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 ملخص البحث
 

هدفًهذاًالبحثًإلىًالتعرفًعلىًسياساتًأمنًالمعلوماتًوعالقتهاًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًلقدً
ستبانةًكأداةًالًواعتمدت،ً"الوصفيًالتحليلي"الباحثةًالمنهجًًاستخدمتالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.ً

(ًموظفااًوموظفة169ً)ًبلغتلستطالعًآراءًعينةًالبحث،ًوالتيًً"العينةًالعشوائيةًالطبقية"للبحث،ًمستخدمةاً
ًنظمًالمعلوماتًيستخدمونالذينًً،ًباإلضافةًللعاملينوحداتًتكنولوجياًالمعلوماتً/لعاملينًفيًمراكزاًمن

ً–غزة،ًجامعةًاألزهرًً–)الجامعةًاإلسالميةًالدوائرًاإلداريةًفيًالعماداتًًواإلداريةًأثناءًعملهمًاليوميًفيً
استردادً(ًبنسبة152ًقطاعًغزة(،ًوقدًبلغًعددًالستباناتًالمستردةً)فروعًً–جامعةًالقدسًالمفتوحةًغزة،ً

(89.94%.)ً

 أهمها:  ، والت  منخلص البحث إلى العادياد من النتائج

،ً""سياساتًأمنًالمعلوماتًأبعادًمجالوجودًدرجةًمرتفعةًمنًالموافقةًعلىًأبدىًأفرادًعينةًالبحثً -
مراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات،ًًوهيً)تقديرًمخاطرًأمنًالمعلومات،ًدعمًاإلدارةًالعليا،

فرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلومات،ًالتدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلومات(،ًحيثًحصلتًهذهً
 .(%74سبيًقدرهً)علىًوزنًنًاألبعادًمجتمعة

فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية"ً"علىًمجالًمنًالموافقةًدرجةًمرتفعةًوجودًًأبدىًأفرادًعينةًالبحث -
 (.ً%81وزنًنسبيًقدرهً)ب
عالقةًذاتًدللةًإحصائيةً - مستوىًدللةً)وجوًد وفاعليةًًاتًأمنًالمعلوماتبينًسياسً(αً≤0.05ًعنًد

 الجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.ًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيً
فيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًً(αً≤0.05ًعندًمستوىًدللةً)فروقًذاتًدللةًإحصائيةًًوجود -

،ًالجنس،ًالتخصصًالعلمي،ًبينماً)الجامعة(ًلمكانًالعمزىًللمتغيرات:ًتعً"سياساتًأمنًالمعلومات"
متغيرات:ًللًتعزىً"فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية"فيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًًكانتًالفروق
 .والعمر،ًمكانًالعمل

  أهمها: م البحث مجموعة من التوصيات، والت  منقادّ 

نشاءلسياساتًأمنًالمعلومات،ًبدايةًمنًعمليةًتقديرًالمخاطرًدعمًالجامعاتً - ًوصولًاالسياساتًًوا 
 لمراجعةًالسياساتًوتحديثهاًباستمرار.

ةًعملًعلىًزيادةًهذهًالفاعليلللديهاًبشكلًدوري،ًًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةالجامعاتًلقياسً -
 .وتحسينهاًباستمرار

لفتًانتباهًالباحثينًإلجراءًالمزيدًمنًاألبحاثًحولًسياساتًأمنًالمعلوماتًومدىًتأثيرهاًعلىًنظمًً -
 المعلومات.
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ABSTRACT 
 

This research aimed at recognizing Information Security Policies (ISP) and its 

relationship with the Effectiveness of Management Information Systems (MIS) in 

the Palestinian universities in Gaza Strip. The researcher used the “Descriptive 

Analytical” approach. She used a questionnaire as a research tool, and she used a 

"Stratified Random Sample” to explore viewpoints of the research sample which 

was (169) male and female employees, who work in IT centers   / units and the 

employees who use MIS in their daily work at the administrative departments in 

(Islamic University – Gaza, Al-Azhar University - Gaza, and Al-Quds Open 

University - Gaza Strip branches). Collected questionnaires were (152), with a 

response rate of (89.94%). 

Research has concluded with a number of results, among which: 

- Research sample has shown a high degree of agreement on the “Information 

Security Policies (ISP)” dimensions (Risk Assessment of Information 

Security, Senior Management Support, Reviewing and Updating of ISP, 

Enforcement of ISP, Training and Awareness of ISP). Those dimensions 

together gained a rate of (74%). 

- Research sample has shown a high degree of agreement on the field of the 

“Effectiveness of MIS”, with a rate of (81%).  

- There is a statistical relationship at significant level (α ≤ 0.05) between ISP, 

and the Effectiveness of the MIS in the Palestinian universities in Gaza Strip. 

- There are significant differences at a significant level (α ≤ 0.05) in the 

responses of the research sample on “ISP field”. Those differences are due to 

the employee's work place; gender; academic major. Meanwhile, significant 

differences at a significant level (α ≤ 0.05) in the responses of the research 

sample on “Effectiveness of MIS” field are due to the employee's work place 

and age. 

Research has introduced a number of recommendations, among which: 

- The universities should support the Information Security Policies from the 

process of risk assessment and creation of ISP to the process of continuous 

reviewing and updating of ISP. 

- The Universities have to measure the effectiveness of their MIS periodically, 

to enhance this effectiveness and improve it regularly.  

- It is necessity to attract the attention of the researchers to elaborate with more 

research about ISP and its impact on Information Systems. 
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 مقادمة

فيًكافةًالمجال متسارعاًا تقدماًا العالًم وخاصةًفيًالمجالًيشهًد يومياًاالتكنولوجيًتً، باتًغيراتًوتقلً تًالذيًيشهًد
تًحياتناًالتيًنعتمدًعليهاًفيًمجالًالمعلوماتالتقنياتًالتيًنستخدمها،ًوتزدادًجديدةًبشكلًمتسارع.ًفتزدادً

ً.بعدًيومًيوماًاًالمختلفة

والحصولًعليهاكثرةًحجمًالمعلوماتًالمستخدمةًزادًًإنً  تً،ًباإلضافةًإلىًزيادةًالمعامالمنًصعوبةًمراجعتهًا
ًعلىًذلك،ًاتجهًتفكيرًالقائمينًبتصميمًوبناءًالنظمًفيًإيجادًاليوميةًوتعقً  ظمًندًالعملياتًاإلدارية.ًوبناءا

نًخاللًتوفيرًمًفيًتدعيمًعملياتًاتخاذًالقراراتًالمختلفةوتساهمًمعلوماتًإداريةًتستخدمًالتقنياتًالحديثة،ً
وكلماً.ً(24،ًص2011ً)تعلب،ًالمفيدةًلإلدارةًفيًالوقتًالمناسبًوبالدقةًوالكميةًالمناسبتينًًالمعلومات

لوبةًتبادلًالمعلوماتًوتوفيرهاًبالخصائصًالمطًكلماًساهمتًبشكلًأكبرًفيًتسهيلًدتًفاعليةًهذهًالنظم،زا
ًً(.177،ًص2004ً)الطائي،ً

التوسعًالكبيرًفيًتبادلًالمعلوماتًوانتقالهاًمنًمكانًآلخر،ًأنشأًالهتمامًبأمنًوسالمةًهذهًالمعلوماتًًإنً 
ً.ً(37،ًص2004)داود،ًوالمحافظةًعلىًتكاملهاًوعلىًوصولهاًسليمةًللشخصًالمعنيًوحدهًدونًغيرهً

دراسةًأمنًالمعلوماتًيً  بعينًالعتبارًعنًد األمورًالتيًيجبًأخذهًا عتبرًتوفيرًالحمايةًالالزمةًللبياناتًمنًأهًم
نًوضعًالحمايةًالمناسبةًوالمتكاملةًللمعلوماتًيحتاجً تطبيقًلإلمكانًالستفادةًمنهاًبشكلًمتكاملًودقيق،ًوا 

معينة،ًكماًتحتاجًلكادرًبشريًواعيًلمهمته،ًمجموعةًمنًاإلجراءاتًاألمنية،ًإضافةًإلىًتطبيقًسياساتً
ًمناسب ًحماية ًنظام ًلوضع ًمناسبة ًوفنية ًمالية ًووقتًوموارد لىًجهد ًًوا  ًوالمشهداني)السرحان، ،2001ً،

ً.(67ص

إدارةًًةأد ىًإلىًزيادةًصعوب،ًبأنواعهاًالمختلفةًوتزايدًنظمًالمعلومات،ًالعاملينًفيًالمؤسساتتزايدًعددًًإنً 
أمنًًسلوكياتًعلىًاتباعولضمانًأمنًالمكوناتًالبرمجيةًوالمادية،ًولتشجيعًالموظفينً،ًةمعلوماتًالمنظم

عتبرً.ًتً (1،ًص2007)العوضي،ًورينود،ًالمعلوماتًيجبًعلىًالمنظماتًاستخدامًسياساتًأمنًالمعلوماتً
آمناا،ًإذاًماًتمًحسنًتخطيطها،ًإنجازها،ًتًاتسياس وزيعهاًعلىًرتيبها،ًتأمنًالمعلوماتًالبذرةًالتيًتنتجًنظاماًا

دارةًتنفيذهاًوممارستها،ًوقبلًكلًهذاًرعايتهاًمنًقبلًاإلدارةًالعليا،ًومنًثمًعملياتً أفرادًنظمًالمعلومات،ًوا 
ً.(84،ًص2013ً)الدنف،ًًالرقابةًلتعديلهاًوتحسينها

معلوماتًالًفيًتأكيدًأهميةًاألخذًبأمنًالحكوماتًوالمنظماتًعلىًكافةًتوجهاتهاًأنًتسعىمنًالضروريًًإنه
والتوجيهاتًوالمعاييرًالمنظ مةًله،ًباإلضافةًإلىًضرورةًالتواصلًوالتعاونًوالتنسيقًفيًتنفيذًأمنًالمعلوماتً

ً(.257،ًص2009)الشبلي،ًعلىًكافةًالمستوياتًالمؤسسيةًوالقطاعيةًوالقوميةًوالدوليةً

ًتكنولوجياًالمعلوماتًوالتصالتًوتستثمرًفيًبناءًتعتمدًعلىالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً وبماًأنًالجامعات
ًالتشغيليةًعلىًصعيدًاألعمالًاليومية،ًكماًوتمكً  ًالمعلوماتًللقيامًبعملياتها اإلداريين،ًً،ناألكاديميينًنظم

ًوصولًللمعلوماتًالتيالمختلفةًللجراءًالعملياتًاً منًالدخولًإلىًهذهًالنظمًًو،ًوأصحابًالعالقةًوالطالب
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عملًعلىًوالضمانًحمايةًبياناتها،ًالعملًعلىًعلىًالجامعاتًفًلذاالشبكةًالمحليةًأوًالويب،ًًتناسبهمًعبر
هذهًًىنهمًمنًالحفاظًعلالتيًتمكً ًاءاتالقواعدًوالجًربًجيدًلمعً علىًوضعًخططًواضحةًللعاملينًليكونواً

ًالمعلوماتًالبيانات ًسياساتًأمن ًودراسة ًبفهم ًالهتمام ًالمهم ًمن ًكان ًكله ًولهذا ًنظم، ًبفاعلية ًوعالقتها
ًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًبقطاعًغزة.

ياته،ًمشكلةًالبحث،ًمتغيراته،ًفرضًكالاًمنًالباحثةًفيًهذاًالفصلًاإلطارًالعامًللبحثًوالذيًيشملتناقشً
ًأهدافه،ًأهميته،ًالحدودًالزمانيةًوالمكانية،ًباإلضافةًلمناقشةًالمصطلحاتًالرئيسةًللبحث.

 : مشكلة البحثأوالً 

ًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًنجاحالدورًالكبيرًالذيًتلعبهًتنبعًأهميةًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًمنً
إلداريةً،ًتزيدًالقدرةًعلىًإنجازًالوظائفًااإلداريةً،ًفبالقدرًالذيًتتصاعدًفيهًفاعليةًنظمًالمعلوماتؤسساتالم

ً(.177،ًص2004)الطائي،ًبدقةًوانتظامً

ًبعضوجودًمنًخاللًإطالعًالباحثةًعلىًالدراساتًالسابقةًبخصوصًموضوعًالبحث،ًلحظتًالباحثةً
ًفيًوحداتًًالقصور ًفيًدراسةومراكز ًحيثًأنه ًالجامعات، ًالمعلوماتًفي ،2007ً)ًالمصريًتكنولوجيا

يًقطاعًغزة،ًفًةًلمراكزًتكنولوجياًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةيستراتيجالمًيجدًالباحثًخطةً(66ًص
معًأنًهذهًالخطةًهيًالمنارةًالتيًيسعىًكلًمركـزًللوصولًإليها،ًوهيًالخطةًالتيًسينبثقًعنهاًالخططً

ًدراسة ًتوصلت ًكما ًاإلدارية. ًالمعلومات ًبنظم ًص2014)ًالديراويًالخاصة ،105ً ًالجامعات( ًأن ًإلى
علوماتًالمً،ًوأنًأهدافًنظمفيهاًةمعلوماتًاإلداريبحاجةًلتوضيحًرسالةًنظمًالًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة

،ًومنًخاللًالمقابالتًالتيًأجراهاًالديراويًمعًالمسؤولين،ًغيرًواضحةًبشكلًكاملًللعاملينًفيهااإلداريةً
ًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعات. ًأنًدراسةًًفإنهًلمًيجدًخططًاستراتيجيةًمنفصلةًلنظم ت،ً)أبوًسبكما

داريةًالمستخدمةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةًلًتوفرًأوضحتًأنًنظمًالمعلوماتًاإلً(2005
(2ً،ًص2001)ًعبدًالرحمنًدراسةفيًحينًأنًًالبدائلًللحلولًالممكنةًللمشاكلًالمطلوبًاتخاذًقرارًبشأنها،

ًأنًالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًلهًأثرًفع الًعلىًتلكًالنظم.ًأشارتًإلى

هISOًالتابعًلمنظمةًالمعاييرًالدوليةISO27002ًًتعتبرًسياساتًأمنًالمعلوماتًأحدًمكوناتً ،ًوهوًالموج 
نً)ISO )www.iso27001security.comلضوابطًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسساتًوذلكًحسبًموقعً .ًوا 

ًوماتكفلًالجودةًوالسريةًللمعلالخطةًالستراتيجيةًلنظمًالمعلوماتًيً ًتضمينًسياساتًأمنًالمعلوماتًضمن
(Doherty & Fulford, 2006, p.8)،ًًص2013)ًالدنفًدراسةًأشارتحيث  إلىًأنًبناءًسياساتً(170ً،

دوريًيؤثرً بشكل المخاطر وتقييم ومراجعتها بتطويرها والقيام وتطبيقها، علىًنشرها والعمل ات،المعلوم أمن
ًً.إيجابياًاًنظمًالمعلوماتًتأثيراًاعلىً

http://www.iso27001security.com/


    

4 
 

اتًقصورًفيًنظمًالمعلومًوجوداتضحًً،علىًالدراساتًالسابقةًاطالعًالباحثةومنًخاللًً،سبقًبناءاًعلىًما
ياساتًمنًالدراساتًالتيًناقشتًسًأيً-ًعلىًحدًمعرفتها–فيًالجامعات،ًفيًالوقتًالذيًلمًتجدًفيهًالباحثةً

ًً.أمنًالمعلوماتًفيًقطاعًغزة

ًفيًًدرست ًالمعلوماتًاإلدارية ًنظم ًسياساتًأمنًالمعلوماتًبفاعلية ًالبحثًعالقة ًمنًخاللًهذا الباحثة
الجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة،ًحيثًأنًالتوصياتًوالنتائجًلهذاًالبحثًكماًتتوقعًالباحثةًستشك لًخطةً

رفةًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةًومعإرشاديةًلمتخذيًالقرارًللتعرفًعلىًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتً
لةًكوبناءاًعلىًماًسبقًيمكنًصياغةًمشًعالقتهاًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية،ًوايجادًالحلولًالمناسبة.ً

 التالي:ًالبحثًمنًخاللًالسؤالًالرئيس

 غزة؟ قطاعي  الفلسطينية  ما عالقة سياسات أمن المعلومات بفاعلية نظم المعلومات اإلادايية ي  الجامعات

ًويتفرعًمنهًاألسئلةًالفرعيةًالتالية:

ماًعالقةًدعمًاإلدارةًالعلياًلسياساتًأمنًالمعلوماتًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتً .1
ًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة؟

ماًعالقةًتقديرًمخاطرًأمنًالمعلوماتًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيً .2
ًطاعًغزة؟ق
ماًعالقةًالتدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلوماتًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتً .3

ًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة؟
عالقًة .4 فيًالجامعاتًالفلسطينيةًًتنفيذفرضًمًا المعلوماتًاإلداريًة نظًم سياساتًأمنًالمعلوماتًبفاعليًة

 فيًقطاعًغزة؟
اساتًأمنًالمعلوماتًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًماًعالقةًمراجعةًوتحديثًسي .5

ًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة؟
ًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًعلىًمجالهلًهناكًفروقًفيًاستجاباتًالمبحوثينً .6

فيًقطاعًغزةًتعزىًللمتغيراتًالشخصيةً)مكانًالعمل،ًالجنس،ًالعمر،ًالمسمىًالوظيفي،ًسنواتً
 ،ًالتخصصًالعلمي،ًالدوراتًالتدريبية(؟المؤهلًالعلميالخبرة،ً

اتًفيًالجامعًاإلداريةفاعليةًنظمًالمعلوماتًًعلىًمجالهلًهناكًفروقًفيًاستجاباتًالمبحوثينً .7
الفلسطينيةًفيًقطاعًغزةًتعزىًللمتغيراتًالشخصيةً)مكانًالعمل،ًالجنس،ًالعمر،ًالمسمىًالوظيفي،ً

 ،ًالتخصصًالعلمي،ًالدوراتًالتدريبية(؟المؤهلًالعلميسنواتًالخبرة،ً
ً
ً
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 : متغييات البحثثانياً 

ًويتفيع منه:،ً(ISP) المتغيي المستقل: سياسات أمن المعلومات .1

  .(Senior Management Support)دعمًاإلدارةًالعلياً .أ
 .(Risk Assessment of Information Security)ًتقديرًمخاطرًأمنًالمعلومات .ب
 .(Training and Awareness of ISPتً)بًوالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلوماالتدري .ج
  .(Enforcement of ISP)ًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلوماتًفرض .د
 .(Reviewing and Updating of ISP)ًثًسياساتًأمنًالمعلوماتمراجعةًوتحدي .ه

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

 .لمتغيراتًالبحثًوالعالقةًبينهاًتوضيحياًاً(ًنموذجاًا1يمث لًالشكلًرقمً)

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
ً

ًهما:، و مصاديين على( سياسات أمن المعلوماتالمستقل ) تغييالمأبعااد  استنباطي  وقاد اعتمادت الباحثة 

 وسياساتًأمنًالمعلومات.إدارةًأمنًالمعلومات،ًًتالكتبًالتيًناقش .1
دارةًأمنًالمعلوماتالدراساتًالسابقةًالتيًتناولتً .2  (.4،ًجدولًرقمً)سياساتًأمنًالمعلومات،ًوا 

ً
ً

 (: متغييات البحث1) يقم شكل
 واإلطاي النظيي لمصادي: أعاد بواسطة الباحثة باالعتمااد على الادياسات السابقةا

 
 

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

 

 الشخصيةالمتغيرات 

 العليا اإلدارة دعم

 المعلومات منأ مخاطر تقدير
 

 المعلوماتًأمن سياسات تنفيذًفرض
 

 المعلومات أمن سياسات وتحديث مراجعة
 

 المعلوماتًأمن بسياسات والتوعية التدريب
 

 المستقل المتغير

 سياسات أمن المعلومات

 التابع المتغير

 فاعلية نظم المعلومات اإلدارية



    

6 
 

 : ييضيات البحثثالثاً 

 ة األولى:الفيضية اليئيس .1
(ًبينًسياساتًأمنًالمعلوماتًوفاعليةًنظمαًً≤0.05ًيوجدًعالقةًذاتًدللةًاحصائيةًعندًمستوىًدللةً)

ًويتفيع منها الفيضيات الفيعية التالية:   .المعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة

بينًدعمًاإلدارةًالعلياًلسياساتًأمنً(αًً≤0.05ًيوجدًعالقةًذاتًدللةًاحصائيةًعندًمستوىًدللةً) .أ
 المعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.

(ًبينًتقديرًمخاطرًأمنًالمعلوماتαًً≤0.05ًيوجدًعالقةًذاتًدللةًاحصائيةًعندًمستوىًدللةً) .ب
 طاعًغزة.وفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًق

(ًبينًالتدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنαًً≤0.05ًيوجدًعالقةًذاتًدللةًاحصائيةًعندًمستوىًدللةً) .ج
 المعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.

ً) .د ًمستوىًدللة ًذاتًدللةًاحصائيةًعند ًسياساتًأمنًًفرضبينً (αً≤0.05ًيوجدًعالقة تنفيذ
 المعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.

بينًمراجعةًوتحديثًسياساتًأمنً (αً≤0.05ً) يوجدًعالقةًذاتًدللةًاحصائيةًعندًمستوىًدللة .ه
 فيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.ًالمعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية

 ة الثانية:الفيضية اليئيس .2
سياساتًًعلىًمجالاستجاباتًالمبحوثينًًفي (α ≤ 0.05) عندًمستوىًدللةًتوجدًفروقًذاتًدللةًإحصائية

تعزىً مىًمكانًالعمل،ًالجنس،ًالعمر،ًالمس)ًللمتغيراتأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزًة
ً(.،ًالدوراتًالتدريبية،ًالتخصصًالعلميالعلميالمؤهلًالوظيفي،ًعددًسنواتًالخبرة،ً

 ة الثالثة:الفيضية اليئيس .3
فاعليةًًعلىًمجالاستجاباتًالمبحوثينًًفي (α ≤ 0.05) عندًمستوىًدللةًتوجدًفروقًذاتًدللةًإحصائية

نس،ًالعمر،ً،ًالجمكانًالعمل)للمتغيراتًًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةًتعزى
ً(.،ًالدوراتًالتدريبية،ًالتخصصًالعلميالمؤهلًالعلميالمسمىًالوظيفي،ًعددًسنواتًالخبرة،ً

 : أهاداف البحثيابعاً 

ًتقديرًمخاطرًأمن،ًدعمًاإلدارةًالعليابأبعادهاًالخمسةً)دراسةًالعالقةًبينًسياساتًأمنًالمعلوماتًً .1
مراجعةًً،فرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلومات،ًعلوماتالتدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنًالم،ًالمعلومات

وفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعً(ًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات
 غزة.

 سياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.ًمستوىمعرفةً .2
 مستوىًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.ًبيان .3
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سياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًًعلىًمجالالوقوفًعلىًالفروقًفيًاستجاباتًالمبحوثينًً .4
 الفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.

5. ً ًالمبحوثين ًاستجابات ًفي ًالفروق ًمجالالوقوفًعلى ًاإلداًرًعلى ًالمعلومات ًنظم يًفًيةفاعلية
 الجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.

سياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًًلدعمتقديمًمجموعةًمنًالتوصياتًالتيًتهدفً .6
 فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.ًزيادةًوفيًقطاعًغزة،ً

 : أهمية البحثخامساً 

يكونًللباحثينًوالدارسين،ًكماًأنهًسًمهماًاًرجعاًاتتوقعًالباحثةًأنًيكونًهذاًالبحثًمً األهمية العلمية:  .1
ًللمكت ًالعربيةًومراكزًالبحثًالعلمياثراءا ًبة ًهامةًوهيًعالقةًأنهًحيثً، ي لقيًالضوءًعلىًقضية

سياساتًأمنًالمعلوماتًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة،ً
عًمنًلمًيتمًالتطرقًلهذاًالموضًوً-ًحدًعلمًالباحثةً-،ًوعلىًوجديداًاًحديثاًاًحيثًأنهًيعتبراًموضوعاًا

طالعًالباحثةًعلىًالدراساتًالسابقةًوجدتًأنًتلكًالدراساتًركزتًبشكلًأكبرً،ًكماًأنهًبعدًإقبل
أمنًالمعلوماتًبشكلًعام،ًفيًحينًعانتًسياساتًأمنًالمعلوماتًمنًق لةًالدراساتً علىًمفهومًإدارًة

 العربية.
 

تكمنًأهميةًالبحثًالتطبيقية،ًفيًأنًهذاًالبحثًسوفًيساعدًصناعًالقرارًفيً ألهمية التطبيقية:ا .2
بفاعليةً علىًالتعرفًعلىًأهميةًسياساتًأمنًالمعلوماتًوعالقتهًا الجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزًة

يمكً  يقًعلىًنتائجًالبحثًلتطبًمنًالعتمادصناعًالقرارًفيًالجامعاتًنًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.ًكمًا
نعكسًباإليجابًعلىًرفعًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.ًحيثًأنهًتسًالتيسياساتًأمنًالمعلوماتً

ًدورًرئيسيًفيًإنجازًاألعمالًفيًالجامعاتً ًالمعلوماتًاإلداريةًلها منًالمتعارفًعليهًأنًنظم
 الفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.

 

صولًعلىًدرجةًالماجستيرًفيًإدارةًاألعمال،ًكماًأنهًيضيفًالمساعدةًفيًالح األهمية للباحثة: .3
،ًوكذلكًفيًمجاليًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوأمنًللباحثةًالمعرفةًوالخبرةًفيًمجالًالبحثًالعلمي

 .ًالمعلومات

 : حادواد البحثساادساً 

ًسوفًتقتصرًحدودًالبحثًعلىًماًيلي:
ًالفلسطينيالحادواد المكانية:  .1 ًالجامعات ًفي ًتتمث ل ًًثالثةالة ًاألزهرالتالية: ًالجغزةً-جامعة امعةً،

 غزة.قطاعًً-جامعةًالقدسًالمفتوحةًفروعً،ًغزةً-ًاإلسالمية
 م.2015ً–2014ً العامًالدراسيالحادواد الزمانية:  .2
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للعاملينًالذينًيستخدمونًوًوًفيًمراكزًالعاملينالحادواد البشيية:  .3 باإلضافًة المعلوماتً، حداتًتكنولوجيًا
ًالجامعاتًالثالثةً ًفي ًاإلدارية ًالعماداتًوالدوائر ًاليوميًفي ًعملهم ًأثناء ًالمعلوماتًاإلدارية نظم

 ً.فروعًقطاعًغزة( –غزة،ًجامعةًالقدسًالمفتوحةً –غزة،ًجامعةًاألزهرً –)الجامعةًاإلسالميةً
ًفيًبالحادواد الموضوعية:  .4 ًاإلدارية ًالمعلومات ًنظم ًبفاعلية ًالمعلومات ًأمن ًسياسات ًعالقة حث

 الجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.
 : مصطلحات البحثسابعاً 

ًعر فتًالباحثةًمصطلحاتًالبحثًتعريفاتًإجرائية،ًكماًيلي:

توفير مجموعة من اإلجراءات اإلدارية والتقنية التي يتم اتخاذها لضمان (: IS) أمن المعلومات .1

 الحماية الالزمة للمعلومات من التهديدات الداخلية أو الخارجية
مجموعة اإلجراءات والقواعد األمنية التي تساهم في تعريف : ((ISP سياسات أمن المعلومات .2

 المستخدمين بمسؤولياتهم وواجباتهم لضمان أمن وحماية المعلومات.
الحاسوبية والبشرية والبيانات التي تتفاعل  مجموعة من المواردً:((MIS نظم المعلومات اإلادايية .3

 وتتكامل مع بعضها البعض لتوفير المعلومات الالزمة التخاذ القرارات.
تتمّثل بمدى قدرة نظم المعلومات : (Effectiveness of MIS) فاعلية نظم المعلومات اإلدارية .4

ًاإلدارية على تحقيق أهدافها المرسومة.
:ًيعر فً((Palestinian Universities in Gaza Strip غزة الجامعات الفلسطينية ي  قطاع .5

بشأنًالتعليمًالعاليًمنًمنظومةًالتشريعاتًالفلسطينيةًفيًالمادةًرقم1998ًً(ًلسنة11ًالقانونًرقمً)
يقلًعنًًكلًمنهاًماًل تضم التي المؤسسات "بأنهاالجامعاتًًالعالي التعليم مؤسسات تصنيف(ًل10)

ةًالجامعيةًاألولى"ًالدرج"ًوتقدمًبرامجًتعليميةًتنتهيًبمنحًدرجةًالبكالوريوسكلياتًجامعياتً ثالث
للدراساتًالعلياًتنتهيًبمنحًدرجةًالدبلومًأوًالماجستيرًأوًالدكتوراه،ًويجوزً وللجامعةًأنًتقدمًبرامجً

التشريعًًوًلهاًأنًتقدمًبرامجًتعليميةًبمنحًشهادةًالدبلومًوفقًأنظمةًالدبلوم"،ًوذلكًحسبًديوانًالفتوى
 .ً(http://www.dft.gov.ps)التابعًللسلطةًالوطنيةًالفلسطينيةً

معةًالجا)ً،ًوهيمرتبةًمنًاألقدمًلألحدثًفيًقطاعًغزةًلموضوعًالبحثًثالثًجامعاتاختارتًالباحثةًقدًًو
ً(.ًغزةقطاعًً-جامعةًالقدسًالمفتوحةً،ًغزةً–جامعةًاألزهرً،ًغزةً–اإلسالميةً

 ملخص الفصل األول

مًفيًعالقةًسياساتًأمنًالمعلوماتًبفاعليةًنظًتمث لتناقشتًالباحثةًفيًهذاًالفصلًمشكلةًالبحثًوالتيً
المعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة،ًوذلكًبناءاًعلىًعددًمنًالدراساتًالسابقةًالتيً

حاجةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًإلىًبعضًالتطويرًوالتحسينًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.ًًأوضحت
يرًتابع،ًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًكمتغًكماًاستعرضتًالباحثةًالمتغيراتًالرئيسةًللبحثًوالتيًتمث لت

http://www.dft.gov.ps/
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خاطرًأمنًالمعلومات،ًالتدريبًوالتوعيةً)دعمًاإلدارةًالعليا،ًتقديرًمبأبعادهًالخمسةًسياساتًأمنًالمعلوماتًًو
ًبسياساتًأمنًالمعلومات،ًفرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلومات،ًمراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات(

ًًكمتغيرًمستقل.

كماًاستعرضتًالباحثةًفرضياتًالبحث،ًوتمث لتًالفرضيةًالرئيسةًاألولىًبوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةً
(ًبينًسياساتًأمنًالمعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتαًً≤0.05ًعندًمستوىًدللةً)

ًلختبارًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة ًالفرضيةًالثانيةًوالثالثةًفهما ندًع،ًأما
(ً ًنظمًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجاليًسياساتًأمنًالمعلوماتًوفاعً(αً≤0.05ًمستوىًدللة لية

ًتعزىًللمتغيراتًالشخصيةًالمعلوماتًاإلدارية ًكما ًالتطبيقيًالبحثًأهميةناقشتً. ًالنواحيًالعلمية، ة،ًمن
ً.ًوحدودهًالمكانية،ًوالزمانية،ًوالبشريةًوالموضوعيةًأهدافهوأهميتهًللباحثة.ًوتناولتً

لمعلومات،ًالبحثًمثلًأمنًاةًفيًيالمصطلحاتًالرئيسالباحثةًالمفاهيمًالمتعلقةًبوفيًختامًالفصلًأوضحتً
ًًسياساتًأمنًالمعلومات،ًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوفاعليتها،ًوالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.
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 اإلطاي النظيي: الفصل الثان 

 الثان الفصل 
 النظيياإلطاي 
 

 أمن المعلوماتالمبحث األول:    

 سياسات أمن المعلوماتالمبحث الثان :   

 ياعلية نظم المعلومات اإلادايية الثالث:المبحث   

 المبحث اليابع: الجامعات الفلسطينية ي  قطاع غزة  
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 أمن المعلومات: المبحث األول
 مقادمة

المعلوماتًًيعتبر السماتًالتيًتمي زًالعصرًالحاليًالعتمادًعليهاًوكثرةتزايًد وجيًرًالتكنولومعًالتطًوً،منًأهًم
منًالقضاياًالهامةًوالرئيسيةًالتيًيهتمًبهاًمصمميًالنظمًًالمعلومات،ًوأصبحًالمتسارع،ًزادًالهتمامًبأمن

ًومستخدميهاًعلىًالسواءًلضمانًحمايةًمعلوماتهمًوالحفاظًعليها.ً

ىًإلىًكثرةًالمعلوماتًوتشعبها،ًمماًألقىًعبئااًكبيرااًعلىًإنًتطو رًتقنياتًمعالجةًالمعلوماتًوتداولهاًقدًأدً 
المؤسساتًللحفاظًعلىًهذهًالمعلوماتًمنًخاللًتنظيمها،ًحفظها،ًتحديثها،ًوسرعةًاسترجاعها،ًباإلضافةً

ًً(.16،ًص2008القحطاني،ً)لتأمينهاًوحمايتهاً
تًالمختلفةًأدىًإلىًبذلًالكثيرًمنًزديادًدورًنظمًالمعلوماتًوالعتمادًالكبيرًعليهاًفيًالمجالاًكماًأن

ً ًللمستخدمين ًوشفافيتها ًأمنها ًحيث ًمن ًالنظم ًلهذه ًوالمصداقية ًالثقة ًلضمان ًالجهود ،2009ً)الشبلي،
 ً(.209ص

ًالمبحثًًتناقش ت،ًالفرقًبينًالبياناتًوالمعلوماًعدةًمفاهيمًمرتبطةًبأمنًالمعلومات،ًمثلالباحثةًفيًهذا
مًأمنًالمعلومات،ًمراحلًتطوره،ًمكوناتًنظامه،ًعناصره،ًطرقًومجالتًمفهًوخصائصًالمعلوماتًالجيدة،ً

دًهذهًأمنًالمعلوماتًأحً،ًحيثًتعتبرًسياساتالمعلوماتًآلياتًتعزيزًأمنًإلىالباحثةًًتشيراختراقه.ًكماً
ً.اآلليات

 : الفيق بين البيانات والمعلوماتأوالً 

ًيليًالفرقًبينًمصطلحيًالبياناتًوالمعلومات.ًفقدًذكرً نًأً(37،ًص2011)ًتعلبتعرضًالباحثةًفيما
يمث النًالمعنىًنفسهًفيًحياتناً علىًأنهمًا المعلوماتًتختلفًعنًالبيانات،ًمعًأنًالمصطلحانًيستعمالنًغالبًا

 .مفهومًنظمًالمعلوماتًلذلك،ًفإنهًمنًالمهمًتوضيحًالفرقًبينًالمصطلحينًقبلًالدخولًفي.ًاليومية

 (Dataالبيانات ) .1
اًمنهاًكماًًألدبياتًالمختلفة.ًتناولتفيًا تتعددًتعريفاتًالكت ابًوالباحثينًلمصطلحً"البيانات" الباحثةًبعضا

 يلي:ً

البياناتًهيً"مجموعةًحقائقًغيرًمنظمةًقدًتكونًفيًشكلًأرقامًأوًكلماتًأوًرموزًلًعالقةًبينًبعضهاً
ً ًمعنىًحقيقيًولًتؤثرًفيًسلوكًمنًيستقبلها" ًأيًليسًلها ًالبعض، ًوعر فهاً(41،ًص2000)سلطان، .

ًالمعلومات،ًوهيًتمث لًً(38،ًص2002الحسنيةً) ً"المادةًالخامًالتيًتشتقًمنها )ترمزًإلى(ًاألشياءًبأنها
والحقائقًواألفكارًواآلراءًواألحداثًوالعملياتًالتيًتعب رًعنًمواقفًوأفعال،ًأوًتصفًهدفاًأوًظاهرةًأوًواقعاً
معيناًدونًأيًتعديلًأوًتفسيرًأوًمقارنة،ًويتمًالتعبيرًعنهاًبكلماتًأوًأرقامًأوًرموزًأوًأشكال"،ًوعر فهاً

"مجموعةًً(29،ًص2002)ًالمغربي منًالحقائقًأوًالرسائلًأوًاإلرشاداتًأوًاآلراءًأوًالتجاهات،ًوهيًبأنهًا
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فهيً"عبارةًعنًرموزًمجر دةًمنًالمعنىًً(14،ًص2004الشرمانً)تمث لًالموادًاألوليةًللمعلومات"،ًوبحسبً
ً(الظاهريًوتعتبرًالمادةًالخامًالتيًيمكنًأنًتكو نًكميةًيمكنًقياسهاًرياضيا،ًأوًأنًتكونًغيرًكميةً)وصفية

ويتطلبًإجراءًمعالجاتًمعينةًمنًأجلًتحويلهاًإلىًنتائجً)معلومات(ًيمكنًالستفادةًمنهاًبشكلًأفضل"،ً
طيًالطيعر فهاًةًالتيًنستخلصًمنهاًالمعلومات"،ًبينماًفهيً"المادةًاألوليً(37،ًص2011تعلبً)وبحسبً

مفهومةًللجنسًالبشريًحيثًًبأنهاً"المادةًالخامًللمعلوماتًوالتيًتكونًعادةًمبهمةًوغيرً(22،ًص2012)
ً.أنهاًتمث لًأحداثًوقعتًفيًالشركةًولمًيتمًتنظيمهاًوترتيبهاًبشكلًمناسب"

ًكماًيلي:ًئياًااجًرإًتعر فًالباحثةًالبياناتًتعريفاًاًومماًسبق
تفادةًوالتيًلًيمكنًالسًالمنظ مةًللمعلومات،يرًوغالبياناتًهيًمجموعةًمنًالحقائقًالخامًًالتعييف اإلجيائ :

ًمنهاًإل ًبعدًمعالجتها.

 (Informationالمعلومات )  .2
اًمنهاًكماًيلي:ً تتعددًتعريفاتًالكت ابًوالباحثينًلمصطلحً"المعلومات"  فيًاألدبيات،ًوستتناولًالباحثةًبعضا

المعلوماتًهيً"البياناتًالمجهزةًفيًشكلًمنظمًومفيدًوبالتاليًفهيًنوعًمنًالمعرفةًالناتجةًعنًعملياتً
ً ً(35،ًص2005وآخرونً)الحميدي،ً.ًوعر فهاً(29،ًص2002)المغربي،ًتشغيليةًلخدمةًأغراضًبعينها"

،ًوعر فهاًمعالجة"ًأنهاًبياناتبأنهاً"بياناتًتمًتصنيفهاًوتنظيمهاًبشكلًيسمحًباستخدامهاًوالستفادةًمنها،ًأيً
بأنهاً"مجموعةًمنًالبياناتًالمنظمةًوالمنسقةًبطريقةًتوثيقيةًمناسبة،ً(36ً،ًص2005والجنابيً)ً،القنديلجي

ًفيً ًمنها ًوتركيبةًمتجانسةًمنًاألفكارًوالمفاهيم،ًتمك نًاإلنسانًمنًالستفادة بحيثًتعطيًمعنىًخاص،
فهيً"عبارةًعنًبياناتًولكنًتمتًً(17،ًص2007ونينوً)ً،الحميدًالوصولًإلىًالمعرفةًواكتشافها"،ًوبحسب

معالجتهاًلكيًيستفادًمنهاًفيًعمليةًاتخاذًالقرار،ًأيًأنهاًالبياناتًالتيًخضعتًللتحليلًوالتفسيرًوالمقارنة"،ً
ص2012الطيطيً)وبحسبً بشكلًً(22ً، ووضعهًا وتمًترتيبهًا فهيً"مجموعةًمنًالبياناتًالتيًتمتًمعالجتهًا

وعر فهًامفهًو معنىًومفيدًللجنسًالبشريً" "مجموعةًمنًالبياناتًالمنظمةًً(15،ًص2013عبدًربهً)مًوذًا بأنهًا
ًبشكلًيسمحًباستخدامهاً ًوتنظيمهاًوتلخيصها ًوتحليلها ًثمًتطبيقها والمنسقة،ًأوًهيًبياناتًتمتًمعالجتها

ًوالستفادةًمنهاًحيثًأصبحتًذاتًمعنىًلمستخدميها".

 ثةًالمعلوماتًتعريفاًإجرائياًكماًيلي:ومماًسبقًتعر فًالباح
عنًبياناتًتمتًمعالجتهاًالتعييف اإلجيائ : فيًاًالمعلوماتًهيًعبارًة لتساهًم منهًا الستفادًة القراراتًتلتتًم خاًذ

 المناسبة.
 خصائص المعلومات الجيادة: ثانياً 

ًويجبًأن ًالمتعددة، ًبأعمالها ًالمعلوماتًللقيام ًهائلًمن ًالمعلوماتًًتحتاجًالمؤسساتًإلىًكم ًهذه تتميز
ًبخصائصًوسماتًمعينةًتجعلهاًمعلوماتًمفيدةًتساهمًفيًاتخاذًالقراراتًالمختلفة.
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كميةًًيجبًأنًتمتلكًخصائصًذاتًقيمةتمث لًالمعلوماتًموردااًأساسيااًوأداةًتنافسيةًللمؤسسات،ًولكيًتكونً
ويجبًأنًتكونًالمعلوماتًذاتًجودةًعاليةًحتىًل ًيكونًلهاًتأثيرًمعاكسًوغيرًمالئمًووصفيةًمرغوبة،ًكمًا

بأنًالمعلوماتًالجيدةًهيً(45ً،ًص2011الشبليً)وذكرًً،(33،ًص2010)بسيوني،ًعلىًأداءًالمؤسسةً
ًمعلوماتًمفيدةًوذاتًقيمةًلمستخدمها،ًوتفرضًالثقةًفيًنفسه،ًوتساعدهًفيًاتخاذًالقرارات.

ًً(:32،ًص2002غربي،ً)الملتاليةًوحتىًتتصفًالمعلوماتًبأنهاًجيدة،ًيجبًأنًتتسمًبالخصائصًا
ً(Comprehensivenessالشمولية ) .1 ًمتخذيً: ًالذيًيفيد يجبًأنًتتصفًالمعلوماتًبالكمال

ً القرار.
ًأنًتتوفرًالمعلوماتًحسبًطلبًالمستخدمًوالموضوعًمحلًالبحث.:ً(Accuracyالادقة ) .2
ًالمعلوماتًفيًالوقتًالمناسبًلمستخدمهاًلتخاذًالقراراتًالفع الة.ًأنًترد:ً(Timelyالتوقيت ) .3
ًتكونًالمعلوماتًخاليةًمنًالغموض،ًومفهومةًبشكلًكبيرًلمستخدمها.ًأن:ً(Clarityالوضوح ) .4
أنًتكونًالمعلوماتًخاليةًمنًقصدًالتحريفًأوًالتغييرًلغرضًالتأثيرً:ً(Objectivityالموضوعية ) .5

ًعلىًمستخدمها.
 فًبحيثًيمكنًاستخدامهاًأكثرًمنًمرة.تكيً أنًتكونًالمعلوماتًقابلةًلل:ً(Flexibility)الميونة  .6

 :(ًخاصيتيًالتكلفةًوالواقعية،ًكماًيلي19،ًص2004)ًوأضافًالشرمان

ً:ًأنًيكونًالعائدًالمتوقعًمنًالمعلوماتًأكبرًمنًتكلفةًالحصولًعليها.(Costالتكلفة ) .7
ًالمعلوماتًممث لةًللواقع،ًأيًمأخوذةًمنًواقعًحالةًالمشكلة.:ًأنًتكونً(Realisticالواقعية ) .8

ً:الثمانيةًالسابقةًالخصائصًكافة(ًيوضح2ًوالشكلًرقمً)

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً 

 

 

 

 

 

 
 خصائص المعلومات الجيادة (:2) يقم شكل

 (19، ص2004الشيمان، ، )(32، ص2002)المغيب ، لمصادي: إعادااد الباحثة باالعتمااد على ا
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  مفهوم أمن المعلومات: ثالثاً 

تشيرًإلىًط يفًواسعًمنًالمجالتًً"األمن"كلمةًًحيثًأنيعتمدًتعريفًاألمنًإلىًحدًكبيرًعلىًالسياق،ً
ًً.نًحقلًتكنولوجياًالمعلوماتًأوًخارجهاسواءًضم

ًًوتعاملت وذلكًً(ًضمنISالبحثًوهوً"أمنًالمعلومات"ً)ًتصنيفًمحددًلألمنالبحثًمعًالباحثةًفيًهذا
ًحسبًأغراضًهذاًالبحث.ً

ًالمعلوماتًً(265،ًص2005وآخرونً)ً،الحميديًعر ف ًطرقًحمايةًأمن ًبدراسة ًالذيًيهتم ً"الحقل بأنه
البياناتًالمخز نةًفيًأجهزةًالحاسوبًإضافةًإلىًاألجهزةًالملحقةًوشبكاتًالتصالتًوالتصديًللمحاولتً

إلىًالدخولًغيرًالمشروعًإلىًقواعدًالبياناتًالمخزونةًأوًتلكًالتيًترميًإلىًنقلًأوًتغييرًأوًتخريبًالراميةً
ًبينما ًالقواعد"، ًلهذه ًالمعلوماتي ًًالخزين ً)ً،الحميدعر فه ًص2007ونينو ًأنواعًً(34، ًجميع ً"حماية بأنه

وتعالجها،ًمنًمنظمة،ًوغرفةً تشغيلًأجهزة،ًواألجهزة،ًووسائطًالمعلوماتًومصادرًاألدواتًالتيًتتعاملًمعهًا
والتزويرًالتخ منًالسرقًة واألفراًد وضوابطًواضحة".زينً، ًوالتلفًوالضياعًوالختراقًوذلكًباتباعًإجراءاتًوقائيًة
فقدًعر فًأمنًالمعلوماتًمنًالزاويتينًالنظريةًوالتقنية،ًفمنًالزاويةًالنظريةًً(211،ًص2009)ًالشبليأماً

بحثًفيًنظرياتًواستراتيجياتًتوفيرًالحمايةًللمعلومات،ًمنًالمخاطرًالتيًتهددهاًعر فهًبأنهً"العلمًالذيًي
ومنًأنشطةًالعتداءًعليها".ًومنًزاويةًتقنيةًعرفهًبأنهً"الوسائلًواألدواتًوالجراءاتًالالزمًتوفيرهاًلضمانً

بأنهًً(297،ًص2011والخفافً)ً،الطاهرًحمايةًالمعلوماتًمنًاألخطارًالداخليةًوالخارجية".ًولقدًعر فه
"العلمًالذيًيعملًعلىًتوفيرًالحمايةًللمعلوماتًمنًالمخاطرًالتيًتهددهاًأوًالعتداءًعليها،ًوذلكًمنًخاللً

ًتوفيرًاألدواتًوالوسائلًالالزمًتوفيرهاًلحمايةًالمعلوماتًمنًالمخاطرًالداخليةًأوًالخارجية".ً

أمنًالمعلوماتًًعر فتلباحثينًوالكت اب،ًفإنًالباحثةًوبعدًاستعراضًالباحثةًللتعريفاتًالسابقةًلمجموعةًمنًا
ًتعريفاًإجرائياًكماًيلي:

لضمانًالتعييف اإلجيائ :  أمنًالمعلوماتًعبارةًعنًمجموعةًمنًاإلجراءاتًاإلداريةًوالتقنيةًالتيًيتمًاتخاذهًا
  توفيرًالحمايةًالالزمةًللمعلوماتًمنًالتهديداتًالداخليةًأوًالخارجية.

 مياحل تطّوي مفهوم أمن المعلومات : يابعاً 

ًل ًوصول ًالحواسيب" ً"أمن ًمفهوم ًمن ًتطو رت ًمتعددة ًبمراحل ًالمعلومات ًأمن ًمفهوم ًمر  ً"أمنًلقد مفهوم
إلىًثالثًمراحلًتطورًمفهومًأمنًالمعلوماتً(265ً،ًص2005وآخرونً)ً،الحميديًالمعلومات".ًولقدًصن ف

ًحقبًزمنيةًعلىًالنحوًالتالي:
هذهًالمرحلةًكانتًالحواسيبًهيًكلًماًيشغلًالعاملين،ًباإلضافةًإلىًكيفيةًتنفيذًفيً:ًالستينات .1

فلمًيكنًالعاملونًمشغولونًبأمنًالمعلوماتًبقدرًانشغالهمًبعملًاألجهزة.ًولقدًكانًمفهومًًًالبرامج.
ًمنً ًخارجية ًالطالعًعلىًالبياناتًمنًخاللًمنعًأيًجهة ًالوصولًأو األمنًيدورًحولًتحديد

ًفيًاألجهزة،ًفظهرًمصطلحً"أمنًالحواسيب"ًوالذيًيعنيًحمايةًالحواسيبًوقواعدًالبيانات.ًالتالعب
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فيًهذهًالمرحلةًتمًالنتقالًلمفهومً"أمنًالبيانات"،ًوبدأًاستخدامًكلماتًالسرًالبسيطةً:ًالسبعينات .2
ماًكًللسيطرةًعلىًالوصولًللبيانات،ًإضافةًلوضعًإجراءاتًحمايةًلمواقعًالحواسيبًمنًالكوارث،

ًيب.قعًالحواسااتًبعيداًعنًمًونسخًإضافيةًمنًالبياناتًوالبرمجيًرافقًذلكًاعتمادًخططًلتخزين
للتطوراتًفيًًالثمانينات والتسعينات: .3 فيًهذهًالمرحلةًتمًالنتقالًلمفهومً"أمنًالمعلومات"،ًوذلكًنظرًا

بحًمنًالبيانات،ًفأصًمجالًتكنولوجياًالمعلوماتًوالتيًسمحتًألكثرًمنًمستخدمًللمشاركةًفيًقواعد
عنهًًوهوًالمفهومًالذيًتتحدثًالضروريًالمحافظةًعلىًالمعلومات،ًوتكاملها،ًوتوفرًدرجةًموثوقيتها.

 الباحثةًفيًهذاًالبحث.
 مكونات نظام أمن المعلومات: خامساً 

لمعلومات.ًًلتحقيقًأمنًاًوثيقاًاًتتعددًالمكوناتًالتيًتشك لًنظامًأمنًالمعلومات،ًوترتبطًمعًبعضهاًارتباطاًا
ً:مكوناتًنظامًأمنًالمعلوماتًألربعةًمكوناتًأساسية،ًوهيًكالتالي(286ً،ًص2011تعلبً)صن فً

ًمجموعةًمنًالمعاييرًمثلً:ًهيًجوهرًنظامًأمنًالمعلومات،ًويحكمً (Processes) العمليات .1 ها
المنظمةًالدوليةًللتوحيدًالقياسيً مة،ًتطب قًالعملياتًبطريقةًمنظً .ًويجبًأنISOًالمعاييرًالتيًقررتهًا
ًوأنًيتمًمراجعتهاًباستمرارًلتجنبًاألخطاءًوالمخاطر.

تمث لًالعاملين،ًالمستشارين،ًالمتعاقدين،ًوالفنيين.ًيجبًأنًتتواجدًهذهًالفئاتًً:(People) األييااد .2
ًبأعدادًوتخصصاتًمالئمة،ًوبمهاراتًوخبراتًودافعيةًمناسبة.

المتوافرةًوالجاهزةًبالفعل،ًويعتبرًسوقًالتكنولوجياًذاًًالتقنياتوهيًً:(Technology) التكنولوجيا .3
ًطابعًتنافسيًومنتجاتهًذاتًدورةًحياةًقصيرةًنسبيا.

ً(Culture) الثقاية .4 ًويعتبرًكلًمنًالسياساتًالموثقةًًتتعلق: ًالمجتمع. ًتجاه بأخالقياتًالمنظمة
ًمًتجاهًأمنًالمعلوماتًمنًقبلًاإلدارةًالعلياًفيالمساندةًواللتزاوالموز عةًعلىًالعاملين،ًباإلضافةًإلىً

 .(3يًإدارةًنظامًأمنًالمعلوماتًالناجح.ًشكلًرقمً)فالمؤسسةًمنًاألوجهًالثقافيةً

   

 

 

 

                      ً
 

 : مكونات نظم أمن المعلومات)3( يقم شكل
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 عناصي أمن المعلومات : ساادساً 

حافظةًايةًالمعلوماتًوالمتسعىًكافةًوسائلًأمنًالمعلوماتًلتحقيقًالغايةًالرئيسيةًالمتمث لةًفيًضمانًحم
ً ً ًوالقحطانيً)أشارًحيثًعليها. ًأمنًً(23،ًص2009الغثبر أنًهدفًاألبحاثًوالستراتيجياتًووسائل

ً أليةًمعلومات،ًوهي:ةًفيًضمانًتوف رًثالثةًعناصرًرئيسًالمعلوماتًيتمث ل

ً(Confidentiality) سيية المعلومات .1 ًالجهاتًغيرً: ًاطالع ًلمنع ًالالزمة ًالتدابير ًكافة تشمل
 .المصرحًلهاًعلىًالمعلوماتًالحساسةًأوًالسرية

 .تشملًكافةًالتدابيرًالالزمةًلحمايةًالمعلوماتًمنًالتغيير :(Integrity) تكامل وسالمة المعلومات .2
التأكدًمنًاستمرارًالقدرةًعلىً تشملًكافةًالتدابيرًالالزمةًلضمان: (Availability)ي المعلومات تويّ  .3

 تقديمًالخدماتًوالتفاعلًمعًالمعلوماتًوالوصولًإليها.
 (ًعنصرًرابعًيتمث لًفي:212،ًص2009الشبليً)ًوأضاف
ضمانًعدمًانكارً :(Non-Reputation) عادم انكاي التصيف الميتبط بالمعلومات ممن قام به .4

 لشخصًأنهًقامًبتصرفًماًمتصلًبالمعلومات.ًا

 اختياق أمن المعلومات طيق ومجاالت : سابعاً 

 طيق اختياق أمن المعلومات .1
تتعددًالطرقًالتيًيمكنًمنًخاللهاًأنًتتمًعمليةًالختراقًألمنًالمعلوماتًمماًيؤديًلوصولًأشخاصًغيرً

الطرقًالرئيسيةًً(156،ًص2004الطائيً)اتًقدًتكونًهامةًوسرية.ًوقدًصن فًمخولينًلبياناتًومعلوم
ًلختراقًأمنًالمعلوماتًكالتالي:

ًإلىًويً : (Competitive Spying) التجسس التنايس  .أ ًالمشروع ًغير ًالدخول ًعملية ًبها قصد
ياةًحانخفاضًولءًالعاملين،ًقصرًدورةًزيادةًحدةًالتنافس،ًلمؤسسةًألحدًاألسبابًالتالية:ًمعلوماتًا

الربح.ًويمكنًأنًتتمًعمليةًالتجسسًالتنافسيًبعدةًطرقًمثل:ًالتنصت،ًًالمنتج،ًانخفاضًهامش
التفتيشًالدقيقًفيًنفاياتًالشركة،ًاللتقاطًالذهنيًللمعلوماتًمنًشاشةًالحاسوب،ًأوًاعتمادًذرائعً

 .وبوهميةًفيًعمليةًالدخولًلنظمًالحاس
ً: (Misuse of Information) سوء استخادام المعلومات .ب ًالتي ًالحالة ًاستخدامًوهي ًفيها يتم

الالمع لًلهًم بغرضًتحقيقًأهدافًلوماتًمنًقبلًأشخاصًمخو  ولكنًيسيئونًاستخدامهًا طالعًعليهاً،
 غيرًمشروعة.ًهذهًاألهدافًقدًتكونًأهدافاًشخصية،ًأوًلتحقيقًمبالغًماليةًمنًالمنافسين.

ًإدراكهمًألهميةًإنًالسببًالرئيسيًإلهمالًالعاملينًهوًتهاونهمًوضعف: (Negligence) اإلهمال .ج
الحتفاظًبسريةًالمعلومات،ًأوًعدمًمعرفتهمًالمعلوماتًالتيًتحتاجًلحماية،ًومنًيمتلكًالدافعًلسرقتهاً

 سواءًمنًداخلًالمؤسسةًأوًخارجها.
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تتمًهذهًالعمليةًعنًطريقًاستخدامًالفيروساتً: (Information Destruction) تادميي المعلومات .اد
 والمعلومات،ًحذفها،ًتحريفها،ًإعادةًتسميتها،ًأوًتغييرًتواريخًتخزينها.التيًتعملًعلىًإتالفًالبرامجً

 مجاالت اختياق أمن المعلومات .2

ًشخصيةًإن ًدوافع ًأو ًانتقامية ًتجارية، ًسياسية، ًدوافع ًتكون ًفقد ًتتعدد، ًالختراق ًًدوافع ،2011ً)تعلب،
ً.ً(276ص

ًمجالتًاختراقًأمنًالمعلوماتًكالتالي:ً(36،ًص2007ونينوً)ً،الحميدصن فًًو
ةًإلًأنًالملفاتًالورقيةًعلىًالرغمًمنًاستخدامًالنظمًالحاسوبي: (Paper Files) الملفات الويقية .أ

احةًفيًوتتعددًالفرصًالمتتًتستحوذًعلىًالنسبةًاألكبرًللملفاتًالمستخدمةًفيًالمؤسسات،ًلًزال
اًونًالقيامًبإتالفهةًوالتيًتحتويًعلىًمعلوماتًهامةًدرميًالنسخًرديئةًالطباعهذاًالمجال،ًمثل:ً
شلًإدارةًالمؤسسةًفيًالتعاملًمعًالبحوثًالداخليةًالتيًتنشرهاًالمؤسسةًوالتيًبصورةًمناسبة،ًأوًف

 قدًتحتويًعلىًمعلوماتًحساسةًومهمة.
منًخاللًيمكنًأنًتتمًعمليةًالختراقًإماًمنًخاللًاستراقًالسمع،ًأوً: (Mobile) الهاتف النقال .ب

ًالترددً ًعلى ًضبطها ًعند ًالراديو ًبأجهزة ًالخاصة ًالضوئية ًالماسحات ًبواسطة ًالمعلومات التقاط
 المناسب.

يمكنًأنًتتمًعمليةًالختراقًمنًخاللًالمناقشاتًوالحديثًالذيًيجريًبينً: (Gossip) الثيثية .ج
لمعلوماتًسريةًخاصةً ويالعاملينًفيًالمؤسسة،ًحيثًأنهًمنًالممكنًأنًيتطرقوًا مكنًبالمؤسسة،ًكمًا

ًيتوخىً ًفيجبًأن ًوالمؤتمرات، ًالجتماعاتًالرسمية ًتجريًفي ًالمناقشاتًالتي ًخالل ًمن ًتتم أن
 المتحدثًباسمًالمؤسسةًالحذرًالشديدًفيًطرحهًللمواضيع.

ًعديدة: (Electronic Files) الملفات االلكتيونية .اد ًفرصا ًالملفاتًاللكترونية ًفيًيتيحًاستخدام
كلماتًالسرعمليةًاختراقًأ استخداًم إساءًة الفرصً: ًًومنًهذًه ًاشراكًاآلخرينًبكلمات)ًمنًالمعلومات.

،ًالستمرارًمدةًطويلةًدونًتغييرًكلمةًاتًدللةًخاصةًفيًالحياةًاليوميةالسر،ًانشاءًكلماتًسرًذ
وبًركًأجهزةًالحاسالسرًفيًأماكنًسهلًالوصولًإليها(،ًتًالسر،ًالحتفاظًبنسخًمكتوبةًمنًكلمة

ماًتركًحافظاتًاألقراصًمفتوحةًمبالطالعًعليهاًأوًنسخًبياناتها،ًًوحةًأثناءًالتنقلًمماًيسمحمفت
ًسرقتها،ًنسخها،ًأوًتعري  ضهاًللتلف.يسهل 

منًمجالتًاختراقًأمنًالمعلومات،ًوأنهًًأنًأجهزةًالفاكسًتعتبرًأيضاًاً(160،ًص2004الطائيً)وأضافً
ألجهزة،ًلكنهاًقدًتتيحًالفرصةًلختراقًأمنًالمعلوماتًعندًوضعهاًعلىًالرغمًمنًالمزاياًالتيًتقدمهاًهذهًا

فيًمواقعًعامةًدونًقيودًتمنعًالوصولًإليها،ًأوًعنًطريقًالنتفاعًمنًالخطوطًالهاتفيةًوأخذًخطًمنهاً
ًبسهولةًوالوصولًللمعلوماتًالسرية.ً
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 آليات تعزيز أمن المعلومات : ثامناً 

أمنًالمعلومات،ًفقدًزادًالهتمامًبتعزيزًأمنًالمعلوماتًمنًخاللًاعتمادًنظراًلتعددًطرقًومجالتًاختراقً
ًوقدًاختلفًالمختصونًفيًتحديدًاآلليةًالمناسبةًوأبعادهاًإلىًناسبةًالتيًتكفلًتحقيقًهذاًاألمن،اآللياتًالم

أنواعهاًبالحدًالذيًيتعذرًمعهًالحديثًعنًأساليبًمعياريةًموحدةًيمكنًاعتمادهاًمنًقبلًمختلفًالمؤسساتً
ًً:(163،ًص2004الطائي،ً)ًالمختلفة،ًويمكنًتصنيفًاآللياتًكالتالي

وجودًالستراتيجيةًالمالئمةًألمنًالمعلوماتًيساعدً إن: (Security Strategy) االستياتيجية األمنية .1
 علىًتوفيرًالمناخًالسليمًلتحقيقًهذاًاألمنًوتعزيزه،ًمنًخاللًماًيلي:

 التكتيكيةًفيًضوءًصلتهاًبأهدافًالمنظمة.إعدادًالحلولًاألمنيةً .أ
 ترتيبًأسبقياتًالمنظمةًمنًأنشطةًوبرامجًأمنيةًالمعلومات. .ب
 تشخيصًقيمةًموجوداتًومواردًالمنظمةًالمعلوماتية. .ج
 تشخيصًنقاطًالقوةًونقاطًالضعفًفيًالبرامجًالحاليةًألمنًالمعلومات. .د
 المعلومات.ًتسهيلًمهمةًتطويرًوتحسينًسياساتًالمنظمةًالحاليةًألمن .ه
بينًأعضاءًفريقًأمنًالمعلوماتًواإلدارةًالتنفيذيةًلتوفيرًفهماًمشتركاًبينًالطرفينًًالتواصلتعزيزً .و

 لتطبيقًفع الًلالستراتيجية.

بأنهًيجبًوضعًخطةًعلىًمستوىًالمؤسسةًلضمانًً(275،ًص2005وآخرونً)ً،الحميديفيًحينًأك دً
ًالخطةًمنًقبلًاإلدارةًالعليا،ًوتتضمنًماًيلي:ًحمايةًوأمنًنظمًالمعلوماتًويجبًأنًيتمًإقرار

جراءاتًالوقايةًمنهاًأوًمواجهتهاًعندًحدوثها. .أ  تحديدًقائمةًللتهديداتًالمحتملةًلنظمًالمعلوماتًوا 
 وضعًسياسةًمحددةًوموثوقةًألمنًنظمًالمعلومات .ب
 وضعًاإلجراءاتًوالمعاييرًالالزمةًألمنًنظمًالمعلومات .ج
 بأمنًنظمًالمعلوماتًتوزيعًالمسؤولياتًالمتعلقة .د
وضعًبرنامجًلتوعيةًالعاملينًبأهميةًحمايةًنظمًالمعلوماتًوتوفيرًالسبلًوالوسائلًالالزمةًللوقايةًمنً .ه

 األخطار.
سياساتًأمنًالمعلوماتًتعتبرًأحدًاألبعادًالرئيسيةًألمنًالمعلوماتً(ًأن241ً،ًص2009الشبليً)وقدًأشارً

ًحيثًإنًالغرضًمنهاًهوًتوفيرًالتوجيهًوالمساندةًاإلداريةًالمناسبةًإلدارةًأمنًالمعلومات.ً

 :(Law and Legislation) التشييع والقانون .2
نًإصدارًالتشريعاتًوالقوانييقعًهذاًالتجاهًضمنًاهتماماتًوصالحياتًرجالًالقانون،ًوذلكًعنًطريقً

معًالتوسعًالكبيرً التيًتحدًمنًالخروقاتًاألمنية،ًحيثًأنًجرائمًسرقةًالمعلوماتًانتشرتًوتعددتًطرقهًا
ًفيًاستخدامًالحاسوبًوملحقاتهًفيًتطبيقاتًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.

ً
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 :(Employeesالعاملون ) .3
يًأمنًالمعلومات،ًولًقيمةًأليًنظامًأمنيًمهماًإنًاألفرادًالمستخدمونًللحاسوبًهمًالعاملًاألساسيًف
زمةًهذاًالنظامًفيًاتباعًاإلجراءاتًالالًمستخدموكانتًالتكنولوجياًالمستخدمةًفيهًمتطورةًفيًحالًفشلً

نًاللتزامًبنظامًأمنًالمعلوماتًيشملًجميعًالعاملينًفيًالمنظمةًبماًفيهمًاإلدارةًالعليا،ًحيثً لتنفيذه.ًوا 
دراكهمًألهميةًدورهمًفيًحمايةًأمنًالمعلوماتًيشك لًاألساسًًأنًالوعيًبأهمية وخطورةًأمنًالمعلوماتًوا 

ًفيًحمايةًأمنًالمعلومات.
 :(Dealing with Breaches of ISالتعامل مع اختياقات أمن المعلومات ) .4

ملفاتًالًيمث لًهذاًالتجاهًاتباعًاإلجراءاتًالصحيحةًفيًالتعاملًمعًمجالتًاختراقًأمنًالمعلوماتًمثل
الورقية،ًالهاتفًالنقالًوغيرًذلكًمنًمجالتًالختراق،ًوذلكًمنًخاللًتجاوزًالعيوبًوالثغراتًالتيً

 تشك لًالفرصةًالسانحةًلختراقًأمنًالمعلومات.

 :(Information Security Units) المعلومات أمنوحادات  .5
مثلًوحدةً،ًنًالمعلوماتيةًتوفيرًأميتمث لًهذاًالتجاهًفيًضرورةًاستحداثًوحداتًتنظيميةًتتولىًمسئول

ًالمعاييرًوالسياساتًالتيًتقومًبمراجعةًوتقييمًالوضعًاألمنيًللمعلوماتًفيًالمؤسسة.

ًفيًحمايةًالمؤسساتًمنًالمخاطرً ًاتضحًللباحثةًأهميةًأمنًالمعلوماتًودورها ًسبق،ًفقد ومنًخاللًما
فيًالمؤسسةًهوًوجودًسياساتًأمنًالمعلومات.ًوالتهديداتًاألمنية،ًوأنًأحدًوسائلًتعزيزًأمنًالمعلوماتً

وتعتبرًسياساتًأمنًالمعلوماتًأحدًاألبعادًالرئيسيةًألمنًالمعلومات.ًلذلكًستتحدثًالباحثةًفيًالمبحثً
 التاليًعنًهذهًالسياسات.

 المبحث األول ملخص

المفاهيمًالمتعلقةًبأمنًالمعلومات،ًحيثًأنهاًوضحتًفيًالبدايةًًاستعرضتًالباحثةًفيًبدايةًهذاًالمبحث
ًاستعرضت ًكما ً ًالجيدة. ًوخصائصًالمعلومات ًوالمعلومات، ًالبيانات ًمصطلحي ًبين ًأمنًًالفرق مفهوم

المعلوماتًحيثًخلصتًإلىًأنهًعبارةًعنًمجموعةًمنًاإلجراءاتًاإلداريةًوالتقنيةًالتيًيتمًاتخاذهاًلضمانً
ً ًالحماية ًتوفير ًكما ًوالخارجية. ًللمعلوماتًمنًالتهديداتًالداخلية ًأمنًًناقشتالالزمة مراحلًتطو رًمفهوم

المعلوماتًوالذيًبدأًمنًمصطلحًأمنًالحواسيبًوصولًلمفهومًأمنًالمعلومات،ًوعرضتًمكوناتًنظامًأمنً
العمليات،ًالبشر،ًالتكنولوجيا،ًوالثقافة،ًثمًتحدثتًعنًعنا لمعلوماتًوهيًصرًأمنًاالمعلوماتًوالتيًتمث لتًبًـ

ًبأمنً ًالمتعلقة ًللمواضيع ًعرضها ًالباحثة ًوتابعت ً ًالتصرف. ًانكار ًوعدم ًالستمرارية، ًالتكاملية، السرية،
ًالمعلومات،ًوكذلكًالطرقً ًأنظمة ًالتيًمنًالممكنًأنًتتعرضًلها ًفتناولتًاألخطارًالمتنوعة المعلومات،

منًاستعرضتًالباحثةًآلياتًتعزيزًأوفيًختامًالمبحثًا.ًالمختلفةًلختراقًأمنًالمعلوماتًومجالتًاختراقه
ًالمعلومات،ًوأحدًهذهًاآللياتًهوًوجودًسياساتًأمنًالمعلومات.

ً



    

20 
 

 سياسات أمن المعلومات: المبحث الثان 
 مقادمة

إنًس نًسياساتًأمنًالمعلوماتًواللتزامًبهاًينعكسًبشكلًإيجابيًعلىًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسسة،ًحيثً
ًًًالمؤسسة.ًتجاهًالقضاياًاألمنيةًفيًالعاملينًوترشدأنهاًتوض حً

منًقواعدًوتوجيهاتًتضعهاًإدارةًالمؤسسةًوفقًالثقافةًالعامةًفيًالمؤسسة،ًسياساتًأمنًالمعلوماتًتنبثقً
فيًًةلتوض حًكيفيةًقيامًاألشخاصًبأداءًأعمالهمًالمتعلقةًبنظمًالمعلوماتًبماًيضمنًتحقيقًالغاياتًاألمني

ً(.98،ًص2013)الدنف،ًالمؤسسةً

ةًمجموعةًمنًالمفاهيمًالمرتبطلًكماًوتشير.ًمبحثًمفهومًسياساتًأمنًالمعلوماتالباحثةًفيًهذاًالًتناقش
مهتمونًأنواعها،ًالالسياسات،ًخصائصها،ًالهيكلًالهرميًإلدارتها،ًًبسياساتًأمنًالمعلوماتًمثلًأهدافًهذه

ً ًعليها، ًالعواملًالمؤثرة ًًوبها، ًالسياساتًتبعاًاًوتوضحمكوناتها. ًحياة ًمنًوجهاتًالنظرًمراحلًدورة ًلعدد
التخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةISO27002ًًًكالاًمنًعالقةًتناقشالمختلفةًللباحثين.ًكماً

 .ياساتًأمنًالمعلوماتبس

  مفهوم السياسات: أوالً 

ا مفاهيًم لختالفًأنواعها (Policies)لسياساتًتتعدًد مصطلحً"السياسة".ًنظراًا يليًمفهوًم فيمًا حًالباحثًة توض  ،ً
ًالمصطلحًمنًناحيةًإدارية.ًتعرضوتبعاًلموضوعًالبحث،ًفإنًالباحثةً

كمًالسياسةًلغة:ً لقًبإرشادهمًإلىًالطريقًالصحيح،ًوهيًفنًالح  أصلًالفعلًمنهاً"ساس"،ًبمعنىًاستصلحًالخ 
دارةًاألعمالً ً.(362،ًص2000المنجدًفيًاللغةًواإلعالم،ً)وا 

ًنالسياسةًبأنهاًقرارًتتخذهًاإلدارةًحولًقضيةًما،ًوهيًتعبيرًالمؤسسةًعHareً (2001, p.19)ًر فع
ًوالوسائلًالعامةًلتحقيقهاًتجاهًموضوعًمعين،ًويجبًأنًتكونًمختصرةًوموثقة.معتقداتها،ًغاياتها،ًوأهدافهاً

بأنهاًدليلًعامًللتفكير،ًيقودًإلىًعملًفع ال،ًوأنهاًأداةًً(74،ًص2006وآخرونً)أبوًمعمر،ًبينماًعر فهاً
هًالنشاطاتًالضروريةًلتحققًاألهدافًالمطلوبة،ً بأنهاًً(132،ًص2008واللوزيً)ً،حمودفهاًعرً ًوتحددًوتوج 

ًالعاملينًفيً ًجميع ًبها ًويجبًأنًيلتزم ًلتحقيقًأهدافها، ًالمنظمة ه ًالتيًتوج  المبادئًواإلرشاداتًالمكتوبة
ًالمنظمة،ًوذلكًمنًخاللًتطبيقًالقواعدًواإلجراءاتًالتيًتنم طًهذهًالسياساتًواتجاهاتهاًالعامة.

ًاًكماًيلي:إجرائيًاًعر فتًالباحثةًالسياساتًتعريفاًاومنًخاللًالتعريفاتًالسابقة،ً

المؤسسةًلتكونًمرشدًا: التعييف االجيائ  حقيقًأهدافًللعاملينًلتالسياساتًهيًمجموعةًالمبادئًالتيًتضعهًا
ًفيًاتخاذًالقرارات.ًًهمتساعدالمؤسسة،ًكماًًو
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  مفهوم سياسات أمن المعلومات: ثانياً 

واختلفًالكتابًوالباحثينًفيًتعريفها،ًولكنًجميعًالختالفاتً (ISP)تعددتًتعاريفًسياساتًأمنًالمعلوماتً
 دارتًحولًمفهومًعامًواحد.ً

عندًربطهاً المؤسسةًلحمايةًشبكتهًا سياساتًأمنًالمعلوماتًهيًمجموعةًالقواعدًاألمنيةًالتيًيجبًأنًتطبقهًا
ًلمنعًالخاللًبأمنًالشبكة،ًباإلضافةًلإلجراءاتًالمطلوبًباإلنترنت،ًوتعريفًاإلجراءاتًالواجبً اتخاذها

 ا،ًفيًحينًعر فه(160،ًص2001والمشهداني،ًً،)السرحانتنفيذهاًعندًاكتشافًثغرةًأمنيةًمعينةًفيًالنظامً
Dulanyً (2002, p.2)ً،أنهاًمجموعةًمنًالقواعدًالتيًتحكمًنظامًالمعلوماتًالذيًيقد مًالحمايةًللمؤسسة
نًه نًصرامةًوا  هًاإلدارةًوالحمايةًللمعلوماتًونظمًالمعلوماتًوالمصادرًالمرتبطةًبهما،ًوا  ذهًالسياساتًتوج 

بأنهاًًArnason & Willettً(, p.1662008)هذهًالسياساتًيعودًلمستوىًالمخاطرًالمرادًتجنبها،ًوعر فهاً
،2009ًالشبليً)أماًكلماتًبسيطةًوغيرًمتخصصةًتقنيا،ًوثيقةًتصفًوتوضحًنظمًإدارةًأمنًالمعلوماتًب

فعر فهاًبأنهاًمجموعةًالقواعدًالتيًيطبقهاًالمستفيدينًعندًتعاملهمًمعًالتكنولوجياًومعًالمعلوماتًً(329ص
دارتها،ًفيًحينًعر فها  ,Sidhuً(2012ًداخلًالمؤسسة،ًوتتصلًبشؤونًالمعلوماتًوالعملًعلىًن ظ مهاًوا 

p.99)ًًةعةًمنًالقواعد،ًالتشريعات،ًوالقوانين،ًوالممارساتًالتيًتبي نًكيفيةًإدارة،ًحماية،ًمشاركبأنهاًمجمًو،
ً.وماتًالحساسةًبدونًفقدانًأيًمنهايعًموجوداتًالنظامًبدقةًبماًفيهاًالمعلوتوًز

لمعلوماتًاًومنًخاللًالتعريفاتًالمتعددةًالسابقةًمنًوجهاتًنظرًمختلفة،ًفإنًالباحثةًعر فتًسياساتًأمن
ًتعريفاًإجرائيااًشامالاًكماًيلي:

هيًمجموعةًاإلجراءاتًوالقواعدًاألمنيةًالتيًتساهمًفيًتعريفً سياساتًأمنًالمعلوماتالتعييف اإلجيائ : 
ًالمستخدمينًبمسؤولياتهمًوواجباتهمًلضمانًأمنًوحمايةًالمعلومات.

إلىًأنًبعضًالباحثينًوالكت ابً مثلًًلجأواوتشيرًالباحثًة مصطلحًالسياساتًاألمنيًة ً(،2011تعلبً،)لستخداًم
ًللتعبيرًعنًسياساتًأمنًالمعلومات.ً(2004)داود،ًوالبعضًاآلخرًاستخدمًمصطلحًسياساتًاألمنًمثلً

 

 أهاداف سياسات أمن المعلومات: ثالثاً 

صًلخًفقدًعة.إنًاألهدافًالتيًتسعىًاإلداراتًلتحقيقهاًمنًخاللًسياساتًأمنًالمعلوماتًمتعددةًومتنًو
ًهذهًاألهدافًفيًالنقاطًالتالية:ً(270،ًص2010)ًالنجار

 ً.للمؤسسة العليا واألهداف والمبادئ القواعد في تعريفه تم كما األمن وتوضيح ترجمة .1
ًتعريفًالمستخدمينًبمسئولياتهمًوواجباتهمًتجاهًحمايةًالمعلوماتًبكافةًأشكالهاًفيًالمؤسسة. .2
 خاللهاًتنفيذًوتحقيقًالمسئولياتًوالواجباتًلكلًمستخدم.تحديدًاآللياتًالتيًيتمًمنً .3
بيانًاإلجراءاتًالتيًيجبًاتباعهاًلتفاديًالمخاطرًوالتهديدات،ًوبيانًطرقًالتعاملًمعهاًفيًحالً .4

 حدوثها،ًباإلضافةًلتحديدًالجهاتًالمناطًبهاًالقيامًبذلك.
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ًرأى ًيتمًHareً(2001, p.19)ًبينما ًالمعلومات ًأمن ًهدفًسياسات ًألمنًأن ًالرئيسي ًالهدف ًفي ث ل
تاحتها.ً  المعلومات،ًوهوًضمانًتكامليةًالمعلومات،ًخصوصيتها،ًوا 

 خصائص سياسات أمن المعلومات: يابعاً 

،2004ًداودً)ً.ًوأشارحتىًتحققًأهدافهاًبخصائصًوسماتًمعينةًسياساتًأمنًالمعلوماتًجبًأنًتتمتعي
ًبالصفاتًالتالية:أنًسياساتًأمنًالمعلوماتًيجبًأنًتتسمً(119ًص

 تستخدمًلغةًبسيطةًولًتحتويًعلىًالكثيرًمنًالمصطلحاتًالمعقدة.ً .1
 تكونًبنودهاًواضحةًومفهومةًومقنعةًللمستفيدًمنها.ً .2
 تحددًمسئولياتًوواجباتًاإلدارةًوالمستفيدينًمنًالسياسة.ً .3
 .السياسةًوصالحيةًحرمانًالمستفيدًمنًالخدمةًعندًالمخالفةًفرضحًتوضً ً .4
 مجالًلمراجعتهاًوتنقيحهاًعبرًالزمنًنتيجةًلظهورًمستجداتًجديدةًوتقنياتًوظروفًجديدة.يوجدًًً .5
ًتتوافقًمعًأسلوبًأداءًالموظفينًألعمالهمًوتعاملهمًمعًالعالمًالخارجي.ًً .6
ًتكونًذاتًتكلفةًمعقولةًأوًمناسبة.ًً .7
 المؤسسة.تكونًالقيودًمعقولةًبحيثًلًينفرًالمستفيدًمنًاستخدامًأجهزةًالحاسوبًفيًًً .8
 تثناءات.المجالًللحالتًالخاصةًوالسًيجبًأنًتتيحًً .9

 يجبًأنًتلبيًالحتياجاتًالقانونية،ًوأنًتراعيًالعواملًالوقائيةًواإلجرائية.ًً .10

ًأنهًيجبًأنًتكونًالسياساتًموثقةًوموزعةًعلىًكلًالمستفيدينًمنها.ًSidhuً(2012, p.99)ًأضافًوكماً

 اسات أمن المعلوماتالهيكل الهيم  إلاداية سي :خامساً 

ًالهيكلًالهرميًإلدارةًسياساتًأمنًالمعلوماتًإلىًخمسًطبقات،ًوهيًكالتالي:ًHareً(2001, p.13)ًقس م

:ًوهيًالتيًيتمًإعدادهاًمنًق بلًالحكومة،ًوتؤثرًعلىًالمؤسسةًبغضً (Legislations)التشييعات .1
ًالنظرًعنًحجمها.

ووضعهاًمنًقبلًالمؤسسة،ًويتمًالموافقةًعليهاًمنًوهيًالتيًيتمًصياغتهاً (Policies): السياسات .2
ًق بلًاإلدارةًالعليا.

:ًوهيًالتيًيتمًاشتقاقهاًمنًالسياسات،ًوتكونًمحددةًويمكنًقياسهاًلتحديدً (Standards)المعاييي .3
ًمدىًالتزامًالعاملين.

دًلتنفيذًالمستفي:ًوهيًتعليماتًتوضحًللمستخدمًماًيجبًعليهًالقيامًبهً(Proceduresاإلجياءات ) .4
ًالسياسة،ًوتكونًموضحةًخطوةًبخطوة.

لًالمؤسسةًأنًتراهًمنًق بلً (Guidelines)التوجيهات .5 :ًوهيًعبارةًعنًتوصياتًتوض حًماًتفض 
   أعضائها،ًوتكونًاختيارية.



    

23 
 

( حيثًأنًالتشريعاتًهيًاألساسًالذيًتنبثقًعنهًالسياساًيبي نًالموض حًأدناهً(4والشكلًرقًم الطبقاتً، ،ًتهذًه
ومنًثمًتشتقًالمعاييرًمنًالسياساتًوتكونًأكثرًتحديداًوتخصيصا،ًوتنشقًعنهاًاإلجراءاتًبشكلًأكبرً

 تفصيال،ًوفيًالنهايةًالتوجيهاتًوهيًتوصياتًاضافيةًعلىًالجراءاتًوتكونًاختيارية.ً

                      

 

 

 

 
 

 سياسات أمن المعلوماتإلاداية  الهيم الهيكل  :)4( يقم شكل
 (Hare, 2001)أعاد بواسطة الباحثة باالعتمااد على ادياسة  لمصادي:ا

أنًالعناصرًالثالثةًالالزمةًلتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتًهيًالمعايير،ًًDulanyً(2002, p.3)ًوأشار
ًًًاإلجراءات،ًوالمبادئًالتوجيهية.

ًالمعلوماتًألنهاًهيًاألساسًوهيًالمصدرًالرئيسيًالذيًتنبثقًمنهًكالًالقدًاختارتًالباحثةًسياساتًأمنًًو
ًاءات،ًوالتوجيهات،ًفيًحينًأنًالتشريعاتًيتمًسنهاًمنًق بلًالحكومة.منًالمعايير،ًاإلجًر

 أنواع سياسات أمن المعلومات: ساادساً 

نًعددًًوً،ةًعملهاتختلفًأنواعًسياساتًأمنًالمعلوماتًويختلفًمضمونهاًتبعاًلختالفًالمؤسسةًوطبيع ا 
ً.المؤسسةًوطبيعةًعملهاًوأهدافهاًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسسةًيعتمدًعلىًحجم

ً:تانًلوثيقةًسياساتًأمنًالمعلوماتاستراتيجيتانًأساسيًإلىًوجودً(343،ًص2009الشبليً)ًأشار

 .المؤسسةًوثيقةًواحدةًشاملةًفقطًأنًيكونًلدى .1
 .ًصغيرة،ًوهيًأسهلًللتنفيذًوالتعديلًوالستيعابأنًيكونًلدىًالمؤسسةًعدةًوثائقً .2

الصغيرةًوالتيًلًيوجدًفيهاًاستخدامًكبيرًلتكنولوجياًالمعلومات،ًفقدًيتمًالكتفاءًًالمؤسساتفيًًوأضافًأنه
ًً.بعددًقليلًمنًالسياساتًاألمنية،ًأماًالمنشآتًالكبرىًفقدًيكونًلديهاًعددًكبيرًمنًسياساتًأمنًالمعلومات

ًسياسةًًسياسات أمن المعلومات:أنواع ومن األمثلة على  ًالستخدام، ًقبول ًسياسة ًالبرمجيات، سياسة
ًالنترنتً) ًوسياسة ًاإللكتروني، ًالبريد ًسياسة ًوأضافً(،Maynard, et al., 2002, p.3الخصوصية،

 

التوجيهات

اإلجراءات

المعايير

السياسات

التشريعات
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ص2009الشبليً) األمنًاأنًً(343ً، الشبكاتسياسًة سياسًة الحمايلماديً)األجهزة(ً، سياسًة منًالفيروساً، تًًة
ً.لةًعلىًسياساتًأمنًالمعلوماتمنًاألمثًأيضاًاًيعتبروا
 المعاّدون والمهتمون بسياسات أمن المعلومات: سابعاً 

ونًولكيًتكًالمؤسسة.إنًالمسئولينًعنًإعدادًسياساتًأمنًالمعلوماتًيتوزعونًعلىًجهاتًمختلفةًداخلً
ًً.فًالمستوياتًالوظيفيةًفيًالمؤسسةالسياسةًفعالةًيجبًأنًيساهمًفيًإعدادهاًوتنفيذهاًمختل

نًالمسئوليفإنISO27000ًwww.iso27001security.comًًووثائقًً)Pipkinً, p.29)2000ًوبحسب
ً:عنًإعدادهاًبشكلًعامًهمًكالتالي

ًأمنًالموقعًمسئولو .1
ًالشبكاتًمديرو .2
ًالوحداتًالمختلفةًفيًالمؤسسةًومديًر .3
ًالعاملينًفيًوحدةًالحاسوب .4
ًاألقسامًالتيًتعملًعلىًنظمًالمعلوماتًمسؤولو .5
ًمستوياتًاإلدارةًالعليا .6
 اإلدارةًالقانونية .7

ًالمهتمونًبسياساتًأمنًالمعلوماتًإلىًثالثًفئات،ًوهمًكالتالي:ً(342،ًص2009الشبليً)صن فًبينماً

ً:ًألنهاًتهتمًبحمايةًالمعلوماتًوكذلكًالتكلفةًالمصاحبةًلها.(Management) اإلاداية .1
ً:ًوهمًأكثرًالمتأثرينًبسياساتًأمنًالمعلومات.(Users) المستخادمون .2
ً(Technical Support Staff) موظفو الادعم الفن  .3 ًوذلكًألنهم ًهذهً: ًوتأييد ًبتنفيذ مطالبون

 السياسات.

 ادوية حياة سياسات أمن المعلومات: ثامناً 

البعضًللتصنيفً سياساتًأمنًالمعلومات،ًفلجًأ حياًة الباحثينًوالكت ابًحولًتصنيفًمراحلًدورًة اختلفتًنظرًة
باحثةًآراءًالًالمفص لًلمراحلها،ًولجأًالبعضًاآلخرًلدمجًأكثرًمنًمرحلةًفيًمرحلةًواحدة.ًفيماًيليًستعرض

ًًمختلفةًبخصوصًهذهًالتصنيفات،ًوهيًكالتالي:
(11ً)علىًًبتصنيفًدورةًحياةًسياساتًأمنًالمعلوماتًبناءًا:ًقامً(Howard, 2002, p.2) تصنيف .1

سياساتًأمنًالمعلومات.ًوأشارًأنًاستخدامًًعمليةًبناءًوتطويرًخالل،ًبحيثًتتمًهذهًالوظائفًوظيفة
هذهًالمنهجيةًيساعدًعلىًالتأكدًمنًأنًالعمليةًشاملةًلكلًالوظائفًالضروريةًللحصولًعلىًسياسةً

ًفع الة،ًوهذهًالوظائفًهيًكالتالي:ً

http://www.iso27001security.com/
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الخطوةًاألولىًوالتيًتتضمنًالتخطيط،ًالبحثًوالتوثيقً(Policy Creation) انشاء السياسة .أ :ًإنهًا
ًات.للسياس

ً:ًتتضمنًهذهًالخطوةًتقييمًالسياساتًقبلًاعتمادهاًوقبولهاًبشكلهاًالنهائي.ً(Review) المياجعة .ب
ًفيًالسلطةًالموافقةًعلىًالمسئولين:ًوهيًالخطوةًالتيًيتمًمنًخاللهاًاقرارً(Approval) الموايقة .ج

ًالسياساتًللسماحًبتطبيقها.
السياساتًعلىًالعاملينًواألشخاصًالمتأثرينًتتضمنًنشرًوتوزيعً:ً(Communication) االتصال .اد

 بها.
تشملًهذهًالمرحلةًبعضًالنشاطاتًالمبدئيةًلتنفيذًالسياسات،ًمثلًً:(Implementation) التطبيق .ه

ً.مراقبةًمدىًوسرعةًتطبيقًالسياساتًو،ًلتأكدًمنًفهمًالعاملينًللسياساتا
منًأنًاألشخاصًالمتعاملينًًتتضمنًهذهًالمرحلةًجهودًمستمرةًللتأكد:ً(Awareness) التوعية .و

ً.معًالسياساتًعلىًوعيًكاملًبها،ًمماًيسه لًمنًالتزامهمًبها
:ًمنًالمحتملًعدمًتطبيقًسياساتًمعينةًكماًتمًالتخطيطًلها،ًويعودً(Exceptions) االستثناءات .ز

لذلكًيمكنًأنًت منحًبعضًالستثناءاتًللسياسات،ًويجبًأنًيتمًألسبابًمختلفةًمثلًالوقت،ًًذلك
 .التأكدًمنًأنًهذهًالستثناءاتًقدًتمًتقييمها،ًوالحصولًعلىًالموافقة/عدمًالموافقةًعليها،ًوتوثيقها

:ًتتضمنًهذهًالمرحلةًالنشاطاتًالمختلفةًلمراقبةً(Compliance Monitoring) مياقبة االلتزام .ح
ًية.مستوىًالتزامًالعاملينًبالسياساتًوتقديمًتقاريرًحولًأوجهًالقصورًللسلطاتًاإلداًر

:ًإنًالسببًالرئيسيًالذيًيكمنًوراءًالتزامًالعاملينًبالسياساتًهوً(Enforcement) التنفيذًييض .ط
تنفيذًلهذهًالسياسات.ًإنًهذهًالمرحلةًتتضمنًتعاملًالسلطاتًمعًأيًانتهاكًأوًأوجهًًفرضوجودً

ًالفعلًالتصحيحيًالمناسبًلمنعًتكًر ًواتخاذ ًالسياساتًمنًقبلًالعاملين، ًمرةًاقصورًفيًتنفيذ رها
ًأخرى.

:ًتتضمنًهذهًالمرحلةًالتأكدًمنًتكاملًوجودةًالسياسات،ًنظرااًلحتماليةً(Updating) التحاديث  .ي
ً(ًمماًقدًيحتاجًلتعديلًالسياساتًنفسها.ًولوجياوجودًتغيراتًمختلفةًمثلً)التغيرًفيًالتكن

ةًجودًسياسةًبديل:ًتتضمنًهذهًالمرحلةًالستغناءًعنًسياسةًمعينةًلًو(Retirement) االستغناء  .ك
جديدة،ًأوًلنتهاءًالغرضًمنها،ًفيتمًأرشفتهاًكمرجعًمستقبليًمعًتوثيقًبياناتًعنًقرارًأرشفتهاً

 .هامثلًسببًاألرشفةًوتاريخ

أنهًممنًالممكنًجمعًأكثرًمنًعمليةًمنًالعملياتًالسابقةًفيًعمليةًواحدة،ًولكنًمعHowardًًًوأضاف
التنفيذ(ًًرضفتنفيذًجميعًالعملياتًالسابقة،ًمعًضرورةًأنًتكونًعملياتً)التحديث،ًالتوعية،ًمراقبةًاللتزام،ًًو

ًمستمرةًومتواصلةًطولًدورةًحياةًالسياسات.ً
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بأنًنموذجًبناءًسياساتًأمنًالمعلوماتًيتمث لًًااقترحً:(Eloff & Ramdeyal, 2004, p.4) تصنيف .2
تقديرًمخاطرًأمنًالمعلوماتً، السياساتفيًالمراحلًالتاليةً: باإلانشاًء وتحديثهاً، تطبيقًالسياساتً، ضافةًً،

 للحاجةًلدعمًاإلدارة.ً
المراحلًالتيًتمرًبهاًسياساتًأمنًالمعلوماتًًواقس م : (Knapp, et al.,2009, p.499)تصنيف  .3

ًالتالية ًالمراحل ً:إلى ًً ًالمعلومات، ًأمن ًمخاطر ًالسياسةتقدير ًالتوعيةًانشاء ًالسياسة، ًعلى ًالموافقة ،
لسياسة،ًالستغناءًةًاوالتدريبًعلىًالسياسة،ًتطبيقًالسياسة،ًمراقبةًالسياسة،ًفرصًتنفيذًالسياسة،ًمراجع

 .عنًالسياسة
ًصن ف(Knapp & Ferrante, 2012, p.67) تصنيف .4 ًلسياساتًأمنً ا: ًالهامة ًالرئيسية المراحل

ًالمعلوماتًفيًثالثةًمراحل،ًوهيًكالتالي:

حيثًأنًيجبًوجودًبرامجًتدريبيةًوتوعويةًفع الةًلتوعيةً :المعلوماتالتادييب والتوعية بسياسات أمن  .أ
العاملينًبسياساتًأمنًالمعلومات،ًويجبًأنًتكونًهذهًالبرامجًدائمةًومستمرةًلتساعدًالعاملينًعلىً

املينًوجودًجهودًفع الةًإلعالمًالعمعًضرورًةًمخالفتهمًلسياساتًأمنًالمعلومات،الفهمًالواضحًلنتائجً
ًيةًجديدة.بخصوصًأيًسياساتًأمن

أنهًبماًأنًالعاملًاإلنسانيًهوًأضعفًنقطةًفيًسلسلةًأمنًالمعلومات،ًً(346،ًص2009الشبليً)وأشارً
فإنًقسمًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسسةًيجبًأل ًيكتفيًبالدورًالتنفيذيًلسياساتًأمنًالمعلوماتًفقط،ًبلًعليهً

يدينًهاًبالتوازنًمعًدورهًفيًإجبارًالمستفأنًيقومًأيضاًبدورًتوعويًوتثقيفيًحولًأمنًالمعلوماتًوسياسات
اإلدارةًالعلياًبأهميةًالسياسات،ًمماًسيكونًلهًدورًكبيرًاتًأمنًالمعلوماتًمنًخاللًإقناعًعلىًتنفيذًسياس

أضافًالشبليًًوًفيًنجاحًالسياساتًوسرعةًتطبيقهاًوتوضيحًأهميتهاًللمستفيدين،ًمماًيؤديًلجودةًتنفيذها.
نًوتوعيتهمًتتعددًومنها:ًإصدارًالنشراتًالتثقيفيةًبأمنًالمعلوماتًوتنفيذًالدوراتًقيفًالعامليأنًوسائلًتث

ًالتدريبية.

ةًكلًمنًمعاقبعنًطريقًًيتمًتنفيذًالسياساتًفرضحيثًأنًأمن المعلومات: تنفيذ سياسات  ييض .ب
ًوأنً ًالسياسات، ًاأليخالفًهذه ًللقواعد ًإجراءًفصلًالعاملينًالذينًيكررونًمخالفتهم ًأخذ نيةًميتم

ًفيً.ًحيثًالموجودةًضمنًسياساتًأمنًالمعلومات ًعقابًفإنهمًيتمادوا ًلمًيجدوا أنًالعاملينًإذا
تنفيذًالسياساتًوالقوانينًتعزمًلخلقًوعيًبوجودًعقابًمناسبًلكلًًفرضالسلوكًالسلبي،ًلذاًفإنً

ً ًالعقوبةًالنقدية، ًالتوبيخ، ًالسياساتًوالقوانين.ًومنًأمثلةًالعقاب: وقيفًعنًالتشخصًيخالفًهذه
 العمل،ًالفصلًمنًالعمل،ًتغييرًفيًالمستوىًالوظيفةًلمستوىًأقلًفيًالدرجة.

وجودًعملياتًمراجعةًوتحديثًلضرورةًحيثًأنًهناكً :جعة وتحاديث سياسات أمن المعلوماتميا .ج
 بشكلًدوري.ًلسياساتًأمنًالمعلومات
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لتحديثًوتطويرًألسبابًعديدةًمثل:ًفإنًسياساتًأمنًالمعلوماتًتحتاجً(346ً،ًص2009الشبليً)وبحسبً
التأثيرًالسلبيً التطورًالمستمرًفيًأعمالًالمؤسساتً، المعلوماتًووسائلًالحمايةً، التطورًالسريعًفيًتكنولوجيًا
لسياساتًأمنًالمعلوماتًالمطبقةًحالياًعلىًأداءًالمؤسسة،ًوضعفًسياساتًأمنًالمعلوماتًالمطبقةًحاليا.ً

لمراجعةًسياساتًأمنًالمعلومات،ًولكنًفيًالسنواتًاألولىًلتطبيقًالسياسةًًوأضافًأنهًلًيوجدًمدةًمحددة
يمكنًأنًتكونًالمراجعةًالنصفًسنويةًجيدة،ًوبعدًثباتًالسياسةًيمكنًأنًتكونًالمراجعةًسنوية،ًوينطبقً

لًضعلىًمراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلوماتًماًينطبقًعلىًإقرارهاًككسبًدعمًاإلدارةًالعليا.ًكماًوي ف
أنًيكونًهناكًلجنةًأوًفريقًعملًلمراجعةًالسياساتًيتكونًمنًممثلينًمنًالجهاتًالمستفيدةًمنًالسياسات،ً

ًباإلضافةًلتقنيينًولمندوبًلإلدارةًالقانونية.

 لعوامل المؤثية على سياسات أمن المعلوماتا :تاسعاً 

نًالهتمامًعليهاًألًوالطالععرفتهاًتتنوعًوتتعددًالعواملًالتيًتؤث رًعلىًسياساتًأمنًالمعلومات،ًويجبًم
ًبهذهًالعواملًودعمهاًوتحسينهاًينعكسًبشكلًإيجابيًعلىًالسياسات.ً

ًسياساتًأمنًStahl & Peaseً (2011, p.2)ًأوضح ًتطبيق ًفيًنجاح ًأسبابًتؤث ر ًهناكًسبعة أن
ًالمعلومات،ًوهيًكالتالي:

ًالمعلومات.تعريفًالقضاياًالتنظيميةًالتيًتؤثرًعلىًسياساتًأمنً .1
ًتعريفًفئاتًمستخدميًسياساتًأمنًالمعلومات. .2
ًتنظيمًسياساتًأمنًالمعلوماتًلفئاتًذاتًمعنىًمثلً)أمنًاألفراد،ًاألمنًالماديً..ًالخ(. .3
ًمراجعةًالنسخًاألوليةًمنًسياساتًأمنًالمعلوماتًمعًاإلدارة،ًالمستخدمين،ًوالمستشارينًالقانونيين. .4
ًسياساتًأمنًالمعلومات.ًتدريبًالعاملينًفيًالمؤسسةًعلى .5
 تطبيقًفرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلومات. .6
ًمراجعةًوتعديلًالسياساتًعلىًاألقلًمرةًسنويا. .7

ًيوجدً ًيكالتالًمجموعةًمنًالعواملًالداخليةًوالخارجيةًالتيًتؤث رًعلىًسياساتًأمنًالمعلومات،ًوهيكما
(Knapp, et al., 2009, p.497):ً

أهدافًالمؤسسة،ً(Internal Factors) العوامل الاداخلية .1 مديرًأمنًالمعلوماتً، العلياً، اإلدارًة دعًم :ً
 .ثقافةًالمؤسسة،ًالبينةًالتحتيةًللتكنولوجيا،ًالتهديداتًالداخلية

ًمعاييرً(External Factors) العوامل الخايجية .2 ًالتكنولوجية، ًالتطورات ًالقتصادي، ًالقطاع :
 تهديداتًالخارجية.ًالصناعة،ًالمتطلباتًالقانونيةًوالتشريعية،ًال
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منًالمتغيراتًالًرومخاطرًأمنًالمعلوماتدعمًاإلدارةًالعليًاألقتًالباحثةًالضوءًعلىً يًالبحث،ًئيسيةًف،ًكونهًا
جهًتًأمنًالمعلوماتًعلىًًوبسياساًاحيثًأنهاًتناولتًفيماًيليًالحديثًعنًالمتغيرينًمنًجانبًارتباطهم

 التحديد:

 :(Senior Management Support) ادعم اإلاداية العليا .أ

إنًمنًالمهمًعندًإنشاءًسياساتًأمنًالمعلوماتًكسبًتأييدًودعمًاإلدارةًالعليا،ًحيثًأنًذلكًيضمنًاهتمامً
أنًالحصولًHareً (2001, p.12)ًوأشارًً.(341،ًص2009)الشبلي،ًالموظفينًبهذهًالسياساتًوتنفيذهاً

ليةًالتخطيط،ًوأنًدعمًاإلدارةًالعلياًمهمًجداًلنجاحًعلىًدعمًاإلدارةًالعلياًيكونًغالبااًأصعبًجزءًفيًعم
تطبيقًسياساتًأمنًالمعلومات،ًوفيًحالًعدمًالحصولًعلىًموافقةًاإلدارةًالعلياًفإنًذلكًسيؤولًبالسياساتً

(ًأنًعدمًدعمًاإلدارةًالعلياًلسياساتًأمنًالمعلومات2004, p.3ً)Eloff & Ramdeyalًًوذكرًإلىًالفشل.
 الرئيسةًلفشلًهذهًالسياسات.ًيعتبرًمنًاألسباب

يوجدًالعديدًمنًالوسائلًالتيًتساعدًعلىًكسبًدعمًواهتمامًاإلدارةًأنهًً(341،ًص2009)وأشارًالشبليً
ًياًلسياساتًأمنًالمعلومات،ًومنهاًماًيلي:العل

 .ًتوضيحًالقيمةًالحقيقيةًللمعلومات،ًوأنهاًموردًهامًللمؤسسة
 ًا.عليهًالطالعاخلًالمؤسسةًعلىًمعلوماتًلًيحقًلهمًتوضيحًوجودًامكانيةًحصولًعاملينًمنًد
 ًًعلىًالمعلوماتًواحتماليةًتدميرها.ًوالطالعتوضيحًامكانيةًدخولًأطرافًمنًخارجًالمنشأة
 .اطالعًاإلدارةًالعلياًعلىًالمقالتًوالكتبًالمتخصصةًفيًهذاًالمجال 
 ًًلسياساتًأمن ًتطبيقها ًلبعضًالمؤسساتًالتيًتضررتًبسببًعدم التعرفًعلىًقصصًحقيقية

 المعلومات.ً
 المؤسسةًمنًضمنهمًاإلدارةًالعلياًتكوينًلجنةًخاصةًألمنًالمعلوماتًتتكونًمنًعدةًإداراتًفي. 

 (:Information Security Risks) المعلومات مخاطي أمن .ب

المؤسسةًمنًأهمًاألمورًالتيًيجبًأنًتوليًالمؤسسةًاهتماماً تعتبرًمعرفةًالمخاطرًالتيًيمكنًأنًتتعرضًلهًا
الً،ًومعرفةًكيفيةًالتصر فًمعهاًفيًحالمخاطرهذهًتجنبًحدوثًكبيراًلها،ًحيثًأنهاًتساعدًالمؤسسةًفيً

 حدوثها.

عريفًالتهديداتًوالمخاطرًالتيًيمكنًأنًإنًالهدفًالرئيسيًمنًتقديرًمخاطرًأمنًالمعلوماتًيتمث لًفيًت
نًأحدًطرقًالتعاملًمعهاًهوًإنشاءً تتعرضًلهاًمعلوماتًالمؤسسة،ًباإلضافةًلتحديدًكيفيةًالتعاملًمعها،ًوا 

 ,Eloff & Ramdeyal, 2004)سياساتًأمنًالمعلومات،ًوتوثيقها،ًوتوزيعهاًعلىًجميعًمستخدميًالنظامً
p.6).ً
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أمنًالمعلوماتًوسياساتًأمنًالمعلومات،ًيعتبرًأحدًالمشاكلًالرئيسيةًفيًنًعدمًوجودًربطًبينًمخاطرًإ
لمخاطرًعلىًاًبناءًاًانشاءًالسياساتتطويرًسياساتًأمنًالمعلومات،ًحيثًأنهًفيًبعضًالمؤسساتًلًيتمً

حلقةًوصلًبينًالمخاطرًاألمنيةًالمحتملةًللمعلومات،ًوسياساتًًوجوديجبًفاألمنيةًالمحتملةًفيًالمؤسسة،ً
ً.(Maynard, et al., 2002, p.4)ًيلًهذهًالمخاطرًاألمنيةأمنًالمعلوماتًالتيًسيتمًإنشاؤهاًلتقل

نهًتًفيًالمؤسسة،ًحيثًأسياساتًأمنًالمعلوماتًتتمًبناءاًعلىًتقديرًمخاطرًأمنًالمعلوماًبناءفإنًعمليةً
طرًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسسة،ًتتعرفًالمؤسسةًعلىًالمتطلباتًاألمنيةًالالزمةًلهاًمماًمخاعندًتقديرً
المخاطرًيجبًأنًتكونًعمليةًتقديرًًو .(Karyda, et al., 2005, p.249)ًانشاءًالسياساتيسه لًعليهاً

 Knapp, et)ًناجحًلسياساتًأمنًالمعلوماتتسبقًعمليةًإنشاءًالسياساتًواعتمادها،ًوذلكًلضمانًتطبيقً
al., 2009, p.503).ًًوأضاف& Ramdeyalً Eloff (72004, p.ً)ًأنًإنشاءًالسياساتًيمكنًأنًيتم

أنًسياساتًأمنًالمعلوماتًتنطلقًأساساًً(331،ًص2009الشبليً)ًوأشارًبعدًالقيامًبعمليةًتقديرًالمخاطر.
 نحميه.ًيته،ًمنًماذاًنحميه،ًوكيفمنًتحديدًالمخاطر،ًوبالتاليًتحديدًماًنريدًحما

ًتقديرًالمخاطرًلمرحلتينًرئيسيتين،ًوهما:ًEloff & Ramdeyalً(62004, p.)ًصن فوقدً
ًالمعلومات،ًوالتيًالميحلة األولى .أ ًتتمث لًبتعريفًالتهديداتًوالمخاطرًالتيًيمكنًأنًتتعرضًلها :

ً ًومنًهذه ًالسرية(. ًالتكاملية، ًالمعلوماتً)المتاحية، ًأمن ًعناصر ًبأحد التهديدات:ًتؤديًلإلخالل
ًالفيروسات،ًالختراقات،ًالبرمجياتًالضارة،ًواألخطاءًالبرمجية.

تتمث لًبتحديدًإجراءاتًمواجهةًالتهديداتًوالمخاطرًوالتعاملًمعها.ًحيثًأنهًيوجدًالميحلة الثانية:  .ب
حمايةً شراءًمضاداتًالفيروساتً، التهديداتًوالمخاطرًومنهاً: هذًه لمواجهًة يمكنًتطبيقهًا آلياتًعديدًة

 كلماتًالسر،ًتشفيرًالبيانات،ًتطبيقًالقوانينًوالتشريعات،ًاستخدامًسياساتًأمنًالمعلومات.
 )مكونات( سياسات أمن المعلومات عناصي: عاشياً 

ص وقًد عناصرًسياساتًأمنًالمعلوماتً، العناصرًالتيًتحتويهاًHone & Eloffً (2002, p.403)ًن فتتعدًد
ًالعناصرًالتالية:سياسةًأمنًالمعلوماتًعندًإنشائهاًإلىً

عبارةًعنًمقدمةً: ((Need for and Scope of IS نطاق أمن المعلومات وسبب الحاجة إليه  .1
ًباإلضافةً ًألمنًالمعلومات، ًوحاجتها ًعلىًالمعلومات، ًالمؤسسة ًتركزًعلىًمدىًاعتماد مختصرة

 لمقدمةًعنًسببًالحاجةًلسياسةًأمنًالمعلومات.
ًالقارئًً:((Objectives of IS أهاداف أمن المعلومات  .2 ًوصفًاألهدافًباختصارًإلعالم يتم

ًغايات،ً ًاألهدافًبوضوحًباستراتيجيات، ًويجبًربطًهذه ًأمنًالمعلومات، بالهدفًالرئيسيًإلدارة
 وأهدافًالمؤسسة.ً

يتمًمنًخاللهاًتوضيحًمفهومًسياسةً: ((Definition of ISP تعييف سياسات أمن المعلومات  .3
 وسهلًالفهمًلمستخدميًهذهًالسياسة.ًأمنًالمعلوماتًبأسلوبًمختصر
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يعتبرً: (Management Commitment to ISP) تصييح التزام وتعهاد اإلاداية بالسياسة  .4
ًأنًتلزمً ًتستطيعًمنًخاللها ًحيثًأنها ًأمنًالمعلومات، ًفيًسياسة ًفقرة ًأهم ًاإلدارة تصريحًالتزام

 العاملينًبالهتمامًبأمنًالمعلومات.
يجبًأنً: (Approval of ISP (Signature)))التوقيع(  المعلوماتعلى سياسة أمن  الموايقة  .5

تكونًالسياسةًمصادقةًبتوقيعًمنًأعلىًجهةًرسميةًممكنةًفيًالمؤسسة،ًويجبًأنًيظهرًالتوقيعً
 بشكلًبارزًكإشارةًلموافقةًوالتزامًاإلدارة.

ً :(Objective of ISP) الهادف من سياسة أمن المعلومات  .6 ًذكر ًالفقرة ًفيًهذه األهدافًيتم
 الرئيسيةًلسياسةًأمنًالمعلومات،ًويجبًأل ًتتعارضًهذهًاألهدافًمعًأهدافًأمنًالمعلومات.

يتمًفيهاًوصفًالقواعدًالعامةًألمنًالمعلوماتًفيً: (IS Principles) مباادئ أمن المعلومات  .7
 ً المؤسسة،ًوذكرًالفعالياتًالصحيحةًوغيرًالصحيحةًالتيًيمكنًأنًيقومًبهاًالعاملون.

من :(Roles and Responsibilities) ألادواي والمسؤولياتا .8 اخبارًالقارئًبالضبطً يتًم يتًم خاللًه
 ،ًوتعتبرًأهمًجزءًفيًالسياسة.ماًهوًالمتوقعًمنهًتجاهًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسسة

 ISP Violations and Enforcing) للسياسات ييض التنفيذو سياسة أمن المعلومات  مخالفة  .9

Action) :ًخاللهاًالتأكيدًعلىًأنًاإلجراءاتًوسلطاتًفرضًالتنفيذًيجبًأنًتؤخذًبعينًالعتبارًيتم
 .عندًعدمًالتزامًالموظفًبتطبيقًالسياسات

توضحًالحاجةًللمراقبةًوالمراجعةًالمتكررةً: (Monitoring and Review) المياجعة والمياقبة .10
 المؤسسة.للتطبيقًالمستمرًوالفع الًلسياساتًأمنًالمعلوماتًفيً

جراءات: (References) المياجع .11 ويتمًً،يجبًأنًيتمًتدعيمًالسياسةًبسياساتًمشابهة،ًومعاييرًوا 
كاملةًعنًضوابطًأمنًالمعلوماتً منًأنًالقارئًلديهًصورًة وذلكًللتأكًد كمراجعًفيًالسياسةً، توثيقهًا

لمراجعًلقوانينًوتشريعاتًا لإلشارًة تحتاجًالمؤسسًة قًد وأحيانًا فيًحيفيًالمؤسسةً. نًاستخدمتهاًلدولًة
 فيًتطبيقًضوابطًومقاييسًمعينةًفيًالمؤسسة.

ومنًهذهًالعناصر،ًتاريخًالسياسة،ًتاريخًمراجعتها،ً: (General Elements) عناصي عامة .12
 وكاتبها،ًوذلكًللتأكدًمنًالحالةًالرسميةًللسياسة.

يجبًأنًتظهرًفيًسياساتًأمنًيوجدًبعضًالنقاطًالتيًلًً(ًأنه42،ًص2007ونينوً)ً،الحميدكماًوذكرً
ًالمعلومات،ًوهيًكالتالي:

لًيجبًتوضيحًالتفاصيلًالفنيةًالخاصةًبكيفيةًحمايةًاألصول،ًوذلكًلعدمًتسهيلًمهمةًمخترقيً .1
 شبكةًالمؤسسة.

سياسةًأمنًالمعلوماتًلمؤسسةًأخرىًوذلكًألنً .2 لًيجبًأنًتعكسًسياسةًأمنًالمعلوماتًلمؤسسةًمًا
 لكلًمؤسسةًسياستهاًاألمنيةًالخاصةًبها،ًنظراًلختالفًطبيعةًالعملًوعواملًأخرى.ً
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ًأيًعندماً .3 ًأمنًالمعلومات، ًأمنًالمعلوماتًألمورًلًتختصًبصميم لًيجبًأنًتتعرضًسياسة
ًالموظف ًفإنًذلكًلًيدخلًضمنًسياسةًأمنًًيستخدم جهازًالحاسوبًفيًاأللعابًأوًالمحادثة،

نماًيدخلًضمنًسياساتًالمؤسسةًمثلًسياسةًسوءًاستخدامًمكانًالعمل.  المعلومات،ًوا 

 وعالقته بسياسات أمن المعلومات ISO27002عشي:  حاادي

2ISO2700ً،ًفإنISOًالتابعًلمنظمةًالمعاييرًالدوليةo27001security.comwww.isًًبحسبًموقعً
ISO27000ًًهيًمنًمتسلسلةً ًتعرفًبـ ًالمعيارًبضوابطًأمنISO17799ًوكانتًقديما .ًيختصًهذا

هًلتطب نًسياساتًأمنًالمعلوماتًتعتبرًسة،يقًضوابطًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسالمعلوماتًويمث لًالموج  ًوا 
 . ISO/IEC 27002:2015أحدًمكوناتً

هًوترشدًالعاملينً وأشارًالمعيارًإلىًأنهًيجبًعلىًالمؤسساتًأنًتعر فًسياساتًأمنًالمعلوماتًلديها،ًلتوج 
ًتجاهًقضاياًأمنًالمعلومات.

ًنًالمعلومات،ًماًيلي:أنًمنًأهمًعواملًنجاحًنظامًإدارةًأمwww.standards.iso.orgًوذكرًموقعً

ًوجودًسياساتًأمنًالمعلوماتًمتوافقةًمعًأهدافًالمؤسسة. .1
ًدعمًوالتزامًجميعًالمستوياتًاإلداريةًبأمنًالمعلوماتًوخاصةًاإلدارةًالعليا. .2
التوعيةًالفع الةًوالبرامجًالتدريبيةًحولًأمنًالمعلومات،ًإلعالمًالعاملينًوكلًالجهاتًالمعنيةًبأمنً .3

 اتًأمنًالمعلوماتًوتحفيزهمًللتعاملًمعها.المعلوماتًوسياس
 التوايق بين التخطيط االستياتيج  لنظم المعلومات اإلادايية وسياسات أمن المعلوماتعشي:  ثان 

.ً(25،ًص2014)الديراوي،ًإنًصياغةًالسياساتًهوًأحدًمراحلًالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلوماتً
يجبًوجود المعلوماتًوسياساتًأمنًالمعلوماتًحيثًأنًه  ,Selamat)ًتكاملًبينًالتخطيطًالستراتيجيًلنظًم

et al., 2006, p.13)ً.ً

ً ًبينًالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًًDoherty & Fulfordً(2006, p.7)ًأظهرتًدراسةكما ًعالقة وجود
يوضحًًووضعتًنموذجاًا المعلوماتًوسياسةًأمنًالمعلومات،ًوضرورةًالربطًبينهماًلضمانًالجودةًوالسرية

ًلنظمًالمعلومات. طريقةًتضمينًسياساتًأمنًالمعلوماتًعندًإعدادًالخطةًالستراتيجية

النموذج،ًواتضحًللباحثةًمنًالشكلًأنًعمليةًانشاءًسياساتًأمنًالمعلوماتًتأتي5ًوالشكلًرقمً) (ًيوضحًهذًا
المعلوماتًضمنً نظًم إلىًأنًأيًتحديثًعلىًاستراتيجيًة باإلضافًة المعلوماتًاإلداريةً، نظًم استراتيجيًة صياغًة

ًاإلدارية،ًيجبًأنًيتبعهًتحديثًفيًسياساتًأمنًالمعلومات.

ً

ً

http://www.iso27001security.com/
http://www.standards.iso.org/
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 الثان المبحث  ملخص

المبحثًمفهومًسياساتًأمنًالمعلومات،ًوقدًتوصلتًإلىًأنهاًعبارةًعنًمجموعةًمنًناقشتًالباحثةًفيًهذاً
اإلجراءاتًوالقواعدًاألمنيةًالتيًتساهمًفيًتعريفًالمستخدمينًبمسئولياتهمًوواجباتهمًلضمانًأمنًوحمايةً
المعلومات.ًوتحدثتًعنًأهدافًهذهًالسياساتًومنهاًتعريفًالمستخدمينًبمسئولياتهمًوواجباتهمًتجاهًحمايةً

خصائصًسي تناولتًالباحثًة كمًا فيًالمؤسسةً. أشكالهًا معالمعلوماتًبكافًة أنواعهاً، د وهاًاساتًأمنًالمعلوماتً،
العواملًالمؤثرةًعليهاًوعلىًوجهًالخصوصًاإلدارةًالعلياًًعناصرها،ًالهيكلًالهرميًإلدارتهاًوالمهتمونًبها،

السياساتًمثلًالتدريبًوالتوعية،ً حياًة استعرضتًالباحثةًمراحلًدورًة ًرضفوالمخاطرًوالتهديداتًاألمنية.ًكمًا
التحديثًللسياسات.ًواختتمتًالباحثةًالمبحثًبعالقةًسياساتًأمنًالمعلوماتًبنموذجًالسياسة،ًالمراجعةًًو

ISO27002ًالتوافقًبينًالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوسياساتًأمنًالمعلوماتكذلكً،ًًو
ً.ًالذيًأك دًالعالقةًالتيًتربطًالمتغيرين

  

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

  االستياتيجتجميع الفييق 

 الستياتيج التحليل ا
 

 صياغة االستياتيجية
 

 تطبيق االستياتيجية
 

 مياجعة االستياتيجية
 

 إنشاء/ تعاديل سياسة أمن المعلومات

 مياجعة/ تحاديث سياسة أمن المعلومات
 

 تحاديث االستياتيجية
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 ياعلية نظم المعلومات اإلادايية: الثالثالمبحث 
 مقادمة

للتمي زًًوياًاقًتتطورًتكنولوجياًالمعلوماتًبسرعةًفائقة،ًوتستفيدًمنهاًالمؤسساتًبكافةًأنواعهاًلتشك لًلهاًسالحاًا
عنًمنافسيها.ًوتعتبرًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًأحدًأهمًالوسائلًالتكنولوجيةًالتيًتستخدمهاًالمؤسساتًإلدارةً

ًمعلوماتهاًإدارةًم حك مة.

أنًًدًمنفإنًالمؤسساتًبحاجةًللتأكً لذاًالمعلوماتًهيًعصبًالمؤسساتًوعنصرًأساسيًلستمرارها،ًإنً
صنيفاتًألنواعًوتمعلوماتهاًتنسابًداخلهاًأوًخارجهاًبشكلًجيدًوكفؤ،ًوللقيامًبذلكًفإنًالمؤسساتًبحاجةً

جراءًالعملالتيًًنظمًالمعلوماتمختلفةًمنً منًًوياتًالمختلفةًعليها.ًتساهمًفيًالمحافظةًعلىًالمعلوماتًوا 
ًًو ًالمعلوماتًاإلدارية ًنظم ًالحاليًأهمها ًللمؤسساتًفيًعصرنا ًذهبية ًالتيًتشك لًأداة ًربه، ،2013ً)عبد

ً.(3ص

ًالمبحثًعدةًمفاهيمًمرتبطةًبنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوفاعليًتناقش لنظامًتها،ًمثلًمفهومًاالباحثةًفيًهذا
نظمًالمعلوماتًاإلداريةًوبعضًالمفاهيمًالمرتبطةًبهاًًتناقشها.ًكماًمفهومًنظمًالمعلوماتًوأنواعومكوناته،ً

قًبينًالكفاءةًلفًرتشيرًالباحثةًإلىًاخصائصها.ًباإلضافةًلذلك،ًًوًوظائفها،ًمثل:ًعناصرها،ًمواردها،ًأهدافها،
 والفاعلية،ًمفهومًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية،ًوكيفيةًقياسًهذهًالفاعلية.

  اممفهوم النظ: أوالً 

الباحثةًمفهومًًعرضتًوفيماًيليفيًحياتناًفيًمجالتًمختلفة،ً (System) يتكررًاستخدامًكلمةًالنظام
ًالنظامًقبلًالخوضًفيًمفهومًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًليتضحًالمقصودًبمصطلحًالنظام.

ت ستخدمًكلمةًالنظامًفيًالعديدًمنًالمجالتًوعلىًنطاقًواسعًوذلكًبحسبًالعلومًالتيًتستخدمها،ًمثلً
"النظامًالقتصادي"،ً"النظامًالسياسي"،ً"نظامًالمعلومات"،ًأوًغيرهاًمنًالمصطلحات،ًوفيًكلًالمصطلحاتً

اصرًأوًمجموعةًالترتيباتًأوًالعنًالسابقةًفإنًكلمةًالنظامًتعنيًخواصااًمشتركةًوأحدًهذهًالخواصًيقصدًبها
ً.ً(43،ًص2004)الشرمان،ًاألجزاءً

ًيليًالباحثةديدًمنًالتعريفاتًلمصطلحًالنظام.ًتناولتًيوجدًالع ًالتعريفاتًللتًفيما وصلًمجموعةًمنًهذه
 لمفهومًشامل.

ةًلًمعينالنظامًهوً"مجموعةًمنًالعناصرًأوًاألجزاءًالتيًتتكاملًمعًبعضهاًوتحكمهاًعالقاتًوآلياتًعم
ً(18،ًص2002المغربيً).ًوعر فهً(27،ًص2002)الحسنية،ًوفيًنطاقًمحددًبقصدًتحقيقًهدفًمعين"ً

بأنهً"مجموعةًمنًالمكوناتًالتيًترتبطًببعضهاًالبعضًوبينهاًعالقاتًتفاعليةًتمكنهاًمنًتكوينًكٌلًمتكاملً
العناصرًالمترابطةًأوًفإنهً"مجموعةًمنًً(43،ًص2004الشرمانً)منًأجلًتحقيقًهدفًمعين"،ًوبحسبً

ًالتيًتعملًمعاًا ًالمتفاعلة ًًاألجزاء ًوعر فه ًوالغاياتًالمدروسة"، ،ًميديالحلتحقيقًبعضًاألهدافًالمرسومة
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،ًكبأنهً"مجموعةًمنًالعناصرًالمترابطةًوالمتكاملةًوالمتفاعلةًلتحقيقًهدفًمشتًرً(11،ًص2005وآخرونً)
بأنهً"مجموعةًمنًالعناصرًأوًً(21،ًص2010بسيونيً)واحداا"،ًوعر فهًًويجبًأنًتكونًهذهًالعناصرًكالًا

المكوناتًالمرتبطةًمعًبعضهاًالبعضًلتحقيقًوظائفًمعينة،ًوفيًسياقًأوسعًفإنًالنظامًهوًتجميعًمنً
اإلجراءاتًوالعملياتًوالطرقًوالتكتيكاتًالروتينيةًوغيرها،ًوالتيًتتحدًمعااًفيًشكلًماًمنًالتفاعلًالمنتظمً

ًوبحسبًلت ًالعناصرًأوً (165،ًص2011تعلبً)كوينًشكلًكليًمنتظم"، ًأو ًمنًاألجزاء ً"مجموعة فهو
ًمتناسقةًومترابطةًلتحقيقًهدفًأوًمجموعةًأهدافًمحددة".ًًبصورةماتًالتيًتعملًمعًبعضهاًالبعضًالمقوً 

ًشامالًاًجرائياًاإًعريفاًاومنًخاللًالتعريفاتًالسابقةًمنًوجهاتًنظرًمتعددة،ًفإنًالباحثةًعر فتًمصطلحًالنظامًت
ًكالتالي:

ًبينها،ًتعملًمعًبعضهاًالتعييف اإلجيائ :  النظامًهوًمجموعةًمنًالعناصرًالمترابطةًوذاتًالعالقةًفيما
ًالبعضًلتحقيقًأهدافًمحددة.

 كونات النظامم: ثانياً 

.ًنًالعناصرمجموعةًمًبناءاًعلىًالتعريفاتًالسابقةًلمفهومًالنظام،ًفقدًاتضحًللباحثةًأنًالنظامًهوًعبارةًعن
نًمنهاًالنظام.ًفإنهًلًبدًمنًاإلشارةًإلىًه ًذهًالعناصرًالتيًيتكو 

ًإلىًأربعةًعناصر،ًوهيًكالتالي:ً(48،ًص2004الشرمانً)يتكونًالنظامًمنًعدةًأجزاءًرئيسية،ًصن فهاً

األولية(: Inputsالمادخالت ) .1 يةً)مواردًمادًتتكونًمنًالبياناتًالتيًتخدمًعمليةًالمعالجة،ًوهيًالمادًة
 أوًبشرية(ًالتيًتعملًعلىًبدءًخطواتًعمليةًالمعالجة.

وهيًالنشاطاتًالتيًتحو لًالموادًاألوليةً)المدخالت(ًلمعلوماتًمفيدةً(: Processesالعمليات ) .2
 لتحقيقًأهدافًالنظام.

 وهيًنتائجًتفاعلًمكوناتًالنظامًالناتجةًمنًعمليةًالمعالجة.(: Outputsالمخيجات ) .3
ويطلقًعليهاًإعادةًالتغذيةًوهيًمخرجاتًخاصةًالتصميمًت ستعملً(: Feedback) الياجعة التغذية .4

 (ًهذهًالمكونات.6للتحققًمنًالنتائج،ًوالتحكمًفيًجودتهاًوتقويمها.ًًويوضحًالشكلًرقمً)

 

ً

        

 
 مكونات النظام (:6) يقم شكل

 (50ص، 2004، الشيمانلمصادي: )ا

 مخيجات عمليات مادخالت

ياجعــــــــةة ـــــــتغذي  
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 المعلوماتفهوم نظام م: ثالثاً 

المنظماتًإلىًظهورًالحاجةًألدواتً المعلوماتًوالتعقدًفيًالبيئةًالتيًتعملًفيهًا لقدًأدىًالتطورًفيًتكنولوجيًا
تًوالستفادةًمنًهذهًالتكنولوجيا،ًفظهرًالتشغيلًاللكترونيًللبياناًبيئتهاتساعدًالمنظماتًعلىًالتعاملًمعً

مفهومًنظامًفيماًيليًالباحثةًًواستعرضت.ً(1،ًص2000)سلطان،ًإلىًأنًتطو رًوظهرتًنظمًالمعلوماتً
 المعلوماتًقبلًالحديثًعنًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.

ًالمعلومات ًنظم ًتعريفات Information Systemsً) إن ًوالعلميةً( ًالفكرية ًالخلفيات ًباختالف تعددت
نظامًالمعلوماتًبأنهً"مجموعةًمنًاإلجراءاتًالتيًتتضمنًتجميعً(1ً،ًص2000سلطانً)ألصحابها.ًفعر فً

وتشغيلًوتخزينًوتوزيعًواسترجاعًالمعلوماتًبهدفًتدعيمًعملياتًصنعًالقرارًوالرقابةًداخلًالمنظمة"،ًوعر فهً
ًوالمعداتًوالبرامجًوشبكاتًالتصالتًً(13،ًص2003الكرديًوالعبدً) بأنهً"مجموعةًمنظمةًمنًاألفراد

ومواردًالبياناتًوالتيًتقومًبتجميعًوتشغيلًوتوزيعًالمعلوماتًلمساندةًاتخاذًالقراراتًوالتعاونًوالرقابةًداخلً
يةًالتيًتعملًبأنهً"مجموعةًمنًالعناصرًالبشريةًواآللً(24،ًص2005والجنابيً)ً،القنديلجيالمنظمة"،ًوعر فهً

جراءاتًمقننةًألغراضًمحددةًبغرضًًمعاًا علىًتجميعًالبياناتًومعالجتهاًوتحليلهاًوتبويبهاًطبقاًلقواعدًوا 
،ًلحميدااتاحتهاًللباحثينًوصانعيًالقرارًوالمستفيدينًاآلخرينًعلىًشكلًمعلوماتًمناسبةًومفيدة"،ًوبحسبً

لمعلوماتًوتنظيمهاًوتخزينهاًومعالجتهاًوعرضهاًجمعًايعملًعلىًالنظامًالذيًفإنهًً(17،ًص2007ونينوً)
ًوبأيًمنًالوسائلًالنصيةًًالمختلفةًفيًأشكالها ًالخبيرة، ًالنظم ًالمعرفة، ًالبياناتًالمحللة، )البياناتًالخام،

فعر فًمفهومًنظمًالمعلوماتًً(41،ًص2011والخفافً)ً،الطاهر.ًأماًسواءًيدويااًأوًآلياًاًوالمرئيةًوالصوتية(
تكنولوجيةًواألخرىًمنًوجهةًنظرًإدارةًاألعمال،ًفمنمنًوجهتيًنظ هًوجهةًالنظرًالتكنولوجيةًعر ف رًإحداهمًا

بأنه:ً"مجموعةًمنًالعناصرًالمترابطةًالتيًتقومًبجمع،ًومعالجة،ًوتخزين،ًوتوزيعًالمعلوماتًلدعمًاتخاذً
ًاألعمالًعر ف ًإدارة ًنظر ًومنًوجهة ًفيًالمنظمات"، ًوالرقابة ًأكثرًمنًمجردًالقراراتًوالسيطرة ً"هو ًبأنه ه

وبحسبً الربح"ً. وزيادًة المعلوماتًبهدفًخلقًقيمًة فاألعمالًت ستثمرًفيًنظًم بحتًة ،2012ًلطيطيً)اتكنولوجيًا
فإنهً"مجموعةًمنًالمكوناتًالمتداخلةًوالتيًتعملًعلىًجمعًومعالجةًوتخزينًوتوزيعًالمعلوماتًً(22ص

التحكمًوالسيطرةًعلىًالمنظمة،ًباإلضافةًإلىًدعمًعملياتًبهدفًالمساعدةًفيًدعمًعمليةًاتخاذًالقراراتًًو
التنسيقًوالتنظيمًوالتخطيطًومساعدةًالمدراءًوالموظفينًفيًعملياتًتحليلًالمشكالتًورؤيةًالمواضعًالمعقدةً

ًوبناءًمنتجاتًجديدة".

نه ال باد من التمييز بين ثالثة تعابيي مهمة وه  نظام الحاسوب، بينامج الحاسوب، و  لومات نظام المعكما وا 
 كماًيلي:ً(35،ًص2005)القنديلجي،ًوالجنابي،ً

ًإدخالًً(:Computer Systemنظام الحاسوب ) .1 ًفي ًالمستخدمة ًوالمعداتًالمادية ًاألجزاء هو
 البياناتًواسترجاعهاًفيًنظامًالمعلومات.

ًهوًالذيًيمدًنظامًالحاسوبًبالتعليماتًوالمتطلبات(: Computer Programبينامج الحاسوب ) .2
ًالضروريةًفيًنظامًالمعلومات.
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ً(Information System) نظام المعلومات .3 ًتكنولوجيً: ًوبعد ًإداري، ًبعد ًأبعاد: ًثالثة يشمل
ً)حاسوبًوبرمجيات(،ًباإلضافةًللمنظمة.

ًكماًيلي:ًإجرائياًاًسبقًعر فتًالباحثةًنظامًالمعلوماتًتعريفاًاًوبناءاًعلىًما
عضًمعًبعضهاًالبًموعةًمنًالمكوناتًالبشريةًواآلليةًالمترابطةنظامًالمعلوماتًهوًمجالتعييف اإلجيائ : 

ً.معلوماتًللمساهمةًفيًعملياتًاتخاذًالقرارًالبياناتًومعالجتهاًونشرهاًعلىًشكلًلىًتجميععوالتيًتعملً

 أنواع نظم المعلومات: يابعاً 

مًاإلىًاختالفًأنواعًنظمًالمعلوماتًوتعددها،ًليتسن ىًلكلًنظامًالقيًيؤد يإنًاختالفًالمؤسساتًوتنوعهاً
ًبالمؤسسةًالموجودًبها.ًبالمهامًالوظيفيةًذاتًالعالقة

ناكًعلىًمستوياتًإداريةًمتعددة،ًوبالتاليًفليسًهًتخصصاتًمختلفةًومتنوعة،ًكماًتحتويتمتلكًالمؤسساتً
اًيوجبًعلىًالمؤسساتًأنًتختارًأنظمةًتتناسبًمعًنظامًواحدًيمكنًأنًيخدمًكلًاحتياجاتًالمنظمة،ًمم

ً.(58،ًص2011والخفاف،ًً،)الطاهرًالمختلفةًالتخصصاتًوالمستوياتًاإلدارية

عدة للكتابة،ًًأشكالًيوجًد الورقًواألقالًم علىًاستخداًم المعلوماتًاليدويةًالتيًتعتمًد نظًم منهًا المعلوماتً، لنظًم
ًا ًالمعلوماتًاآللية ًمنًتكنولوجياًوالشكلًاآلخرًهوًنظم ًالحواسيبًوالبرامجًوالشبكاتًوغيرها لتيًتستخدم

نظمًالمعلوماتًالمعتمدةًًحيثًأن.ً(14،ًص2003)الكردي،ًوالعبد،ًالمعلوماتًلتحويلًالبياناتًلمعلوماتً
لطانًسيعًوتشغيلًوتخزينًونشرًالمعلوماتًستخدمًالحاسباتًاآلليةًفيًتجمهيًالتيًتعلىًالحاسبًاآلليً

ًالبحثًبنظمًالمعلوماتًاآل.ً(2،ًص2000) اتًنظمًالمعلومًليةً)المحوسبة(،ًوليسوتهتمًالباحثةًفيًهذا
ًاليدوية.

اختلفتًتصنيفاتًالكت ابًوالباحثينًلنظمًالمعلومات،ًبعضهمًصن فهاًمنًحيثًالمستوىًاإلداري،ًوالبعضًلقدً
ًكماًيلي:ًاآلخرًصن فهاًمنًحيثًالوظائف

 حسب المستويات اإلادايية: .1

بدءاًايمكنً المعلوماتًوفقًالمستوياتًاإلداريةًإلىًثالثةًأنواعًرئيسًة ًوصعوداًاًنىمنًالمستوىًاألدًتصنيفًنظًم
ً:(58،ًص2011الطاهرًوالخفاف،ً)ًللمستوىًاألعلى،ًكماًيلي

وهيًالتيًتدعمًالمدراءًالتشغيلينًوتساعدهمً(: Operational Levelنظم المستويات التشغيلية ) .أ
ً ًباألنشطة ًالقيام ًاألعمالًعلى ًاألساسيًفيًمتابعة ًويكمنًعملهم ًوالمعامالتًالتجارية، األساسية

 الروتينية.
وهيًالتيًتخدمًعملياتً(: Management Levelنظم المستويات اإلادايية أو اإلاداية الوسطى ) .ب

 المراقبةًوالمتابعةًواتخاذًالقراراتًواألعمالًواألنشطةًاإلداريةًالمختلفةًفيًمستوىًاإلدارةًالوسطى.
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ًوضعً(: Strategic Levelنظم المستويات االستياتيجية ) .ج ًفي ًالمديرين ًتساعد ًالتي وهي
 (.7مً)شكلًرقًالستراتيجياتًومتابعةًومعالجةًالقضاياًالستراتيجيةًفيًداخلًالمنظمةًوخارجها.

 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً 
 
 
 
ً

     
 
 

 ةاإلادايي ياتأنواع نظم المعلومات ويق المستو  (:7) يقم شكل 
 (59، ص2011المصادي: )الطاهي والخفاف،     

 :حسب الوظائف  .2
فيًالحصولًعلىًالمعلوماتً تعتمًد الستراتيجيً( اإلداريً، )التشغيليً، الثالثًة بمستوياتهًا إنًالمستوياتًاإلداريًة

المعلوماتًحسبًأغراضهاًالمختلفةًإلىًستةًمنًنظمًالمعلوماتًحسبًالوظيفةًأوًالغرض.ًًوتصن فًنظمً
 :(Laudon & Laudon, 2002, p.40)وهيًكالتاليًًنظمًرئيسية،

المحوسبةً:  Transaction Processing Systems (TPS)نظم معالجة المعامالت .أ وهيًالنظًم
ليًفيًيالتيًتخدمًوتسجلًاألعمالًالروتينيةًاليوميةًالضروريةًللمؤسسة،ًوهيًتتعلقًبالمستوىًالتشغ

 المؤسسة.
وهيًنظمًالمعلوماتًالتيًتساعدً:  Knowledge Work Systems (KWS)نظم العمل المعيي  .ب

 العاملينًفيًبناءًوتكاملًالمعرفةًالجديدةًفيًالمؤسسة.
وهيًالنظمًالتيًيتمًتصميمهاًلزيادةًانتاجيةًمستخدميً:  OS))Office Systemsنظم المكتب  .ج

 الكلمات،ًنظمًالبريدًاللكتروني،ًونظمًالجدولة.البيانات،ًمثلًنظمًمعالجةً
نظمًالمعلوماتً:  Management Information Systems (MIS)نظم المعلومات اإلادايية .اد

ًتقاريرً ًتقديم ًطريق ًالقراراتًعن ًواتخاذ ًالرقابة، ًالتخطيط، ًوظائف ًوتخدم ًاإلداري، ًالمستوى في
 لتفصيلًفيًالجزءًالتاليًمنًهذاًالمبحث.وملخصاتًروتينيةًللمدراء.ًوستتحدثًالباحثةًعنهاًبا

وهيًنظمًالمعلوماتًفيًالمستوىً:  Decision Support Systems (DSS)نظم ادعم القياي .ه
ًاتخاذً ًأوًأدواتًتحليلًالبياناتًلدعم ًالمعقدة ًوالتيًتجمعًبينًالبياناتًوالنماذجًالتحليلية اإلداري،

 القراراتًالغيرًروتينية.

 

المستوى
االستياتيج 

مستوى اإلاداية الوسطى

المستوى التشغيل 
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ًالمعلوماتًالتيًتخدمً:  Executive Support Systems (ESS)نظم الادعم التنفيذي .و نظم
ًواتصالتً ًتصاميم ًخالل ًمن ًالمؤسسة ًفي ًروتينية ًالغير ًبالقرارات ًوتتعلق ًالستراتيجي المستوى

 (ًيوضحًتوزيعًنظمًالمعلوماتًالستةًعلىًالمستوياتًاإلدارية.8الشكلًرقمً)ًمتقدمة.

 

 

 

 

 
ً

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

 العالقة المتاداخلة بين أنواع نظم المعلومات: خامساً 

وجودًعالقةًمتداخلةًومتكاملةًبينًأنواعًنظمًالمعلوماتًالستةًً(79،ًص2005لجيًوالجنابيً)يدالقنأوضحً
ًالمعامالتً ًمعالجة نًنظم ًوا  ًالمعلوماتTPSًًالسابقة، ًلنظم ًالبياناتًالالزمة هيًالمصدرًالرئيسيًلكافة

نظمًالمعلوماتًفيًالمستوياتًاألقل،ًكماًهيًالمستلمًللبياناتًمنESSًًاألخرى،ًبينماًنظمًالدعمًالتنفيذيً
ًالنظم(ًهذهًالعالقةًبين9ًأنًالبياناتًيمكنًأنًيتمًتبادلهاًبينًنظمًالمعلوماتًالمختلفة.ًويوضحًالشكلًرقمً)

ًالستة.
 

 

 

 

 

                 

 
ً

 

نظم المستوى االستراتيجي
ESS

نظم المستوى اإلداري
MIS & DSS

نظم المستوى التشغيلي
TPS

 نظم المعلوماتأنواع العالقة المتاداخلة بين  (:9) يقم شكل
 (80، ص2005لمصادي: )القناديلج  والجناب ، ا

ESS 

MIS 

 

DSS 

 

KWS  

& OS 
 

TPS 

 

 نظم مستوى المعرفة

KWS & OS  
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وكالًمنًنظمMISًًالسابقًوجودًارتباطًبينًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً(9ًرقمً)منًالشكلًًتالحظ الباحثة
ESS, KWS, OS, DSS, TPSًًكماًتالحظًأنًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.MISًًتستقبلًالبياناتًمنًنظم

TPS, KWS, OSًًوترسلًمعلوماتهاًلكلًمنًًنظمDSS, ESS, KWS, OS.ً
  اإلاداييةمفهوم نظم المعلومات : ساادساً 

مجموعةًمنًالتعريفاتًلعددًمنًفيماًيليًالباحثةًًعرضت،ً(MIS) لتوضيحًمفهومًنظمًالمعلوماتًاإلدارية
ًالكتابًوالباحثينًمنًاألدبياتًالمختلفةًللتوصلًلتعريفًشامل.ً

المعلوماتً أدواتًتكنولوجيًا واستخداًم إدارةً، تطويرً، تخطيطً، التيًتتعاملًمًع هيًالنظًم المعلوماتًاإلداريًة نظًم
ًالمعلوماتً دارة ًالمتعلقةًبمعالجةًوا  ًالعاملينًعلىًالقيامًبجميعًالمهام  ,Haag, et al., 2004)لمساعدة

p.4ً،)داريًبأنهً"نظامًمنهجيًمحوسبًقادرًنظامًالمعلوماتًاإل(73ً،ًص2005وآخرونً)الحميدي،ًًوعر ف
لصنعًالقرارات"، توفيرًالمعلوماتًالضروريًة ص2007)ًونينوً،الحميدًوعر فهًعلىًتكاملًالبياناتًبقصًد ،ً20ً)

بأنهً"نظامًمتكاملًيتكونًمنًمجموعةًمنًاألفرادًواألجهزةًواإلجراءاتًوالبرمجياتًوقواعدًالبياناتًوالشبكاتً
خزينًومعالجةًواسترجاعًالمعلومات،ًوذلكًبغرضًتزويدًاإلدارةًبكلًماًتحتاجهًمنًالتيًتقومًبعمليةًجمعًوت

وبحسب القراراتًالمناسبة"ً، واتخاًذ الوظائفًاإلداريًة إنجاًز منًأجًل وكافيًة دقيقًة  ,Ozً(2009ًمعلوماتًإداريًة
p.253)ًتًوحلًالقراراًفإنهًنظامًمعلوماتًيعتمدًعلىًالحاسوب،ًوي ستخدمًفيًالتخطيط،ًوالرقابة،ًواتخاذ

فإنهًعبارةًعنً"تجمعًمنًنظامًبشريًوآليًيوفرًمعلوماتًدعمًً(11،ًص2010بسيونيً)المشاكل،ًوبحسبً
ً ًوعر فه ًللمديرينًفيًالمؤسسة"، ً)وظائفًالتخطيطًوالسيطرة ًربه 16ً،ًص2013عبد ًمنً( ً"مجموعة بأنه

ماتًتلفًأنواعًًالبياناتًوالمعلًومخًجمعالعناصرًالمتداخلةًأوًالمتفاعلةًبعضهاًمعًبعضًوالتيًتعملًعلىً
علىًالمستفيدينًلغرضًدعمًعمليةًاتخاذًالقرارًوتأمينًالسيطرةً وتوزيعهًا وتخزينهاًوبثهًا وتعملًعلىًمعالجتهًا

ًبناءًعلىًماًسبقًفإنًالباحثةًتعر فًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعريفاًإجرائياًكماًيلي:  علىًالنظم".
تيًتتفاعلًالًوالبياناتًالمعلوماتًاإلداريةًهيًمجموعةًمنًالمواردًالحاسوبيةًوالبشريةنظمًالتعييف اإلجيائ : 

 وتتكاملًمعًبعضهاًالبعضًلتوفيرًالمعلوماتًالالزمةًلتخاذًالقرارات.ً

 نظم المعلومات اإلادايية مكونات: سابعاً 

البعض.ً  ,Muniratً(2014ًوبحسبإنًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتتكونًمنًعدةًعناصرًمترابطةًمعًبعضهًا
p.80)ًًعلوماتًاإلداريةًتتكونًمنًخمسةًعناصر،ًوهيًكالتالي:مفإنًنظمًال
 تشملًلوحةًالمفاتيح،ًمستخدميًالبيانات،ًعملياتًالحاسوب،ًوالبرامج.(: Inputsالمادخالت ) .1
 وهيًالعمليةًالتيًتجريًلتحويلًالمدخالتًلمخرجات.(: Process) العمليات .2
 وهيًالناتجًالنهائيًمنًعمليةًالمعالجةً)المعلومات(.(: Outputsالمخيجات ) .3
ًيعتبرًتخزينًالبياناتًهوًأساسًنظامًالمعلومات.:ً(Storageالتخزين ) .4
 تمث لًالمقاييسًالمختلفةًالتيًتستخدمًلقياسًكالًمنًالدقة،ًالتوقيتًوالتكلفة.(: Controlاليقابة ) .5
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 مواياد نظم المعلومات اإلادايية: ثامناً 

المواردًالالزمةًلتشغيلًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًهوًأمرًضروريًوهامًلقيامًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًإنًتوف رً
مواردًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتتمث لً(ًفإن21ً،ًص2007)ًونينوً،الحميدًبمهامهاًبشكلًصحيح.ًًوبحسب
ًبأربعةًمواردًرئيسة،ًوهيًكالتالي:

حتىًتستطيعًتحتاجًنظًم(: Hardwareاألجهزة ) .1 وحديثًة متطورًة الكترونيًة ألجهزًة المعلوماتًاإلداريًة
 إدارةًالمؤسسةًأنًتحققًأهدافهاًبأفضلًطريقةًممكنة.

ةًوالبياناتًوالمعلوماتًوالمعرفة،ًوهيًاألنظمةًالتيًتقومًبتشغيلًاألجهًز(: Softwareالبيمجيات ) .2
 وتحددًالعملياتًالتيًستؤديهاًاألجهزة.

سجلًم،ًالمبرمجالنظم،ًًمشغلينًلنظمًالمعلوماتًمثل:ًمحللتمث لًباألشخاصًالت(: Peopleاألييااد ) .3
 .ومصممًالنظمالنظم،ًًإداريالبيانات،ًًومدقق

مثلًالبياناتًالعدديةً)األرقام،ًالحروف،ًالرموز(،ًالبياناتًالنصيةً(: Data Basesقواعاد البيانات ) .4
(ًيوض ح10ً)نصوص(،ًالبياناتًالبيانيةً)األشكالًوالرسومات(،ًأوًالبياناتًالصوتية.ًوالشكلًرقمً)

ًالمعلوماتًاإلدارية.تصورااًلنموذجًلنظمً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 نظم المعلومات اإلاداييةلنموذج (: 10) يقم شكل
 (56، ص2004)الشيمان،  لمصادي:ا

 

 اإلدارة

 النظام الطبيعي للمنظمة
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السابقًأنًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتتلقىًالبياناتًمنًالمنظمة،ًوتتمًً(10رقمً)ًمنًالشكلًالحظت الباحثة
ًذلكً ًلتنتجًبعد ًالمختلفة، ًبموارده ًالمعلوماتًاإلدارية ًداخلًنظم ًعليها ًالعملياتًالمختلفة جراء ًوا  معالجتها

واردًالنظامًلًمالمعلوماتًالتيًيتمًإرسالهاًلإلدارةًلمساعدتهاًفيًاتخاذًالقراراتًالالزمة.ًحيثًأنًالنموذجًيشم
المختلفةً)األفراد،ًاألجهزة،ًقواعدًالبيانات،ًالبرمجيات(،ًوترابطًالعالقاتًداخلًالنموذجًمماًيؤديًلنسيابً

ًالمعلوماتًفيًالبيئتينًالداخليةًوالخارجيةًللمؤسسة.ً
 أهاداف نظم المعلومات اإلادايية: تاسعاً 

البعضًًإنًظهورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًجاءًسعياًا لتحقيقًمجموعةًمنًاألهدافًالمختلفةًالتيًتكم لًبعضهًا
فإنًاألهدافًالتيًً(43،ًص2010بسيونيً).ًوبحسبً،ًوذلكًحسبًطبيعةًعملًالمؤسسةلتخدمًالمؤسسة

ًتتمث لًفيماًيلي:ًبشكلًعامًتسعىًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًلتحقيقها

ً.والزمنًالمناسبينًتجهيزًالمعلوماتًفيًالوقت .1
ًبالمعلوماتًالضروريةًللقيامًبوظائفهمًالمختلفة.المختلفةًلمستوياتًاإلداريةًتزويدًا .2
ًكلة.كلةًأوًغيرًالمهيً دعمًعملياتًاتخاذًالقرارًفيًالمشاكلًالمختلفةًسواءًالمهيً  .3
 توفيرًالعاملين،ًاألجهزة،ًواإلجراءاتًالالزمةًلجمعًوتخزينًواسترجاعًونقلًالمعلوماتًللمستخدمين. .4
 تمكينًاإلدارةًمنًمراقبةًالعملًفيًالمؤسسةًعنًك ث ب.ً .5

 وظائف نظم المعلومات اإلادايية: عاشياً 

ًوذلكًحسبًاحتياجاتً ًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالمؤسساتًالمختلفةًبغرضًأداءًوظائفًمعينة، ًنظم توجد
ًالمؤسسةًوحسبًاحتياجاتًالمستوياتًاإلداريةًالمختلفة.ً

ً ًالحصولًعلىًً(76،ًص2005الحميديً)حد د ًبنقطتينًرئيسيتينًوهما: ًالمعلوماتًاإلدارية وظائفًنظم
ًيلي:ًًكماالبيانات،ًواإلجراءاتًالتيًتتمًلتشغيلًهذهًالبيانات،ً

 : (Inputs) الحصول على البيانات )المادخالت( .1

ًتبعاًا ًواختيارها ًالبياناتًالالزمة ًالحصولًعلىًالبياناتًتحديد المختلفةًًللمستوياتًاإلداريةًتتضمنًوظيفة
)اإلدارةًالعليا،ًاإلدارةًالوسطى،ًاإلدارةًالتشغيلية(،ًسواءًكانتًهذهًالبياناتًداخليةً)مثلًالمعلوماتًالتسويقيةً

ًوالنتاجية(ًأوًخارجيةً)مثلًمعلوماتًعنًالعواملًالقتصاديةًوالسياسية(.
تًالالزمةًلتحديدًاألهدافًوالسياساتًتحتاجًللمعلوماً(:Senior Managementاإلاداية العليا ) .أ

ًالعامةًللمؤسسة،ًووضعًالخطةًالستراتيجية.
األجلًً:(Middle Managementاإلاداية الوسطى ) .ب لوضعًالخططًقصيرًة تحتاجًللمعلوماتًالالزمًة

ًوتحديدًاإلجراءاتًلتنفيذها.
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حولًً:(Operational Managementاإلاداية التشغيلية ) .ج لًة إجراءاتًالعملًتحتاجًلمعلوماتًمفص 
ًاليوميةًفيًالمؤسسة.

 :(واستخادامها)معالجتها، تخزينها، استخياجها،  إجياءات تشغيل البيانات .2

ًيتمًتحديدًإجراءاتًتشغيلًالبياناتًفيًضوءًالمعاييرًالتالية:

 حيثًأنًطبيعةًاستخدامًالمعلوماتًيحددًمواصفاتهاًوطرقًمعالجتها.:ً(Usageاالستخادام ) .أ
يشتركًالمتخصصونًفيًوضعًالتعليماتًوالبرامجًالتشغيليةًالالزمةً:ً(Specialistsالمتخصصون ) .ب

 التقاريرًالمطلوبة.ًإلعداد
:ًيتمًتحديدًتكنولوجياًالمعلوماتًالمالئمةً(Information Technologyتكنولوجيا المعلومات ) .ج

 لتشغيلًالبياناتًومعالجتهاًوتخزينها.
ًومناسبتها،ً:ً(Data Processingمعالجة البيانات ) .اد وتتضمنًتقويمًالبياناتًللتأكدًمنًصحتها

 وتحديدًدرجةًأهميتها.
تتضمنًحفظًالمعلوماتًوتخزينهاًبطريقةًتسه لًً:(Information Storageتخزين المعلومات ) .ه

 الرجوعًإليهاًعندًالحاجة.
 :ًاستخراجًالمعلوماتًالتيًتحققًالهدفًبأشكالهاًالمختلفة.(Outputsالمخيجات ) .و
يتضمنًتوصيلًالمعلوماتًبالشكلًالمطلوبًوفيًالوقتًالمناسبًً(:Communication) االتصال .ز

 للمستخدمين،ًوالتأكدًمنًفهممهمًلها.

 العاملون ي  نظم المعلومات اإلاداييةحاادي عشي: 

إنًنجاحًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًيعتمدًبشكلًكبيرًعلىًمهاراتًالعاملينًالقائمينًعلىًإدارةًوتشغيلًهذهً
،2011ً)تعلب،ًتوافرًاألنواعًالتاليةًمنًالعاملينًعندًاعتمادًتطبيقًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًًويجبالنظم.ً

ً(:33ص
يعتبرًمسئولاًعنًإدارةًنظمً :((Information System Administratorًماديي نظم المعلومات .1

ًالمعلوماتًبالمؤسسة،ًوضمانًصحةًواكتمالًهذهًالنظم.
:ًيعتبرًمسئولاًعنًتصميمًوضبطًقاعدةً((Data Base Administrator ماديي قواعاد البيانات .2

ًالبياناتًالخاصةًبالمؤسسة.
ًالمنظمة،ًحيث:ًيشك لًحلقةًالوصلًبينًالمبرمجينًوباقيًأجزاءً(System Analyst)ًالنظمًمحلل .3

 يعملًعلىًترجمةًالمشكالتًوالمتطلباتًالفنيةًواإلداريةًإلىًمتطلباتًبرمجيةًونظمًمعلومات.
:ًتعتبرًوظيفتهًمكم لةًلوظيفةًمحللًالنظم،ًحيثًأنهًيضعً(System Designer)ًنظممصمم ال .4

ًالوصفًالتفصيليًلمواصفاتًالنظام،ًويقومًبإدارةًومراقبةًالتنفيذًالفنيًللنظام.
ًوهوًالشخصًالذيًتكونًمهمتهًاألساسيةًكتابةًالبرمجيات.ً:((Programmer المبيمج .5
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:ًوهوًالشخصًالمسئولًعنًتشغيلًنظامًالحاسوبً((Computer Operatorًالحاسوب مشغل .6
جراءًعملياتًالنسخًالحتياطيًللبيانات،ًوحفظًوسائلًالتخزينًفيًأماكنًآمنة.  وا 

ًالفردًالذيًتخدمهًنظمًالمعلوماتًمثلًاإلداريًوالمحاسب.:ًوهوً(End User)ًالمستخادم النهائ  .7

 خصائص نظم المعلومات اإلاداييةثان  عشي: 

يجبًأنًتتميزًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبمجموعةًمنًالخصائصًلتحققًأهدافهاًوتعودًبالفائدةًعلىًالمؤسسة.ً
ً:(105ص،2002ً)المغربي،ًومنًالخصائصًالتيًيجبًأنًتتميزًبهاًهذهًالنظمًماًيليً

ًتتصفًالنظمًبالمرونةًالنسبية. .1
ًتتميزًمعلوماتهاًالمطلوبةًبأنهاًمعروفةًوثابتة. .2
 مًالدعمًللقراراتًالمتعلقةًبمستوياتًالرقابةًاإلدارية.تقدً  .3
 تساعدًفيًصنعًالقراراتًمنًخاللًمعلوماتًحديثة. .4
 تعتمدًعلىًكلًمنًالبياناتًالداخليةًللمؤسسة،ًوالواردةًمنًالخارج. .5
 الداخليةًأكثرًمنًالخارجية.توجهاتهاً .6
 لبًعملياتًتحليلًوتصميمًطويلةًاألجل.تتطً  .7

 العوامل المؤثية ي  نجاح نظم المعلومات اإلاداييةثالث عشي: 

عًالمؤسسةًأنًتحظىًبنجاحًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمستخدمةًلديها،ًفعليهاًأنًتكونًعلىًمعرفةًيلتستط
كافيةًبالعواملًالتيًتؤث رًوتساهمًفيًنجاحًهذهًالنظم.ًًتتعددًالعواملًالتيًتؤثرًفيًنجاحًنظمًالمعلوماتً

ً:(87،ًص2004)الشرمان،ًاإلدارية،ًومنًأبرزهاًماًيليً

ًنًالمعلوماتًالتيًتلبيًاحتياجاتًكافةًالمستوياتًاإلدارية.توافرًكميةًكافيةًم .1
ًالتنظيمًالجيدًللمعلوماتًومصادرهاًالمختلفة. .2
ًتوفرًالخبرةًوالكفاءةًالعاليتينًللعاملينًالمتعاملينًمعًالنظام. .3
 الوعيًالكافيًللمستفيدينًمنًالنظامًومدىًتفاعلهمًمعه. .4

اتًنجاحًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًإلىًأربعةًعواملًمحددً(292،ًص2003والعبدً)ً،الكرديبينماًصن فً
ًرئيسية،ًكماًيلي:

ًمشاركةًً(Organizational Factors)ًالعوامل التنظيمية .1 ًدرجة ًالعليا، ًاإلدارة ًدعم مثل:
 المستخدمينًفيًبناءًوتطويرًالنظام،ًالمناخًالتنظيمي.

ًبيئةًالعمل.ًمثل:ًدرجةًتغيرًوتعقيدً(Environmental Factors)العوامل البيئية  .2
السن،ًمستوىًالتدريب،ًالمستوىًالوظيفي،ًنمطًًمثل:ً(Personal Factors)ًالعوامل الشخصية .3

ًاتخاذًالقرارات.
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درجةًالتعقدًالفنيًفيًالنظام،ًسهولةًاستخدامًمثل:ًً(Technical Factors) العوامل التكنولوجية .4
ًالنظام.

 تطويي نظم المعلومات اإلاداييةيابع عشي: 

نماًيحتاجًلمجموعةًمنً ًبسهولةًوا  ًمنًفراغ،ًولمًيأت  إنًوجودًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالمؤسسةًلمًيأت 
عمليةًتطويرًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًًإنالعملياتًالمترابطةًللحصولًعلىًنظامًمعلوماتًإداريًجيد.ًً

ً(:9،ًص2010)صالح،ًالخطواتًالخمسةًالتاليةًًتتضمنًالمؤسسة
 ويجبًأنًيتماشىًتخطيطًالنظامًمعًالخطةًالستراتيجيةًالعامةًللمؤسسة. (:Planning) التخطيط .1
 وتتضمنًتحديدًالمتطلباتًمنًالمعلومات.(: Analysisالتحليل ) .2
 وهيًمرحلةًتحويلًالمتطلباتًإلىًواقعًفني.(: Designالتصميم ) .3
 الستخدامًالفعليًللنظام.(: Implementationالتطبيق ) .4
التأكدًالمستمرًمنًسيرًعملًالنظامًوفقًالخطةً(: Continuous Supportمي )الادعم المست .5

 الموضوعة،ًباإلضافةًلتوفيرًالدعمًالفنيًالالزم.
وبناءاًعلىًماًسبقًبخصوصًنظمًالمعلوماتًاإلدارية،ًفترىًالباحثةًأنًاألجهزة،ًالبرمجيات،ًقواعدًالبيانات،ً

المعلوما هامةًلتشغيلًنظًم هيًموارًد وتحويلهاًواألفراًد علىًاستقبالًالمدخالتًومعالجتهًا لتساعدهًا تًاإلداريةً،
لمخرجاتًوالستفادةًمنًهذهًالمخرجاتًبالشكلًالمطلوب.ًًكماًويجبًأنًتكونًهذهًاألنظمةًناجحةًحتىً
تحققًأهدافهاًالتيًتتمثلًبشكلًرئيسيًبتجهيزًالمعلوماتًلتزويدهاًللمستوياتًاإلداريةًالثالثةًحتىًتساعدهمً

دًالعاملينًبالمعلوماتًفيًا تخاذًالقرارات.ًًولضمانًنجاحًهذهًاألنظمةًفيجبًأنًتتميزًبالمرونة،ًوأنًتزو 
الجيدة،ًكماًيجبًعليهاًأنًتعملًبشكلًمتكاملًداخلًالمؤسسةًالواحدة.ًًباإلضافةًإلىًأهميةًوجودًوعيً

ًنة.ادةًمنهًبأقصىًدرجةًممكوخبرةًعاليةًلدىًالمستفيدينًمنًالنظامًبكيفيةًالتعاملًالجيدًمعهًوالستف
 : ياعلية نظم المعلومات اإلادايية عشي خامس

هًالنظمًذتعدًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًمنًأهمًالركائزًالالزمةًلعملًالمؤسساتًباختالفًأنواعها،ًولكيًتقومًه
مالًورفعًاألعبعملهاًعلىًأفضلًوجه،ًيجبًأنًتكونًفع الةًحتىًتحققًأهدافها،ًمماًيساهمًفيًسرعةًإنجازً

ًكفاءةًاألداء.

 الفيق بين مفهوم  الفاعلية والكفاءة .1
الحديثًعنًًالباحثةًالفرقًبينًالمفهومينًقبلًوض حتماًيتمًالخلطًبينًمفهوميًالكفاءةًوالفاعلية،ًلذلكًًكثيراًا

ًالكتً  ًآراء ًتتعدد ًالمعلوماتًاإلدارية. لفاعليةًاًابًوالباحثينًفيًاألدبياتًالمختلفةًحولًمفهوميفاعليةًنظم
ً(ًيوض حًآراءًمجموعةًمنًالكتابًوالباحثينًحولًالفرقًبينًالمفهومين.1والكفاءة،ًوالجدولًرقمً)
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 الفاعلية والكفاءة مفهوم  : الفيق بين(1) يقم جادول
 (Efficiency) الكفاءة (Effectiveness) الفاعلية لادياسة / الكتابا

(oz, 2009, p.78)ً.ًالمصادرًًهيًدرجةًتحقيقًالهدف ًبين ًالعالقة هي
ًوالعائدً ً)المدخالت( المستخدمة
ًكانتً ًفكلما ً)المخرجات(، الناتج
ًالكفاءةً ًكانت ًكلما ًأكبر العالقة

ًأعلى.

،2009ً)فهمي،ً
ً(251ص

ً ًخاللهاًهي ًمن ًتتحقق ًالتي الدرجة
ًسواءً ًمؤسسة ًألية األهدافًالمرسومة

ًسلعاًا ًتقدم ًالمؤسسة ًهذه ًأوًكانت ،
خدمات،ًوسواءًكانتًمخرجاتهاًمرئيةً

وذلكًمنًخاللًتحويلًًأوًغيرًمرئية،
ًمرغوبً ًلمخرجات ًبكفاءة مدخالتها

ً.فيها

ًالمدخالتً ًبين ًالعالقة تمث ل
ًأكثرً ًالنظام ًوليكون والمخرجات،
كفاءةًيجبًأنًيحققًأكبرًقدرًمنً
ًأدنىًقدرًمنً المخرجاتًباستخدام
ًوبأكبرً ًوقت ًأقصر ًفي المدخالت

ًمنًالرضاًوالرتياح.ًقدر

)عبداهلل،ًوقطناني،ً
ً(5،ًص2007

مفهومًيعب رًعنًمدىًتحقيقًاألهداف،ً
وهوًمفهومًنسبيًيتمًقياسهًمنًخاللً
ًاألهدافً ًإلى ًالمحققة ًاألهداف نسبة

ًالمخططة.

ًللمواردً ًاألمثل ًالستخدام هو
ًبأقلً المتاحة ًاألهداف لتحقيق

التكاليف،ًوأنهًمفهومًنسبيًيتمًمنً
ً ًمخرجاتًالنظامًخالل قياسًنسبة

ًالمنفعةً ًنسبة ًأو ًمدخالته، إلى
ًوالتضحيةً ًالتكلفة ًإلى المتحققة

ًالمبذولة
)حسين،ًوعبدًالحميد،ً

ً(163،ًص2010
ًماً ًبين ًالعالقة ًمدى ًعن ًتعبير هي
ًوفيما ًتمًتنفيذهًفعلياا ًيجبًتحقيقهًوما
ًمواردهاً ًفيًإدارة ًنجحتًالمؤسسة إذا

ًبالكفاءةًالمطلوبةًأمًل.

يرًعنًمدىًنجاحًالمؤسسةًفيًتعب
ً)المدخالت(ً ًالموارد ح سنًاستخدام
ً)المخرجات(ً ًتعظيم لغرض

ًالمستهدفة.
(، )عباداهلل، 163، ص2010(، )حسين، وعباد الحمياد، 251، ص2009، )يهم ،  (oz, 2009, p.78)المصادي: 

 ( بتصّيف5، ص2007وقطنان ، 

ًكماًيلي:تعاريفااًإجرائيةًمنًالكفاءةًوالفاعليةًعلىًماًسبق،ًفإنًالباحثةًعر فتًكالًوبناءاً

ًالمتاحةًلتحًالكفاءةالتعييف اإلجيائ :  قيقًأهدافًالمؤسسةًبأقلًالتكاليف،ًأماًهيًح سنًاستخدامًالموارد
 مدىًتحققًاألهدافًالم خططةًفيًالمؤسسة.ًفهيًالفاعلية
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ً(ًيوضحًالعالقةًبينًالكفاءةًوالفاعلية:11ًوالشكلًرقمً)
ً

ً

ً

ً

ً

ً

 

1.  
ً

ًالمخرجاتًسواءًوالعملياتًالكفاءةًتتعلقًبكلًمنًالمدخالتًًوالسابقًأنًً(11رقمً)ًمنًالشكلًالحظت الباحثة
ً ًالمدى، ًطويلة ًأو ًمتوسطة، ًقصيرة، ًمخرجات ًكانت ًأن ًالباحثة ًولحظت ًباألهدافكما ًتهتم ًالفاعلية

الثالثة،ً)المخرجات( فيًاألدبياتًفيًجدولًرقمً)ًًبأنواعهًا تمًذكرًه يؤك دًمًا (.ًفيمكنًأنًتكونًالمؤسسة1ًوهذًا
فع الةًولكنهاًغيرًكفؤةًأيًأنهاًتحققًأهدافها،ًولكنًلًتستغلًمواردهاًالستغاللًاألمثل،ًولًتحققًأهدافهاً

ًبأقلًالتكاليف.

 نظم المعلومات اإلاداييةمفهوم ياعلية  .2
تتعددًآراءًالكت ابًوالباحثينًفيًاألدبياتًالمختلفةًحولًمفهومًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية،ًوستستعرضً

منًالتعريفاتًالتيًوضعوهاًلنظمًالمعلوماتًاإلدارية،ًللتوصلًلمفهومًشاملًلفاعليةًًالباحثةًفيماًيليًعدداًا
ًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.

نهًمنًالصعبًالتوصلًلتعريفًمحددًودقيقً يمث لًميدانًالفاعليةًالمفهومًاألوسعًواألشملًألداءًاألعمال،ًوا 
ً(.27،ًص2007)الخشالي،ًوالقطب،ًمتفقًعليهًلمفهومًالفاعليةًفيًعلمًاإلدارةً

"قياسًبأنهاً (Effectiveness of MISفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً)ً(182،ًص2004الطائيً)عر فً
قدرةًنظامًالمعلوماتًاإلداريةًعلىًتوليدًالمخرجاتًبالخصائصًالمطلوبةًوالتيًتساهمًفيًتسهيلًمهمةًصنعً

عر فها المخرجات".ًبينمًا المستفيدينًمنًهذًه مدىًفاعليةًًبأنهاoz ً(2009, p.78ً)القراراتًبشكلًيحققًرضًا
،2009ًوالخفاجيً)ً،الطائيوع رفهاًًنًأهداف،ًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعتمدًعلىًمقدارًماًيحققهًالنظامًم

قدرةًنظمًالمعلوماتًعلىًتوليدًالمخرجاتًبالخصائصًالمطلوبةًلتسهمًفيًترشيدًعملياتًاتخاذًبأنهاًً(66ص
 .ًالقرارًبشكلًيحققًرضاًالمستفيدينًمنًهذهًالمخرجات

 العالقة بين الكفاءة والفاعلية (:11) يقم شكل
 ( بتصّيفBartuseviciene & Sakalyte, 2013, p.48) لمصادي:ا

 

لمادخالتا  

Inputs 

 العمليات

Processes 

المخيجات 
 المادى يةقصي

Outputs 

 المخيجات
 متوسطة المادى

Outcomes 

المخيجات طويلة 
 المادى )األثي(

Impact 

 الـــكفـــــاءة
Efficiency الفاعلية 

Effectiveness 
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ً،ًكماًيلي:ئياًاإجراًومماًسبقًفإنًالباحثةًعر فتًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعريفاًا

علىًتحقيقًأهدافهاًًالتعييف اإلجيائ : المعلوماتًاإلداريًة نظًم تتمث لًبمدىًقدرًة المعلوماتًاإلداريًة نظًم فاعليًة
ًالمرسومة.

 قياس ياعلية نظم المعلومات اإلادايية .3
تتعددًطرقًقياسًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية،ًفمنًهذهًالطرقًماًاتفقًعليهًالعديدًمنًالباحثين،ًومنهاًلمً

األبعادًالمستخدمةًفيًقياسًفاعليةًنظمًالمعلوماتًً(ًأدناه2رقمً)يستخدمًبكثرة.ًاستعرضتًالباحثةًفيًالجدولً
ًاإلداريةًحسبًالدراساتًالسابقة.

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

 الادياســـــــــــــة .م

يضا المستخادم النهائ 
 

حجم االستخادام
 

مالئمة النظام للمستويات 
اإلادايية

 

االستجابة للتغييات 
المستجادة

أمن المعلومات 
سيعة الحصول على  

المعلومات
 

سيعة اتخاذ القيايات
 

،2007ً)الخشالي،ًوالقطب،ًً .1
ً(33ص

ًًًًًًً

،2011ً)عبدًالرزاق،ًً .2
ً(156ص

ًًًًًًً

ًًًًًًًً(35،ًص2009)أبوًعمر،ًً .3
ًًًًًًًً(9،ًص2010)عبدويان،ًً .4

ًًًًًًًً(2002)األحمد،ًً .5
(، 156، ص2011(، )عباد اليزاق، 33، ص2007والقطب، )الخشال ، أعاد بواسطة الباحثة باالعتمااد على المصادي: 

 (2002(، )األحماد، 9، ص2010(، )عبادويان، 35، ص2009)أبو عمي، 

استخدم األبعادًالتاليةًلقياسًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية:ًوضوحًً(65،ًص2010)ًالشقران،ًوعاشورًبينمًا
المعلوماتًودقتها،ًشموليةًالمعلومات،ًمرونةًالمعلوماتًوحداثتها،ًكلفة/عائدًالمعلومات،ًباإلضافةًلألجهزةً

ً.اتًواألدواتًالمستخدمةًفيًالنظاموالمعد

اسهًاإلداريةًبأبعادهًالمختلفة،ًواعتمدتًفيًقيوتشيرًالباحثةًهناًإلىًأنهاًتعاملتًمعًفاعليةًنظمًالمعلوماتً
 علىًاألسئلةًالمناسبةًلموضوعًومجتمعًالبحث.
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 ادوي المستفيادين ي  تقييي ياعلية نظم المعلومات اإلادايية .4
إنًكلًمنظمةًتمتلكًنظمًمعلوماتًإدارية،ًتمتلكًفيًالوقتًذاتهًمستفيدينًومستخدمينًلهذهًالنظم.ًوتختلفً

ًلعواملًمختلفة،ًويجبًتحديدًهذهًالعواملًلمعرفةًدورًالمستفيدًمنًالمستفيدينًوالمستخدمينًتبعاًاأدوارًهؤلءً
ًهذهًالنظم.ًً

إنًتحديدًدورًالمستفيدًفيًتقريرًمدىًفاعليةًالنظامًيمكنًأنًيتمًمنًخاللًتحديدًعالقةًالمستفيدًبالنظامً
ً ًالمستفيد ًعالقة ًتحدد ًعوامل ًعدة ًويوجد ًمعه. ًتعامله ًوكيفية ًأهمها ًومن ًالنظام، ًمن ،2004ً)الطائي،

ً(:224ص

 العوامل الشخصية:   .أ

  :إنًالعاملينًالذينًيتمتعونًبكفاءةًإداريةًعامةًجيدةًيميلونًإلىًأنًيكونواًالكفاءة اإلادايية العامة
مستخدمينًجيدينًلنظامًالمعلومات.ًوتتضمنًالكفاءةًاإلداريةًالعامةًماًيلي:ًالكفاءةًفيًإنجازًالمهامً
اإلدارية،ًالقدرةًعلىًمعرفةًواستخدامًاألساليبًوالتقنياتًاإلداريةًالجيدةًبشكلًيسه لًمنًاستخدامًنظمً

ًعلىًفهمًواستيعابًالنظا ًالقدرة ًالمعلوماتالمعلومات، ًبقدراتًنظام لمامه ًباإلضافةًإلىًعددًمًوا  ،
 سنواتًالخبرةًالتيًيمتلكهاًالمستفيد.

  :ًوأهميتهًوتتمث لًفيًخالوع  بأهمية النظام لقًالوعيًوالتثقيفًالمستمرًلدىًالمستفيدينًبالنظام
 لالستفادةًالكفؤةًمنًخدماته.

  :ويقصدًبذلكًطريقةًتفكيرًالمستفيدًبالمشاكلًوطرقًحلها،ًفقدًيكونًمستلماًللمعلومةًأسلوب التفكيي
 وملقناًلهاًفقط،ًوقدًيكونًمقي ماًومحلالًللمعلومة.

 العوامل التنظيمية: .ب

 ًعلىًسلوكهًياد ي  الهيكل التنظيم : موقع المستف ًالمستفيد ًآثارًموقع ًالعاملًبمعرفة يتعلقًهذا
 كمستفيدًمنًمخرجاتًالنظام.

 ًوالتيًاحتياجات المستفياد من المعلومات ًالمستفيدين ًقبل ًمن ًبالمعلوماتًالمطلوبة ًذلك ًويتمث ل :
 تساعدهمًعلىًإنجازًوظائفهمًاإلدارية.

 العوامل الخاصة بمواقف المستفيادين من النظام:   .ج

  :جةًالمستفيدًيكونًلهًمواقفًسابقةًتجاهًالنظام،ًوقدًتخضعًللتغييرًنتيالمواقف السابقة للمستفيادين
 الخبرةًوالمشاركةًفيًالنظام.ًوقدًتتحددًهذهًالمواقفًبتأثيرًكلًمنًالبيئةًالتنظيميةًأوًخبرةًالمستفيد.

 :منًق بلًالمستفيدين.نجا مقاومة التغييي يتوقفًعلىًالتغلبًعلىًمقاوماتًالتغييرًفيًالنظاًم  حًالنظاًم
  :تكونًمضطربة،ًعالقة المستفيادين بإاداية النظام وقًد جيدًة النظاًم بإدارًة المستفيًد يمكنًأنًتكونًعالقًة

 ويجبًتحسينهاًبتحفيزًإدارةًالنظامًللعاملينًوتشجيعهمًعلىًاستخدامًالنظام.
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 الثالثالمبحث  ملخص

اصرًوالذيًعر فتهًتعريفااًإجرائيااًبأنهًمجموعةًمنًالعنًاًالمبحثًمفهومًالنظاماستعرضتًالباحثةًفيًبدايةًهذ
المترابطةًوذاتًالعالقةًفيماًبينهاًتعملًمعًبعضهاًالبعضًلتحقيقًأهدافًمحددة.ًكماًاستعرضتًمكوناتً

ًوالت ًالمخرجات ًالعمليات، ًبالمدخالت، ًتمث لت ًوالتي ًنظامًالنظام ًمفهوم ًالباحثة ًناقشت ًثم ًالراجعة. غذية
الذيًعرفتهًبأنهً"مجموعةًمنًالمكوناتًالبشريةًواآلليةًالمترابطةًمعًبعضهاًالبعضًوالتيًتعملًالمعلوماتًًو

معهاًلتجميع،ًمعالجة،ًتخزين،ًونشرًالمعلوماتًللمساهمةًفيًعملياتًاتخاذًالقرار".ًًكماًاستعرضتًالباحثةً
ًالمعلوم ًالتصنيفًحسبًالمستوياتًاإلداريةأنواعًنظم ًمثل ًالمستًاتًحسبًتصنيفاتًمختلفة وياتً)نظم

نظمًمعالجةً)ًالتصنيفًحسبًالوظائف،ًًوالتشغيلية،ًنظمًالمستوياتًاإلدارية،ًنظمًالمستوياتًالستراتيجية(
نظمًدعمًالقرار،ًنظمًا ،ًيذي(لدعمًالتنفالمعامالت،ًنظمًالعملًالمعرفي،ًنظمًالمكتب،ًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً،

،ًلبحثموضوعًهذاًاًمثل توتناولتًالعالقةًالمتداخلةًبينًهذهًالنظمًوباألخصًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالتيً
ً.ًوبي نتًعالقتهاًالوطيدةًبينًاألنواعًاألخرىًمنًالنظم

ا المعلوماتًاإلداريةًوالذيًعرفتهًبأنهًمجموعةًمنًالموارًد نظًم تناولتًالباحثةًمفهوًم يةًوالبشريةًلحاسوبومنًث ًم
البعضًلتوفيرًالمعلوماتًالالزمةًلتخاذًالقرارات،ًوتناولتًعنا النظمصالتيًتتفاعلًوتتكاملًمعًبعضهًا ًرًهذًه

تناولت كمًا الرقابة(ً، التخزينً، المخرجاتً، الوالتيًتمثلتًبـً)ًمواردهاً)المدخالت،ًالعملياتً، برمجيات،ًاألجهزةً،
إلىًتجهيزًالمعلوماتًوتزويدهاًاألفراد،ًقواعدًالبيانات(.ًووضحتً النظمًوالتيًتسعىًدائماًا الباحثةًأهدافًهذًه

التيً.ًكماًتطر قتًالباحثةًلوظائفًهذهًالنظمًًوللمستوياتًاإلداريةًالمختلفةًللمساهمةًفيًعملياتًدعمًالقرارات
ًمعالجتها ًتتمث لًفيًالحصولًعلىًالبيانات، ًتخزينها، ًالعواملًالبوتناولتًًواستخدامها.ً،واستخراجها، احثة

ًالشخصية،ً ًوالعوامل ًالبيئية، ًوالعوامل ًالتنظيمية، ًالعوامل ًومنها ًالمعلوماتًاإلدارية ًفيًنجاحًنظم المؤثرة
ًوالعواملًالتكنولوجية.

وفيًالجزءًاألخيرًمنًالمبحث،ًناقشتًالباحثةًالفرقًبينًمفهوميًالفاعليةًوالكفاءة،ًكماًاستعرضتًمفهومً
إلداريةًبشكلًخاصًوالذيًعر فتهًبأنهًمدىًقدرةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًعلىًتحققًنظمًالمعلوماتًاًفاعلية

ً.حيثًيمث لًأمنًالمعلوماتًأحدًهذهًالطرقًقياسًهذهًالفاعليةًطرقأهدافهاًالمرسومة.ًكماًتناولتًالباحثةً
مثلًًلىًذلكالمؤث رةًعرًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوالعواملً،ًتحدثتًعنًدورًالمستفيدينًفيًتقريوأخيراًا

ً.العواملًالشخصية،ًالعواملًالتنظيمية،ًوالعواملًالخاصةًبمواقفًالمستفيدينًمنًالنظام

  



    

50 
 

 الجامعات الفلسطينية ي  قطاع غزة: اليابعالمبحث 
 مقادمة

يرًفالمستمرًبالعمليةًالتعليميةًوتًوًالهتماملذاًيجبً إنًالتعليمًهوًأساسًنموًالمجتمعاتًوارتقائهاًوتطورها،
أفضلًالس بلًلتنميتها.ًًإنًمؤسساتًالتعليمًالعاليًو جدتًلخدمةًودعمًالمجتمع،ًوتوفيرًالحتياجاتًالالزمةً
ًلطالبهاًوطالباتهاًلتزويدهمًبالمعرفةًوالفكرًوالمهاراتًالتيًتؤهلهمًللتميز،ًوالندماجًفيًسوقًالعملًبنجاح.

فإنًآخرًدليلًاحصائيًسنويًلمؤسساتwww.mohe.pna.psًًالتعليمًالعاليًالتربيةًًوًموقعًوزارةًوبناءاًعلى
(ًقدًذكرًأنًعددًالمؤسساتًالمعتمدةًوالمرخصةًفيًفلسطينًبلغ2014/2015ًالتعليمًالعاليًفيًفلسطينً)

جامعات5ًً:ًمؤسسةًفيًقطاعًغزة.ًتتوزعًالتسعةًعشرًمؤسسةًكالتالي19ًمؤسسةًتعليمًعالي،ًمنهم53ًً
كليات6ًًمراكزًفيًقطاعًغزة(،5ًًخاصتان(،ًجامعةًواحدةًتعليمًمفتوحً)2ًعامتان،2ًًحكومية،1ًًتقليديةً)
ًكلياتًمجتمعًمتوسطة.7ًجامعية،ً

وقدًاختارتًالباحثةًفئةًالجامعاتًكونًالبحثًيختصًبنظمًالمعلوماتًاإلدارية،ًولتتمكنًالباحثةًمنًإجراءً
سةًنظمًمعلوماتًإداريةًمتطورةًيستخدمهاًالموظفونًولديهمًالخبرةًالكافيةًفيًالتعاملًالبحث،ًفإنهاًتحتاجًلدرا

معها،ًكماًتحتاجًالدراسةًلمؤسساتًتمتلكًوحداتًومراكزًتكنولوجياًمعلوماتًتهتمًبهذهًالنظمًوتهتمًباألمورً
ًالمتعلقةًبأمنًالمعلوماتًوسياساته.ً

غزة،ًجامعةًالقدسًالمفتوحةًً–غزة،ًجامعةًاألزهرًً–سالميةًثالثًجامعاتً)الجامعةًاإلوقدًاختارتًالباحثةً
منًاألقدمًلألحدث،ًوهيًأقدمًالجامعاتًفيًقطاعًغزة،ً(ًأدناه3ًفيًالجدولًرقمً)مرتبةًًقطاعًغزة(ًوهيً–

ًأكبرً ًالتربيةًًوًمنًالطلبةًحسبًإحصائياتًعددوبها ًالعاليً)وزارة (ًوحسبًالمواقع2014/2015ًالتعليم
ًكلًجامعةًمنهم،ًكماًتمتلكًهذهًالجامعاتًالثالثةًنظمًمعلوماتًإداريةًمتطورة.ًاللكترونيةًل

 البحث: بيانات الجامعات مجتمع (3جادول يقم )
 نوعها سنة التأسيس سم الجامعةا

ًعامة1977ًًغزةً–الجامعةًاإلسالميةً
ًعامة1991ًًغزةً–جامعةًاألزهرً

ًتعليمًمفتوح1992ًًغزةقطاعًً-جامعةًالقدسًالمفتوحةً
 وزاية التيبية والتعليم العال والموقع االلكتيون  لالمواقع االلكتيونية للجامعات الثالثة، المصادي: 

المبحثًعلىًالجامعاتًالثالثةًمحلًًتلقي التاريخيةًلكلًجالبحثالباحثةًالضوءًفيًهذًا موضحةًالنشأًة امعة،ًً،
األكاديمي.ًًكمًا العامة،ًونظامهًا اكزًالضوءًعلىًوحداتًومًرًتلقيباإلضافةًلرؤيةًالجامعة،ًرسالتها،ًوأهدافهًا

تكنولوجياًالمعلوماتًفيًكلًجامعة،ًانطالقاًمنًأهميةًالتعر فًعلىًهذهًالوحداتًوالمراكزًلعالقتهاًالقويةً

http://www.mohe.pna.ps/
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ًا ًوتطويرًنظم ًبسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًبإنشاء ًالقوية ًلعالقتها ًباإلضافة ًبالجامعة، لمعلوماتًاإلدارية
ًالجامعة.

 أ( - 6)ملحق  غزة -الجامعة اإلسالمية : الً أو  

هيًمؤسسةًأكاديميةًعامةًمنًمؤسساتًالتعليمًالعالي،ًتعملًبإشرافًوزارةًالتربيةًغزةًً–الجامعةًاإلسالميةً
وهيًعضوً العاليً، الجامعاتًاإلسالمية.والتعليًم واتحاًد الجامعاتًالعربيةً، منًالتحاداتًمثلًاتحاًد ًفيًالعديًد

(ًفيً/http://www.iugaza.edu.psوقدًاستعانتًالباحثةًبالموقعًاللكترونيًالرسميًللجامعةًاإلسالميةً)
ًالحصولًعلىًالمعلوماتًالتاليةًعنًالجامعة.

 النشأة التاييخية للجامعة .1

أنشئتًالجامعةًاإلسالميةًبغزةًمنبثقةًعنًمعهدًاألزهرًالديني،ًوقدًاتخذتًلجنةًمعهدًاألزهرًالدينيًبغزةًعامً
ًكالًمنًكلية1977ًً ًبتطويرًالمعهدًإلىًالجامعةًاإلسالمية.ًًضم تًالجامعةًاإلسالميةًفيًبداياتها قرارا

،ًوقسمًاللغةًالعربية.ًًومنًث مًتوسعتًالجامعةًوافتتحتًكلياتًالتربية،ًالشريعةًوالقانون،ًكليةًأصولًالدين
افتتحتًكليةًتكنولوجياًالمعلومات،ًوآخرًالكلياتًالتي2005ًًالتجارة،ًالعلوم،ًالتمريض،ًوالهندسة.ًًوفيًعامً

 .2006تاحهاًهيًكليةًالطبًفيًعامًتمًافت

 اليؤية .2

إلسالميةًمنارةًعلميةًرائدةًللمعرفةًوالثقافةًوخدمةًاإلنسانيةًالجامعةًاتتلخصًرؤيةًالجامعةًاإلسالميةًبأنً
ًإلحداثًنهضةًمجتمعيةًشاملة.

 اليسالة .3

هيً اإلسالميًة بأنًالجامعًة اإلسالميًة الجامعًة تسعىًللنهوضًبالجوانبًالعلميمتتلخصًرسالًة أكاديميًة ةًؤسسًة
،ًكماًتشجعًليمًالعاليًوالتطورًالتكنولوجيوالثقافيةًوالحضريةًفيًالمجتمعًمواكبةًلالتجاهاتًالحديثةًفيًالتع

ًالبحثًالعلميًوتساهمًفيًبناءًاألجيالًوتنميةًالمجتمعًفيًإطارًالقيمًاإلسالمية.

 جامعةاألهاداف االستياتيجية لل .4

ًعلىًالنحوًالتالي:،ًوهيًالستراتيجيةمجموعةًمنًاألهدافًقًيالجامعةًاإلسالميةًلتحقًتسعى

 فيًالجامعةًوفقااًلمعاييرًالجودة.ًرفعًمستوىًالبرامجًالتعليمية .أ
 الرتقاءًبالبحثًالعلميًودعمهًواستثمارهًفيًاتجاهًتحقيقًالتنميةًالمستدامة. .ب
 تعزيزًدورًالجامعةًفيًخدمةًوتنميةًالمجتمع. .ج
 ضبطًورفعًكفاءةًاألداءًالمؤسسيًإداريااًوتقنياا. .د

http://www.iugaza.edu.ps/
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 املين.الرتقاءًبالبيئةًالجامعيةًومستوىًالخدماتًالمقدمةًللطلبةًوالع .ه
 تدعيمًعالقاتًالشراكةًوالتعاونًمعًالمؤسساتًالمحليةًواإلقليميةًوالدولية. .و

ً

 النظام األكااديم  .5

تمنحً الجامعةًدرجةًالبكالوريوسًفيًالعديدًمنًالتخصصاتًتعتمدًالجامعةًاإلسالميةًنظامًالساعاتًالمعتمدةً.
الشريعةً أصولًالدينً، الكلياتًهيً: وهذًه التالتابعةًلكلياتًالجامعةً، التجارةً، التربيةً، اآلدابً، مريض،ًوالقانونً،

ًتكنولوجياًالمعلومات،ًالعلوم،ًالهندسة،ًوالطب.

كماًتمنحًالجامعةًدرجةًالماجستيرًفيًمجموعةًمنًالتخصصاتًمنهاًتخصصًإدارةًاألعمال،ًباإلضافةًإلىً
تمنحًدرجةًالدبلومًالمهنيًالمتخصصًفيًمجموعةًمنًالتخصصاتًالتابعةًلعمادة لتعليمًخدمةًالمجتمعًواًأنهًا

 المستمر.

 شئون تكنولوجيا المعلومات إاداية  .6

العصبًالرئيسيًفيًالجامعة،ًحيثًأنهاًتساهمًفيًتوظيفًتكنولوجياًالمعلوماتًلخدمةًًاإلدارةتعتبرًهذهً
العمليةًاألكاديميةًواإلداريةًفيًالجامعة،ًكماًوأنهاًتساعدًاإلدارةًالعلياًفيًعملياتًاتخاذًالقراراتًمنًخاللً

ً ًفي ًالسريع ًالتطور ًمواكبة ًعلى ًالجامعة ًتساعد ًالتي ًالحصائياتًوالدللت ًالمعلًوتقديم مات.ًًتكنولوجيا
المعلوماتً واإلشرافًعلىًشئونًتكنولوجيًا المعلوماتًبالتخطيطًوالتنفيًذ شئونًتكنولوجيًا وتتلخصًوظائفًإدارًة

ًفيًالجامعة.

لفةًدوائر.ًتقدمًالدوائرًالخدماتًالمختًةتتكونًإدارةًشئونًتكنولوجياًالمعلوماتًفيًالجامعةًاإلسالميةًمنًست
ًتكنولوجياًالمعلوماتًوبنيتهاًالتحتية.ًالدوائرًالستةًهيًكماًيلي:للجامعةًفيماًيتعلقًب

اإلداراتًًىطويرًالعملًوتطبيقهًعليهتمًبتً:مكتب مساعاد نائب اليئيس لشئون تكنولوجيا المعلومات .أ
داراتًالجامعةًشئونًتكنولوجياًالمعلوماتومتابعةًالعملياتًاإلداريةًبينًإدارةً ً.وا 

ةًلمتابعةًأمورًبناءًوتطويرًوتشغيلًوصيانةًشبكةًالجامعً:لوجيا المعلوماتادائية البنية التحتية لتكنو  .ب
ًالسلكيةًوالالسلكيةًوحفظًبياناتًالموظفينًوالطلبة.

لمحوسبةًاألنظمةًاًىعلًيةًالتخطيطًوالتنفيذًواإلشرافتقومًبعملً:ادائية البيمجة والنشي اإللكتيون  .ج
عادةًتطويرًبناءًالبرامجًواألنظمة. ًبالجامعةًوا 

ً.لمعلوماتًوتبادلهاًداخلًالجامعةتقومًبتوفيرًالحمايةًالالزمةًلً:ادائية أمن المعلومات .د
يمًدتعملًعليًدعمًوتوفيرًخدماتًالصيانةًألجهزةًالجامعةًوتوابعهاًوتقً:ادائية خادمات الادعم الفنية .ه

ً.أفضلًالسبلًفيًخدمةًالموظفين



    

53 
 

المجتمعًالمحليًمنًأصحابًالشركاتًتعملًعليًنشرًالتوعيةًوخدمةًً:حاضنة تكنولوجيا المعلومات .و
 المميزين.ًةوالمشاريعًالصغيرةًوخدمةًالطلب

 مجاالت عمل ادائية أمن المعلومات .7

المعلوماتًفيًالجامعة،ًوتتلخصًمجالتً شئونًتكنولوجيًا أمنًالمعلوماتًمنًأهمًالدوائرًفيًإدارًة تعتبرًدائرًة
 عملهاًبماًيلي:

ًهاًشبكةًوأنظمةًالجامعة.إدارةًوتقييمًالمخاطرًالتيًقدًتتعرضًل .أ
ًالتحديثاتًالدوريةًللبرامجًواألنظمةًوسدًالثغراتًاألمنية. .ب
منًالفيروساتًوالجدًر .ج )برامجًالحمايًة لألجهزًة األمنيًة الحمايًة حزًم بًانمتابعًة وتحديثهًا ًاستمرار.الناريةً(
ً.األمنمتابعةًتطبيقًسياساتً .د
 ضمانًجودةًخدماتًتكنولوجياًالمعلومات. .ه

منًالنشرات،ًوالموادًوتشيرًالباحث أمنًالمعلوماتًعلىًالموقعًاللكترونيًللجامعةًتتضمنًعددًا ةًهنا،ًأنًدائرًة
ًنشراتً ًمثلًعرضًتقديميًحولًكلماتًالمرور، ًبأمنًالمعلومات، ًالخاصة ًوالعروضًالتقديمية التدريبية،

ومات.ًوتعتبرًبأمنًالمعلًبخصوصًأمانًالبريدًاللكتروني،ًوالنسخًالحتياطيًللملفات،ًومواضيعًأخرىًتتعلق
ًالباحثةًهذاًجزءًمنًالتوعيةًبأمنًالمعلوماتًفيًالجامعة.

كماًوجدتًالباحثةًعلىًالموقعًاللكترونيًللجامعةًجزءًخاصًبسياساتًأمنًالمعلوماتًالخاصةًبالنشرً
ًالمعلوماتحمايةًًوًأساليبًاجرائيةًوتقنيةًلوقايةًيستخدمًقسمًالنشرًاإللكترونياللكتروني،ًوالتيًذ كرًفيهاًأنً

ريقًط،ًوذلكًعنًبذلكًمنًقبلًأشخاصًغيرًمصرحًلهمعليهاًالشخصيةًمنًالضياعًأوًالسرقةًأوًالطالعً
ًوترىًالباحثةًأنًهذاًيدلًعلىًاهتمامًالجامعةًبسياساتًأمنًالمعلومات.ً.حفظهاًعلىًشكلًبياناتًمشفرة

 ب( - 6)ملحق  غزة -جامعة األزهي : ثانياً 

التربيةًوالتعليمًً–جامعةًاألزهر تعملًبإشرافًوزارًة هيًمؤسسةًأكاديميةًعامةًمنًمؤسساتًالتعليمًالعاليً، غزًة
ً.اتحادًالجامعاتًالعربية،ًواتحادًجامعاتًالعالمًاإلسالميالعالي،ًوهيًعضوًفيًالعديدًمنًالتحاداتًمثلً

ًاألزهرً) ًاللكترونيًالرسميًلجامعة ًبالموقع ًاستعانتًالباحثة ًفيhttp://www.alazhar.edu.psًوقد )
ًالحصولًعلىًالمعلوماتًالتاليةًعنًالجامعة.

 النشأة التاييخية للجامعة .1

بقرارًمنًسيادةًالرئيسًالشهيدًياسرًعرفات.1991ًًغزةًفيًمطلعًسبتمبرًمنًالعامًً-أ سستًجامعةًاألزهرً
تم1992ًًوهماًكليةًالشريعةًوالقانونً)الحقوقًحاليا(ًوكليةًالتربية.ًوفيًالعامًبدأتًالجامعةًبكليتينًفقطً

إنشاءًأربعًكلياتًأخرىًوهيًالصيدلة،ًالزراعة،ًاآلدابًوالعلومًاإلنسانية،ًوتبعهمًإنشاءًكليةًالقتصادًوالعلومً

http://www.alazhar.edu.ps/
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زةًفيًعامًبًبشريًفيًقطاعًغاإلداريةًوكليةًالعلومًالطبيةًالتطبيقية.ًوقدًتمي زتًالجامعةًبإنشاءًأولًكليةًط
وفيًعاًم1991 واستمراراا2001ًًً، المعلوماتً. فيًالجامعةًوهيًكليةًالهندسةًوتكنولوجيًا أنشئتًالكليةًالعاشرًة

كليةًالدكتورًحيدرًعبدًالشافيًلطبًاألسنان،ًوأعادتًتفعيلًكلية2007ًًلتطورها،ًأنشأتًالجامعةًفيًعامً
ً.2009ًًالشريعةًبالجامعةًفيًعامً

 يؤيةال .2

ً،ًوالرقمية؛ًلتكونًضمنًالجامعاتتسعىًإلىًالتميز،ًواإلبداعًجامعةًاألزهرتتلخصًرؤيةًجامعةًاألزهرًبأنً
وعربياًا لإلشعاعًالعلمي،ًوالبحثي،ًوالتنمويًللمجتمعًالفلسطينيًاًودولياا،المرموقةًفلسطينياًا لمبنيًولتكونًمركزاًا

 علىًالجودةًالشاملةًوالتحسينًالمستمر.

 اليسالة .3

ًبأنً ًاألزهر ًجامعة ًتهدفًإلىًتلبيةًتتلخصًرسالة ًغيرًربحية، ًمستقلة ًتعليم ًاألزهرًهيًمؤسسة جامعة
احتياجاتًالمجتمعًالفلسطينيًوالعربيًمنًمواردًالبشريةًالمؤهلةًفيًالتخصصاتًالمعرفيةًالمختلفة،ًوالبحوثً

المحافظةًاًالمعلوماتًوالتصالت،ًًوالعلميةًالتطبيقية،ًوالتنميةًالمستدامةًمعًالتركيزًعلىًتوظيفًتكنولوجي
واللتزامًبحكمً علىًأصالةًالتراثًالعربيًاإلسالميًواللتزامًبمبادئًحقوقًاإلنسانًالتيًتشملًالعدالةًوالمساواًة

 ًالقانونًوالشفافيةًوالتسامحًوالحترامًوعدمًالتميزًوالتنوعًوالشراكةًألصحابًالمصلحة.

  جامعةاالستياتيجية لل هادافاأل .4

 يوجدًلدىًالجامعةًخمسةًأهدافًاستراتيجية،ًتتلخصًبماًيلي:

تطويرًقدراتًالطاقمًاألكاديميًواإلداريًوالعملياتًاإلداريةًالمساندةًللبرامجًالتعليميةًوالبحثًالعلميً .أ
 وخدمةًالمجتمع.

عليميةًذاتًتتطويرًالبرامجًاألكاديميةًلتلبيةًاحتياجاتًالعملًالفلسطينيًوالعربيًمنًخاللًخلقًبيئةً .ب
ًجودةًعالية.

المساهمةًفيًتحسينًمستوىًالمعرفةًكأساسًلصنعًالسياساتًحولًتطويرًجامعةًاألزهرًوالتنميةً .ج
ًالمستدامةًللمجتمعًالفلسطيني.

ًوالعملً .د ًوالبحثية ًالخدماتًالستشاريةًوالتدريبية ًبالمجتمعًالفلسطينيًمنًخاللًتقديم ربطًالجامعة
ًالتطوعي.

ليةًلجامعةًاألزهرًوتعزيزًقدراتهاًعلىًالوصولًإلىًمصادرًالتمويلًالفلسطينيةًتحسينًالعالقاتًالدًو .ه
 والعربيةًواإلسالميةًوالدولية.

ً
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 النظام األكااديم  .5

تمنحًالجامعةًدرجةًالبكالوريوسًفيًالعديدًمنًالتخصصاتً تعتمدًالجامعةًاإلسالميةًنظامًالساعاتًالمعتمدةً.
ًالكليات ًوهذه ًلكلياتًالجامعة، ًًالتابعة ًالتربية،ًهي: ًاإلدارية، ًوالعلوم ًالقتصاد ًاإلنسانية، اآلدابًوالعلوم

الحقوق،ًالعلوم،ًالزراعةًوالبيئة،ًالهندسةًوتكنولوجياًالمعلومات،ًالدكتورًحيدرًعبدًالشافيًلطبًاألسنان،ً
ًوالشريعة ًالصيدلة، ًالتطبيقية، ًالطبية ًالعلوم ًالماجستيرًفيًمجمًوً.الطب، ًتمنحًالجامعةًدرجة ةًمنًعكما

ً.التخصصاتًمنهاًتخصصًإدارةًاألعمال

 ادائية تكنولوجيا المعلومات ي  الجامعة .6

ً ًاألزهر ًجامعة ًالمعلوماتًفي ًتكنولوجيا ًأنشئتًدائرة ًعام ًخدماتًتكنولًو2001ًفي ًكافة ًتقديم ياًجبغية
ًوضع ًأهدافها ًأهم ًمن ن ًوا  ًللطالب. ًباإلضافة ًواإلدارية، ًاألكاديمية ًالهيئتين طًالخطًالمعلوماتًألعضاء

وكلياتًالجامعة المعلوماتًفيًدوائًر يتعلقًبتكنولوجيًا مًا كًل إلدارًة وبحسبًالهيواآللياتًالعلميًة التنظيميةًً. كليًة
 للجامعة،ًفإنًالدائرةًتتبعًرئيسًالجامعةًبشكلًمباشر.

ًوتتلخصًمهامًهذهًالدائرةًفيماًيلي:
ًفيًالجامعة.ًحتياجاتًلتطويرًتكنولوجياًالمعلوماتالوضعًالخططًوتحديدًً .أ
ًاإلشرافًعلىًإنشاءًمراكزًومختبراتًوشبكاتًالحاسوبًبالجامعةًوصيانتهاًوتطويرها.ً .ب
اإلشرافًعلىًبرمجةًأنظمةًالمعلوماتًالحاسوبيةًلكلياتًودوائرًومراكزًالجامعة،ًوتطويرهاًلتلبيةًً .ج

ًلمتغيرة.لًااحتياجاتًالعم
ًبوابً .د ًتمث ل ًالتي ًللجامعة ًاللكترونية ًالبوابة ًوالخدماتًاإللكترونيةًتطوير ًالجامعة ًلموقع ًالدخول ة

ًالمختلفة.
ًاإلشرافًعلىًتشغيلًوصيانةًأجهزةًالخوادمًالرئيسيةًوتحديثهاًوتطويرهاًبشكلًدائم.ً .ه
اإلشرافًعلىًشبكةًالجامعةًوتوفيرًخدماتًالشبكةًالعنكبوتيةًبالجامعةًلجميعًمختبراتًالجامعةًً .و

 دارية.ومكاتبًأعضاءًالهيئتينًالتدريسيةًواإل
 .اإلشرافًعلىًكافةًأجهزةًالحاسوبًواألجهزةًاللكترونيةًفيًالجامعةًومتابعةًصيانتهاًباستمرارً .ز
 إعدادًالمواصفاتًألجهزةًالحاسوبًواألجهزةًاللكترونيةًالتيًتحتاجهاًالجامعة.ً .ح
 وضعًالمواصفاتًألنظمةًالحاسوب،ًالبرمجيات،ًالتطبيقاتًالمختلفةًالمستخدمةًفيًالجامعة.ً .ط
ًيخصًً .ي ًما ًالمختبراتًوكل ًالحاسوبًوأجهزة ًوالفحصًألجهزة ًالشراء ًلجان ًأعمال ًفي المشاركة

 تكنولوجياًالمعلومات.
 اإلشرافًعلىًسالمةًوأمنًالبياناتًوالمعلوماتًفيًالجامعة.ً .ك
 .اإلشرافًعلىًقواعدًالبياناتًالخاصةًبالجامعةً .ل
ًطبيعةًعملهم.عقدًدوراتًتدريبيةًلإلداريينًفيًالجامعةًبماًيتوافقًمعًً .م
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  ج( - 6حق )مل : جامعة القادس المفتوحةثالثاً 

جامعةًالقدسًالمفتوحةًهيًمؤسسةًأكاديميةًعامةًمنًمؤسساتًالتعليمًالعالي،ًتعملًبإشرافًوزارةًالتربيةً
مثلً والدوليًة منًالتحاداتًالعربيًة فيًالعديًد بعضويًة الجامعًة تتمتًع العاليً. اآلوالتعليًم للجامعاتًسيويًالتحاًد

ًًوالمفتوح ًالفضاءًالرقميًالمفتوحًلحوضًالبحرًاألبيضًالمتوسطة، ًبالممنظمة ًاستعانتًالباحثة ًوقد وقعً.
(ًفيًالحصولًعلىًالمعلوماتًالتاليةً/http://www.qou.eduاللكترونيًالرسميًلجامعةًالقدسًالمفتوحةً)

ًعنًالجامعة.

 ييخية للجامعةالنشأة التا .1
هي:ًمرحلةًالتخطيط،ًمرحلةًإعدادًالمناهجًوالمقررات،ًثمًًومرتًنشأةًجامعةًالقدسًالمفتوحةًبثالثًمراحلً

ً.مرحلةًالوجودًالفعليًعلىًأرضًفلسطين

 ميحلة التخطيط الميحلة األولى: .أ
منًاحتياجاتًالشعبًالفلسطينيًللتعليمًالعاليًوبطلبًمنًًانطالقا1975ًبدأًالتفكيرًفيًإنشاءًالجامعةًعامً

ملتًعامًكمنظمةًالتحريرًالفلسطينيةًقامتًمنظمةًاليونسكوًبإعدادًدراسةًالجدوىًلمشروعًالجامعةًوالتيًاست
ًالمؤتمرًالعامًلليونسكو.ًوفيًعامًأقًو1980ً ًأقرًال1981ًرها نًألًإمجلسًالوطنيًالفلسطينيًالمشروع،

ً.م1985حًالسرائيليًللبنانًحالًدونًالمباشرةًفيًتنفيذهًحتىًالعامًظروفًالجتيا

 الميحلة الثانية: ميحلة إعادااد المناهج .ب
مقرًمؤقتًللجامعةًفيًعمانًبموافقةًرسميةًمنًًتمًافتتاح،ًحين1985ًفيًأواخرًالعامًًهذهًالمرحلةًبدأت

علىًإعدادًالخططًالدراسيةًوالكليات1991ًً-1985وزارةًالخارجيةًاألردنية،ًوقدًتركزًالعملًخاللًالفترةًبينً
والوسائطًالتعليميةً الكتبًالطالبيًة المطبوعةً، وخاصًة التعليميةً، نتاجًالمواًد وا  فيهًا التخصصاتًالعلميًة واعتماًد

ً .المساندةًخاصةًالسمعيةًوالبصرية

  الميحلة الثالثة: ميحلة التنفيذ .ج
ًالتعليميةًفيًفلسطينًمتخذةًمنًمدينةًً،ًحيثًباشرتًالجامعة1991فيًعامًًهذهًالمرحلةًبدأت خدماتها

جتًالجامعةًدًخرً .ًوقاسيةًفيًالمدنًالفلسطينيةًالكبرىالقدسًالشريفًمقراًرئيساًلهاًوأنشأتًفروعااًومراكزًدًر
.ًكانتًهذهًالمرحلةًفيًغايةًالصعوبة،ًحيثًشهدتًمنذًبدايةًميالدها1997ًالكوكبةًاألولىًمنًطلبتهاًعامً

ًالًعلىًأرضًفلسطين ًالتيًتفجرتًضد ًالفلسطينية ًالشعبية ًالنتفاضة يًفيًالعامًحتاللًاإلسرائيلتعاظم
،ًكماًعانتًمنًأثارًحربًالخليجًالتيًتسببتًفيًحدوثًأزماتًماليةًلهاًفيًأحلكًالظروفًالسياسية1987ً

 .قتصاديةًللشعبًالعربيًالفلسطينيوالجتماعيةًوال

 اليؤية .2
 تحقيقًالريادةًوالتمي زًمحليااًوعربيااًفيًمجالًالتعليمًالجامعيًالمفتوح.ًتسعىًجامعةًالقدسًالمفتوحةًإلى

http://www.qou.edu/
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 اليسالة .3
عدادًخريجينًمؤهلينًلتلبيةً تعملًالجامعةًعلىًتقديمًالخدماتًالتعليميةًوالتدريبيةًوفقًفلسفةًالتعلمًالمفتوح،ًوا 

ًأح ًوفق قليمياا ًوا  ًمحلياا ًالمنافسة ًعلى ًوقادرين ًالعمل، ًوسوق ًالمجتمع ًالعلميةًحاجات ًالمستجدات دث
والتكنولوجية،ًوتعملًعلىًتعزيزًدورًالبحثًالعلميًوالتطويرًوالتفاعلًمعًالمجتمع،ًمساهمةًبذلكًفيًتحقيقً

 .التنميةًالمستدامة،ًمراعيةًالجودةًالشاملة

 لجامعةاالستياتيجية لهاداف األ .4

ًتسعىًالجامعةًلتحقيقًمجموعةًمنًاألهدافًالستراتيجية،ًوهيًكماًيلي:

عدادًالمقرراتًاللكترونية.ت .أ  عزيزًالتعلمًاللكترونيًبمختلفًمتطلباتهًالتكنولوجيةًوالتدريبية،ًوا 
ًكفاياتً .ب ًوتطوير ًحاجاتًالمجتمع ًتلبي ًوفتحًتخصصاتًجديدة ًالمختلفة ًالكلياتًبجوانبها تطوير

 الهيئاتًاألكاديميةًواإلدارية.
 معة.ودعمًالحريةًاألكاديميةًوالفكريةًفيًالجاًتشجيعًالبحثًالعلميًواإلنتاجًواإلبداعًوالتميزًالفكري .ج
 تنميةًمواردًالجامعةًالماليةًوتنويعًمصادرهاًوتحسينًكفاءةًوفاعليةًاألنظمةًالماليةًللجامعة. .د
دارةًالتمي زًوتوكيدًالشفافيةًفيًجمعًعملياتًالجامعةً .ه تعزيزًوتطويرًممارساتًإدارةًالجودةًالشاملةًوا 

 وتطويرها.
ً .و ًالبيئة ًوالتعل مًتحسين ًالتعليم ًجودة ًالذيًيدعم ًبالشكل ًالخدماتًالطالبية ًوبيئة ًوالتعلمية التعليمية

 بالجامعة.
 تعميقًوترسيخًاألبعادًالثقافيةًومضامينًالمسئوليةًالمجتمعيةًضمنًعملياتًالجامعة. .ز
 التوسعًفيًتوظيفًالتكنولوجياًالمتطورةًفيًإدارةًنشاطاتًالجامعةًالمختلفة. .ح

 األكااديم النظام  .5
تعملًالجامعةًعلىًتقديمًالخدماتًالتعليميةًوالتدريبيةًوفقًفلسفةًالتعليمًالمفتوح.ًًتسعىًالجامعةًإلعدادًطلبةً
يتمتعونًبالمهاراتًوالمعارفًالكافيةًلخوضًسوقًالعمل.ًكماًوتضمًالجامعةًكلياتًمختلفةًوهي:ًالتكنولوجياً

ًعيةًواألسرية،ًاإلعالم،ًالعلومًاإلداريةًوالقتصادية،ًالتربية.والعلومًالتطبيقية،ًالزراعة،ًالتنميةًالجتما

 قطاع غزة –جامعة القادس المفتوحة  .6
يوجدًللجامعةًخمسًفروعًموزعةًعلىًمحافظاتًقطاعًغزة،ًباإلضافةًلوجودًمكتبًلنائبًالرئيسًلشئونً

ًالقطاعًيديرًشئونًالفروع.
ً
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 :ييوع جامعة القادس المفتوحة ي  قطاع غزة  .أ

ًسًفروعًلجامعةًالقدسًالمفتوحةًفيًقطاعًغزة،ًوهذهًالفروعًموزعةًكماًيلي:يوجدًخم

 :وهوًأولًفرعًتعليميًتؤسسهًالجامعةًفيًقطاعًغزة1992ًتأسسًفرعًغزةًالتعليميًعامًًييع غزة. 
 2001امً:ًتمًافتتاحًمقرًالجامعةًفرعًشمالًغزةًفيًالعييع شمال غزة.ً 
 2002عامًافتتاحًالمركزًالتعليميًفيًالوسطىً:ًتمًييع الوسطى.ً 
 م،ًوتحولًإلىًفرعًفيًالعام1999ًعامًًفيًمحافظةًخانيونسًالمركزًتمًتأسيس:ًييع خانيونس

 .2011/2012الدراسيً
 :م2001/2002فيًبدايةًالفصلًالدراسيًًاًاالفرعًرسميًتمًافتتاح ييع ييح. 

 :مكتب نائب اليئيس لشؤون قطاع غزة .ب

لتحقيقًأهدافهاًًالجامعةفيًإطارًسعيً،ًوذلك2002ًأنشأتًالجامعةًمكتبًخاصًلهاًفيًغزةًفيًالعامً
وتطويرًخدماتهاًوأسلوبًأدائها،ًومواكبةًكلًالقضاياًالمتعلقةًبالطلبةًالملتحقينًبالجامعةًمنًأبناءًقطاعًغزة،ً

يًكافةًروعًالجامعةًبالقطاعًوالمنتشرةًفبعدًاإلقبالًالمتزايدًمنًقبلًالملتحقينًمنًالطلبةًفيًكافةًفًوخاصة
المكتبًكحلقةالمحافظات يعملًهذًا والمجتمعًًً. والطلبةًفيًقطاعًغزةً، بكافةًإداراتهاً، وصلًبينًرئاسةًالجامعًة

أفضلً وذلكًلتسهيلًالتواصلًوتقديًم أوًغيرًمباشرةً، بطريقةًمباشرًة بكلًمؤسساتهًوشرائحهً، المحليًبشكلًعاًم
ًدين.ًحتياجاتًالمستفيالخدماتًبشكلًيلبيًا

ًللمستوياتًاإلداريةًفيًم ًيليًعرضاا تبًنائبًرتبطًمك،ًحيثًيكتبًنائبًالرئيسًلشؤونًقطاعًغزةوفيما
بشكلًمباشرًمعًمكتبًرئيسًالجامعة،ًوتتبعًمكتبًنائبًالرئيسًخمسةًفروعًمنتشرةً الرئيسًلشؤونًقطاعًغزًة

ً.فيًمحافظاتًالقطاعًكافة

ً:مكتبًنائبًالرئيسًلشؤونًقطاعًغزةمستوياتًاإلداريةًفيًال

 ًة.تبًشؤونًالطلبةًالتابعًلعمادةًشؤونًالطلبةًبالجامعمك
 مكتبًالقبولًوالتسجيلًوالمتحاناتًالتابعًلعمادةًالقبولًوالتسجيلًوالمتحاناتًبالجامعة. 
 بالجامعة.ًالدائرةًالمالية 
 ةمكتبًالعالقاتًالعامةًالتابعًلدائرةًالعالقاتًالعامةًبالجامع. 
 بالجامعة.ًالقسمًالهندسي 
 لجنةًاللوازمًوالمشترياتًالتابعةًلدائرةًاللوازمًوالمشترياتًبالجامعة. 
 مكتبًتكنولوجياًالمعلوماتًوالتصالتًالتابعًلمركز ICTC بالجامعة. 
 مكتبًالمواردًالبشريةًالتابعًلدائرةًالمواردًالبشريةًبالجامعة. 
 امعةمكتبًالجودةًالتابعًلدائرةًالجودةًبالج. 
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 مركزًالتعليمًالمستمرًوخدمةًالمجتمع. 
 بالجامعة.ًمكتبًالديوان 

  (ICTC) واالتصاالتميكز تكنولوجيا المعلومات  .7
بقرارًمنًمجلسًالجامعة،ًوهوًمنًأهمًالمراكز1998ًًتأسسًمركزًتكنولوجياًالمعلوماتًوالتصالتًعامً

نًوالتصالت.ًًيعتبرًالمركزًهوًالمسؤولًعالتيًتخدمًالجامعةًحيثًأنهًالمتخصصًبتكنولوجياًالمعلوماتً
التطويرًالتقنيًوحوسبةًأعمالًالجامعةًاإلداريةًواألكاديميةًوالماليةًواإلنتاجية.ًًيوف رًالمركزًقنواتًاتصالً
مستقرةًوموثوقةًوذاتًسرعةًعاليةًفيًنقلًالبياناتًوتبادلهاًبينًفروعًالجامعةًالمختلفةًعبرًالشبكةًالحاسوبيةً

ًتيًتحتضنها.الضخمةًال

ًوينقسمًالمركزًلألقسامًالتالية:

عومةًإنشاءًبنيةًتكنولوجيةًمتكاملةًومد:ًيعملًعلىًقسم هنادسة األنظمة والبنى التحتية للتكنولوجيا .أ
علىًنقلًالمعلوماتًبأنواعهاًالمتعددة،ًلخدمةًمجتمعًالجامعةًوالمهتمينًًولديهاًالقدرةفني ااًلتكونًقويةً

اتًاإللكترونيةًفيًفروعًالجامعةًكافةًمنًخاللًشبكةًحاسوبًمتكاملةًمنًخارجه،ًوتوفيرًالخدم
ً.وقوية

رًتطويرًأنظمةًمحوسبةًذاتًواجهاتًسهلة،ًلتيسي:ًمهمتهًالرئيسيةًتكمنًفيًقسم هنادسة البيمجيات .ب
ً. أعمالًموظفيًالجامعةًومهامهمًفيًكافةًالمجالتًاإلداريةًواألكاديميةًوالفنية

لفةًفيًمجالًأقلًتكبجودةًوفعاليةًًوذاتًتدريبيةًالبرامجًالتوفيرً يعملًعلىقسم التادييب والتطويي:  .ج
تكنولوجياًالمعلوماتًوالتصالتًلتلبيةًالحتياجاتًالتدريبيةًلموظفيًالجامعةًوطالبهاًوجميعًأفرادً

 .المجتمعًالفلسطينيًومؤسساته
كنولوجياًولًتحسينًاستخدامًالتحًرسالتهاتتمحورً:ًوحادة تكنولوجيا التعليم االلكتيون  والادعم الفن  .اد

القدسًالمفتوحة فيًجامعًة والتعل ًم بتقديمفيًالتعليًم اًً، اإللكترونيًبأفضًل خدماتًالتعلًم ،ًلمواصفاتكافًة
 وتطويرهاًباستمرار.

وهوًالقسمًالذيًيهتمًبأمنًالمعلوماتًوالشبكاتًفيًالجامعات،ًولكنهًقسم أمن المعلومات والشبكات:  .ه
 حتىًاللحظة.ماًزالًقيدًاإلنشاءً

 يابعا: نظم المعلومات اإلادايية ي  الجامعات

تتعددًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعات،ًومنًهذهًالنظمًماًيتشابهًفيًالجامعاتًالثالثة،ًومنهاًماًقدً
ًيتواجدًفيًجامعةًولًيتواجدًفيًأخرى،ًوذلكًتبعاًللنظامًالمعمولًبهًفيًكلًجامعةًمنًالجامعاتًالثالثة.
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،ًالبحثمحلًًالثالثةًبعضااًمنًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالرئيسيةًفيًالجامعاتفيًهذاًالبحثًًستتناولًالباحثة
ًالنظمًالخاصةًبالعملياتًاألساسيةًالتيًتتمًبالجامعات،ًإضافةًإلىًأنهاًموجودةًفيًالجامعاتً نظراًألنها

ًالثالثةًمحلًالبحث.ًوهذهًالنظمًهي:

حالةًالطالبًمنًلحظةًدخولهًإلىًالجامعةًوحتىًوًالنظامًالذيًيتابعًوه:ًنظام القبول والتسجيل .1
تخرجهًمنها،ًحيثًتعنىًبمتابعةًالعملياتًالخاصةًبالتسجيل،ًتقديمًالخدماتًالجامعيةًمنًكشوفً
وشهاداتًقيد،ًإصدارًشهاداتًالتخرج،ًإعدادًالتقاريرًالحصائيةًالخاصةًبالقبولًوالتسجيل،ًإصدارً

 ة.قوائمًأوائلًالطلب
ًفيهاًو نظام شئون الطلبة: .2 ًالذيًيتضمنًتوفيرًالخدماتًالطالبيةًلطالبًالجامعةًبما ًالنظام هو

 .تالقروضًوالمنحًوالمساعدا
الذيًيديرًكافةنظام شئون الموظفين:  .3 يًالجامعةًفًاإلداريينًواألكاديميينًشؤونًالموظفينًوهوًالنظاًم

 .الجامعةمنًملفاتًومعلوماتًتتعلقًبعملهمًووظائفهمًفيً
جميعًالحركاتًالماليةًفيًالجامعةًمثلًالقبضًوالصرفًومتابعةًيقومًالنظامًبمعالجةًنظام المالية:  .4

 .والقيد
ًالدرجاتًنظام الشئون األكااديمية:  .5 ًرصد ًمثل ًالجامعة ًفي ًاألكاديمية ًاألمور ًيعالج ًالذي النظام

 واعتمادهاًوترحيلهاًللطلبة.ً
يرًاستخراجًالعديدًمنًالتقاًر،ًًومتابعةًاللوازمًوالمشترياتهذهًالنظمًًمنًخاللًيتمنظم المشتييات:  .6

 .فيًتسييرًالعملًعلىًأكملًوجهًأمنائهاالتيًتساعدً
ًكتبًودورياتًومشاريعًتخرج،ًمكتبةًالجامعةًمنبياناتًوهوًالنظامًالذيًيديرًكافةًنظام المكتبة:  .7

صدارًفيًالمكتبة،ًًالستعارةباإلضافةًلتنظيمًعملياتً  .براءةًالذمةًللطلبةوا 
 اليابع ملخص المبحث

معةًغزة،ًجاً–الجامعةًاإلسالميةً)ًالجامعاتًالثالثةًمحلًالبحثألقتًالباحثةًالضوءًفيًهذاًالمبحثًعلىً
،ًنهميخيةًلكلًم.ًحيثًاستعرضتًالباحثةًالنشأةًالتاًر(قطاعًغزةً–غزة،ًوجامعةًالقدسًالمفتوحةًً–األزهرً

لىً.ًكماًوألقتًالضوءًأيضااًع،ًونظامهاًاألكاديميأهدافهاًالستراتيجيةإلضافةًلرؤيةًالجامعة،ًرسالتها،ًبا
ًًوحداتًومراكزًتكنولوجياًالمعلوماتًفيًهذهًالجامعات،ًوأهمًاألدوارًالتيًتؤد يها.

ها:ًنظامًومنًالجامعاتفيًًالرئيسيةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةلمحةًعنًواختتمتًالباحثةًالمبحث،ًباستعراضً
ًالمالية،ًنظامًالش ًنظام ًنظامًشئونًالموظفين، ًنظامًشئونًالطلبة، ًنالقبولًوالتسجيل، ظامًئونًاألكاديمية،

ًنظامًالمكتبة.ًالمشتريات،
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 الفصل الثان  ملخص

ث.ًحاستعرضتًالباحثةًفيًالفصلًالثانيًوالذيًيحملًعنوانً"اإلطارًالنظري"،ًالمفاهيمًالمتعقلةًبموضوعًالب
قس متًالباحثةًالفصلًألربعًمباحثًرئيسية.ًناقشتًفيًالمبحثًاألولًأمنًالمعلوماتًوالمفاهيمًالمتعلقةًبه،ً
بينماًناقشتًفيًالمبحثًالثانيًسياساتًأمنًالمعلوماتًوكلًماًيرتبطًبهاًمنًمفاهيم،ًوفيًالمبحثًالثالثً

ًالمبحثًاأل ًفي ًأما ًوفاعليتها. ًالمعلوماتًاإلدارية ًالجامعاتًناقشتًنظم ًعلى ًالضوء ًفألقتًالباحثة خير
ً.)اإلسالمية،ًاألزهر،ًالقدسًالمفتوحة(ًالبحثالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة،ًوبالتحديدًالجامعاتًالثالثةًمحلً

حيثًأنهاًاستعرضتًفيًالبدايةًمفهومًأمنًالمعلوماتًوسياساتًأمنًالمعلومات،ًوأوضحتًأنًسياساتًأمنً
لرئيسيةًوالهامةًألمنًالمعلومات،ًومنًث مًاستعرضتًأهمًالمفاهيمًالمتعلقةًبنظمًالمعلوماتًهيًأحدًاألبعادًا

المعلوماتًاإلدارية،ًوأشارتًإلىًالعالقةًالتيًتربطًسياساتًأمنًالمعلوماتًبنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوأهميةً
نهًمنًحث،ًحيثًأهذهًالسياساتًلنظمًالمعلوماتًاإلدارية.ًوفيًختامًالفصلًأشارتًالباحثةًإلىًمجتمعًالب

المهمًمعرفةًهيكليةًالجامعاتًمحلًالبحث،ًوأهدافها،ًونظامها،ًباإلضافةًلمعرفةًمراكزًووحداتًتكنولوجياً
ًالمعلوماتًفيها.
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 الادياسات السابقة: الفصل الثالث

 الثالثالفصل 
 الادياسات السابقة

 
 مقادمة

 المعلومات: الادياسات الت  تناولت أمن المعلومات وسياسات أمن أوالً 

 : الادياسات الت  تناولت نظم المعلومات اإلادايية وياعليتهاثانياً 

 ( بنظم المعلوماتأمن المعلوماتو  اتالادياسات الت  تناولت عالقة )سياسات أمن المعلوم: ثالثاً 

 : التعليق على الادياسات السابقةيابعاً 
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 مقادمة

المعلوماتًوسياساته،ًوكذلكًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًيوجدًالعديدًمنًالدراساتًالتيًتناولتًموضوعًأمنً
وفاعليتها.ًًاختلفتًهذهًالدراساتًفيًعدةًجوانبًمنها:ًأبعادًالدراسة،ًمجتمعًالدراسة،ًأدواتًالدراسة،ًوغيرً
ذلكًمنًالختالفاتًالتيًمي زتًهذهًالدراساتًعنًبعضهاًالبعض.ًًاطلعتًالباحثًعلىًالعديدًمنًالدراساتً

لغتينًالعربيةًواإلنجليزيةًذاتًالصلةًبموضوعًالبحث،ًوذلكًمنًخاللًزيارتهاًللمكتبات،ًوبحثهاًفيًالسابقةًبال
تًأنهاًوقدًانتقتًالباحثةًعدداًمنًهذهًالدراساتًوالتيًرأً،واعدًالبياناتًالبحثيةًالمختلفةالمواقعًاللكترونيةًوق

حث،ًسواءًالمتغيرًالمستقلً)سياساتًأمنًاألقربًلموضوعًالبحث،ًوذلكًمنًخاللًارتباطهاًمعًمتغيراتًالب
ًالمعلومات(ًأوًالمتغيرًالتابعً)فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية(،ًأوًكالهما.ً

ًالفصلًعلىًعدد فيًثالثةًمحاورًرئيسيةًوهيًكالتالي:ًالمحورًمصنف ةًًمنًالدراساتًالسابقةًيحتويًهذا
المستقل(،ًًغيروماتًوسياساتًأمنًالمعلوماتً)المتاألولًوتعرضًفيهًالدراساتًالتيًتناولتًموضوعًأمنًالمعل

ًالمحورًالثاني ً)المتغيرًًأما ًالمعلوماتًاإلداريةًوفاعليتها ًالدراساتًالتيًتناولتًموضوعًنظم فتعرضًفيه
الدراساتًالتيًربطتً)أمنًالمعلوماتًوسياساتًأمنًالمعلومات(ًعلىًالمحورًالثالثًًيحتويالتابع(،ًبينماً

 يًالتيًربطتًالمتغيرًالتابعًبالمتغيرًالمستقل.ًبنظمًالمعلومات،ًأ

مجتمعًلًوذلكًتبعاًاًأصنافالباحثةًالدراساتًفيًكلًمحورًمنًالمحاورًالثالثةًالسابقةًإلىًثالثةًًوتصن ف
فيًحينً دراساتًأجنبيةً. دراساتًعربيةً، دراساتًمحليةً، والتصنيفاتًهيًكالتاليً: الدراساتًًترتيبًيتمالدراسةً،

الباحثةًًل قتعوفقاًللتدر جًالتاريخيًللدراساتًمنًاألحدثًلألقدم.ًًوفيًختامًهذاًالفصلًًداخلًكلًتصنيف
ي زهًإلىًالجديدًالذيًسيضيفهًهذاًالبحثًومدىًتمًتشيرمدىًاستفادتهاًمنها،ًكماًًوتوضحعلىًهذهًالدراسات،ً
ًعنًالدراساتًالسابقة.

 المعلومات الادياسات الت  تناولت أمن المعلومات وسياسات أمن: أوالً 

 الادياسات السابقة المحلية .1
 (2015ادياسة )جواهي،  .أ

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

هدفتًهذهًالدراسةًإلىًمعرفةًعالقةًأخالقياتًاألعمالًبأمنًوحمايةًنظمًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةً
ًاسته ًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالثالثةًمحلًفيًقطاعًغزة. دفتًالدراسةًموظفيًوحداتًومراكزًتكنولوجيا

ًأقدمًوأكبرًً–غزة،ًجامعةًاألقصىًً–غزة،ًجامعةًاألزهرًً–الدراسةً)الجامعةًاإلسالميةً غزة(ًحيثًأنها
اتًدللةًذًالجامعاتًالموجودةًفيًقطاعًغزةًحسبًاحصائياتًالتعليمًالعالي.ًأشارتًالنتائجًإلىًوجودًعالقة

ًمنً ًبكل ًحيثًتمث لتًأخالقياتًاألعمال ًالمعلومات. ًنظم ًأخالقياتًاألعمالًوأمنًوحماية ًبين إحصائية
ًثقافةً ًاألخالقي، ًالسلوك ًقوانين ًوالتشريعات، ًواللوائح ًالقوانين ًاإلداري، ًالتنظيم ًالشخصية، )األخالقيات

إحصائيةًفيًتقديراتًالمبحوثينًللعالقةًبينًالمنظمة(.ًكماًتوصلتًالدراسةًإلىًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةً
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أخالقياتًاألعمالًوأمنًوحمايةًنظمًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًتعزىًللمتغيراتً)الجنس،ًالعمر،ً
المسمىًالوظيفي،ًسنواتًالخدمة،ًالدوراتًالتدريبية(،ًبينماًوجدتًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًتعزىًلمتغيرً

ًوقًلصالحًالجامعةًاإلسالمية.الجامعة،ًوكانتًهذهًالفًر

 (2013ادياسة )الصاحب،  .ب
 الخليل( -سياسة أمن المعلومات ي  الجامعات: حالة ادياسية )جامعة بوليتكنك يلسطين 

هدفتًالدراسةًإلىًتقديمًعرضاًعنًأهميةًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعات،ًكماًعرضتًأهمًالتهديداتًالتيً
واألسبابًالتيًتجعلًالجامعاتًأكثرًعرضةًلهذهًالتهديدات.ًوقدًتواجههاًأنظمةًالمعلوماتًفيًالجامعات،ً

توصلتًالدراسةًإلىًأنهًنظرااًألهميةًنظمًالمعلوماتًفيًتسييرًالعملياتًاليوميةًللجامعةًفإنًعلىًالجامعةً
جراءاتًوضوابطًمتعلقةًبأمنًالمعلوماتً إيالءًأهميةًكبيرةًلحمايةًالمعلوماتًلديها.ًكماًأنًوجودًسياساتًوا 
يساهمًفيًتأمينًتكاملًوسريةًوخصوصيةًوتوافرًالبيانات،ًوتساهمًفيًتقديمًالخدماتًالجامعيةًبجودةًعالية.ً
كماًوخلصتًالدراسةًإلىًضرورةًوجودًوثيقةًلسياسةًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعات،ًمتبوعةًبمجموعةًمنً

جبًأنًلسياساتًفيًالجامعة،ًوأنهًياإلجراءاتًوالتعليماتًالتيًيجبًأنًيلتزمًبهاًكافةًالمستفيدينًمنًهذهًا
تراجعًهذهًالسياساتًعندًالضرورةًومرةًواحدةًسنوياًعلىًاألقل.ًكماًأشارتًالدراسةًإلىًأنًأهمًالمخاطرً
التيًيمكنًأنًتواجهًنظمًالمعلوماتًفيًالجامعةًتتمث لًفيًكلًمن:ًتطبيقاتًالنترنتًوقواعدًالبيانات،ًالبريدً

عًواألجهزة،ًكلماتًالسر،ًالنسخًالحتياطي.ًوأوضحتًالدراسةًإلىًأنهًيجبًأنًاللكتروني،ًالشبكة،ًالمواق
،ًوأنهًمنًالضروريًإنشاءًوحدةًتهتمًبأمنًالمعلوماتًفيًياساتًبناءًعلىًالمخاطرًالمحددةتتمًصياغةًالس

ًالجامعة.ً
 (2013ادياسة )التوم،  .ج

 لة ادياسية على الجامعة اإلسالمية بغزةحا –ي  ضوء تكنولوجيا الشبكات  واالتصاالتإاداية أمن المعلومات 

هدفتًالدراسةًإلىًالتعرفًعلىًإدارةًأمنًالمعلوماتًوالتصالتًفيًضوءًتكنولوجياًالشبكاتًفيًالجامعةً
اإلسالميةًفيًغزة.ًوقدًتوصلتًالدراسةًإلىًعددًمنًالنتائج،ًومنًأهمهاًوجودًعالقةًذاتًدللةًاحصائيةً

ومستوىًإدارةًأمنًالنظامًمنًوجهةًنظرًمجتمعًالدراسةًمرتبطةًبالكوارثًًبينًمخاطرًالتكنولوجياًالمحيطة
ًًو ًمثلًانقطاعًمصادرًالطاقة ًمثلًالطبيعية ًالحرائقًوالكوارثًالمتعمدة ًالتحًالحتاللهجوم تيةًعلىًالبنية

ماتًًواألساسيةًلتكنولوجياًالمعلوماتًوالتصالت.ًًكماًتوصلتًلوجودًأثرًهامًللتكنولوجياًعلىًأمنًالمعل
.ًوأشارتًنتائجًالدراسةًإلىًقلةًخبرةًالعاملينًفيًبرامجًأمنًالمعلوماتًوسياساتًأمنًالمعلومات،ًوالتصالت

وقلةًوعيًالعاملينًوقلةًتدريبهمًبالمواضيعًالخاصةًبأمنًالمعلومات.ًوخلصتًالنتائجًإلىًأنًمنًالمخاطرً
يرًالسرًوعدمًوجودًسياسةًواضحةًبخصوصًتغيًالرئيسيةًالتيًتواجهًالعاملين،ًاشتراكًالعاملينًفيًكلمات

وأشارتًالدراسةًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراءًعينةًالدراسةًحولًًكلمةًالسرًبشكلًدوري.
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إدارةًأمنًالمعلوماتًوالتصالتًفيًضوءًتكنولوجياًالمعلوماتًوالتصالتًتعزىًلمتغيراتً)الجنس،ًالعمر،ً
ًلعلمي(،ًبينماًأشارتًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًتعزىًلمتغيرًسنواتًالخبرة.المركزًالوظيفي،ًالمؤهلًا

 (2013ادياسة )الادنف،  .اد
 واقع إاداية أمن نظم المعلومات ي  الكليات التقنية بقطاع غزة وسبل تطوييها

العاملينًًواستهدفتًغزة. بقطاع التقنية الكليات في المعلومات نظم أمن إدارة واقع معرفة إلى الدراسة هدفت
الدراسةًخمسةًأبعادًألمنًنظمًالمعلوماتًوهيًكالتالي:ًًاستعرضتًعلىًنظمًالمعلوماتًفيًالكلياتًالتقنية.

حمايةًالبنيةًالتحتيةًلنظمًالمعلومات،ًسياساتًأمنًالمعلومات،ًالتحكمًبالوصولًلنظمًالمعلومات،ًاإلجراءاتً
أهمهاًتوفرً النتائج من إلىًمجموعة التنظيمية،ًالتعهيدً)الستعانةًبالمصادرًالخارجية(.ًًتوصلتًالدراسة

التحتيةًلنظمًالمعلوماتًفيًالكلياتًالتقنيةًبدرجةًمتوسطة،ًوأنًاإلداراتًالعلياًللكلياتًالتقنيةًتدركًالبنىً
 أسس على ومطبقة بها معمول سياسات منًالكليات أي في يوجد ل أنه إل المعلومات أمن أهميةًسياسات

اًأنهًلمعلوماتًفيًالكلية،ًكمكماًتوصلتًإلىًأنًموظفيًالكلياتًليسًلديهمًمعرفةًبسياساتًأمنًاًواضحة،
منًالسياساتًغيرًالمكتوبةًوالتيًلًيعلمًبهاًالموظفًولًيعيًتفاصيلها.ًًتطبقًبعضًالكلياتًالتقنيةًجزءاًا

وأظهرتًالنتائجًأنًسياساتًأمنًالمعلوماتًهيًمؤثرًفاعلًفيًإدارةًأمنًنظمًالمعلومات.ًكماًأشارتًنتائجً
يًاتًفحصائيةًفيًآراءًعينةًالدراسةًحولًواقعًإدارةًأمنًنظمًالمعلومالدراسةًإلىًوجودًفروقًذاتًدللةًا

تعزىًلمتغيراتً)الكلية،ًسنواتًالخبرة،ًالعمر،ًمستوىًالتدريب(،ًوكانتًالفروقًفيًًالكلياتًالتقنيةًبقطاعًغزة
ىًتعًزًسنةًفأكثر،ًبينماًأشارتًالدراسةًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائية50ًمتغيرًالعمرًلصالحًالفئةً

ًلمتغيراتً)المؤهلًالعلمي،ًوالتخصصًالعلمي(.
 ( 2011ادياسة )أبو كميل،  .ه

 الكتيونيا ي  المصايف العاملة بقطاع غزة المعادة البيانات حماية لهادف الاداخلية اليقابة أادوات تطويي

 في الكترونيااالمعدةً البيانات حماية بهدف الداخلية الرقابة أدوات تطور مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت
ًالمصارفً قطاع في العاملة المصارف ًفي ًالمطبقة ًالنظم ًأنواع ًأهم ًالتعرفًعلى ًهدفتًإلى ًكما غزة.

 مجموعة لىإ ولقدًتوصلتًالدراسة أوجدهاًاستخدامًهذهًالنظم. التي والمخاطر الفلسطينية،ًوأهمًالمشكالت
المصارفًحيثًأنًمعظمًالمصارفًفيًقطاعًغزةًفيً العاملين الداخليين نالمراقبي عدد قلة أهمها النتائج من

 كلمة في منًموظف أكثر اشتراك المخاطر منًأهم هيًفروعًوليستًمراكزًرئيسية.ًكماًأظهرتًالدراسةًأن
وأشارتًنتائجً معينة، ألداءًمهمات الرسمي الدوام بعد النظام خارج الملفات برامج بنقل للعاملين والسماح السر،

 إدخالًوتشغيل عملية في ومشددة صارمة رقابية إجراءات تطبيق المصارف إدارة على أنهًيجب الدراسةًإلى
ًاللكترونية.ً النظم ظل في والمعلومات البيانات واستخراج

ً
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 (2008ادياسة )تاية،  .و
 ي  يلسطين تكنولوجيا المعلومات شيكات ي  المعلومات أمن إاداية يعالية مادى

المعلومات شركات في المعلومات أمن إدارة فعالية مدى على إلىًالتعرف الدراسة هدفت  األراضي في تكنولوجيًا
العشرةً ومجالته ISO17799 معيار على الدراسة الفلسطينيةً)القدس،ًالضفةًالغربية،ًقطاعًغزة(.ًًاعتمدت

المعلوماتً)سياساتًأمنًالمعلومات،ًاألمنًالتنظيمي،ًتصنيفًاألصولً أمن نظم جودة مدى بقياس الخاصة
ضبطها،ًاألفرادًوأمنًالمعلومات،ًاألمنًالمكاني،ًإدارةًالشبكةًوالحواسيب،ًضبطًالوصولًلألنظمة،ًتطويرًًو

وصيانةًاألنظمة،ًتخطيطًاستمراريةًالعمل،ًالمتثالًللمتطلباتًالقانونية(.ًًوتوصلتًالدراسةًإلىًأنًجميعً
الدراسةًباس أمنًالمعلوماتًفيًشًرًثناءًاألمنًالتنظيميًتوث رتمجالتًأمنًالمعلوماتًقيًد كاتًعلىًفعاليةًإدارًة

ًالمعلوماتً ًفروقًبينًشركاتًتكنولوجيا ًلًيوجد ًوتوصلتًإلىًأنه ًكما ًالمعلوماتًالفلسطينية. تكنولوجيا
ًالمعلوماتًوأنظمةً ًأمنًالمعلوماتًمنًحيثًعمرًالشركةًفيًمجالًتكنولوجيا الفلسطينيةًفيًتطبيقًإدارة

فرادًوسنواتًالخبرةًلدىًاألفرادًومجالًالعملًالرئيسيًللشركةًوموازنةًاألمنًالتشغيلًالمستخدمةًومؤهالتًاأل
منًالشركاتًمحلًالدراسةًتمتلكًسياساتًأمنًمعلوماتًمعتمدةًً%78السنوية.ًوأشارتًنتائجًالدراسةًإلىًأنً

ًأشارتًإلىًأنًنسبةً ًبينما ً ًلدىًالعاملين. ًومعروفة ًالعليا ًيلتزمونًبسياسً%83منًاإلدارة اتًأمنًمنهم
أشارواًإلىًوجودًشخصًمسئولًعنًسياساتًأمنًً%65المعلوماتًويعتبرونهاًمهمةًإلدارةًأمنًمعلوماتهم،ًو

أشارواًإلىًوجودًعملياتًمراجعةًدوريةًللسياساتًبناءًً%80.5المعلوماتًومراجعتهاًفيًالشركة،ًفيًحينً
 علىًأيًتغييراتًجديدةًتحدثًفيًالشركة.

  الادياسات السابقة العيبية .2
  (2012ادياسة )الغثبي، والصبيح،  .أ

 حال أمن المعلومات ي  المملكة العيبية السعوادية

ديريًماستهدفتًالدراسةًهدفتًهذهًالدراسةًإلىًمعرفةًحالًأمنًالمعلوماتًفيًالمملكةًالعربيةًالسعودية،ً
راسةًعلىً.ًركزتًالد2011تقنيةًوأمنًالمعلوماتًفيًالمنظماتًالسعوديةًخاللًورشةًعملًخاصةًفيًعامً

عدةًمجالتًوهي:ًالوصولًإلىًالشبكة،ًسياساتًأمنًالمعلوماتًومعاييرها،ًإدارةًالمخاطر،ًالوعيًاألمني،ً
الثةًثومخاوفًومشاكلًأمنًالمعلوماتًوالهجماتًالفعلية.ًومنًأهمًالنتائجًالتيًتوصلتًإليهاًالدراسةًأنً

نًالنسبةًاألعلىًلذلكًكانتًمنًنصيبًالقطاعًأرباعًالمنظماتًالمشاركةًتمتلكًسياساتًألمنًالمعلومات،ًوأ
وتحديثً بمراجعًة اهتماًم إلىًوجوًد أشارتًالدراسًة كمًا القطاعًالخاصً. وأخيراًا القطاعًالحكوميً، يليًه العسكريً،

ًالسياساتًاألمنيةًلديها ًبينما ًالمخاطرًوالثغراتًاألمنية،ًكلًمنًأشارتًلوجودًضعفًفيً، عملياتًتقييم
نتائجًماًوتوصلتًال،ًوعمليةًتطبيقًمعاييرًأمنًالمعلومات.ًكعيةًفيًأمنًالمعلوماتعملياتًالتدريبًوالتًو

إلىًأنًأعلىًخمسةًمخاوفًفيًأمنًالمعلوماتًداخلًالمنظماتًالسعوديةًمنًاألعلىًلألقلًهيًكالتالي:ً
،ًنقصًاتعدمًاللتزامًبمعاييرًأمنًالمعلوماتًفيًالمنظمة،ًقلةًوجودًالعاملينًالمتخصصينًفيًأمنًالمعلوم
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الممارساتًالعمليةًالكافيةًلحمايةًالبيانات،ًغيابًالممارساتًالجيدةًفيًاختيارًكلمةًالسر،ًقلةًالدعمًالماليً
ًالمخصصًألمنًالمعلومات.ً

 (2011ادياسة )القيش ،  .ب
 قياس كفاءة سياسات أمن المعلومات. ادياسة حالة على شيكة ي  اإلمايات العيبية المتحادة

هدفتًالدراسةًإلىًتحليلًكيفيةًقياسًكفاءةًسياساتًأمنًالمعلوماتًالمطبقةًفيًالشركة،ًوالبحثًعنًاقتراحً
لتوضيحًكيفيةISO27004ًًلطريقةًمناسبةًلقياسًكفاءةًهذهًالسياساتًفيًالشركة.ًاستخدمًالباحثًمعيارً

فاءةًطريقةًمنهجيةًرسميةًلقياسًكقياسًكفاءةًسياساتًأمنًالمعلومات.ًًأوضحتًنتائجًالدراسةًبأنهًلًيوجدً
سياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالشركةًالم جرىًعليهاًالدراسة.ًًوأشارتًنتائجًالدراسةًبعدمًوجودًرضاًتامًمنً
الباحثًلقياسًالمخاطرً ًومنًالمعاييرًالتيًاستخدمهًا تدريبهمًعلىًأمنًالمعلوماتًفيًالشركةً. الموظفينًتجاًه

أمنًالمعلومات،ًقلةًالوعيًبأمنًالمعلومات،ًضعفًبرامجًالتدريبًوالتوعية،ًالتيًتؤديًلقلةًكفاءةًسياساتً
ًووجودًالختراقًوالهجومًعنًطريقًالفيروساتًبأنواعهاًالمختلفة.

 (2010وآخيون،   ،)نبادياسة  .ج
 المنظمات السعوادية ي  المعلومات أمن حول عملية ادياسة

 هذا في للحقائقًالسائدة أفضل فهم تحقيق على والعمل المعلومات أمن حالة استكشاف إلى الدراسة هدفت
رئيسيةً قطاعات السعودية.ًًتمتًالدراسةًعلىًمجموعةًمنًالمنظماتًفيًأربع العربية داخلًالمملكة المجال

 الدراسةًإلىًأهمية )القطاعًالخاص،ًقطاعًالبنوكًوالمصارف،ًقطاعًالدفاع،ًالقطاعًالحكومي(.ًوتوصلت
 المنظمات منًنصف أكثر أن الدراسة وبينت مناسبة، تحكم عوامل اتخاذ انضم في المعلومات أمن سياسة
السياسة.ًوحازً لتلك دورية لمراجعة تطبيقها،ًومنهمًمنًتعمد إلى تميل وغالبيتها المعلومات أمن سياسة تمتلك

ًا.امتالكااًلهقطاعًالدفاعًعلىًاألعلىًفيًامتالكًسياسةًأمنًمعلومات،ًبينماًكانًالقطاعًالحكوميًاألقلً
 (2008ادياسة )الزهيان ،  .اد

 آلياء مسحية ادياسة - مع مهاداداتها التعامل وسبل األمنية األجهزة ي  المعلومات نظم تطبيق مجاالت
  للمباحث المادييية العامة ي  والمعلومات اآلل  الحاسب إادايت  ي  العاملين

ًمع وسبل األمنية األجهزة في المعلومات نظم تطبيق مجالت على التعرف إلى الدراسة هدفت  التعامل
 المديرية في المعلومات،ًومعوقاتًتأمينًالمعلومات نظم تطبيق مجالت على التعرف خالل من مهدداتها،
ومدى العامة  المهددات، بتلك الموظفين وعي فيًالمباحث.ًًكذلكًالتعرفًعلىًتهديداتًنظمًالمعلوماتًفيهاً،
منها،ًأنًمنًأهمًالمهدداتً النتائج من عدد إلى الدراسة مهددات.ًًخلصتال تلك مع بالتعامل الكفيلة والسبل

التيًتهددًنظمًالمعلوماتًفيًالمديريةًالعامةًللمباحثًهيًتهاونًبعضًالموظفينًفيًالحفاظًعلىًكلماتً
 منًالمعوقات أن األمنية.ًكماًوتوصلتًالدراسةًإلىالسر،ًنسخًالبرامجًوالمعلومات،ًوعدمًكفايةًاإلجراءاتً

 سرعة مع مقارنة المكتوبة اإلجراءات تأخرًالعامة: المديرية في المعلومات نظم تأمين من تحد التي المهمة
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 في المتخصصة الكوادر المعلومات،ًوقلة أمن بخطورة بعضًالمستخدمين لدي الوعي التقني،ًونقص التغير
كفاءةًالتدريبًللعاملين،ًوعدمًوجودًًالعاملين،ًعدم بعض قبل من والالمبالة المعلومات،ًوعدمًالهتمام أمن

 نظم مهددات مع التعامل في جداًا المهمة السبل أن خططًوسياساتًأمنًمعلومات.ًكماًتوصلتًالدراسةًإلى
 لمنع فعالة حماية برامج واستخدام المعلومات نظم لحماية مقاومةًالفيروسات برامج استخدام هي المعلومات
كماًً.المعلومات أمن في متقدمة تدريبية دورات والمعلومات،ًوعقد البيانات على الختراقًوالتعدي محاولت

أضافتًالدراسةًإلىًأنًالتنبؤًبالمخاطرًاألمنيةًووضعًالخططًلمواجهتهاًيعتبرًمنًالمجالتًالمهمةًجدااً
ًلتطبيقًنظمًالمعلوماتًفيًالمديرية.

 (2008)القحطان ، ادياسة  .ه
ادياسة مسحية على منسوب  ميكز الحاسب اآلل  بالقوات  -مواجهتها مهادادات األمن المعلومات  وسبل 
 البحيية الملكية السعوادية باليياض

هدفتًالدراسةًإلىًالتعرفًعلىًمهدداتًاألمنًالمعلوماتيًوسبلًمواجهتهاًمنًخاللًالكشفًعنًمصادرً
هديداتًلتعرفًعلىًأشكالًالتمهدداتًاألمنًالمعلوماتيًبمركزًالحاسبًاآلليًبالقواتًالبحرية.ًباإلضافةًإلىًا

ًالمعلومات،ً ًمهدداتًاألمن ًلمواجهة ًالحديثة ًالتقنية ًاستخدام ًوالكشفًعنًمدىًفاعلية ًبالمركز، المحتملة
والمعوقاتًالتيًتحدًمنًهذهًالفاعلية.ًوقدًخلصتًالدراسةًإلىًأنًمصدرًالتهديدًالذيًيهددًاألمنًالمعلوماتيً

النترنتًبينماًتعتبرًانخفاضًكفاءةًالعاملينًمنًمصادرًالتهديدًًبدرجةًقويةًهوًعدمًضبطًالتصالًبشبكة
التيًتؤثرًبدرجةًضعيفة.ًكماًتوصلتًالدراسةًإلىًأنًاستخدامًالفيروسات،ًوسرقةًالمعلوماتًواختراقًالنظمً

ًايةةًالفيروساتًوبرامجًالحمحتعتبرًمنًأشكالًالتهديداتًالمحتملة.ًكماًوأشارتًالدراسةًإلىًأنًبرامجًمكاف
وكذلكًاستخدامًكلماتًالمرورًجميعهاًتسهمًبفاعليةًقويةًفيًمواجهةًمهدداتًاألمنًالمعلوماتيًبالمركز،ًكماً
أوضحتًنتائجًالدراسةًإلىًأنًمنًالمعوقاتًالمهمةًالتيًتحدًمنًفاعليةًاستخدامًالتقنياتًالحديثةًفيًمواجهةً

تدريبًيًابتكارًالفيروسات،ًبينماًيعتبرًنقصًالمهدداتًاألمنًالمعلوماتيًبدرجةًقويةًهيًالتطويرًالمتسارعًف
منًالمعوقاتًالتيًتؤثرًبدرجةًمتوسطة.ًًوأشارتًنتائجًالدراسةًإلىًأنًمنًالسبلًالمهمةًجداًلتطويرًقدراتً

ًالمركزًفيًمواجهةًمهدداتًاألمنًالمعلوماتي:ًدعمًاإلدارةًالعليا،ًوجودًخبراءًفيًأمنًالمعلومات.
 (                   2007)العوض ، ويينواد، ادياسة  .و

 عوامل نجاح تطبيق أمن المعلومات ي  المنظمات 

هدفتًالدراسةًإلىًاستكشافًوتعريفًعواملًنجاحًتطبيقًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسساتًوبشكلًخاصًفيً
ًفيًمجاليًتكنولوجياً ًالموظفينًذويًالخبرة ًنظر ًوذلكًمنًوجهة ًفيًسلطنةًعمان، المؤسساتًالحكومية

وأمنًالمعلومات.ًتوصلًالباحثًإلىًأنًعواملًنجاحًتطبيقًأمنًالمعلوماتًتتلخصًفي:ًالتدريبًالمعلوماتً
والتوعية،ًدعمًاإلدارة،ًميزانيةًأمنًالمعلومات،ًفرضًسلطةًتنفيذًالسياسات،ًرسالةًالمؤسسة.ًأوضحتًالنتائجً

ًالموظفي ًلتشجيع ًالعليا، ًالدارة ًمن ًيبدأ ًالمعلوماتًيجبًأن ًبأمن ًاليمان ًبقواعدًبأن ًالتزامهم ًولضمان ن
أنًوجودًرسالةً توفرًالميزانيةًالكافيةًلتطبيقًأمنًالمعلومات.ًكمًا وضرورًة واجراءاتًسياساتًأمنًالمعلوماتً،
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ًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسسة.ًبي نتً ورؤيةًواضحةًللمؤسسة،ًتؤديًإلىًسلوكًايجابيًمنًالموظفينًتجاه
بطةًمعًبعضهاًالبعض،ًومنًالصعبًأنًنعطيًاألولويةًلعاملًعلىًالنتائجًأنًالعواملًالمذكورةًجميعهاًمترا

ًحسابًاآلخر.ً

 الادياسات السابقة األجنبية .3
 (Hadjor & Gradasu, 2014)ادياسة  .أ

The Influence of Organizational Culture on Information Security Policy 
Success 

حثًنجاحًتطبيقًسياساتًأمنًالمعلومات.ًتكمنًفكرةًالبهدفتًالدراسةًإلىًتوضيحًدورًالثقافةًالتنظيميةًفيً
فيًاكتشافًكيفًيمكنًأنًتساعدًخصائصًالثقافةًالتنظيميةًبالتأثيرًبشكلًإيجابيًعلىًاألفراد،ًمماًيؤثرً
بشكلًإيجابيًعلىًنجاحًسياساتًأمنًالمعلومات.ًوتوصلتًالدراسةًإلىًوجودًدورًضروريًللثقافةًالتنظيميةً

نًالمعلومات،ًوأنًتحقيقًأمنًالمعلوماتًيتمًمنًخاللًالتطبيقًالناجحًلسياساتًأمنًفيًنجاحًسياساتًأم
ًالمعلومات،ًبوجودًدورًمباشرًللثقافةًالتنظيمية.

 Knapp & Ferrante, 2012)ادياسة ) .ب
Policy Awareness, Enforcement and Maintenance: Critical to Information 
Security Effectiveness in Organizations  

والتحديث(ًًالتنفيذ،ًالمراجعةفرضًهدفتًالدراسةًلدراسةًأثرًاألبعادًالثالثةًلسياساتًأمنًالمعلوماتً)التوعية،ً
ًتأثيرًعلىًفاعليةً علىًفاعليةًبرنامجًأمنًالمعلومات.ًوتوصلتًالنتائجًإلىًأنًاألبعادًالثالثةًالسابقةًلها

ألبعادًهيًالممث لًإلدارةًسياساتًأمنًالمعلومات.ًوأشارتًبرنامجًأمنًالمعلومات،ًمعًأهميةًاعتبارًهذهًا
،ًالتنفيذفرضًاًليهالدراسةًإلىًأنًالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلوماتًلهاًالتأثيرًاألكبرًعلىًفاعليةًالبرنامج،ًوي

ًالدراسةًأنًالمراجعةًوالتحديثًلهاًالتأثيرًاألقل،ًولكنًلهاًأهميةًاحصائية.ًبينماًذكرتًنتائجً
 (Kazemi, et al., 2012)   ادياسة  .ج

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

اإليرانية.ً فيًالمنظمات المعلومات أمن إدارة نظام تطبيق نجاح عوامل أولويات على إلىًالتعرف الدراسة هدفت
 وضعوها، العواملًالتي نفس بحثت دراسةًفنلندية مع لهًفيًهذهًالدراسة توصلوا ما بمقارنة الباحثون قام

 العوامل أكثر هي والتدريب والوعي المعلومات، أمن وسياسة العليا، اإلدارة دعم إلىًأنًكالاًمن: وتوصلوا
المعلومات،ً منأ خبراء نظر وجهة من اإليرانية البلديات في المعلومات أمن إدارة إنجاحًتطبيق في المهمة

أمنًالمعلومات.ً إدارة تطبيق إنجاح في أهمية هوًاألقلً)التعهيد(الخارجيةً بالخبرات الستعانة بينماًعامل
اًنتائجه مقارنة تمت التي والدراسة الباحثون أجراها التي الدراسة بين العوامل أهمية ترتيب كماًتوصلواًإلىًأن
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الدعم دون ألنه العليا اإلدارة دعم عامل أهمية الباحثون وأرجع كبيرة، بنسبة متوافقا جاءً)الدراسةًالفنلندية(  هذًا
 أمن في سياساتًمكتوبة إلى المؤسسات حاجة وكذلك المعلومات، أمن وبرامج خطط من أي تطبيق يتم لن

ً.العاملينًالسابقين بنجاح يتشكل والذي والتدريب الوعي الثالثة بالمرتبة ويأتي المعلومات

  (Jorro, 2011)ادياسة  .اد
Information System Security Audit Readiness Case study: Ethiopian 
Government Organizations 

ًإلى ًنظم حول مراجعات إلجراء األثيوبية الحكومية المؤسسات علىًجاهزية التعرف هدفتًالدراسة  أمن
 الخدمات تعيقًتطبيق التي المعلومات نظم أمن مشاكل على التغلب في الحكومة لمساعدة المعلومات،
لعددًمنً توصلتًالدراسة المعلومات.ًوقد أمن وظيفة تنظم واجراءات سياسات وضع ومحاولة اللكترونية،

المعلومات،ً نظم أمن قضايا تجاه منخفض استعداد مستوى في األثيوبية الحكومة النتائجًمنهاًأنًمؤسسات
 توفرًالسياسات على تعتمد والتصالت المعلومات نظم أمن في مراجعات إجراء على المؤسسات وأنًقدرة

 حقل في المدربة الكفاءات صنقًالدراسة.ًكماًتوصلتًالدراسةًإلى قيد المؤسسات إليها تفتقد التي واإلجراءات
ً.المعلومات نظم أمن
 (University of Connecticut Information Security Office, 2010ادياسة ) .ه

 االستراتيجية ألمن المعلوماتالخطة 

مامًبكيفيةًيجبًالهتفًفيًتقديمًالخدماتًكبيردورًأنًلهاًجامعةًكونكتيكتًأنًالمعلوماتًأصلًهام،ًًوًتعتبر
الستخدامًغيرًالمشروع،ًالفشاء،ًًمواردًالمعلوماتًمنكماًويجبًحمايةًدارتهاًوالسيطرةًعليهاًوحمايتها.ًإ

وقاتًأاًفيً،ًخصوصإليهاًحينًالحاجةًمنًتوفرًالمعلوماتًأنًيتمًالتأكد،ًالفقدًوالضياع،ًكذلكًيجبًرالتغيي
نًًالطوارئًوالكوارث. والحوسبةًبالجامعةًتجعلًمنًالصعبًالالطبيعةًالوا  وحمايةًدإمركزيةًلبيئةًالتكنولوجيًا ارًة

احيثًأنًالمعلومات،ً وتطبيقاتهًا رًلخاصة،ًباإلضافةًالىًأنًالجامعةًلمًتطًوالعديدًمنًاألقسامًتشغلًأنظمتهًا
ًببيئاتًالحواسيبًالضخمة.إًمعاييرًأو ًالوثيقةًهيًأولًخطًرشاداتًللتقليلًمنًالمخاطرًالمرتبطة ةًهذه

صولًأالسيطرةًعلىًوحمايةًًوإدارةًًهاًتضعًاألولوياتًلكيفيةحيثًأن،ًةيجيةًألمنًالمعلوماتًبالجامعراتاست
المستقبليةًالتيًستعملًعلىًالحفاظًعلىًراتًهذهًالخطةًالساسًلكلًالمبادتضعًًوالجامعةًمنًالمعلومات،ً

ىًمنًالمعلوماتًبناءًعلأمكتبًأمنًالمعلوماتًيستخدمًمنهجيةًإلنشاءًمتطلباتًإنًًنًالمعلوماتًبالجامعة.أم
فعاليتها،ًًمراقبةًولضوابطًا،ًثمًيتمًتطبيقًيفًالضوابطًلهاالمخاطرًوعندماًيتمًتحديدًالمخاطرًيتمًتعًرًتقييم

،ًإدارةًمنًالنظمًوخدماتًالشبكةأخطةًفيًمنعًفقدًالبيانات،ًتعزيزًللالستراتيجيةًوقدًحددًالمكتبًالهدافً
ًالكوارث ًًوالحوادثًاألمنية.ًالمخاطرًالمحتملة،ًإدارة دارةًإلسياسةًاألمن،ًًمبادراتوتتكونًالخطةًمنًعدة

ارةًطرقًالوصولًوالتعريف،ًهيكليةًإدعمال،ًألاًواستمراريةالكوارثًًنًالمعلومات،ًالستعادةًمنأممخاطرً
ًالوعيًبأمنًالمعلومات.ًالتدريبًعلىًمنًالنظمًوالشبكات،أ
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 Knapp, et al., 2009)ادياسة ) .و
Information security policy: An organizational-level process model  

أشارًالنموذجًبأنًوجودًالعناصرًالتاليةً)برنامجًًهدفتًالدراسةًإلىًتطويرًنموذجًلسياساتًأمنًالمعلومات.
ًأمنً ًلسياسات ًالمترابطة ًاإلدارية ًالنشاطات ًمن ًمجموعة ًالمعلومات، ًأمن ًمدير ًالمعلومات، ًأمن إدارة
المعلومات،ًومجموعةًمنًالعواملًالداخليةًوالخارجية(ًيؤثرًعلىًنجاحًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسسة.ً

النشاطاتًاإلداريةًلسياساتًأمنًالمعلوماتًتتمثلًفيًالمراحلًالتيًتمرًبهاًهذهًًوأشارتًالدراسةًإلىًأن
المخاطر،ًومنًثمًتطويرًالسياسة،ًالموافقةًعلىًالسياسة،ًالتدريبًوالتوعية،ًتطبيقًًتقديرالسياساتًابتداءًمنً
تنفيذها،ًوفيًالنهايةًمراجعتهاًوصيانتها.ًوأضافتًالدراسةًأنًالعواملًالداخليةًالتيًًفرضالسياسة،ًمراقبتها،ً

ً ًالتنظيمية، ًالثقافة ًأهدافًالمؤسسة، ًالعليا، ًاإلدارة ً)دعم ًالسياساتًهي ًعلى ًالتهتؤثر ديداتًالتكنولوجيا،
ًالتكنولًوالداخلية ًتطورات ًالقتصادي، ً)القطاع ًفي ًفتتمث ل ًالخارجية ًالعوامل ًأما ًالصنا( ًمعايير عة،ًجيا،

ًالمتطلباتًالتشريعية،ًالتهديداتًالخارجية(.

 Mlangeni & Biermann, 2006)ادياسة ) .ز
Assessment of information security policies within the Polokwane region.  A 
case study 

اني.ًالحكوميةًفيًمنطقةًبولوكًوهدفتًالدراسةًإلىًتقييمًحالةًسياساتًأمنًالمعلوماتًالمطبقةًفيًالهياكلً
ًدرسً ًالمختلفة. ًالمعلوماتًفيًالمؤسساتًالحكومية ًبتكنولوجيا ًعالقة ًالذينًلهم ًالمدراء استهدفتًالدراسة
ًاألمنية.ًتطرقتً ًدرسًالتزامًالمؤسساتًبالقضايا الباحثًمدىًوجودًسياساتًأمنًالمعلوماتًوب نيتها،ًكما

ًا ًالسياسة،ًالدراسةًإلىًستةًمحدداتًرئيسيةًوهي: ًكمالية ًفيًالمنظمةًوالحصولًعليها، ًالموجودة لسياسة
صحةًالسياسةًالموجودة،ًمدىًوجودًمعاييرًأساسيةًواجراءاتًتدعمًالسياسةًالموجودة،ًوجودًبرنامجًإدارةً
للسياسة،ًدراسةًالحالةًالكليةًللسياسة.ًوتوصلتًالدراسةًإلىًأنًالخطوةًاألولىًلحمايةًنظمًالمعلومات،ًهيً

لىًأنًاإلدارةًالعلياًتفتقرًللمعرفةًفيًمجالًسياساتًأمنًالمعلومات،ًإنشا ءًسياسةًأمنًمعلوماتًللمؤسسة.ًوا 
وأنًعددًالسياساتًاألمنيةًقليلًجدا،ًوأنًالقطاعاتًالحكوميةًغيرًمدركةًألهميةًسياساتًأمنًالمعلومات،ً

ًا ًفيًموضوعًسياساتًأمن ًمدركينًمدىًالتقصير ًالمدراء ًالباحثًأن ًأهميةًوأوضح ًومدركين لمعلومات،
وجودها،ًوأبدواًاهتمامهمًببناءًعالقاتًقويةًمعًالباحثينًواألكاديميينًإلنشاءًبرامجًتدريبًوتوعيةًبخصوصً

ًسياساتًأمنًالمعلومات.
 (Sookdawoor, 2005ادياسة ) .ح

An investigation of information security policies and practices in Mauritius  

ًوتتوافقًمعًالمعاييرًهدفتًالد راسةًإلىًالتعرفًعلىًواقعًوجودًسياساتًأمنًمعلوماتًمناسبةًوموثوقة،
الدوليةًفيًالشركاتًالخاصةًالكبيرةًفيًموريتانياًالمعتمدةًفيًأعمالهاًعلىًتكنولوجياًالمعلومات.ًوقدًأشارً
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بيعينًالعتبارًماًيلي:ًالحاجةًًذأمنًالمعلوماتًيجبًأنًتأخالباحثًإلىًأنًالمنظماتًلتطو رًمنًسياساتً
لسياساتًأمنًمعلوماتًذاتًهدفًواضح،ًأنًتعكسًسياساتًأمنًالمعلوماتًأهدافًالمؤسسة،ًالحاجةًلدعمً
اإلدارةًالعلياًللسياسات،ًالحاجةًإلىًتدريبًوتوعيةًالموظفينًحولًأمنًالمعلومات،ًالحاجةًلوجودًاستراتيجيةً

دارتها،ًالحاجةًلمنهجًواضحًلتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتًبماًيتوافقًشاملةًحولًتحليلًالمخاطرًاألمنيةًواً 
ًمعًثقافةًالمنظمة،ًباإلضافةًإلىًالحاجةًلنظامًقياسًلتقييمًأداءًوفاعليةًتطبيقًالسياسات.

 (Karyda, et al., 2005ادياسة ) .ط
Information systems security policies: a contextual perspective  

وتمًاختبارًالعملياتًالثالثةًًهدفتًالدراسة سياساتًأمنًالمعلوماتً، إلىًدراسةًكالًمنًاعداد،ًتطبيق،ًواعتماًد
السابقةًفيًحالتينًدراسيتينًفيًاليونان،ًاألولىًفيًمؤسساتًالضمانًالجتماعيًفيًالقطاعًالعامًوالثانيةً

لًالباحثًإلىًأنًالتدريبًالم في ًستمرًألمنًالمعلومات،ًباإلضافةمراكزًغيرًحكوميةًلمعالجةًاألفراد.ًتوص 
للتقييمًالمستمرًلفعاليةًسياسةًأمنًالمعلوماتًيمكنًأنًيؤديًلنجاحًتطبيقًواعتمادًسياساتًأمنًالمعلومات.ً
ًالهيكلً ًالمعلوماتًتتلخصًفي: ًفيًتطبيقًسياساتًأمن ًتؤث ر ًالتي ًالعوامل ًأن ًالباحثًإلى ًتوصل كما

التنظيمية،ًمديرًأمنًالمعلومات،ًالتدريبًوالتوعية،ًالمساهمةًفيًأهدافًالتنظيمي،ًدعمًاإلدارةًالعليا،ًالثقافةً
ًالمستخدمين،ًإشراكًالمستخدمينًفيًصياغةًالسياسة.

 (Maynard, et al., 2002)ادياسة   .ي
Redefining the Information System Security Policy 

ً ًتواجه ًالتيًيمكنًأن ًالمحتملة ًإلىًتعريفًالمشاكل ًتطويرًسياساتًأمنًهدفتًالدراسة المؤسساتًأثناء
نقصًالتوجيهاتًبشأنًتطويرًسياسةًأمنًالمعلومات،ًً:المعلومات.ًمنًالمشاكلًالتيًتطرقتًإليهاًالدراسة

اساتًأمنًقصورًفيًتوثيقًسيًلتنفيذًالسياسة،ًفرضنقصًالتوعيةًبشأنًسياساتًأمنًالمعلومات،ًعدمًوجودً
لصتًوخمًوجودًربطًبينًالمخاطرًالمحتملةًوالسياساتًاألمنية.ًعدالمعلومات،ًميزانيةًتطويرًالسياسات،ً

ًالدراسةًإلىًضرورةًالهتمامًباألمورًالسابقًذكرهاًللحصولًعلىًسياساتًأمنًمعلوماتًفع الة.
 الادياسات الت  تناولت نظم المعلومات اإلادايية وياعليتها: ثانياً 

 الادياسات السابقة المحلية  .1
 (2013ادياسة )أبو كييم،  .أ

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

هدفتًالدراسةًإلىًالتعرفًعلىًعالقةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبتحسينًاألداءًاإلداريًفيًالمنظماتًغيرً
إليهاًالدراسةًأنًاألجهزةًهيًأكثرًالعواملًالتيًتعملًالحكوميةًبقطاعًغزة.ًومنًأهمًالنتائجًالتيًتوصلتً

ًتحسي ًمستخدموعلى ًيليها ًاإلداري، ًاألداء ًمنًًن ًكال ًكان ًبينما ًالبرمجيات، ًثم ًومن ًالمعلومات نظم
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الختصاصيينًالفنيينًوقواعدًالبياناتًهمًاألقلًتأثيرًعلىًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.ًعالوةًعلىًذلك،ًأشارتً
جالسًاإلدارةًتقومًبتحديدًالسياساتًواإلشرافًعليها،ًكماًأشارتًلوجودًرسالةًمكتوبةًومعلنةًالنتائجًإلىًأنًم

ًلجميعًالعاملينًلدىًالمنظماتًغيرًالحكوميةًقيدًالدراسة.ًً

 (2009ادياسة )أبو عمي،  .ب
 مصيي ال القطاع على تطبيقية ادياسة - األزمات إاداية ي  وأثيها المحوسبة اإلادايية المعلومات نظم ياعلية

  يلسطين ي 

 في العاملة المصارف قدرة في وأثرها المحوسبة اإلدارية المعلومات نظم فاعلية مدى قياس إلى الدراسة هدفت
المحوسبةًيتكونًمنً اإلدارية المعلومات نظم لقياسًفاعلية مقياس تصميم وقدًتم أزماتها. إدارة على فلسطين

ًالمستخدم،ًمدىًمالءمةًًستةًعناصرًوهيً)سرعةًالحصولًعلىًالمعلومات، سرعةًاتخاذًالقرارات،ًرضا
أهمًالنتائجًالتيًتوصلتً النظامًللمستوياتًاإلدارية،ًالستجابةًللتغيراتًالمستجدة،ًأمنًالمعلومات(.ًومن

ًومالئمةًللمستوياتًاإلداريةً إليها الدراسةًهوًوجودًنظمًمعلوماتًإداريةًمحوسبةًوفع الةًبدرجةًجيدةًجدا
نًجميعًالعناصرًالستةًتساهمًفيًفاعليةًالنظامًبنسبًمتقاربةًوفروقًوتتمتعًبحماي ًللمعلومات،ًوا  ةًجيدة

ضئيلةًوأكثرهاًتأثيراًهوًمالءمةًالنظامًللمستوياتًاإلداريةًويليهًأمنًالمعلوماتًومنًثمًباقيًالعناصرًبنسبً
يتلقونًالتدريبًبشكلًدوريًلتًمتقاربة. خلصتًإلىًأنًالعاملينًفيًالنظاًم ومهاكمًا للمساعدةًطويرًقدراتهًم راتهًم

كماًأشارتًالدراسةًإلىًأنهًلكيًتكونًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمحوسبةًفع الةًفيًًعلىًالستفادةًمنًالنظام.
اكتشافًاألزماتًيجبًأنًيتمًتوفيرًطرقًفع الةًلتقييمًالمخاطر،ًوأنًيتمًعملًمسحًللبيئتينًالداخليةًوالخارجيةً

وأشارتًالنتائجًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًإجاباتًً.دوثًاألزماتللتعرفًعلىًمؤشراتًح
المبحوثينًحولًمدىًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوأثرهاًعلىًإدارةًاألزماتًتعزىًلمتغيراتً)الجنس،ًعددً

ًلمي.عسنواتًالخبرة،ًالتخصصًالعلمي(،ًبينماًيوجدًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًتعزىًلمتغيرًالمؤهلًال

 (2009ادياسة )العميي،  .ج
 أثي نظم المعلومات اإلادايية المحوسبة على أاداء العاملين ي  شيكة االتصاالت الفلسطينية.

ًالمحوسبةًعلىًأداءًالعاملينًفيًشركةً ًالمعلوماتًاإلدارية ًالدراسةًإلىًالتعرفًعلىًأثرًنظم هدفتًهذه
ًنتا ًإلىًعدة ًتوصلتًالدراسة ًوقد ًنظمًالتصالتًالفلسطينية. دارة ًوا  ًلمتطلباتًتشغيل ًأثر ًوجود ًمنها ئج

المعلوماتًالمحوسبةً)المادية،ًالبرمجية،ًالبشرية،ًالتنظيمية(،ًوكذلكًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينً
العاملينًتعزىًللمتغيراتًالديموغرافيةً علىًأداًء المحوسبًة المعلوماتًاإلداريًة تصوراتًالمبحوثينًحولًأثرًنظًم

ًلمي،ًسنواتًالخبرة،ًمكانًالعمل،ًوالمستوىًالوظيفي(.)المستوىًالع

ً

ً

ً



    

74 
 

 (2007ادياسة )واادي، وغنيم،  .اد
 غزة بلاديات محايظات ي  المحوسبة اإلادايية المعلومات نظم تنتجها الت  المعلومات جوادة مادى

لدياتًبهدفتًالدراسةًإلىًالبحثًفيًمدىًجودةًالمعلوماتًالتيًتنتجهاًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمحوسبةًفيً
قطاعًغزةًبفلسطين.ًًوقدًخلصتًنتائجًالدراسةًإلىًوجودًعالقةًمعنويةًطرديةًبينًوجودًنظمًالمعلوماتً
اإلداريةًالمحوسبةًوبينًإنتاجًالمعلوماتًالالزمةًلصنعًالقرار.ًكماًوأشارتًالدراسةًإلىًأنًالنظامًالحاليًفيً

فع الًفيًانتاجًالمعلوماتًالالزمةًلص يحفزًمتخذًالقالبلديةًهوًنظامًا رئيسيًا راراتًناعةًالقراراتًوأنهًيعدًمؤشرًا
لتخاذًالقرارات،ًكماًوأشارتًالدراسةًإلىًوجودًضعفًفيًقدرةًالنظامًعلىًتوفيرًالمعلوماتًالالزمةًلتحديدً
أهدافًواستراتيجياتًالبلدية،ًوأنًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمحوسبةًالمستخدمةًفيًالبلديةًتعدًمؤشراًرئيسياً

 لقياسًمستوىًالمهاراتًاإلداريةًلدىًصناعًالقرارًفيًبلدياتًمحافظاتًغزة.
 (2005ادياسة )أبو سبت،  .ه

 تقييم ادوي نظم المعلومات اإلادايية ي  صنع القيايات اإلادايية ي  الجامعات الفلسطينية

ظيميًالتنمستوىًهدفتًالدراسةًإلىًتقييمًدورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً)مكوناتًنظمًالمعلوماتًاإلدارية،ًال
المعلوماتً، نظًم القراراتًلدىًلدائرًة صنًع فيًعمليًة المعلوماتً( طينيةًالقراراتًفيًالجامعاتًالفلسًمتخذيجودًة

بقطاعًغزة،ًوشملتًالدراسةًالجامعةًاإلسالمية،ًجامعةًاألزهر،ًجامعةًالقدسًالمفتوحة،ًوجامعةًاألقصى.ً
وقدًتوصلتًالدراسةًلعددًمنًالنتائجًمنهاًوجودًفروقًواضحةًبينًمكوناتًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًكلً

ووجودًعالقةًقويةًجداًبينًالمستوىًالتنظيميًلدائرةًنظمًالمعلوماتًجامعةًمنًالجامعاتًموضوعًالدراسة،ً
وجودةًواستخدامًالمعلوماتًفيًعمليةًصنعًالقرارات.ًوأثبتتًالدراسةًوجودًتقنياتًحديثةًفيًمكوناتًنظمً
ً.المعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعات،ًمماًجعلًالجامعاتًتعتمدًعلىًهذهًالنظمًاعتماداًكبيراًفيًصنعًالقرارات

كماًوأشارتًالدراسةًإلىًوجودًعالقةًطرديةًقويةًبينًجودةًالمعلوماتً)الدقة،ًالمالئمة،ًالتوقيتًالمناسب،ً
ًالكمية(ًواستخدامًنظمًالمعلوماتًفيًعمليةًصنعًالقرارات.ًً

 الادياسات السابقة العيبية .2
 (2013ادياسة )الياشادي،  .أ

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

رعًالجامعةًفً-هدفتًهذهًالدراسةًإلىًقياسًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوأثرهاًفيًقدرةًمصرفًالرافدينً
علىًإدارةًالخطر.ًولقدًتمًاستخدامًمقياسًمكونًمنًخمسةًمؤشراتً)التوقيت،ًالدقة،ًالمالئمة،ًالوضوح،ً

ماتًاإلدارية.ًًوقدًخلصتًالدراسةًإلىًأنًتوفرًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالشمولية(ًلقياسًفاعليةًنظمًالمعلًو
فيًالمصرفًهوًضرورةًلًيمكنًالستغناءًعنهاًوتعدًوسيلةًيتمكنًمنًخاللهاًالمصرفًمنًمالحظةًسيرً

نجازًاألنشطةًالمختلفة.ًكماًأشارتًنتائجًالدراسةًإلىًوجودًارتباطًمعنويًبينًفاعليةًنظمًالمعلوم تًاالعملًوا 
دارةًالمخاطر،ًوذكرتًالدراسةًإلىًأنًإدارةًالخطرًمنًالمواضيعًالجوهريةًالتيًيجبًأنًتهتمًبهاً اإلداريةًوا 
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ًالمصارفًوخاصةًفيًالعصرًالحاليًمعًتنوعًالمخاطرًوالتهديداتًالتيًيمكنًأنًتواجهًالمصارفً إدارة
ًوتلحقًبهاًالضرر.

 (2012ادياسة )آل ميااد،  .ب
ادياسة استطالعية آلياء مسئول  الوحادات  -ايية وأثيها ي  مؤشيات نجاحه خصائص نظم المعلومات اإلاد

 اإلادايية ي  كليت  طب األسنان والتيبية

ًللمنظماتً ًالمعلوماتًاإلدارية ًفيًنظم ًإلىًالتعرفًعلىًمدىًتوافرًخصائصًمعينة ًالدراسة هدفتًهذه
نظامًالمعلوماتًاإلداريةًومؤشراتًالمبحوثة،ًكماًهدفتًلتحديدًطبيعةًوقوةًعالقةًالرتباطًبينًخصائصً

نجاحه،ًباإلضافةًللتعرفًعلىًطبيعةًمستوىًالتأثيرًلخصائصًهذهًالنظمًفيًمؤشراتًنجاحها.ًًخلصتً
ًفيً ًالمعلوماتًاإلدارية ًفيًنظام ًالعتمادية ًالشمولية، ًالثقة، ًالتوقيت، ًإلىًتوفرًخصائصًالدقة، الدراسة

المنظماتًألنشطتهاًبكفاءةًوفاعلية.ًًكماًبي نتًنتائجًالدراسةًأنًًالمنظماتًالمبحوثةًمماًيسهمًفيًتأديةًهذه
نظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالمنظماتًالمبحوثةًتعملًوفقاًلمؤشراتًالنجاح،ًإذًأنًالنظامًيسهمًفيًتحقيقً
ًأهدافًالمنظمة،ًويتميزًبسهولةًالستخدام،ًفضالًعنًقناعةًالمستفيدينًمنًالنظامًمنًحيثًامتالكهمًمواقف
ايجابيةًتجاهًالنظام،ًباإلضافةًلعتمادًالمستفيدينًعلىًمخرجاتًالنظامًفيًأداءًالوظائفًالمختلفةًداخلً

ًالنظام.

 (2011ادياسة )عباد اليزاق،  .ج
ادياسة تطبيقية ي  عاداد من الشيكات السياحية الماديجة  -إاداية األزمات ونظم المعلومات التأثيي والفاعلية 

 ي  سوق المال العياق 

المستخدمًالنهائي،ًحجمًالستخدام،ًهدفتًا )رضًا وفاعليتهًا لدراسةًإلىًالتعرفًعلىًأنظمةًالمعلوماتًوتأثيرهًا
مالئمةًالنظامًللمستوياتًاإلدارية،ًالستجابةًللتغيراتًالسريعة،ًأمنًالمعلومات(ًفيًإدارةًالشركاتًالسياحيةً

يًفاعليةًنظمًالمعلوماتًباختالفًأنواعهاًفلألزماتًالتيًتتعرضًلها.ًًوقدًخلصتًالدراسةًإلىًوجودًتأثيرًل
إدارةًالشركاتًلألزماتًمنًخاللًتقديمًمعلوماتًفع الةًإلدارةًالمنظمةًلتخاذًالقراراتًالسليمةًوالصائبةًتجاهً
ًبينًنظمً ًارتباطًمعنوية ًعالقة ًإلىًوجود ًأشارتًالدراسة ًكما ً ًالشركات. ًهذه األزماتًالتيًتتعرضًلها

دارةًاألزماتًمماًيدلًعلىًأنًنظمًالمعلوماتًترتبطًبمواجهةًاألزماتًالتيًتواجههاًالمعلوماتًومتغيراتًإ
ًالشركات.

 (2010ادياسة )عبادويان،  .اد
 أثي ياعلية نظم المعلومات اإلادايية على أاداء البنوك التجايية األيادنية

ة،ًلمستوياتًاإلداري)مدىًمالءمةًالنظامًلًاإلداريةهدفتًالدراسةًإلىًالكشفًعنًأثرًفاعليةًنظمًالمعلوماتً
مدىًالستجابةًللتغيراتًالمستجدة،ًقدرةًالنظامًعلىًتوفيرًاألمنًللمعلومات،ًمدىًتحقيقًنظمًالمعلوماتً
ألهدافًالمنظمة(ًعلىًأداءًالبنوكًالتجاريةًاألردنيةً)الربحية،ًالحصةًالسوقية(.ًتوصلتًالدراسةًإلىًعددًمنً
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ماتًاإلداريةًألهدافًالبنوكًالتجاريةًكانًمرتفعا،ًوأيضاًارتفاعًالنتائجًأهمهاًأنًمستوىًتحقيقًنظامًالمعلًو
األمنًللمعلوماتً علىًتوفيًر القدرًة لديًه أنًالنظاًم كمًا للمستوياتًاإلداريةً، المعلوماتًاإلداريًة نظاًم مدىًمالئمًة

وأشارتًنتائجًالدراس فيًبيئةًالبنوكًالتجاريةً. عاليةًللمتغيراتًالمستجدًة استجابًة إلىًارتفاعًمستوىًًةولديهًقدرًة
ًربحيةًالبنوكًاألردنيةًالتجاريةًباإلضافةًلرتفاعًمستوىًالحصةًالسوقيةًفيها.

 (2010، الشقيان،  وعاشويادياسة ) .ه
ياعلية نظم المعلومات اإلادايية ي  الجامعات األيادنية الحكومية وادويها ي  تحسين األاداء المؤسس  

 واألكااديميينومقتيحات للتطويي من وجهة نظي القاادة 

هدفتًهذهًالدراسةًإلىًالكشفًعنًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًاألردنيةًالحكوميةًودورهاًفيً
تحسينًاألداءًالمؤسسيًكماًقدمتًمقترحاتًللتطويرًمنًوجهةًنظرًالقادةًاألكاديميينًواإلداريين.ًًوتوصلتً

عليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًاألردنيةًالحكوميةًالدراسةًإلىًوجودًعالقةًارتباطيةًإيجابيةًبينًفا
وبينًمستوىًتحسنًاألداءًالمؤسسيًفيها.ًًكماًأشارتًإلىًارتفاعًدرجةًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيً
األكاديميينًواإلداريينًفيًكافةًالمجالتً)وضوحًالمعلومات ًالجامعاتًاألردنيةًالحكوميةًمنًوجهةًنظرًالقادًة
ًعداً ًما ًالمعلومات( ًكلفة/عائد ًتوقيتًالمعلومات، ًالمعلوماتًوحداثتها، ًمرونة ًالمعلومات، ًشمولية ودقتها،
مجالً)األجهزةًوالمعداتًواألدواتًالمستخدمةًفيًالنظام(ًوالذيًجاءًبدرجةًفاعليةًمتوسطة.ًكماًوأظهرتً

فيًالجامعاتًاألردنيًة المعلوماتًاإلداريًة ارتفاعًدورًنظًم فيًتحسينًمستوىًاألداءًالمؤسسالدراسًة يًالحكوميًة
وأشارتًالنتائجًلعدمًوجودًفروقًذاتًًًداخلًالوحداتًاإلداريةًمنًوجهةًنظرًالقادةًواألكاديميينًواإلداريين.

دللةًإحصائيةًفيًمجالًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيراتًالجامعة،ًوعددًسنواتًالخبرةًالعملية،ً
ًقًذاتًدللةًإحصائيةًتعزىًلمتغيرًالمسمىًالوظيفي.بينماًيوجدًفرًو

 (2009وآخيون، ، ادياسة )جياادات .و
ادياسة تطبيقية ي  بنك اإلسكان للتجاية  -ادوي نظم المعلومات اإلادايية ي  جوادة صناعة القيايات اإلادايية 

 والتمويل

جودةًعمليةًصنعًالقراراتًهدفتًالدراسةًإلىًإلقاءًالضوءًعلىًواقعًاستخدامًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيً
اإلداريةًفيًبنكًاإلسكانًللتجارةًوالتمويل،ًوأيضاًمنًأجلًاكتشافًالمشاكلًوالصعوباتًالتيًتؤثرًفيًعمليةً
اتخاذًالقرارات،ًكماًتهدفًالدراسةًإلىًمعرفةًدرجةًودورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًجودةًاتخاذًالقراراتًفيً

ًالتأكيدًعلىًالرتباطًالوثيقًبينًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالبنك.ًًومنًأبرزًالنتائجًالتيًت مًالوصولًإليها
اإلداريةًًراتاوعمليةًجودةًصنعًالقراراتًاإلداريةًواألثرًالكبيرًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًجودةًصنعًالقًر

ًمنًحيثً)البعدًالزمني،ًالبعدًالشكلي،ًالمحتوى(.

ً
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 (2007ادياسة )الخشال ، والقطب،  .ز
 ادياسة ميادانية ي  الشيكات الصناعية األيادنيةادايية وأثيها ي  إاداية األزمات: نظم المعلومات اإل ياعلية

لألزماتً األردنيًة الشركاتًالصناعيًة فيًإدارًة المعلوماتًاإلداريًة نظًم إلىًقياسًمدىًفاعليًة الدراسًة هدفتًهذًه
ًالمستخدًالتيًتتعرضًلها.ًًوقدًتوصلتًالدراسةًإلىًوجودًتأثيرًلفاعليةًنظم مًالمعلوماتًاإلداريةً)رضا

النهائي،ًحجمًالستخدام،ًمالءمةًالنظامًللمستوياتًاإلدارية،ًالستجابةًللتغيراتًالمستجدة،ًأمنًالمعلومات(ً
فيًإدارةًالشركاتًالصناعيةًلألزماتًبمراحلهاًالمختلفةً)اكتشافًإشاراتًاإلنذار،ًالستعدادًللوقاية،ًاحتواءً

لنشاط،ًالتعلم(.ًكماًكانًتأثيرًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًمتفاوتاًفيًكلًمرحلةًمنًاألضرار،ًاستعادةًا
نًأكثرًالعناصرًتأثيراًهماًحجمًالستخدامًوالستجابةً مراحلًإدارةًهذهًالشركاتًلألزماتًالتيًتتعرضًلها.ًوا 

ً ًعلىًجميعًمراحلًإدارة ًكانًتأثيره ًالستخدام ًحيثًأنًحجم ةًاألزماتًباستثناءًمرحلللتغيراتًالمستجدة،
األزماتًباستثناءً علىًجميعًمراحلًإدارًة كانًتأثيرًه للتغيراتًالمستجدًة الستجابًة بينمًا اكتشافًإشاراتًاإلنذارً،

ً مرحلةًالتعلم.
 (2002ادياسة )األحماد،  .ح

 ادياسة ي  الشيكات الصناعية األيادنية -أثي الخصائص الهيكلية ي  ياعلية نظم المعلومات 

هدفتًالدراسةًإلىًالتعرفًعلىًبعضًخصائصًالهيكلًالتنظيميً)المركزية،ًالمعيارية،ًالرسمية(ًوعالقتهاً
بمستوىًفاعليةًنظمًالمعلوماتًونوعيةًالمعلوماتًفيًالشركاتًالصناعيةًاألردنية،ًباإلضافةًإلىًالتعرفًعلىً

فيًخصائصًالهيكلًالتنظيميً بحثهًا المعوقاتًاألخرىًغيرًالتيًتًم الأهًم منًفاعليةًنظًم معلومات.ًًوالتيًتحًد
وقدًتمًقياسًفاعليةًنظمًالمعلوماتًمنًخاللًعدةًمؤشراتًوهي:ًرضاًالمستخدم،ًتحقيقًالنظامًألهدافً
علىًتوفيرًاألمنًللمعلومات،ًمواكبةًالنظامً النظاًم الشركة،ًمالءمةًالمعلوماتًلحاجةًالمستوياتًاإلدارية،ًقدرًة

لستخدام،ًالكلفةًالقتصاديةًللنظام.ًًوقدًتوصلًالباحثًإلىًأنًخصائصًالهيكلًللمتغيراتًالمستجدة،ًحجمًا
التنظيميً)المعياريةًوالرسمية(ًتتوفرًبدرجةًعاليةًقليالًفيًالشركاتًالصناعيةًالمساهمةًاألردنية،ًفيًحينً

اتًكانًعالياًومتتوفرًالمركزيةًبدرجةًمنخفضةًقليال.ًًكماًوتشيرًالنتائجًإلىًأنًمستوىًفاعليةًنظمًالمعل
نوعاًما،ًباإلضافةًلرتفاعًمستوىًنوعيةًالمعلومات.ًًوخلصتًالدراسةًإلىًأنًمنًأبرزًالمعلوماتًالتيًتحدً
منًفاعليةًالنظامًهيًعدمًتوفيرًالدعمًالكافيًمنًاإلدارةًالعلياًلبناءًوتطويرًنظمًالمعلومات،ًعدمًوجودً

دارةًوحدةًنظمًا لمعلومات،ًباإلضافةًإلىًعدمًتوفرًالتدريبًالكافيًلألفرادًتنسيقًكافيًبينًإدارةًالشركةًوا 
ًاستخدامًنظمًالمعلومات.ًلمساعدتهمًفي

ً

ً

ً

ً
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 (2001ادياسة )عباد اليحمن،  .ط
التأمين ادياسة تحليلية لقطاع  البنوك و  -التخطيط االستياتيج  لنظم المعلومات اإلادايية وأثيه على تلك النظم 

 ي  األيادن

علىًواقعًنظمًالمعلوماتًاإلداريـةًفـيًقطـاعيًالبنـوكًوالتأمين،ًكماًهدفتًإلىًًهدفتًالدراسةًإلىًالتعرف
الكشفًعنًمدىًتوافرًأبعادًالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيها،ًوالىًدراسةًالعالقةًبينًتوفرً

ةًلنسبيًلوجودًدوائرًخاصتلكًاألبعادًوكفاءةًنظـمًالمعلومـاتًاإلدارية.ًولقدًخلصتًالدراسةًإلىًالرتفاعًا
بنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالبنوكًوشركاتًالتأمينًمحلًالدراسة،ًوأنًغالبيةًهذهًالنظمًهيًنظمًآلية.ًًكماً
ًهذهً أشارتًالدراسةًإلىًارتفاعًنسبةًاعتقادًالعاملينًبعدمًامكانيتهمًالستغناءًعنًالمعلوماتًالتيًتقدمها

ًًوأثبتتًالدراسةًأنًالعالق تلكًالـنظمًالنظم. ةًالعالقةًبينًالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوكفاءًة
وقدًتمًاستخدامًأربعةًعناصرًلقياسًكفاءةًالنظامًوهي:ًكفاءةًالعاملينًًً.يتأثرًباختالفًطبيعةًعملًالقطاع

ًت.ًفيًالنظام،ًنوعيةًاألجهزةًالمستخدمة،ًمالءمةًالمعلومات،ًالكفايةًالقتصاديةًللمعلوما

  الادياسات السابقة األجنبية .3
 (Shahrad & Ali, 2014ادياسة ) .أ

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

ًاألداءًالتنظيمي.ًًخلصتًنتائجليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًعلىًهدفتًهذهًالدراسةًللتعرفًعلىًأثرًفاع
الدراسةًإلىًوجودًتأثيرًفع الًلفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًعلىًاألداءًالتنظيميًفيًشركاتًاستكشافًالنفطً

ًاأل ًالمعرفة، ًتأثيرًعلىًكلًمنًإدارة ًلها ًالمعلوماتًاإلدارية ًإلىًأنًنظم ًوأشارتًالدراسة ً ًداءفيًإيران.
 الستراتيجي،ًنموًالمنظمة،ًالرضاًالوظيفيًوكذلكًالتصالتًالتنظيمية.

 (Nia & Roohipour, 2013ادياسة )  .ب
Management Information Systems and its Relationship with Organizational 
Structure - Case Study of Rasht City Bank 

نظمًالمعلوماتًاإلداريةًوالهيكلًالتنظيميًفيًبنكًمدينةًراشت.ًًهدفتًهذهًالدراسةًإلىًدراسةًالعالقةًبينً
وأوضحتًالدراسةًأهميةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًتصميمًوبناءًالهيكلًالتنظيمي.ًًوأشارتًنتائجًالدراسةً

لفة،ًتإلىًأنًاستخدامًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًيزيدًمنًقوةًصنعًالقراراتًاإلداريةًفيًالمستوياتًاإلداريةًالمخ
ًكماًأنهًيقللًمنًالبيروقراطيةًوالهرمية،ًويدع مًوجودًالهياكلًالمسطحةً)األفقية(.

ً
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 (Abugabah, et al., 2010ادياسة ) .ج
The Impact of Information Systems on User Performance:  A critical review 
and theoretical model 

هدفتًهذهًالدراسةًإلىًتصميمًنموذجًجديدًلقياسًأثرًنظمًالمعلوماتًالمحوسبةًعلىًأداءًالمستخدم.ًًاعتمدً
هذاًالنموذجًعلىًأربعةًعواملًمؤثرةًوهيًجودةًالنظام،ًجودةًالمعلومات،ًالمكوناتًالتكنولوجية،ًوالخصائصً

علوماتًالمحوسبةًعلىًأداءًالمستخدم،ًالبشرية.ًًكماًوعرضتًهذهًالدراسةًعددًمنًنماذجًقياسًأثرًنظمًالم
معًتوضيحًأوجهًالتشابهًوالختالفًبينهاًوبينًالنموذجًموضوعًالدراسة.ًًوأشارتًالدراسةًإلىًوجودًتطويرً

 لهذاًالنموذجًليكونًنموذجاًشامالًيسهلًعمليةًفهمًهذهًاألثر.ً
 (Supattra, 2007)ادياسة  .اد

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

الشركةًوعلىً إدارة كفاءة على المعلومات وتكنولوجيا اإلدارية المعلومات نظم أثر هدفتًالدراسةًإلىًقياس
ًوتوصلت األعمال استراتيجية  وتكنولوجيا اإلدارية المعلومات نظم أن أهمها نتائج عدة إلى الدراسة فيها.
 العتماد كان كلما وأنه فيها، الستراتيجي العمل وتحسن أدائها وكفاءة المنظمة منًفاعلية تزيد المعلومات

زاد وأنه المعلومات، تكنولوجيا إلى الحاجة زادت كلما المعلوماتًأكثر على  المعلومات نظم على العتماد كلمًا
 في ثقافةًالعاملين تحسنت وكلما فعاليتها، وزادت المنظمة كفاءة زادت كلما المعلومات اإلداريةًوتكنولوجيا

 وفعاليته. األداء كفاءة نحو المؤسسة

 (Loukis & Sapounas, 2005ادياسة ) .ه
The impact of information systems investment and management on business 
performance in Greece 

لصناعيةًاًعلىًأثرًالستثمارًفيًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًعلىًأداءًالمنظماتهدفتًهذهًالدراسةًإلىًالتعرفً
ًًاستخدمتً العاملين،ًفيًاليونان. إنتاجيًة المبيعاتً، المنظماتًوهيًعائًد علىًأداًء مقاييسًللدللًة ثالثًة الدراسًة

لىًمقاييسًاإلداريةًعوالعائدًعلىًاألصول.ًوقدًتوصلتًالدراسةًإلىًوجودًتأثيرًايجابيًكبيرًلنظمًالمعلوماتً
اإلنتاجًوأداءًالعاملين،ًمعًوجودًتأثيرًأقلًللعائدًعلىًاألصول.ًكماًأشارتًنتائجًالدراسةًإلىًوجودًتكاملً
بينًالستثمارًفيًنظمًالمعلوماتًوعواملًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمتمثلةًفيًعددًموظفيًنظمًالمعلومات،ً

العوامل.ًًكماًذكرتًالدراسةًأنًهذاًالتكاملًيدعمًفيًاتجاهًزيادةًًحجمًالتدريب،ًالتنوعًالتنظيميًوغيرهاًمن
ًحجمًاإلنتاجًفيًالمؤسسةًوكفاءةًإنتاجًالعاملينًفيها.
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 الادياسات الت  تناولت عالقة )سياسات أمن المعلومات وأمن المعلومات( بنظم المعلومات: ثالثاً 

تشيرًالباحثةًهناًإلىًأنهًلًيوجدًدراساتًربطتًبينًمتغيريًسياساتًأمنًالمعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتً
اإلداريةًبشكلًمباشر،ًولكنًالدراساتًالتاليةًربطتًبينًأمنًالمعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية،ً

ًالمعلومات.ًًوكانتً"سياساتًأمنًالمعلومات"ًأحدًاألبعادًالفرعيةًلمتغيرًأمن

 الادياسات السابقة المحلية .1
 (2014ادياسة )الاديياوي،  .أ

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

لجامعاتًاهدفتًالدراسةًإلىًمعرفةًعالقةًالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبأمنًالمعلوماتًفيً
ًغزة(ً-الفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.ًشملتًالدراسةًالجامعاتً)األزهر،ًاإلسالمية،ًاألقصى،ًالقدسًالمفتوحةً

لجامعاتً.ًتوصلتًنتائجًالدراسةًإلىًأنًاواستهدفتًالمختصينًبالتخطيطًوبتكنولوجياًالمعلوماتًفيًالجامعة
ً ًأنها ًكما ًبأمنًالمعلومات، ًبدرجةًجيدة ًتهتم ًرسالة،ًالفلسطينية ًكالًمنًأهداف، ًبتحديد ًبدرجةًجيدة تهتم

لىًذلك،ً.ًباإلضافةًإمثلًتوفيرًخططًالتدريبًوالتوظيفًأولويات،ًوالمواردًالخاصةًبنظمًالمعلوماتًاإلدارية
توصلتًالدراسةًإلىًأنًإدارةًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةًتهتمًبدرجةًجيدةًبأمنًالمعلومات،ًوبدرجةً

ياساتًنظمًالمعلوماتًاإلدارية،ًوأنهًيوجدًعالقةًطرديةًبينًالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًمتوسطةًبصياغةًس
المعلوماتًاإلداريةًومكوناتهً)تحليلًبيئيًداخلي،ًتحليلًبيئيًخارجي،ًتحديدًرسالة،ًتحديدًأهداف،ًتحديدً

ًالمعل ًوأمن ًسياساتًالنظم( ًصياغة ًللنظم، ًالمطلوبة ًالموارد ًتقدير ًوأولوياتها، ًالجامعات.النظم ًًوماتًفي
وأشارتًنتائجًالدراسةًإلىًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًاستجاباتًالمبحوثينًحولًأمنًالمعلوماتً
فيًالجامعاتًالفلسطينيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيراتً)العمر،ًالمسمىًالوظيفي،ًسنواتًالخبرة،ًالمؤهلًالعلمي،ً

ًلةًإحصائيةًتعزىًلمتغيرًالجامعة.مستوىًالتدريب(،ًبينماًيوجدًفروقًذاتًدل
 (2014ادياسة )أبو حمام،  .ب

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

هدفتًالدراسةًإلىًالتعرفًعلىًدورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمطبقةًفيًاإلداراتًوالوحداتًالتابعةًلجهازً
ًفيًتح ًالفلسطينية ًالمعلومات،ًالشرطة ًسالمة ًالمعلومات، ً)سرية ًاألساسية قيقًاألمنًالمعلوماتيًبعناصره

منًخمسةًعناصرًوهيً)سرعةًالحصولً وضعًمقياسًمكونًا وقدًتًم إمكانيةًالوصولًللمعلوماتًعندًالحاجة(ً.
ًالمعل ًحماية ًلإلداراتًالمختلفة، ًالنظام ًمالئمة ًالعاملين، ًالقرار،ًرضا ًاتخاذ (ًوماتعلىًالمعلومات،ًسرعة

لقياسًدورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًتحقيقًاألمنًالمعلوماتيًفيًجهازًالشرطةًالفلسطينية.ًوطبقتًالدراسةً
علىًاإلداراتًوالوحداتًالتابعةًلجهازًالشرطةًالفلسطينيةًوالتيًتستخدمًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.ًومنًأهمً

المعلوماتًاإلداريةًوتحقيقًاألمنًالمعلوماتيًفيًنتائجًالدراسةًوجودًعالقةًذاتًدللةًاحصائيةًبينًنظمً
يًتحقيقًففيًدورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًًجهازًالشرطة،ًوأنًجميعًالعناصرًتسهمًبفاعليةًبنسبًمتقاربة
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ً ًلإلداراتًالمختلفة. ًالنظام ًالقرارًويليهًمالئمة ًسرعةًاتخاذ ًتأثيرا أشارتًًوًاألمنًالمعلوماتي،ًوكانًأكثرها
وجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًاستجاباتًالمبحوثينًحولًدورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالنتائجًلعدمً

تحقيقًاألمنًالمعلوماتيًتعزىًلمتغيراتًالعمر،ًوسنواتًالخبرة،ًبينماًتوجدًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًتعزىً
ًلمتغيراتًالمؤهلًالعلميًوالوظيفةًالحالية.

 (2013ادياسة )محماد حسن،  .ج
لعاملة الحكومية ا اإلاداية االلكتيونية ي  المؤسساتإاداية أمن المعلومات كمادخل استياتيج  لفاعلية تطبيق 

 ي  قطاع غزة 

هدفتًالدراسةًإلىًالتعرفًعلىًأثرًإدارةًأمنًالمعلوماتًعلىًفاعليةًتطبيقًاإلدارةًاللكترونيةًفيًالمؤسساتً
أمنًالمعلوماتًفيًثمانًمؤسساتًحكوميةًالحكوميةًالعاملةًفيًقطاعًغزة.ًدرسًالباحثًعش مجالتًإلدارًة رًة

باإلضافةًإلىًمجالًفاعليةًتطبيقًاإلدارةًاللكترونية.ًالمجالتًالعشرةًألمنًالمعلوماتًهيًكالتالي:ًسياسةً
أمنًالمعلومات،ًاألمنًالتنظيمي،ًضبطًالوصولًلألنظمةًوتصنيفها،ًاألفرادًوأمنًالمعلومات،ًواألمنًالمكاني،ً

ًالشبكةًوالحواسيب،ًوضبطًالوصولًلألنظمة،ًوتطويرًوصيانةًاألنظمة،ًوتخطيطًاستمراريةًالعمل،ًواً  دارة
ًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسساتً والمتثالًللمتطلباتًالقانونية.ًخلصتًالدراسةًإلىًأنًمستوىًفاعليةًإدارة

ً ًكان ًغزة ًقطاع ًفي ًالعامة ًمثلمً%65.3الحكومية ًبعضًالمجالت ًضعفًفي ًوجود ًأمنًً:ع سياسة
ًوتصنيفًاألصولً ًالقانونية، ًللمتطلبات ًوالمتثال ًالتنظيمي، ًواألمن ًالمعلومات، ًوأمن ًاألفراد المعلومات،
وضبطها.ًوأشارتًالدراسةًلوجودًعالقةًذاتًدللةًاحصائيةًبينًإدارةًأمنًالمعلوماتًوفاعليةًتطبيقًاإلدارةً

ائيةًذاتًدللةًإحصًفروقوجودًعدمً،ًكماًأشارتًلغزةًاتًالحكوميةًالعاملةًفيًقطاعاللكترونيةًفيًالمؤسس
عزىًتفيًآراءًعينةًالدراسةًحولًإدارةًأمنًالمعلوماتًكمدخلًاستراتيجيًلفاعليةًتطبيقًاإلدارةًاللكترونيةً

يوجدًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًتعزىًلمتغيراتً)الجنس،ً لمتغيراتً)العمر،ًالمؤهلًالعلمي،ًالتخصص(،ًبينمًا
ًظيفي،ًسنواتًالخبرة(.المسمىًالًو

 الادياسات السابقة العيبية .2
 (2006ادياسة )المعشي، والخصبة،  .أ

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

الالمركزية،ًالتكاملًبينًاألقسام،ًالتنظيميةً)الرسمية،ًالمركزية،ً العوامل أثر على إلىًالتعرف هدفتًالدراسة
)أجهزةًالحاسوب،ًالبرمجيات،ًالشبكات،ًنظمًالضبطًواإلجراءاتًالرقابيةًالمتبعةًلضمانً والتقنية البيروقراطية(

 المصرفيًاألردني.ًًكما القطاع في اإلدارية المعلومات نظم تطبيقات سالمةًالتشغيلًاللكترونيًللبيانات(ًفي
 القطاعًالمصرفي في اإلدارية المعلومات نظم موثوقيةًومرونة في العوامل هذه أثرًعلى التعرف إلى هدفت

ًتوصلت ً  ومتغيرًالعوامل التقنية العوامل لمتغير إحصائية دللة ذو هام أثر وجود إلى الدراسة األردني.
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تأثيراًمنًالعواملًاإلدارية،ًوأشارتًالدراسةًأنًالعواملًالتقنيةًأكثرً المعلومات نظم تطبيقات في التنظيمية
التنظيمية.ًوأشارتًالدراسةًإلىًوجودًتأثيرًلنظمًالضبطًواإلجراءاتًالرقابيةًعلىًتطبيقاتًنظمًالمعلوماتً

ًاإلدارية.

 الادياسات السابقة األجنبية .3
 (Heikkila, 2009ادياسة ) .أ

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

ًالدراسةً ًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالحدًومنعًالوصولًغيرًإهدفتًهذه لىًالتعرفًعلىًمدىًمساعدة
المشروعًللبياناتًوالمعلوماتًالحساسة،ًحيثًأنًسياساتًأمنًالمعلوماتًتقومًبوصفًأهدافًأمنًالمعلوماتً

لتًصًهذهًالمعلومات.ًًومنًالنتائجًالتيًتوصفيًالمؤسسةًوتوضحًالتصرفاتًالمقبولةًللمستخدمينًبخصًو
يًنتيجةًحدوثًاخترافًأمنيًف إليهاًالدراسةًأنًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالمؤسساتًمحلًالدراسةًلمًتنشأ

المؤسسة،ًكماًأنًأغلبًالمؤسساتًصغيرةًومتوسطةًالحجمًلمًيقومواًبمراجعةًسياسةًأمنًالمعلوماتًسنويا،ً
ًالحجمًبذلك.ًبينماًتقومًالشركاتًكبيرة

 (Doherty & Fulford, 2006ادياسة ) .ب
Aligning Security & Privacy to support the development of secure information 
systems 

األعمالً منظمات في المعلومات ونظم لتكنولوجيا أفضل تطبيق لضمان وثيقتين ذكرتًهذهًالدراسةًأنًأهم
ًالمعلومات أمن الستراتيجيةًوسياسة المعلومات نظم خطة هما الحديثة ن، المعلوماتً نظم خطة تطبيق وا 

 توفرًسياسة كما األهدافًالستراتيجية، تدعم بطريقة المعلومات وأنظمة تقنيات تطبيق يضمن الستراتيجية
لضمانًً.آمنة بطريقة المنظمة برامج تطوير يضمن إطارا المعلومات أمن الترابطًبينهمًا وأشارتًالدراسةًضرورًة

الجودةًوالسريةًفيًنفسًالوقت.ًوأوضحتًالدراسةًأنهًيجبًادراجًسياسةًأمنًالمعلوماتًعندًوضعًالخطةً
ًالستراتيجيةًلنظمًالمعلوماتًلضمانًأمنًالنظمًومعلوماتها.

 (Selamat, et al., 2006دراسة ) .ج
 ت والتخطيط االستياتيج  لنظم المعلوماتالتكامل بين استياتيجية أمن المعلوما

ًنظمًالمفيًعًمميزتانًسمتانًهماًالمعلوماتًواستراتيجيةًأمنًاإلداريةًالمعلوماتًلنظمًالستراتيجيةًالخطة
المعلوماتًوخطةًاألعمال،ًخطةًمعًتتكاملًأنًيجبًالمعلوماتًنظمًأمنًحيثًأنًخطةًاليوم،ًالمعلومات ًنظًم
ًتسماًفيًمساهمةًالبحثًالدراسةًإلىًهذهًاألعمال.ًتهدفًخطةًمعًجنبًإلىًجنباًاًتعملًأنًيجبًاإلدارية
ًمعلوماتلنظامًالًالستراتيجيًحيثًأنًالتخطيطًالمنظمة،ًفيًالمعلوماتًلنظمًالتخطيطًفيًالمعلوماتًأمنية

(SISP) بتحديدًًالمعلوماتًنظام لتطويرًأولوياتًوضعًمنًالمنظمةًتمكنًالتيًاألنشطةًأوًالممارسةًهو
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ن ًلمعلوماتاًبمعالجةًالمرتبطةًالمخاطرًمنًللتخفيفًهوًالمعلوماتًألمنًالتخطيطًمهامًمعينةًوتطبيقها.ًوا 
.ًوقدًتوصلتًالدراسةًإلىًأنًتضمينًأمنًالمعلوماتًضمنًالمعلوماتًوتكاملًوسلمةًسريةًعلىًوالحفاظ

 التخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلومات.الخطةًالستراتيجيةًلنظامًالمعلوماتًيزيدًمنًكفاءةًمخرجاتً

 التعليق على الادياسات السابقة: يابعاً 

منً نحوًموضوعيًسياساتًخاللًاتضحًللباحثًة كبيرًوتوجهاتًإيجابيًة اهتماًم وجوًد للدراساتًالسابقًة عرضهًا
أوجهًسابقة،ًًوأمنًالمعلوماتًونظمًالمعلوماتًاإلدارية.ًتعرضًالباحثةًفيماًيليًأوجهًالفادةًمنًالدراساتًال

ًزًهذاًالبحثًعنًغيرهًمنًالدراساتًالسابقة.التفاقًوالختالفًفيها،ًكماًتشيرًإلىًمدىًتميً 
 أوجه اإلياادة من الادياسات السابقة .1

السابقةًًساتاطالعهاًعلىًالدراساتًالسابقة،ًحيثًساعدتًالدًراحثةًجملةًمنًالفوائدًمنًخاللًلقدًتحققًللبا
ًالباحثةًفيماًيلي:

 .البحثًوأسئلةتحديدًمشكلةًالبحث،ً .أ
 .تحديدًمتغيراتًالبحث .ب
 .صياغةًفرضياتًالبحثًوأهدافه .ج
 .تحديدًمجتمعًالبحث .د
 .واألساليبًاإلحصائيةً،ًأدواته،البحثًمنهجيةاختيارً .ه
 .بناءًاإلطارًالنظريًللبحث .و
 .ةصياغةًفقراتًالستبان .ز
 .توجيهًالباحثةًلمراجعًمختلفةًعربيةًأوًأجنبية .ح
ًنتائجًهذاًالبحثًوالدراساتًالسابقة.الربطًبينً .ط

 أوجه االختالف واالتفاق بين الادياسات السابقة: .2
 

 :الادياسات المتعلقة بأمن المعلومات وسياسات أمن المعلومات .أ
 ًعددًمنًالدراساتًالمحليةًوالعربيةًأظهرتًأهميةًموضوعًأمنًالمعلوماتًومخاطرًأمنًالمعلومات

)الغثبر،ً(،2013ً(،ً)الدنف،2013ً)التوم،ً (،2014وي،ً)الديرا(،2015ً)جواهر،ًمثلًدراساتً
ً 2012ًوالصبيح، ،)ً ً)نبي2011)أبوكميل، ،)،ًً 2010ًوآخرون، ً)تاية، ً)الزهراني،2008ً(، ،)

(.ًوكذلكًبعضًالدراساتًاألجنبيةًمثل2007ً(،ً)العوضي،ًورينود،2008ً(،ً)القحطاني،2008ً
 (.Jorro, 2011،ً)(Kazemi, et al., 2012)دراساتً

 ًًاإليجابيًعلى عددًمنًالدراساتًالمحليةًوالعربيةًأظهرتًأهميةًسياساتًأمنًالمعلوماتًوتأثيرها
ً ً)الديراوي، ًدراسات ًمثل ًنظمها، ًوأمن ًالمعلومات ً (،2014حماية ً)التوم،2013ً)الصاحب، ،)
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2013ً ً)الدنف، ،)2013،)ًً ًوالصبيح، 2012ً)الغثبر، ً)نبي2011ً)القرشي،(، ،)ً وآخرون،ً،
 (.2007(،ً)العوضي،ًورينود،2008ً(،ً)تاية،2008ًزهراني،ً(،ً)ال2010

 ًمعظمًالدراساتًالمحلية،ًوالعربيةًدرستًسياساتًأمنًالمعلوماتًكأحدًاألبعادًالفرعيةًفيًالدراسة
ً ً)الديراوي، ًدراسة 2014ًمثل ً)الدنف، ً)محمد2013(، ،)ًً ًوالصبيح،ًً(،2013محسن، )الغثبر،

راستينًإحداهماًمحليةًوالثانيةًعربيةًتناولتاًدراسةًسياساتً(.ًبينماًيوجدًد2008)تاية،ًً(،2012
(ًوهيًحالةًدراسيةًفي2013ًأمنًالمعلوماتًكدراسةًكاملة.ًالدراسةًالمحليةًهيًدراسةً)الصاحب،ً

 (ًوهيًفيًاإلماراتًالعربيةًالمتحدة.2011الخليل،ًوالثانيةًهيًدراسةً)القرشي،ً

 تضمنًمؤسساتًقطاعًالتعليمًالعاليًفيًفلسطينًمثلًبعضًالدراساتًالمحليةًكانًمجتمعًالبحثًي
ً ً)الديراوي، 2014ًدراسات ً)الصاحب، ،)2013ً ً)التوم، ،)2013ً )ً ًأمنًوالتي ًموضوع تناولت

(ًموضوعًأمن2013ًتناولتًدراسةً)الدنف،ًكماًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة،ً
 .المعلوماتًفيًالكلياتًالتقنيةًفيًقطاعًغزة

 مًالدراساتًالمحليةًوالعربيةًاستخدمتًالستبانةًكأداةًلجمعًالبيانات،ًوهذاًيتفقًمعًهذاًالبحث،ًمعظ
ً ً)الديراوي، ًدراسة ًالبياناتًمثل ًوالمقابالتًلجمع ًالستبانة ًاستخدم ًمنها ًودراسةً(2014وبعضاا ،

 .(2013)الدنف،ً

 ًسياساتًأمنًال علىًدراسًة كانتًاألكثرًتركيزًا مالدراساتًاألجنبيًة المختلفةً، وضحةًمعلوماتًبجوانبهًا
مراحلها،ًوالعواملًالداخليةًوالخارجيةًالمؤثرةًعليها،ًوالمشاكلًالتيًيمكنًأنًتتعرضًلهاًمثلًدراساتً

(Hadjor & Gradasu, 2014(ً ،)Knapp & Ferranate, 2012ً ،)Knapp, et al., 
2009)ً ،)(Heikkila, 2009)ً ،(Malngeni & Biermann, 2006)ً ،(Sookdawoor, 
2005)(ً،Karyda, et al., 2005ً،)(Maynard, et al., 2002). 

 :بنظم المعلومات اإلادايية وياعليتهاالادياسات المتعلقة  .ب
 ًفيًجوانبًمختلفة ودورهًا عددًمنًالدراساتًالمحليةًدرستًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًووضحتًأهميتهًا

والتخطيطً القراراتًاإلداريةً، وفيًصنًع األزماتً، فيًإدارًة ودورهًا اإلداريً، فيًتحسينًاإلداًء مثلًدورهًا
(،ً)أبوًكريم،2014ًوي،ًالستراتيجيًلنظمًالمعلوماتًاإلدارية.ًتمثلتًهذهًالدراساتًبدراساتً)الديرا

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

 ًًعددًمنًالدراساتًالعربيةًتناولتًموضوعًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوأظهرتًأهميةًهذهًالنظمًمثل
(،2010ً،ًوعاشورًالشقران،ً(،ً)2010(،ً)عبدويان،2012ً(،ً)آلًمراد،2013ًدراساتً)الراشدي،ً

 (.2002ً(،ً)األحمد،2007ً(،ً)الخشاليًوالقطب،2009ًوآخرون،ًً،ً)جرادات
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 ً(ًتنوعتًالدراساتًاألجنبيةًالتيًدرستًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًومنهاًدراساتShahrad & Ali, 
201(ً ،)Naia & Roohipour, 2013(ً ،)Abugabah & others, 2010(ً ،)Supattra, 

2007(ً،)Loukis & Sapounas, 2005.)ً

 ًًاحدةًهيًدراسةًًوبالتحديدًً"فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية"الدراساتًالمحليةًالتيًتناولتًموضوع
 .(2009وهيًدراسةً)أبوًعمر،ً

 (،2013ًةًتناولتًموضوعًفاعليةًنظمًالمعلوماتًمثلًدراساتً)الراشدي،ًبيعددًمنًالدراساتًالعًر
ً ًالرزاق، 2011ً)عبد ً)عبدويان، ،)2010(ً ًوعاشور(، ً ًالشقران، ًوالقطب،2010ً، ً)الخشالي ،)

 .(2009،ً)أبوًعمر،ً(2002(،ً)األحمد،2007ً

 ًًفي ًالمعلوماتًاإلدارية ًموضوعًنظم ًتناولتا ًالعاليًفيًفلسطين،ًدراستانًمحليتان ًالتعليم ًقطاع
دراسةً)الديراويً،ًوباألخصًفي وهمًا ودراسةً)أب2014الجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزًة وًسبت،ً(ً،

(،ًبينماًكانًمجتمعًالدراسةًفيًالدراساتًالمحليةًاألخرىًهوًمنظماتًمختلفةًمثلًالمنظمات2005ً
 غيرًالحكوميةًفيًقطاعًغزة،ًالقطاعًالمصرفي،ًوالبلديات.

 :الادياسات المتعلقة بعالقة أمن المعلومات بنظم المعلومات .ج
 ًبن ًالمعلومات ًأمن ًتناولتًعالقة ًالمحلية ًالدراسات ًمن ًدراسةًعدد ًمثل ًاإلدارية، ًالمعلومات ظم

التخطيط2014ً)الديراويً، التيًدرستًعالقًة بأمنًالمعلومات،ًًالستراتيجيً( المعلوماتًاإلداريًة لنظًم
ودراسةً المعلوماتًاإلداريةً، حيثًأنًسياساتًأمنًالمعلوماتًهيًجزءًمنًالتخطيطًالستراتيجيًلنظًم

(ًالتيًدرستًدورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًتحقيقًاألمنًالمعلوماتي،ًوكذلك2014ً)أبوًحمام،ً
إدارةًأمنًالمعلوماتًكمدخلًاستراتيجيًلفاعليةًً(ًالتيًدرستًموضوع2013حسن،ًًدراسةً)محمد

 تطبيقًاإلدارةًاللكترونية.

 ًًً،المعلوماتًاإلدارية علىًتطبيقاتًنظًم والتقنيًة إحدىًالدراساتًالعربيةًدرستًأثرًالعواملًالتنظيميًة
 (.2006ومنًهذهًالعواملًنظمًاإلجراءاتًالرقابية،ًوهيًدراسةً)المعشر،ًوالخصبة،ً

 ًًًالدراساتًاألجنبيةًعالقةًنظمًالمعلوماتًبأمنًالمعلومات،ًمثلًدراسةً)تناولتًبعضHeikkila, 
ًودراسة2009ً ًالتيًتناولتًأثرًسياساتًأمنًالمعلوماتًعلىًحوادثًالختراقًفيًالحواسيب، )

(Doherty & Fulford, 2006ًًالمعلوماتًوسياساتًأمن ًنظم ًالتيًدرستًالتوافقًبينًخطة )
(ًالتيًأشارتSelamat, et al., 2006ً،ًودراسةً)ظمًالمعلوماتًوجودتهاالمعلوماتًلضمانًأمنًن

 .للتكاملًبينًاستراتيجيةًأمنًالمعلوماتًوالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلومات
 ما يميز هذا البحث عن الادياسات السابقة:  .3

توجدتًالباحثةًأنًكافةًالدراساتًالمحليةًقدًتناولتًدراسةًأمنًالمعلوماتًبشكلًعام،ً .أ طر قتًوبعضهًا
واحدةًًةًدراسيةلدراسةًسياساتًأمنًالمعلوماتًكأحدًاألبعادًالفرعيةًفيًالدراسة،ًباستثناءًوجودًحال
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فيًالدراساتًالعربيًالمعلوماتًفيًجامعةًبوليتكنكًفلسطيندرستًسياساتًأمنً ةًفإنهًفيًالخليل.ًأم ًا
قياسًكفاءةًسياساتًأمنًسياساتًأمنًالمعلوماتًحيثًأنهاًدرستًيوجدًدراسةًعربيةًواحدةًدرستً

،ًوباقيًالدراساتًدرستًأمنًالمعلوماتًولكنًالمعلوماتًفيًالشركاتًفيًاإلماراتًالعربيةًالمتحدة
تضحًذلك،ًفقدًامنًًمبالرغ.ًًومنًجوانبًأخرى،ًوبعضهاًتطر قًلسياساتًأمنًالمعلوماتًكب عدًفرعي

تبرًعرًبموضوعًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالدراساتًاألجنبية.ًًوبذلكًتً للباحثةًوجودًاهتمامًكبي
سياساتًأمنًالمعلوماتًفيًقطاعًًالذيًتناولعلىًحدًعلمهاًًالبحثًاألولًواًالبحثًهالباحثةًهذ

 غزة،ًوباألخصًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.

البحثًهوًالبحثًاألولًإنًهذ .ب ةًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريذيًيبحثًالعلىًحدًعلمًالباحثةًًأيضاًاًا
فيًالجامعاتًالفلسطينية،ًحيثًأنهًيوجدًدراستانًفقطًتناولتاًموضوعًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيً
ًالمعلوماتً ًتحدثتًعنًالتخطيطًالستراتيجيًلنظم ًإحداهما ًفيًقطاعًغزة، الجامعاتًالفلسطينية

عملياتًصنعًالقرارات.ًولمًتتطرقًأيًدراسةًلقياسًاإلدارية،ًواألخرىًتحدثتًعنًدورًهذهًالنظمًفيً
 فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.

يةًسياساتًأمنًالمعلوماتًبفاعلًالذيًيربطعلىًحدًعلمًالباحثةًًهذاًالبحثًأنهًالبحثًاألولًيتميز .ج
غزة،ًعلىًالرغمًمنًوجودًبعضًالدراساتًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعً

التيًربطتًبينًموضوعيًنظمًالمعلوماتًوأمنًالمعلوماتًولكنًمنًجوانبًمختلفةًكماًاتضحًفيً
 أوجهًالختالفًوالتفاقًبينًالدراساتًالسابقة.

وحداتًتكنولوجياًالمعلومات،ًباإلضافةًللعاملينًًوًفيًمراكزاشتملًمجتمعًهذاًالبحثًعلىًالعاملينً .د
ًفيًال ًاإلدارية ًالعماداتًوالدوائر ًفي ًاليومي ًعملهم ًأثناء ًالمعلوماتًاإلدارية ًنظم ًيستخدمون ذين

لحظتًالباحثةًأنًغالبيةًالدراساتًالتيًتطرقتًلمواضيعًتخصًمحلًالبحثالجامعاتًالثالثةً ،ًبينمًا
ً ًمجتمعها ًيكون ًالمعلومات ًنظم ًأو ًالمعلومات ًأمن ًفقط ًومراكز ًوحدات ًفي تكنولوجياًالعاملين

 المعلومات.

طلقًالتعرفًمنًمنًوالتعليمًالمفتوح؛بينًالجامعاتًالعامةًًالبحثتنوعًطبيعةًمجتمعًًةالباحثًتقدًآثًر .ه
ًالبحث.لىًأيًفروقاتًقدًتظهرًبينهماًفيًنتائجًإ

ًً(ًمجالتًالبحثًوأبعادهًتبعااًللدراساتًالسابقة.4يوضحًالجدولًرقمً)
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 والادياسات السابقةوأبعااده  البحث مجاالت(: 4جادول يقم )
 الادياسات السابقة حاوي الادياسةم

المحوي األول
 

سياسات أمن المعلومات
 

 ادعم اإلاداية العليا

ً 2013ً)الدنف، ً)تاية، ،)2008ً ً)القحطاني، ً)العوضي،2008ً(، ،)
ً(.2007ورينود،ً

(Kazemi, et al., 2012), (Knapp, et al., 2009), (Mlangeni 
& Biermann, 2006), )Sookdawoor, 2005), (Karyda, et al., 
2005). 

تقاديي مخاطي أمن 
 المعلومات

ً 2013ً)الصاحب، ًوالصبيح، ً)الغثبر، ،)2012ً ً)الزهراني، ،)2008ً،)
ً(.2008)القحطاني،ً

 (Knapp, et al., 2009), )Sookdawoor, 2005), (Maynard, 
et al., 2002). 

التادييب والتوعية 
بسياسات أمن 

 المعلومات

ً 2013ً)التوم، ًوالصبيح، ً)الغثبر، ،)2012ً ً)القرشي، ،)2011ً،)
ً(.2007(،ً)العوضي،ًورينود،2008ً(،ً)القحطاني،2008ً)الزهراني،ً

(Kazemi, et al., 2012), (Knapp & Ferrante, 2012), (Jorro, 
2011), (Knapp, et al., 2009),  (Mlangeni & Biermann, 
2006), , )Sookdawoor, 2005), (Karyda, et al., 2005), 
(Maynard, et al., 2002). 

ييض تنفيذ سياسات 
 أمن المعلومات

ً 2013ً)الصاحب، ً)التوم، ،)2013ً ًكميل، ً)أبو ً)الزهراني،2011ً(، ،)
ً(2007(،ً)العوضي،ًورينود،2008ً)تاية،ًً(،2008

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

مياجعة وتحاديث 
سياسات أمن 
 المعلومات

ً 2013ً)الصاحب، ًوالصبيح، ً)الغثبر، ًوآخرون،2012ً(، ً)نبي، ،)
ً(.2008(،ً)القحطاني،2008ً(،ً)تاية،2010ً

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

 المحوي الثان 
ياعلية نظم المعلومات 

 اإلادايية

(،ً)عبدًالرزاق،2010ً(،ً)عبدويان،2007ً(،ً)الخشاليًوالقطب،2009ً(،ً)أبوًعمر،2002ً)األحمد،ً
 (2010،ًالشقران،ًًوعاشور(،ً)2013(،ً)الراشدي،2011ً

 المحوي الثالث

سياسات أمن المعلومات 
وأمن المعلومات وعالقتها 
بنظم المعلومات اإلادايية 

 وياعليتها

ً(2006)المعشر،ًوالخصبة،ً (،2013)محمدًحسن،ً (،2014(،ً)أبوًحمام،2014ً)الديراوي،ً
(Heikkila, 2009), (Doherty & Fulford, 2006), (Selamat, et al., 2006) 

 باالعتمااد على الادياسات السابقةأعاد بواسطة الباحثة المصادي: 
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 ملخص الفصل الثالث

تناولتًالباحثةًفيًهذاًالفصلًمجموعةًمنًالدراساتًالسابقةًالتيًتناولتًجوانبًهذاًالبحثًبمتغيريهًالمستقلً
)سياساتًأمنًالمعلومات(،ًوالتابعً)فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية(.ًحيثًاستعرضتًالباحثةًفيًالجزءًاألولً
الدراساتًالتيًتناولتًأمنًالمعلوماتًوسياساتًأمنًالمعلومات،ًوفيًالجزءًالثانيًالدراساتًالتيًتناولتًنظمً
المعلوماتًاإلداريةًوفاعليتها،ًوفيًالجزءًالثالثًقدًتناولتًالباحثةًالدراساتًالتيًربطتًبينًأمنًالمعلوماتً

احثةًالدراساتًفيًكلًجزءًمنًاألجزاءًالدراساتًوسياساتهًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.ًكماًصن فتًالب
فيًالدراساتًالعربيةًوالمحليةًالتيًتناولتً لثالثةًتصنيفاتً)محلية،ًعربية،ًأجنبية(،ًحيثًلقتًالباحثةًقصوراًا
سياساتًأمنًالمعلومات،ًكماًلقتًقصورااًفيًالدراساتًالمحليةًالتيًتناولتًموضوعًفاعليةًنظمًالمعلوماتً

ًاصةًفيًقطاعًالجامعات.اإلداريةًوخ

وفيًختامًالفصلًعق بتًالباحثةًعلىًالدراساتًالسابقة،ًحيثًأوضحتًأوجهًالستفادةًمنًهذهًالدراسات،ً
وأوجهًالختالفًوالتفاقًبينها،ًكماًبي نتًمدىًتمي زًهذاًالبحثًعنًهذهًالدراسات.ًوأكد تًالباحثةًأنًهذهً

ربطًسياساتًأمنًالمعلوماتًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالتيًتً–علىًحدًعلمهاًً–الدراسةًهيًاألولىً
ًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.
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 اإلجياءات المنهجية: لفصل اليابعا

 اليابعالفصل 
 اإلجياءات المنهجية

 
 مقادمة

 أواًل: منهج البحث

 ثانيًا: مجتمع البحث

 ثالثًا: عينة البحث

 أاداة البحث )االستبانة( خطوات بناءيابعًا: 

 خامسًا: مكونات أاداة البحث )االستبانة(

 ساادسًا: تصحيح أاداة البحث )االستبانة(

 سابعًا: صادق وثبات أاداة البحث )االستبانة(

 ثامنًا: التوزيع الطبيع  لمتغييات البحث 

 تاسعًا: األساليب اإلحصائية المستخادمة ي  البحث

  الباحثةعاشيًا: الصعوبات الت  واجهت 
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 مقادمة

جراءاتهًالبحثتعتبرًمنهجيةً حيثًأنًهًفيًرئيسياًاًمحوراًاًوا  منًخاللهالبحثً، الجانبًالتطبيقيًًالتركيزًعلىًايتًم
ًاألدبياتضوءًًتفسيرهاًفيًوً،توصلًإلىًالنتائجللصولًعلىًالبياناتًالمطلوبةًإلجراءًالتحليلًاإلحصائيًالحًو

 أهدافًالبحث.قًيوبالتاليًتحقًالبحث،المتعلقةًبموضوعً

الفصلًاإلجراءاتًالمنهجيةًللبحًتستعرض منهجً)أسلوب(ًًتحديدًهذهًاإلجراءاتًفيث.ًوتتمث لًالباحثةًفيًهذًا
دقًأداةًصوتصحيحها.ًباإلضافةًلدراسةًً)الستبانة(ًالبحثًاةأدإعدادًً،البحثًوعينةًمجتمعاختيارً،ًالبحث

ًالحصائيًالتيًتمًالعتمادًعليهاًفيًتحليلًبياناتًالبحث.ًأساليبًالتحليلوتحديدً،ًالبحثًوثباتها

 البحثأواًل: منهج 

اعتمدتًالباحثةًفيًهذاًالبحثًأسلوبًالمنهجً"الوصفيًالتحليلي".ًيعتبرًالمنهجًالوصفيًالتحليليًمنًأكثرً
يثًأنًلبحث(،ًحالمناهجًاستخدامااًفيًدراسةًالظواهرًالجتماعيةًواإلنسانيةًوألنهًيناسبًالظاهرةً)موضوعًا

المنهجًالوصفيًالتحليليًيرتكزًعلىًوصفًدقيقًلظاهرةًأوًموضوعًمحددًعلىًصورةًنوعيةًأوًكميةًرقميةً
ًًبهدفًفهمًمضمونها.

"المنهجًالذيًيسعىًلوصفًالظواهرًأوً بأنه التحليلي الوصفي المنهج (100،ًص2006)ًالحمداني فويعرً 
الراهنةًفهوًأحدًأشكالًالتحليلًوالتفسيرًالمنظمًلوصفًظاهرةًأوًمشكلة،ًويقدمًبياناتًًأواألحداثًالمعاصرة،ً

التيًًوقاتواألندرسهاًًسةًوالظواهرًالتيرامعرفةًالمشاركينًفيًالدًويتطلبًعنًخصائصًمعينةًفيًالواقع،
ًً.نستعملهاًلجمعًالبيانات"

 وهما كالتال :، بيانات البحثلجمع  يئيسيين اعتمادت الباحثة على مصاديين

ًالدوريات،ًالثانوية المصاادي .1 ًالكتب، ًومنها: ًواألجنبية ًالعربية ًالمراجع ًمراجعة ًخالل ًمن ًوذلك :
المنشورات،ًالرسائلًالعلمية،ًالمجالتًالعلمية،ًالمواقعًاللكترونيةًعلىًشبكةًالنترنتًذاتًالعالقةً

 .بموضوعًالبحث
ث،ًلدراسةًبعضًمفرداتًالبحًالستبانةًكأداةًلهذاًالبحثاستخدامًاعتمدتًالباحثةً:ًاألوليةًالمصاادي .2

لمجتمعًالبحثًمنًحيثًالجهدًواإلمكانيات.ً،ًولجمعًالبياناتًالالزمةًلموضوعًالبحث وذلكًلمالءمتهًا
ًباستخدامً ًالمناسبة ًالختباراتًالحصائية ًواستخدام ًاحصائيا ًوتحليلها ومنًثمًتمتًعمليةًتفريغها

بهدفًالوصولًلدللتًذاتStatistical Package for Social Sciencesًً(SPSSً)برنامجً
 قيمةًتفيدًفيًموضوعًالبحث.ً
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 ثانيًا: مجتمع البحث

للعاملينًالذينًيستخدمونً  /فيًمراكزًالعاملينمنًًالبحثيتكونًمجتمعً باإلضافًة المعلوماتً، وحداتًتكنولوجيًا
ًاليوميًفيًالعماداتًوالدوائرًاإلداريةًفيًالجامعاتًالثالثةً)الجامعةً ًأثناءًعملهم ًالمعلوماتًاإلدارية نظم

ً(5يوضحًالجدولًرقمً).ًفروعًقطاعًغزة( –غزة،ًجامعةًالقدسًالمفتوحةً –غزة،ًجامعةًاألزهرً –اإلسالميةً
ًالبحثًحسبًكلًجامعة.توزيعًمجتمعً

 ، ونسبة التمثيل لكل جامعة بالنسبة للمجتمع الكل (: مجتمع البحث5جادول يقم )
 نسبة التمثيل /المجتمع الكل  البحثمجتمع  الجامعة .م
ً%167ً55.3ًغزةً–ًالجامعةًاإلسالمية1ً
ً%75ً24.8ًغزةً–ًجامعةًاألزهر2ً
ً%60ً19.9ًقطاعًغزةً-ًجامعةًالقدسًالمفتوحة3ً

 %100 302 المجموع
 (2015)عام  المصادي: ادائية شئون الموظفين ي  الجامعات المستهادية

شك لتً اإلسالميًة أنًالجامعًة األزهرًً%55.3وتالحظًالباحثًة شك لتًجامعًة بينمًا البحثً، ،ً%24.8منًمجتمًع
ً.%19.9النسبةًالباقيةًوالتيًبلغتًفيًحينًأنًجامعةًالقدسًالمفتوحةًشك لتً

برًعددًوبهاًأكًقطاعًغزةأقدمًالجامعاتًفيًًالسابقة،ًحيثًأنهالجامعاتًالثالثةًاختيارًاًآثيت الباحثةولقاد 
باإلضافةًإلىًأنهاًً،م2015ً–2014ًالدليلًالحصائيًالسنويًلمؤسساتًالتعليمًالعاليًمنًالطالبًحسبً

مركزًة/ًهيكليتهاًعلىًوحدملًتش،ًكماًعلىًمستوىًالجامعاتًالفلسطينيةًةتمتلكًنظمًمعلوماتًإداريةًمتطورً 
ًبهذهًالنظم.ًيهتمتكنولوجياًمعلوماتً

هناًأنهًعلىًالرغمًمنًأنًجامعةًالقدسًالمفتوحةًإدارتهاًفيًالضفةًالغربية،ًإل ًأنًالباحثةًًوتشيي الباحثة
حيثًأنهاًتمتلكًنظمًمعلوماتًإداريةًمتطورة،ًولديهاًاهتماماتًكبيرةًفيًًالبحثآثرتًوجودهاًضمنًمجتمعً

حيثًاتضحًللباحثةًذلكًمنًخاللًاطالعهاًعلىًالدراساتًالسابقةًومنًخاللًدراستهاًمجالًأمنًالمعلوماتً
ًسالباحثةًتستهدفًالعاملينًعلىًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبالجامعة،ًوليباإلضافةًإلىًأنً،ًلمشكلةًالبحث

ًاإلدارةًالعلياًفيها.

  البحثثالثًا: عينة 

عواملهاًًبكافةًظاهرةًمعينةًلبحثًما،ًمنًمجتمعً ًبحثإنًأساليبًالمعاينةًاإلحصائيةًت ستخدمًلسحبًعينةً
ةًللمجتمعًلأنًتكونًممثً ًاختيارًالعيناتراعىًفيًيً يجبًأنًالعواملًواألسبابًًمهماًكانًعددًهذهًوً،وأسبابها

ًوبالتاليًفإنهًيمكنًتعميمهاًعلىًمجتمعًالبحث.وغيرًمتحيزة،ًلةًممثً ًأيضاًالتكونًالنتائجً

تمًاستخدامًالمعادلتًاإلحصائيةًالتاليةًلتحديدًحجمًالعينةًالمناسبًً،ًفقدولتحقيقًهذاًالغرضًفيًهذاًالبحث
ً:أفضلًتمثيل،ًوذلكًوفقًماًيليًالبحثالذيًيمثلًمجتمعً
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ً لتالية:تمًاحتسابًحجمًالعينةًمنًالمعادلةًا

𝒏 = ( 
𝒛

𝟐𝒎
 (1................ًمعادلةًرقمً)𝟐ًًًًًًًًًًًًًًًًًً(

 حيث أن:
z(ًًًالقيمةًالمعياريةًلمستوىًدللةًمعلوم:z= 1.96ًًلمستوىًدللة𝛂 = 𝟎. 𝟎𝟓)ً
m(ً𝟎±:ًًالخطأًالهامشيًويعبرًعنهًبالعالمةًالعشرية. 𝟎𝟓) 

تمثلًحجمًً Nومنًث م،ًتمًتصحيحًحجمًالعينةًفيًحالةًالمجتمعاتًالنهائيةًمنًالمعادلةًالتالية،ًحيثًأنً
ًالمجتمع.

𝒏المعادلة =  
𝒏∗𝑵

𝑵+𝒏−𝟏
ً(2....................ًمعادلةًرقمً)ًًًًًًًًًً  

ً(ًفإنًحجمًالعينةًيساوي:1باستخدامًالمعادلةًرقمً)

𝒏 = ( 
𝒛

𝟐𝒎
)𝟐  = ( 

𝟏. 𝟗𝟔

𝟐 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓
)𝟐 ≅ 𝟑𝟖𝟒 

 (ًيساوي:2فإنًحجمًالعينةًالمعدلةًحسبًمعادلةًرقمً)302ًيساويًًالبحثوبماًأنًحجمًمجتمعً

𝒏المعادلة =  
𝒏 ∗ 𝑵

𝑵 + 𝒏 − 𝟏
=  

𝟑𝟖𝟒 ∗ 𝟑𝟎𝟐

𝟑𝟎𝟐 + 𝟑𝟖𝟒 − 𝟏
= 𝟏𝟔𝟗 

ً
(ًمستجيبًمنًأصل169ًالمناسبً)ًالبحثحجمًعينةًًإلىًأنبعدًالتعويضًفيًالمعادلةًالسابقةًتمًالتوصلً

 (.302)ًالمستهدفالمجتمعً
 

ولوجياًفيًمراكزًووحداتًتكنًالعاملينمنًً"عشوائيةًطبقيةعينةً"باختيارًًقامتًالباحثةوبناءاًعلىًذلكًفقدً
ً ًللعاملين ًباإلضافة ًالمعلومات ًاإلداريةًًيستخدمونالذين ًوالدوائر ًالعمادات ًفي ًاإلدارية ًالمعلومات نظم
(ًاستبانةًحسبًعينةًكلًجامعةًمنًالجامعاتًالثالثة169ً)ًالباحثةًووزعت،ًبالجامعاتًالثالثةًمحلًالبحث

 .تًالمستهدفةالجامعاحسبًًالبحث(ًيوضحًتوزيعًعينة6ً.ًوالجدولًرقمً)المستهدفة
 

بحجمًً(Pilot Studyتجريبيةً)توزيعًالستباناتًبالكاملًتمًجمعًبياناتًمنًعينةًًوتشيرًالباحثةًإلىًأنهًقبل
توزيعًًتمًالبحث،ًوبعدًالتأكدًمنًصدقًوثباتًأداةًالبحث(ًمفردةًبغرضًالتحققًمنًصدقًوثباتًأداة30ً)

ً.البحثالستباناتًعلىًالحجمًالكليًلعينةً
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 ، ونسبة االستياداادالبحثتوزيع عينة (: 6جادول يقم )
 .م

 الجامعة
  البحثعينة 

)عاداد أييااد مجتمع البحث الكل /عاداد مجتمع 
 عاداد العينة الكل  للبحث ×الجامعة( 

نسبة 
التمثيل/عينة 

 البحث

االستبانات 
 المستيادة

نسبة 
 االستيادااد

%55.0 93ًغزة-الجامعةًاإلسالمية1ً  78ً83.87%ً
%24.9 42ًغزة-جامعةًاألزهر2ً  42ً100%ً
%20.1 34ًقطاعًغزةً-جامعةًالقدسًالمفتوحة3ًً  32ً94.12%ً

%100.0 169 المجموع  152 89.94% ًً
ً

(ًاستبانة152ًبعدًالنتهاءًمنًعمليةًجمعًالبياناتًواستردادًالستباناتًالتيًتمًتوزيعها،ًفقدًتمًاستردادً)
ًللتحليلًمنًأصلًعينةً 169ً)ًالبحثصالحة ًاستبانة. نسبة االستيادااد الكلية من ًمن ذلك بأن ويتضح(

كماًيالحظًوجودًنسبةًاستردادًتامةًفيًجامعةًاألزهرًبنسبةًً(.%89.94الستبانات الموزعة بلغت )اجمال  ا
(،ًفيًحينًبلغتًنسبةًالستردادً%94.12ستردادًفيًجامعةًالقدسًالمفتوحةً)ال(،ًبينماًبلغتًنسبة100%ً)

ً(.%83.87فيًالجامعةًاإلسالميةً)
ً

عة،ًمماًفيًالجامًدراسةًالباحثةًوعملهاإلىًطبيعةًًوجودًنسبةًاستردادًتامةًفيًجامعةًاألزهرًوتعزو الباحثة
ًًًوف رًلهاًتسهيالتًلتوزيعًوجمعًالستبانةًأكثرًمنًجامعتيًاإلسالميةًوالقدسًالمفتوحة.

وممث لةًلمجتمعً فيًاستكمالًالبحثوتعدًهذهًالنسبًممتازةًجداًا حث،ًحيثًإجراءاتًالب،ًويمكنًالعتمادًعليهًا
توصلًإليهوفقاًاأنهً ً.مناسبةًألغراضًالبحثًت عدًكحدًأدنىً%30ًاستردادنسبةًًهفإنًSekaranً(2000)ًلمًا
 )االستبانة( البحثأاداة  خطوات بناء: يابعاً 

لجامعاتًاسياساتًأمنًالمعلوماتًوعالقتهاًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًًلبحثاستبانةًًأعدتًالباحثة
ًتمتازًبهًفيالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة ًالبحثً)الستبانة(ًلما جمعًًعلىًقدرتهاً.ًوقدًاختارتًالباحثةًأداة

تعطيًمساحةًكافيةًألفرادًالعين وأنهًا التفكيرًًةًفيالمعلوماتًمنًعددًكبيرًمنًاألشخاصًفيًوقتًمحدد،ًكمًا
ًدونًضغوطًنفسيةًكماًهوًالحالًفيًالمقابلة،ًباإلضافةًإلىًأنهاًتتسمًبالموضوعيةًالعلميةًفيًالنتائج.

 وقاد اتبعت الباحثة الخطوات التالية إلعادااد االستبانة بشكلها النهائ :
ًفيًبناءًالستبانةًالسابقةًذاتًالصلةًبموضوعًالبحثًلالستفادةًمراجعةًالدراساتًً .1 صياغةًًومنها

 فقراتها.
دةًأولي ةًلالستبانة. .2  إعدادًمسو 
دةًاألوليةًلالستبانةًعلىًالمشرفينًلتقييمهاًوأخدًآًر .3 ابطًائهمًحولًمدىًصالحيتها،ًوتًرعرضًالمسو 

 .البحثومناسبتهاًلتحقيقًأهدافًفقراتها،ً
جراءًالتعديالتًالتيًاقترحهاًالمشرفون. .4  إعادةًترتيبًمجالتًوأبعادًالستبانةًوا 
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عرضًالستبانةًبعدًتعديالتًالمشرفينًعلىًمجموعةًمنًالمحكمينًمنًأساتذةًودكاترةًالجامعات،ً .5
ًوالملحقًرقمً ًيلزم. ًالنصحًواإلرشادًبخصوصًحذفًأوًتعديلًما ًبتقديم ًبدورهم (2ً)والذينًقاموا

 يوضحًأسماءًقائمةًالمحكمين.
 (.1قًرقمً)مشرفين،ًكماًتظهرًفيًملحتصميمًالستبانةًبشكلهاًالنهائيًتبعاًلتوصياتًالمحك مينًوال .6
(ًمفردةًمنًمجتمعًالبحثًلفحصًصدق30ًعلىً)ًلالستبانة(Pilot Studyً)ًتجريبيةإجراءًدراسةً .7

 .وثباتًالستبانة
 توزيعًالستبانةًعلىًعينةًالبحثًلجمعًالبياناتًالالزمة. .8
 )االستبانة( البحث: مكونات أاداة خامساً 

سياساتًأمنًالمعلوماتًوعالقتهاًبفاعليةًنظمًالمعلوماتً)الستبانة(ًوالتيًصممتًلبحثًًالبحثنتًأداةًتكوً 
ًًكماًيلي:ًقسمينًرئيسييناإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة،ًمنً

)مكانًالعمل،ًالجنس،ًالعمر،ًالمسمىًبحث،ًوهيًعينةًالبالمتغيراتًالشخصيةًألفرادًًتمث ل القسم األول:
ً.(،ًالتخصصًالعلمي،ًالدوراتًالتدريبيةًفيًمجالًأمنًالمعلوماتالمؤهلًالعلميسنواتًالخبرة،ًالوظيفي،ً

اًالقسمًويشملًهذً.نةًلالستبانةمنًخاللًالمجالتًواألبعادًالمكوً ًالبحثعنًمتغيراتًًيعب رًالقسم الثان :
ً)49علىً) ًمنها ًفقرة ًالمعلوماتًاإلدارية(ًو)13( ًتقيسًالمتغيرًالتابعً)فاعليةًنظم ًفقرة ًتقيس36ً( ًفقرة )

الخمسةً)دعمًاإلدارةًالعليا،ًتقديرًمخاطرًأمنًالمعلومات،ًالمتغيرًالمستقلً)سياساتًأمنًالمعلومات(ًبأبعادهً
فرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلومات،ًمراجعةًوتحديثًسياساتًالتدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلومات،ً

ً(ًأدناهًيوضحًذلك.7،ًوالجدولًرقمً)أمنًالمعلومات(

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

 عاداد الفقيات البعاد لمجالا

 المجال األول )المتغيي المستقل(
 سياسات أمن المعلومات

 8ًدعمًاإلدارةًالعليا
 8ًتقديرًمخاطرًأمنًالمعلومات

 8ًالتدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلومات
 7ًفرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلومات

 5ًمراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات
 36 أبعااد المجال األول ككل "سياسات أمن المعلومات"

 )المتغيي التابع(المجال الثان  
 ياعلية نظم المعلومات اإلادايية

 13ًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً

 49 مجموع الفقيات
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 )االستبانة(: البحث: تصحيح أاداة ساادساً 

فقراتًًتمًعرض،ًبحيثًالبحث(ًالخماسيًلتصحيحًأداةLikert Scaleًاستخدمتًالباحثةًمقياسًليكرتً)
ً ًعينة ًمستوىًموافقتهمًعليهاًالبحث،الستبانةًعلىًأفراد ًخمسًإجاباتًتحدد ًتومقابلًكلًفقرة ًإعطاءً. م

ً(.8درجةًالجابةًعلىًالفقرة،ًكماًهوًموضحًبالجدولًرقمً)ًلتمث لاإلجاباتًأوزانًرقميةً

 ويق مقياس ليكيت الخماس  البحثاداة أتصحيح (: 8جادول يقم )
 غيي موايق بشادة غيي موايق محاياد موايق موايق بشادة إلجابةا

 1 2 3 4 5 الاديجة

(،ًوالفقرةًالتيًيتم5ًتأخذًالدرجةً)ً"الموافقةًعليهاًبشدة"(ًأعالهًبأنًالفقرةًالتيًيتم8ًيتضحًمنًالجدولًرقمً)
الفقرةًالتيًتكونًنتيجةًاإلجابةًعليهًا4تأخذًالدرجةً)ً"الموافقةًعليها" (،ًفيًحين3ًتأخذًالدرجةً)ً"محايد"(،ًأمًا

موافقً"(،ًوكذلكًالفقرةًالتيًيجابًعليهاًغير2ًتأخذًالدرجةً)ً"غيرًموافق"أنًالفقرةًالتيًتكونًاإلجابةًعليهاً
ً.(1رجةً)تأخذًالدً"بشدة

وكلًمجالًمنًمجالتًضمنًأداةً،ًوكلًبعدًمنًاألبعاد،ًالموافقةًعلىًكلًفقرةًمنًالفقراتولتحديدًمستوىً
يوضً 9تمًالعتمادًعلىًقيمةًالوسطًالحسابيًوقيمةًالوزنًالنسبيًوالجدولًرقمً)ًفقد،ًالبحث حًمستوياتً(ًأدناًه

ًالموافقةًاستنادااًلخمسًمستوياتً)منخفضًجداا،ًمنخفض،ًمتوسط،ًمرتفع،ًمرتفعًجداا(.

 البحثمستويات الموايقة على يقيات وأبعااد ومجاالت (: 9جادول يقم )
 ميتفع جاداً  ميتفع متوسط منخفض منخفض جاداً  ستوى الموايقةم

 الحساب )المتوسط( الوسط 
أقلًمنً
1.80ً

إلى1.80ًً
2.59ً

إلى2.60ًً
3.39ً

إلى3.40ًً
4.19ً

أوًًأكبرًمن
4.20ًيساويً

 الوزن النسب 
أقلًمنً

36%ً
إلى36%ًً

51.9%ً
إلى52%ًً

67.9%ً
إلى68%ًً

83.9%ً
أوًًأكبرًمن
ً%84ًيساوي

علىًأنًالمتوسطاتًالتيًتقلًعنً)ًوالجدولًالسابق واضحًة منخفضة1.80ًيعطيًدللًة درجًة تدلًعلىًوجوًد )ً
المتوسطاتً أمًا الموافقةً، منًعدًم درجةًمرتفعةًجداًا أوًالمجالًبمعنىًوجوًد أوًالبعًد منًالموافقةًعلىًالفقرًة جداًا

منًالموافقةًبمعنىًدرجةًمرتفعةًمنًعدمً(ًفهيًتدلًعلىًوجودًدرجةًمنخفضة2.59ً-1.80التيًتتراوحًبينً)
(ًفهيًتدلًعلى3.39ً-2.60الموافقةًعلىًالفقراتًأوًاألبعادًوالمجالت،ًبينماًالمتوسطاتًالتيًتتراوحًبينً)

ًأنً ًأوًالبعدًأوًالمجالًالمقصود،ًكما ًالفقرة وجودًدرجةًمتوسطةًمنًالموافقةًأوًوجودًدرجةًحياديةًتجاه
أنًالمتوسطات4.19ً-3.40نً)المتوسطاتًالتيًتتراوحًبي فيًحيًن منًالموافقةً، مرتفعًة درجًة علىًوجوًد ًًتدًل )
(ًتدلًعلىًوجودًدرجةًمرتفعةًجدااًمنًالموافقة،ًوهذاًالتقسيمًتمًتحديدهًوفق4.20ًالتيًتساويًوتزيدًعنً)

ً.البحثمقياسًليكرتًالخماسيًالذيًتمًاعتمادهًفيًتصحيحًأداةً
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 )االستبانة( البحثأاداة وثبات  صادق: سابعاً 

ًمنًخاللًتطبيقًالستبانةًعلىًعينةً ًالبحثًوثباتها ًالتحققًمنًصدقًأداة (30ًمكونةًمنً)ًتجريبيةتم
،ًوتمًاتباعًالطرقًالموضحةًفيماًيليًللتأكدًمنًصدقًالستبانةًوثباتها،ًوالتحققًمنًصالحيتهاًمستجيب

ًعلىًأفرادًعينةًالبحث.ًلتطبقيهاًبعدًذلك

 :البحثصادق أاداة  .1
ًوضعًتقيسًالستبانةأنًنيًالستبانةًيعًصدق ً(.105،ًص2010)الجرجاوي،ًًتًلقياسهما ًيقصدًً كما

ومفرداتهاً ووضوحًفقراتهًا بالصدقً"شمولًالستقصاءًلكلًالعناصرًالتيًيجبًأنًتدخلًفيًالتحليلًمنًناحيةً،
ًًً(.179،ًص2001وآخرون،ًً،)عبيدات"ًمنًناحيةًثانية،ًبحيثًتكونًمفهومةًلكلًمنًيستخدمها

وهي:ًالصدقًالمرتبطًبالمحتوىً)الصدقًالظاهري(،ًًللتأكدًمنًصدقًالستبانةًطرقاستخدمتًالباحثةًثالثةً
 .الداخليوصدقًاألبعادًالفرعية،ًوصدقًالتساقً

 الميتبط بالمحتوى )الصادق الظاهيي(: صادقال .أ
يتمًًومتهاًألغراضًالبحث،ًءبهدفًالتأكدًمنًمدىًصالحيةًالستبانةًومالً،سلوبًالصدقًالظاهريأًي ستخدم

ذويًالخبرةًوالمختصينًبالموضوعًمينًعلىًمجموعةًمنًالمحكً ًأداةًالبحثً)الستبانة(ًمنًخاللًعرضًذلك
البحث منًفقراتًالستًرأيهمًءإبداًممنهًةالباحثًتطلبحيثًً،قيًد يتعلقًبمدىًصدقًوصالحيةًكلًفقرًة بانةًفيمًا
تحتويهًأداةًالبحث،ًطلبًمنهمًإبداءًوجهةًتًكمالقياسًماًوضعتًلقياسه،ًًامالءمتهومدىً دخالًًونظرهمًفيمًا ا 

ً.التيًيرونهاًمناسبةالتعديالتً

ًعليهًفقدًعرضتًالباحثةًالستبانةًعلىًعددًمنًالمحكً  ًمدً قمينًالمختصينًمنًمختلفًالجامعات،ًًووبناءا
توافقًمعًبالًبهذهًالتعديالتوقامتًالباحثةًباألخذًًالبحث،داةًأالمحكمينًالعديدًمنًالتعديالتًعلىًًالسادة

ًالمحك مينًوالمشرفينالستبانةًفيًضوءًالمالحظاتًالتيًصياغةًًوأعادتالمشرفين،ً ًصلتًو،ًحتىًقد مها
ً.(1)ملحق يقم ًشكلهاًالنهائيلالستبانةً

 :( )الصادق البنائ صادق األبعااد الفيعية .ب
الفرعية،ًويتمًذلكًمنًخاللًحسابًمعاملًيتمًالتأكدًمنًصدقًأداةًالبحثًباستخدامًطريقةًصدقًاألبعادً

الرتباطًبينًالدرجةًالكليةًلالستبانةًواألبعادًوالمجالتًالفرعيةًالمكونةًلها،ًحيثًتشيرًالنتائجًالموضحةً
ً"سياسيات أمن المعلوماتأنًمعامالتًالرتباطًعلىًمستوىًاألبعادًالفرعيةًللمجالًاألولً"ً(10بالجدولًرقمً)
(ًوذلك0.850ً،ًو)التادييب والنوعية بسياسات أمن المعلومات"(ًوذلكًللبعدًالثالثً"0.796تراوحتًبينً)
ً.ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات"للبعدًالرابعً"

ةً"ًبالدرجةًالكليسياسات أمن المعلوماتوعلىًمستوىًالمجالتًككلًفقدًبلغًمعاملًارتباطًالمجالًاألولً"
يةً"ًبالدرجةًالكلياعلية نظم المعلومات اإلاداييةارتباطًالمجالًالثانيً"(،ًبينماًبلغًمعامل0.985ًلالستبانةً)
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(ً ًذ(،0.856ًلالستبانة ًمستوىًوكانتًجميعًمعامالتًالرتباطً)الصدق( ً.0.05اتًدللةًإحصائيةًعند
 يئيسية للبيانات الت  تم جمعها منويشيي ذلك لوجواد اديجة ميتفعة من صادق األبعااد الفيعية والمجاالت ال

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

عاداد  البعاد لمجالا
 الفقيات

معامل 
 االيتباط

مستوى 
 الاداللة

 المجال األول )المتغيي المستقل(
 سياسات أمن المعلومات

 0.000 *8ً0.809ًالعليادعمًاإلدارةً
 0.000 *8ً0.824ًتقديرًمخاطرًأمنًالمعلومات

 0.000 *8ً0.796ًالتدريبًوالنوعيةًبسياساتًأمنًالمعلومات
 0.000 *7ً0.850ًفرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلومات

 0.000 *5ً0.842ًمراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات
 0.000 *36ً0.985 المعلومات" أبعااد المجال األول ككل "سياسات أمن

 المجال الثان  )المتغيي التابع(
 ياعلية نظم المعلومات اإلادايية

 0.000 *13ً0.856ًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً

ً.0.05*دالةًإحصائيةًعندًمستوىً
 صادق االتساق الاداخل : .ج

يهًهذهًالذيًتنتميًإلالبعدًأوًالمجالًيقصدًبالتساقًالداخليًمدىًاتساقًكلًفقرةًمنًفقراتًالستبانةًمعً
حسابًمعامالتًالرتباطًبينًدرجةًكلًفقرةًويتمًالتحققًمنًوجودًصدقًالتساقًالداخليًمنًخاللًالفقرة،ً

ًل.ككًالذيًتنتميًإليه،ًوذلكًبهدفًالتحققًمنًمدىًصدقًالستبانةًللبعدًأوًالمجالًدرجةًالكليةالًو

التساقًالداخليًلفقراتًالستبانةًحسبًاألبعادًوالمجالتًالتيًًوفيماًيليًعرضًلنتائجًالتحققًمنًصدق
ًتتكونًمنها.

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

معامل  الفقية .م
 االيتباط

مستوى 
 الاداللة

 0.000 *0.705ًأهميةًسياساتًأمنًالمعلومات.تدركًاإلدارةًالعلياًفيًالجامعة1ًً
 0.000 *0.788ًتدعمًاإلدارةًالعلياًتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعة.2ً
 0.000 *0.773ًتدعمًاإلدارةًالعلياًوجودًدائرةًمتخصصةًبأمنًالمعلوماتًفيًالجامعة.3ً
 0.000 *0.786ًالجامعة.تهتمًاإلدارةًالعلياًبتعيينًمتخصصونًبأمنًالمعلوماتًفي4ًً
 0.000 *0.836ًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًمكتوبةًومعتمدةًمنًاإلدارةًالعليا.5ً
 0.000 *0.795ًتهتمًاإلدارةًالعلياًبتوزيعًسياساتًأمنًالمعلوماتًعلىًالعاملين.6ً
 0.000 *0.809ًاألخرى.تعطيًاإلدارةًالعلياًأولويةًلسياساتًأمنًالمعلوماتًبالمقارنةًمعًالسياسات7ًً
 0.000ً*0.778ًتوف رًاإلدارةًالعلياًالميزانيةًالالزمةًإلعدادًوتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعة.8ً

ً.0.05*دالةًإحصائيةًعندًمستوىً
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ادعم اإلاداية (ًبأنًمعامالتًصدقًالتساقًالداخليًلفقراتًالبعدًاألولً"11)رقمًيتضحًمنًخاللًالجدولً
،ًحيثًتراوحتًقيمًمعامالتًصدقًالتساقًالداخلي0.05ً،ًجميعهاًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًالعليا"

"تاديك اإلاداية العليا ي  الجامعة أهمية سياسات (ًللفقرةًالولىًوالتيًتنصًعلى0.705ًلفقراتًالمجالًبينً)
 ةمكتوبسياسات أمن المعلومات ي  الجامعة "(ًللفقرةًالخامسةًالتيًتنصًعلى0.836ًوً) "أمن المعلومات

 ".ومعتمادة من اإلاداية العليا
 "تقاديي مخاطي أمن المعلوماتمعامالت صادق االتساق الاداخل  لفقيات البعاد الثان  "(: 12جادول يقم )

معامل  الفقية .م
 االيتباط

 مستوى الاداللة

 0.000 *0.762ًالمخاطرًالتيًيمكنًأنًتتعرضًلهاًمعلوماتها.تحددًالجامعةًبشكلًدوري1ًً
 0.000 *0.768ًتضعًالجامعةًالتدابيرًالحتياطيةًالتيًتحدًمنًمستوىًتعرضًمعلوماتهاًللخطر.2ً

يوجدًلدىًالجامعةًآلياتًمناسبةًلمنعًعملياتًالوصولًغيرًالشرعيةً)غيرًالمرخصًبها(3ًً
 0.000 *0.798ًللبياناتًبواسطةًالعاملين.

يتوفرًلدىًالجامعةًآلياتًمناسبةًلمنعًعملياتًاإلدخالًالمتعم دةًللبياناتًغيرًالسليمةًبواسطة4ًً
 0.000 *0.743ًالعاملين.

 0.000 *0.742ًتقومًالجامعةًبتحديثًطرقًحمايةًمعلوماتهاًتبعاًللتغيراتًالحاصلةًفيًبيئةًالتكنولوجيا.5ً
 0.000 *0.697ًأتبعهاًلتفاديًمخاطرًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعة.أعرفًاإلجراءاتًالتيًيجبًأن6ًً

تتناسبًسياساتًأمنًالمعلوماتًمعًالمخاطرًالتيًيمكنًأنًتتعرضًلهاًالمعلوماتًفي7ًً
 0.000 *0.816ًالجامعة.

يساعدًوجودًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًتخفيضًالمخاطرًالتيًيمكنًأنًتتعرضًلها8ًً
 0.000 *0.675ًللحدًاألدنى.المعلوماتًفيًالجامعةً

ً.0.05*دالةًإحصائيةًعندًمستوىً

تقاديي مخاطي (ًبأنًمعامالتًصدقًالتساقًالداخليًلفقراتًالبعدًالثانيً"12)ًرقمًيتضحًمنًخاللًالجدول
،ًحيثًتراوحتًقيمًمعامالتًصدقًالتساق0.05ًجميعهاًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًًأمن المعلومات"

وجواد سياسات أمن المعلومات ي  "يساعاد (ًللفقرةًالثامنةًواألخيرةًالتيًتنصًعلى0.675ًلفقراتًالبعدًبينً)
للفقرةًالسابعةً(0.816ً"ًوً)للحاد األادنى المعلومات ي  الجامعةتخفيض المخاطي الت  يمكن أن تتعيض لها 

الت  يمكن أن تتعيض لها المعلومات ي  مخاطي ال مع سياسات أمن المعلومات"تتناسب التيًتنصًعلىً
 الجامعة".

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

معامل  الفقية .م
 االيتباط

مستوى 
 الاداللة

 0.000 *0.696ًتصدرًالجامعةًنشراتًتثقيفيةًدوريةًعنًأهميةًأمنًالمعلومات.1ً
ًمعرفةًبسياساتًأمنًالمعلوماتًالموجودةًفيًالجامعة.2ً  0.000 *0.713ًلديَّ
 0.000 *0.776ًأعتبرًأنًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًواضحةًوسهلةًالفهم.3ً
 0.000 *0.888ًبرامجًتدريبًوتوعيةًالعاملينًبسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًدائمةًومستمرة.4ً
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معامل  الفقية م.
 االيتباط

مستوى 
 الاداللة

 0.000 *0.883ًتنف ذًالجامعةًمحاضراتًتدريبًوتوعيةًإلزاميةًللعاملينًحولًسياساتًأمنًالمعلومات.5ً
 0.000 *0.877ًوتوعيةًالعاملينًبسياساتًأمنًالمعلومات.توف رًالجامعةًميزانيةًلتدريب6ًً
 0.000 *0.781ًتوض حًبرامجًالتدريبًوالتوعيةًنتائجًمخالفتيًلسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعة.7ً

يتوافقًمضمونًومحتوىًالبرامجًالتدريبيةًالخاصةًبأمنًالمعلوماتًمعًبيئةًومتطلباتًعمل8ًً
 0.000 *0.752ًالجامعة.

ً.0.05*دالةًإحصائيةًعندًمستوىً

ب التاديي(ًبأنًجميعًمعامالتًصدقًالتساقًالداخليًلفقراتًالبعدًالثالثً"13يتضحًمنًخاللًالجدولًرقمً)
،ًحيثًتراوحتًقيمًمعامالت0.05ً"،ًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًوالنوعية بسياسات أمن المعلومات
بينً) للفق0.696صدقًالتساقًلفقراتًالبعًد الولىًالتيًتنصًعلىً"ً( ة ادويية قيفيثتصادي الجامعة نشيات ترًة

)ً"عن أهمية أمن المعلومات التيًتنصًعلىً"0.888ًو الرابعًة للفقرًة ات بيامج تادييب وتوعية العاملين بسياسً(
 أمن المعلومات ي  الجامعة ادائمة ومستمية".

 "ييض تنفيذ سياسات أمن المعلوماتاالتساق الاداخل  لفقيات البعاد اليابع "معامالت صادق (: 14جادول يقم )

 الفقية .م
معامل 
 االيتباط

مستوى 
 الاداللة

ًاللتزامًبتطبيقًسياساتًأمنًالمعلومات.1ً  0.000 *0.824ًتفرضًالجامعةًعليَّ
 0.000 *0.794ًمعلوماتها.ترجعًالجامعةًإلىًسياساتًأمنًالمعلوماتًعندًحدوثًاختراقاتًأمنيةًفي2ًً
 0.000 *0.843ًتتابعًالجامعةًالتزاميًبتطبيقًسياساتًأمنًالمعلومات.3ً
 0.000 *0.820ًتعاقبنيًالجامعةًفيًحالًمخالفتيًلسياساتًأمنًالمعلومات.4ً
 0.000 *0.817ًتعتبرًالجامعةًأنًاللتزامًبسياساتًأمنًالمعلوماتًمنًأهمًالعواملًفيًتقييمًأدائي.5ً
 0.000 *0.811ًأنف ذًسياساتًأمنًالمعلوماتًبتطبيقًقراراتًإدارية.6ً
 0.000 *0.788ًأنف ذًسياساتًأمنًالمعلوماتًبتطبيقًتعليماتًالكترونيةًمثلً)تغييرًكلمةًسرًحسابهم(.7ً

ً.0.05*دالةًإحصائيةًعندًمستوىً

 ييض الداخليًلفقراتًالبعدًالرابعً"(ًبأنًجميعًمعامالتًصدقًالتساق14ًيتضحًمنًخاللًالجدولًرقمً)
،ًحيثًتراوحتًقيمًمعامالتًصدق0.05ً"،ًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًتنفيذ سياسات أمن المعلومات
سياسات أمن المعلومات  أنّفذ(ًللفقرةًالسابعةًواألخيرةًالتيًتنصًعلىً"0.788التساقًلفقراتًالبعدًبينً)

بع تتا"(ًللفقرةًالثالثةًالتيًتنصًعلى0.843ًوً)ً" ي كلمة سي حسابهم(تعليمات الكتيونية مثل )تغييبتطبيق 
 ".الجامعة التزام  بتطبيق سياسات أمن المعلومات
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 معامالت صادق االتساق الاداخل  لفقيات البعاد الخامس "مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات"(: 15جادول يقم )

 معامل الفقية قمي 
 االيتباط

مستوى 
 الاداللة

 0.000 *0.827ًيوجدًجهةًمحددةًومعروفةًمسئولةًعنًمراجعةًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًوتحديثها.1ً
 0.000 *0.866ًتقومًالجامعةًبمراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلوماتًبشكلًدوري.2ً
 0.000 *0.807ًوالتغيراتًالتكنولوجيةًالعالمية.تقومًالجامعةًبتحديثًسياساتًأمنًالمعلوماتًتبعاًللتطورات3ًً
 0.000 *0.867ًت طلعنيًالجامعةًباستمرارًعلىًأيًتحديثًيطرأًعلىًسياساتًأمنًالمعلومات.4ً
 0.000 *0.713ًت شركنيًالجامعةًفيًعمليةًمراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات.5ً

ً.0.05*دالةًإحصائيةًعندًمستوىً

 مياجعة(ًبأنًجميعًمعامالتًصدقًالتساقًالداخليًلفقراتًالبعدًالخامسً"15الجدولًرقمً)يتضحًمنًخاللً
ًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًوتحاديث سياسات أمن المعلومات ،ًحيثًتراوحتًقيمًمعامالت0.05ً"،
 عة ي ُتشيكن  الجام"(ًللفقرةًالخامسةًواألخيرةًالتيًتنصًعلى0.713ًصدقًالتساقًلفقراتًالبعدًبينً)

الرابعةًالتيًتنصًعلى0.867ًوً)ً"عملية مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات للفقرًة ة ُتطلعن  الجامع" ً(
 ".باستمياي على أي تحاديث يطيأ على سياسات أمن المعلومات

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

معامل  الفقية .م
 االيتباط

مستوى 
 الاداللة

 0.000 *0.676ًتتوفرًالوسائلًالكافيةًلحمايةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًمنًالتلفًأوًالتخريب.1ً
تحتويًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًعلىًمميزاتًتعملًعلىًحمايةًالمعلوماتًوتقليل2ًً

 0.000 *0.785ًاألخطاء.

تتوفرًالقدرةًلدىًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًعلىًاثباتًالتصرفاتًالخاصةًبتهديدًأو3ًً
 0.000 *0.713ًتسريبًالمعلومات.

 0.000 *0.763ًتقدمًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًمعلوماتًآمنةًودقيقة.4ً
 0.000 *0.731ًالجامعةًمعلوماتًمالئمةًوتلبيًمتطلباتًالعمل.توفرًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفي5ًً
 0.000 *0.754ًتحس نًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًمنًانتاجيةًالعملًفيًالجامعة.6ً
 0.000 *0.765ًتوفرًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًالمعلوماتًالالزمةًفيًالزمنًوالوقتًالمناسبين.7ً
 0.000 *0.662ًالجامعةًحالتًالختراقًأوًالتسريبًالتيًتتمًفيًنظمًمعلوماتهاًاإلداريةًوتستفيدًمنها.تدرس8ًً
تتخذًالجامعةًالعقوباتًالرادعةًبحقًمنًيسر بًأوًيصلًإلىًمعلوماتًغيرًمخولًلهًالوصولًإليها9ًً

 0.000 *0.643ًفيًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.

 0.000 *0.663ًالدخولًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًحسبًالمستوىًاإلداري.تعطيًالجامعةًصالحيات10ًً
 0.000 *0.752ًمستمر.ً بشكل نظمًالمعلوماتًاإلداريةًوصيانتها تقومًالجامعةًبتحديث11ً
 0.000 *0.708ًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعة. مستقلة دائرة توجد12ً
 0.000 *0.703ًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعة.الفنيًلنظمً للدعم مركز يوجد13ً

ً.0.05*دالةًإحصائيةًعندًمستوىً
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ة ياعلي(ًبأنًجميعًمعامالتًصدقًالتساقًالداخليًلفقراتًالمجالًالثانيً"16)رقمًيتضحًمنًخاللًالجدولً
،ًحيثًتراوحتًقيمًمعامالتًصدقًالتساق0.05ً"،ًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًنظم المعلومات اإلادايية
"تتخذ الجامعة العقوبات الياادعة بحق من يسّيب (ًللفقرةًالتاسعةًالتيًتنصًعلى0.643ًلفقراتًالمجالًبينً)

ةًالثانيةً(ًللفقًر0.785"ًوً)أو يصل إلى معلومات غيي مخول له الوصول إليها ي  نظم المعلومات اإلادايية
تحتوي نظم المعلومات اإلادايية ي  الجامعة على مميزات تعمل على حماية المعلومات التيًتنصًعلىً"
  وتقليل األخطاء".

ًاتضح للباحثة صادق أاداة البحث )االستبانة(.وبناءاًعلىًالطرقًالسابقة،ً

 :البحثأاداة  ثبات .2
،2010ًالجرجاوي،ً)ًمتتالية مرات عدة هاتطبيق أعيد إذا النتائج نفسًالستبانة تعطي أنيقصدًبثباتًالستبانةً

لبحثًاالثباتًيختصًبمدىًالوثوقًفيًالبياناتًالتيًنحصلًعليهاًمنًخاللًتطبيقًأداةً(.ًحيثًأن97ًص
يجبًألًًلبحثا،ًبمعنىًأنًالنتائجًالتيًيتمًالحصولًعليهاًمنًخاللًتحليلًبياناتًأداةًعلىًالعينةًالتجريبية

يمكنًوصفالبحثتتأثرًبالعواملًالتيًتعودًإلىًأخطاءًالصدفة،ًفهوًيعنيًدقةًأداًة مختصرًة الثباتًً،ًوبصورًة
ذاًتطبيقًاألداةًعلىًنفسًالمجموعةًمنًاألفراد،ًوهًتمًإعادةبأنهًضمانًالحصولًعلىًنفسًالنتائجًتقريبااًإذاً

ً(.2ً،ًص2006،ًالسيداألداةً)ًيعنيًقلةًتأثيرًعواملًالصدفةًوالعشوائيةًعلىًنتائج

(ً ًالجتماعية ًللعلوم ًاإلحصائية ًالحزمة ًوفيSPSSًوتضم ًأساليبًحسابًالثبات، ًمن ًالعديد ًالبحثًهذا(
ًطريقتيًالتجزئةًالنصفية،ًوألفاًكرونباخ،ًكماًيلي:اعتمدتًالباحثةًعلىً

 :النصفية التجزئة طييقة .أ
يتمًقياسًالثباتًفيًالبياناتًباستخدامًطريقةًالتجزئةًالنصفيةًوذلكًمنًخاللًتجزئةًالفقراتًالمرادًقياسً
الثباتًلهاًإلىًنصفين،ًالنصفًاألولًيضمًالفقراتًالفرديةًوالنصفًالثانيًيضمًالفقراتًالزوجية،ًومنًثمًيتمً

-Spearmanمًمعادلةًسبيرمانًبروانً)،ًومنًثمًيتمًتعديلهًباستخداحسابًمعاملًالرتباطًبينًالنصفين

Brown)ً(ًًو6،ًص2006،ًالسيد.)(ًًيوضحًنتيجةًذلك.17الجدولًرقم)ً
 باستخادام طييقة التجزئة النصفية البحثثبات أاداة (: 17جادول يقم )

عاداد  البعاد لمجالا
 الفقيات

معامل االيتباط 
 قبل التعاديل

معامل االيتباط 
 التعاديلبعاد 

 المجال األول )المتغيي المستقل(
 سياسات أمن المعلومات

 8ً0.898ً0.946ًدعمًاإلدارةًالعليا
 8ً0.875ً0.933 تقديرًمخاطرًأمنًالمعلومات

 0.953 8ً0.910 التدريبًوالنوعيةًبسياساتًأمنًالمعلومات
 7ً0.855ً0.923 فرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلومات

 5ً0.857ً0.926 سياساتًأمنًالمعلوماتمراجعةًوتحديثً
36ً0.962ً0.981ً المجال األول ككل "سياسات أمن المعلومات"
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عاداد  البعاد المجال
 الفقيات

معامل االيتباط 
 قبل التعاديل

معامل االيتباط 
 بعاد التعاديل

 المجال الثان  )المتغيي التابع(
 ياعلية نظم المعلومات اإلادايية

13ً0.891ً0.943ًًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً

49ً0.973ً0.986ً االستبانة ككل

ًيالحظًمنًخاللًالجدولً ًبأنًمعاملًالرتباطًالمعدً 17)رقم )ً ًمعادلة سبيرمانًبراونًللتجزئةًلًباستخدام
(ًلفقراتًالمجالًالثاني0.943ً(،ًكماًبلغً)0.981بلغً)ً"سياسات أمن المعلومات"النصفيةًللمجالًاألولً

بينماًتراوحتًمعامالتًالرتباطًالمعدلةًلألبعادًالفرعيةًللمجالًاألولًبينًً"،ياعلية نظم المعلومات اإلادايية"
ًالرابع0.923) ًوذلكًللبعد ً)ً"ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات"، ( ًالثالثً"0.953و ًللبعد التادييب (

أنًمعاملًسبيرمانًبروانًالمعدلًلالستبانةًككلًبلغًًيتضح"،ًوبشكلًعامًبسياسات أمن المعلوماتوالنوعية 
(0.986.)ً

 لوقييبة من الواحاد صحيح مما ياد لة ميتفعة جاداً من ذلك أن جميع معامالت االيتباط المعادّ  وتستنتج الباحثة
يًمن العينة التجييبيةا على وجواد اديجة عالية من الثبات ي  البيانات الت  تم الحصول عليه تعلقًبأبعادًفيمًا

قطاعًًيفسياساتًأمنًالمعلوماتًوعالقتهاًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًتطبيقً
ً.غزة
 طييقة ألفاكيونباخ: .ب

إنًفًتعتمدًهذهًالطريقةًعلىًالتساقًفيًإجاباتًاألفرادًعلىًفقراتًالمقياس،ًوعندماًيكونًالمقياسًمتجانساًا
كلًفقرةًفيهًتقيسًنفسًالعواملًالعامةًالتيًيقيسهاًالمقياس،ًويتمًحسابًمعامالتًالثباتًبطريقةًالتساقً

ص2011)حسنً،الداخليًباستخدامًطريقةًألفاكرونباخً يوضحًنتائجًحساب18ًوالجدولًرقمً)ً(،516ً، (ًأدناًه
ًمعاملًألفاكرونباخًلقياسًالثبات.

 باستخادام طييقة ألفاكيونباخ البحثثبات أاداة  (:18جادول يقم )
 معامل ألفاكيونباخ عاداد الفقيات البعاد لمجالا

 المجال األول )المتغيي المستقل(
 سياسات أمن المعلومات

8ً0.910ًًدعمًاإلدارةًالعليا
8ً0.888ً تقديرًمخاطرًأمنًالمعلومات

 8ً0.918 المعلوماتالتدريبًوالنوعيةًبسياساتًأمنً
7ً0.914ً فرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلومات

5ً0.870ً مراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات
36ً0.962ً المجال األول ككل "سياسات أمن المعلومات"

 المجال الثان  )المتغيي التابع(
 ياعلية نظم المعلومات اإلادايية

13ً0.920ًًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية

49ً0.970ً االستبانة ككل
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(ًالسابقًأنًمعامالتًالثباتًبطريقةًألفاكرونباخًكانتًمرتفعةًبشكلًعامًلجميع18ًيتضحًمنًخاللًالجدولً)
ً ًحيثًعلىًمستوىًأبعاد ًومجالتًالستبانة، ًمعامالتًالثباتًبطريقةًًسياسات أمن المعلوماتأبعاد ًأن نجد

الخامسً"0.870ألفاكرونباخًتراوحتًبينً) وذلكًللبعًد و)مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلوماتً( "ً0.918ً)
وعلىًمستوىًالمجالتًنجدًأنًمعاملًالثباتًً،""التادييب والنوعية بسياسات أمن المعلوماتللبعدًالثالثً
"ياعلية نظم (،ًكماًبلغًمعاملًالثباتًللمجالًالثاني0.962ًبلغً)ً"سياسات أمن المعلومات"للمجالًاألولً

0.920ً)ًالمعلومات اإلادايية" ًعام ًوبشكل ًالباحثة(، ًبطريقةًًلحظت ًلالستبانة ًالكلي ًالثبات ًمعامل أن
لتيًتمًاًلوجواد اديجة ميتفعة من الثبات ي  البياناتوتشيرًجميعًالنتائجًالسابقةًً(.0.970ألفاكرونباخًبلغً)

ًالعينةًالتجريبية.هاًمنًأفرادًجمع

 البحث: التوزيع الطبيع  لمتغييات ثامناً 

(Parametric Testsًهناكًنوعينًمنًالختباراتًالحصائية،ًالنوعًاألولًيطلقًعليهًالختباراتًالمعلميةً)
ً(.Non Parametric Testsوالنوعًالثانيًيطلقًعليهًالختباراتًالالمعلميةً)

الختباراتًالمعلميةًالتوزيعًالطبيعيًللبياناتًالمرادًإجراءًالختباراتًاإلحصائيةًعليها،ًويشترطًلستخدامً
ًتستخدمًالختباراتًالالمعلميةًكبديلًلالختباراتًالمعلميةًفيًحالًعدمًتحققًشرطًالتوزيعًالطبيعيً بينما

مفردة،ًبينماًالعيناتًالتيً(30ًللبياناتًولكنًذلكًيكونًفقطًفيًحالًالعيناتًالصغيرةًالتيًيقلًحجمهاًعنً)
عنً) نظريةًالنهايةًالمركزية30يزيدًحجمهًا تقرًه لمًا يمكنًالتخليًعنًشرطًالتوزيعًالطبيعيًوذلكًوفقاًا ً(ًمفردًة

ًً(.111صً،2007ً)ربيع،

إلىًأنهًيمكنًاستخدامًالختباراتًالمعلميةًمعًبياناتًمقياسًليكرتًًNormanً(2010, p.7)ًكماًتوصل
الخماسيًبغضًالنظرًعنًحجمًالعينةًكبيرااًاوًصغيراا،ًوبغضًالنظرًعنًالبياناتًتتبعًالتوزيعًالطبيعيًأمً

البحثل،ًوفيً للسببينًالسابقًذكرهمًدونًاللجوءًللتحققًهذًا نًشرطًمًسيتمًاستخدامًالختباراتًالمعلميةًوفقاًا
ًالتوزيعًالطبيعيًللبيانات.

(،ًوتكونًالباحثةًقدًتأكدتًمنًصدق1ًوبذلكًتكونًالستبانةًفيًصورتهاًالنهائيةًكماًهيًفيًالملحقًرقمً)
وثباتًاستبانةًالبحثًمماًيجعلهاًعلىًثقةًبصحةًالستبانةًوصالحيتهاًلتحليلًالنتائجًواإلجابةًعلىًأسئلةً

ً.تهواختبارًفرضياًالبحث
 البحث: األساليب اإلحصائية المستخادمة ي  تاسعاً 

(ًلمعالجةًوتحليلًالبياناتSPSS V.22ًالحزمةًاإلحصائيةًللعلومًالجتماعيةً)ًاعتمدًهذاًالبحثًعلىًاستخدام
لتيًاًاألساليبًاإلحصائيةًالوصفيةًوالستدلليةوفيماًيليًمجموعةً.ًالبحثإحصائيااًواختبارًصحةًفرضياتً

ًتمًاستخدامهاًفيًالبحث:
ً



    

104 
 

 ،ًوتمث لتًفيماًيلي:األساليب الوصفية .1
ًًوالنسب المئوية والتكيايات .أ :ً ًعينة ًأفراد ًوصف ًفي ًاستخدامها ًتم ًالمتغيراتًالبحثالتي ًحسب

 الشخصية.
لىًأبعادًعًالبحثبغرضًتوضيحًمدىًموافقةًأفرادًعينةً:ًتمًاستخدامهًالحساب الوسط )المتوسط(  .ب

 .البحثومجالتً
علىًًحثالبوالذيًتمًاستخدامهًلقياسًمدىًتشتتًوانحرافاتًإجاباتًأفرادًعينةً:ًاالنحياف المعيايي .ج

الفقراتًواألبعادًعنًالوسطًالحسابيًلها،ًحيثًأنًانخفاضًقيمةًالنحرافًواقترابهاًمنًالصفرًتدلً
 علىًمدىًتركزًاإلجاباتًوانخفاضًتشتتها.

متوسطًاإلجاباتًعلىًفقرةًماًأوًبعدًماًإلىًالدرجةًالعظمىًًوهوًعبارةًعنًنسبة:ًالوزن النسب  .د
 للمقياسًالمستخدم،ًويستخدمًبغرضًتحويلًدرجةًالوسطًالحسابيًلإلجاباتًإلىًدرجةًمئوية.

 

 ،ًوتمث لتًفيماًيلي:األساليب اإلحصائية االستاداللية .2
ًً(:Pearson Correlation Coefficient)معامل ايتباط بييسون  .أ لقياسًصدقًوهوًيستخدم

ً،ًوكذلكًتمًاستخدامهًلقياسًالعالقةًبينًمتغيراتالبحثالتساقًالداخليًوصدقًاألبعادًالفرعيةًألداةً
 .للبحثالفرضيةًالرئيسيةًاألولىًبغرضًاختبارًًالبحث

لتعديلًمعاملًالرتباطًبينًوهوًيستخدمًً(:Spearman-Brown)ن وامعامل ايتباط سبييمان بي  .ب
 .البحثةًالنصفيةًبغرضًقياسًثباتًأداةًالنصفينًبطريقةًالتجزئ

 .البحثةًبغرضًقياسًثباتًأدا:ًيستخدمًمعامل ألفاكيونباخ .ج
وتمًاستخدامهًبغرضًاختبارًمدىًاختالفًً(:One Sample T-testاختباي متوسط عينة واحادة ) .د

ًالتيًتشير3ًعنًالدرجةً)ًالبحثعلىًفقراتًوأبعادًومجالتًًالبحثمتوسطًإجاباتًأفرادًعينةً )
 الحيادي.للموقفً

وتمًاستخدامهًلختبارًً(:Independent Samples T-test)ختباي متوسط عينتين مستقلتين ا .ه
للمتغيراتًالديموغرافيةًالتيًتًالبحثعلىًمتغيراتًًالبحثالفروقًفيًإجاباتًأفرادًعينةً تكونًمنًتبعاًا

 فئتينًفقطًكمتغيرًالجنس.
وتمًاستخدامهًلختبارًالفروقًفيًإجاباتًً(:one way ANOVA)اختباي تحليل التباين األحاادي  .و

 تين.التيًتتكونًمنًأكثرًفئًالشخصيةتبعااًللمتغيراتًًالبحثعلىًمتغيراتًًالبحثأفرادًعينةً
يستخدمًلمعرفةًاتجاهً (:Least Significant Difference - LSDاختباي المقاينات البعادية ) .ز

 الفروقًفيًإجاباتًأفرادًعينةًالبحثًعلىًمتغيراتًالبحثًتبعااًللمتغيراتًالشخصية.
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 : الصعوبات الت  واجهت الباحثةعاشياً 

 عدمًتعاونًبعضًأفرادًالعينةًمنًحيثًقبولًتعبئةًالستبانة. .1
لمحليةًاًالمراجع،ًوخاصةًسياساتًأمنًالمعلوماتالتيًتناولتًموضوعًًالكتبًوالدراساتًالسابقةندرةً .2

ً.منهاوالعربيةً
مًالمعلوماتًبفاعليةًنظًسياساتًأمنًالمعلوماتالصعوبةًفيًربطًالنتائجًالمتعلقةًبعالقةًبعضًأبعادً .3

ًسياساتًأمنًالمعلوماتمعًدراساتًأخرىًنظرااًلندرةًالدراساتًالسابقةًالتيًتناولتًعالقةًًاإلدارية
ً.نظمًالمعلوماتًاإلداريةب

 ملخص الفصل اليابع

ًاستعًر جراءاته،ًحيثًأشارتًالباحثةًإلىًاعتمادها ًالفصلًمنهجيةًالبحثًوا  األسلوبً"ضتًالباحثةًفيًهذا
حيثًأنهًأكثرًالمناهجًاستخدامااًفيًدراسةًالظواهرًالجتماعيةًواإلنسانية،ًوأكثرًاألساليبًً"الوصفيًالتحليلي

األولية.ًالبحثًبنوعيهاًالثانويةًًومناسبةًلموضوعًالبحث.ًكماًأوضحتًالباحثةًالمصادرًالتيًاستخدمتهاًفيً
لومات،ًالمعفيًمراكزًووحداتًتكنولوجياًاستعرضتًمجتمعًالبحثًالذيًأوضحتًأنهًيتكونًمنًالعاملينًًو

نظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالعماداتًوالدوائرًاإلداريةًبالجامعاتًالثالثةًًيستخدمونًنالذيللعاملينًًباإلضافة
قطاعًغزة(ًً–غزة،ًفروعًجامعةًالقدسًالمفتوحةًً–غزة،ًجامعةًاألزهرًً–محلًالبحثً)الجامعةًاإلسالميةً

لغًذيًبفرداا،ًوباستخدامًالمعادلتًاإلحصائيةًقدًحددتًالباحثةًحجمًالمعينةًالمناسبًوال302ًوالذيًبلغً
فرداا.ًولقدًاستخدمتًالباحثةًالعينةًالعشوائيةًالطبقيةًلتطبيقًأداةًالبحثً"الستبانة"،ًوأوضحتًخالل169ًً

هذاًالفصلًالخطواتًالتيًاتبعتهاًإلعدادًالستبانةًبشكلهاًالنهائي،ًبدايةاًمنًمراجعةًاألدبياتًوصولاًلتوزيعً
باحثةًكماًاستعرضتًالًتًالستبانةًالنهائيةًوأقسامها.الستبانةًعلىًعينةًالبحثًوجمعها،ًموضحةاًمكونا

استخدامهاً وأوضحتًالطرقًالتيًتًم وهوًمقياسًليكرتًالخماسيً، الستبانًة فيًتصحيحًأداًة المقياسًالمستخدًم
فرداا،ًحيثً(30ًللتحققًمنًصدقًوثباتًالستبانةًمنًخاللًتطبيقًالستبانةًعلىًعينةًتجريبيةًمكونةًمنً)

ستخدامًطرقًالصدقًالظاهري،ًصدقًاألبعادًالفرعية،ًوصدقًالتساقًالداخليًللتأكدًمنًصدقًأنهًقدمًتمًا
الستبانة،ًبينماًتمًاستخدامًطرقًالتجزئةًالنصفية،ًوطريقةًألفاًكرونباخًللتأكدًمنًثباتًالستبانة،ًوأشارتً

ًت.الثباائجًلوجودًدرجةًمرتفعةًمنًالصدق،ًكماًأشارتًلوجودًدرجةًمرتفعةًمنًالنت

ًالبحثً)األساليبً ًالفصلًاألساليبًاإلحصائيةًالتيًتمًاستخدامهاًفيًهذا كماًأوضحتًالباحثةًخاللًهذا
الوصفية،ًواألساليبًاإلحصائيةًالستدللية(،ًواختتمتًالفصلًبتوضيحًالصعوباتًالتيًواجهتهاًأثناءًإعدادً

  البحث.
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 الفصل الخامس: تحليل البيانات واختباي ييضيات البحث

 الخامسالفصل 
 تحليل البيانات واختباي ييضيات البحث

 
 مقادمة

 أواًل: تحليل خصائص عينة البحث

 ثانيًا: نتائج تحليل مجاالت وأبعااد البحث

 ثالثًا: اختباي ومناقشة ييضيات البحث
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 مقادمة

ًالفصلًًتستعرض ًفيًهذا ًفيًالبدايبياناتًالبحثًواختبارًفرضياتهتحليلًالباحثة ًحيثًأنها ًتستعرضةً.
الوصفًالحصائيًلعينةًالبحثًوذلكًمنًخاللًعرضًتوزيعًأفرادًعينةًالبحثًحسبًالمتغيراتًالشخصيةً

ً،ًالتخصصًالعلمي،ًالدوراتالمؤهلًالعلميالجنس،ًالعمر،ًالمسمىًالوظيفي،ًسنواتًالخبرة،ًمكانًالعمل،ً)
ً.التدريبية(

ً الباحثةًنتائجًتحليلًمجالتًوأبعادًالبحث،ًوذلكًمنًخاللًتحليلًالنتائجًالمتعلقةًبمجاليًًتستعرضكما
لرئيسةًاختبارًفرضياتًالبحثًالثالثةًباإلضافةًلسياساتًأمنًالمعلومات،ًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.ً

اإلحصائيةًًاإلجراءاتًمنًخاللًبرزًنتائجًالستبانةًوالتيًتمًالتوصلًإليهاالباحثةًأًكماًوتوضحناقشتها.ًمًو
ًالبحث.(ًللحصولًعلىًنتائجSPSSًإذًتمًاستخدامًبرنامجًالحزمًاإلحصائيةًللعلومًالجتماعيةً)التحليلية،ً

 البحث تحليل خصائص عينةأواًل: 

والتيًًالشخصية والسمات الخصائص وفقللعينةًًاإلحصائي الوصفًعينةًالبحث خصائص تحليل يتضمن
صصً،ًالتخالمؤهلًالعلميتمث لتًبكلًمنً)مكانًالعمل،ًالجنس،ًالعمر،ًالمسمىًالوظيفي،ًسنواتًالخبرة،ً

ً(19رقمً)ًفيًالجدولًهذهًالخصائص وفق عينةًالبحث لنتائج عرض يلي وفيما ،العلمي،ًالدوراتًالتدريبية(
ً:الموضحًأدناه

 عينة البحث (: خصائص19جادول يقم )
 النسبة العاداد الفئة لمتغييا

 مكان العمل
ً%78ً51.3ًغزة-الجامعةًاإلسالمية
ً%42ً27.6ًغزة-جامعةًاألزهر
ً%32ً21.1ًغزةقطاعًً-ًجامعةًالقدسًالمفتوحة

 %100.0 152 المجموع

ًالجنس
ً%122ً80.3ًذكر
ً%30ً19.7ًأنثى

 %100.0 152 المجموع

ًالعمي

ً%21ً13.8ًسنة30ًسنةًإلىًأقلًمن20ًً
ً%59ً38.8ًسنة40ًسنةًالىًأقلًمن30ًًمنً

ً%47ً30.9ًسنة50ًالىًأقلًمن40ًًمنً
ً%25ً16.4ًسنةًفأكثر50ً

 %100.0 152 المجموع

 المسمى الوظيف 

ً%17ً11.2ًمدير/مساعدًمدير
ً%33ً21.7ًرئيسًقسم
ً%77ً50.7ًإداري

ً%25ً16.4ًمبرمج/مصمم
 %100.0 152 المجموع
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 النسبة العاداد الفئة المتغيي

ًعاداد سنوات الخبية

ً%20ً13.2ًسنوات5ًأقلًمنً
ً%30ً19.7ًسنوات10ًإلىًأقلًمن5ًًمنً
ً%51ً33.6ًسنة15ًإلىًأقلًمن10ًًمنً

ً%51ً33.6ًسنةًفأكثر15ً
 %100.0 152 المجموع

ًالمؤهل العلم 

ً%4ً2.6ًدكتوراه
ً%49ً32.2ًماجستير
ً%72ً47.4ًبكالوريوس

ً%23ً15.1ًدبلومًمتوسطة
ً%4ً2.6ًثانويةًعامةًفأقل

 %100.0 152 المجموع

ًالتخصص العلم 

ً%53ً34.9ًهندسةًحاسوب/تكنولوجياًمعلومات/علومًحاسوب
ً%36ً23.7ًإدارةًأعمال
ً%19ً12.5ًمحاسبة

ً%44ً28.9ًتخصصاتًأخرى
 %100.0 152 المجموع

 عاداد الادويات التادييبية
ً%49ً32.2ًلًيوجد

ً%66ً43.4ًدورات1-3ً
ً%37ً24.3ًدوراتًفأكثر4ً

 %100.0 152 المجموع

حًالباحثةًهذهًالنتائجًوتبي نًسببًحصولهاًعلىً وفيماًيليًتوضيحااًلنتائجًخصائصًعينةًالبحث،ًحيثًتوض 
 تلكًالنسبًمنًوجهةًنظرها.

 مكان العملحسب  البحثتوزيع عينة  .1

 

 حسب مكان العمل البحثتوزيع عينة  (:12) يقم شكل

(ًوالمتعلقةًبتوزيعًعينةًالبحثًحسبًمكان12ً(،ًوالشكلًرقمً)19تضحًمنًالبياناتًالواردةًفيًالجدولًرقمً)ي
العمل،ًبأنًنصيبًالجامعةًاإلسالميةًكانًاألكبرًحيثًبلغتًنسبةًاألفرادًالعاملينًبالجامعةًاإلسالميةًمنً

ً(ًموظف.78ً(ًبواقعً)%51.3عينةًالبحثً)
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غزةًً–عددًالعاملينًاإلجماليًفيًالجامعةًاإلسالميةًأكبرًمنًجامعةًاألزهرً أنذلكًإلىًوتعزو الباحثة 
ًًعددًأفرادًالعينةًيتناسبًمعًعددًأفرادًالعاملينًاإلجمالي.فإنً،ًوبالتاليًغزةً-القدسًالمفتوحةًوجامعةً

 الجنسحسب  البحثتوزيع عينة  .2

ً
 حسب الجنس البحثتوزيع عينة  (:13) يقم شكل

توزيعًأفرادًعينةًالبحثًحسبًمتغيرًالجنس،ًأنًب(ًوالمتعلقة13ً(،ًوالشكلًرقمً)19تضحًمنًالجدولًرقمً)ي
(ًموظف،ًفيًحينًشك لتًاإلناثًمن122ً(ًبواقعً)%80.3غالبيةًأفرادًعينةًالبحثًكانواًمنًالذكورًبنسبةً)

ً(ًموظفة.30ً(ًبواقعً)%19.7عينةًالبحثًنسبةًتبلغً)

الذكورًعلىًًلتفضً ًوالتيًالعاداتًوالتقاليدًالسائدةًفيًالمجتمعًالفلسطينييعودًإلىً أنًذلكالباحثة  يىوت
ًجعل،ًوهذاًيفيًتحملًضغوطًوظروفًالعملًبشكلًأكبرحيثًأنًقدراتًالذكورًتتمث لًاإلناثًفيًالعمل،ً

ًًعددًالعامالتًاإلناثًفيًالجامعاتًالثالثةًأقلًمنًعددًالعاملينًالذكور.

ًحيثً ًالفلسطيني، ًعنًالجهازًالمركزيًلإلحصاء ًالصادرة ًالتقاريرًاإلحصائية ًالبياناتًمع وتتوافقًهذه
فيًيوليوً نًوجودًفجوةًكبيرةًبيمًفيًاليومًالعالميًللسكانًأشارًفيهًإلى2014ًأصدرًالجهازًتقريرااًصحفياًا

ً%71.7نةًفأكثر،ًحيثًبلغتًالنسبةًس15ًالذكورًواإلناثًفيًنسبةًالمشاركةًفيًالقوىًالعاملةًبينًاألفرادً
 ( يوضح تلك النسب. 14والشكل رقم ) .لإلناثً%19.4للذكور،ًمقابلً

 

 2014اليبع األول -2012اليبع األول  نسبة المشايكة ي  القوى العاملة حسب الجنس، (:14) يقم شكل
 www.pcbs.gov.psلمصادي: ا
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 العميحسب  البحثتوزيع عينة  .3

ً
 حسب العمي البحثتوزيع عينة  (:15) يقم شكل

(ًحولًتوزيعًأفرادًعينةًالبحثًحسبًمتغيرًالعمر،15ً(،ًوالشكلًرقمً)19الحظًالباحثةًمنًالجدولًرقمً)ت
(59ًسنةًبواقعً)40ًسنةًإلىًأقلًمن30ًً(ًمنًإجماليًعينةًالبحثًتتراوحًأعمارهمًماًبينً%38.8أنً)

ًموظف،ًحيثًجاءتًهذهًالنسبةًبالمرتبةًاألولى.ً
بيعيًوالمنطقيًسنةًتقعًفيًالعمرًالط40ًسنةًإلىًأقلًمن30ًًالفئةًالعمريةًأنً ذلكًإلىوتعزو الباحثة 
ًفيًالجامعةًحيثًأنهًيحتاجًلعاملينًلديهمًالمعرفةاإلداريةًوخاصةًالعملًعلىًنظمًالمعلوماتًًللعملًاإلداري

ًالجيدةًباستخدامًالحاسوب.ً

(21ً(ًبواقعً)%13.8)سنة30ًًسنةًإلىًأقلًمن20ًًبينماًمث لتًنسبةًاألفرادًالذينًتتراوحًأعمارهمًماًبينً
ً.،ًوجاءتًفيًالمرتبةًاألخيرةموظف

سنةًمنًالطبيعيًأنًتكونًنسبةًقليلةًحيثًأنًخريج30ًًسنةًإلىًأقلًمن20ًًأنًالفئةًالعمريةًًتيى الباحثةو 
سنةًعندًالتخرج،ًويحتاجًلعددًمنًالسنواتًلكتسابًالخبرةًوخوض22ًًالبكالوريوسًيكونًعمرهًعلىًاألقلً

ًسوقًالعمل.

 حسب المسمى الوظيف  البحثتوزيع عينة  .4

ً
 حسب المسمى الوظيف  البحثتوزيع عينة  (:16) يقم شكل

(ًلتوزيعًأفرادًعينةًالبحثًحسبًالمسمىًالوظيفي،ًبأنًمعظم16ً(،ًوالشكلًرقمً)19تضحًمنًالجدولًرقمً)ي
(ًإداري،ًأماًفيًالمرتبةًاألخيرةًجاء77ً(ًبواقعً)%50.7أفرادًعينةًالبحثًمنًفئةًاإلداريينًوذلكًبنسبةً)

ً(ًمديرًومساعدًمدير.17ً(ًوبواقعً)%11.2مساعدينًالمدراءًبنسبةً)المدراءًًو
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الستخدامًالكبيرًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًفيًمختلفًالدوائرًوالعمادات،ً ذلكًإلىوتعزو الباحثة 
التيًتخصًالطلبًة عملياتهًا تسي رًمعظًم المختًوالعاملينحيثًأنًالجامعًة المعلوماتًاإلداريًة نظًم لفة،ًمستخدمةًا

،ًولًيقتصرًالتعاملًمعًالنظمًمعًرؤساءًمماًيجعلًفئةًاإلداريينًهيًالفئةًاألكبرًالمتعاملةًمعًهذهًالنظم
أنًحصولًنسبةًفئةًالمبرمجينًوالمصممينًعلىًالنسبةًالقليلةًيرجعًًوتيى الباحثة.ًاألقسامًأوًمديريًالدوائر

مراكزًتكنولوجياًالمعلوماتًمقارنةاًبأعدادًالعاملينًالذينًيستخدمونًنظمًالعاملينًفيًوحداتًًوىًقلةًأعدادًإل
المعلوماتًاإلداريةًفيًكافةًالدوائرًوالعماداتًاألخرىًالتيًتنف ذًأعمالهاًمستفيدةًمنًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً

ًبالجامعة.ً قسام،ًبأنًأعدادهمًأقلًمقارنةاًبأعدادًانخفاضًنسبةًفئةًالمدراءًورؤساءًاألًوتفّسي الباحثةكما
 اإلداريينًفيًالدوائرًوالعمادات،ًوهذاًالتوزيعًالطبيعيًللعماداتًوالدوائرًاإلداريةًفيًالجامعات.

 حسب عاداد سنوات الخبية ي  مجال العمل البحثتوزيع عينة  .5

ً
 حسب سنوات الخبية البحثتوزيع عينة  (:17) يقم شكل

(ًلتوزيعًأفرادًعينةًالبحثًحسبًعددًسنواتًالخبرة17ً(،ًوالشكلًرقمً)19الحظًالباحثةًمنًالجدولًرقمً)ت
(ًموظف،ًتزيدًسنواتًخبرتهم102ً(ًوبواقعً)%67.2فيًمجالًالعملًبأنًغالبيةًأفرادًعينةًالبحثًبنسبةً)

ًسنوات.10ًعنً

ًالمعلوماتًاإلداريةًوالمستخدمينًلأنًذلكًيدلًعلىًأنًاإلداريينًالعاملينًفيًالجامعةًوتيى الباحثة  نظم
ميةًنظمًدراكهمًألهفيًالجامعةًمماًيساهمًفيًزيادةًإًجيدةًولديهمًمعرفةًكافيةًبنظامًالعمليتمتعونًبخبرةً

 .المعلوماتًاإلداريةًوأهميةًاستخدامها
 المؤهل العلم حسب  البحثتوزيع عينة  .6

ً
 المؤهل العلم حسب  البحثتوزيع عينة  (:18) يقم شكل
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(ًلتوزيعًأفرادًعينةًالبحثًحسبًالمؤهلًالعلمي،ًأن18ً(،ًوالشكلًرقمً)19الحظًالباحثةًمنًالجدولًرقمً)ت
المرتبةً"ًوقدًجاءتًفيًبكالوييوس(ًحاصلينًعلىًدرجةًعلميةً"%47.4معظمًأفرادًعينةًالبحثًبنسبةً)

(ًدكاترة،ًونفسًالنسبةًكانت4ً(ًبواقعً)%2.6"ً)الادكتوياهاألولى،ًبينماًبلغتًنسبةًالحاصلينًعلىًدرجةً"
ًالمرتبةًاألخيرة.ًوحصلتاًعلىً"،ًالثانوية العامة يأقللحملةًشهادةً"

البكالوريوسًًلةعلميااًفيًالوظائفًاإلداريةًوخاصةًحمذلكًباهتمامًالجامعةًبتعيينًالمؤهل ينًًوتفّسي الباحثة
يعودًإلىًتنو عًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعات،ًوتطو رهاًمماًيحتاجًأنًذلكًًوتيى الباحثة.ًوالماجستير

عةًانخفاضًنسبةًحملةًالدكتوراهًإلىًطبيًتعزو الباحثةكماًإلىًموظفينًمؤهلينًلستخدامهاًوالتعاملًمعها.ً
ًرًاإلدارية،الدوائالعماداتًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًًستخدمونيمجتمعًالبحثًوالذيًيستهدفًالعاملينًالذينً

ملةًوبالتاليًفإنًالفئةًاألكبرًهمًاإلداريون،ًمنًحًباإلضافةًللعاملينًفيًوحداتًومراكزًتكنولوجياًالمعلومات،
نًوجودًنسبةًحملةًالدكتوراهًغالبااًماًتكونًللعاملينًذويًفئاتًالمسمى لوظيفيًاًالماجستيرًوالبكالوريوس،ًوا 

معًاإلداريينًفيًالدوائرًالمختلفة. أقلًمقارنةًا فإنًأعدادهًم الجامعًة هيكليًة وحسبًطبيعًة أوًرئيسًقسم(ً،  )عميًد
 حسب التخصص العلم  البحثتوزيع عينة  .7

ً
 حسب التخصص العلم  البحثتوزيع عينة  (:19) يقم شكل

(ًلتوزيعًأفرادًعينةًالبحثًحسبًالتخصصًالعلمي،ًبأنًمعظم19ًرقمً)ً(،ًوالشكل19تضحًمنًالجدولًرقمً)ي
هنادسة حاسوب/ تكنولوجيا (ًموظفًتخصصهمًالعلميًهوً"53(ًوبواقعً)%34.9أفرادًعينةًالبحثًبنسبةً)
(ًبواقعً%12.5"ًعلىًالمرتبةًاألخيرةًبنسبةً)المحاسبة"،ًبينماًحصلًتخصصً"معلومات/ علوم حاسوب

ً(ًموظف.19)
اهتمامًالجامعةًبتعيينًمختصينًفيًمجالًالحاسوبًللعملًعلىًنظمًالمعلوماتًذلكًإلىًالباحثة وتعزو 

،ًمعًاإلشارةًإلىًأنًهذهًالنسبةًتشيرًإلىًاإلداريةًفيًالدوائرًوالعماداتًالمختلفةًفيًالجامعاتًمحلًالبحث
ً.وماتومراكزًتكنولوجياًالمعلالعاملينًفيًالدوائرًوالعماداتًالمختلفةًولًتقتصرًعلىًالعاملينًفيًوحداتً

المعلوماتًاإلداريةًًتيى الباحثةكمًا الموظفينًمنًتخصصاتًأخرىًعلىًالتعاملًمعًنظًم النتيجةًقدرًة منًهذًه
ذويًًإلىًأنًقلةًنسبةًالعاملينًوتشيي الباحثةًبالجامعة،ًمماًيدلًعلىًسهولةًالتعاملًمعًالنظمًوعدمًتعقدها.

ًأقلًمنً ًيجعلًعددهم ًمما ًالمستخدمة، ًالنظم ًعملًالجامعةًوطبيعة ًإلىًطبيعة ًيعود تخصصًالمحاسبة
 التخصصاتًاألخرى.

34.9%

23.7%

12.5%

28.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

هندسة 
تكنولوجيا /حاسوب
علوم حاسوب/معلومات

إدارة أعمال محاسبة تخصصات أخرى



    

113 
 

 حسب الادويات التادييبية الت  تم الحصول عليها ي  مجال أمن المعلومات البحثتوزيع عينة  .8

ً
 حسب الادويات التادييبية البحثتوزيع عينة  (:20) يقم شكل

(ًلتوزيعًأفرادًعينةًالبحثًحسبًالدوراتًالتدريبيةًالتيًتم20ً(،ًوالشكلًرقمً)19تضحًمنًالجدولًرقمً)ي
فيًمجالًأمنًالمعلومات،ًأنً) منًدورةًإلىًثالثًدوراتً%43.4الحصولًعليهًا (ًمنًأفرادًعينةًالبحثًتلقوًا

ًكانتًالمرتبةًاألخيرةًتحملًنسبةًفيًمجالًأمنًالمعلومات،ً وقدًجاءتًهذهًالنسبةًبالمرتبةًاألولى،ًبينما
ًدوراتًفأكثرًفيًمجالًأمنًالمعلومات.4ًً(ًمنًأفرادًعينةًالبحثًوهيًتمث لًاألفرادًالذينًتلقوا24.3%ً)

دراكهمًألهميتهًإلىًاهتمامًعينةًالبحثذلكًوتعزو الباحثة  و رًوخاصةًمعًالتطًبموضوعًأمنًالمعلومات،ًوا 
لدىًًفع الًفيًتنميةًهذاًالهتمامًأنًللجامعاتًدورًتيى الباحثةماً.ًكالتكنولوجيًالذيًيشهدهًالعصرًالحالي

ً.نظمًالمعلوماتًاإلداريةًالذينًيستخدمونًالعاملين

 البحثثانيًا: نتائج تحليل مجاالت وأبعااد 

تعرضًالباحثةًفيماًيليًنتائجًتحليلًمجالتًوأبعادًالبحث،ًحيثًتستعرضًفيًالبدايةًتحليلًالنتائجًالمتعلقةً
بالمجالًاألولًوالذيًيمث لًالمتغيرًالمستقلً)سياساتًأمنًالمعلومات(،ًثمًتستعرضًنتائجًالتحليلًالمتعلقةً

ًعلوماتًاإلدارية(.ًبالمجالًالثانيًوالذيًيمث لًالمتغيرًالتابعً)فاعليةًنظمًالم

ومنًالجديرًبالذكرًأنًالباحثةًتقومًبالتعليقًعلىًأعلىًفقرة،ًوأدنىًفقرةًفيًنتائجًالتحليلًاإلحصائيًموضحةاً
ً،ًكماًتبي نًاتفاقًأوًاختالفًتلكًالنتائجًمعًنتائجًالدراساتلهاًعلىًذلكًالترتيبًمنًوجهةًنظرهاسببًحصًو

ًالسابقة.

 بالمجال األول "أبعااد سياسات أمن المعلومات"تحليل النتائج المتعلقة  .1
ًعلىًذلكًفإنهاً تستعرضًالباحثةًفيماًيليًالنتائجًالمتعلقةًبالمجالًاألولً"سياساتًأمنًالمعلومات"،ًوبناءا
تستعرضًنتائجًكلًبعدًمنًأبعادًالمجالًعلىًحدهً)دعمًاإلدارةًالعليا،ًتقديرًمخاطرًأمنًالمعلومات،ًالتدريبً

ًبسيا ًوتحديثًسياساتًأمنًوالتوعية ًمراجعة ًالمعلومات، ًسياساتًأمن ًفرضًتنفيذ ًالمعلومات، ساتًأمن
ًالمعلومات(.
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 النتائج المتعلقة بالبعاد األول "ادعم اإلاداية العليا" .أ
حتًالمجالً"ًالذيًيندرجًتادعم اإلاداية العليافيماًيليًعرضًألهمًنتائجًالتحليلًاإلحصائيًلفقراتًالبعدًاألولً"

"،ًحيثًتمًحسابًالوسطًالحسابيًوالنحرافًالمعياريًوالوزنًالنسبيًلكلًسياسات أمن المعلوماتاألولً"
لبعد،ًوالنحرافًالمعياريًوالوزنًالنسبيًللدرجةًالكليةًلالوسطًالحسابيًفقرةًمنًفقراتًالبعدًومنًثمًتمًحسابً

ًتمًالتحققًمنًمساواةًمتوسطاتًاإلجابةًعلىًفقراتًالبعدًللقيمةً) التيًتعبرًعنًالدرجةًالحياديةً(3ًكما
ً(ًيوضحًنتائجًالتحليل.20(،ًوالجدولًرقمً)One Sample T-Testباستخدامًاختبارً)

 نتائج التحليل اإلحصائ  لفقيات البعاد األول "ادعم اإلاداية العليا"(: 20جادول يقم )

المتوسط  الفقية .م
 الحساب 

االنحياف 
 المعيايي

الوزن 
 النسب 

قيمة 
 tاختباي 

القيمة 
االحتمالية 

sig 
 التيتيب

ًأمن1ًً ًسياسات ًأهمية ًالجامعة ًفي ًالعليا ًاإلدارة تدرك
 1 0.000 20.53 %84 0.72 4.20ًالمعلومات.

ًفي2ًً ًالمعلومات ًأمن ًسياسات ًتطبيق ًالعليا ًاإلدارة تدعم
 2 0.000 16.89 %81 0.78 4.07ً الجامعة.

العلياًوجودًدائرةًمتخصصةًبأمنًالمعلوماتًتدعمًاإلدارة3ًً
 3 0.000 13.61 %79 0.86 3.95ًفيًالجامعة.

تهتمًاإلدارةًالعلياًبتعيينًمتخصصونًبأمنًالمعلوماتًفي4ًً
 4 0.000 12.05 %76 0.83 3.81ًالجامعة.

سياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًمكتوبةًومعتمدةًمن5ًً
 5 0.000 8.01 %73 0.99 3.64ًاإلدارةًالعليا.

ًالمعلوماتًعلى6ًً ًسياساتًأمن ًبتوزيع ًالعليا ًاإلدارة تهتم
 8 0.000 7.10 %71 0.95 3.55ًالعاملين.

ًالمعلومات7ًً ًأمن ًلسياسات ًأولوية ًالعليا ًاإلدارة تعطي
 6 0.000 7.70 %72 3.59ً0.94ًبالمقارنةًمعًالسياساتًاألخرى.

الالزمًة8ً الميزانيًة العليًا وتطبيقًستوف رًاإلدارًة ياساتًإلعداًد
 7 0.000 7.85 %71 0.89 3.57ًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعة.

  0.000 14.35 %76 0.68 3.80 الاديجة الكلية للبعاد
 األوزان النسبية ي  الجادول مقيبة ألقيب عاداد صحيح.

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

ويشيرًذلكًً%84(،ًبوزنًنسبي5ًمن4.20ًًمنًحيثًقيمةًالوسطًالحسابيًالتيًبلغتً)ًالميتبة األولى
،ً(9مً)،ًوذلكًتبعااًلجدولًرقعينةًالبحثعلىًهذهًالفقرةًمنًقبلًأفرادًًاديجة ميتفعة جادًا من الموايقةلوجودً
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ورةًإلىًيشيرًبدهذاًأنًًوتيى الباحثة.ًيوض حًمستوياتًالموافقةًعلىًفقراتًوأبعادًومجالتًالبحثًوالذي
ً.منًوجهةًنظرًأفرادًعينةًالبحثًهميةًسياساتًأمنًالمعلوماتألاإلدارةًالعلياًفيًالجامعاتًًإدراك

ذلكًإلىًأنًإدراكًاإلدارةًالعلياًألهميةًسياساتًأمنًالمعلوماتًهوًحجرًاألساسًالذيًتنطلقًًوتعزو الباحثة
لدعمًسياساتًأمنًالمعلومات،ًففيًحالًأدركتًاإلدارةًالعلياًالالزمًوالتطبيقًالالزمةًمنهًكافةًاإلجراءاتً

يساعدهاًذلكًعلىًتقديمًأهميةًسياساتًأمنًالمعلوماتًومدىًتأثيرهاًعلىًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعة،ًس
عًيالدعمًبكافةًأشكالهًلتطبيقًهذهًالسياساتًفيًالجامعة،ًمثلًتوفيرًالدعمًالمالي،ًتوفيرًمتخصصين،ًتوًز

ًالسياساتًونشرهاًعلىًالعاملين.ً

لومات سياسات أمن المع اإلاداية العليا بتوزيعتهتم أما الفقية الساادسة من يقيات البعاد والت  تنص على " 
منًحيثًقيمةًالوسطًالحسابيًحيثًبلغًالوسطًالحسابيًلهذهًالفقرةًً" جاءت ي  الميتبة االخييةعلى العاملين

ًعلىًهذهًالفقرةًوذلكًاديجة ميتفعة من الموايقة،ًوتشيرًهذهًالقيمةًلوجودً%71(ًبوزنًنسبي5ًمن3.55ًً)
ً.البحثمنًوجهةًنظرًأفرادًعينةً

ًًوتيى الباحثة ًأكبر ًاهتمام ًإلعطاء ًبحاجة ًالجامعة ًإلىًأن ًذلكًيعود ًفيًأن ًسياساتًأمنًعملية توزيع
المعلوماتًوتعميمهاًعلىًالعاملينًبشكلًمستمر،ًحيثًاتضحًللباحثةًأثناءًالدراسةًالستطالعيةًالتيًقامتً

نماًوماتًفيًالبهاًأنهًيوجدًعددًمنًالعاملينًليسًلديهمًمعرفةًكافيةًبالسياساتًالمكتوبةًألمنًالمعل جامعة،ًوا 
فيًالعملياتًاللكتروني تطبيقًأمنًالمعلوماتًخاصًة العاملونًبكيفيًة وبحسابايهتًم بهًم الخاصًة الشخصية،ًًة تهًم

ًدونًالبحثًعنًاإلجراءاتًوالتعليماتًالمكتوبة.

للتحققًمنًأنًمتوسطًالجاباتًيزيدًعنًالقيمةً (Tويالحظًمنًخاللًالجدولًالسابقًأيضااًأنًقيمًاختبار)
0.05ً(ًالتيًتعبرًعنًالموقفًالحياديًألفرادًالعينةًأمًل،ًكانتًجميعهاًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوى3ً)

ً(،ًويشيرًذلكًإلىًأن3،ًوكانتًجميعًالمتوسطاتًتزيدًعنًالدرجةًالحياديةً)0.000ً(Sig)حيثًأنًقيمةً
حصائيةًعندًإ(ًزيادةًجوهريةًوذاتًدللة3ًرةًمنًفقراتًالبعدًتزيدًعنًالقيمةً)جابةًعلىًكلًفقمتوسطًاإل
ًيتجهًنحوً"ادعم اإلاداية العليانًموقفًأفرادًعينةًالبحثًتجاهًبعدًويشيرًذلكًأل،0.05ًمستوىً ًقفالمو "
ً.ًاإليجاب 

ويشيرًذلكًً%76وزنًنسبيً(ًب5من3.80ًًوبشكلًعامًيالحظًأنًالوسطًالحسابيًالعامًللبعدًككلًقدًبلغً)
ً"ًمنًقبلًأفرادًعينةًالبحث.ادعم اإلاداية العلياعلىًفقراتًبعدً"ًلوجواد اديجة ميتفعة من الموايقة

ذلكًإلىًأنًاإلدارةًالعلياًفيًقطاعًالجامعاتًهيًإدارةًواعيةًومثقفةًمنًاألكاديميينًواإلداريينًًوتعزو الباحثة
.ًباإلضافةًالجامعةومدركةًألهميةًأمنًالمعلومات،ًومدىًتأثيرهًعلىًالحفاظًعلىًأمنًوسالمةًمعلوماتً

أمنً،ًوهذاًيدع مًالهتمامًبلوجودًمنصبًنائبًرئيسًالجامعةًشئونًتكنولوجياًالمعلوماتًفيًإدارةًالجامعات
ًالمعلوماتًفيًالجامعة.
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(،ً)العوضي،ًورينود،2008ً(،ً)القحطاني،2008ً)تاية،ً،ً(2013)الدنف،ًهذهًالنتيجةًمعًدراسةًًاتفقت
2007(ً ،)Kazemi, et al., 2012(ً ،)Knapp, et al., 2009(ً ،)Sookdawoor, 2005ً،)

(Karyda, et al., 2005ً.)هذهًالتفاقًلالهتمامًالدائمًوالمستمرًلدىًاإلدارةًالعلياًبتوفيرًًوتعزو الباحثة
األمنًوالحمايةًلمعلوماتًالمؤسسةًمنًأيةًمخاطرًقدًتتعرضًلها،ًحيثًأنًاإلدارةًالعلياًتعتبرًصاحبةًقرارً

ً.بكافةًمراحلهاًفيًالمؤسسة،ًفهيًلهاًدورًكبيرًفيًنجاحًتطبيقًسياساتًأمنًالمعلومات

(ًوالتيًذكرتًأنًاإلدارةًالعلياًتفتقرMlangeni & Biermann, 2006ًهذهًالنتيجةًمعًدراسةً)ًواختلفت
ًفيًمجالًسياساتًأمن ًالسياساتتالمعلوماًللمعرفة ًهذه ًألهمية ًوغيرًمدركة ،ً ًأنًسببًوتيى الباحثة.

اتًقدًأ جريتًعلىًالمؤسسًالدراسةًالمذكورةالدراسةًحيثًأنًًوبيئةًعملالختالفًيكم نًفيًاختالفًمجتمعً
 .الحكومية

 ان  "تقاديي مخاطي أمن المعلومات"النتائج المتعلقة بالبعاد الث .ب

الذيًيندرجًً"تقاديي مخاطي أمن المعلوماتفيماًيليًعرضًألهمًنتائجًالتحليلًاإلحصائيًلفقراتًالبعدًالثانيً"
الحسابيًوالنحرافًالمعياريًوالوزنً"،ًحيثًتمًحسابًالوسطًسياسات أمن المعلوماتتحتًالمجالًاألولً"

درجةًوالنحرافًالمعياريًوالوزنًالنسبيًللًقرةًمنًفقراتًالبعدًومنًثمًحسابًالوسطًالحسابيالنسبيًلكلًف
(ًالتيًتعبرًعنًالدرجة3ًالكليةًللبعد،ًكماًتمًالتحققًمنًمساواةًمتوسطاتًاإلجابةًعلىًفقراتًالبعدًللقيمةً)

ً(ًيوضحًنتائجًالتحليل.21(،ًوالجدولًرقمً)One Sample T-Test)ًالحياديةًباستخدامًاختبار

 نتائج التحليل اإلحصائ  لفقيات البعاد الثان  "تقاديي مخاطي أمن المعلومات"(: 21جادول يقم )

 الفقية .م
المتوسط 
 الحساب 

االنحياف 
 المعيايي

الوزن 
 النسب 

قيمة 
 tاختباي 

القيمة 
االحتمالية 

sig 
 التيتيب

ًأن1ًً ًيمكن ًالتي ًالمخاطر ًدوري ًبشكل ًالجامعة تحدد
 4 0.000 14.18 %79 0.84 3.97ًتتعرضًلهاًمعلوماتها.

تضعًالجامعةًالتدابيرًالحتياطيةًالتيًتحدًمنًمستوى2ًً
 3 0.000 15.25 %81 0.83 4.03ًتعرضًمعلوماتهاًللخطر.

3ً
مناسبةًلمنعًعملياتًالوصولًيوجدًلدىًالجامعةًآلياتً

ًبواسطةً ًللبيانات ًالمرخصًبها( ً)غير ًالشرعية غير
ًالعاملين.

4.05 0.82 81% 15.82 0.000 2 

يتوفرًلدىًالجامعةًآلياتًمناسبةًلمنعًعملياتًاإلدخال4ًً
 5 0.000 14.00 %78 0.81 3.91ًالمتعم دةًللبياناتًغيرًالسليمةًبواسطةًالعاملين.

5ًً ًالجامعة ًتبعاًتقوم ًمعلوماتها ًحماية ًطرق بتحديث
 1 0.000 18.17 %82 0.74 4.09ًللتغيراتًالحاصلةًفيًبيئةًالتكنولوجيا.

أعرفًاإلجراءاتًالتيًيجبًأنًأتبعهاًلتفاديًمخاطر6ًً
 7 0.000 9.09 %73 0.89 3.66ًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعة.
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المتوسط  الفقية م.
 الحساب 

االنحياف 
 المعيايي

الوزن 
 النسب 

قيمة 
 tاختباي 

القيمة 
االحتمالية 

sig 
 التيتيب

ًالتي7ًً ًالمخاطر ًمع ًالمعلومات ًأمن ًسياسات تتناسب
 6 0.000 13.27 %77 0.77 3.83ًيمكنًأنًتتعرضًلهاًالمعلوماتًفيًالجامعة.

8ً
ًتخفيضً ًفي ًالمعلومات ًأمن ًسياسات ًوجود يساعد
ًفيً ًالمعلومات ًتتعرضًلها ًأن ًيمكن ًالتي المخاطر

ًالجامعةًللحدًاألدنى.
4.09ً0.69 82% 19.40 0.000 1 

  0.000 19.60 %79 0.60 3.95 الاديجة الكلية للبعاد
 األوزان النسبية ي  الجادول مقيبة ألقيب عاداد صحيح.

الفقيتين الخامسة "تقوم الجامعة بتحاديث طيق حماية معلوماتها (،ًأن21ً)ًرقمًيتضحًمنًخاللًالجدول
 وجواد سياسات أمن المعلومات ي  تخفيضتبعا للتغييات الحاصلة ي  بيئة التكنولوجيا" والثامنة "يساعاد 

يثًمنًح" جاءتا ي  الميتبة األولى للحاد األادنى المعلومات ي  الجامعةالمخاطي الت  يمكن أن تتعيض لها 
اديجة ميتفعة من ويشيرًذلكًلوجودًً%82(،ًبوزنًنسبي5ًمن4.09ًًقيمةًالوسطًالحسابيًالتيًبلغتً)

ً.البحثعلىًهاتينًالفقرتينًمنًقبلًأفرادًعينةًًالموايقة

بأنًوجودًثًعينةًالبحالقتناعًالعاليًلدىًًيدلًعلىأنًحصولًالفقرةًالثامنةًعلىًالمرتبةًاألولىًتيى الباحثة 
معلوماتًالمؤسسة،ًحيثًأنًإنشاءًسياساتًسياساتً أمنًالمعلوماتًيقل لًالمخاطرًالتيًيمكنًأنًتتعرضًلهًا

للمخاطرًالمحتملةًفيًالمؤسسة،ًكماًأنهًيجبًإيجادًحلقةًالوصلًبينًهذهًًأمنًالمعلوماتًيجبًأنًيتمًوفقاًا
ًكما ًعلىًالمرتًتعزو الباحثةًالمخاطرًوالسياسات. ًأيضاا ًالخامسة ًالفقرة ًاألولىًحصول لدائمًتحديثًاللبة

للتقنياتًالحديثةًللحفاظًعلىًمعلوماتها. ومواكبتهًا منًوجهةًنظرًعينةًالبحثً، ًللجامعاتًلطرقًحمايةًبياناتهًا

خاطي ملتفاادي  أتبعهااإلجياءات الت  يجب أن  الفقية الساادسة من يقيات البعاد والت  تنص على "أعيفماًأ
3.66ًمنًحيثًقيمةًالوسطًالحسابيًالتيًبلغتً)ًالميتبة االخيية أمن المعلومات ي  الجامعة" جاءت ي 

علىًهذهًالفقرةًمنًوجهةًنظرًًاديجة ميتفعة من الموايقة،ًوتشيرًهذهًالقيمةًلوجودً%73(ًبوزنًنسبي5ًمنً
ً.البحثأفرادًعينةً

علىًًلمعلوماتذلكًإلىًأنًالجامعاتًبحاجةًإليالءًاهتمامًأكبرًبعمليةًتوزيعًسياساتًأمنًاًوتعزو الباحثة
السياساتًهيًالم رشً  حيثًأنًهذًه معلوماتهم.العاملينً، لحمايًة للعاملينًحولًاإلجراءاتًالتيًيجبًأنًيتبعوهًا ًًد

للتحققًمنًأنًمتوسطًالجاباتًيزيدًعنًالقيمةً (Tويالحظًمنًخاللًالجدولًالسابقًأيضااًأنًقيمًاختبار)
ذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوىًً(ًالتيًتعبرًعنًالموقفًالحياديًألفرادًالعينة3) ،0.05ًأمًل،ًكانتًجميعهًا

جابةًعلىًكلًفقرةًمنًفقراتًالبعدً(،ًويعنيًذلكًأنًمتوسطًاإل3وكانتًجميعًالمتوسطاتًتزيدًعنًالقيمةً)
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موقفًأفرادًًإلىًأن،ًويشيرًذلك0.05ًحصائيةًعندًمستوىًذاتًدللةًإ(ًزيادةًجوهريةًًو3يزيدًعنًالقيمةً)
 الموقف اإليجاب ."ًيتجهًنحوًً"تقاديي مخاطي أمن المعلوماتجاهًبعدًعينةًالبحثًت

ويشيرًذلكًً%79وزنًنسبيًب(5ًمن3.95ًًوبشكلًعامًيالحظًأنًالوسطًالحسابيًالعامًللبعدًككلًبلغً)
ً.ًًلبحثا"ًمنًقبلًأفرادًعينةًتقاديي مخاطي أمن المعلوماتعلىًفقراتًبعدً"ًاديجة ميتفعة من الموايقةلوجودً

ذلكًإلىًوجودًتخطيطًمستمرًومتابعةًدائمةًلمخاطرًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعة،ًحيثًأنًًالباحثة وتعزو
نظمًالمعلوماتًالتيًتضمًعددًمنًالجامعاتًالثالثةًمحلًالبحثًمنًأقدمًالجامعاتًفيًقطاعًغزة،ًوبهاً

ًا.مخاطرًقبلًحصولهمعلوماتًوبياناتًهائلة،ًفعلىًالجامعةًأنًتدرسًحمايتهاًباستمرارًوتحميهاًمنًأيً

النتائجًًاتفقت )Knapp, et al., 2009)ً،(2013معً)الصاحبً،هذًه ،ً)Sookdawoor, 2005،)ً( الخطة

هذاًالتفاقًألهميةًتقديرًمخاطرًًوتعزو الباحثةً.(2010 الستراتيجية ألمن المعلومات لجامعة كونكتيكت،
أمنًالمعلومات،ًوالتيًيترتبًعليهاًبعدًذلكًتطبيقًسياساتًأمنًالمعلومات،ًفيجبًأنًتنطلقًالسياساتًمنً

 عمليةًتحديدًالمخاطرًالتيًيمكنًأنًتتعرضًلهاًالمؤسسة.

نًمكتوبةًنيةً(ًالذيًتوص لًإلىًأنهًلًيوجدًإجراءاتًأم2008هذهًالنتائجًمعً)الزهراني،ًًواختلفت كافية،ًوا 
ً ًالتغي رًالتقني. ًمقارنةًمعًسرعة رة ًاإلجراءاتًاألمنيةًتكونًمتأخ  ًواختلفتوجدتًهذه اني،ً)القحطًمعًكما

(ًوالذيًرأىًأنًالتقنياتًالحديثةًوالتطورًالمتسارعًفيهاًيعتبرًعائقًمهمًفيًمعرفةًمهدداتًاألمن2008ً
(ًحيثًأشارتًالدراسةًإلىًوجودًضعفًفيًعمليات2012ًوالصبيح،ً)الغثبر،ً مع واختلفت كما .المعلوماتي

(ًالتيًأشارتًإلىًأنًعدمMaynard, et al., 2002ً) معًدراسة واختلفت  تقييمًالمخاطرًوالثغراتًاألمنية.
وجودًربطًبينًالمخاطرًالمحتملةًوسياساتًأمنًالمعلوماتًيعتبرًمنًالمشاكلًالتيًتواجهًالمؤسساتًأثناءً

ًهذهًالختالفاتًإلىًاختالفًمجتمعًالدراسةًوبيئةًالعمل.ًالباحثةًوتعزوساتًأمنًالمعلومات.ًتطويرًسيا

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

الثالثً" نتائجًالتحليلًاإلحصائيًلفقراتًالبعًد يليًعرضًألهًم "ًالمعلوماتن التادييب والتوعية بسياسات أمفيمًا
"ً ًاألول ًتحتًالمجال ًيندرج ًوالنحرافًسياسات أمن المعلوماتالذي ًالحسابي ًحسابًالوسط ًحيثًتم ،"
لوزنًوسطًالحسابيًوالنحرافًالمعياريًوامنًفقراتًالبعدًومنًثمًحسابًالًالمعياريًوالوزنًالنسبيًلكلًفقرة

(ًالتي3ًتًاإلجابةًعلىًفقراتًالبعدًللقيمةً)النسبيًللدرجةًالكليةًللبعد،ًكماًتمًالتحققًمنًمساواةًمتوسطا
(ًيوضحًنتائج22ً(،ًوالجدولًرقمً)One Sample T-Testتعبرًعنًالدرجةًالحياديةًباستخدامًاختبارً)

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

المتوسط  الفقية .م
 الحساب 

االنحياف 
 المعيايي

الوزن 
 النسب 

قيمة 
 tاختباي 

القيمة 
االحتمالية 

sig 

يب
تيت
ال

 

ًأمن1ًً ًأهمية ًعن ًدورية ًتثقيفية ًنشرات ًالجامعة تصدر
 1 0.000 8.45 %74 1.06 3.72ًالمعلومات.

ًفي2ًً ًالموجودة ًالمعلومات ًأمن ًبسياسات ًمعرفة لديَّ
 3 0.000 6.94 %71 0.93 3.53ًالجامعة.

أعتبرًأنًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًواضحة3ًً
 2 0.000 7.73 %71 0.86 3.54ًوسهلةًالفهم.

ًالعاملينًبسياساتًأمنًالمعلومات4ًً برامجًتدريبًوتوعية
 6 0.000 3.85 %67 1.05 3.33ًفيًالجامعةًدائمةًومستمرة.

ًمحاضرات5ً ًالجامعة ًللعاملينًًتنف ذ ًإلزامية تدريبًوتوعية
 7 0.080 1.76 %63 1.10 3.16ًحولًسياساتًأمنًالمعلومات.

ًالعاملينًبسياسات6ًً ًلتدريبًوتوعية ًميزانية توف رًالجامعة
 8 0.080 1.76 %63 1.06 3.15ًأمنًالمعلومات.

ًنتائجًمخالفتيًلسياسات7ًً توض حًبرامجًالتدريبًوالتوعية
 5 0.000 4.32 %67 0.98 3.34ًالجامعة.أمنًالمعلوماتًفيً

يتوافقًمضمونًومحتوىًالبرامجًالتدريبيةًالخاصةًبأمن8ًً
 4 0.000 5.17 %68 0.96 3.40ًالمعلوماتًمعًبيئةًومتطلباتًعملًالجامعة.

  0.000 6.12 %68 0.80 3.40 الاديجة الكلية للبعاد 
 األوزان النسبية ي  الجادول مقيبة ألقيب عاداد صحيح.

ية قيفية ادوي ثتصادي الجامعة نشيات تالفقية األولى الت  تنص على "(،ًأن22ًيتضحًمنًخاللًالجدولًرقمً)
من3.72ًًمنًحيثًقيمةًالوسطًالحسابيًالتيًبلغتً)ً" جاءت ي  الميتبة األولىعن أهمية أمن المعلومات

الفقًاديجة ميتفعة من الموايقةويشيرًذلكًلوجودًً%74(،ًبوزنًنسبي5ً منًقبلًأفرادًعينةًعلىًهذًه ً.لبحثارًة

أنًذلكًيعودًإلىًانتشارًالوعيًفيًالجامعاتًحولًأهميةًأمنًالمعلومات،ًوالسعيًالدائمًنحوًًوتيى الباحثة
،ًحيثًأنًازديادًوعيًالعاملينًحولًأمنًالمعلوماتًلهًدورًكبيرًفيًنجاحًتوعيةًالعاملينًبهذهًاألهمية

ًالعاملينًلها.سياساتًأمنًالمعلوماتًوسرعةًتقب لً

ات توّيي الجامعة ميزانية لتادييب وتوعية العاملين بسياسالفقية الساادسة من يقيات البعاد والت  تنص على "مًاأ
(ًبوزن5ًمن3.15ًًمنًحيثًقيمةًالوسطًالحسابيًحيثًبلغً)ً" جاءت ي  الميتبة االخييةأمن المعلومات

علىًهذهًالفقرةًمنًوجهةًنظرًأفرادًعينةًًموايقةاديجة متوسطة من ال،ًوتشيرًهذهًالقيمةًلوجودً%63نسبيً
ً.البحث
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يوجدًبعضًً،ًفبالتاليالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةًتمرًبضائقةًماليةذلكًإلىًأنًبعضًالجامعاتًًوتعزو الباحثة
أكثرًً،ًلوجودًأولوياتالقصورًلديهاًفيًصرفًميزانيتهاًعلىًبرامجًتدريبيةًوتوعويةًحولًأمنًالمعلومات

ً.للجامعةًأهميةًبالنسبة

جاباتًيزيدًعنًالقيمةًحققًمنًأنًمتوسطًاإلللت (Tويالحظًمنًخاللًالجدولًالسابقًأيضااًأنًقيمًاختبار)
مستوى3ً) ذاتًدللةًإحصائيةًعنًد ل،ًكانتًغالبيتهًا ،0.05ً(ًالتيًتعبرًعنًالموقفًالحياديًألفرادًالعينةًأًم

فرضيةًاختبارهمًغيرًدالةًإحصائيةًوهذاًيشيرًلقبولًالباستثناءًالفقرتينًالخامسةًوالسادسةًفقدًكانتًنتائجً
اتجاهًالفقرتينًًالبحثفرادًعينةً(ًوعليهًموقفًأ3اتًيساويًالدرجةً)العدميةًالتيًتفترضًأنًمتوسطًاإلجاب

جابةًعلىًكلًفقرةًمنً(،ًويشيرًذلكًإلىًأنًمتوسطًاإل3تزيدًعنًالقيمةً)حيادي،ًوكانتًغالبيةًالمتوسطاتً
موقفًأفرادًًإلىًأن،ًويشيرًذلك0.05ًحصائيةًعندًمستوىً(ًزيادةًذاتًدللةًإ3عنًالقيمةً)ًزيدفقراتًالبعدًت

ً.الموقف اإليجاب "ًيتجهًنحوً"التادييب والتوعية بسياسات أمن المعلوماتتجاهًبعدًًالبحثعينةً

رًذلكًويشيً%68وزنًنسبيً(ًب5من3.40ًًوبشكلًعامًيالحظًأنًالوسطًالحسابيًالعامًللبعدًككلًبلغً)
لًأفرادً"ًمنًقبالتادييب والتوعية بسياسات أمن المعلوماتعلىًفقراتًبعدً"ًميتفعة من الموايقةلوجودًدرجةً

ً.ًًالبحثعينةً

نحوًتوعيةًالعاملينًوتدريبيهمًبخصوصًسياساتًأمنًوجودًاهتمامًمنًق بلًالجامعاتًذلكًإلىًًوتعزو الباحثة
تزيدًمنًفهمهمًورؤيتهمًحولًأمنًالمعلوماتًوالمخاطرًالتيًًالمعلومات،ًحيثًأنًتوعيةًالعاملينًوتدريبهم

يمكنًأنًتهددهمًفيًالعمل،ًحيثًأنهمًالمتعاملونًباستمرارًمعًالمعلومات،ًوبالتاليًفهمًبحاجةًلتوعيةًدائمةً
ًومستمرة.

 ,Knapp & Ferrante, 2012(ً،)Kazemi)(،2007ًكلًمنً)العوضيًورينود،ًهذهًالنتائجًمعًًاتفقت
et al., 2012(ً،)Knapp, et al., 2009(ً،)Mlangeni & Biermann, 2006(ً،)Soodawoor, 

2005(ً،)Karyda, et al., 2005)ً،(،2010 الخطة الستراتيجية ألمن المعلومات لجامعة كونكتيكت)ً،
هذاًالتفاقًألهميةًالتدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلومات،ًحيثًأنهًيعتبرًركيزةًأساسيةًًوتعزو الباحثة

دراكًالعاملينًلمفهومًسياساتًأمنًالمعلومات،ًومدىًأهميتها،ًوكيفيةًتطبيقها.ً ًلفهمًوا 
ًالنتائجًمعًكلًمنً)ًواختلفت دريبهمًالذيًأشارتًدراستهًإلىًقلةًوعيًالعاملينًوقلةًتً(2013التوم،ًهذه

التيًأشارتًإلىًعدمًوجودًرضاًتامًمنًً(2011القرشي،ً)بخصوصًأمنًالمعلومات،ًوكذلكًاختلفتًمعً
(ًالذيًتوصلتًدراستهًإلىًنقصًالوعيًلدى2008ًالزهراني،ً).ًالموظفينًتجاهًتدريبهمًعلىًأمنًالمعلومات

اني،ًالقحط)ًاختلفتًمعًدراسةًالمستخدمينًحولًخطورةًأمنًالمعلومات،ًوعدمًكفاءةًالتدريبًللعاملين.ًكما
ًأمن2008ً ًتهدد ًالتي ًالمعوقات ًمن ًالمعلوماتًيعتبر ًأمن ًنقصًالتدريبًحول ًأن ًتوصلتًإلى ًالتي )

التيًتوصلتًإلىًنقصًالكفاءاتًالمدربةًفيًحقلًأمنًالمعلومات.Jorro, 2011)ًوكذلكًدراسةًالمعلومات. )ًً
والصبيحً، اختلفتًمعًدراسةً)الغثبرً، ضعفًفيًبرامجًالتدريبًوالتوعيةً(2012وأيضاًا  .التيًأشارتًإلىًوجوًد
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(ًالتيًاعتبرتًنقصًالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلوماتًمنًالمشاكلMaynard, et al., 2002ً) واختلفتًمع
الختالفًإلىًًوتعزو الباحثة التيًتواجهًالمؤسساتًأثناءًتطويرًسياساتًأمنًالمعلومات. مجتمعًًفاختالهذًا

أنهًبالرغمًمنًحصولًبعدًالتدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلوماتًًتيى الباحثةالبحثًوبيئةًالعمل.ًكماً
وتعتبرًاحصائيااًبأنهاًنسبةًمرتفعة،ًلكنهًيعتبرًالب عدًاألضعفًلسياساتًأمنًالمعلوماتًً%68علىًنسبةً

ًلمستوىًأفضل.ًمقارنةًمعًاألبعادًاألخرى،ًوأنهًبحاجةًلتحسينًوتطويرًللوصول

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

"ًًلوماتييض تنفيذ سياسات أمن المع فيماًيليًعرضًألهمًنتائجًالتحليلًاإلحصائيًلفقراتًالبعدًالرابعً"
"ً ًاألول ًتحتًالمجال ًيندرج ًسياسات أمن المعلوماتالذي ًالحسابي ًحسابًالوسط ًحيثًتم والنحرافً"،
لوزنًوسطًالحسابيًوالنحرافًالمعياريًوامنًفقراتًالبعدًومنًثمًحسابًالًالمعياريًوالوزنًالنسبيًلكلًفقرة

(ًالتي3ًالنسبيًللدرجةًالكليةًللبعد،ًكماًتمًالتحققًمنًمساواةًمتوسطاتًاإلجابةًعلىًفقراتًالبعدًللقيمةً)
(ًيوضحًنتائج23ً(،ًوالجدولًرقمً)One Sample T-Testتعبرًعنًالدرجةًالحياديةًباستخدامًاختبارً)

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

المتوسط  الفقية .م
 الحساب 

االنحياف 
 المعيايي

الوزن 
 النسب 

قيمة 
 tاختباي 

القيمة 
االحتمالية 

sig 
 التيتيب

ًأمن1ًً ًسياسات ًبتطبيق ًاللتزام ًعليَّ ًالجامعة تفرض
 3 0.000 11.03 %77 0.93 3.83ًالمعلومات.

ترجعًالجامعةًإلىًسياساتًأمنًالمعلوماتًعندًحدوث2ًً
 2 0.000 10.55 %77 1.00 3.86ًاختراقاتًأمنيةًفيًمعلوماتها.

 6 0.000 7.66 %73 1.03 3.64ًمات.سياساتًأمنًالمعلًوًتتابعًالجامعةًالتزاميًبتطبيق3ً

ًأمن4ًً ًلسياسات ًمخالفتي ًحال ًفي ًالجامعة تعاقبني
 4 0.000 8.59 %74 0.99 3.69ًالمعلومات.

تعتبرًالجامعةًأنًاللتزامًبسياساتًأمنًالمعلوماتًمن5ًً
 7 0.000 5.50 %70 1.09 3.49ًأهمًالعواملًفيًتقييمًأدائي.

 5 0.000 8.83 %74 0.95 3.68ًسياساتًأمنًالمعلوماتًبتطبيقًقراراتًإدارية.أنف ذ6ًً

أنف ذًسياساتًأمنًالمعلوماتًبتطبيقًتعليماتًالكترونية7ًً
 1 0.000 12.25 %78 0.92 3.91ًمثلً)تغييرًكلمةًسرًحسابهم(.

  0.000 11.17 %75 0.80 3.73 الاديجة الكلية للبعاد
 مقيبة ألقيب عاداد صحيح.األوزان النسبية ي  الجادول 

( أن23ًيتضحًمنًخاللًالجدولًرقًم  سياسات أمن المعلومات الفقية السابعة واألخيية الت  تنص على "أنّفذ(ً،
ةًالوسطًمنًحيثًقيمًتعليمات الكتيونية مثل )تغييي كلمة سي حسابهم(" جاءت ي  الميتبة األولىبتطبيق 
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ويشيرًذلكًلوجودًدرجةًمرتفعةًمنًالموافقةًعلىًهذهًً%78(،ًبوزنًنسبي5ًمن3.91ًًالحسابيًالتيًبلغتً)
ً.البحثالفقرةًمنًقبلًأفرادًعينةً

أنًذلكًيعودًإلىًاهتمامًالعاملينًبالتطبيقًالفعليًلسياساتًأمنًالمعلوماتًعلىًأجهزتهمًفيًًتيى الباحثة
ًتعليماتوالًمهمًباإلجراءاتالعملًللحفاظًعلىًأمنًالمعلومات،ًوربماًقدًيولواًالموضوعًاهتماماًأكبرًمنًاهتما

ًالمكتوبة.
من يقيات البعاد والت  تنص على "تعتبي الجامعة أن االلتزام بسياسات أمن المعلومات  ةالفقية الخامسماًأ

من3.49ًًمنًحيثًقيمةًالوسطًالحسابيًحيثًبلغً)ًمن أهم العوامل ي  تقييم أادائ " جاءت الميتبة االخيية
علىًهذهًالفقرةًمنًوجهةًنظرًًاديجة ميتفعة من الموايقة،ًوتشيرًهذهًالقيمةًلوجودً%70(ًبوزنًنسبي5ً

ً.البحثأفرادًعينةً
ًالجامعةًلًتقومًبتضمينًاللتزامًبسياساتًأمنًالمعلوماتًضمنًالعواملًًتعزو الباحثة ذلكًإلىًأنًإدارة

وترىًالباحثًةالتقيي للعاملينًفيًالجامعةً، للقصورًفيًتوزيعًسياساتًأمنًالمعلميًة يعوًد وماتًأنًسببًذلكًربمًا
للتزامًبسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًضمنًعواملًعلىًالعاملينًباستمرار،ًوأنهًفيًحالًتضمينًا

زًمنًاهتمامًال  تطبيقهاًباستمرار.عاملينًبهاًواللتزامًبهاًًوتقييمًاألداء،ًفإنًذلكًسيعز 

للتحققًمنًأنًمتوسطًالجاباتًيزيدًعنًالقيمةً (Tويالحظًمنًخاللًالجدولًالسابقًأيضااًأنًقيمًاختبار)
ذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوى3ً) ،0.05ً(ًالتيًتعبرًعنًالموقفًالحياديًألفرادًالعينةًأمًل،ًكانتًجميعهًا

متوسطًالجابةًعلىًكلًفقرةًمنًفقراتًًإلىًأن(،ًويشيرًذلك3ًوكانتًجميعًالمتوسطاتًتزيدًعنًالقيمةً)
موقفًأفرادًعينةًًإلىًأن،ًويشيرًذلك0.05ًحصائيةًعندًمستوىًذاتًدللةًإ(ًزيادة3ً)البعدًيزيدًعنًالقيمةً

ً.الموقف اإليجاب "ًيتجهًنحوً"ييض تنفيذ سياسات أمن المعلوماتالبحثًتجاهًبعدً

ويشيرًذلكًً%75وزنًنسبيً(ًب5من3.73ًًوبشكلًعامًيالحظًأنًالوسطًالحسابيًالعامًللبعدًككلًبلغً)
عينةًً"ًمنًقبلًأفرادييض تنفيذ سياسات أمن المعلوماتعلىًفقراتًبعدً"ًة من الموايقةاديجة ميتفعلوجودً
ً.ًًالبحث

ًالعاملينًًذلكًتعزو الباحثة ًيتطلبًفرضًتنفيذ ًالمعلوماتًفيًالجامعةًوالحفاظًعلىًأمنها إلىًأنًحماية
دواًإجراءاتًتحكمًعمليةًلسياساتًأمنًالمعلوماتًمنًق بلًاإلدارةًالعليا،ًحيثًأنًالعاملينًفيًحالًلمًيج

ًفيًسلوكهمً ًعقابااًيطب قًفيًحالًانتهاكًأمنًالمعلوماتًفإنهمًسيتمادوا مخالفةًالقواعدًاألمنية،ًولمًيجدوا
ًالسلبيًتجاهًأمنًالمعلومات.

التيًأشارتًإلىًضرورةًالتزامًالعاملينًبسياساتًً(2013)الصاحب،ًدراسةًًهذهًالنتائجًمعًكلًمنًاتفقت
التيًتوصلتًإلىًأنًنسبةًعاليةًمنًالعاملينًيلتزمونًً(2008)تاية،ًًكماًاتفقتًمعًدراسةً،أمنًالمعلومات

هذاًالتفاقًإلىًأنًالدراستينًالسابقتينًهماًدراستينًمحليتين،ًأيًًوتعزو الباحثةبسياساتًأمنًالمعلومات.ً
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وخاصةًأنًدراسةً)الصاحبً، أجريتًعلىًقطاعًالجامعاتً.2013تتشابهًالظروفً، قًد الدراسةًً( واتفقتًأيضًا
ً(Knapp & Ferrante, 2012(ً،)Knapp, et al., 2009(،ً)2007)العوضي،ًورينود،ًًمعًدراسات
إلىًأهميًةًوتيى الباحثة التفاقًيعوًد فيًالمؤسأنًهذًا بشكلًجيًد منًتطبيقهًا السياساتًوالتأكًد ً.سةفرضًتنفيًذ

ًتوصلت(،ًالتي2011ً)أبوًكميل،ً(،ًو2008)الزهراني،ً(،2013ًالنتائجًمعًكلًمنً)التوم،ًًهذهًاختلفت
ارةًمدعومةًمنًاإلدإلىًأنًمنًالمخاطرًالرئيسيةًالتيًتواجهًالعاملينًفيًالجامعةًعدمًوجودًسياساتًواضحةً

(ًإلىًأنًعدمًالهتمام2008ًكماًأوضحتًنتائجً)الزهراني،ً،ًالعلياًحولًتغييرًكلماتًالسرًبشكلًدوري
ةً)أبوًكماًأشارتًنتائجًدراسالعاملينًتعتبرًمنًالمعوقاتًالتيًتحدًمنًتأمينًالمعلومات.ًًوالالمبالةًمنًقبل

وكذلكًاختلفتًً(ًإلىًعدمًوجودًإجراءاتًرقابيةًصارمةًومشددةًفيًالتعاملًمعًأمنًالمعلومات.2011كميل،ً
وجودًفرضًلتنفيذًسياساتًأمنًالمعلوماتًً(Maynard, et al., 2002)معًدراسةً التيًتوصلتًإلىًأنًعدًم

لختالفًهذاًاًوتعزو الباحثةً.يعتبرًمنًأهمًالمشاكلًالتيًتواجهًالحصولًعلىًسياساتًأمنًمعلوماتًفع الة
البحثً العملإلىًاختالفًعينًة )الزهرانيً،وبيئًة حيثًأنًدراسًة للمباحث2008ً، العامًة استهدفتًالمديريًة قًد )ًً

(2011ًوبالتأكيدًيختلفًنظامًالعملًوسنًالقوانينًفيًهذاًالقطاعًعنًقطاعًالجامعات،ًودراسةً)أبوًكميل،ً
دراسةً)التومً، أمًا أجريتًعلىًقطاعًالمصارفً، واستهدفت2013ًقًد فهيًحالةًدراسيةًفيًالجامعةًاإلسالميًة )ً

ًعلوماتًبشكلًخاص.العاملينًفيًقطاعًتكنولوجياًالمعلوماتًوليسًالعاملينًعلىًنظمًالم

 النتائج المتعلقة بالبعاد الخامس "مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات". .ه

الخامسً" نتائجًالتحليلًاإلحصائيًلفقراتًالبعًد يليًعرضًألهًم "ًلوماتمياجعة وتحاديث سياسات أمن المعفيمًا
"ً ًاألول ًتحتًالمجال ًيندرج ًسياسات أمن المعلوماتالذي ًحسابًالوسط ًحيثًتم ًوالنحرافً"، الحسابي
لوزنًوسطًالحسابيًوالنحرافًالمعياريًوامنًفقراتًالبعدًومنًثمًحسابًالًالمعياريًوالوزنًالنسبيًلكلًفقرة

(ًالتي3ًالنسبيًللدرجةًالكليةًللبعد،ًكماًتمًالتحققًمنًمساواةًمتوسطاتًاإلجابةًعلىًفقراتًالبعدًللقيمةً)
(ًيوضحًنتائج24ً(،ًوالجدولًرقمً)One Sample T-Test)ًتعبرًعنًالدرجةًالحياديةًباستخدامًاختبار

ًالتحليل.
 نتائج التحليل اإلحصائ  لفقيات البعاد الخامس "مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات"(: 24جادول يقم )

المتوسط  الفقية .م
 الحساب 

االنحياف 
 المعيايي

الوزن 
 النسب 

قيمة 
 tاختباي 

القيمة 
االحتمالية 

sig 
 التيتيب

ًمراجعة1ًً ًعن ًمسئولة ًومعروفة ًمحددة ًجهة يوجد
 1 0.000 16.52 %82 0.82 4.10ًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًوتحديثها.

ًأمن2ًً ًسياسات ًوتحديث ًبمراجعة ًالجامعة تقوم
 3 0.000 12.52 %78 0.87 3.88ًالمعلوماتًبشكلًدوري.

ًبتحديث3ً ًالجامعة سياساتًأمنًالمعلوماتًتبعاًًتقوم
 2 0.000 13.56 %79 0.86 3.94ًللتطوراتًوالتغيراتًالتكنولوجيةًالعالمية.
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المتوسط  الفقية م.
 الحساب 

االنحياف 
 المعيايي

الوزن 
 النسب 

قيمة 
 tاختباي 

القيمة 
االحتمالية 

sig 
 التيتيب

ًمراجعة4ًً ًعن ًمسئولة ًومعروفة ًمحددة ًجهة يوجد
 4 0.000 6.24 %71 1.07 3.54ًالمعلوماتًفيًالجامعةًوتحديثها.سياساتًأمنً

ًأمن5ًً ًسياسات ًوتحديث ًبمراجعة ًالجامعة تقوم
 5 0.004 2.90 %65 1.01 3.24ًالمعلوماتًبشكلًدوري.

  0.000 12.11 %75 0.75 3.74 الاديجة الكلية للبعاد
 األوزان النسبية ي  الجادول مقيبة ألقيب عاداد صحيح.

الفقية األولى الت  تنص على "يوجاد جهة محادادة ومعيوية مسئولة (،ًأن24ًخاللًالجدولًرقمً)يتضحًمنً
منًحيثًقيمةًالوسطًًعن مياجعة سياسات أمن المعلومات ي  الجامعة وتحاديثها" جاءت ي  الميتبة األولى

علىًًايقةاديجة ميتفعة من المو ويشيرًذلكًلوجودًً%82(،ًبوزنًنسبي5ًمن4.10ًًالحسابيًالتيًبلغتً)
ً.البحثهذهًالفقرةًمنًقبلًأفرادًعينةً

ذلكًإلىًوجودًمراكزًووحداتًتكنولوجياًالمعلوماتًفيًالجامعاتًمحلًالبحث،ًكماًأنًبعضهاً تعزو الباحثة
جودًًوًقدًيتضمنهًغالباًايتضمنًدائرةًخاصةًبأمنًالمعلومات،ًوترىًالباحثةًأنًوجودًهذهًالمراكزًوالوحداتً

ًعاملينًذويًخبرةًفيًمجالًأمنًالمعلومات.

ات أمن سياس وتحاديث مياجعةواألخيية من يقيات البعاد والت  تنص على "تقوم الجامعة ب ةالفقية الخامسماًأ
(5ًمن3.24ًًمنًحيثًقيمةًالوسطًالحسابيًحيثًبلغً)ًبشكل ادويي" جاءت ي  الميتبة االخييةالمعلومات 
علىًهذهًالفقرةًمنًوجهةًنظرًأفرادًًمتوسطة من الموايقةهًالقيمةًلوجودًدرجةً،ًوتشيرًهذ%65بوزنًنسبيً

ً.البحثعينةً
ياساتًتطرأًعلىًسالتيًتحديثاتًكافةًالعلىًبشكلًكاملًلعينًذلكًإلىًأنًالعاملينًغيرًمطً  الباحثة تعزو

تمرًبشكلًكاملًومستوزيعًسياساتًأمنًالمعلوماتًًعدمأمنًالمعلومات،ًوترىًالباحثةًأنًالسببًفيًذلكًهوً
وذلكًحسبًآراءًعينةًالبحث.ًكماًوتشيرًالباحثةًأنهًمنًالمحتملًأنًالجامعاتًتقومًبالمراجعةًًعلىًالعاملين

ًوليسًبشكلًدوريًحسبأيًعندًالضرورةًوالتحديثًللسياساتًعندًحدوثًتغيراتًمعينةًأوًحدوثًطارئً
ًفترةًمحددة.ً

للتحققًمنًأنًمتوسطًالجاباتًيزيدًعنًالقيمةً (Tلًالجدولًالسابقًأيضااًأنًقيمًاختبار)ويالحظًمنًخال
ذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوى3ً) ،0.05ً(ًالتيًتعبرًعنًالموقفًالحياديًألفرادًالعينةًأمًل،ًكانتًجميعهًا

ىًكلًفقرةًمنًفقراتًمتوسطًالجابةًعلًإلىًأن(،ًويشيرًذلك3ًوكانتًجميعًالمتوسطاتًتزيدًعنًالقيمةً)
موقفًأفرادًعينةًًإلىًأن،ًويشيرًذلك0.05ًحصائيةًعندًمستوىًذاتًدللةًإ(ًزيادة3ًالبعدًيزيدًعنًالقيمةً)

ً.الموقف اإليجاب "ًيتجهًنحوً"مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلوماتتجاهًبعدًًالبحث
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ويشيرًذلكًً%75وزنًنسبيً(ًب5من3.74ًًوبشكلًعامًيالحظًأنًالوسطًالحسابيًالعامًللبعدًككلًبلغً)
ادً"ًمنًقبلًأفًرمياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلوماتعلىًفقراتًبعدً"ًاديجة ميتفعة من الموايقةلوجودً

ًعينةًالبحث.ًً
إلىًأنًالتطورًالتكنولوجيًالمتسارع،ًوالتغيراتًالمستمرةًفيًأعمالًالمؤسساتًتجعلًعمليةً ذلكًتعزو الباحثة

ساتًأمنًالمعلوماتًأمرااًضروريااًوهاماا،ًللتأكدًمنًتكاملًوجودةًالسياساتًوتوافقهاًمعًمراجعةًوتحديثًسيا
ًالتغيراتًالمختلفة.

ًًاتفقت ًالنتائجًمعًكلًمنً)الصاحب، ًً(،2013هذه ًوالصبيح، ًً،(2012)الغثبر، ً)نبي2008)تاية، ،)ً،
ًً.Knapp & Ferrante, 2012)(ً،Knapp, et al., 2009)(،ً)2008(،ً)القحطاني،2010ًوآخرون،ً

ًللظروفًالمتقلبةًًوتعزو الباحثة ًالتفاقًألهميةًمراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات،ًوذلكًتبعاا هذا
ًوالمتغيرة،ًوخاصةًمعًالتطو رًالتكنولوجيًالذيًيشهدهًالعالمًيومااًبعدًيوم.

المؤسساتًصغيرةًومتوسطةً(ًالتيًتوصلتًإلىًأنًأغلبHekkila, 2009ً)دراسةًهذهًالنتائجًمعًًاختلفت
ًبمراجع ًالختالفًلًوتعزو الباحثةةًسياسةًأمنًالمعلوماتًبشكلًسنوي.ًالحجمًلًتقوم ئةًختالفًبيهذا

العمل،ًحيثًأنهاًتستهدفًالشركاتًالقانونية،ًوتبي نًالدراسةًأنًالمراجعةًالسنويةًتتمًفقطًفيًالشركاتًكبيرةً
ًالحجم.

 األبعااد الخمسة لمجال سياسات أمن المعلومات:وييما يل  ملخصًا لنتائج تحليل 

فإنً سبقً، )وممًا للمجالًاألولً"25الجدولًرقًم المكونًة يلخصًنتائجًتحليلًاألبعاًد ،ً"سياسات أمن المعلوماتً(
"ًجاءًفيًالمرتبةًاألولىًبوسطًحسابيًتقاديي مخاطي أمن المعلومات "منًخاللًالجدولًأنًبعدًًيتضححيثً

3.80ً"ًبوسطًحسابيً)ادعم اإلاداية العليا(،ًوفيًالمرتبةًالثانيةًجاءًبعدً"%79نسبيً)(ًووزن5ًمن3.95ًً)
ً"ًبوسطمياجعة وتحاديث سياسة أمن المعلومات(،ًوفيًالمرتبةًالثالثةًجاءًبعدً"%76(ًووزنًنسبيً)5منً

منًأً(،ًأماًفيًالمرتبةًالرابعةًفقدًجاءًبعدً"فرضًتنفيذًسياسة%75(ًووزنًنسبيً)5من3.74ًًحسابيً)
بوسطًحسابيً) ووزنًنسبيً)5من3.73ًًالمعلوماتً" )ً75%" بعًد جاًء األخيرًة وفيًالمرتبًة التادييب والتوعية (ً،
ويشيي ذلك ال  موايقة أييااد (،ً%68(ًووزنًنسبيً)5من3.40ًً"ًبوسطًحسابيً)بسياسات أمن المعلومات

 بعااد سياسات أمن المعلومات.البحث على أعينة 

(،ً%74)(ًبوزنًنسبي5ًمن3.72ًًكماًوبلغًالوسطًالحسابيًللدرجةًالكليةًلمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتً)
"ًلومات"سياسات أمن المععلىًًالبحثمنًقبلًأفرادًعينةًًميتفعة من الموايقةوتشيرًهذهًالقيمةًلوجودًدرجةً

ًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.

ً

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

 البعاد .م
المتوسط 
 الحساب 

االنحياف 
 المعيايي

الوزن 
 النسب 

قيمة 
 tاختباي 

القيمة 
االحتمالية 

sig 
 التيتيب

 2 0.000 14.35 %76 0.68 3.80ًدعمًاإلدارةًالعليا1ً
 1 0.000 19.60 %79 0.60 3.95 تقديرًمخاطرًأمنًالمعلومات2ً
 5 0.000 6.12 %68 0.80 3.40 التدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلومات3ً
 4 0.000 11.17 %75 0.80 3.73 فرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلومات4ً
 3 0.000 12.11 %75 0.75 3.74 مراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات5ً

  0.000 14.71 %74 0.60 3.72 الاديجة الكلية للمجال
 األوزان النسبية ي  الجادول مقيبة ألقيب عاداد صحيح.

حصولًتقديرًمخاطرًأمنًالمعلوماتًعلىًالترتيبًاألولًفيًأبعادًسياساتًأمنًالمعلومات،ً تعزو الباحثة
تقديرًمخاطرًأمنًالمعلًوًسياساتحيثًأنهًالمنطلقًالرئيسيًالذينًتنطلقًمنهًتحديًد فعنًد ماتًأمنًالمعلوماتً،

األكبرًللت اإلمكانيًة نشاًءعرفًيصبحًلدىًالمؤسسًة وا  المناسبًة األمنيًة الالزمة.ًسياساتهعلىًاحتياجاتهًا األمنيًة ًا
جراءًالعملياتًالمختلفةًعليهاًمثلًفرضً ويترتبًعلىًذلكًدعمًاإلدارةًالعلياًلهذهًالسياساتًبعدًإنشائها،ًوا 

ًًبخصوصها.تنفيذهاًومراجعتهاًوتحديثهاًوتدريبًوتوعيةًالعاملينً

هناًوجودًإدراكًودعمًلسياساتًأمنًالمعلوماتًمنًاإلدارةًالعليا،ًووجودًواضحًلعمليةًتقديرًًويتضح للباحثة
لمخاطرًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعة،ًلكنًتحتاجًالجامعةًبذلًجهودًأكبرًفيًهذهًالعملياتًوالمراحلًالتيً

حيثًيتضحًمنًالن منًمراحلًسياساتًأمنًالمعلوماتً، بسياساتًأمنًالمعلومتليهًا اتًتائجًأنًالتدريبًوالتوعيًة
،ًمماًيدلًعلىًأنًالعاملينًلًيوجدًلديهمًالمعرفةًوالوعيً%68حصلتًعلىًالمرتبةًاألخيرةًبوزنًنسبيً

ًالكافيًحولًسياساتًأمنًالمعلومات.

ًلسابقة:يلخصًاتفاقًواختالفًنتائجًمجالً"سياساتًأمنًالمعلومات"ًمعًالدراساتًاً(26)والجدولًرقمً

 (: اتفاق واختالف نتائج مجال سياسات أمن المعلومات مع الادياسات السابقة26جادول يقم )
أبعااد مجال "سياسات  .م

 أمن المعلومات"
ع نتائجها م الت  اتفقتالسابقة الادياسات 

 نتائج هذا البحث
 الت  اختلفت السابقة الادياسات

 نتائجها مع نتائج هذا البحث
(،ً)القحطاني،2008ً(،ً)تاية،2013ً)الدنف،ً ادعم اإلاداية العليا1ً

(،2007ً(،ً)العوضي،ًورينود،2008ً
(Kazemi, et al., 2012(ً،)Knapp, et 

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

(Mlangeni & Biermann, 
2006)ً
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"سياسات أبعااد مجال  م.
 أمن المعلومات"

الادياسات السابقة الت  اتفقت نتائجها مع 
 نتائج هذا البحث

الادياسات السابقة الت  اختلفت 
 نتائجها مع نتائج هذا البحث

تقاديي مخاطي أمن 2ً
 المعلومات

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

الستراتيجية ألمن المعلومات لجامعة 

ً(2010 كونكتيكت،

القحطاني،ً،ً)(2008)الزهراني،ً
)الغثبر،ًوالصبيح،ً،ً(2008
2012)ً،(Maynard, et al., 
2002)ً

التادييب والتوعية 3ً
بسياسات أمن 

 المعلومات

 & Knapp)(،2007ً)العوضيًورينود،ً
Ferrante, 2012(ً،)Kazemi, et al., 

2012(ً،)Knapp, et al., 2009ً،)
(Mlangeni & Biermann, 2006ً،)
(Soodawoor, 2005(ً،)Karyda, et 

al., 2005)ً، الخطة الستراتيجية ألمن(

ً(2010 المعلومات لجامعة كونكتيكت،

 ( 2011ًالقرشي،)، (2013ًالتوم،)

ًالقحطاني،)، (2008ًالزهراني،)
2008) ،(Jorro, 2011) ،ً،الغثبر(

ً،ً(2012والصبيح،ً
(Maynard, et al., 2002)ً

ييض تنفيذ سياسات 4ً
 أمن المعلومات

ً 2013ً)الصاحب، ً)تاية، ،)2008ً،)
ً ًورينود، ً)2007)العوضي، ،)Knapp & 
Ferrante, 2012(ً ،)Knapp, et al., 

2009.)ً

(،2008ً(،ً)الزهراني،2013ً)التوم،ً
 ,Maynard)(،2011ًو)أبوًكميل،ً

et al., 2002)ً

وتحاديث مياجعة 5ً
سياسات أمن 

 المعلومات

ً ًوالصبيح،ً (،2013)الصاحب، )الغثبر،
2012) ،ً ً)نبي2008)تاية، وآخرون،ًً،(،
ً)القحطاني،2010ً ،)2008(ً،)Knapp & 

Ferrante, 2012)(ً ،Knapp, et al., 
2009)ً

(Hekkila, 2009)ً

 

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

ًيليًعرضًألهمًنتائجًالتحليلًاإلحصائيًلفقراتًالمجالًالثانيًا نًهذاًلذيًيمثلًالمتغيرًالتابعًضمفيما
"،ًحيثًتمًحسابًالوسطًالحسابيًوالنحرافًالمعياريًوالوزنًالنسبيًًياعلية نظم المعلومات اإلادايية"ًالبحث

لكلًفقرةًمنًفقراتًالمجالًومنًثمًحسابًالمتوسطًالحسابيًالعامًوالنحرافًالمعياريًوالوزنًالنسبيًللدرجةً
نً(ًالتيًتعبرًع3الكليةًللمجال،ًكماًتمًالتحققًمنًمساواةًمتوسطاتًاإلجابةًعلىًفقراتًالمجالًللقيمةً)

ًاختبارً) ًباستخدام ًالحيادية ً)One Sample T-Testالدرجة ًوالجدولًرقم ًيوضحًنتائجًالتحليل27ً(، )
ًالمتعلقةًبفقراتًالمجال.

ً

ً

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

سط الفقية .م
متو

ال
 

ب 
سا
الح

ايي 
معي

ف ال
حيا

االن
 

ب 
نس
ن ال

وز
ال

 

اي 
ختب

ة ا
قيم

t  ية
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
sig يب
تيت
ال

 

تتوفرًالوسائلًالكافيةًلحمايةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًمنً 1
 7 0.000 15.30 %80 0.81 4.00ًالتلفًأوًالتخريب.

ًتعملًعلىتحتويًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًعلىًمميزاتً 2
 9 0.000 14.70 %79 0.80 3.95ًحمايةًالمعلوماتًوتقليلًاألخطاء.

ًاثباتً 3 ًعلى ًالجامعة ًفي ًالمعلوماتًاإلدارية ًلدىًنظم ًالقدرة تتوفر
 10 0.000 14.27 %78 0.78 3.90ًالتصرفاتًالخاصةًبتهديدًأوًتسريبًالمعلومات.

 7 0.000 17.15 %80 0.72 4.00ًآمنةًودقيقة.تقدمًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًمعلوماتً 4

ًوتلبيً 5 ًمعلوماتًمالئمة ًالجامعة ًفي ًالمعلوماتًاإلدارية ًنظم توفر
 9 0.000 16.72 %0.70ً79 3.95ًمتطلباتًالعمل.

ًفيً 6 ًالعمل ًانتاجية ًمن ًفيًالجامعة ًالمعلوماتًاإلدارية ًنظم تحس ن
 8 0.000 15.57 %80 0.78 3.98ًالجامعة.

المعلوماتًالالزمةًفيًالزمنًتوفرً 7 فيًالجامعًة المعلوماتًاإلداريًة نظًم
 6 0.000 16.18 %80 0.77 4.01ًوالوقتًالمناسبين.

معلوماتهاً 8 فيًنظًم التسريبًالتيًتتًم حالتًالختراقًأًو تدرسًالجامعًة
 6 0.000 16.94 %80 0.73 4.01ًاإلداريةًوتستفيدًمنها.

الرادعةًبحقًمنًيسر بًأوًيصلًإلىًمعلوماتًتتخذًالجامعةًالعقوباتً 9
 5 0.000 14.97 %81 0.85 4.03ًغيرًمخولًلهًالوصولًإليهاًفيًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.

ًحسبً 10 ًالمعلوماتًاإلدارية ًلنظم ًصالحياتًالدخول ًالجامعة تعطي
 1 0.000 20.53 %84 0.72 4.20ًالمستوىًاإلداري.

بتحديث 11 الجامعًة وصيانتهانظًم تقوًم  4 0.000 16.17 %81 0.81 4.06ًمستمر.ً بشكل المعلوماتًاإلداريًة
 3 0.000 13.98 %81 0.94 4.07ًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعة. مستقلة دائرة توجد 12
 2 0.000 16.50 %83 0.87 4.17ًالفنيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعة. للدعم مركز يوجد 13
  0.000 22.33 %81 0.57 4.03 الكلية للمجالالاديجة  

ًاألوزان النسبية ي  الجادول مقيبة ألقيب عاداد صحيح.

الفقية العاشية والت  تنص على "تعط  الجامعة صالحيات الادخول (،ًبأن27ًيتضحًمنًخاللًالجدولًرقمً)
منًحيثًقيمةًالمتوسطًالحسابيًلنظم المعلومات اإلادايية حسب المستوى اإلادايي" جاءت ي  الميتبة األولى 

ًاديجة ميتفعة جادًا من الموايقةويشيرًذلكًلوجودًً%84(،ًبوزنًنسبي5ًمن4.20ًًلإلجاباتًوالتيًبلغتً)
ً.البحثعلىًهذهًالفقرةًمنًقبلًأفرادًعينةً

ينًالعاملينًالذًيتكونًمنالبحثًًمجتمعحيثًأنًًطبيعةًالعملًاإلداريًفيًالجامعةًذلكًإلىًتعزو الباحثة
ًبالجامعةًيستخدمون ًالمعلوماتًاإلدارية ًالمعلوماتًنظم ًًووالعاملينًفيًوحداتًومراكزًتكنولوجيا تلفًتخ،
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ًالعاملينًحسبًالمستوىًاإلداري،ًكماًتختلفًأنواعًهذهًالنظمًحسبًطبيعةًعملًالدوائرهؤلءًمسئولياتً
ً.سبًالمستوىًاإلداري،ًفبتاليًتعطىًالصالحياتًحوحسبًالتخصصًوالدرجةًالعلميةًلهؤلءًالعاملين

الفقية الثالث من يقيات المجال والت  تنص على "تتويي القادية لادى نظم المعلومات اإلادايية ي  الجامعة بينماً
ةًالوسطًمنًحيثًقيمًعلى اثبات التصييات الخاصة بتهادياد أو تسييب المعلومات" جاءت ي  الميتبة االخيية

ًاديجة ميتفعة من الموايقة،ًوتشيرًهذهًالقيمةًلوجودً%78(ًوبوزنًنسبي5ًمن3.90ًًالحسابيًحيثًبلغً)
ً.البحثعليهاًمنًقبلًأفرادًعينةً

ًًتعزو الباحثة ًذلك ًالمعلوماتإلى ًنظم ًًتطور ًالجامعاتاإلدارية ًفي ًالبحثًالمستخدمة ًومواكبتهاًمحل ،
ساليبًحمايةًمتطورة،ًحيثًأنًهذهًالنظمًتتعاملًمعًبياناتًومعلوماتًمختلفةًتحتاجًللتكنولوجياًواتباعهاًأل

لحمايةًعاليةًمنًأيًتهديداتًأوًتسريبات،ًوفيًحالًحدوثًأيًتهديدًأمنيًأوًتسريبًلمعلوماتًيجبًأنً
 يكونًالنظامًمهي أًإلثباتًوكشفًهذهًالتصرفات.

للتحققًمنًأنًمتوسطًالجاباتًيزيدًعنًالقيمةً (Tبار)ويالحظًمنًخاللًالجدولًالسابقًأيضااًأنًقيمًاخت
ذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستوى3ً) ،0.05ً(ًالتيًتعبرًعنًالموقفًالحياديًألفرادًالعينةًأمًل،ًكانتًجميعهًا

منًفقراتًالمجال3ًوكانتًجميعًالمتوسطاتًتزيدًعنًالقيمةً) (،ًويشيرًذلكًلنًمتوسطًالجابةًعلىًكلًفقرًة
ًالبحث،ًويشيرًذلكًلنًموقفًأفرادًعينة0.05ً(ًزيادةًذاتًدللةًاحصائيةًعندًمستوى3ًقيمةً)يزيدًعنًال

ً.الموقف اإليجاب "ًيتجهًنحوً"ياعلية نظم المعلومات اإلاداييةتجاهًالمجالً

(ًووزن0.57ً(ًبانحرافًمعياريً)5من4.03ًًوبشكلًعامًيالحظًأنًالوسطًالحسابيًالعامًللمجالًككلًبلغً)
ً"ياعلية نظم المعلومات اإلاداييةعلىًفقراتًمجالً"ًميتفعة من الموايقةويشيرًذلكًلوجودًدرجةًً%81نسبيً

ً.البحثمنًقبلًأفرادًعينةً

داريةًعلىًتحقيقًأهدافهاًفيًالجامعاتًمحلًالبحث،ًوترىًذلكًإلىًقدرةًنظمًالمعلوماتًاإل تعزو الباحثة
الباحثةًأنًوجودًمراكزًووحداتًتكنولوجياًالمعلوماتًفيًالجامعةًيلعبًدورااًمهمااًفيًذلك،ًحيثًأنهاًتسعىً

ًبشكلًدائمًلمتابعةًهذهًالنظمًوتطويرهاًوتوفيرًالحمايةًالالزمةًلها.

(،2012ً(،ً)آلًمراد،2013ً(،ً)الراشدي،2007ً)وادي،ًوغنيم،ً(،2009ً)أبوًعمر،ًهذهًالنتائجًمعًاتفقت 
ًالشقران،ًًوعاشور(،ً)2010(،ً)عبدويان،2011ً)عبدًالرزاق،ً (،2007ً(،ً)الخشالي،ًوالقطب،2010ً،

ًالتفاقًأنًًالباحثة وتيى.ً(2002)األحمد،ً مجتمعاتًألهميةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًكافةًيعودًهذا
 .وبالتاليًفهيًبحاجةًإلىًأنًتكونًنظمًفع الةًوتحققًأهدافهاًبشكلًيرضيًمستخدميهاالدراساتًالسابقة،ً

(ًيلخصًاتفاقًواختالفًنتائجًمجالً"فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية"ًمعًنتائجًالدراسات28ًوالجدولًرقمً)
ًالسابقة:

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

 اإلادايية
الادياسات السابقة الت  اتفقت نتائجها 

 مع نتائج هذا البحث
الادياسات السابقة الت  اختلفت 
 نتائجها مع نتائج هذا البحث

ياعلية نظم المعلومات 1ً
 اإلادايية

ً(،ً)وادي،ًوغنيم،2009أبوًعمر،ً
(،ً)آل2013ً(،ً)الراشدي،2007ً
(،2011ً(،ً)عبدًالرزاق،2012ًمراد،ً

الشقران،ًً(،ً)2010)عبدويان،ً
(،ً)الخشالي،ًوالقطب،2010ً،ًوعاشور
 (2002(،ً)األحمد،2007ً

ًلًيوجدًاختالف

 البحثثالثًا: اختباي ومناقشة ييضيات 

يليًنتائجًاختبارًالفرضياتًالثالثةً .ًحيثًاتًالفرعيةالرئيسيةًللبحث،ًباإلضافةًللفرضيتستعرضًالباحثةًفيمًا
أنًالفرضيةًاألولىًتختبرًوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةًبينًالمتغيرًالمستقلً)سياساتًأمنًالمعلومات(ً
بأبعادهًالخمسة،ًوالمتغيرًالتابعً)فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية(.ًأماًالفرضيتينًالثانيةًوالثالثةًتختبرانًوجودً

ًاسًفروق ًبين ًإحصائية ًالذاتًدللة ًنظمًبمتجابات ًالمعلوماتًوفاعلية ًسياساتًأمن ًمجالي ًعلى حوثين
 المعلوماتًاإلدارية.

 األولى:اليئيسة الفيضية  .1
( بين α ≤ 0.05يوجاد عالقة ذات اداللة احصائية عناد مستوى اداللة )ةًاألولىًعلىً"الفرضيةًالرئيسًتنص

 ".المعلومات اإلادايية ي  الجامعات الفلسطينية ي  قطاع غزةسياسات أمن المعلومات وياعلية نظم 

تمًالتحققًمنًصحتهاًمنًخاللًحسابًمعاملًارتباطًوقدًويتفرعًمنًهذهًالفرضيةًخمسًفرضياتًفرعية،ً
"ً ًاألول ًالمجال ًأبعاد ًبين ًالعالقة ًلقياس ًًوسياسات أمن المعلوماتبيرسون ""ً ًالثاني ياعلية نظم المجال

 .ةالمعلومات اإلادايي

فإنه إحصائيةً، )ًمنًناحيًة العدميًة اختبارًالفرضيًة التيًتفترضًعoHيتًم إحصائية،ًً( ذاتًدللًة عالقًة وجوًد دًم
(ًالتيًتفترضًوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائية،ًويتمًالحكمًعلىًنتيجةًالختبار1Hًمقابلًالفرضيةًالبديلةً)

ًكماًيلي:(،Sigًبناءاًعلىًقيمةًمستوىًالدللةًالمحسوبةًلالختبارً)

- (ً ًأقلًمنًمستوىSigًفيًحالًكانتًقيمة ًالعدم،0.05ً( يةًوالتوصلًلصحةًيتمًرفضًالفرضية
ً ًالبديلة، ًمعنويالفرضية ًالختبار ًأن ًعندها ًعً،ويقال ًذلكًوجود ًوذاتًدللةًويعني ًحقيقية القة

 إحصائية.
عدمًوجودًعالقةًً،ًويعنيًذلكيتمًقبولًالفرضيةًالعدمية،0.05ً(ًأعلىًمنSigًفيًحالًكانتًقيمةً) -

ًذاتًدللةًإحصائية.
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نًوجودًعالقةًبينًللتحققًماألولىًوالفرضياتًالفرعيةًالتابعةًلهاًةًالفرضيةًالرئيسوفيماًيليًنتائجًاختبارً
ً )ادعم اإلاداية العليا، تقاديي مخاطي أمن المعلومات، التادييب والتوعية بسياسات أمن المتغيراتًالمستقلة

لتابعًوالمتغيرًاسات أمن المعلومات، مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات(، المعلومات، ييض تنفيذ سيا
ً".ياعلية نظم المعلومات اإلاداييةالمتمثلًفيً"

 ولى:بالنسبة للفيضية الفيعية األ  .أ
( بين ادعم اإلاداية العليا لسياسات أمن α ≤ 0.05يوجاد عالقة ذات اداللة احصائية عناد مستوى اداللة )"

 ".وياعلية نظم المعلومات اإلادايية ي  الجامعات الفلسطينية ي  قطاع غزةالمعلومات 

م المعلومات ياعلية نظ"ًوالمتغيرًالتابعً"ادعم اإلاداية العليابلغًمعاملًارتباطًبيرسونًبينًالمتغيرًالمستقلً"
)اإلادايية ،ً"0.578ً=rًمستوى عنًد الرتباطًدالًإحصائياًا وكانًهذًا الدللةًالمحسوبةًحيثًبلغتًقيمة0.05ًًً(

(Sig = 0.000ًًويشيرًذلكًلوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةًبينًدعمًاإلدارةًالعلياًوفاعليةًنظمًالمعلومات،)
وبذلكً ل الفيضية ييض الفيضية العادمية وقبو تستنج الباحثةاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً.

( بين ادعم α ≤ 0.05اداللة احصائية عناد مستوى اداللة )عالقة ذات  ( الت  تفتيض "وجوادH1الباديلة )
اإلاداية العليا لسياسات أمن المعلومات وياعلية نظم المعلومات اإلادايية ي  الجامعات الفلسطينية ي  قطاع 

ً(ًيوضحًذلك.29والجدولًرقمً)، معًفرضيةًالباحثةًتتفقوهذهًالنتيجةًً"،غزة

 ياعلية نظم المعلومات اإلاداييةنتيجة اختباي العالقة بين ادعم اإلاداية العليا و  (:29جادول يقم )

 لمتغيي المستقلا

 المتغيي التابع 
ًياعلية نظم المعلومات اإلادايية

 عاداد اإلجابات
 (N) 

 معامل ايتباط بييسون
(r) 

 مستوى الاداللة
(Sig.) 

0.000ًً*152ً0.578 ادعم اإلاداية العليا
ً.0.05عندًمستوىًً*دالةًإحصائية

ذلكًإلىًضرورةًاهتمامًاإلدارةًالعلياًودعمهاًلسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًمنًخاللًًتعزو الباحثة
ًباستمرار، ًوتطويرها ًوتطبيقها ًالسياسات، ًانشاءًهذه ًالعاملينًبها،ًدعم هذاًًوًحيثًأنًذلكًيضمنًاهتمام

،ًمنًظمفاعليةًهذهًالنزيادةًالسعيًنحوًالمعلوماتًاإلداريةًًواهتمامًالجامعةًبنظمًينعكسًبشكلًإيجابيًعلىً
ًهذهًالنظمًوتوفيرًكافةًسبلًالحمايةًالمناسبةًلها.تطويرًقدراتًخاللً

 بالنسبة للفيضية الفيعية الثانية:  .ب
( بين تقاديي مخاطي أمن المعلومات وياعلية α ≤ 0.05يوجاد عالقة ذات اداللة احصائية عناد مستوى اداللة )"

 ".المعلومات اإلادايية ي  الجامعات الفلسطينية ي  قطاع غزةنظم 
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اعلية نظم ي"ًوالمتغيرًالتابعً"تقاديي مخاطي أمن المعلوماتبلغًمعاملًارتباطًبيرسونًبينًالمتغيرًالمستقلً"
ًالرتباطًدالًإحصائيااًعندًمستوىrً=0.670ً"،ً)المعلومات اإلادايية حيثًبلغتًقيمة0.05ًً(ًوكانًهذا

ًويشيرًذلكًلوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةًبينSig = 0.000ًالمحسوبةً)الدللةً تقدير مخاطر أمن (،

لباحثة تستنج اوبذلك فيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.ًًفاعلية نظم المعلومات اإلداريةوًالمعلومات
عالقة ذات اداللة احصائية عناد  ( الت  تفتيض "وجوادH1ييض الفيضية العادمية وقبول الفيضية الباديلة )

( بين تقاديي مخاطي أمن المعلومات وياعلية نظم المعلومات اإلادايية ي  الجامعات α ≤ 0.05مستوى اداللة )
ً(ًيوضحًذلك.30والجدولًرقمً)، معًفرضيةًالباحثةًتتفقوهذهًالنتيجةًً"، الفلسطينية ي  قطاع غزة

 ياعلية نظم المعلومات اإلاداييةو  تقاديي مخاطي أمن المعلوماتنتيجة اختباي العالقة بين  (:30جادول يقم )

 لمتغيي المستقلا

 المتغيي التابع
ًياعلية نظم المعلومات اإلادايية

 عاداد اإلجابات
 (N) 

 معامل ايتباط بييسون
(r) 

 مستوى الاداللة
(Sig.) 

0.000ًً*152ً0.670 تقاديي مخاطي أمن المعلومات
ً.0.05*دالةًإحصائيةًعندًمستوىً

أنهًلكيًتقومًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبتحقيقًأهدافهاًوتكونًفع الة،ًيجبًأنًتتوفرًلديهاًكافةًًالباحثة تيى
الوسائلًلحمايةًمعلوماتها،ًويجبًأنًتوف رًمعلوماتًآمنةًودقيقةًللمستخدمينًوهذاًيتطلبًأنًتكونًالجامعةً

لكافةًالمخاطرًالتيًيمكنًأنًتتعرضًلهاًهذهًالنظم،ًوكيفيةًالتعاملًمعًهذهًعلىًعل مًمسبقًودراسةًواسعةً
ًالمخاطرًفيًحالًحدوثها.

 بالنسبة للفيضية الفيعية الثالثة: .ج
( بين التادييب والتوعية بسياسات أمن α ≤ 0.05يوجاد عالقة ذات اداللة احصائية عناد مستوى اداللة )"

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

المتغيرًالتابعً"ًًوالتادييب والتوعية بسياسات أمن المعلوماتبلغًمعاملًارتباطًبيرسونًبينًالمتغيرًالمستقلً"
حيث0.05ًً(ًوكانًهذاًالرتباطًدالًإحصائيااًعندًمستوىrً=0.545ً"،ً)ياعلية نظم المعلومات اإلادايية"

بينًالتدريبً(،ًويشيرًذلكًلوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةSig = 0.000ًوبةً)بلغتًقيمةًالدللةًالمحس
ً.والتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة

عالقة ذات  وجواد"ً( الت  تفتيضH1ييض الفيضية العادمية وقبول الفيضية الباديلة ) تستنتج الباحثةوبذلك 
( بين التادييب والتوعية بسياسات أمن المعلومات وياعلية α ≤ 0.05اداللة احصائية عناد مستوى اداللة )

، احثةمعًفرضيةًالبتتفق وهذهًالنتيجةًً"،نظم المعلومات اإلادايية ي  الجامعات الفلسطينية ي  قطاع غزة
ً(ًيوضحًذلك.31والجدولًرقمً)
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 ياعلية نظم المعلومات اإلاداييةو  التادييب والتوعية بسياسات أمن المعلومات نتيجة اختباي العالقة بين(: 31جادول يقم )

 لمتغيي المستقلا

 المتغيي التابع
 ياعلية نظم المعلومات اإلادايية

 عاداد اإلجابات
 (N) 

 معامل ايتباط بييسون
(r) 

 مستوى الاداللة
(Sig.) 

0.000ًً*152ً0.545 والتوعية بسياسات أمن المعلوماتالتادييب 
ً.0.05*دالةًإحصائيةًعندًمستوىً

أهميةًتوف رًوعيًوتدريبًعاليًلدىًمستخدميًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًحولًسياساتًذلكًإلىً تعزو الباحثة
نظمًالمعلوماتًاإلداريةًخاللًعملهمًاليوميًوالروتينيًفيًالجامعةًًيستخدمونأمنًالمعلومات،ًحيثًأنهمً

بًأنًكماًأنهمًيج،ًالنظامًمعًالحفاظًعلىًالمعلوماتًفيجبًأنًيكونواًعلىًدرايةًعاليةًبكيفيةًالتعاملًمع
امًيساهمًفيًتحقيقًأهدافًالنظيكونواًعلىًمعرفةًوفهمًواضحًبخصوصًأيًسياساتًجديدة،ًحيثًأنًذلكً

ًفاعليته.وزيادةً
 

 بالنسبة للفيضية الفيعية اليابعة: .اد
بين ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات  (α ≤ 0.05يوجاد عالقة ذات اداللة احصائية عناد مستوى اداللة )"

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

ياعلية رًالتابعً""ًوالمتغيتنفيذ سياسات أمن المعلوماتييض بلغًمعاملًارتباطًبيرسونًبينًالمتغيرًالمستقلً"
عندًمستوىrً=0.709ً"،ً)نظم المعلومات اإلادايية حيثًبلغتًقيمة0.05ًً(ًوكانًهذاًالرتباطًدالًإحصائياًا

فرضًتنفيذًسياساتً(،ًويشيرًذلكًلوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةًبينSig = 0.000ًالدللةًالمحسوبةً)
ًفيًقطاعًغزةأمنًالمعلوماتًًو ًفيًالجامعاتًالفلسطينية ًالمعلوماتًاإلدارية ًنظم ًوبذلكًفاعلية تنتج تس.

عالقة ذات اداللة احصائية  ( الت  تفتيض "وجوادH1ييض الفيضية العادمية وقبول الفيضية الباديلة )الباحثة 
المعلومات اإلادايية بين ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات وياعلية نظم  (α ≤ 0.05عناد مستوى اداللة )

(ًيوضح32ًوالجدولًرقمً)، معًفرضيةًالباحثةًتتفقوهذهًالنتيجةًً"،ي  الجامعات الفلسطينية ي  قطاع غزة
 ذلك.

 ياعلية نظم المعلومات اإلاداييةو  ييض تنفيذ سياسات أمن المعلوماتاختباي العالقة بين (: 32جادول يقم )

 المستقللمتغيي ا

 المتغيي التابع
 ياعلية نظم المعلومات اإلادايية

 عاداد اإلجابات
 (N) 

 معامل ايتباط بييسون
(r) 

 مستوى الاداللة
(Sig.) 

0.000ًً*152ً0.709 ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات
ً.0.05*دالةًإحصائيةًعندًمستوىً

ًسياساتًأمنًالمعلوماتًعلىًالعاملينًًتيى الباحثة ًالمعلوماتًاإلداريالمستخدمينًلأنًفرضًتنفيذ ًةنظم
لً،ًيساهمًبشكلًفع الًفيًالتزامًالعاملينًبالتعاموالعاملينًفيًمراكزًووحداتًتكنولوجياًالمعلوماتًبالجامعة
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نًيذًهذهًالسياساتًيمكنًأالجيدًمعًنظمًالمعلومات،ًدونًإجراءًأيًمخالفاتًأوًاختراقات.ًحيثًأنًفرضًتنف
يؤديًبإجراءاتًفصلًوعقوباتًللعاملينًالذينًينتهجونًسلوكااًسلبيااًومخالفااًتجاهًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً

ًبالجامعة.

 بالنسبة للفيضية الفيعية الخامسة: .ه
بين مياجعة وتحاديث سياسات أمن  (α ≤ 0.05) يوجاد عالقة ذات اداللة احصائية عناد مستوى اداللة"

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

يرًالتابعً"ًوالمتغمياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلوماتبلغًمعاملًارتباطًبيرسونًبينًالمتغيرًالمستقلً"
حيث0.05ًًتوىً(ًوكانًهذاًالرتباطًدالًإحصائيااًعندًمسr=0.667ً"،ً)ياعلية نظم المعلومات اإلادايية"

 مراجعة(،ًويشيرًذلكًلوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةًبينSig = 0.000ًبلغتًقيمةًالدللةًالمحسوبةً)
ً.وتحديثًسياساتًأمنًالمعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة

عالقة ذات  وجواد"ً( الت  تفتيضH1ييض الفيضية العادمية وقبول الفيضية الباديلة ) تستنتج الباحثةوبذلك 
بين مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات وياعلية نظم  (α ≤ 0.05) اداللة احصائية عناد مستوى اداللة

والجدولً، ةمعًفرضيةًالباحثًتتفقوهذهًالنتيجةًً"،المعلومات اإلادايية ي  الجامعات الفلسطينية ي  قطاع غزة
 (ًيوضحًذلك.33رقمً)

 مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات وياعلية نظم المعلومات اإلاداييةاختباي العالقة بين (: 33جادول يقم )

 لمتغيي المستقلا

 المتغيي التابع
ًياعلية نظم المعلومات اإلادايية

 عاداد اإلجابات
 (N) 

 بييسونمعامل ايتباط 
(r) 

 مستوى الاداللة
(Sig.) 

0.000ًً*152ً0.667 مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات
ً.0.05*دالةًإحصائيةًعندًمستوىً

ذلكًإلىًالتطورًالتكنولوجيًالمستمرًالذيًيشهدهًالعالم،ًوالذيًينعكسًعلىًالتقنياتًوالنظمً تعزو الباحثة
الحصولًعلىًنظمًمعلوماتًإداريةًفع الةًيجبًأنًتكونًالمستخدمةًفيًالجامعات.ًولكيًتضمنًالجامعةً

مط لعةًباستمرارًعلىًالتحديثاتًالتيًتطرأًفيًالمجالًالتكنولوجي،ًوتقومًبتحديثًسياساتًأمنًالمعلوماتً
،ًوقدًتحتاجًلتحديثاتًوصيانةًفيًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبناءاًبناءاًعليهاًلتضمنًأمنًوحمايةًنظمًمعلوماتها

ًًكمًاالسياساتًعلىًتحديث الجامعاتًًتيى الباحثة. فيجبًأنًتقوًم أنًالجامعاتًفيًتطو رًمستمرًفيًأعمالهاً،
 .بشكلًدوريًبمراجعةًهذهًالسياساتًوالتأك دًمنًصالحيتهاًومناسبتهاًلماًو ضعتًمنًأجله

ً

 ولى:وييما يل  ملخصًا الختباي الفيضيات الفيعية الخمسة، للتوصل إلى نتيجة الفيضية اليئيسة األ 

والمتسياسات أمن المعلوماتوبشكلًعامًيمكنًمالحظةًأنًقيمةًمعاملًالرتباطًبينًالمجالًاألولًككلً" غيرًً"
(ًوكانًهذاًالرتباطًذوًدللةًإحصائيةًعندr =0.752ً"،ًقدًبلغتً)ياعلية نظم المعلومات اإلاداييةالتابعً"
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ًالدللةًالمحسوبةً)0.05ًمستوىً ًويشيرًذلكSig = 0.000ًحيثًبلغتًقيمة لوجواد عالقة ذات اداللة (،
نًم "ياعلية نظم المعلومات اإلاداييةالمجال الثان  "مجال األول "سياسات أمن المعلومات" و الإحصائية بين 
ً(ًيوضحًذلك.34الجامعاتًالفلسطينيةًبقطاعًغزة.ًوالجدولًرقمً)ًالعاملينًفيوجهةًنظرً

 ة األولى والفيضيات الفيعية ذات العالقة بهانتائج اختباي الفيضية اليئيس(: 34جادول يقم )

 لمتغييات المستقلةا

 المتغيي التابع
ًياعلية نظم المعلومات اإلادايية

 عاداد اإلجابات
 (N) 

معامل ايتباط 
 بييسون

(r) 

 مستوى الاداللة
(Sig.) التيتيب 

0.000ً4ًً*152ً0.578ًدعمًاإلدارةًالعليا
0.000ً2ًً*0.670 152 مخاطرًأمنًالمعلوماتتقديرً

0.000ً5ًً*0.545 152 التدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلومات
0.000ً1ًً*0.709 152 فرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلومات

0.000ً3ًً*0.667 152 مراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات
  0.000 *0.752 152 المجال األول ككل )سياسات أمن المعلومات(

اللة عالقة ذات اد وجواد"ًوالت  تفتيض للبحثصحة الفيضية األولى ومنًخاللًماًسبقًيمكنًالتوصلًإلىً
( بين سياسات أمن المعلومات وياعلية نظم المعلومات اإلادايية α ≤ 0.05احصائية عناد مستوى اداللة )

ً.الباحثةمعًفرضيةًًتتفقوهذهًالنتيجةًً"،ي  الجامعات الفلسطينية ي  قطاع غزة

ًالكبيرًفيًالحفاظًعلىًأمنًًالباحثةتعزو  ًأبعادها،ًودورها ذلكًإلىًأهميةًسياساتًأمنًالمعلوماتًبكافة
وسالمةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية،ًوتقليلًالمخاطرًاألمنيةًالتيًيمكنًأنًتتعرضًلهاًهذهًالنظم،ًكماًوتعملً

دًللعاملينًتوجههمًنحوًالستخدامًالصحيحًلنظمًالمعل ضمنًوماتًاإلداريةًبماًيسياساتًأمنًالمعلوماتًكمرش 
ًسالمةًمعلوماتهمًويضمنًتوفيرًمعلوماتًمالئمةًودقيقة.ً

(ًالتيًتوصلتًلوجودًعالقةًبينًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوأمن2014ًدراسةً)أبوًحمام،ً هذهًالنتائجًمعاتفقت 
فيًتحقيقًاألمن هاماًا راسةًالمعلوماتي.ًودًالمعلومات،ًحيثًأشارتًإلىًأنًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتلعبًدوراًا

ً ًوأمن2014ً)الديراوي، ًالمعلوماتًاإلدارية ًلنظم ًالستراتيجي ًالتخطيط ًبين ًعالقة ًخلصتًلوجود ًالتي )
أمنًالمعلوماتًوفاعلية2013ًالمعلومات،ًكذلكًدراسةً)محمدًحسن،ً (ًالتيًأشارتًإلىًوجودًعالقةًبينًإدارًة

(ًالتيًأشارتًلوجودًترابطDoherty & Fulford, 2006ًمعًدراسةً)ًاتفقتتطبيقًاإلدارةًاإللكترونية.ًكماً
(Heikkila, 2009ًهامًبينًسياساتًأمنًالمعلوماتًوالخططًالستراتيجيةًلنظمًالمعلوماتًاإلدارية،ًودراسةً)

ًفيًالمؤسساتًومنعًالوصولًللبياناتًدورًالتيًوضحتًمدىً ًالنظم سياساتًأمنًالمعلوماتًفيًحماية
(ًالتيًتوصلتًإلىًالدورًالكبير2006ًوأيضااًاتفقتًمعًدراسةً)المعشر،ًوالخصبة،ًًوالمعلوماتًالحساسة.

حيثًتعتبرًسياسا المعلوماتًاإلداريةً، فيًتطبيقاتًنظًم والتقنيًة العواملًالتنظيميًة أمنًالمعلوماتًًتالذيًتلعبًه
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العواملً. هذًه )أحًد بينًاستSelamat, et al., 2006ودراسًة التيًأكدتًعلىًالتكامًل أمنًالمعلوماتًً( راتيجيًة
يًالبحثًيؤكدًالعالقةًالوطيدةًبينًمتغيًرًالتفاقًأنًهذاًوتيى الباحثةًوالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلومات.

ًوالمتمثلينًبسياساتًأمنًالمعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.

 الثانية: اليئيسة الفيضية  .2

 ي  (α≤  0.05) عناد مستوى اداللة ييوق ذات اداللة إحصائيةتوجاد "ًتنصًعلىالثانيةًالرئيسةًالفرضيةً
قطاع غزة تعزى بسياسات أمن المعلومات ي  الجامعات الفلسطينية  على مجالاستجابات المبحوثين 

ص ، التخصالمؤهل العلم مكان العمل، الجنس، العمي، المسمى الوظيف ، عاداد سنوات الخبية، ) للمتغييات
ً".(التادييبية، الادويات العلم 

ًتمًاستخدامًماًيلي:قدًفإنهًًوللتحققًمنًصحةًهذهًالفرضية
 .(ًفيًحالتًالعينتينًالمستقلتينًلختبارًالفروقًالتيًتعزىًلمتغيرًالجنسTاختبارً) -
ً(ًلختبارًالفروقًالتيًتعزىًللمتغيراتًاألخرىOne way ANOVAاختبارًتحليلًالتباينًاألحاديً) -

 .التيًتتكونًمنًأكثرًمنًمجموعتين

(ًالتيًتفترضًعدمoHً،ًفإنهًيتمًاختبارًالفرضيةًالعدميةً)وباستخدامًالختبارينًالسابقينًمنًناحيةًإحصائية
ً ًإحصائية ًذاتًدللة ًفروق ًعلى ًالمبحوثين ًاستجابات رًللمتغيًتعزىًمجال سياسات أمن المعلوماتفي

نًفيًاستجاباتًالمبحوثيفروقًذاتًدللةًإحصائيةً(ًالتيًتفترضًوجود1Hً،ًمقابلًالفرضيةًالبديلةً)الشخصي
ةً،ًويتمًالحكمًعلىًنتيجةًالختبارًبناءاًعلىًقيمللمتغيرًالشخصيًتعزىًمجال سياسات أمن المعلوماتعلىً

 ،ًكماًيلي:(Sigمستوىًالدللةًالمحسوبةًلالختبارً)

- (ً ًكانتًقيمة ًأقلًمنًمستوىSigفيًحال ًًر0.05 ( ًيتم ًوالتوصلًلصحةً، ًالعدمية فضًالفرضية
 .صائيةحذاتًدللةًإفروقًالفرضيةًالبديلة،ًويقالًعندهاًأنًالختبارًمعنوي،ًويعنيًذلكًوجودً

ًقًوًرف،ًيتمًقبولًالفرضيةًالعدمية،ًويعنيًذلكًعدمًوجود0.05ً(ًأعلىًمنSigًفيًحالًكانتًقيمةً) -
 ذاتًدللةًإحصائية.

 .حدةعلىًًكلً ًالشخصيةوفقااًللمتغيراتًًالثانيةوفيماًيليًاختبارًالفرضيةً
ً

 مكان العمل .أ
اختبارًتحليلًالتباينًاألتًم )one way ANOVAحاديً)استخداًم العدميًة لختبارًالفرضيًة )ًHoًالتيًتفترض )ً

ًىتعًزسياساتًأمنًالمعلوماتًًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
ًفيًاستجابات(ًالتيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةH1ًالعمل،ًمقابلًالفرضيةًالبديلةً)لمتغيرًمكانً

(ًأدناهًيوضح35ًلمتغيرًمكانًالعمل،ًوالجدولًرقمً)ًتعزىالمبحوثينًعلىًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتً
ًنتيجةًالختبار.

ً
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 للتحقق من الفيوق ي  سياسات أمن المعلومات تبعًا لمتغيي مكان العمل (ANOVAنتائج اختباي ) (:35جادول يقم )

الوسط  كان العملم
 الحساب 

الوزن 
 النسب 

االنحياف 
 المعيايي

F-test 
(ANOVA) 

Sig 

 0.53 %73 3.65ًغزة-الجامعةًاإلسالمية
 0.60 %69 3.43ًغزة-جامعةًاألزهر 0.000 26.598

 0.38 %86 4.29ًغزة-جامعةًالقدسًالمفتوحة

(ًللتحققًمنًوجودSig = 0.000ً(ًأعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً)35يتضحًمنًالجدولًرقمً)
ويعنيًذلكًرفضًالفرضيةًالعدميةًوقبولًالفرضيةًالبديلة0.05ًًفروقًجوهريةًكانتًأقلًمنًمستوىًدللةً

وماتًسياساتًأمنًالمعلاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًًفيوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً"التيًتفترضً
تراوحًماًًقدًأنًالوزنًالنسبيًإلجاباتًأفرادًالعينةًحسبًمكانًالعملًيتضح،ًكماً"لمتغيرًمكانًالعملًتعزى
ولمعرفةًاتجاهًًلمنًيعملونًفيًجامعةًاألزهر.ً%69للذينًيعملونًفيًجامعةًالقدسًالمفتوحة،ًوً%86بينً

ً(ًأدناهًيوضحًنتيجةًالختبار.36(ًللمقارناتًالبعديةًوالجدولًرقمً)LSDامًاختبارً)الفروقًتمًاستخد

 ( للتعيف على مصادي الفيوق ي  سياسات أمن المعلومات تبعًا لمتغيي مكان العملLSDنتائج اختباي ) (:36جادول يقم )
 Sig الفيوق بين المتوسطات مكان العمل كان العملم

ًالجامعةًاإلسالمية
 0.030 *0.22ًجامعةًاألزهر

 0.000 *0.64-ًجامعةًالقدسًالمفتوحة
 0.000 *0.87- جامعةًالقدسًالمفتوحةًجامعةًاألزهر

0.05ً*دالةًإحصائيةًعندًمستوىً
وباستخدامًاختبارً)ً(36رقمً)ًمنًخاللًالجدول روقًبأنهًيوجدًفًتستنتجًالباحثة(ًللمقارناتًالبعديةLSDًأعالًه

ًمستوىً ًإحصائيةًعند 0.05ًًذاتًدللة العاملينًفيًالجامعةًاإلسالميةًًالبحثبينًمتوسطًإجاباتًأفراد
ًبمقدارً ًاإلسالمية ًالفروقًكانتًلصالحًالجامعة ًاألزهرًوهذه ًالعاملينًفيًجامعة ومتوسطًإجاباتًاألفراد

عاملينًالًالبحثقًبينًمتوسطًإجاباتًأفرادً،ًكذلكًيتضحًوجودًفرًوعلىًحسابًجامعةًاألزهرً(ًدرجة0.22)
فيًالجامعةًاإلسالميةًومتوسطًإجاباتًاألفرادًالعاملينًفيًجامعةًالقدسًالمفتوحةًوهذهًالفروقًكانتًلصالحً

،ًكماًاتضحًأيضااًوجودًفروقًعلىًحسابًالجامعةًاإلسالميةً(ًدرجة0.64جامعةًالقدسًالمفتوحةًبمقدارً)
تستنتج ً،وبناءاًعلىًذلكً.(ًدرجة0.87حةًعلىًحسابًجامعةًاألزهرًبمقدارً)لصالحًجامعةًالقدسًالمفتًو

 لى مجالعي  استجابات المبحوثين صحة الفيضية الت  تفتيض "وجواد ييوق ذات اداللة إحصائية  الباحثة
ًوهذه الفيوق كانت لصالح جامعة القادس المفتوحة. سياسات أمن المعلومات تعزى لمتغيي مكان العمل".

 

يثًأنهًحلالهتمامًالكبيرًالذيًتوليهًجامعةًالقدسًالمفتوحةًتجاهًسياساتًأمنًالمعلومات،ًتعزو الباحثة ذلك 
بخصوصًسياساتًأمنًالمعلومات،ًاتضحًللباحثًة ورشاتًعملًودوراتًتدريبيًة باستمرارًبعقًد تقوًم أنًالجامعًة

فيًالجامعةًخاصةاًوأنًالنظامًاإلداريًكماًأنهاًتتبعًإجراءاتًوضوابطًتهتمًبالحفاظًعلىًأمنًالمعلوماتً
ًباحثةاطالعًالمنًخاللًيتطلبًذلك،ًحيثًأنًإدارتهاًفيًالضفةًالغربية،ًوفروعهاًمتعددةًفيًقطاعًغزة،ًًو
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أ القدسًالمفتوحًة المعلوماتًوالتصالتًفيًجامعًة مركزًتكنولوجيًا ألمنعلىًهيكليًة تمتلكًقسًم المعلوماتًًنهًا
لجامعةًاإلسالميةًوالتيًأتتًفيًالمرتبةًالثانيةًفهيًأيضااًتمتلكًدائرةًخاصةًبأمنًوالشبكات.ًأم اًبالنسبةًل

داخلًالجامعة، هاًولحظتًالباحثةًمنًخاللًاطالعًالمعلوماتًتهتمًبتوفيرًالحمايةًالالزمةًللمعلوماتًوتبادلهًا
وماتًالخاصةًعلىًالموقعًاللكترونيًالخاصًبالجامعة،ًوجودًزاويةًمخصصةًتعرضًسياساتًأمنًالمعل

ًجامعةً ًأم ا ًالجامعةًبسياساتًأمنًالمعلمات. ًيدلًعلىًاهتمام بالنشرًاللكترونيًعلىًموقعًالجامعةًمما
ً.فيًهيكليةًوحدةًتكنولوجياًالمعلوماتًلديهاًبأمنًالمعلوماتًمتخصصةدائرةًوجودًلتفتقرًًاألزهرًفهي

ً

(ًالتيًأشارتًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراءًعينة2013ًمعًدراسةً)الدنف،ًًالنتيجةهذهًاتفقت 
ماًاتفقتًمعًكالدراسةًحولًواقعًإدارةًأمنًنظمًالمعلوماتًفيًالكلياتًالتقنيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًالكلية.ً

المبحوثينًحولًأمنً(ًالتيًأشارتًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًاستجابات2014ًدراسةً)الديراوي،ً
هوًاتفاقًًأنًهذاًالتفاقوتيى الباحثة ًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًالجامعة.

منطقي،ًوذلكًبسببًتشابهًمجتمعًالدراسةًحيثًأنًدراسةًالدنفًاستهدفتًالكلياتًالتقنيةًوهيًمؤسساتً
ً.فيًقطاعًغزةًاستهدفتًفئةًالجامعات،ًودراسةًالديراويًقدًفيًقطاعًغزةًتعليمية

ً

(ًوالتيًخلصتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفي2013ًمعًدراسةً)محمدًحسن،ًًالنتيجةهذهًًاختلفت
اللكترونيةًفيًالمؤسساتً تطبيقًاإلدارًة أمنًالمعلوماتًكمدخلًاستراتيجيًلفاعليًة آراءًعينةًالدراسةًحولًإدارًة

الختالفًيعودًإلىًاختالفًًاأنًهذًالباحثةًوتيىً .غزةًتعزىًلمتغيرًالمؤسسةالحكوميةًالعاملةًفيًقطاعً
ً(ًقدًأجريتًعلىًالمؤسساتًالحكومية.2013مجتمعًالدراسةًحيثًأنًدراسةً)محمدًحسن،ً

 الجنس .ب
ختبارًالفرضيةًالعدميةً(ًلIndependent Samples T-test)ًمتوسطًعينتينًمستقلتينًاستخدامًاختبارتمً
(Hoًًالتيًتفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائية)ًاتًأمنًسياسًعلىًمجالفيًاستجاباتًالمبحوثين

(ًالتيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةH1ًلمتغيرًالجنس،ًمقابلًالفرضيةًالبديلةً)ًتعزىًالمعلومات
(ًيوضح37ًوالجدولًرقمً)تعزىًلمتغيرًالجنس،ًسياساتًأمنًالمعلوماتًًمجالًعلىفيًاستجاباتًالمبحوثينً

ًنتيجةًالختبار.

 ( للتحقق من الفيوق ي  سياسات أمن المعلومات تبعًا لمتغيي الجنسTنتائج اختباي )(: 37جادول يقم )

 لجنسا
الوسط 
 T-test Sig االنحياف المعيايي الوزن النسب  الحساب 

 0.61 %73 3.67ًذكر
-2.136 0.034 

 0.55 %79 3.93ًثىأن

(ًللتحققًمنًوجودًفرقًجوهريSig = 0.034ًيالحظًمنًالجدولًالسابقًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً)
جودًًوويعنيًذلكًرفضًالفرضيةًالعدميةًوقبولًالفرضيةًالبديلةًالتيًتفترض0.05ًًأقلًمنًمستوىً كانت

.ًلجنساًتعزىًلمتغيرحولًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًاستجاباتًالمبحوثينً
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ًناث.لإلً%79وًللذكورً%73سياساتًأمنًالمعلوماتًبلغًًمجالكماًيتضحًأنًالوزنًالنسبيًلإلجاباتًحولً
  يالت  تفتيض "وجواد ييوق ذات اداللة إحصائية ًالبحثًييضيةًصحةتستنتج الباحثة ً،وبناءاًعلىًذلك

ح ، وكانت هذه الفيوق لصالتعزى لمتغيي الجنس"سياسات أمن المعلومات استجابات المبحوثين على مجال 
 .اإلناث

إلىًأنًالغالبيةًمنًالعاملينًفيًالجامعاتًوخاصةًفيًوحداتًتكنولوجياًالمعلوماتًهمًمنًتعزو الباحثة ذلك 
ً.الجامعةالذكور،ًفهمًعلىًدرايةًأكبرًبأمورًأمنًالمعلوماتًفيً

(ًوالتيًخلصتًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراء2013ًمعًدراسةً)محمدًحسن،ًًالنتيجةهذهًًاتفقت
عينةًالدراسةًحولًإدارةًأمنًالمعلوماتًكمدخلًاستراتيجيًلفاعليةًتطبيقًاإلدارةًاللكترونيةًفيًالمؤسساتً

 .الحكوميةًالعاملةًفيًقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًالجنس
(ًوالتيًأشارتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفي2013ً،ًمعًدراسةً)التومًالنتيجةهذهً اختلفتبينماً

ًجنس.تعزىًلمتغيرًالجياًالشبكاتًآراءًعينةًالدراسةًحولًإدارةًأمنًالمعلوماتًوالتصالتًفيًضوءًتكنولًو
أنًسببًذلكًيعودًإلىًأنًالغالبيةًالعظمىًمنًمجتمعًالدراسةًفيهاًهوًمنًالذكور،ًحيثًأنهاًًوتيى الباحثة

ًاستهدفتًالدراسةًالعاملينًفيًتكنولوجياًالمعلوماتًفيًالجامعةًاإلسالمية.

 العمي .ج
اختبارًتحليلًالتباينًاألتًم )one way ANOVAحاديً)استخداًم العدميًة لختبارًالفرضيًة )ًHoالتيًتفترض )ًً

ًىتعًزسياساتًأمنًالمعلوماتًًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًفيعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
(ً ًالبديلة ًمقابلًالفرضية H1ًلمتغيرًالعمر، ًإحصائية ًفروقًذاتًدللة ًالتيًتفترضًوجود استجاباتًفيً(

أدناهًيوضحًنتيجةًً(38لمتغيرًالعمر،ًوالجدولًرقمً)سياساتًأمنًالمعلوماتًتعزىًًالمبحوثينًعلىًمجال
ًالختبار.

 ( للتحقق من الفيوق ي  سياسات أمن المعلومات تبعًا لمتغيي العميANOVAنتائج اختباي )(: 38جادول يقم )

الوسط  لعميا
 الحساب 

الوزن 
 النسب 

االنحياف 
 F-test Sig المعيايي

 0.53 %74 3.72ًسنة30ًسنةًإلىًأقلًمن20ًً

0.885 0.450 
 0.67 %74 3.68ًسنة40ًالىًأقلًمن30ًًمنً
 0.60 %77 3.83ًسنة50ًالىًأقلًمن40ًًمنً

 0.48 %72 3.62ًعامًفأكثر50ً

(ًللتحققًمنًوجودSig = 0.450ً(ًأعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً)38يتضحًمنًالجدولًرقمً)
ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجود0.05ًًفروقًجوهريةًكانتًأكبرًمنًمستوىًدللةً

رًالعمر،ًلمتغيًتعزىسياساتًأمنًالمعلوماتًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًفيًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
للذينًأعمارهمًً%77الفئاتًالعمريةًتراوحتًماًبينًًأنًاألوزانًالنسبيةًإلجاباتًأفرادًالعينةًحسبًيتضحكماً
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ًعلىًذلك،ًً.سنة50ًلمنًأعمارهمًتزيدًعنًً%72،ًوسنة50ًإلىًأقلًمن40ًًتتراوحًبينً تستنتج وبناءا
ى ي  استجابات المبحوثين علوجواد ييوق ذات اداللة إحصائية "ًتفتيضًالت ًصحة الفيضيةًعادمالباحثة 
 سياسات أمن المعلومات تعزى لمتغيي العمي". مجال

 

تهمًالعمريةًهمًمستخدمينًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًاالعاملينًباختالفًفئًذلكًإلىًأن تعزو الباحثة
 .ولديهمًاهتمامًوحاجةًكبيرةًللحفاظًعلىًبياناتهمًومعلوماتهم،ًفلديهمًاهتمامًبسياساتًأمنًالمعلومات

ً

(ًوالتيًخلصتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفي2013ًمعًدراسةً)محمدًحسن،ًًالنتيجةهذهًًاتفقت
اللكترونيةًفيًالمؤسساتً تطبيقًاإلدارًة أمنًالمعلوماتًكمدخلًاستراتيجيًلفاعليًة آراءًعينةًالدراسةًحولًإدارًة

(ًوالتيًأشارتًلعدم2013ًوم،ًالحكوميةًالعاملةًفيًقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًالعمر.ًكماًاتفقتًمعًدراسةً)الت
ًأمنًالمعلوماتًوالتصالتًفيًضوءً ًالدراسةًحولًإدارة ًفيًآراءًعينة ًفروقًذاتًدللةًإحصائية وجود

(2014ًمعًدراسةً)الديراوي،ًأيضااًواتفقتًًتكنولوجياًالشبكاتًفيًالجامعةًاإلسالميةًتعزىًلمتغيرًالعمر.
فروقًذاتًدللةًإحصائ وجوًد يةًبينًاستجاباتًالمبحوثينًحولًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالتيًأشارتًلعدًم

ًالفلسطي ًتعزىًلمتغيرًالعمر. ًأمنًالمعلوماتًللمستوياتًًوتيى الباحثةنيةًبقطاعًغزة ًأهمية أنًذلكًيؤكد
ًالعمريةًالمختلفة.

 

(ًالتيًأشارتًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراء2013ًمعًدراسةً)الدنف،ًًالنتيجةهذهًاختلفت بينما 
يثًحعينةًالدراسةًحولًواقعًإدارةًأمنًنظمًالمعلوماتًفيًالكلياتًالتقنيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًالعمر.ً

فيةًتًالوظيحيثًاعتبرهمًالباحثًأنهمًفيًالغالبًمنًالفئاًسنةًفأكثر،50ًلديهاًلصالحًالفئةًًكانتًالفروق
ًالتيًتشغلًمناصبًإداريةًعلياًوهمًعلىًإطالعًأكبرًبالمعلوماتًاألمنيةًويميلونًإلىًإيجابيةًالمواقف.ً

ً

 المسمى الوظيف  .اد
اختبارًتحليلًالتباينًاألتًم )one way ANOVAحاديً)استخداًم العدميًة لختبارًالفرضيًة )ًHoًالتيًتفترض )ً

ىًتعًزًسياساتًأمنًالمعلوماتًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالفيًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
(ً ًالبديلة ًالمسمىًالوظيفيًمقابلًالفرضية H1ًلمتغير ًإحصائية ًفروقًذاتًدللة ًالتيًتفترضًوجود فيً(

(39ًتعزىًلمتغيرًالمسمىًالوظيفي،ًوالجدولًرقمً)ًسياساتًأمنًالمعلوماتًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجال
 الختبار.أدناهًيوضحًنتيجةً

 ي  سياسات أمن المعلومات تبعًا لمتغيي المسمى الوظيف  ( للتحقق من الفيوقANOVAنتائج اختباي ) (:39جادول يقم )

الوسط  لمسمى الوظيف ا
 الحساب 

الوزن 
 النسب 

االنحياف 
 F-test Sig المعيايي

 0.60 %71 3.55 مدير/مساعدًمدير

2.225 0.088ً
 0.49 %78 3.88ًرئيسًقسم

 0.59 %75 3.75ًإداري
 0.75 %70 3.52ًمبرمج/مصمم
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(ًللتحققًمنًوجودSig = 0.088ً(ًأعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً)39يتضحًمنًالجدولًرقمً)
ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجود0.05ًًفروقًجوهريةًكانتًأكبرًمنًمستوىًدللةً

لمسمىًتعزىًلمتغيرًاسياساتًأمنًالمعلوماتًًمجالًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
قسام،ًوذلكًلفئةًرؤساءًاألً%78تتراوحًبينًًالبحثالوزنًالنسبيًألفردًعينةًأن  الوظيفي.ًكماًويتضحًأيضاًا

ًلت  تفتيضاًصحة الفيضيةًعادمتستنتج الباحثة وبناءاًعلىًذلك،ًًالمصممين.وذلكًلفئةًالمبرمجينًًو70%ً
يي أمن المعلومات تعزى لمتغسياسات  بين استجابات المبحوثين على مجالوجواد ييوق ذات اداللة إحصائية "

 المسمى الوظيف ".
 

،ًبغضًالنظرًعنًمسماهمًعينةًالبحثمنًوجهةًنظرًسياساتًأمنًالمعلوماتًألهميةًذلكً الباحثةتعزو 
ً ًالوظيفي، ًأو ًإدارياًافسواءًكانًعميداا ًأوًموظفاا ًالمبرمجينًً.رئيسًقسم، ًأنًحصولًفئة ًترىًالباحثة كما

بأمورًأمنًالمعلوماتًفيً كونًأقلًالجامعةًفنظرتهمًتوالمصممينًعلىًالنسبةًاألقلًيعودًإلىًأنهمًأكثرًمعرفةًا
ًنسبيااًمنًالمسمياتًاألخرى.

 

(ًوالتيًأشارتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراءًعينة2013ًمعًدراسةً)التوم،ًهذهًالنتيجةًًاتفقت
ًالشبكاتًفيًالجامعةًاإلسالميةًتعزىً ًأمنًالمعلوماتًوالتصالتًفيًضوءًتكنولوجيا الدراسةًحولًإدارة

(ًالتيًأشارتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللة2014ًكماًاتفقتًمعًدراسةً)الديراوي،ًًالمركزًالوظيفي.لمتغيرً
إحصائيةًبينًاستجاباتًالمبحوثينًحولًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرً

موضوعًً،ًكماًأنهًيوضحًأنهذاًالتفاقًلتشابهًمجتمعًالدراسةًوبيئةًالعملًوتعزو الباحثةًالمسمىًالوظيفي.
سياساتًأمنًالمعلوماتًيهتمًفيهًجميعًالموظفينًالمستخدمينًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبغضًالنظرًعنً

ًمركزهمًالوظيفي.
ً

(ًوالتيًخلصتًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائية2013ًمعًدراسةً)محمدًحسن،ًًالنتيجةهذهًًاختلفتبينما 
ًفيً ًاللكترونية ًأمنًالمعلوماتًكمدخلًاستراتيجيًلفاعليةًتطبيقًاإلدارة ًالدراسةًحولًإدارة فيًآراءًعينة

تعزىًلمتغيرًالمسمىًالوظيفي. فيًقطاعًغزًة العاملًة التفًوتعزو الباحثةًالمؤسساتًالحكوميًة لختالفًًاقهذًا
مجتمعًالدراسةًحيثًأنهاًأجريتًعلىًالمؤسساتًالحكومية،ًوبالتاليًيوجدًاختالفًطبيعةًالعملًومجتمعً

ًالدراسة.
ً

 عاداد سنوات الخبية .ه
اختبارًتحليلًالتباينًاألتًم )one way ANOVAحاديً)استخداًم العدميًة لختبارًالفرضيًة )ًHoًالتيًتفترض )ً

ىًتعًزسياساتًأمنًالمعلوماتًًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًفيعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
ًفي(ًالتيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةH1ًلمتغيرًعددًسنواتًالخبرة،ًمقابلًالفرضيةًالبديلةً)

(40ًتعزىًلمتغيرًعددًسنواتًالخبرة،ًوالجدولًرقمً)سياساتًأمنًالمعلوماتًًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجال
ًحًنتيجةًالختبار.أدناهًيوض
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ي  سياسات أمن المعلومات تبعًا لمتغيي عاداد سنوات  ( للتحقق من الفيوقANOVAنتائج اختباي )(: 40جادول يقم )
 الخبية

الوسط  اداد سنوات الخبيةع
 الحساب 

الوزن 
 النسب 

االنحياف 
 F-test Sig المعيايي

 0.67 %75 3.73ًسنوات5ًأقلًمنً

1.808ً0.148ً
 0.77 %73 3.67ًسنوات10ًإلىًأقلًمن5ًًمنً
 0.51 %77 3.87ًسنة15ًإلىًأقلًمن10ًًمنً
 0.54 %72 3.60ًسنةًفأكثر15ً

(ًللتحققًمنًوجودSig = 0.148ً(ًأعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً)40يتضحًمنًالجدولًرقمً)
ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجود0.05ًًفروقًجوهريةًكانتًأكبرًمنًمستوىًدللةً

ددًتعزىًلمتغيرًعسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
ًنًالنسبيةًإلجاباتًأفرادًالعينةًتراوحتًماًبينسنواتًالخبرة.ًكماًويتضحًأيضااًمنًخاللًالجدولًبأنًاألوزا

اليًأقل10ًًللذينًتتراوحًسنواتًخبرتهمًماًبينًً%77سنة،ًو15ًوذلكًلمنًسنواتًخبرتهمًتزيدًعن72%ًً
صحة الفيضية الت  تفتيض "وجواد ييوق ذات اداللة ًعادمتستنتج الباحثة ،ًوبناءاًعلىًذلكًسنة.15ًمنً

 سياسات أمن المعلومات تعزى لمتغيي عاداد سنوات الخبية". ي  استجابات المبحوثين على مجال إحصائية
 

نماتأنًذلكًيعودًإلىًأنًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًلمًتكنًموجودةًمنذًبدايةًنشأةًالجامعًتيى الباحثة اً،ًوا 
لحاجةًذلكًلتعزو الباحثة كماًًالمختلفة.ًالعماداتًوالدوائرًاإلداريةفيًًاتوجدتًبشكلًتدريجيًفيًالجامع

لضمانًأمنًالمعلوماتًوالهتمامًبسياساتًأمنًالمعلوماتًعندًالتعاملًمعًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبالجامعةً
ًبغضًالنظرًعنًسنواتًالخبرة.

 

ًالنتيجة اتفقت ًًهذه ً)الديراوي، ًبين2014ًمعًدراسة ًإحصائية ًفروقًذاتًدللة ًوجود ًالتيًأشارتًلعدم )
ًالمبحوثينًحولًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًسنواتًالخبرة.ًاستجابات

)تايةً، اتفقتًمعًدراسًة بينًاستجاباتًالمبحوثين2008ًكمًا إحصائيًة فرقًذاتًدللًة وجوًد التيًخلصتًلعدًم )ً
ًالباحثة وتعزوًتغيرًالخبرة.حولًمدىًفاعليةًإدارةًأمنًالمعلوماتًفيًشركاتًتكنولوجياًالمعلوماتًتعزىًلم

ًهذاًالتفاقًلتشابهًمجتمعًالدراسةًوبيئةًالعمل.
ً

(ًوالتيًخلصتًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراء2013ًمعًدراسةً)محمدًحسن،ًًالنتيجةهذهًًاختلفت
عينةًالدراسةًحولًإدارةًأمنًالمعلوماتًكمدخلًاستراتيجيًلفاعليةًتطبيقًاإلدارةًاللكترونيةًفيًالمؤسساتً

(ًالتي2013ًًمعًدراسةً)الدنف، كماًاختلفتًالحكوميةًالعاملةًفيًقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًسنواتًالخبرة.
أشارتًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراءًعينةًالدراسةًحولًواقعًإدارةًأمنًنظمًالمعلوماتًفيًالكلياتً

(ًوالتيًأشارتًلوجود2013ًواختلفتًمعًدراسةً)التوم،ًالتقنيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًعددًسنواتًالخبرة.ً
إدارةًأمنًالمعلوماتًوالتصالتًفيًضوءًتكنولوجياًًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراءًعينةًالدراسةًحول
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لكًلختالفًذًوتعزو الباحثةًالشبكاتًفيًالجامعةًاإلسالميةًتعزىًلمتغيرًسنواتًالخبرةًفيًالوظيفةًالحالية.
ًًتمعًالدراسةًوبيئةًالعمل.مج

 

 المؤهل العلم  .و
اختبارًتحليلًالتباينًاأل استخداًم لختبارone way ANOVAًحاديً)تًم )ً( العدميًة التيًتفترضHoًالفرضيًة )ً

ىًتعًزسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
(ً ًالبديلة ًالفرضية ًمقابل ًالعلمي، ًالمؤهل H1ًلمتغير ًإحصائية ًذاتًدللة ًفروق ًتفترضًوجود ًالتي فيً(

(ًأدناه41ًلمتغيرًالمؤهلًالعلمي"،ًوالجدولًرقمً)ًوماتسياساتًأمنًالمعلاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالً
ًيوضحًنتيجةًالختبار.

 ( للتحقق من الفيوق ي  سياسات أمن المعلومات تبعًا لمتغيي المؤهل العلم ANOVAنتائج اختباي ) (:41جادول يقم )

الوسط  لمؤهل العلم ا
 الحساب 

الوزن 
 النسب 

 F-test Sig المعيايياالنحياف 

 0.53 %73 3.67ًماجستير،ًدكتوراه
 0.65 %75 3.74ًبكالوريوس 0.752 0.285

 0.62 %74 3.72ًدبلومًمتوسط،ًثانويةًعامة

(ًللتحققًمنًوجودSig = 0.752ً(ًأعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً)41يتضحًمنًالجدولًرقمً)
ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجود0.05ًًفروقًجوهريةًكانتًأكبرًمنًمستوىًدللةً

المؤهلًًتعزىًلمتغيرسياساتًأمنًالمعلوماتًًبينًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
منًخاللًالجدولًأنًاألوزانًالنسب يةًإلجاباتًأفرادًالعينةًحسبًالمؤهلًالعلميًتراوحتًالعلمي.ًويتضحًأيضاًا

تستنتج ً،وبناءاًعلىًذلكًلحملةًدرجةًالبكالوريوس.ً%75،ًووالدكتوراهًلحملةًدرجةًالماجستيرً%73ماًبينً
ين على وثاستجابات المبح ي وجواد ييوق ذات اداللة إحصائية "ًالت  تفتيضًصحة الفيضيةًعادمالباحثة 
 سياسات أمن المعلومات تعزى لمتغيي المؤهل العلم ". مجال

 

ذلكًإلىًأنًمعظمًأفرادًعينةًالبحثًمنًحملةًالدرجاتًالجامعيةًوالدرجاتًالعليا،ًفهمًيدركونً تعزو الباحثة
ًجيدااًأهميةًسياساتًأمنًالمعلوماتًوأهميةًالحفاظًعلىًأمنًبياناتهمًومعلوماتهمًداخلًالعمل.

 

(ًوالتيًخلصتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفي2013ًمعًدراسةً)محمدًحسن،ًًالنتيجةهذهًًاتفقت
اللكترونيةًفيًالمؤسساتً تطبيقًاإلدارًة أمنًالمعلوماتًكمدخلًاستراتيجيًلفاعليًة آراءًعينةًالدراسةًحولًإدارًة

(ًالتي2013ًدنف،ًكماًاتفقتًمعًدراسةً)الًالحكوميةًالعاملةًفيًقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًالمؤهلًالعلمي.
فروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراءًعينةًالدراسةًحولًواقعًإدارةًأمنًنظمًالمعلوماتًفيًًوجودًأشارتًلعدم

(ًوالتيًأشارتًلعدم2013ًواتفقتًمعًدراسةً)التوم،ًالكلياتًالتقنيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًالمؤهلًالعلمي.ً
ًالد ًفيًآراءًعينة ًفروقًذاتًدللةًإحصائية ًأمنًالمعلوماتًوالتصالتًفيًضوءًوجود راسةًحولًإدارة

تعزىًلمتغيرًالمؤهلًالعلمي. اإلسالميًة الشبكاتًفيًالجامعًة )الديراويًتكنولوجيًا دراسًة اتفقتًمًع (2014ًً،كمًا
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فروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًاستجاباتًالمبحوثينًحولًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتً وجوًد التيًأشارتًلعدًم
ًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًالمؤهلًالعلمي.ًالفلسطينية

ً

 التخصص العلم  .ز
اختبارًتحليلًالتباينًاأل استخداًم )one way ANOVAحاديً)تًم العدميًة لختبارًالفرضيًة )ًHoًالتيًتفترض )ً

ىًتعًزسياساتًأمنًالمعلوماتًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًفيًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
فيً(ًالتيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةH1ًالعلمي،ًمقابلًالفرضيةًالبديلةً)لمتغيرًالتخصصً

(42ًتعزىًلمتغيرًالتخصصًالعلمي،ًوالجدولًرقمً)سياساتًأمنًالمعلوماتًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالً
 أدناهًيوضحًنتيجةًالختبار.

 ي  سياسات أمن المعلومات تبعًا لمتغيي التخصص العلم  ( للتحقق من الفيوقANOVAنتائج اختباي ) (:42جادول يقم )
 F-test Sig االنحياف المعيايي الوزن النسب  الوسط الحساب  لتخصص العلم ا

ًهندسةًحاسوب/تكنولوجياًالمعلومات/
 0.66 %70 3.52ًعلومًحاسوب

7.307ً0.000ً  0.51 %80 4.02ًإدارةًأعمالً
 0.51 %80 3.98ًمحاسبة

 0.52 %72 3.61ًتخصصاتًأخرى

(ًللتحققًمنًوجودSig = 0.000ً(ًأعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً)42يتضحًمنًالجدولًرقمً)
ويعنيًذلكًرفضًالفرضيةًالعدميةًوقبولًالفرضيةًالبديلة0.05ًًفروقًجوهريةًكانتًأقلًمنًمستوىًدللةً

لوماتًسياساتًأمنًالمعًبينًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالالتيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
منًخاللًالج ينةًدولًبأنًاألوزانًالنسبيةًإلجاباتًأفرادًالعتعزىًلمتغيرًالتخصصًالعلمي.ًكماًويتضحًأيضاًا

ً%80لمتخصصيًهندسةًالحاسوبًوتكنولوجياًالمعلومات،ًوً%70حسبًالتخصصًالعلميًتراوحتًماًبينً
ًلمتخصصيًإدارةًإعمال.

ً(ًيوضحًنتيجةًالختبار.43(ًللمقارناتًالبعديةًوالجدولًرقمً)LSDولمعرفةًاتجاهًالفروقًتمًاستخدامًاختبارً)
 

 ( لمعيية مصادي الفيوق ي  سياسات أمن المعلومات تبعًا لمتغيي التخصص LSDنتائج اختباي )(: 43ل يقم )جادو
 Sig الفيوق بين المتوسطات التخصص العلم  لتخصص العلم ا

هندسةًحاسوب/تكنولوجياً
ًالمعلومات/علومًحاسوب

 0.000 *0.50- إدارةًأعمال
 0.003 *0.46-ًمحاسبة

 0.417 0.09- تخصصاتًأخرى

ًإدارةًأعمال
 0.821 0.04ًمحاسبة

 0.002 *0.40ًتخصصاتًأخرى
 0.020 *0.37ًتخصصاتًأخرىًمحاسبة

0.05ً*دالةًإحصائيةًعندًمستوىً



    

145 
 

(ًللمقارناتًالبعديةًنستنتجًبأنهًيوجدًفروقًذاتLSDًأعالهًوباستخدامًاختبارً)(43ًرقمً)منًخاللًالجدولً
ًالذينًتخصصهمًالعلميًهندسةًحاسوب/ًالعاملينبينًمتوسطًإجابات0.05ًًدللةًإحصائيةًعندًمستوىً

حاسوبًوكلاًمنًمتوسطًإجاباتً المعلومات/علوًم األعمالًالعاملينتكنولوجيًا )إدارًة العمليًة ،ًالذينًتخصصاتهًم
ًالف ًكانت ًحيث ًالحاسوب/تكنولوجياًالمحاسبة( ًهندسة ًالعلمي ًتخصصهم ًالذين ًحساب ًعلى روق

ً(ًدرجةًعلىًالترتيب.0.46(،ً)0.50المعلومات/علومًحاسوب،ًوبلغًمتوسطًالفروقً)
ً

كماًوتشيرًالنتائجًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًبينًمتوسطًإجاباتًاألفرادًالذينًتخصصهمًإدارةًأعمالً
(ًدرجة،ًوكذلكًوجود0.40ًخرىًلصالحًمتخصصيًإدارةًاألعمالًبمقدارً)وبينًاألفرادًذويًالتخصصاتًاأل

(0.37ًفروقًلصالحًمتخصصيًالمحاسبةًعلىًحسابًالتخصصاتًاألخرىًبفارقًفيًالمتوسطًبمقدارً)
  يصحة الفيضية الت  تفتيض "وجواد ييوق ذات اداللة إحصائية تستنتج الباحثة وبناءاًعلىًذلكًًدرجة.

 سياسات أمن المعلومات تعزى لمتغيي التخصص العلم ". استجابات المبحوثين على مجال
 

الذينًتخصصهمًالعلميًذوًعالقةًبالحاسوبًوتكنولوجياًًالعاملينأنًإلىًأنًهذهًالنتيجةًتعودً الباحثة تيى
يًالمعلوماتًفًالمعلومات،ًهمًعلىًدرايةًوخبرةًأكبرًحولًموضوعًأمنًالمعلوماتًومدىًتوف رًسياساتًأمن

رةًالموظفينًذويًالتخصصاتًاألخرى،ًحيثًأنًهؤلءًالعاملينًبعضًالجامعة،ًمماًجعلًنظرتهمًأقلًمنًنظ
منهمًيعملًفيًوحداتًومراكزًتكنولوجياًالمعلوماتًفيًالجامعة،ًوبالتاليًهمًعلىًإط العًمستمرًباألمورً

ًالتيًتخصًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعة.
 

(ًوالتيًخلصتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفي2013ًمعًدراسةً)محمدًحسن،ًًالنتيجةهذهًًاختلفت
اللكترونيةًفيًالمؤسساتً تطبيقًاإلدارًة أمنًالمعلوماتًكمدخلًاستراتيجيًلفاعليًة آراءًعينةًالدراسةًحولًإدارًة

(ًالتيًأشارت2013ًسةً)الدنف،ًالحكوميةًالعاملةًفيًقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًالتخصص.ًكماًاختلفتًمعًدرا
فروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراءًعينةًالدراسةًحولًواقعًإدارةًأمنًنظمًالمعلوماتًفيًالكلياتًوجودًلعدمً

تمعًتالفًيعودًلختالفًمجأنًهذاًالخًوتيى الباحثةالعلمي.ًًالتخصصالتقنيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرً
ًالدراسة.

 

 تم الحصول عليها ي  مجال أمن المعلوماتعاداد الادويات التادييبية الت   .ح
ً ًاختبارًتحليلًالتباينًاألتم ً)one way ANOVAحاديً)استخدام ًالعدمية ًلختبارًالفرضية )Hoًًالتي )

ًسياساتًأمنًالمعلوماتفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًتفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
تمًالحصولًعليهاًفيًمجالًأمنًالمعلومات،ًمقابلًالفرضيةًالبديلةًًتعزىًلمتغيرًعددًالدوراتًالتدريبيةًالتي

(H1ً ًإحصائية ًفروقًذاتًدللة ًتفترضًوجود ًالتي نًسياساتًأمًحوثينًعلىًمجالاستجاباتًالمبًفي(
لمتغيرًعددًالدوراتًالتدريبيةًالتيًتمًالحصولًعليهاًفيًمجالًأمنًالمعلومات،ًوالجدولًرقمًًالمعلوماتًتعزى

ًاهًيوضحًنتيجةًالختبار.(ًأدن44)
ً
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 ( للتحقق من الفيوق ي  سياسات أمن المعلومات تبعًا لعاداد الادويات التادييبيةANOVAنتائج اختباي )(: 44جادول يقم )

الوسط  اداد الادويات التادييبيةع
 الحساب 

الوزن 
 النسب 

 F-test Sig االنحياف المعيايي

 0.53 %72 3.61ًلًيوجدً
 0.62 %76 3.80ًدورات1-3ً 0.231 1.478

 0.65 %74 3.72ًدوراتًفأكثر4ًً

(ًللتحققًمنًوجودSig = 0.231ً(ًأعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً)44يتضحًمنًالجدولًرقمً)
ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجود0.05ًًفروقًجوهريةًكانتًأكبرًمنًمستوىًدللةً

سياساتًأمنًالمعلوماتًتعزىًلمتغيرًعددًًفيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
لومات.ًحيثًيتضحًمنًخاللًالجدولًأنًاألوزانًالدوراتًالتدريبيةًالتيًتمًالحصولًعليهاًفيًمجالًأمنًالمع

النسبيةًإلجاباتًأفرادًالعينةًحسبًعددًالدوراتًالتدريبيةًالتيًتمًالحصولًعليهاًفيًمجالًأمنًالمعلوماتً
للذينًتلقواًدوراتًتدريبيةًتتراوحًماًبينًً%76للذينًلمًيحصلواًعلىًدوراتًتدريبيةًوبينًً%72تراوحتًبينً

الت  ًيةصحة الفيضًعادمتستنتج الباحثة ً،وبناءاًعلىًذلكًبيةًفيًمجالًأمنًالمعلومات.دوراتًتدري3ًالي1ًً
سياسات أمن المعلومات  استجابات المبحوثين على مجال ي تفتيض "وجواد ييوق ذات اداللة إحصائية 

 تعزى لمتغيي عاداد الادويات التادييبية الت  تم الحصول عليها ي  مجال أمن المعلومات".
 

ذلكًإلىًأنًالدوراتًالتيًحصلواًعليهاًفيًمجالًأمنًالمعلومات،ًلمًتكنًقدًتطر قتًلموضوعً الباحثةتعزو 
سياساتًأمنًالمعلومات،ًكماًوترىًالباحثةًأنهًممكنًالممكنًأنًتكونًهذهًالدوراتًكانتًفيًالمجالًالتقنيً

ًأكبرًمنهًفيًالمجالًاإلداري.
 

ًًاتفقت ًالنتيجة ًهذه ً)الديراوي، ًبين2014ًمعًدراسة ًإحصائية ًفروقًذاتًدللة ًوجود ًالتيًأشارتًلعدم )
ً.توىًالتدريبمساستجاباتًالمبحوثينًحولًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرً

نولوجياًراكزًتكهذاًالتفاقًإلىًأنًدراسةًالديراويًاشتملًمجتمعهاًعلىًالعاملينًفيًوحداتًومًتعزو الباحثة
ًالمعلومات،ًفهمًلديهمًخبرةًجيدةًفيًمجالًأمنًالمعلوماتًحتىًولوًلمًيكنًقدًتلقواًدورات.

ً

(ًالتيًأشارتًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًآراء2013ًمعًدراسةً)الدنف،ً هذهًالنتيجةاختلفت بينما 
ًعينةًالدراسةًحولًواقعًإدارةًأمنًنظمًالمعلوماتًفيًالكلياتًالتقنيةًبقطاعًغزةًتعزىًلمتغيرًمستوىًالتدريب.ً

ًأنًهذاًالختالفًيعودًلختالفًمجتمعًوبيئةًالعمل.ًوتيى الباحثة
ً

 الثالثة: اليئيسة الفيضية  .3

ي   (α ≤ 0.05توجاد ييوق ذات اداللة إحصائية عناد مستوى اداللة )الثالثةًتنصًعلىً"ًالرئيسيةًالفرضية
استجابات المبحوثين على مجال ياعلية نظم المعلومات اإلادايية ي  الجامعات الفلسطينية ي  قطاع غزة 

سنوات الخبية، المؤهل العلم ،  تعزى للمتغييات )مكان العمل، الجنس، العمي، المسمى الوظيف ، عاداد
ً".(، الادويات التادييبيةالتخصص العلم 
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ًفإنهًقدًتمًاستخدامًماًيلي:ًوللتحققًمنًصحةًهذهًالفرضية
 .(ًفيًحالتًالعينتينًالمستقلتينًلختبارًالفروقًالتيًتعزىًلمتغيرًالجنسTاختبارً) -
ًالفروقًالتيًتعزىًللمتغيراتًاألخرى(ًلختبارOne way ANOVAًاختبارًتحليلًالتباينًاألحاديً) -

 التيًتتكونًمنًأكثرًمنًمجموعتين.

(ًالتيًتفترضًعدمoHً،ًفإنهًيتمًاختبارًالفرضيةًالعدميةً)وباستخدامًالختبارينًالسابقينًمنًناحيةًإحصائية
للمتغيرًًتعزىمجال ياعلية نظم المعلومات اإلادايية فيًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً

نًفيًاستجاباتًالمبحوثيفروقًذاتًدللةًإحصائيةً(ًالتيًتفترضًوجود1Hً،ًمقابلًالفرضيةًالبديلةً)الشخصي
ً،ًويتمًالحكمًعلىًنتيجةًالختبارًبناءًاللمتغيرًالشخصيًتعزىمجال ياعلية نظم المعلومات اإلادايية علىً

 ،ًكماًيلي:(Sigعلىًقيمةًمستوىًالدللةًالمحسوبةًلالختبارً)
- (ً ًكانتًقيمة ًأقلًمنًمستوىSigفيًحال ًوالتوصلًلصحة0.05ً ( ًالعدمية ًرفضًالفرضية ًيتم ،

 .صائيةحذاتًدللةًإفروقًالفرضيةًالبديلة،ًويقالًعندهاًأنًالختبارًمعنوي،ًويعنيًذلكًوجودً
ًقفرًو،ًيتمًقبولًالفرضيةًالعدمية،ًويعنيًذلكًعدمًوجود0.05ً(ًأعلىًمنSigًفيًحالًكانتًقيمةً) -

 ذاتًدللةًإحصائية.
ً.حدةعلىًًكلً ًالشخصيةوفقااًللمتغيراتًًالثالثةوفيماًيليًاختبارًالفرضيةً

ً

 مكان العمل .أ
ً ًاختبارًتحليلًالتباينًاألتم ً)one way ANOVAحاديً)استخدام ًالعدمية ًلختبارًالفرضية )Hoًًالتي )

المعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًمكانًالعمل،ًتفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًفاعليةًنظمً
استجاباتًالمبحوثينًعلىً(ًالتيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيH1ًمقابلًالفرضيةًالبديلةً)

ً ً)مجال ًرقم ًوالجدول ًالعمل، ًمكان ًتعزىًلمتغير ًالمعلوماتًاإلدارية ًنظم ًنتيجة45ًفاعلية ًيوضح ًأدناه )
ًالختبار.

 ( للتحقق من الفيوق ي  ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تبعًا لمتغيي مكان العملANOVAنتائج اختباي )(: 45جادول يقم )

الوسط  كان العملم
 الحساب 

الوزن 
 النسب 

االنحياف 
 F-test Sig المعيايي

 0.50 %79 3.94ًغزة-الجامعةًاإلسالمية
 0.59 %76 3.81ًغزة-جامعةًاألزهر 0.000 21.268

 0.37 %91 4.53ًغزة-جامعةًالقدسًالمفتوحة

(ًللتحققًمنًوجودSig = 0.000ً(ًأعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً)45يتضحًمنًالجدولًرقمً)
ويعنيًذلكًرفضًالفرضيةًالعدميةًوقبولًالفرضةًالبديلة0.05ًًفروقًجوهريةًكانتًأقلًمنًمستوىًدللةً

وماتًفاعليةًنظمًالمعلًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًالتيًتفتًر



    

148 
 

أنًاألوزانًالنسبيةًإلجاباتًأفرادًالعينةًحسبًمكانًالعملًًيتضحاإلداريةًتعزىًلمتغيرًمكانًالعمل،ًكماً
ًلمفتوحة.للذينًيعملونًفيًجامعةًالقدسًاً%91لمنًيعملونًفيًجامعةًاألزهر،ًوً%76تراوحتًبينً

(ًأدناهًيوضحًنتيجة46ً(ًللمقارناتًالبعديةًوالجدولًرقمً)LSDولمعرفةًاتجاهًالفروقًتمًاستخدامًاختبارً)
ًالختبار.

 ( لمعيية مصادي الفيوق ي  ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تبعًا لمتغيي مكان العملLSDنتائج اختباي ) (:46جادول يقم )
 Sig الفيوق بين المتوسطات مكان العمل كان العملم

ًالجامعةًاإلسالمية
 0.175 0.13ًجامعةًاألزهر

 0.000 *0.59-ًجامعةًالقدسًالمفتوحة
 0.000 *0.72- جامعةًالقدسًالمفتوحةًجامعةًاألزهر

0.05ً*دالةًإحصائيةًعندًمستوىً
(ًللمقارناتًالبعديةًنستنتجًبأنهًيوجدًفروقًذاتLSDًأعالهًوباستخدامًاختبارً)(46ًرقمً)منًخاللًالجدولً

ًمستوىً ًعند ًإحصائية ًومتوسطًإجاباتًًالعاملينًفيبينًمتوسطًإجابات0.05ًًدللة ًاإلسالمية الجامعة
ارقًجامعةًالقدسًالمفتوحةًبفًالعاملينًفيجامعةًالقدسًالمفتوحةًحيثًكانتًالفروقًلصالحًًالعاملينًفي

(ًدرجة.ًكذلكًتشيرًالنتائجًلوجدًفروقًبينًمتوسطًإجاباتًموظفيًجامعةًاألزهرًومتوسطًإجابات0.59ً)
،ًوبناءاًعلىًذلكً(ًدرجة.0.72موظفيًجامعةًالقدسًالمفتوحةًلصالحًموظفيًجامعةًالقدسًالمفتوحةًبفارقً)

ثين ي  استجابات المبحو اد ييوق ذات اداللة إحصائية الت  تفتيض "وجو ًالفيضيةًصحةًالباحثةًتستنتج
 ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تعزى لمتغيي مكان العمل".على مجال 

 

إلىًاإلمكانياتًالكبيرةًالمتوفرةًلدىًجامعةًالقدسًالمفتوحة،ًوخاصةاًأنًإدارتهاًيعودًذلكً أن الباحثة تيى
ة،ًفهيًبينًفروعهاًفيًقطاعًغزةًوبينًإدارتهاًفيًالضفةًالغربيبالضفةًالغربيةًولًبدًمنًوجودًتنسيقًوتكاملً

تحتاجًلنظمًمعلوماتًإداريةًفع الة.ًكماًأنًمركزًتكنولوجياًالمعلوماتًوالتصالتًفيًجامعةًالقدسًالمفتوحةً
ًةيحتويًعلىًقسمًهندسةًاألنظمةًوالبنىًالتحتيةًللتكنولوجياًوالذيًيعملًعلىًإنشاءًبيئةًتكنولوجيةًمتكامل

يحتويًعلىًقسمًهندسةًالبرمجياتًالذيًيقومًباستمرارًعلىًتطويرًالنظم. أنًالجامعةًكًومدعومةًفنياا،ًكمًا مًا
اإلسالميةًالتيًتأتيًبالمرتبةًالثانيةًبعدًجامعةًالقدسًالمفتوحة،ًفهيًتمتلكًدائرةًللبرمجةًوالنشرًاللكترونيً

ًمًالمحوسبةًبالجامعة.حيثًأنهاًتقومًبالتخطيطًوالتنفيذًواإلشرافًعلىًالنظ
ً

فروقًذاتًدللةًإحصائيةًً(ًالتيًأشارتًلعدمًوجود2010،ًالشقران،ًًوعاشورهذهًالنتيجةًمعًدراسةً)اختلفت 
تعزىًلمتغيرًالجامعة.ًفيًمجال الحكوميًة فيًالجامعاتًاألردنيًة المعلوماتًاإلداريًة نظًم ًزو الباحثةوتعًفاعليًة

ً.وبيئةًالعملًهذاًالختالفًلختالفًمجتمعًالدراسة
ً

 الجنس .ب
(ًتمًاختبارًالفرضيةًالعدميةIndependent Samples T-testً)متوسطًعينتينًمستقلتينًباستخدامًاختبارً

(Hoًًالتيًتفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائية)ًةًنظمًفاعليًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالفي
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(ًالتيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةH1ًالبديلةً)المعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًالجنس،ًمقابلًالفرضيةً
فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًالجنس،ًوالجدولًًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالفيًإحصائيةً

ً(ًأدناهًيوضحًنتيجةًالختبار.47رقمً)

 ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تبعًا لمتغيي الجنس( للتحقق من الفيوق ي  Tنتائج اختباي ) (:47جادول يقم )
 T-test Sig االنحياف المعيايي الوزن النسب  الوسط الحساب  لجنسا
 0.58 %80 4.01ًذكر

-0.861 0.390 
 0.51 %82 4.11ًانثى

جوهريً(ًللتحققًمنًوجودًفرقSig = 0.390ًيالحظًمنًالجدولًالسابقًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً)
ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللة0.05ًًأكبرًمنًمستوىً كانت

فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًالجنس.ًحيثًًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًإحصائيةًفي
ً،وبناءاًعلىًذلكً.%82ناثًالوزنًالنسبيًإلجاباتًاإلأماًً%80يتضحًأنًالوزنًالنسبيًلإلجاباتًالذكورً

جابات ي  است"وجواد ييوق ذات اداللة إحصائية ًالت  تفتيض البحثًصحة ييضيةًمادعًالباحثةًتستنتج
 ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تعزى لمتغيي الجنس". المبحوثين على مجال

المعلوماتًاإلداريةًأهدافهاًذلكًألهميةًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية،ًوأهميةًأنًتحققًنظمً تعزو الباحثة
بغضًالنظرًعنًالجنس،ًفرؤيةًالذكورًمشابهةًلرؤيةًاإلناثًحولًأهدافًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبالجامعةً

ًومدىًتحقيقها.
 

(ًوالتيًأشارتًلعدمًوجودًفروقًبينًإجاباتًالمبحوثينًحولًمدى2009ًهذهًالنتيجةًمعً)أبوًعمر،ً اتفقت
 وأثرهاًعلىًإدارةًاألزماتًتعزىًلمتغيرًالجنس.المعلوماتًاإلداريةًفاعليةًنظمً

 

 العمي .ج
ً ًاختبارًتحليلًالتباينًاألتم ً)one way ANOVAحاديً)استخدام ًالعدمية ًلختبارًالفرضية )Hoًًالتي )

ًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالفيًتفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
فيً(ًالتيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةH1ًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًالعمر،ًمقابلًالفرضيةًالبديلةً)

يوضح48ًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًلمتغيرًالعمر،ًوالجدولًرقمً)ًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجال (ًأدناًه
 نتيجةًالختبار.
 ( للتحقق من الفيوق ي  ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تبعًا لمتغيي العميANOVAتائج اختباي )ن(: 48جادول يقم )

الوسط  لعميا
 الحساب 

الوزن 
 النسب 

االنحياف 
 F-test Sig المعيايي

 0.45 %81 4.07ًسنة30ًسنةًإلىًأقلًمن20ًً

3.199 0.025 
 0.63 %79 3.96ًسنة40ًالىًأقلًمن30ًًمنً
 0.54 %84 4.20ًسنة50ًأقلًمنًالى40ًًمنً

 0.45 %76 3.81ًعامًفأكثر50ً
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(ًللتحققًمنًوجودSig = 0.025ً(ًأعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً)48يتضحًمنًالجدولًرقمً)
ويعنيًذلكًرفضًالفرضيةًالعدميةًوقبولًالفرضيةًالبديلة0.05ًًفروقًجوهريةًكانتًأقلًمنًمستوىًدللةً

وماتًفاعليةًنظمًالمعلًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالفيًالتيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
إلجاباتًأفرادًالعينةًحسبًالعمرًتراوحتًبينًًأنًاألوزانًالنسبيةًيتضحاإلداريةًتعزىًلمتغيرًالعمر،ًكماً

ًعام.50ًإلىًأقلًمن40ًًللذينًأعمارهمًتتراوحًبينًً%84عامًو50ًلمنًأعمارهمًتزيدًعن76%ًً
ً(ًيوضحًنتيجةًالختبار.49(ًللمقارناتًالبعديةًوالجدولًرقمً)LSDولمعرفةًاتجاهًالفروقًتمًاستخدامًاختبارً)

 ( لمعيية مصادي الفيوق ي  ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تبعًا لمتغيي العميLSDنتائج اختباي )(: 49جادول يقم )
 Sig الفيوق بين المتوسطات العمي لعميا

 سنة30ًسنةًإلىًأقلًمن20ًً
 0.436 0.11ًسنة40ًالىًأقلًمن30ًًمنً
 0.361 0.13-ًسنة50ًالىًأقلًمن40ًًمنً

 0.115 0.26ًعامًفأكثر50ً

ًسنة40ًالىًأقلًمن30ًًمنً
 0.026 *0.24-ًسنة50ًالىًأقلًمن40ًًمنً

 0.257 0.15ًسنةًفأكثر50ً
 0.005 *0.39ًسنةًفأكثر50ًًسنة50ًالىًأقلًمن40ًًمنً

0.05ً*دالةًإحصائيةًعندًمستوىً
وجودًفروقًذاتًدللةًً(ًللمقارناتًالبعديةًنستنتجLSDأعالهًوباستخدامًاختبارً)ً(49رقمً)ًمنًخاللًالجدول

(50ًإلىًأقلًمن40ًًبينًمتوسطًإجاباتًاألفرادًالذينًتتراوحًأعمارهمًبينً)0.05ًإحصائيةًعندًمستوىًدللةً
(ًدرجة0.39ًسنةًفأكثر(ًبفارقًفيًالمتوسطًبمقدارً)50ًسنةًوبينًمتوسطًإجاباتًاألفرادًالذينًأعمارهمً)

(ًسنة،ًكذلكًتشيرًالنتائجًلوجودًفروقًلصالحًمتوسط50ًلًمنًإلىًأق40ًلصالحًاألفرادًالذينًأعمارهمًبينً)
ًإلى30ً(ًسنةًعلىًحسابًاألفرادًالذينًأعمارهمً)من50ًإلىًأقلًمن40ًًإجاباتًاألفرادًالذينًأعمارهمًبينً)

،ًوكذلكًعلىًحسابًاألفرادًالذينًأعمارهمًمنً(ًدرجة0.24قًفيًالمتوسطًبمقدارً)(ًسنةًبفاًر40ًأقلًمن
لت  اًصحة الفيضيةًالباحثةًتستنتجً،وبناءاًعلىًذلك(ًدرجة.0.13ًسنة(ًبمقدارً)30ًسنةًإلىًأقلًمن20ًً)

ًيةياعلية نظم المعلومات اإلاداي  ي  استجابات المبحوثين على مجال لة إحصائيةوجواد ييوق ذات ادال "ًتفتيض
 ."تعزى لمتغيي العمي

 

ًأشملًًسنة50ًالىًأقلًمن40ًًمنًأنًالفئةًالعمريةًذلكًإلىً تعزو الباحثة يتمتعونًبخبرةًعاليةًونظرة
للعملياتًاإلداريةًبالجامعة،ًوبالتاليًفإنًلهمًقدرةًأعلىًعلىًتحديدًأهدافًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًومدىً

ًتحققهاًبشكلًأكبرًمنًذويًالفئاتًالعمريةًاألخرى.
 

(ًالتيًخلصتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًاحصائيةًبين2014ًمعًدراسةً)أبوًحمام،ًهذهًالنتيجةًًاختلفت
ًإجاباتًالمبحوثينًحولًدورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًتحقيقًاألمنًالمعلوماتيًتعزىًلمتغيرًالعمر.

ً
ً
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 المسمى الوظيف  .اد
ً ًاختبارًتحليلًالتباينًاألتم one way ANOVAًحاديً)استخدام )(ً ًالعدمية ًالتيHoًلختبارًالفرضية )

ًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالفيًتفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
ًالبديلةً) ًالتيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةH1ًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًالمسمىًالوظيفيًمقابلًالفرضية )

فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًالمسمىًالوظيفي،ًًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالفيًإحصائيةً
ً(ًأدناهًيوضحًنتيجةًالختبار.50والجدولًرقمً)

 ي  ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تبعًا للمسمى الوظيف  ( للتحقق من الفيوقANOVAنتائج اختباي )(: 50جادول يقم )

الوسط  لمسمى الوظيف ا
 الحساب 

الوزن 
 النسب 

االنحياف 
 F-test Sig المعيايي

 0.68 %77 3.87 مدير/مساعدًمدير

2.253 0.085 
 0.52 %84 4.20ًرئيسًقسم

 0.55 %81 4.04ًإداري
 0.54 %77 3.86ًمبرمج/مصمم

(ًللتحققًمنًوجودSig = 0.085ً(ًأعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً)50يتضحًمنًالجدولًرقمً)
ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجود0.05ًًفروقًجوهريةًكانتًأكبرًمنًمستوىًدللةً

فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالفيًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
حتًًوإلجاباتًأفرادًالعينةًحسبًالمسمىًالوظيفيًتراًأنًاألوزانًالنسبية المسمىًالوظيفي.ًكماًويتضحًأيضاًا

عادم ًالباحثةًتستنتجً،وبناءاًعلىًذلكًلرؤساءًاألقسام.ً%84المصممينًوًوإلجاباتًالمبرمجينًً%77بينً
اعلية ي ي  استجابات المبحوثين على مجالوجواد ييوق ذات اداللة إحصائية "ًالت  تفتيضًصحة الفيضية

 نظم المعلومات اإلادايية تعزى لمتغيي المسمى الوظيف ".
ً

أنًهذهًالنتيجةًتعودًألهميةًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية،ًبغضًالنظرًعنًالمسمىًالوظيفي،ً الباحثة تيى
هدافهاًألفمهماًاختلفًالمسمىًالوظيفي،ًفإنًالعاملينًفيًالنهايةًلديهمًاهتمامًبتحقيقًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً

ًبشكلًجيدًوفع ال.
 

(ًالتيًأشارتًلوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفي2010ً،ًوعاشورالشقران،ًهذهًالنتيجةًمعًدراسةً)اختلفت 
المسمىًالوظيفيً)لصالحً تعزىًلمتغيًر الحكوميًة فيًالجامعاتًاألردنيًة المعلوماتًاإلداريًة نظًم مجالتًفاعليًة

ًالدائرة(. ًًمسمىًمدير ً)أبوًحمام، ًواختلفتًمعًدراسة ًفروقًذاتًدللة2014ًكما ًالتيًخلصتًلوجود )
احصائيةًبينًإجاباتًالمبحوثينًحولًدورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًتحقيقًاألمنًالمعلوماتيًتعزىًلمتغيرً

ًهذاًالختالفًلختالفًمجتمعًالدراسةًوبيئةًوظروفًالعمل.ًوتعزو الباحثةًالوظيفةًالحالية.
ً
ً
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 عاداد سنوات الخبية .ه
ً ًاختبارًتحليلًالتباينًاألتم ً)one way ANOVAحاديً)استخدام ًالعدمية ًلختبارًالفرضية )Hoًًالتي )

ًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالفيًتفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
(ًالتيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةH1ًالبديلةً)اإلداريةًتعزىًلمتغيرًعددًسنواتًالخبرة،ًمقابلًالفرضيةً

فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًعددًسنواتًالخبرة،ًًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالفيًإحصائيةً
ً(ًأدناهًيوضحًنتيجةًالختبار.51والجدولًرقمً)

ي  ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تبعًا لمتغيي سنوات  من الفيوق ( للتحققANOVAنتائج اختباي )(: 51جادول يقم )
 الخبية

الوسط  اداد سنوات الخبيةع
 الحساب 

الوزن 
 النسب 

االنحياف 
 F-test Sig المعيايي

 0.61 %82 4.12ًسنوات5ًأقلًمنً

2.312 0.079 
 0.67 %79 3.97ًسنوات10ًإلىًأقلًمن5ًًمنً
 0.49 %83 4.16ًسنة15ًإلىًأقلًمن10ًًمنً
 0.53 %78 3.89ًسنةًفأكثر15ً

(ًللتحققًمنًوجودSig = 0.079ً(ًأعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً)51يتضحًمنًالجدولًرقمً)
ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجود0.05ًًفروقًجوهريةًكانتًأكبرًمنًمستوىًدللةً

فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالفيًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
منًخاللًالجدولًبأنًالوزانًالنسبيةًإلجاباتًأفرادًالعينةًحسبًسنواتً ويتضحًأيضاًا عددًسنواتًالخبرة.ًكمًا

15ًمنًًاليًأقل10ًلمنًخبرتهمًتتراوحًبينًً%83سنة،ًو15ًلمنًخبرتهمًتزيدًعنًً%78الخبرةًتتراوحًبينً
ية وجواد ييوق ذات اداللة إحصائ"ًالت  تفتيضًصحة الفيضيةًعادمًالباحثةًتستنتجً،وبناءاًعلىًذلكًسنة.

 تعزى لمتغيي عاداد سنوات الخبية".ًياعلية نظم المعلومات اإلادايية ي  استجابات المبحوثين على مجال
 

الجامعة،ًوبالتاليًيمكنًأنًتكونًعددًذلكًإلىًأنًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًظهرتًتدريجيااًفيً تعزو الباحثة
سنواتًالخبرةًللموظفًمنذًبدايةًعملهًفيًالجامعة،ًوربماًلمًيكنًيستخدمًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًسنواتً

ًعملهًاألولىًفيًالجامعة.
 

(ًالتيًأشارتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائية2010ً،ًالشقران،ًًوعاشورهذهًالنتيجةًمعًدراسةً)اتفقت 
ماًكًيًمجالتًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًاألردنيةًالحكوميةًتعزىًلمتغيرًالخبرةًالعملية.ف

لعدمًوجودًفروقًبينًإجاباتًالمبحوثينًحولًمدىًفاعليةًًخلصت(ًوالتي2009ً)أبوًعمر،ًاتفقتًمعًدراسةً
ةً)أبوًكماًواتفقتًمعًدراسًدًسنواتًالخبرة.وأثرهاًعلىًإدارةًاألزماتًتعزىًلمتغيرًعدمعلوماتًاإلداريةًنظمًال
(ًالتيًخلصتًلعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًاحصائيةًبينًإجاباتًالمبحوثينًحولًدورًنظم2014ًحمام،ً

لىًاختالفًذلكًإًوتعزو الباحثةًالمعلوماتًاإلداريةًفيًتحقيقًاألمنًالمعلوماتيًتعزىًلمتغيرًسنواتًالخبرة.
ًمجتمعًالدراسةًوبيئةًالعمل.
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 المؤهل العلم  .و
ً ًاختبارًتحليلًالتباينًاألتم ً)one way ANOVAحاديً)استخدام ًالعدمية ًلختبارًالفرضية )Hoًًالتي )

ًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالفيًتفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
(ً ًالبديلة ًالفرضية ًمقابل ًالعلمي، ًالمؤهل ًتعزىًلمتغير ًفروقًذاتًدللةH1ًاإلدارية ًالتيًتفترضًوجود )

فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًلمتغيرًالمؤهلًالعلمي"،ًوالجدولًًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالفيًإحصائيةً
ً(ًأدناهًيوضحًنتيجةًالختبار.52رقمً)

 ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تبعًا للمؤهل العلم ( للتحقق من الفيوق ي  ANOVAنتائج اختباي )(: 52جادول يقم )

الوسط  لمؤهل العلم ا
 الحساب 

الوزن 
 F-test Sig االنحياف المعيايي النسب 

 0.59 %80 3.99ًماجستير،ًدكتوراه
 0.55 %81 4.07ًبكالوريوس 0.676 0.393

 0.54 %80 3.99ًدبلومًمتوسط،ًثانويةًعامة

(ًللتحققًمنًوجودSig = 0.676ً(ًأعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً)52يتضحًمنًالجدولًرقمً)
ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجود0.05ًًفروقًجوهريةًكانتًأكبرًمنًمستوىًدللةً

نًمًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًالمؤهلًالعلمي.ًويتضحًأيضاًا
لحملةًدرجةًً%80خاللًالجدولًأنًالوزنًالنسبيةًإلجاباتًأفرادًالعينةًحسبًالمؤهلًالعلميًتراوحتًبينً

ًضيةعادم صحة الفي ًالباحثةًتستنتجً،لحملةًدرجةًالبكالوريوس.ًوبناءاًعلىًذلكً%81الماجستيرًوالدكتوراه،ًو
ات ياعلية نظم المعلوم ين على مجالي  استجابات المبحوثوجواد ييوق ذات اداللة إحصائية "ًالت  تفتيض

 تعزى لمتغيي المؤهل العلم ".ًاإلادايية
 

ذلكًإلىًأنًغالبيةًعينةًالبحثًمنًحملةًالشهاداتًسواءًالماجستير،ًالبكالوريوس،ًأوًالدكتوراه،ً تعزو الباحثة
ًفعاليةًهذهًالنظم.وبالتاليًفإنًلهمًقدرةًجيدةًعلىًتحديدًأهدافًنظمًالمعلوماتًاإلدارية،ًوتحديدًمدىً

 

ً اختلفت ًمعً)أبوًعمر، ًالنتيجة ًفروق2009هذه ًوالتيًأشارتًلوجود ًاحصائيةً( بينًإجاباتًًذاتًدللة
زماتًتعزىًلمتغيرًالمؤهلًالعلمي،ًوأثرهاًعلىًإدارةًاألًالمعلوماتًاإلداريةالمبحوثينًحولًمدىًفاعليةًنظمً

ً ًحمام، ً)أبو ًدراسة ًاختلفتًمع ًالتيًخلصت2014ًكما ًإجاباتً( ًبين ًاحصائية ًفروقًذاتًدللة لوجود
تعزو و ًالمبحوثينًحولًدورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًتحقيقًاألمنًالمعلوماتيًتعزىًلمتغيرًالمؤهلًالعلمي.

هذاًالختالفًلختالفًمجتمعًالدراسةًوبيئةًالعمل،ًحيثًأنهماًتمًتطبيقهمًفيًالقطاعًالمصرفيًًالباحثة
ًوقطاعًالشرطة.

 

 العلم  التخصص .ز
ً ًاختبارًتحليلًالتباينًاألتم ً)one way ANOVAحاديً)استخدام ًالعدمية ًلختبارًالفرضية )Hoًًالتي )

ًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالفيًتفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
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(ًالتيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةH1ًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًالتخصصًالعلمي،ًمقابلًالفرضيةًالبديلةً)
فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًالتخصصًالعلمي،ًًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالفيًإحصائيةً

ً(ًأدناهًيوضحًنتيجةًالختبار.53والجدولًرقمً)

 ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تبعًا للتخصص العلم ي   ( للتحقق من الفيوقANOVAنتائج اختباي )(: 53جادول يقم )
 F-test Sig االنحياف المعيايي الوزن النسب  الوسط الحساب  لتخصص العلم ا

حاسوب/تكنولوجياً هندسة
 0.60 %79 3.94ًعلومًحاسوبًالمعلومات/

 0.57 %84 4.21ًإدارةًأعمالً 0.103 2.096
 0.48 %82 4.11ًمحاسبة

 0.52 %79 3.95ًأخرى*تخصصاتً

(ًللتحققًمنًوجودSig = 0.103ً(ًأعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً)53يتضحًمنًالجدولًرقمً)
ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجود0.05ًًفروقًجوهريةًكانتًأكبرًمنًمستوىًدللةً

اإلداريةًتعزىًلمتغيرًالتخصصًالعلمي.ًكماًويتضحًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًفيًفاعليةًنظمًالمعلوماتً
ً%79أيضااًمنًخاللًالجدولًبأنًاألوزانًالنسبيةًإلجاباتًأفرادًالعينةًحسبًالتخصصًالعلميًتراوحتًبينً

ًالباحثةًتستنتج،ًوبناءاًعلىًذلكًلتخصصًإدارةًاألعمال.ً%84للتخصصًالهندسةًوتكنولوجياًالمعلوماتًو
 ي  استجابات المبحوثين على مجالالت  تفتيض "وجواد ييوق ذات اداللة إحصائية ًعادم صحة الفيضية

 ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تعزى لمتغيي التخصص العلم ".
 

ميعااًجذلكًإلىًأنهًبالرغمًمنًاختالفًالتخصصاتًالعلميةًفيًأفرادًعينةًالبحث،ًإل ًأنهمً تعزو الباحثة
نًاختلفتًطبيعةًعملًهذهًالنظمًحسبًالدائرةًالتيًيعملًفيهاًالموظف،ًيستخدمونًنظمًالمعلوماتً اإلداريةًوا 

ًوهمًبالتاليًمدركينًلمدىًأهميةًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.
 

(ًوالتيًأشارتًلعدمًوجودًفروقًبينًإجاباتًالمبحوثينًحولًمدى2009ًهذهًالنتيجةًمعً)أبوًعمر،ً اتفقت
ال نظًم األزماتًتعزىًلمتغيرًالتخصص.معلوماتًاإلداريةًفاعليًة علىًإدارًة التفاقًًأنًوتيى الباحثةًوأثرهًا هذًا

يؤكدًأهميةًأنًيكونًالموظفًعلىًعلمًجيدًبنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوفاعليتها،ًحيثًأنهًمستخدمًلهذهًالنظمً
ًخاللهًعملهًاليومي.

ً

 الحصول عليها ي  مجال أمن المعلوماتبالنسبة لمتغيي عاداد الادويات التادييبية الت  تم  .ح
ً ًاختبارًتحليلًالتباينًاألتم ً)one way ANOVAحاديً)استخدام ًالعدمية ًلختبارًالفرضية )Hoًًالتي )

ًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالفيًتفترضًعدمًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
ةًالتيًتمًالحصولًعليهاًفيًمجالًأمنًالمعلومات،ًمقابلًالفرضيةًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًعددًالدوراتًالتدريبي

ليةًنظمًفاعًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالفيً(ًالتيًتفترضًوجودًفروقًذاتًدللةًإحصائيةH1ًالبديلةً)
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المعلوماتًاإلداريةًلمتغيرًعددًالدوراتًالتدريبيةًالتيًتمًالحصولًعليهاًفيًمجالًأمنًالمعلومات،ًوالجدولً
ً(ًأدناهًيوضحًنتيجةًالختبار.54مً)رق

( للتحقق من الفيوق ي  ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تبعًا لعاداد الادويات ANOVAنتائج اختباي ) (:54جادول يقم )
 التادييبية

الوسط  اداد الادويات التادييبيةع
 الحساب 

الوزن 
 F-test Sig االنحياف المعيايي النسب 

 0.51 %79 3.97ًلًيوجدً
 0.58 %81 4.07ًدورات1-3ً 0.653 0.427

 0.61 %80 4.02ًدوراتًفأكثر4ًً

(ًللتحققًمنًوجودSig = 0.653ً(ًأعالهًأنًقيمةًدللةًالختبارًالمحسوبةً)54يتضحًمنًالجدولًرقمً)
ويعنيًذلكًقبولًالفرضيةًالعدميةًالتيًتفترضًعدمًوجود0.05ًًفروقًجوهريةًكانتًأكبرًمنًمستوىًدللةً

فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًتعزىًلمتغيرًًاستجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالفيًفروقًذاتًدللةًإحصائيةً
أمنًالمعلومات.ًويتضحًأيضااًمنًخاللًالجدولًأنًًعددًالدوراتًالتدريبيةًالتيًتمًالحصولًعليهاًفيًمجال

ًفيًمجالًأمنً ًالحصولًعليها ًالتيًتم ًالدوراتًالتدريبية ًالعينةًحسبًعدد األوزانًالنسبيةًإلجاباتًأفراد
دورات3ًًالي1ًًللذينًتلقواًمنًً%81للغيرًحاصلينًعلىًدوراتًتدريبيةًً%79المعلوماتًتراوحًماًبينً
وجواد "ًيضالت  تفتًصحة الفيضيةًعادمًالباحثةًتستنتج،ًوبناءاًعلىًذلكًعلومات.تدريبيةًفيًمجالًأمنًالم

ياعلية نظم المعلومات اإلادايية تعزى لمتغيي  ي  استجابات المبحوثين على مجالييوق ذات اداللة إحصائية 
 عاداد الادويات التادييبية الت  تم الحصول عليها ي  مجال أمن المعلومات".

 

ليومي،ًخاللًعملهمًاًيتعاملونًمعهاذلكًلهتمامًالعاملينًبمعرفةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالتيً تعزو الباحثة
نًلمًيكنًلديهمًخلفيةًمً  ًوراتًتدريبيةسبقةًأوًدواهتمامهمًبمعرفةًأهدافهاًومدىًتحقيقهاًلهذهًاألهداف،ًحتىًوا 

ظمًالمعلوماتًاإلداريةًومنهمًمنًفيًمجالًحمايةًوأمنًالمعلومات،ًحيثًأنًالبحثًيستهدفًالعاملينًعلىًن
تخصصهًبعيدًعنًتكنولوجياًالمعلوماتًونظمًالمعلومات،ًلكنهًيهتمًبمعرفهًالنظامًويهتمًأنًيحققًلهًنظامً

ًالمعلوماتًأفضلًنتائجًممكنة.
 

ً  
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 ملخص الفصل الخامس

استعرضتًالباحثةًخاللًهذاًالفصلًتحليلًخصائصًعينةًالبحث،ًوالتيًتضمنتًالوصفًاإلحصائيًللعينةً
وفقااًللخصائصًوالسماتًالشخصيةًوالتيًتمث لتًبكلًمنً)مكانًالعمل،ًالجنس،ًالعمر،ًالمسمىًالوظيفي،ً

اسالمؤهلًالعلميسنواتًالخبرةً، ومنًث ًم الدوراتًالتدريبية(ً. التخصصًالعلميً، ليلًمجالتًتعرضتًنتائجًتحً،
ًحيثً ًالبحث، ًالمستقلً)سياساتًأمنًوأبعاد ًبالمتغير ًبالمجالًاألولًوالمتمث ل أشارتًإلىًالنتائجًالمتعلقة

المعلومات(ًوأبعادهًالخمسةً)دعمًاإلدارةًالعليا،ًتقديرًمخاطرًأمنًالمعلومات،ًالتدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنً
تائجًوبي نتًالنًنًالمعلومات،ًمراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات(المعلومات،ًفرضًتنفيذًسياساتًأم

تعلقةًالنتائجًالمالمجالًوأبعاده.ًكماًأشارتًالباحثةًإلىًًفعةًمنًأفرادًعينةًالبحثًتجاهًهذاوجودًدرجةًمرت
تفعةًأيضااًًر،ًواتضحًوجودًدرجةًمبالمجالًالثانيًوالمتمث لًبالمتغيرًالتابعً)فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية(

وعل قتًالباحثةًعلىًالنتائجًالتيًحازتًعلىًالمرتبةًاألولىًوالمرتبةًاألخيرةًمنًمنًأفرادًعينةًالبحثًتجاهه.ً
حيثًقيمةًالوسطًالحسابي،ًموضحةاًسببًحصولهاًعلىًهذهًالمرتبةًمنًوجهةًنظرها،ًكماًربطتهاًمعًنتائجً

ًفًمعها.الدراساتًالسابقة،ًسواءًمنًحيثًالتفاقًأوًالختال

واختالفهاًمعًالدراساتًالسا موضحةًاتفاقهًا استعرضتًالباحثةًنتائجًاختبارًفرضياتًالبحث،ًوناقشتهًا قةًبكمًا
لةًعندًمستوىًدل،ًحيثًأشارتًالنتائجًلوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةًالمشابهةًلهاًفيًموضوعًالبحث

(0.05ً≥ًα)ًًبينًسياساتًأمنًالمعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفي
 قطاعًغزة.
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 مقادمة

بناءاًعلىًالمفاهيمًوالجوانبًالمتعددةًالتيًتناولتهاًالباحثةًفيًاإلطارًالنظريًوأدبياتًالبحثًحولًسياساتً
ةًإلىًقطاعًغزة،ًإضافً–أمنًالمعلوماتًوعالقتهاًبفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةً

رًيلًاإلحصائيًلمجالتًالبحثًوأبعاده،ًوتفسيماًتمًجمعهًمنًبياناتًمنًخاللًالستبانة،ًوبعدًنتائجًالتحل
إلىًمجموعةًمنًالنتائجًوالتوصياتًكماًيظهرًفيًهذاًوربطهاًبالدراساتًالسابقة،ًخلصًالبحثًًهذهًالنتائج
ًالفصل.

 أواًل: النتائج

ًًلمجموعةًمنًالنتائج،ًوهيًكماًيلي:خلصًالبحثً

بينًسياساتًأمنًً(αً≤0.05ًمستوىًدللةً)عندًدًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةًأظهرتًنتائجًالبحثًوجًوً .1
المعلوماتًوفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.ًحيثًأشارتًالنتائجً

بأبعادهاًالخمسةً)دعمًاإلدارةًالعليا،ًتقديرًمخاطرًأمنًًلوجودًعالقةًطرديةًبينًسياساتًأمنًالمعلومات
ًالتدريبًوالتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلومات،ًفرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلومات،ًمراجعةً المعلومات،

ً ًالمعلومات(، ًبسياساتًأمنوتحديثًسياساتًأمن ًالهتمام ًأيًأن ًالمعلوماتًاإلدارية، ًنظم ًوفاعلية
يساهمًفيًزيادةًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًًسةالمعلوماتًبأبعادهاًالخم
 قطاعًغزةًبشكلًإيجابي.

ًالمعلوماتً .2 ًبسياساتًأمن ًفيًقطاعًغزة ًالجامعاتًالفلسطينية ًالبحثًاهتمام عادهاًبأبًأظهرتًنتائج
حيثًالخمسة علىًوزنًنسبيً)ًاتضحً،  ً(.%74ذلكًمنًخاللًحصولًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتًككًل

اهتمامًالجامعاتًبدرجةًمرتفعةًبعملياتًتقديرًمخاطرًأمنًالمعلومات،ًحيثًعنًكشفتًنتائجًالبحثًً .3
سياساتًأمنًالمعلومات،ًحيثًحصلًهذاًالبعدًعلىًعمليةًإنشاءًوصياغةًأنهاًالركيزةًالتيًتنطلقًمنهاً

 .(%79بوزنًنسبيً)ًالمرتبةًاألولىًبينًأبعادًسياساتًأمنًالمعلومات
البرامجًً .4 أنًهذًه إلً  برامجًتدريبًوتوعيةًبسياساتًأمنًالمعلوماتً، الجامعاتًبتقديًم أشارتًالنتائجًلهتماًم

ًبحاجةًلمزيدًمنًالهتمامًوالتطوير،ًحيثًحصلًهذاًالبعدًعلىًالمرتبةًاألخيرةًبينًأبعادًسياساتًأمن
 .(%68بوزنًنسبيً)ًالمعلومات

بي نتًالنتائجًاهتمامًالجامعاتًبفرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلوماتًعلىًالعاملين،ًوذلكًلضمانًاهتمامًً .5
ًوتطبيقها،ًحيثًحصلتًعلىًوزنًنسبيً) ًسيؤث رًإيجابيااًعلىًفاعليةًنظمً%75العاملينًبها (،ًوهذا

 المعلوماتًاإلدارية.
ًودعمًمنلوجودًاهتمتوصلتًالنتائجًً .6 اإلدارةًالعلياًفيًالجامعاتًلسياساتًأمنًالمعلومات،ًحيثًًامًعال 

واعيةًومثقفةًومدركةًألهميةًأمنًالمعلومات.%76حصلتًعلىًوزنًنسبيً) يدلًعلىًوجودًإدارًة وهذًا ،ً) 
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أشارتًالنتائجًلهتمامًالجامعاتًبمراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات،ًحيثًحصلتًعلىًوزنًً .7
،ًويدلًذلكًعلىًمواكبةًالجامعاتًللتطوراتًالتكنولوجيةًالمتسارعة،ًومحاولتهاًالدائمةً(%75)ًنسبيًقدرة

 للتأكدًمنًتكاملًوجودةًالسياساتًوتوافقهاًمعًالتغيراتًالمختلفة.
نتائجًالبحثًارتفاعًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة،ًحيثًًأظهرتً .8

يدلًعلىًنظمًالمعلوماتً%81عليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًككلًعلىًوزنًنسبيً)حصلًمجالًفا (،ًممًا
 اإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًتحققًأهدافها،ًوتعملًبشكلًفع ال.

فيًً(αً≤0.05ًعندًمستوىًدللةً)فروقًذاتًدللةًإحصائيةًًإلىًعدمًوجودكشفتًنتائجًالبحثًً .9
استجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةًتعزىً

ًالم ًسنواتًالخبرة، ًالمسمىًالوظيفي، ًفيًمجالًأمنًللمتغيراتً)العمر، ًالدوراتًالتدريبية ؤهلًالعلمي،
 المعلومات(.

فيًاستجاباتًً(αً≤0.05ًللةً)عندًمستوىًدفروقًذاتًدللةًإحصائيةًأظهرتًنتائجًالبحثًوجودًً .10
ً ًفيًقطاعًغزة زىًفروقًتعالمبحوثينًعلىًمجالًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينية

حيثًكانتًالنتائجًلصالحًجامعةًالقدسًالمفتوحةًً(العلميًللمتغيراتً)مكانًالعمل،ًالجنس،ًالتخصص
ًكانتًعلىًحسابًتخصصاتًالحاسوبً ًبينما ًالجنس، ًولصالحًاإلناثًفيًمتغير ًالعمل، فيًمكان

 .العلميًوتكنولوجياًالمعلوماتًفيًمتغيرًالتخصص
فيًً(αً≤0.05ًعندًمستوىًدللةً)لًتوجدًفروقًذاتًدللةًإحصائيةًأشارتًنتائجًالبحثًإلىًأنهًً .11

استجاباتًالمبحوثينًعلىًمجالًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً
لدوراتًخصصًالعلمي،ًاتعزىًللمتغيراتً)الجنس،ًالمسمىًالوظيفي،ًسنواتًالخبرة،ًالمؤهلًالعلمي،ًالت

 التدريبية(.
فيًاستجاباتًً(αً≤0.05ًدللةً)ًعندًمستوىذاتًدللةًإحصائيةًفروقًأظهرتًنتائجًالبحثًوجودًً .12

ً ًفيًقطاعًغزة ًفيًالجامعاتًالفلسطينية ًالمعلوماتًاإلدارية ًنظم ىًعًزتالمبحوثينًعلىًمجالًفاعلية
للمتغيراتً)مكانًالعمل،ًالعمر(،ًحيثًكانتًالنتائجًلصالحًجامعةًالقدسًالمفتوحةًفيًمكانًالعمل،ً

 .فيًمتغيرًالعمرًسنة50ًالىًأقلًمن40ًًمنًولصالحًالفئةًالعمريةً

 ثانيًا: التوصيات

منًالتوصياتًالتيًتتعلقًبالتعاملًمعً بناءاًعلىًالنتائجًالتيًتوصلًإليهاًالبحث،ًتقترحًالباحثةًفيماًيليًعدداًا
سياساتًأمنًالمعلومات،ًباإلضافةًإلىًبعضًالجوانبًالتيًتساهمًفيًرفعًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيً

ًفيًقطاعًغزة،ًوفقااًلرؤىًسليمة:ًالجامعاتًالفلسطينية

فعًأثرًإيجابيًعلىًًر،ًلماًلهًمنًإلنشاءًوتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتًعماإلدارةًالعلياًالدًزيادةًدعمً .1
 فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.



    

160 
 

ًأمنًً .2 ًمجال ًفي ًمتخصصين ًعاملين ًوتعيين ًالجامعة، ًفي ًالمعلومات ًبأمن ًمتخصصة ًدائرة وجود
 المعلومات.

العملًالمستمرًوالدوريًعلىًتقديرًالمخاطرًوالتهديداتًالمحتملةًالتيًيمكنًأنًتواجهًمعلوماتًتعزيزًً .3
 الجامعةًوبياناتها،ًإلمكانيةًوضعًالتدابيرًالالزمةًلذلك.

سياساتًأمنًالمعلوماتًبناءاًعلىًنتائجًعمليةًتقديرًمخاطرًأمنًالمعلومات،ًوقبلًًبصياغةالهتمامًً .4
 صًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعة.حصولًأيًمشاكلًتخ

علىًكافةًالعاملينًالذينًًعلىًتوثيقًسياساتًأمنًالمعلومات،العملًً .5 مًالمعلوماتًنظًيستخدمونوتوزيعهًا
 .،ًباإلضافةًللعاملينًفيًوحداتًومراكزًتكنولوجياًالمعلوماتاإلداريةًبالجامعة

ًبً .6 ًالهتمام ًًتوعيةالتدريبًوالدوراتًزيادة ًالذين ًبالجامعةًًيستخدمونللعاملين ًالمعلوماتًاإلدارية نظم
لمؤث رةًتهاًوالعواملًاحولًسياساتًأمنًالمعلوماتًوأهميوللعاملينًفيًوحداتًومراكزًتكنولوجياًالمعلوماتً

 .علىًنجاحًتطبيقها
 سياساتًأمنًالمعلوماتًبكافةًمراحلها.ًتطبيقًتوفيرًميزانيةًمخصصةًلتعزيزًالهتمامًب .7
سياساتًأمنًالمعلوماتًالمكتوبةًوالمعتمدةًمنًاإلدارةًالعلياًكمرجعًرئيسيًعندًحدوثًأيًمشاكلًًاتخاذً .8

 تخصًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعة،ًوعدمًالكتفاءًبالتعليماتًوالضوابطًاللكترونية.
ًفيًوحداتًومراكزًتكنولوجياًالمعلومات،ًباإلضافةفرضًتنفيذًسياساتًأمنًالمعلوماتًعلىًالعاملينًً .9

 نظمًالمعلوماتًاإلداريةًبالجامعة،ًوتحديدًالعقوباتًبحقًمنًيخالفها.ًيستخدمونالذينًللعاملينً
العملًعلىًتحديدًجهةًمعروفةًوواضحةًلدىًالعاملينًتكونًمسئولةًعنًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًً .10

 الجامعة.
صًندًحدوثًمشاكلًتخالقيامًبعملياتًمراجعةًوتحديثًلسياساتًأمنًالمعلوماتًبشكلًدوري،ًوكذلكًعً .11

 أمنًالمعلوماتًفيًالجامعة.
 إعالمًالعاملينًبأيًتحديثاتًتطرأًعلىًسياساتًأمنًالمعلومات. .12
 اللتزامًبتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتًأحدًعواملًتقييمًأداءًالعاملينًفيًالجامعة.علًج .13
ًحسينتعلىًًللعملبشكلًدوري،ًًفيًالجامعاتاتًاإلداريةًقياسًفاعليةًنظمًالمعلومزيادةًالهتمامًب .14

 هذهًالفاعليةًباستمرار.
العملًعلىًتوفيرًمراكزًللدعمًالفنيًللرجوعًإليهاًفيًحالًحدوثًأعطالًفيًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً .15

 بالجامعة.
الهتمامًبالتطوراتًالتكنولوجيةًالحديثةًفيماًيخصًأمنًالمعلوماتًونظمًالمعلوماتًإعطاءًالمزيدًمنً .16

 فيًالجامعات.ًمحاولةًدمجًهذهًالتطوراتًواإلدارية،ً
لفتًانتباهًالباحثينًإلجراءًالمزيدًمنًاألبحاثًحولًسياساتًأمنًالمعلوماتًومدىًتأثيرهاًعلىًنظمً .17

 المعلومات.
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  ثالثًا: الادياسات المستقبلية المقتيحة

ومناقشته وتحليلهًا ابناءاًعلىًإطالعًالباحثةًعلىًاإلطارًالنظري،ًوالدراساتًالسابقةً، لنتائجًهذًا وتحليلًًلبحثًا
 ،ًفهيًتوصيًببعضًالدراساتًالمستقبليةًالمقترحةًالتالية:بياناته

 الثقافةًالتنظيميةًوعالقتهاًبسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة. .1
 طاعًغزة.قسياساتًأمنًالمعلوماتًودورهاًفيًتقليلًالمخاطرًاللكترونيةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيً .2
إدارةًالمخاطرًاإللكترونيةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًًعلىفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمحوسبةًوأثرهاً .3

 فيًقطاعًغزة.
 منًالمعلوماتيًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة.األنظمًالمعلوماتًاإلداريةًودورهاًفيًتحقيقً .4
علىًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًأثرًبرامجًالتدريبًوالتوعيةًبأمنًالمعلوماتً .5

 فيًقطاعًغزة.
 أثرًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمحوسبةًعلىًأداءًالمستخدمينًفيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة. .6

 ملخص الفصل الساادس

ائي،ًحيثًأشارتًالتحليلًاإلحصاستعرضتًالباحثةًفيًهذاًالفصلًالنتائجًالتيًتوصلتًإليهاًبناءاًعلىًنتائجً
النتائجًلوجودًدرجةًمرتفعةًمنًالموافقةًعلىًكافةًأبعادًسياساتًأمنًالمعلومات،ًإضافةاًلوجودًدرجةًمرتفعةً

ندًعوبي نتًالنتائجًوجودًعالقةًذاتًدللةًإحصائيةًًمنًالموافقةًعلىًمجالًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.
(ً ًفيًالجامعاتًبينًسً(αً≤0.05ًمستوىًدللة ًالمعلوماتًاإلدارية ًنظم ياساتًأمنًالمعلوماتًوفاعلية

الفصلًًوالفلسطينيةًفيًقطاعًغزةً. وفيًختاًم اقترحتًالباحثةًمجموعةًمنًالتوصياتًالمتعلقةًبموضوعًالبحثً.
اقترحتًمجموعةًمنًالعناوينًلدراساتًمستقبليةًمقترحةًبخصوصًسياساتًأمنًالمعلوماتًونظمًالمعلوماتً

ًارية.اإلد
ً
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 المياجع
 مياجع العيبيةال: أوالً 

 القيآن الكييم. -
(.ًً"دورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًتحقيقًاألمنًالمعلوماتيًفيًجهاز2014ًأبوًحمام،ًمحمد.ًً) -

.ًًأكاديميةًاإلدارةًوالسياسةًللدراساتًالعليا.ًًغزة.ًًرسالةًماجستيرًغيرًمنشورةالشرطةًالفلسطينية".ًً
 فلسطين.

(.ًً"تقييمًدورًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًصنعًالقراراتًاإلداريةًفي2005ًأبوًسبت،ًصبري.ًً) -
.ًًكليةًالدراساتًالعليا.ًًالجامعةًرسالةًماجستيرًغيرًمنشورةالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة".ًً

 اإلسالمية.ًًغزة.ًًفلسطين.
ظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمحوسبةًوأثرهاًفيً(.ًً"فاعليةًن2009أبوًعمر،ًهانيًعبدًالرحمنًمحمد.ًً) -

ًً.رسالةًماجستيرًغيرًمنشورةدراسةًتطبيقيةًعلىًالقطاعًالمصرفيًفيًفلسطين".ًًً-إدارةًاألزماتً
 كليةًالتجارة.ًًالجامعةًاإلسالمية.ًغزة.ًًفلسطين.

دراسةًميدانيةًً–يً(.ًً"عالقةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًتحسينًاألداءًاإلداًر2013أبوًكريم،ًأيمن.ًً) -
تًكليةًالدراساًرسالةًماجستيرًغيرًمنشورة.بالتطبيقًعلىًالمنظماتًغيرًالحكوميةًبقطاعًغزة".ًً

 العليا.ًًجامعةًاألزهر.ًًغزة.ًًًفلسطين.
يًفً(.ًً"تطويرًأدواتًالرقابةًالداخليةًلهدفًحمايةًالبياناتًالمعدةًالكترونيا2011أبوًكميل،ًسعد.ًً) -

.ًًكليةًالدراساتًالعليا.ًًجامعةًالقاهرة.ًًرسالةًماجستيرًغيرًمنشورة".ًًالمصارفًالعاملةًفيًقطاعًغزة
 القاهرة.ًًمصر.

اإلدارةً(.2006ًًأبوًمعمر،ًفارس،ًعاشور،ًيوسف،ًالفرا،ًماجد،ًوادي،ًرشدي،ًبحر،ًيوسف.ًً) -
 فلسطين.ً.ًًمنشوراتًآفاقًللطباعةًوالنشر.ًًغزة.ًالمفاهيمًوالممارسات

دراسةًً-(.ً"أثرًالخصائصًالهيكليةًفيًفاعليةًنظمًالمعلومات2002ًاألحمد،ًنازمًمحمودًمحمد.ًً) -
.ًًكليةًالقتصادًوالعلومًاإلدارية.ًًرسالةًماجستيرًغيرًمنشورةفيًالشركاتًالصناعيةًاألردنية".ًً
 جامعةًاليرموك.ًًإربد.ًًاألردن.ً

ً-(.ًً"خصائصًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوأثرهاًفيًمؤشراتًنجاحه2012ًألًمراد،ًنبالًيونس.ًً) -
ًمجلةًاإلدارةدراسةًاستطالعيةًآلراءًمسئوليًالوحداتًاإلداريةًفيًكليتيًطبًاألسنانًوالتربية".ًً

 .241-220ً:ً(90)34ًوالقتصاد.ًً
.ًًدارًالكتب1ً.ًًطمًالمعلوماتًاإلداريةالمرجعًالشاملًفيًنظ(.2010ًًبسيوني،ًعبدًالحميد.ًً) -

 العلميةًللنشرًوالتوزيع.ًًالقاهرة.ًًمصر.
(.ً"فاعليةًإدارةًأمنًالمعلوماتًفيًشركاتًتكنولوجياًالمعلوماتًفي2008ًتاية،ًعالءًالدين.ًً) -

 .ن.ًًكليةًالدراساتًالعليا.ًًالجامعةًاإلسالمية.ًًغزة.ًًفلسطيرسالةًماجستيرًغيرًمنشورةفلسطين".ًً



    

163 
 

 .ًًدارًالفكر.ًًعمان.ًاألردن.1.ًًطنظمًالمعلوماتًاإلدارية(.2011ًًتعلب،ًسيد.ًً) -
ًحالةًدراسيةً–(.ًً"إدارةًأمنًالمعلوماتًوالتصالتًفيًضوءًتكنولوجياًالشبكات2013ًالتوم،ًرائد.ًً) -

جامعةً.ًًكليةًالدراساتًالعليا.ًًالرسالةًماجستيرًغيرًمنشورةعلىًالجامعةًاإلسالميةًبغزة".ًً
 اإلسالمية.ًًغزة.ًًفلسطين.

جرادات،ًعبدًالناصرًأحمد،ًالعجلوني،ًمحمودًمحمد،ًالمشاقبة،ًزيادًمحمد.ًً"دورًنظمًالمعلوماتً -
جلةًمدراسةًتطبيقيةًفيًبنكًاإلسكانًللتجارةًوالتمويل".ًًً-اإلداريةًفيًجودةًصناعةًالقراراتًاإلداريةً
 .93ً-73ً(:1ًً)31ًًًسلسلةًالعلومًالقتصاديةًوالقانونية.جامعةًتشرينًللبحوثًوالدراساتًالعلمية.ًً

 فلسطين.ً.ًمطبعةًأبناءًالجراحًً.2طً.القواعدًالمنهجيةًلبناءًالستبيان(.2010ًالجرجاوي،ًزياد.ً) -
(.ًً"عالقةًأخالقياتًاألعمالًبأمنًوحمايةًنظمًالمعلوماتًفيًالجامعات2015ًجواهر،ًأحمد.ً) -

.ًًكليةًالدراساتًالعليا.ًًجامعةًاألزهر.ًًغزة.ًًرسالةًماجستيرًغيرًمنشورةالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة".ًً
 فلسطين.

باستخدامًبرنامجًاإلحصاءًالنفسيًوالتربوي:ًتطبيقاتً(.2011ًحسن،ًعزتًعبدًالحميدًمحمد.ً) -
SPSS.ًمدينةًنصر.ًالقاهرة.ًًمصرًً.ًًدارًالفكرًالعربي

.ًًمؤسسةًالوراقًللنشر2ً.ًًطمبادئًنظمًالمعلوماتًاإلداريةً)نما((.2002ًًالحسنية،ًسليم.ًً) -
ًوالتوزيع.ًًعمان.ًًاألردن.

التعليميةً(.ًً"قياسًكفاءةًأداءًالمؤسسات2010ًحسين،ًمحمودًأحمد،ًعبدًالحميد،ًمظهرًخالد.ًً) -
مجلةًتكريتًللعلومًاإلداريةًجامعةًتكريت".ًًً-باستخدامً)تحليلًالبياناتًالتطويقي(ًدراسةًحالةً

 .175-160(:17ًً)6والقتصادية.ًً
 .األردن.ًمؤسسةًالوراقًللنشر.ًعمان.ًمناهجًالبحثًالعلمي(.2006ًالحمداني،ًموفق.ً) -
.ًًإثراءًللنشر1ً.ًًطمبادئًإدارةًاألعمال(.2008ًًحمود،ًخضيرًكاظم،ًاللوزي،ًموسىًسالمة.ًً) -

 والتوزيع.ًًعمان.ًاألردن.
.ًًدارًالحامد1ً.ًًطحمايةًأنظمةًالمعلومات(.2007ًًالحميد،ًمحمدًدباس،ًنينو،ًماركوًابراهيم.ًً) -

 للنشرًوالتوزيع.ًًعمان.ًًاألردن.
نظمًالمعلوماتً(.2005ًًالحميدي،ًنجمًعبداهلل،ًالسامرائي،ًسلوىًأمين،ًالعبيد،ًعبدًالرحمن.ًً) -

 .ًًدارًوائلًللنشر.ًًعمان.ًًاألردن.1ً.ًًطمدخلًمعاصرً-اإلداريةً
(.ًً"فاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوأثرهاًفي2007ًالخشالي،ًشاكرًجارًاهلل،ًالقطب،ًمحييًالدين.ًً) -

ارةًاألعمال.ًًالمجلةًاألردنيةًفيًإدإدارةًاألزمات:ًدراسةًميدانيةًفيًالشركاتًالصناعيةًاألردنية".ًً
3(1ًً:)24-45. 

مركزًالبحوث.ًًً-.ًًمعهدًاإلدارةًالعامة1ًطًًأمنًشبكاتًالمعلومات.(.2004ًًداود،ًحسن.ًً) -
ًالرياض.ًالسعودية.
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(.ً"واقعًإدارةًأمنًنظمًالمعلوماتًبالكلياتًالتقنيةًبقطاعًغزةًوسبلًتطويرها".2013ًالدنف،ًأيمن.ً) -
 لدراساتًالعليا.ًًالجامعةًالسالمية.ًًغزة.ًًفلسطين..ًًكليةًارسالةًماجستيرًغيرًمنشورة

(.ًً"عالقةًالتخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًبأمنًالمعلوماتًفي2014ًالديراوي،ًكمال.ًً) -
ًالقتصادًوالعلومًاإلدارية.ً.ًًكليةًرسالةًماجستيرًغيرًمنشورةالجامعاتًالفلسطينيةًبقطاعًغزة".ًً

 جامعةًاألزهر.ًًغزة.ًًفلسطين.
ً-ًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوأثرهاًفيًإدارةًالخطر(.ًً"2013الراشدي،ًإسراءًفوزيًمحمود.ًً) -

.ًًكليةًاإلدارةًوالقتصاد.ًًجامعةًرسالةًدبلومًعاليًغيرًمنشورة".ًًدراسةًحالةًفيًمصرفًالرافدين
 الموصل.ًالعراق.

.ًًكلية2ً.ًطالجزءًاألولً–SPSSًالتحليلًاإلحصائيًباستخدامًبرنامجً(.2007ًًربيع،ًأسامة.ًً) -
 مصر.ً التجارة.ًجامعةًالمنوفية.

ً–(.ًً"مجالتًتطبيقًنظمًالمعلوماتًفيًاألجهزةًاألمنيةًوسبلًتطويرها2008ًالزهراني،ًجمعان.ًً) -
سالةًًرًالعامةًللمباحث".ًدراسةًمسحيةًآلراءًالعاملينًفيًإدارتيًالحاسبًاآلليًوالمعلوماتًفيًالمديريةً

 .ًًكليةًالدراساتًالعليا.ًًجامعةًنايفًالعربيةًللعلومًاألمنية.ًًالرياض.ًًالسعودية.ماجستيرًغيرًمنشورة
.ًًدارًوائلًللنشر.ًًأمنًالحاسوبًوالمعلومات(.2001ًًالسرحان،ًسرحان،ًالمشهداني،ًمحمود.ًً) -

 عمان.ًًاألردن.
الدارًالجامعية.ًًالسكندرية.ًًًًمدخلًالنظم.ً-معلوماتًاإلداريةًنظمًال(.2000ًًسلطان،ًابراهيم.ًً) -

 مصر.
الخصائصًالسيكومتريةًألدواتًالقياسًفيًالبحوثًالنفسيةًوالتربويةً(.2006ًًالسيد،ًمحمدًحسن.ًً) -

 .ًكليةًالتربية.ًجامعةًالملكًسعود.ًالسعودية.SPSSباستخدامً
.ًًدارًصفاءًللنشر1ً.ًًطالحتيالًفيًقطاعًالتصالتإدارةًمخاطرً(.2009ًًالشبلي،ًهيثم.ًً) -

 والتوزيع.ًًعمان.ًًاألردن.
.ًًدارًصفاءًللنشر1ً.ًًطمقدمةًفيًنظمًالمعلوماتًاإلدارية(.2004ًًالشرمان،ًزيادًمحمد.ًً) -

 والتوزيع.ًًعمان.ًًاألردن.
مًالمعلوماتًاإلداريةً(.ًً"فاعليةًنظ2010.ًً)،ًعاشور،ًمحمدًعليالشقران،ًراميًابراهيمًعبدًالرحمن -

ةًنظرًوجهفيًالجامعاتًاألردنيةًالحكوميةًودورهاًفيًتحسينًاألداءًالمؤسسيًومقترحاتًللتطويرًمنً
 .88-58(:6ً)3ً.ًالمجلةًالعربيةًلضمانًجودةًالتعليمًالجامعيالقادةًواألكاديميين".ً

الةًدراسية".ًًحً-(.ًً"سياسةًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعات2013ً)ًً ،ًمحمودًحسن.الصاحب -
Cybrarians Journal(ًً:33ً.) 

.ًًدارًالمستقبلًللنشرًوالتوزيع.1ًًطًًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.(.2010ًًصالح،ًفاديًمحمد.ًً) -
 عمان.ًًاألردن.
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.1ًً.ًًطمقدمةًفيًنظمًالمعلوماتًاإلدارية(.2011ًًالطاهر،ًأسمهانًماجد،ًالخفاف،ًمهاًمهدي.ًً) -
 األردن.دارًوائلًللنشر.ًًعمان.ًً

ًنظمًالمعلوماتًالستراتيجية:(.2009ًًالخفاجي،ًنعمةًعباسًخضير.ًً)ًمحمد،ًالطائي،ًعبدًحسين -
 .ًًدارًالثقافةًللنشرًوالتوزيع.ًًعمان.ًًاألردن1.ًًطمنظورًالميزةًالتنافسية

.ًًدارًوائل1ً.ًًطنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمتقدمة(.2004ًًالطائي،ًمحمدًعبدًحسينًآلًفرج.ًً) -
 للنشرًوالتوزيع.ًًعمان.ًًاألردن.

.ًًدارًالحامدًللنشرًوالتوزيع.1ًً.ًطإدارةًتكنولوجياًالمعلومات(.2012ًًالطيطي،ًخضرًمصباح.ًً) -
 عمان.ًًاألردن.

(.ًً"التخطيطًالستراتيجيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًوأثرهًعلى2001ًعبدًالرحمن،ًعبدًالسالمًعارف.ًً) -
كليةًًً.رسالةًماجستيرًغيرًمنشورةلقطاعيًالبنوكًوالتأمينًفيًاألردن".ًًدراسةًتحليليةًً-تلكًالنظمً

 الدراساتًالعليا.ًًالجامعةًاألردنية.ًًاألردن.
دراسةًً-(.ًً"إدارةًاألزماتًونظمًالمعلوماتًالتأثيرًوالفاعلية2011ًعبدًالرزاق،ًمعتزًسلمان.ًً) -

مجلةًكليةًبغدادًللعلومًالًالعراقي".ًًًتطبيقيةًفيًعددًمنًالشركاتًالسياحيةًالمدرجةًفيًسوقًالم
 .165ً-143(:28ًً)1القتصادية.ًً

.ًًالجنادريةًللنشرًوالتوزيع.1ًً.ًًطمبادئًنظمًالمعلوماتًاإلدارية(.2013ًًعبدًربه،ًرائدًمحمد.ًً) -
 عمان.ًًاألردن.

فاعليةًنظمً(.ًً"البيئةًالمصرفيةًوأثرهاًعلىًكفاءةًًو2007عبداهلل،ًخالدًأمين،ًقطناني،ًخالد.ًً) -
ًالمجلةًاألردنيةًللعلومدراسةًتحليليةًعلىًالمصارفًالتجاريةًفيًاألردن".ًًً-المعلوماتًالمحاسبيةً

 .19-1(.1ًً)10التطبيقية.ًً
(.ًً"أثرًفاعليةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًعلىًأداءًالبنوكًالتجارية2010ًعبدويان،ًرافيًرعدًابراهيم.ًً) -

 جامعةًالشرقًاألوسطًللدراساتًالعليا.ًًعمان.ًًاألردن.ًًمنشورة.ًرسالةًماجستيرًغيراألردنية".ًً
مفهومهًوأدواتهًً-البحثًالعلمي(.2001ًكايد.ً)ً،وعبدًالحقً،عبدًالرحمنً،عبيدات،ًذوقانًوعدس -

 ..ًاألردنعمانً.ًدارًالفكرًللنشرًوالتوزيعً.وأساليبه
(.ًً"أثرًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًالمحوسبةًعلىًأداءًالعاملينًفي2009ًالعمري،ًأيمنًأحمدًإبراهيم.ًً) -

الجامعةًًا.ًكليةًالدراساتًالعلي .ًرسالةًماجستيرًغيرًمنشورةشركةًالتصالتًالفلسطينية".ًً
 فلسطين.ً.ًغزة.ًًاإلسالمية

حًتطبيقًأمنًالمعلوماتًفيًالمنظمات".ًًعواملًنجا(.ًً"2007العوضي،ًمريم،ًرينود،ًكارين.ًً) -
ًليبسون.ًًالبرتغالً.IADISً.169-176المؤتمرًالعالميً

(.ً"حالًأمنًالمعلوماتًفيًالمملكةًالعربية2012ًالغثبر،ًخالدًبنًسليمان،ًالصبيح،ًأملًناصر.ًً) -
 .205ً–189ً(:14ًمجلةًدراساتًالمعلومات.ً)السعودية".ًً
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.ًًمكتبة1ً.ًًطأمنًالمعلوماتًبلغةًميس رة(.2009ًًالغثبر،ًخالدًسليمان،ًالقحطاني،ًمحمدًعبداهلل.ًً) -
 الملكًفهدًالوطنية.ًًالرياض.ًًالسعودية.

(.ًً"قياسًالكفاءةًالنسبيةًللجامعاتًالحكوميةًبالمملكة2009ًفهمي،ًمحمدًشاملًبهاءًالدينًمصطفى.ًً) -
 .308-244(:1ً)1أمًالقرىًللعلومًالتربويةًوالنفسية".ًًمجلةًجامعةًالعربيةًالسعودية.ًً

دراسةًمسحيةًً-(.ًً"ًمهدداتًاألمنًالمعلوماتيًوسبلًمواجهتها2008ًالقحطاني،ًمنصورًبنًسعيد.ًً) -
رًغيرًرسالةًماجستيعلىًمنسوبيًمركزًالحاسبًاآلليًبالقواتًالبحريةًالملكيةًالسعوديةًبالرياض".ًً

 بيةًللعلومًاألمنية.ًًكليةًالدراساتًالعليا.ًًالرياض.ًًالسعودية..ًًجامعةًنايفًالعًرمنشورة
دراسةًحالةًعلىًشركةًفيًًً-(.ًً"ًقياسًكفاءةًسياساتًأمنًالمعلومات2011ًالقرشي،ًمحمد.ًً) -

 .ًًجامعةًستوكهولم.ًًستوكهولم.ًًالسويد.رسالةًماجستيرًغيرًمنشورةاإلماراتًالعربيةًًالمتحدة".ً
نظمًالمعلوماتًاإلداريةً(.2005ًًالقنديلجي،ًعامرًابراهيم،ًالجنابي،ًعالءًالدينًعبدًالقادر.ًً) -

 .ًًدارًالمسيرةًللنشرًوالتوزيعًوالطباعة.ًًعمان.ًًاألردن.1.ًًطوتكنولوجياًالمعلومات
ألساسيةًالمفاهيمًاً-نظمًالمعلوماتًاإلداريةً(.2003ًًالكردي،ًمنالًمحمد،ًالعبد،ًجاللًابراهيم.ًً) -

 .ًًدارًالجامعةًالجديدة.ًالسكندرية.ًًمصر.والتطبيقات
(.ًً"إدارةًأمنًالمعلوماتًكمدخلًاستراتيجيًلفاعليةًتطبيقًاإلدارة2013ًمحمدًحسن،ًعالءًالدين.ًً) -

ةً.ًًكليرسالةًماجستيرًغيرًمنشورةاللكترونيةًفيًالمؤسساتًالحكوميةًالعاملةًفيًقطاعًغزة".ًً
 الجامعةًالسالمية.ًًغزة.ًًفلسطين.ًالدراساتًالعليا.ً

(.ً"متطلباتًاستخدامًالتوقيعًاللكترونيًفيًإدارةًمراكزًتكنولوجياًالمعلومات2007ًالمصري،ًصالح.ً) -
الجامعةًًا.ًكليةًالدراساتًالعلي .ًرسالةًماجستيرًغيرًمنشورةً فيًالجامعاتًالفلسطينيةًفيًقطاعًغزة".

 فلسطين.ً.ًغزة.ًًاإلسالمية
ًطبيقاتًنظمًالمعلومات(.ًً"أثرًالعواملًالتنظيميةًوالتقنيةًفيًت2006الخصبة،ًمحمد.ًً)،ًزياد،ًالمعشر -

(:4ً)2ًالمجلةًاألردنيةًفيًإدارةًاألعمال:ًدراسةًتطبيقيةًفيًالقطاعًالمصرفيًاألردني".ًًاإلدارية:ً
487ً–ً509. 

.ًًالمكتبةًاألسسًوالمبادئً-يةًنظمًالمعلوماتًاإلداًر(.2002ًًالمغربي،ًعبدًالحميدًعبدًالفتاح.ًً) -
 العصريةًبالمنصورة.ًًالمنصورة.ًًمصر.

 ..ًدارًالمشرق.ًًبيروت.ًًلبنان17(.ًط2000).  المنجدًفيًاللغةًواإلعالم -
(.ًً"دراسةًعمليةًحولًأمنًالمعلوماتًفي2010ًنبي،ًعرفان،ًمرزا،ًعبدًالرحمن،ًالغثبر،ًخالد.ًً) -

 سعود.ًًمركزًالتميزًألمنًالمعلومات.ًًالسعودية.المنظماتًالسعودية".ًًجامعةًالملكً
.ًدارًالحامدًللنشرًوالتوزيع.ًًمنظورًإداريً–نظمًالمعلوماتًاإلداريةً(.2010ًالنجار،ًفايزًجمعة.ًً) -

 عمان.ًاألردن
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 تنتجها التي المعلومات جودة (.ًً"مدى2007وادي،ًرشديًعبدًاللطيف،ًغنيم،ًماهرًأحمدًمحمود.ًً) -
ً(:2ً)11ًمجلةًجامعةًاألقصى.ًًغزة".ًً بلدياتًمحافظات في المحوسبة إلداريةا المعلومات نظم
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 (1ملحق يقم )

 االستبانة النهائية
 بسم اهلل اليحمن اليحيم

ً
غااااااااازة -جااااااااااماااااااااعاااااااااة األز ااااااااار   

 عاااااامااااااادة الاااااادراسااااااااااااات الااااااعاااااالاااااايااااااا
 كااالااايااااة االقاااتصاااااااااااد والاااعااالاااوم اإلداريااااة
 قسااااااااااااااااااام  دارة األعاااااااااااااماااااااااااااال
 

 

 ويعاكم ،،، حفظكم اهلل    الساادة األياضل العاملون ي  الجامعات 

 السالم عليكم ويحمة اهلل وبيكاته ،،،
 

 قائمة استقصاءالموضوع: 

ًتتشرفًالباحثةًأنًتضعًبينًأيديكمًاستبانةًإلجراءًبحثًبعنوان:

سياسات أمن المعلومات وعالقتها بفاعلية نظم المعلومات اإلادايية ي  الجامعات الفلسطينية ي  قطاع "
ً"غزة

غزة.ًيشتملًمجتمعًالبحثًً-وذلكًاستكمالًلمتطلباتًالحصولًعلىًدرجةًالماجستيرًفيًإدارةًاألعمالًمنًجامعةًاألزهرً
المعلومات،ًباإلضافةًللعاملينًلعاملينجميعًا ةًأثناءًعملهمًاإلداريًنظمًالمعلوماتيستخدمونًالذينًًفيًوحداتًومراكزًتكنولوجيًا

لذاًأرجوًالتكرمًمنًسيادتكمًبقراءةًكلًعبارةًمنًعباراتًالستبانة،ًثمًوضعًاليوميًفيًالعماداتًوالدوائرًاإلداريةًفيًالجامعة.ً
فيًالخانةًالتيًتمث لًوجهةًنظركمًنحوًماًهوًقائمًبالفعلًوفقًتدر جًخماسيً)موافقًبشدة،ًموافق،ًمحايد،ًغيرً)×(ًعالمةً

  مع العلم بأنفق،ًغيرًموافقًبشدة(.ًعلماًبأنًإجاباتكمًسيتمًمعالجتهاًبسريةًتامةًوألغراضًالبحثًالعلميًفقط.ًموا

مجموعة اإلجراءات والقواعد األمنية التي تساهم في تعريف المستخدمين بمسؤولياتهم وواجباتهم هيًً:أمن المعلوماتًسياسات

 لضمان أمن وحماية المعلومات في المؤسسات.

ًنشكرًلكمًتعاونكم،ًونؤكدًلكمًأنًإلجاباتكمًتأثيراًمهماًفيًدقةًالنتائجًوتحقيقًأهدافًالبحث.

 وتفضلوا بقبول يائق االحتيام والتقاديي،،،

 البــــاحـــــــثــــة: آن سعياد ابياهيم عباد الواحاد             
 ann.s.eit@gmail.comالبيياد االلكتيون :  
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ً(:xالبديلًالمناسبًلكلًعبارةًمنًالعباراتًالتاليةًوذلكًبوضعًإشارةً)يرجىًالتكر مًباختيارً

 البيانات الشخصيةالقسم األول: 

 مكان العمل .1
ًًًغزةً–الجامعةًاإلسالمية ًًغزةً-جامعةًاألزهرًًًقطاعًغزةً-فروعًجامعةًالقدسًالمفتوحة
 الجنس .2

 ًذكر  ًأنثى
 العمي .3
ً20ًًًسنة30ًسنةًإلىًأقلًمنً30ًًسنة40ًًسنةًإلىًأقلًمن ً
ً40ًًسنة50ًًسنةًإلىًأقلًمن  ً50ًسنةًفأكثر 
 المسمى الوظيف  )اختي اجابة واحادة من يضلك( .4
ًًعميدًًمديرً/ًمساعدًمديرًًرئيسًقسم
ًإداري ًمبرمجً/ًمصمم ًً:)أخرىً)الرجاءًالتحديد------------ً
 عاداد سنوات الخبية ي  مجال العمل الحال  .5
ًًًسنوات5ًأقلًمنً5ًًًسنوات10ًأقلًمنًً-سنوات
ً10ًًسنة15ًأقلًمنًً-سنوات ً15ًسنةًفأكثر 
 المؤهل العلم  .6
ًًدكتوراهًًماجستيرًًبكالوريوس
ًًدبلومًمتوسطًً:)غيرًذلكً)الرجاءًالتحديد-------------ً
 التخصص العلم  .7
ًًًهندسةًحاسوبً/ًتكنولوجياًمعلوماتً/ًعلومًحاسوبًًإدارةًأعمال
ًًمحاسبة ًً:)غيرًذلكً)الرجاءًالتحديد------------- 
 الادويات التادييبية الت  حصلت عليها ي  مجال أمن المعلومات .8
ًلًيوجد ً1ً-ً3ًدورات ً4ًدوراتًفأكثر 
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 البحثمجاالت القسم الثان : 

 أمن المعلوماتسياسات 

موايق  ادعم اإلاداية العليا  م.
غيي  محاياد موايق بشادة

 موايق
غيي موايق 

 بشادة
ًًًًًًتدركًاإلدارةًالعلياًفيًالجامعةًأهميةًسياساتًأمنًالمعلومات.ً .1
ًًًًًً تدعمًاإلدارةًالعلياًتطبيقًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعة.ً .2
ًًًًًًمتخصصةًبأمنًالمعلوماتًفيًالجامعة.تدعمًاإلدارةًالعلياًوجودًدائرةًً .3
ًًًًًًتهتمًاإلدارةًالعلياًبتعيينًمتخصصونًبأمنًالمعلوماتًفيًالجامعة.ً .4
ًًًًًًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًمكتوبةًومعتمدةًمنًاإلدارةًالعليا.ً .5
ًًًًًًتهتمًاإلدارةًالعلياًبتوزيعًسياساتًأمنًالمعلوماتًعلىًالعاملين.ً .6

7. ً
ًمعًًتعطي ًبالمقارنة ًالمعلومات ًأمن ًلسياسات ًأولوية ًالعليا اإلدارة

ًالسياساتًاألخرى.
ًًًًً

8. ً
ًأمنً ًسياسات ًوتطبيق ًإلعداد ًالالزمة ًالميزانية ًالعليا ًاإلدارة توف ر

ًالمعلوماتًفيًالجامعة.
ًًًًً

موايق  تقاديي مخاطي أمن المعلومات م.
غيي  محاياد موايق بشادة

 موايق
غيي موايق 

 بشادة

1. ً
ًلهاً ًتتعرض ًأن ًيمكن ًالتي ًالمخاطر ًدوري ًبشكل ًالجامعة تحدد

ًمعلوماتها.
ًًًًً

2. ً
ًتعرضً ًمستوى ًمن ًتحد ًالتي ًالحتياطية ًالتدابير ًالجامعة تضع

ًمعلوماتهاًللخطر.
ًًًًً

3. ً
يوجدًلدىًالجامعةًآلياتًمناسبةًلمنعًعملياتًالوصولًغيرًالشرعيةً

ًًًًًً)غيرًالمرخصًبها(ًللبياناتًبواسطةًالعاملين.

4. ً
دةً ًالمتعم  ًاإلدخال ًعمليات ًلمنع ًمناسبة ًآليات ًالجامعة ًلدى يتوفر

ًللبياناتًغيرًالسليمةًبواسطةًالعاملين.
ًًًًً

5. ً
تقومًالجامعةًبتحديثًطرقًحمايةًمعلوماتهاًتبعاًللتغيراتًالحاصلةًفيً

ًبيئةًالتكنولوجيا.
ًًًًً

6. ً
ًالمعلوماتأعرفًاإلجراءاتًالتيًيجبًأنًأتبعهاًلتفاديًمخاطرًأمنً

ًفيًالجامعة.
ًًًًً

تتناسبًسياساتًأمنًالمعلوماتًمعًالمخاطرًالتيًيمكنًأنًتتعرضًً .7
ًلهاًالمعلوماتًفيًالجامعة.

ًًًًً

8. ً
يساعدًوجودًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًتخفيضًالمخاطرًالتيًيمكنً

ًأنًتتعرضًلهاًالمعلوماتًفيًالجامعةًللحدًاألدنى.
ًًًًً
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 بسياسات أمن المعلوماتالتادييب والتوعية  م.
موايق 
 بشادة

غيي  محاياد موايق
 موايق

غيي موايق 
 بشادة

ًًًًًًتصدرًالجامعةًنشراتًتثقيفيةًدوريةًعنًأهميةًأمنًالمعلومات.ً .1
ًمعرفةًبسياساتًأمنًالمعلوماتًالموجودةًفيًالجامعة.ً .2 ًًًًًًلديَّ
ًًًًًًم.الفهأعتبرًأنًسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًالجامعةًواضحةًوسهلةًً .3

ًالمعلوماتًفيًالجامعةًً .4 ًالعاملينًبسياساتًأمن برامجًتدريبًوتوعية
ًدائمةًومستمرة.

ًًًًً

5. ً
تنف ذًالجامعةًمحاضراتًتدريبًوتوعيةًإلزاميةًللعاملينًحولًسياساتً

ًأمنًالمعلومات.
ًًًًً

ًًًًًًتوف رًالجامعةًميزانيةًلتدريبًوتوعيةًالعاملينًبسياساتًأمنًالمعلومات.ً .6

7. ً
حًبرامجًالتدريبًوالتوعيةًنتائجًمخالفتيًلسياساتًأمنًالمعلوماتً توض 

ًفيًالجامعة.
ًًًًً

يتوافقًمضمونًومحتوىًالبرامجًالتدريبيةًالخاصةًبأمنًالمعلوماتًمعًً .8
ًبيئةًومتطلباتًعملًالجامعة.

ًًًًً

موايق  ييض تنفيذ سياسات أمن المعلومات م.
 بشادة

غيي  محاياد موايق
 موايق

موايق غيي 
 بشادة

ًاللتزامًبتطبيقًسياساتًأمنًالمعلومات.ً .1 ًًًًًًتفرضًالجامعةًعليَّ

2. ً
ترجعًالجامعةًإلىًسياساتًأمنًالمعلوماتًعندًحدوثًاختراقاتًأمنيةً

ًفيًمعلوماتها.
ًًًًً

ًًًًًًتتابعًالجامعةًالتزاميًبتطبيقًسياساتًأمنًالمعلومات.ً .3
ًًًًًًأمنًالمعلومات.ًتعاقبنيًالجامعةًفيًحالًمخالفتيًلسياساتً .4

5. ً
تعتبرًالجامعةًأنًاللتزامًبسياساتًأمنًالمعلوماتًمنًأهمًالعواملًفيً

ًتقييمًأدائي.
ًًًًً

ًًًًًً.أنف ذًسياساتًأمنًالمعلوماتًبتطبيقًقراراتًإداريةً .6

7. ً
ً)تغييرً ًمثل ًسياساتًأمنًالمعلوماتًبتطبيقًتعليماتًالكترونية أنف ذ

ًكلمةًسرًحسابهم(.
ًًًًً

 مياجعة وتحاديث سياسات أمن المعلومات م.
موايق 
 محاياد موايق بشادة

غيي 
 موايق

غيي موايق 
 بشادة

1. ً
عنًمراجعةًسياساتًأمنًالمعلوماتً ومعروفةًمسئولًة يوجدًجهةًمحددًة

ًفيًالجامعةًوتحديثها.
ًًًًً

ًًًًًًتقومًالجامعةًبمراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلوماتًبشكلًدوري.ً .2

3. ً
بتحديثًسياساتًأمنًالمعلوماتًتبعاًللتطوراتًوالتغيراتًتقومًالجامعةً

ًالتكنولوجيةًالعالمية.
ًًًًً
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4. ً
ًعلىًسياساتًأمنً ًباستمرارًعلىًأيًتحديثًيطرأ ت طلعنيًالجامعة

ًًًًًًالمعلومات.

ًًًًًًت شركنيًالجامعةًفيًعمليةًمراجعةًوتحديثًسياساتًأمنًالمعلومات.ً .5
ًياعلية نظم المعلومات اإلادايية

موايق  ياعلية نظم المعلومات اإلادايية م.
غيي  محاياد موايق بشادة

 موايق
غيي موايق 

 بشادة

1. ً
تتوفرًالوسائلًالكافيةًلحمايةًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًمنً

ًالتلفًأوًالتخريب.
ًًًًً

2. ً
تحتويًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًعلىًمميزاتًتعملًعلىً

ًاألخطاء.ًحمايةًالمعلوماتًوتقليل
ًًًًً

3. ً
ًاثباتً ًعلى ًالجامعة ًفي ًاإلدارية ًالمعلومات ًنظم ًلدى ًالقدرة تتوفر

ًالتصرفاتًالخاصةًبتهديدًأوًتسريبًالمعلومات.
ًًًًً

ًًًًًًتقدمًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًمعلوماتًآمنةًودقيقة.ً .4

5. ً
ًوتلبيً ًمالئمة ًمعلومات ًالجامعة ًفي ًاإلدارية ًالمعلومات ًنظم توفر

ًمتطلباتًالعمل.
ًًًًً

6. ً
ًفيً ًالعمل ًانتاجية ًمن ًالجامعة ًفي ًاإلدارية ًالمعلومات ًنظم تحس ن

ًًًًًًالجامعة.

7. ً
توفرًنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعةًالمعلوماتًالالزمةًفيًالزمنً

ًوالوقتًالمناسبين.
ًًًًً

8. ً
تدرسًالجامعةًحالتًالختراقًأوًالتسريبًالتيًتتمًفيًنظمًمعلوماتهاً

ًاإلداريةًوتستفيدًمنها.
ًًًًً

9. ً
تتخذًالجامعةًالعقوباتًالرادعةًبحقًمنًيسر بًأوًيصلًإلىًمعلوماتً

ًغيرًمخولًلهًالوصولًإليهاًفيًنظمًالمعلوماتًاإلدارية.
ًًًًً

ًحسبًً .10 ًاإلدارية ًالمعلومات ًلنظم ًالدخول ًصالحيات ًالجامعة تعطي
ًالمستوىًاإلداري.

ًًًًً

ًًًًًًمستمر.ً بشكل المعلوماتًاإلداريةًوصيانتهانظمً تقومًالجامعةًبتحديثً .11
ًًًًًًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعة. مستقلة دائرة توجدً .12
ًًًًًًالفنيًلنظمًالمعلوماتًاإلداريةًفيًالجامعة. للدعم مركز يوجدً .13

ً
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 (2)ملحق يقم 
 قائمة بأسماء المحكمين

 

 الجهة الت  يتبعها اسم المحكم م.

ًغزةً-جامعةًاألزهرًًساميًأبوًناصرأ.ًد.ًً .1
ًغزةً-جامعةًاألزهرًًد.ًإيهابًزقوتً .2
ًغزةً-جامعةًالقدسًالمفتوحةًًد.ًجاللًشباتً .3
ًغزةً-جامعةًاألزهرًًد.ًخليلًماضيً .4
ًغزةً-الجامعةًاإلسالميةًًد.ًساميًأبوًالروسً .5
ًغزةً-جامعةًاألزهرًًد.ًشاديًالتلبانيً .6
ًغزةً-ًجامعةًفلسطينًد.ًعصامًالبحيصي  .7
ًغزةشمالًً–جامعةًالقدسًالمفتوحةًًد.ًمحمدًأبوًالجبينً .8
ًغزةً-جامعةًاألزهرًًد.ًمحمدًفارسً .9
ًغزةً-جامعةًاألزهرًًد.ًمؤمنًالحنجوريً .10
ًغزةً-جامعةًاألزهرًًد.ًنهايةًالتلبانيً .11
ًغزة - الجامعةًاإلسالميةًد.ًوسيمًالهابيلً .12
ًغزةً-جامعةًاألزهرًًد.ًوفيقًاألغاً .13
ًغزةً-الجامعةًاإلسالميةًًيوسفًبحرد.ًً .14

ً*ًتمًترتيبًاألسماءًأبجدياًا
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 (3ملحق يقم )
 للجامعة اإلسالمية كتب تسهيل المهمة
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 (4ملحق يقم )
 كتب تسهيل المهمة لجامعة األزهي
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 (5ملحق يقم )
 قطاع غزة –كتب تسهيل المهمة لجامعة القادس المفتوحة 
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 (6ملحق يقم )

 هيكليات الجامعات ووحادات / مياكز تكنولوجيا المعلومات
 

  )أ - 6(ق ملح
 هيكلية الجامعة اإلسالمية 
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 هيكلية إاداية شئون تكنولوجيا المعلومات بالجامعة اإلسالمية
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 )ب -6(ملحق 

 هيكلية جامعة األزهي  
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 )ج - 6(ملحق 

 المفتوحةهيكلية جامعة القادس  
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 بجامعة القادس المفتوحة(ICTC) هيكلية ميكز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
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