 الموارد البشرية

أمن  خصائص
قدرات -المعلومات

تميز -التنظيميةالتعلم 
 العمالء

أمن  خصائص
قدرات -المعلومات

تميز -التعلم التنظيمية
 العمليات

أمن  خصائص
قدرات -المعلومات

تميز -التعلم التنظيمية
 النتائج

Beta (a) 0.418 0.426 0.405 0.406 0.442 0.440 

Beta (b) 0.442 0.379 0.319 0.328 0.293 0.259 

Beta © 0.221 0.351 0.179 0.174 0.223 0.259 

(a)SE 0.064 0.101 0.075 0.074 0.074 0.074 

(b)SE 0.083 0.086 0.069 0.086 0.075 0.093 

t-(a) 6.508 4.231 5.378 5.470 5.955 5.964 

t-(b) 5.318 4.394 4.625 3.798 3.886 2.767 

t- © 2.995 4.313 1.939 1.730 2.667 2.767 

 0.125 0.130 0.133 0.129 0.161 0.185 التأثير غير المباشر

 0.384 0.352 0.307 0.308 0.512 0.406 التأثير الكلي
التأثير غير المباشر / التأثير 

 VAF 0.45 0.31 0.42 0.43 0.37 0.32الكلي

 Partial partial partial Partial partial partial درجة الدور الوسيط

 2.522 3.269 3.132 3.512 3.047 4.127 اختبار سوبل

 0.045 0.040 0.043 0.037 0.053 0.045 الخطأ المعياري

 0.012 0.001 0.002 0.000 0.002 0.000 الداللة
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المعياري للعالقة بين المتغير المستقل والمتغير  المسار غير : معاملBeta (a) مالحظة:
 Betaع، بالمعياري للعالقة بين المتغير الوسيط والمتغير التا المسار غير : معاملBeta (b)الوسيط، 

: الخطأ SE(a) ع، بالمعياري للعالقة بين المتغير المستقل والمتغير التا المسار غير : معامل©
: الخطأ المعياري للعالقة بين المتغير SE(b) المعياري للعالقة بين المتغير المستقل والمتغير الوسيط، 

: t-(b) : ت المحسوبة للعالقة بين المتغير المستقل والمتغير الوسيط،t-(a)ع، بير التاالوسيط والمتغ
: ت المحسوبة للعالقة بين المتغير © -t، عبت المحسوبة للعالقة بين المتغير الوسيط والمتغير التا

 ع.بالمستقل والمتغير التا

أمن  خصائص وسيطا للعالقة بينقدرات التعلم التنظيمية تعتبر ن أ(  1.6.52 رقم )السابق يبين الجدول 
تميز القيادة، وتميز االستراتيجية، وتميز الموارد البشرية، وتميز ) المعلومات والتميز المؤسسي بأبعاده

( لجميع 0...حيث كان مستوى الداللة االحصائية أقل من )، (العمالء، وتميز العمليات، وتميز النتائج
 خصائصللعالقة بين  كان جزئيا   لقدرات التعليم التنظيمية ن دور الوساطةأالعالقات. ويظهر التحليل 

تميز القيادة، وتميز االستراتيجية، وتميز الموارد البشرية، ) أمن المعلومات والتميز المؤسسي بأبعاده
في الجامعات األردنية، أي أن المتغير الوسيط فعل  (وتميز العمليات، وتميز النتائجوتميز العمالء، 

فعلته في رفع مستوى العالقة ما بين المتغير المستقل والتابع، أي أن قدرات التعلم التنظيمية تزيد من 
ه عامل مهم العالقة وبشكل جزئي ما بين أمن المعلومات، والتميز المؤسسي في الجامعات األردنية، وأن

الرابعة،  وبالتالي فإننا نرفض الفرضية الصفريةلزيادة مستوى التميز المؤسسي في الجامعات األردنية، 
أمن خصائص ل( α≤ 0.05ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى )والتي تنص على أنه 

الجامعات كمتغير وسيط في قدرات التعلم التنظيمية من خالل التميز المؤسسي على المعلومات 
 ≥αتأثير ذو داللة إحصائية عند المستوى )إذ أثبتت النتائج وجود ، ونقبل الفرضية البديلة، األردنية
كمتغير قدرات التعلم التنظيمية من خالل التميز المؤسسي على أمن المعلومات  خصائصل( 0.05

 .الجامعات األردنيةوسيط في 
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 الفصل الخامس

 والتوصياتالنتائج 

 : تمهيد1-5

قدرات التعلم  دور حول سابقة ودراسات أدبيات من عليه اشتملت وما المعمقة النظرية الدراسة ضوء في

 التحليل إلى باإلضافة خصائص أمن المعلومات والتميز المؤسسي، عالقة تفسير في التنظيمية 

طريق  عن إليها التوصل تم التي البيانات على والرابع الثالث الفصل إجراؤه في تم الذي اإلحصائي

 تفريغها ثم ومن الجامعات األردنية، من الدراسة استبانات بجمع الباحث قام حيث الدراسة الميدانية،

جراء   توصل التي للنتائج مجمال   عرضا   يتناول الفصل هذا فإن عليها، المناسبة اإلحصائية العمليات وا 

 على اإلجابة وكذلك مشكلة الدراسة مثلت والتي طرحها تم التي األسئلة عن كإجابة الباحث، إليها

 الباحث قام الحالية الدراسة في إليها التوصل تم التي النتائج هذه ضوء وفي عليها، بنيت التي الفرضيات

في في الجامعات األردنية  العليا اإلدارات مساعدة شأنها من التي الالزمة والمقترحات التوصيات بتقديم

 بمؤسساتهم بقدرات التعلم التنظيمية لالرتقاء خصائص أمن المعلومات وربطها تطبيق من االستفادة

للدراسات  المقترحات من مجموعة وضع ثم ومن الدراسة، محددات من مجموعة عرض وأخيرا .وتطويرها

 .إجرائها الممكن من التي المستقبلية
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 النظريةالدراسة  نتائج 2-5 : 

  بيئة في التغيرات المتسارعة لمواكبة المعاصرة والمهمة  األنظمة أبرز أحد المعلوماتتعتبر أمن 
 متطلبات تلبية وهو اليوم المنظمات اليه تسعى الذي الرئيس الهدف لتحقيق ظهرت وقد االعمال،
ا من خالل أتمتة المكتب وسرعة انجاز األعمال عليه والمحافظة المنتج جودة وتحسين الزبون
 .أكبربدقة 

 العمل وأدوات نظام تغيير خالل من األداء في جذري تغير احداث على أمن المعلومات تعمل 
، ومهارات العاملين مستخدمي من خالل التعليم والتدريب على أمن المعلومات العاملين وتطوير

 .ةالمنظم أهداف تكنلوجيا المعلومات على استخدام أحدث البرامج التي تتطلبها المرحلة لتحقيق

 ا رافدا مهما في تنمية قدرات العاملين ورفع باعتباره مهمة في االدارة قدرات التعلم التنظيمية  تعد
 .المنظمة ئهم في أدا طريقةكفاءتهم وتحسين  

 المرونة يعني مما المعرفة، على تقوم ديناميكية عملية أنه على التنظيمي قدرات التعلم إلى ينظر 
 التنظيمي المستوى إلى ثم المجموعة، مستوى إلى الفرد من بدءا المختلفة، العمل مستويات بين

 وأفراد. كمنظمة أدائها تحسين على أخرى ويعمل مرة والعودة

 يف للتميز الداعمة القوى بلورة في المنظمات امكانية من نبعت المؤسسي التميز ةأهمي إن 
 وحفظ المحدودة، غير المنافسة وتحقيق السريعة، التغيير معدالت تحقيق خالل من المنظمات
 في التكنولوجيا توظيف على والقدرة بالجودة، الشعور تنامي ثم التنظيمية، والمكانة المكان

 واالبداعات. المعلومات

  مبنية نتائج تحقيق أجل من المؤسسة إدارة في ممتازةال ممارساتمن ال المؤسسي التميزيعتبر 
 تطور ،النتائج على التركيز :هي األساسية المفاهيم هذه ،"األساسية المفاهيم من مجموعة على

 المسئولية، والحقائق بالعمليات اإلدارة، الشراكات تطوير، الهدف وثبات القيادة، األفراد وتفاعل
 .المستمر والتحسن واإلبداع التعلم، و للمؤسسة االجتماعية
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 بالمنظمات األداء من العوامل المهمة أمن المعلومات تطبيق خصائصفي  النجاح تحقيق 
 . التنافسية الميزة وتحقيق

 التوصيات3-5 :

 والتي اإلحصائي، والتحليل الميدانية الدراسة خالل من الباحث إليها توصل التي السابقة النتائج على بناء
التميز خصائص أمن المعلومات لقدرات التعلم التنظيمية في العالقة ما بين  وسيط دور هناك أن كشفت

 خصائص أمن المعلومات بقدرات التعلم التنظيمية، تطبيق في النجاح تحقيق وبقصد انه إال المؤسسي،
 :التوصيات من مجموعة صياغة يمكن
  ضرورة اهتمام الجامعات االردنية بخصائص أمن المعلومات كمدخل مهم للتميز، والعمل على

التميز المؤسسي بشكل خاص تطوير وتحديث البرمجيات بشكل مستمر، لما له من أثر على بيئة 
 وبيئة التعليم العالي بشكل عام.

 .المحافظة على تحقيق التميز المؤسسي من خالل دراسة االحتياجات في الجامعات األردنية 
  المحافظة على متابعة شكاوى العاملين مستخدمي تكنلوجيا المعلومات، لتقديم الحلول المناسبة

 مستوى عال من  التميز المؤسسي.لهم، والتي تضمن للجامعات األردنية 
 .المحافظة على قدرات التعلم التنظيمية في الجامعات األردنية 
 .تجنب األخطاء خالل تقديم الخدمة في الجامعات األردنية 
  المحافظة على السرية التامة في العمل كأحد أبعاد أمن المعلومات في الجامعات األردنية، األمر

 شكل جيد.الذي يوفر التميز المؤسسي ب
  االردنية اجتماعات دورية بين صانعي القرار والموظفين لما لذلك من الجامعات ضرورة أن تنظم

 لتحقيق التميز المؤسسي.، مستوى أمن المعلوماتتأثير في تحسين 
  وغيرها من الممارسات، وأن قدرات التعلم التنظيميةاالردنية على  الجامعاتضرورة أن تحرص ،

العاملين تحرص على تقديم خدمات متنوعة وشاملة تراعي وتلبي كافة رغبات ومقترحات 
 .والعمالء
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  من اجل الوصول الى نظم أمن  المعلومات األردنية التوجه نحو إرساء قواعد  الجامعاتتعزيز
 الجانب.  ، فقد أظهرت نتائج الدراسة ضعف في هذافي التميز المؤسسيتكامل 

  أن تقوم بتصميم سياسة تنظيمية قوية، وهيكل تنظيمي متين من أجل  الجامعات األردنيةعلى
 التكيف مع المتغيرات المتسارعة في البيئة الخارجية. 

  في تأثير  لقدرات التعلم التنظيميةضرورة إجراء المزيد من الدراسات التي تدرس الدور الوسيط
 في مجتمعات أخرى غير مجتمع وعينة الدراسة. التميز المؤسسيعلى  خصائص أمن المعلومات

  في الدراسة الحالية تم دراسة تأثير أبعاد خصائص أمن المعلومات كعوامل مستقلة، ويقترح
الباحث إجراء بحوث مستقبلية تضم متغيرات مستقلة أخرى لدراسة تأثيرها على التميز المؤسسي 

 دة، وبيئة العمل...الخ. مثل ادارة الموارد البشرية، والقيا

 الدراسة : محددات4-5

 الجامعات االردنية الحكومية والخاصة والتي تندرج تحت مظلة  الدراسة على هذه تطبيق اقتصر
تعميم نتائج هذه الدراسة على الجامعات ذات وقوانين التعليم العالي االردني، وهذا يحد من 

 القوانين والطبيعة الخاصة.
 البيانات جمع الباحث يقترح وبالتالي واحدة، زمنية نقطة الدراسة عند هذه في البيانات جمع تم 

 في التغير عن بالكشف األسلوب هذا يساعد أن المتوقع من حيث زمنية نقطة من اكثر عند
 .متغيرات الدراسة بين العالقة لطبيعة أعمق فهم في يسهم مما ألفراد العينة، واالتجاهات المواقف

 مشاركة  في متمثلة أبعاد ثالثة خالل من وذلك وسيط كمتغير التعلم التنظيمية قدرات تناول تم
 قد المختلفة األبعاد من مجموعة هناك الواقع وفيالمعرفة، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي، 

 .الدراسات السابقة من مجموعة في استخدامها قدرات التعلم التنظيمية تم تمثل
 عوامل هناك يكون أن المحتمل من لكن وسيط، كمتغيرقدرات التعلم التنظيمية  تناول تمقد ل 

خصائص أمن المعلومات على تحقيق التميز  بين العالقة على تأثيرها مدى بدارسة ينصح أخرى
 .المؤسسي
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 المقترحة المستقبلية الدراسات: 5-5

 يمكن اجرائها  التي ،راسات المستقبليةالد من مجموعة يقترح الباحث فإن الحاليةراسة الد نتائج ضوء في
 :كالتالي على وهي الحالية، راسةالد بموضوع والمرتبطة

 بين العالقة تفسير قدرات التعلم التنظيمية في أبعاد من أخرى ألبعاد الوسيط الدور اختبار 
 .التميز المؤسسيخصائص أمن المعلومات 

 بتكرار هذه الدراسات جميع مؤسسات التعليم العالي التي  على الحاليةراسة الد نفس تطبيق إعادة
  .على مؤسسات مشابهة

 الجامعات االردنية والجامعات التي لها قوانين خاصة بها وتختلف في  بين مقارنةراء دراسة إج
 االجراءات وطبيعة العمل عن باقي الجامعات. 

 معاهد و كليات  على الحالةدراسة  مثل مختلفة منهجية استخدام معراسة الد نفس تطبيق إعادة
 المجتمع في البيئة األردنية.

 نقاط من مجموعة  في الجامعات الحكومية والخاصة والتي تتشارك  علىراسة الد نفس تطبيق 
 .الضعف

 تكنولوجيا المعلومات في الجامعات  اقتصر تطبيق هذه الدراسة على عينة من العاملين مستخدمي
يحد من تعميم نتائج هذه الدراسة على باقي المؤسسات االخرى، وعليه، األردنية، وبالتالي هذا 

 يقترح الباحث بتكرار هذه الدراسات على مؤسسات مشابهة.
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 قائمة المراجع

 أوالا: المراجع العربية:

 المصادر:  -
 (.54القرآن الكريم، سورة البقرة، آية )

 (.6.42) معجم اللغة العربية

 .(6.40) معجم المعنى الجامع 

 الكتب: -
" إدراك المديرين لمفهوم المسؤولية االجتماعية"، دار التوزيع والنشر .( 4..6إبراهيم، يحيى ) 

 اإلسالمية، القاهرة، مصر.

م(،" التسويق االبتكاري"، المنظمة العربية للتنمية االدارية، القاهرة، 5..6أبو جمعة، نعيم حافظ ")
  ..5ص

، ابتراك 4(، "عائد االستثمار في رأس المال البشري"، ط1..6الدوليون )اتحاد الخبراء واالستشاريون 
 للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.

(،  "إدارة األداء االستراتيجي:  4..6إدريس؛ وائل محمد صبحي، الغالبي، طاهر محسن منصور،) 
 ردن.أساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازن"، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان: األ

(. تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومراكز 1..6أمان، محمد محمد. عبد المعطي، ياسر يوسف، )
 المعلومات. الكويت: مكتبة الفالح.

 .05(. األمن وحرب المعلومات، دار الشرق للنشر والتوزيع، عمان،األردن، ص6..6البداينة، ذياب، )

المعلومات اإللكترونية"، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، م(. "أمن 2..6الجنبيهي، منير محمد )
 مصر.

   .44(. أمن المعلومات، دار اليازوري :عّمان، ص0..6الجواد ، دالل ؛ الفتال ، حمير )



- 205 - 
 

   
 

، إثراء  4(، " استراتيجيات اإلدارة المعرفية في منظمات األعمال"، ط0..6حسن، حسين عجالن )
  ..0ن، صللنشر والتوزيع، عمان، األرد

م(. "حماية أنظمة المعلومات"، دار الحامد للنشر 2..6الحميد، محمد دباس، نينو، ماركو ابراهيم  )
  .14عمان، األردن، ص والتوزيع، 

م(، "نظم المعلومات، مدخل لتحقيق الميزة التنافسية"، الدار الجامعية  6..6حيدرة، معالي فهمي  )
  .54للنشر، القاهرة،مصر، ص

(. "مدخل إلى الفكر االستراتيجي "، دار الراية للنشر والتوزيع،  6.46ن، غسان مدحت ) خير الدي
  .40عمان، األردن، ص

أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض  -م(. جرائم نظم المعلومات....6داود ،حسن طاهر)
 . 65،ص

   ..5ة العامة، الرياض، صم(. الحاسب وأمن المعلومات، معهد اإلدار 4..6داود، حسن طاهر )

م(. األمن المعلوماتي: النظام القانوني لحماية المعلوماتية. دار 4..6الدسوقي، عطية طارق ابراهيم ) 
 .040الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية،  ص

 (. مركز الملك عبد اهلل 0..6دليل جائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية، ) 
  .11 -4والشفافيه، األردن، ص الثاني لتميز األداء الحوكمي 

،منشورات 6م(،" األداء التنظيمي المتميز، الطريق الى منظمة المستقبل ،طبعة2..6زايد،عادل محمد )
  .0للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، ص المنظمة العربية 

، ترجمة هاني وليم، الكلية اإللكترونية للجودة م(،" التميز في األداء، دليل عملي" 2..6زائيري، محمد )
  .61الشاملة، دبي، االمارات العربية المتحدة، ص

  .42، القاهرة ، مصر، ص4م( ، "القيادة"، مجموعة النيل العربية ، ط0..6سادلر، فيليب )

، وائل، عمان(  اإلدارة اإللكترونية. دار 0..6السالمي، عالء عبدالرزاق ،  السليطي، خالد ابراهيم ) 
 .5.0ص
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دارة منظمات األعمال"، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 0..6السكارنة، بالل خلف ) (، "الريادة وا 
  .61ص ، عمان، األردن، 4ط

(. "السلوك اإلنساني في المنظمات"، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 1..6سلطان، محمد سعيد )
  .442مصر، ص

  .4.4(، المنهل: قاموس فرنسي عربي، دار األدب، بيروت، لبنان، ص2..6سهيل إدريس )

  . 40-40(. " تكنولوجيا المعلومات". دار المناهج. عمان،ص...6السلمي، عالء عبد الرزاق،)

 والتوزيع، للطباعة والنشر غريب دار"، المعاصرة اإلدارة في خواطر ( 2001 )، "علي السلمي، 
22القاهرة، ص .  

م(، "إدارة الموارد البشرية االستراتيجية " الكتب الجامعي الحديث، االسكندرية،   ...6السلمي، علي )
  .00مصر، ص 

م(، "ادارة التميز: نماذج وتقنيات االدارة في عصر المعرفة"، دار غريب للطباعة 6..6السلمي، علي )
  ..6والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ص

"، قرطبة لإلنتاج  64م(، "القيادة في القرن 4..6يدان، طارق محمد ، العدلوني، محمد أكرم )السو 
 . .6، الرياض ، السعودية، ص4الفني، ط

م( معجم المصطلحات التربوية والنفسية، 5..6شحاته، حسن، النجار،زينب، مراجعة عمار، حامد )
 ، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة.4ط

م(. "نظم المعلومات اإلدارية". دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 0..6اد)الشرابي، فؤ 
  .644األردن،ص:

(. نظم المعلومات: ما هيتها ومكوناتها، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ...6الصباغ، عماد، )
  .54عمان، ص

يل للنشر والتوزيع، عمان، (. "إدارة األفراد و العالقات االنسانية"، دار قند5..6الصيرفي، محمد )  
  .526األردن، ص
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م(، "االتجاهات الحديثة في أدارة الموارد البشرية "،دار الجامعة 6..6عبد الباقي، صالح الدين )
  .42الجديدة للنشر،  اإلسكندرية، مصر،ص

مصر،  اإلسكندرية، الجامعية، المنظمات"،الدار في الفعال السلوك".(2004) الدين  الباقي، صالح عبد
  .17طبعة، ص بدون

(. "اإلدارة والتخطيط االستراتيجي"، بن عكنون الجزائر، ديوان  4..6عدون، ناصر دادي ) 
  .0المطبوعات الجامعية، ص

م(. اإلدارة الرقمية المجاالت والتطبيقات، مركز اإلمارات للدراسات  0..6العالق، بشير عباس ) 
 .0/002، أبو ظبي، إد4االستشارية، طوالبحوث 

(. األعمال األلكترونية، دار المناهج. للنشر 6..6العالق، بشير عباس والتكريتي، سعد غالب، )
  .406والتوزيع ، عمان، ص

م(. "تقنية في علم المكتبات. مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، 2..6علوة، رأفت نبيل)
 . .42ص

، دار المسير، عمان، 6(. "المدخل إلي إدارة المعرفة"، ط 4..6ستار ، وآخرون) العلي، عبد ال
  .50-52األردن، ص

م(، " االدارة االستراتيجية األصول واألسس العالمية"، الدار الجامعية ،  5..6عوض، محمد احمد )
  ..0االسكندرية، مصر، ص 

 -م(.أمن المعلومات بلغة ميسرة.4..6الغثبر، خالد بن سليمان، القحطاني، محمد بن عبد اهلل) 
  .64-61المعلومات.ص الرياض: جامعة الملك سعود. مركز التميز ألمن 

م(. عصر المعلومات: القادم مذهل أكثر، مركز الخبرات المهنية، 2..6غيطاس، جمال محمد )
 .القاهر

 .554(."القياس النفسي"، القاهرة: دار الفكر العربي، ص .440فرج، صفوت )
(، سياسات أمن المعلومات. كلية الملك فهد األمنية، مركز البحوث 5..6القاسم، محمد بن عبد اهلل ) 

  .00-04والدراسات، الرياض، السعودية، ص
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(2011)."قاسمي، ناصردليل مصطلحات علم االجتماع؛ التنظيم والعمل"، ديوان المطبوعات 
6الجامعية، الجزائر، ص.. 

   .12،الرياض،ص -6ط -(.المدخل الى أمن المعلومات. 6.45 طاني، ذيب بن عايض )القح

، 6(. "نظم معلومات إدارية"، دار الميسرة للنشر والتوزيع، ط 2..6قنديلجي، عامر، وجنابي، عالء، ) 
  .55عمان، األردن، ص

، عمان، 4د للنشر والتوزيع، ط(. "استراتيجية إدارة المعرفة"، دار الحام6.45القهيوي، ليث عبد اهلل، )
  .45األردن، ص 

م(. "إدارة المعرفة"، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، 6.44الكبيسي, صالح الدين )
  .45ص

(، "إدارة المعرفة وتطوير المنظمات"، المكتب الجامعي الحديث،  1..6الكبيسي، عامر خضير ) 
  .11،464اإلسكندرية، مصر، ص

 (. أمن المعلومات ماهيتها وعناصرها واستراتيجياتها.6.41المري ، عايض ) 

م(، "التغيير كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمنظمات العربية"، دار الكتب 4..6مصطفى، احمد سيد)
  .02للنشر، القاهرة، مصر، ص

يع والتحول الهيكلي"، استراتيجيات التصن -( "دراسات في التنمية االقتصادية0..6معروف، هوشيار)
  .642، عمان، األردن، ص4ط دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 

، ، دار شعاع للنشر 4(. التعمية وأمن الشبكات،  الجزء األول، الطبعة 0..6الناظر، سائد محمود )
 والعلوم.

 دار ،6طبعة   ،"والعمليات واالستراتيجيات المفاهيم :المعرفة إدارة" ، ( 2008 )نجم عبود،  نجم،
   .60-62والتوزيع، عمان، ص للنشر الوراق

م (، "تحقيق الدقة في إدارة الجودة: مفاهيم 0..6النعيمي، محمد عبد العال، صويص، راتب جليل، ) 
  .10-15والتوزيع، عمان،األردن،ص وتطبيقات"، دار اليازوري للنشر 
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لنظم التقنيات، دار المناهج للنشر والتوزيع، (. ادارة المعرفة: المفاهيم ا2..6ياسين، سعد غالب، )
 .60،55األردن، ص

، ،مركز عبادي 4(. "أمن المعلومات: دراسة أمنية قانونية مقارنة"، ط .6.4 يعيش، عوض محمد )
  65للدراسات والنشر، صنعاء، اليمن، ص

 الرسائل الجامعية: -
الفلسطينية من وجهة نظر اإلداريين (. "واقع الجودة االدارية في الجامعات 0..6أبو عامر، آمال )

 وسبل تطويره" رسالة ماجستير غير منشورة، اإلدارة التربوية ، الجامعة اإلسالمية، غزة.

(. "الرضا الوظيفي للقوى البشري العاملة في المملكة العربية السعودية"، 4404أسعد، محمد ورسالن )
الرياض،  والتنمية،  البحوث  مركز االقتصاد واإلدارة،  جامعة الملك عبد العزيز، كلية 

  .60السعودية،ص

م(،" بناء نموذج لتحقيق التميز في أداء األجهزة .6.4آل مزروع، بدر بن سليمان بن عبد اهلل )
غير منشورة قسم العلوم اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،  دكتوراهرسالة  األمنية"،

 .6الرياض، السعودية، ص

م( ، "درجة ممارسة رؤساء األقسام في كلية التربية جامعة اليرموك لإلدارة 4..6حازم علي )بدارنة، 
بالقيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها"، دراسة ميدانية، جامعة فيالدلفيا، األردن، 

 . 6ص

 حالة دراسة الجامعية"، المؤسسة في الموظفين أداء على الوظيفي الرضا  "أثر    ( 2012 ) .بلخيري، عشيط
جامعة البويرة رسالة ، ،ماجستير قسم علوم 2التسيير،الجزائر،ص.  

الداخلية"، رسالة ماجستير غير  العمل (،" عالقة االلتزام التنظيمي ببيئة6..6الثمالي، عبد اهلل محمد)
 .44الرياض ، السعودية، صمنشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

("دور التوجه االستراتيجي في تفسير العالقة بين توافر متطلبات مدخل اعادة 6.42فرج اهلل، احمد.)
غير منشورة، جامعة السودان للعلوم  دكتوراهرسالة  هندسة العمليات واالداء التشغيلي"، 

  .446-4.2والتكنلوجيا، السودان، ص
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 كمتغير وسيط"، المعرفة إدارة: الشركات أداء على وأثره االستراتيجي "التوجه .(2015) تهانيحمزة، 
رسالة دكتوراة غير ،منشورة جامعة السودان للعلوم ،والتكنولوجيا السودان. 

العلوم  (. "دور إدارة المعرفة في تحسين األداء المؤسسي"، دراسة حالة، كلية6.40حسينة، قلبو،)
 .42االقتصادية  والتجارية وعلوم التسيير، رسالة دكتوراه، جامعة محمد خيضر ، الجزائر، ص

(. "دور أمن المعلومات في أدارة المعرفة بأمارة منطقة جازان، رسالة  4..6 الحملي، شوقي بن علي )
 . 2العلوم اإلدارية، صاألمنية"، كلية الدراسات العليا، قسم  ماجستير. جامعة نايف العربية للعلوم 

(ز "مقاربة الموارد الداخلية والكفاءات كمدخل للميزة التنافسية بالمؤسسة 6.46وسيلة، بوزيد )
 االقتصادية الجزائرية"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة سطيف، الجزائر.

دراسة –جيا (. "التخطيط االستراتيجي وبناء منظمات متميزة تكنولو  1..6الزعبي، ماجد راضي. ) 
تطبيقية على منظمات صناعة األدوية األردنية"، أطروحة دكتوراه فلسفة في اإلدارة غير منشورة، 

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا، قسم إدارة األعمال، عمان، األردن.

(. "تطبيق التخطيط االستراتيجي وعالقته بأداء المؤسسات األهلية  .6.4صيام، أمال نمر حسين ) 
 النسوية في قطاع غزة"، رسالة ماجستير في إدارة األعمال غير منشورة، جامعة األزهر، غزة.

، رسالة "(، "تطوير نموذج تقييم التميز في األعمال األردنية 2..6الضامن، روال علي عبداهلل، )  
 دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، األردن.

م(،" رؤية استراتيجية لتحقيق األمن المعلوماتي في هيئة التحقيق 6.40طارش، أحمد بن علي عبداهلل )
واالدعاء العام في المملكة العربية السعودية"، رسالة ماجستير، كلية العلوم االستراتيجية، جامعة 

 نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية.

لتنظيمية وأثرها في تحقيق االلتزام التنظيمي"، (."األنماط القيادية والثقة ا 2..6الطائي، رنا ناصر ) 
دراسة تشخيصية تحليلية آلراء عينة من المديرين في شركات القطاع الصناعي المختلط ، رسالة 

 ماجستير في إدارة

(." الرضا الوظيفي وعالقته باإلنتاجية العلمية لدى عضوات هيئة 6.46الصبحى، فوزية بنت سعد)
  ..4ص التربية، جامعة طيبة، السعودية،  لية التدريس بجامعة طيبة"، ك
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(." دور أبعاد جودة الخدمة وقدرات التعلم التنظيمي في تطوير ثقافة  6.46عابر، صالح بشيت ،) 
التميز "، )دراسة ميدانية في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية(، 

 . 6ألعمال، األردن، صجامعة الشرق األوسط، رسالة ماجستير كلية ا

(. "البحث العلمي مفهومه أدواته 4446عبيدات، ذوقان، عبد الحق، كايد، عدس، عبد الرحمن)
 ، دار الفكر للنشر والتوزيع، األردن.1وأساليبه"، ط

( بعنوان :" األمن المعلوماتي في المواقع االلكترونية ومدى توافقه مع .6.4العتيبي عمر بن محمد )
حلية والدولية . رسالة دكتوراة. جامعة نايف للعلوم األمنية .كلية الدراسات العليا المعايير الم

 .قسم العلوم اإلدارية. 

" تطوير مايير تميز للمستوى الجامعي في مؤسسات التعليم العالي في .م(0..6عقل، أمل فتحي )
 األردن،أطروحة دكتوراة،الجامعة األردنية، األردن.

(. "دور إدارة المعرفة و تقنياتها"، مجلة جامعة دمشق، سوريا، كلية 6.46عوض، عاطف محمد، )
  .1.4العدد األول، ص  ،  60العلوم االقتصادية  والقانونية، مجلد 

("دور التوجه االستراتيجي في تفسير العالقة بين توافر متطلبات مدخل اعادة 6.42فرج اهلل، احمد.)
الة دكتوراة غير منشورة، جامعة السودان للعلوم رس التشغيلي"،  هندسة العمليات واالداء 
  .446-4.2والتكنلوجيا، السودان، ص

م(. " تصور استراتيجي لتطوير أمن المعلومات تعزيزا  لألمن الوطني 6.41القحطاني، عادل محمد )
في المملكة العربية السعودية، بالتطبيق على شركة سابك"، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية 

 .6علوم األمنية، كلية العلوم االستراتيجية الرياض، صلل

م(،" تنمية المجتمعات العمرانية، التمكين كأداة فاعلة في عمليات التنمية 6..6ريحان، ريمان محمد )
منشورة، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر،  دكتوراه غير  الحضرية المستدامة"، رسالة 

  .651ص

 المخصوصة"، المؤسسة في الصناعي العامل لدى الوظيفي الرضا "عوامل.  (2002)لبصير، شهرزاد 
 باتنة، لخضر، الحاج العقيد جامعة االجتماع، علم قسم غير منشورة، ماجستير رسالة
 .22،صالجزائر
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م(.دور اإلدارة اإللكترونية في تفعيل التوعية األمنية 6.44المالكي، رياض بن صالح بن عبد اهلل) 
العالقات العامة بقطاعات وزارة الداخلية. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، كلية لمنسوبي 

  . 04الدراسات العليا، قسم العلوم األدارية، وزارة الداخلية، الرياض، السعودية، ص

،(.التوعية األمنية في وسائل األعالم السعودي، رسالة 6..6المشخص، عبد اهلل عبد الرحمن، ) 
  ..6ير منشورة (، المركز العربي للدراسات األمنية، الرياض، السعودية، صماجستير) غ

(." العالقة بين ضغوط العمل والرضا الوظيفي لدى المعلمين بمصانع 4444المويش، سلمان يحيى)
أم القرى، كلية  رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة   الحديد والصلب بشركة حديد سابك"، 

  .660ية، صالتربية، مكة، السعود

م(، أثر خصائص المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز المؤسسي: دراسة .6.4النسور، أسماء سالم )
تطبيقية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

 .6الشرق األوسط ،كلية األعمال، األردن، ص

 التنافسي"، دراسة تطبيقية على األداء على وأثرها المعلومات وسرية  (. "أمن6.45دراسة نهاد، خلود )
شركتي التأمين العراقية العامة و الحمراء للتأمين األهلية، مجلة الدراسات المحاسبية  ،والمالية

بغداد،  والمالية، جامعة المحاسبية للدراسات العالي (، المعهد65)  العدد الثامن، المجلد
  . 642-604العراق،.ص 

(. سياسات تقييم أداء العاملين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في قطاع غزة". 1..6النونو، نائلة )
 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

 المجالت: -
تكنولوجيا المعلومات الحديثة وأثرها على القرارات اإلدارية في (، "تأثير 2..6بحيصي، عصام،)

،  41)سلسلة الدراسات اإلنسانية(، غزة ،فلسطين، مجلد   منظمات األعمال"، مجلة الجامعة اإلسالمية 
  .400العدد األول ، ص 

الرياض م(، عائلة األيزو التاريخية : المعايير والمواصفات القياسية، 2..6الحربي، عوض سالم )
 :الخطوط العربية السعودية، مجلة أهال وسهال.
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(. بناء استراتيجية ألمن المعلومات وليس مجرد شراء أدوات الحماية، مؤسسة 0..6الخالد، أمان ) 
 .41212اليمامة الصحفية، العدد

(. "االلتزام التنظيمي وفاعلية العمل"، مجلة اتحاد الجامعات  4442خضير، نعمة عباس وآخرون ) 
  .20، ص5العدد العربية، 

(. أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على اإلبداع اإلداري  0..6خوالدة، رياض، حنيطي، ومحمد، ) 
 ، عمان، األردن.6، عدد  50في المؤسسات األردنيه.، مجلة دراسات العلوم اإلداريه، مجلد

جل التميز، مجلة الفكر الشرطي، م(. " عرض كتاب االدارة من أ2..6درويش،عبد الكريم أبو الفتوح )
 .426، مركز بحوث الشارقة، األمارات العربية المتحدة، ص4،عدد40مجلد 

م( ،" التميز في األداء: ماهيته وكيف يمكن تحقيقه في منظمات 4..6الرشيد، صالح سليمان )
البحوث  ، األمارات العربية المتحدة: مركز64مجلد ، 442األعمال"، مجلة آفاق اقتصادية، عدد 

  .441والتوثيق، ص

م(،"نماذج تميز األداء، مدخل تنمية الموارد البشرية الشرطية، مجلة الفكر 4..6زايد،عادل محمد )
  .50األمارات العربية المتحدة، ص الشارقة،  بحوث  ، مركز 4،عدد.4الشرطي، مجلد 

وآلية التعزيز، المجلة العربية (، "أمن المعلومات : مجاالت االختراق  0..6 الطائي، محمد عبد حسين)
، .1العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية،  للدراسات األمنية والتدريب"، جامعة نايف 

 ..6ص

(. " قياس مدى قدرة العوامل التنظيمية والديموغرافية في التنبؤ 4442الطجم، عبد اهلل عبد الغني )
  ،اإلدارية، للعلوم العربية المجلة ،باألجهزة االدارية السعودية،  بمستوى االلتزام التنظيمي

جامعة١، العدد٤المجلد ، 4.1الكويت، الكويت، ص.  

(. "أثر تمكين العاملين في االلتزام التنظيمي"، دراسة تحليلية آلراء عينة  6.46عبد الحسين، باسم ) 
، 54انات"، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العددوالخز  من موظفي الهيئة العامة للسدود 

  .620بغداد، العراق، ص

(. "الرضا عن الحياة الجامعية لدى طالب الجامعة الكويت"، المجلة التربوية، 4442عبد اللطيف )
  .5.5، جامعة الكويت، الكويت، ص215العدد
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ت العمل الشرطي انموذجا"، استراتيجية م(، "استراتيجيات ونظريا0..6عبد المطلب، ممدوح عبد الحميد)
  .05، الشارقة، االمارات، ص5، عدد41النقاط السبع، مجلة الفكر الشرطي، مجلد

 المؤتمرات والندوات العلمية: -
م(، " تطور الموارد البشرية في المؤسسات االقتصادية : حالة المؤسسات 1..6بو زهرة، محمد )

التنمية البشرية ،كلية الحقوق والعلوم اإلدارية جامعة  حول الجزائرية "،الملتقى الدولي األول 
  .60ورقلة، الجزائر، ص

(، نيابة عن اللجنة التنفيذية لمجموعة األمم المتحدة  UNDP ، 2..6برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، )
بالمجلس االقتصادي واالجتماعي  (. ، قسم األنشطة التشغيلية  UNDG اإلنمائية )

( ECOSOC ص ،.)42. 

(. " األبعاد النظرية لنمو المؤسسة وتأثيراته الهيكلية والتنظيمية، ورقة عمل 6.44بن ساسي، الياس )
والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة، دراسة وتحليل  مقدمة الى الملتقى الدولي لألبداع 

  دحلب، البليدة، الجزائر. سعد تجارب وطنية ودولية"، جامعة

م(،" المهارات القيادية ودورها في تبني استراتيجية التميز: دراسة تحليلية في 0..6الخرشة )جواد و 
المؤتمر العربي األول، ادامة التميز والتنافسية في  البنوك األردنية"، ورقة علمية مقدمة الى 

  ..4مؤسسات القطاع العام والخاص، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، عمان، األردن، ص

م(."مدى استعداد المنظمة المتعلمة للتغير التنظيمي"، بحث مقدم الى .6.4الحواجرة، كامل محمد )
 . 6المؤتمر السابع لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزرقاء، األردن، ص

(. " األهمية االستراتيجية للموارد والكفاءات ودورها في تحقيق 1..6سماللي، يحضة، باللي، أحمد)
 الميزة التنافسية"، ورقة عمل مقدمة الى الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص االندماج في

اقتصاد المعرفة والكفاءات ،البشرية جامعة .ورقلة، الجزائر  

عادة تقييم (،"مشروع4..6العايدي،حاتم علي )  اإلسالمية" دورة اإلدارية بالجامعة العمليات هندسة وا 
تدريبية في:  نموذج المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة للتميز في التعليم  العالي الجامعة

  ..6اإلسالمية، غزة،ص
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(. "أثر موارد نظم المعلومات في تحقيق استراتيجيات المنافسة"، دراسة حالة، عمان ، 6.46العمري )
 .6األردن،ص

 اإللكترونية:المواقع  -
م(،تفعيل دور مجلس األمناء لدعم العملية التعليمية، 6.46ا األكاديمية المهنية للمعلمين)

،  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00J1C4.pdf  . متاح على:    66مصر،ص
  (.64/5/6.42) :الزيارة  تاريخ

المعلوماتية"، الرقميات،  تاريخ الزيارة (  "أمن المعلومات والنظم 2..6تارة أنيس، وأ/ زبيبي مروان )
  . www.alrakameiat.com  ( متاح على :6.42/ .40/4)

(. "مادة معلوماتية عن اإلعمال االلكترونية وأمن 0..6الجمهورية اليمنية، المركز الوطني للمعلومات )
      www.arablaw.org    (. 6.42/ 40/6. )تاريخ الزيارة 04-4المعلومات"، ص 

 -(. أمن شبكات المعلومات اإللكترونية: المخاطر والحلول،6.46حسنين، رجب عبد الحميد )
Cybrarians Journal.- (، متاح 44/6/6.42. تم استرجاعه بتاريخ )46-4، ص.5عدد

  .     http://www.journal.cybrarians.org/index.php   في: 

(. متاح على 66/6/6.42(. الحماية من فيروسات الحاسوب. )تاريخ الزيارة 6.41شيشاني، نوار، ) 
    http://mawdoo3.comالرابط: 

 Cybrarians -(. سياسة أمن المعلومات في الجامعات: حالة دراسية.6.45صاحب، محمود حسن ) 
Journal .-  (. متاح في:  6.42-6-66تاريخ االطالع )  - 6،ص4.ص55ع

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=
d=655:saheb&catid=265:r esearches&Itemid=93article&i                 

 (، " نماذج التميز المؤسسي بين الحاضر والمستقبل" ،متاح على : 6.42قاسم، راسل )

  www.linkedin.com/pulse. 

م( من موقع المنظمة الدولية للمعايير 66/6/6.42موقع موسوعة الويكيبيديا، تم استرجاعه بتاريخ ) 
https://ar.Wikipedia.org/wik  

http://www.alrakameiat.com/
http://www.journal.cybrarians.org/index.php
http://mawdoo3.com/
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=655:saheb&catid=265:r%20esearches&Itemid=93
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=655:saheb&catid=265:r%20esearches&Itemid=93
http://www.linkedin.com/pulse
https://ar.wikipedia.org/wik
https://ar.wikipedia.org/wik
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-(. توجهات أمن وشفافية المعلومات في ظل الحكومة اإللكترونية.2..6الهادي، محمد محمد، )
 cybrarians journal  -تاريخ الزيارة 60ص أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية، مصر. . 4.عدد( .

  .   http://www.journal.cybrarians.org/index.php      (. متاح في:65/1/6.42
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 المالحق

 ( االستبانةأداة الدراسة ) 
 استبانة بحث ميداني

 لدراسة

عبر أثر خصائص أمن المعلومات على تحقيق التميز المؤسسي 
 في الجامعات األردنية قدرات التعلم التنظيمية 

 الباحث
 أحمد حسني صالح عوض اهلل

 بأشراف

 صديق بللأ. د 
 د.عبد الرحمن محمد األمين
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 األستاذ / ة الفاضل / ة........................................ تحية طيبة

 التميز  تحقيق على المعلومات أمن خصائص أثريقوم الباحث بدراسة بعنوان "
" التي تهدف الى التنظيمية التعلم  قدرات عبر األردنية الجامعات في المؤسسي
 لخصائص الالزمة اإلجراءات على الضوء وتسليط المعلومات أمن بخصائص التعريف

 هناك كان إذا ما وبيان لها، األردنية الجامعات وأقسام  ادارات أداء وكيفية المعلومات أمن
 وذلك للجامعات األردنية،  المؤسسي التميز تحقيق على المعلومات أمن لخصائص تأثير

  .التنظيمية التعلم قدرات الوسيط؛ عبر 

راجين التفضل باالطالع وبيان الرأي بتأشير اإلجابة المناسبة من وجهة نظركم؛ اذ أن 
ي اإلجابة ستنعكس بالتأكيد على دقة استكمال اإلجابة عن كافة عبارات االستبانة والدقة ف

النتائج التي سيتم التوصل لها، علما بأن كافة المعلومات الواردة في االستبانة لن تستخدم 
 اال ألغراض البحث العلمي.

 

 الباحث                                             
 أحمد حسني عوض اهلل
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 الخصائص الديمغرافية
 العمر .4

سنة                          .5أقل من  أكثر ف .5

 الجنس .6

ذكر                                      أنثى

                    المستوى التعليمي .5

                             بكالوريوس راسات علياد

 عدد سنوات الخبرة .1

سنوات                          .4 أقل من  أكثر ف سنوات .4
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 خصائص أمن المعلومات
 
 ت
 

 
 الفقرة

 بدائل اإلجابة
أوافق 
 بشدة

 
 أوافق

 
 محايد

ال 
 أوافق

ال 
 أوافق
 بشدة

 CONFIDENTIALITY)) السرية 
 أمن لحماية خاصة قواعد بوضع االدارة في مؤسستنا تقوم 4

  .المعلومات
     

 الذي الموظف على عقابية إجراءات االدارة في مؤسستنا تطبق 6
 .المعلومات أمن وسياسات ينتهك اجراءات

     
      هناك توعية دائمة ومستمرة بأهمية أمن المعلومات لجميع العاملين. 5
      هناك ضوابط للدخول الى نظام المعلومات. 1
      .منافذ االختراق إغالق تشمل شاملة حماية يتم وضع خطة 0

  (  INTEGRITY) التكاملية
 الشبكة من خاللالمعلومات  أنظمة لخدمات الوصول يمكن 2

 .في مؤسستنا العنكبوتية
     

 باألنظمة الخاصة الكوارث أو الطوارئ لمواجهة بديلة خطط هناك 2
 .االتصال خطوط تعطلت حال والمعلومات في

     
 مناسب تلقوا تعليم وتدريب المستويات مختلف على الموظفين جميع 0

 في أمن المعلومات.
     

      بها. المصرح غير لألغراض المعلومات استخدام من الموظف يمنع 4
      هناك تبادل وربط الكتروني بين مختلف االدارات واألقسام. .4

    (AVAILABILITY ) اإلتاحة 
يتم تطبيق إجراءات واضحة لضمان استمرارية الخدمة في كافة  44

 المؤسسة.انحاء 
     

 التقنية اختيار تشمل المعلومات واضحة بأمن سياسات يتم وضع 46
 .فعالة التقنية هذه لجعل الالزمة واإلجراءات المناسبة،

     
 الجهات مع التعامل مهمة تسهيل على ساعد توافر المعلومات 45

 .ممكن وقت بأسرع المعامالت إنجازفي  األخرى
     

      بها. وموثوق دقيقة النظام يوفرها التي والبيانات المعلومات تعتبر 41
 (Firewalls) الفيروسات  تركيب طرق الحماية التقنية ومضادات 40

 وغيرها مهم إلتاحة المعلومات ودقتها.
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 التميز المؤسسي
 
 ت
 

 
 الفقرة

 بدائل اإلجابة
أوافق 
 بشدة

 
 أوافق

 
 محايد

 
ال 
 أوافق

ال 
 أوافق
 بشدة

 ( القيادة( Leader 
تهتم االدارة العليا في المؤسسة باستمرار االلتزام بتحقيق مركز  42

 تنافسي جيد.
     

تهتم االدارة العليا بإقامة الدورات التخصصية التي تهدف الى  42
 تعريف الموظفين في جميع المستويات بأهمية التميز.

     
 واألفكار الفردية المبادرات تشجع مؤسستي في اإلدارية القيادة 40

 الخالقة.
     

يساعد اسلوب القيادة في مؤسستي التي اعمل بها على تقدمها  44
 وتميزها.

     
      الفريق. وروح الجماعي العمل تشجيع على القيادة تعمل .6

 ( Strategy)   االستراتيجية    
      .موظفيها احتياجات مع تتناسب استراتيجية بوضع المؤسسة تقوم 64
 من المستويات جميع على الموظفين تمكن التي العمليات تتوافر 66

      .االستراتيجية صياغة في التأثير
 تماما نتائج تطبيق يدركون المستويات جميع على الموظفين 65

      االستراتيجية.
لها يتم تطبيق االستراتيجية ومراقبتها ونشر السياسات الداعمة   61

      المؤسسة.االداء ب تطوير نباستمرار لضما
 في نقص وجود حالة في استراتيجية بدائل المؤسسة تضع 60

 المتبعة. االستراتيجية
     

   (Human Resource)   البشرية  الموارد  
      يتوافر في المؤسسة بيئة تشجع التواصل المباشر مع المرؤوسين. 62
      المؤسسة بدعم العامليين ووالئهم الملحوظ لإلدارة العليا.تتسم بيئة  62
      البشرية. دبالموار الخاصة العمل ودةجبتطوير  اإلدارة تهتم 60
السياسات التي تتبعها إدارة الموارد البشرية في مؤسستي واضحة لدى  64

 جميع العاملين.
     

 عمليات حول المؤسسة في اإلدارات بين وتكامل تنسيق هناك .5
 .البشرية الموارد إلدارة االستراتيجي التخطيط
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 تابع التميز المؤسسي
 
 

 ت

 
 

 الفقرة

 بدائل اإلجابة
أوافق 
 بشدة

 
 أوافق

 
 محايد

 
ال 
 أوافق

ال 
 أوافق
 بشدة

  (Customers) العمالء 
 التنافسيةتدرك ادارة المؤسسة أهمية اكتساب العمالء لتحقيق الميزة  54

. 
     

       .يتم اعتماد نظم تقنية متطورة في تقديم خدمات مميزة للعمالء 56
      .العمالء رغبات و احتياجات عن تامة معرفة لديهم جميع العاملين 55
تعكس رسالة المؤسسة اهتمام االدارة بتحسين الخدمة المقدمة  51

 . للعمالء
     

      رضاهم. درجة لتحديد للعمالء دوري مسح اجراء يتم 50
 العمليات (Operations)  

استطالعات مستمرة للتعرف على حاجات تقوم المؤسسة بأجراء  52
 المراجعين المتنوعة.

     
تعتمد المؤسسة على الوسائل التكنلوجية الحديثة في تقديم وتميز  52

 خدماتها.
     

      .موثقةوضوابط  إجراءات وفق إدارتها و تصميمها تم العمليات 50
تخضع عمليات تقديم الخدمات المختلفة الى عمليات ضبط وتحسين  54

 مستمرين.
     

تقوم ادارة المؤسسة بالرقابة وبشكل مستمر على مرافقها لتحسين  .1
 آليات تقديم الخدمات.

     
 النتائج (Results)  

      متميزة. اداء مستويات هنالك ان الي تشير بالعمالء المتعلقة النتائج 14
عكس ي استخدام نظم المعلومات نأ من للتأكد دارة المؤسسة آليةا لدى 16

  النتائج المرجوة للمؤسسة. حققيو
     

بمؤسسات أخرى  األداء بنتائج الرئيسية األداء نتائجيتم مقارنة  15
 .التقدم مدى لمعرفة مشابهة

     
      نتائج ايجابية في تميز تقديم الخدمات.تحقق المؤسسة  11
تقدم المؤسسة اسهامات واضحة فيما يتعلق بخدمة ودعم المجتمع  10

 المحلي.
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 قدرات التعلم التنظيمية
 
 ت
 

 
 الفقرة

 بدائل اإلجابة
أوافق 
 بشدة

 
 أوافق

 
 محايد

 
ال 
 أوافق

ال 
 أوافق
 بشدة

 (Knowledge Sharing) مشاركة المعرفة
      مشاركة المعرفة وتقاسمها يؤدي الى تحسين أدائي الوظيفي. 12
      لدي الوقت الكافي لمشاركة المعرفة وتقاسمها في مكان العمل. 12
      تقدم مؤسستي حوافز ومكافآت لمشاركة وتبادل المعرفة. 10
لدى مؤسستي عملية لتبادل ومشاركة المعرفة مع متخذي القرار  14

  أنحاء المنظمة.وفي جميع 
     

      مؤسستنا لها دور في مشاركة المعرفة مع األعضاء اآلخرين. .0
 (Organizational commitmentااللتزام التنظيمي )

فيها وكأنها جزء من  أعمل التي المؤسسة الى باالنتماء أشعر 04
 عائلتي.

     
بااللتزام تجاه بسبب اإلحساس عملي  ليس لدي أي خطة لمغادرة 06

 مؤسستي.
     

 ألهدافها. تحقيقها ومدى المؤسسة سمعة تهمني 05
 

     
      قدرات ومهارات. من لدي ما إبراز على بالمؤسسة العمل يساعدني 01
      سأكون سعيدا جدا لقضاء بقية حياتي المهنية مع هذه المؤسسة. 00

 Job Satisfaction)الرضا الوظيفي)
      عن عملي وعن مساري الوظيفي. يراضأنا  02
      مكاسب. من المؤسسة في عملي لي يحققه بما بالرضا أشعر 02
      .الشخصية حياتي على تؤثر ال  وظيفتي في العمل ضغوط 00
      .عن مقدار ردود الفعل التي أتلقاها عن عملي يأنا راض 04
      الوظيفية. مهامي كافيا للتعامل معوتعليما أتلقى تدريبا  .2
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 قائمة األساتذة المحكمين

 اسم الجامعة  الرتبة األكاديمية اسم المحكم  
 الجامعة األردنية أستاذ مشارك رفعت الشناقد.  .1
 عمان العربية أستاذ مشارك د.أحمد السكر  .2
 عمان العربية مشاركأستاذ    الجراح مفلح.د  .3
 الزرقاء الخاصة أستاذ مشارك د.زياد عبد الحليم الذيبة  .4
 عمان العربية  أستاذ   الطراونة سمير. د  .1
 الخاصة الزرقاء  أستاذ  د. دميثان المجالي  .0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


