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ه حيثما  استثناء ما تمت اإلشارة إل ه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهد الخاص،  أن ما اشتملت عل أقر 
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ة. م ة من األكاد تو ة م موافقة رسم   النشر إال 
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  اإلهداء
   

ك فلسطينتستح منَّ  إلى ما ة ... إل ل التضح   ا 
م شهداء إلى من بذلوا   نا األبراردماءهم وأرواحهم ... إل

ك والد الحبيبعلى رؤوسنا  ، أدامه الله تاجاً إلى من علمني معاني الرجولة   ... إل
ك أمي  ان، وهي بلسم الشفاءأرضعتنا الحب والحنإلى من    الحنونة... إل

ني أفراحي وأحزاني،  اةإلى من تشار ض الح ك زوجتي  ن    الُمخلصة... إل
م إخواني وأختي اة ... إل   إلى من هم سند وعضد في هذه الح

موعطا ُجْوِدِهمي بإلى من أكرمون   زوجتي والدا ائهم ... إل
ك د. عبد ا   لغني مشتهىإلى رفي الدرب وصدي العمر ... إل

م زمالء العمل ة... إل ة إلى أسرتي الثان   في وزارة الداخل
ل من    ... النور أسهم في إتمام هذه الرسالة لكي تر إلى 

ارات قرأ هذه الع ل من    ...إلى 
عاً  م جم   ... إل

هالمتواضع، ُأهد هذا الجهد     ... الذ اسأل الله تعالى أن ُينتفع 



  ج

ر وتقدير  ش
ه، مل ًا ف ار ًا م ثيرًا طي ء السماوات واألرض وما فيهن، الحمد لله رب العالمين حمدًا 

ًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا،  شرًا ونذيرًا، وداع ًا وُم عثه الله هاد والصالة والسالم على من 
عد ... ثيرًا، أما  مًا  ه وسلم تسل ه وعلى آله وصح   محمدًا صلى الله عل

رَ  "َوَمنفامتثاًال لقوله تعالى:  رُ  َفِإنََّما َشَ عد إتمام 40(النمل:  ِسِه"ِلَنفْ  َْشُ سعدني  )، فإنه ل
ه فإنني أخص  الفضل لذو دراستي التي أنعمها الله عز وجل عليَّ وأكرمني بإنجازها، وٕاقرارًا 

ر  ر الله تعالى وحمدهالش ة اإلدارة  عد ش م ميتنا الغراء، أكاد على هذه النعمة، أكاد
ا منارة العلم والم اسة للدراسات الُعل ل األساتذة األفاضل الذين جادوا وأفاضوا عليَّ والس عرفة، و

مان برهومعلمهم، وعلى رأسهم أستاذ الفاضل الُمشرف على رسالتي  تور توفي سل  الد
ه  ح ة، فأسأل الله تعالى أن يوفقه لما  الجامعة اإلسالم ا المعلومات  ة تكنولوج ل األستاذ في 

جزه عنا خيرًا. رضاه و   و
سر  مين، لما قدموه من جهد ووقت في ما و ر واالمتنان إلى السادة المح الش ني أن أتقدم 

حة ومعونة، أو أسهم في إنجاز  ل من أسد إليَّ مشورة أو قدم لي نص انة، وٕالى  م االست تح
م المدهون هذا العمل، وَأُخص في هذا المقام  تور محمد إبراه ة اإلدارة الد م س أكاد ، رئ

اسة لل ا، ووالس امل أحمد أبو ماضيدراسات العل تور  ة واألمن الد يل وزارة الداخل ، و
تور نبيل عبد اللوحو الوطني،  ر للتدرب العامة اإلدارة عام مدير، الد في ديوان  والتطو

من محمود األشقرالموظفين العام، و تور أ ، األستاذ المساعد في جامعة األقصى، الد
تور نهاد عبد الفتاح و ةالد ، األخ ممدوح محمد شمالي، األستاذ في جامعة فلسطين، وبدر

ة واألمن الوطني، و ر اإلدار بوزارة الداخل اسم محمود من دائرة التدرب والتطو األخ 
ي ر الجنو فوتني أن أش قة، وال  ة الشق  األخ محمد غانم الجاجة، من جمهورة مصر العر

  على جهوده الكرمة في هذه الرسالة.
أخيرًا فإنني ال أدعي الكمال في هذا العمل المتواضع، فحسبي أنني حاولت واجتهدت، و   

ان من نقص أو تقصير؛ فهو من نفسي، وما  ؛ فهو من الله عز وجل، وٕان  ان من توفي فإن 
ه أنيب، إنه نعم المولى ونعم النصير. لت وٕال ه تو الله عل قي إال    توف



  د

ز األمن "ممارسة العاملين في حقل المعلوم ات المهنة ودورها في تعز ات ألخالق
ة واألمن الوطني    قطاع غزة"الش المدني  –المعلوماتي، دراسة حالة/ وزارة الداخل

  

احث/ أشرف فهمي مشتهى   إعداد ال
  

 ملخص الدراسة
ات المهنة التعرف إهدفت الدراسة  لى دور ممارسة العاملين في حقل المعلومات ألخالق

ة واألمن الوطني الش المدني في تعزز األم غزة.  قطاعن المعلوماتي، وذلك في وزارة الداخل
ونها  ة هذه الدراسة في  ة على المستو المحلي والعريأول تكمن أهم م في حدود  دراسة أكاد

احث ات المهنة للعاملين في حقل المعلومات ايجره، علم ال ، احث فلسطيني في مجال أخالق
ومة مستو  على القرار صناع لد مهماً  موضوعها ون كَ لِ إضافة  ة  الح  غزة قطاعالفلسطين
ة وزارة مستو  وعلى ،عموماً  ل الوطني واألمن الداخل   .خاص ش

انة من الدراسة  الهدفلتحقي  احث "المنهج الوصفي التحليلي"، واعتمد االست استخدم ال
ن أداة للدراسة، ُمستخدمًا أسلوب "الحصر الشامل" ال ستطالع آراء عينة الدراسة، وقد َتَكوَّ

ة الُمختلفة  ات اإلشراف ع الموظفين العاملين في الوزارة ذو المستو مجتمع الدراسة من جم
ة استرداد (247) موظفًا، وقد تم استرداد (256وعددهم ( انة بنس استخدم  تم، و )%96.5) است

ات عينةلتحليل  SPSSالتحليل اإلحصائي برنامج    الدراسة. محتو
  

  وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها:
ات واقع توفر -  ة وزارة في مهنة المعلومات أخالق  المدني الش – الوطني واألمن الداخل

ة غزة قطاع  .)%71.93( بِــ  ُتقدر بيرة بنس
ة وزارةفي  المعلوماتي األمن إجراءات توفر -   المدني الش – الوطني واألمن الداخل

ة غزة قطاع  .)%68.06( بِــ  ُتقدر بيرة بنس
ة داللة ذات عالقة توجد -   العاملين ممارسة بين α ≤ 0.05 داللة مستو  عند إحصائ

ات المعلومات حقل في  .المعلوماتي األمن وتعزز المهنة ألخالق
  



  ه

ات من أهمها:   وقدمت الدراسة مجموعة من التوص
ة التشرعات وتطبي َسن -  ة والحاضنة البيئة توفر التي زمة،الال القانون ة المناس  لحما

ة األنظمة م التي التشرعات لَسن إضافة عليها، العمل يتم التي المعلومات  من ُتَجرِّ
ة الجرائم لمواجهة وذلك الجرائم، تلك ومرتكبي القوانين تلك ُيخالف  .المعلومات

ة مناهج استحداث -  م مناهج ضمن من دراس م المختلفة همراحل العام التعل  والتعل
م تختص الجامعي، ات بتعل ات استخدام أخالق  المعلومات مع والتعامل الحديثة التقن

ل  .خاص ش
ات الخاص السلوك لقواعد مدونة وضع ضرورة -   ،)Code of Ethics( المهنة أخالق

الع ع واطِّ  .بها العمل على وٕالزامهم عليها المعلومات حقل في للعاملين جم
اسات خاصة مدونة دادإع ضرورة -  مها المعلوماتي، لألمن العامة الس  على وتعم

قها، الموظفين  الموظف تنفيذ عند القانوني المرجع المدونة هذه تكون  حيث وتطب
ة لمهامه ف ات الوظ ة والمسؤول  .منه المطلو
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The practice of the workers in the information field to the 
ethics of the profession, and its role in promoting 

information security 
Case study\ Ministry of Interior & National Security - Civil 

department, Gaza Strip 
  

  Prepared by the researcher/ Ashraf Fahmi Mushtaha 
 

Abstract 
 

This study aimed to identify the practice of the workers in the 
information field to the ethics of the profession, and its role in promoting 
information security, in the Ministry of Interior and National Security – 
Civil department, in Gaza Strip. To achieve this purpose, the researcher 
used "descriptive analytical approach," and adopted the questionnaire as 
a tool for the study, using the methodology of "comprehensive 
enumeration" to explore the study sample views, and the community of 
the study is all the staff working in the ministry with different 
supervisory levels, (256) questionnaires were distributed, (247) 
questionnaire has been retrieved by recovery rate (96.5%).  
 

The study concludes several results, most important are the 
following: 

-Availability of the reality of ethics information at the Ministry of 
Interior and National Security - Civil department in the Gaza Strip 
by a large proportion estimated (71.93%). 
 

- Availability informational security procedures at the Ministry of 
Interior and National Security - Civil department in the Gaza Strip 
by a large proportion estimated (68.06%). 
 

- There is a statistically significant relationship at the level of 
significance α ≤ 0.05 between the practice of workers in the 
information field of the ethics of the profession and enhance 
information security. 
 
 
 



  ز

The study recommends promoting the following: 
- Enactment and enforcement of necessary legislation, which 
provides the environment and appropriate foster to protect the 
informational systems that used for working on it, in addition to 
enact legislation that criminalizing the violation of such laws and 
the perpetrators of such crimes, to face the IT crimes. 
 - Develop a curricula within the general education curriculum at 
the various stages of university education, specializes in teaching 
the ethics of usage of modern techniques and dealing with 
information in particular. 
  - The necessity to develop a code of ethics of the profession's 
behavior, and share it with all of the workers in the field of 
information and encouraging them to work out. 
 - The necessity to set up code for information security policies, 
and circulate it to the employees to implement it, this code will be 
the legal reference when the employee's implementing their job 
duties and responsibilities required of him. 
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ات   جدول المحتو
  رقم الصفحة  الموضوع

ة ة قرآن   أ  آ
  ب  اإلهداء

ر والتقدير   ج  الش
ة اللغة العر   د  ُملخص الرسالة 

اللغة اإلنجليزة    و  Abstractُملخض الرسالة 
ات   ح  جدول المحتو

  م  قائمة الجداول
ال   ع  قائمة األش
  ف  قائمة المالح

  الفصل األول/ اإلطار العام للدراسة
  2  الُمقدمة 1.1
لة الدراسة 2.1   5  مش
  6  أهداف الدراسة 3.1
ة الدراسة 4.1   6  أهم
ات الدراسة 5.1   7  فرض
  7  نموذج الدراسة 6.1
  8  حدود الدراسة 7.1
  8  مصطلحات الدراسة 8.1

  للدراسة النظر الفصل الثاني/ اإلطار 
حث األول   عصر المعلومات واألمن القومي/ الم

  15  علومات وأهميتها في العصر الحديثالم 1.1.2
  15  تمهيد 1.1.1.2        
  17  خصائص أمن المعلومات 2.1.1.2        
  19  مرتكزات أمن المعلومات 3.1.1.2        
  20  التصنيف األمني للمعلومات 4.1.1.2        



  ط

حث األول/ عصر المعلومات واألمن القومي ع: الم   تا
ةته 5.1.1.2           22  ديدات ومخاطر األنظمة اإللكترون
األمن المعلوماتي 2.1.2   25  األمن القومي وعالقته 
  25  مفهوم األمن القومي 1.2.1.2        
عاد األمن القومي 2.2.1.2           27  أ
ائز األمن القومي 3.2.1.2           28  ر
ات األمن القومي 4.2.1.2           29  مستو
المعلومات 5.2.1.2           29  األمن القومي وعالقته 

ات المهنة لد العاملين في حقل المعلومات أخالق ة االلتزام  حث الثاني/ أهم   الم
ات المهنة وأهميتها 1.2.2   39  تعرف أخالق
ات المهنة 1.1.2.2           39  مفهوم أخالق
ة في المؤسس 2.1.2.2         ة تطبي الُنُظم األخالق   41  اتأهم
ة 2.2.2 ات المهنة في الشرعة اإلسالم   43  أخالق
مان 1.2.2.2         اإل   43  عالقة األخالق 
األخالق 2.2.2.2         ة العمل  ة على أهم   44  أدلة شرع
  45  مفهوم المهنة في اإلسالم 3.2.2.2        
ة 3.2.2 ة من وجهة نظر شرع   46  األخالق المهن
ة 1.3.2.2           46  أهم األخالق المهن
ة  2.3.2.2         ة في اإلسالمالصفات الُخلق   47  الواج

حث الثالث/ محددات التأثير على العاملين في حقل المعلومات   الم
  51  االلتزام الديني واألخالقي وتأثيرهما على العاملين 1.3.2
  51  الدين اإلسالمي مصدر األخالق 1.1.3.2        
ة وأهميتها 2.1.3.2         م األخالق المهن   52  تقو
ة الميثاق األخالقي  3.1.3.2           Code of Ethics 54أهم
ة وتطبي القوانين واللوائح وتأثيرهم على العاملين في  2.3.2 اإلدارة األخالق

  56  حقل المعلومات
األخالق 1.2.3.2           56  اإلدارة 
ات اإلدارة 2.2.3.2           57  ُأسس نظام أخالق



  ي

حث الثالث/ محددات التأثير على العاملين في حقل المعلومات ع الم   تا
ة 3.2.3.2           59  مميزات المنظمات ذات اإلدارة األخالق
ة 4.2.3.2           60  مواصفات المنظمات ذات اإلدارة األخالق
افآت وت 3.3.2   61  أثيرهم على العاملين في حقل المعلوماتالحوافز والم
افآت والحوافز 1.3.3.2           61  مفهوم الم
افآت والحوافز 2.3.3.2         اسات منح الم   62  س
ة السائدة وتأثيرهم على العاملين في  4.3.2 ة واالجتماع األوضاع االقتصاد

  63  حقل المعلومات
ة على العاملينتأثير األوضاع االق 1.4.3.2           63  تصاد
ة على العاملين 2.4.3.2           65  تأثير األوضاع االجتماع

العمل في مجال المعلومات ات المهنة الخاصة  ع/ أخالق حث الرا   الم
ة ومظاهر خطورتها المعاصرة 1.4.2 ة المعلومات اإللكترون   69  أهم
ة 1.1.4.2         ة المعلومات اإللكترون   69 أهم
ة االنترنت 2.1.4.2           70  نشأة ش
م حديثة في عصر المعلومات 3.1.4.2           71  مفاه
ة 2.4.2 ة والتشرعات القانون   76  الجرائم اإللكترون
فات جرائم الحاسوب 1.2.4.2           76  تصن
ة 2.2.4.2           77  آثار الجرائم اإللكترون
ةنماذج من التش 3.2.4.2         الجرائم اإللكترون ة الخاصة    78  رعات القانون
ة 3.4.2 ات المهنة للعاملين في حقل المعلومات اإللكترون   82  أخالق
ة 1.3.4.2         ات العمل في حقل المعلومات اإللكترون   83  أخالق
ة الشائعة 2.3.4.2         الت اإللكترون   84  المش

ة و  حث الخامس/ وزارة الداخل   الواقع اإللكتروني –األمن الوطني الم
ة واألمن الوطني 1.5.2   89  نبذة عن وزارة الداخل
ة واألمن الوطني 1.1.5.2           90  رسالة وزارة الداخل
ة واألمن الوطني 2.1.5.2         ة وزارة الداخل   90  رؤ
ة واألمن الوطني 3.1.5.2         م وزارة الداخل   91  ِق
ة واألمن الوطني 4.1.5.2         ات وزارة الداخل   91  غا



  ك

ة واألمن الوطني  حث الخامس/ وزارة الداخل ع الم   الواقع اإللكتروني –تا
ة واألمن الوطني  5.1.5.2         ة العامة لوزارة الداخل ل الش  –اله
  92  المدني
  96  اإلدارة العامة للحاسوب وُنُظم المعلومات 2.5.2
ةاألنظم 3.5.2 ة لد إدارات وزارة الداخل   97  ة المحوس

قة   الفصل الثالث/ الدراسات السا
ة 1.3   103  الدراسات الفلسطين
ة 2.3   106  الدراسات العر
ة 3.3   111  الدراسات األجنب
ة 4.3 حث   114  الفجوة ال

ة واإلجراءات ع/ المنهج   الفصل الرا
  117  مقدمة 1.4
  117  منهج الدراسة 2.4
  118  مجتمع الدراسة 3.4
  118  عينة الدراسة 4.4
  119  أداة الدراسة 5.4
انة 6.4   120  خطوات بناء االست
انة 7.4   121  صدق االست
انة 8.4 ات االست   126  ث
ة الُمستخدمة 9.4   127  األساليب اإلحصائ

ات ار الفرض انات واخت   الفصل الخامس/ تحليل الب
ةالوصف اإلحصائي لعينة الدرا 1.5 انات الشخص   130  سة وف الب
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  المقدمة: 1.1
م الزمن ذمن شر في تطوره من الصيد وجمع الثمار، إلى الزراعة  ارتقى، قد المجتمع ال

ة، حتى وصل في أواخر القرن العشرن إلى الثورة ف ةالثورة الصناع ة التقن  ، وُالحَ المعلومات
قة ل مرحلة من المراحل السا عتمد عليها المجتمع تزداد مع تطوره في   ،أن المعلومات التي 

ة في تغيير المجتمع وازدهار األمم التي أخذت  ة هي حجر الزاو انت الثورة الصناع ما  و
ة فإن ابناصيتها،  ن أكثر عظمةان لها لثورة المعلومات   .األثر نفسه إن لم 

  

ح هذا األقد و  اد نجد مجاًال من مجاالت مر أص ه اثنان، فال ن واقعًا ال يختلف عل
ل  ش ة الضخمة، والذ ساعدها  اة المختلفة إال وقد اعتمد على هذه الثورة المعلومات  َجِليالح

ة، وخاصة في مجال ا االتصاالت  يوواضح التطور الكبير والمتسارع في مجال التقن وتكنولوج
ادل المعلومات اساعد انذلال ،المعلومات ة على ت الها المختلفة خاصة اإللكترون منها  أش

ل سهل    .وآنيش
  

ست القوة، بل القوة في التَ "و ن من الحصول على أجزائها ُّ مَ المعلومات وحدها ل
ة المعلومات الحاسوب  :مثل ،ومعالجتها واسترجاعها، وذلك بإجادة استعمال أدوات تقن

ات واإلنترنت وأجهزة االتصاالت الحديثة ذلك االهتمام  ،والبرمج ات وحدها ال تكفي، بل  والتقن
ة  أهم شر متمثًال في العمالء والمهندسين والتقنيين، ووعي المجتمع  العنصر ال العلم و

اسات والتشرعات الال زمة وتبني التحول إلى مجتمع معلوماتي، ووعي صانعي القرار بوضع الس
ة التحول   .)8 :2002(أحمد،  "عمل

  

ان من ال ان ضرورةو ة الالزمة للحفا على تلك األمن و العمل على توفير  م الحما
ة ُعتبر األمن  خاصة وأنمصادرها، الحفا على المعلومات و  النس "الهاجس األول واألخير 

ن اال م ة التي ال  يزة األساس  ،ستغناء عنها أو التقليل من شأنهالكل األمم والشعوب، وهو الر
ضًا  عني أ عني انتشار الفوضى واتساع نطاق الجرمة فحسب، إنما  ذلك أن انعدام األمن ال 
اة التي يتطلع إليها ش في طمأنينة واستقرار، وفقدانه لكل مقومات الح  "حرمان اإلنسان من الع

عي،  اس هذا )2 :2013(السب ة انع اً  األمر، وذلك الحتمال على األمن القومي أو الوطني  سل
  أل دولة في حال تم إساءة استغاللها.
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وهو مفهوم  ،من أشمل صور األمن وأبرزها "األمن الوطني أو األمن القوميأن  ما  
عد الحرب العالم ة  ات المتحدة األمر عد أن ترسخ في الوال ة،  ةظهر في العقود األخيرة  الثان

فرنسا، ثم في الدول األ ة  تسب و ورو ة دول العالم، و ق عد ذلك في  ا، وانتشر  رطان ا و ألمان
ونه ير بين األمن والوطن والد ةهذا المفهوم أهميته القصو              "ولة الوطن

عي،    .)2: 2013(السب
  

ة خاصة األمن المعلوماتي و    مااليوم، تسب أهم في ظل التحول اإللكتروني  الس
عاد األمن القومي أل  الحاصل يزة مهمة ضمن أ في العالم، فاألمن المعلوماتي ُمثل ُعدًا ور
ل فهودولة، " اً  جزءاً  ش اسة أ من أساس ة س ة، أمن  القرار اعنَّ ُص  أن معلوماً  ات حيث وطن

ات في ة، المتحدة الوال ي، االتحادو  األمر ا،و  األورو  الدول، من وغيرها الهندو  الصين،و  روس
حوا ة اإللكتروني األمن/اإللكتروني الدفاع مسائل صنفون  أص اساتهم في أولو ة س  الدفاع
ة ص عن العالم حول دولة 130 من أكثر أعلنت فقد تقدم، ما إلى اإلضافة. الوطن  تخص
ة الحرب خاصة وسيناروهات أقساماً  ة( اإللكترون  ضافتُ . الوطني األمن فرق  ضمن )السيبران
ع ة الجهود إلى الجهود هذه جم ة األمن ة،اإل الجرائم لمحارة التقليد الو  لكترون  االحت

ة للمخاطر األخر  واألوجه لكترونياإل   .)1(): نت2016الهيئة، ( "اإللكترون
  

ة    وم ة وغير الح وم ة الالزمة للذلك تسعى المؤسسات الح عتوفير الحما اناتها  لجم ب
اع،  عرضها للتلف أو الض ون من ذلك و "ومعلوماتها المختلفة من أ تهديد قد يلح بها و

ة ات الالزمة لتحقي تلك الغا لكي تضمن هذه المؤسسات  ،خالل توفير المعدات والبرمج
ة لض تلك  ات المناس اسات واآلل ذلك وضع الس نة من األمان،  الوصول ألعلى درجة مم
ات المهنة الالزمة  ة وتعزز مفهوم أخالق ما إنها ستعمل إضافة لما سب نحو تنم ات،  العمل

اد وقواعد ال مات، التي ُتعدلد موظفيها في مجال أمن المعلو  التي و  ،ممارسةنظام الم
ة التعامل مع أمن المعلومات، حيث  ف ح  م في توض ارًا للسلوك المهني القو حت مع أص

ات والحقوق والمحظورات التي يجب التقيد بها عند ممارسة تتضمن هذه األنظمة األُ  سس والواج
قع على عات إدارة المؤسسة، حيث يجب عل)3: 2005 لو،(تلك المهنة"   يها. وهذا األمر 

اتتعزز   Code ofوضع ونشر لوائح قواعد السلوك (لد الموظفين من خالل  تلك األخالق
Ethics ةالتوجيهات و التدرب، )، و ًا مُ  ما يجعل، اإلرشاد دون هذا األمر متطل ًا، و همًا وحيو

ة  ة الحما   .على النحو المطلوبذلك قد ال تتحق عمل
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،  دور ممارسة العاملين في حقل المعلوماتتأتي هذه الدراسة للتعرف على  مما سب
ات المهنة في تعزز األمن المعلوماتي، ل من  ألخالق عة في  من خالل تطبي اإلجراءات الُمت
ات، والكشف عن المعلومات، و  ة البرمج احث التعرف حما رة، وحاول ال ة الف ة الملك حما

ه (الورقي  في حقل المعلوماتالتحلي بها على العاملين  الواجبلى أهم األخالق ع ِشق
ات المهنة الخاواإللكتروني) س على أخالق   .صة بهم، والتي ستنع

  

ة واألمن الوطني  ة لبيئة وزارة الداخل  –وتعتمد الدراسة على خطوات وٕاجراءات تحليل
ة،  ق حالة تطب قطاع غزة  ومة  حدإهذه الوزارة  ُتعدو الش المدني  ة في الح اد الوزارات الس

ة  قطاع غزة، وهي وزارة خدمات ة  ع الشؤ ُتقدالفلسطين ةم خدماتها للمواطنين في جم ، ون المدن
طها مع المؤسسات المختلفة تالتالي  ك عالقاتها وروا ة) تشا وم ة وغير الح وم داخل في (الح
ًا من خالل المجتمع ظهر ذلك جل ة الحديثة، و ة التقن مواك بيرًا  ، وقد َأوَلت الوزارة اهتمامًا 

ل مديرات قطاع غزة  ، وفي  ز ل مر ش أتمتة معظم الخدمات واألنشطة التي تقوم بها الوزارة 
عة لها   .التا

  

ة واألمن الوطني احث في وزارة الداخل ة فومن خالل عمل ال خبرته العمل ي مجال ، و
لة الدراسة وأهميتها،  لهفقد ظهرت  الحاسوب، واستنادًا إلى ما سب انت هذهمش   الدراسة. ف
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لة  2.1   :الدراسةمش
 مناحي افة المعلومات التعامل في اإللكتروني التحول نحو تتجه اليوم العالم دول إن

اة، ة المعلومات استخدام إلى والقلم الورقة استخدام من االنتقال معنى الح ة، اإللكترون  الرقم
ومة ُعرف ما التحول هذا عن نتج حيث ة الح  وقد ،Electronic Government اإللكترون

ومة شرعت ة الح  العام، القطاع مؤسسات لد المفهوم هذا تعزز نحو غزة قطاع في الفلسطين
ة وزارة فتلقفت ح األمر، هذا الوطني واألمن الداخل  أحد هو اإللكتروني التحول مستو  رفع فأص
ات ات من العديد برزت هنا من إليها، للوصول الوزارة تسعى التي الغا  هذه تحقي أمام التحد
ة، ات المعلومات حقل في العاملين ممارسة أهمها من ان الغا لة وهي المهنة، ألخالق  المش
احث خاصة ، الدراسة محل لة لم ما يتوقع ال ة) وأن هذه المش ة وعر تتناولها أ دراسة (محل

حث. ال قة    سا
  

لة    ، فإن مش ة ع الدراسةمما سب س التالي:  لىتكمن في اإلجا ما مد السؤال الرئ
ات المهنة  ز ودورهاممارسة العاملين في حقل المعلومات ألخالق ي المعلوماتاألمن  في تعز

ة واألمن الوطني تفرع عن السؤال  ؟بوزارة الداخل سو ة: ،الرئ ة التال   األسئلة الفرع
ات المهنة  - 1 ة واألمن لعاملين في حقل المعلومات الد ما واقع أخالق في وزارة الداخل

 ؟الوطني
ة واألمن الوطنيمستو األمن المعلوماتي ما  - 2  ؟في وزارة الداخل
ة عند مستو  - 3 ات المهنة  α ≤ 0.05هل توجد عالقة ذات داللة إحصائ بين أخالق

ة واألمن الوطنيواألمن المعلوماتي لعاملين في حقل المعلومات الد   ؟في وزارة الداخل
ة عند مستو  - 4 ات المهنة  α ≤ 0.05هل يوجد أثر ذو داللة إحصائ لد ألخالق

 على األمن المعلوماتي؟لعاملين في حقل المعلومات ا
ة عند مستو  - 5 لمتغيرات الدراسة  α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائ

ات المهنة واألمن المعلوماتي) ُتعز لـِ (الجنس  عدد سنوات  –المؤهل العلمي  –(أخالق
في  –الخدمة  عدد الدورات الحاصل عليها الموظف في مجال  –المسمى الوظ

مجال  –عدد الدوارات الحاصل عليها الموظف في مجال أمن الحاسوب  –الحاسوب 
  العمل المعلوماتي)؟
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  :الدراسةأهداف  3.1
ات المهنة  - 1 في وزارة لد لعاملين في حقل المعلومات التعرف على واقع أخالق

ة واألمن الوطني   قطاع غزة. الش المدني –الداخل
ة واألمن الوطني  - 2 الش المدني  –تحديد مستو األمن المعلوماتي في وزارة الداخل

 قطاع غزة.
ات المهنة  - 3 لد لعاملين في حقل المعلومات إيجاد العالقة التي تر بين أخالق

 .واألمن المعلوماتي
ات المهنة لد العاملين في حقل المعلومات على األمن  - 4 إيجاد أثر أخالق

 .المعلوماتي
  

ة  4.1   :الدراسةأهم
ة ة النظر  /أوًال: األهم

احث أن  يتوقع - 1 ة على المستو المحلي أول هي  الدراسة ههذتكون ال م دراسة أكاد
ات المهنة للعاملين في حقل  ايجره ،والعري احث فلسطيني في مجال أخالق

 المعلومات.
احث أن  - 2 ة  امحتواه تكون هذه الدراسةأمل ال ة و إضافة علم في متواضعة معرف

ات المهنة للعاملين في مجال المعلومات ة  الجانب العلمي ألخالق الورق
ة  .واإللكترون

ة على هذه  - 3 ة ذات العالقة والتي ستكون مبن عض الدراسات المستقبل اقتراح 
اس ذلك على  ل أكبر وانع ش ات المعلومات  حث في موضوع أخالق الدراسة، لل

 األمن المعلوماتي.
ات المهنة،  - 4 ة ألخالق ة ممارسة العاملين في حقل المعلومات اإللكترون إبراز أهم

اس ذلك على األمن وا  .المعلوماتينع
ة/ ق ة التطب ًا: األهم  ثان

ات التي سيتم التوصل إليها في هذ - 5 ، ليتم الدراسة هاالستفادة من النتائج والتوص
مها على المؤسسات المختصة والعمل بها.  تعم

ة هذ  - 6 ون موضوعه الدراسة هتأتي أهم ضًا من  لد صناع القرار على  اً مهم اأ
ل خاص. ش ة واألمن الوطني  ومة، وعلى مستو وزارة الداخل  مستو الح
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ات  5.1  :الدراسةفرض
س -  ة الرئ ة داللة ذات عالقة توجد ة األولى:الفرض      داللة مستو  عند إحصائ

α ≤ 0.05  ات المهنة بين تعزز و ممارسة العاملين في حقل المعلومات ألخالق
ة:األمن  ة التال ات الفرع نبث عنها الفرض  المعلوماتي، و

o ة داللة ذات عالقة توجد ة ( بين α ≤ 0.05 داللة مستو  عند إحصائ حما
ات ين  )البرمج  .)األمن المعلوماتي(و

o ة داللة ذات عالقة توجد الكشف ( بين α ≤ 0.05 داللة مستو  عند إحصائ
ين )عن المعلومات  .)األمن المعلوماتي( و

o ة داللة ذات عالقة توجد ة ( بين α ≤ 0.05 داللة مستو  عند إحصائ الملك
رة ين  )الف  .)األمن المعلوماتي(و

س -       ة الرئ ة:الفرض ة عند مستو  ة الثان  α ≥ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائ
ات المهنة  .على األمن المعلوماتيالعاملين في حقل المعلومات  لد ألخالق

ة  -  سالفرض ة داللة ذات فروق  توجد ة الثالثة:الرئ  α ≥ 0.05 مستو  عند إحصائ
ات( الدراسة لمتغيرات  المؤهل – الجنس( ـِـ ـل ُتعز ) المعلوماتي واألمن المهنة أخالق

في المسمى – الخدمة سنوات عدد – العلمي  عليها الحاصل الدورات عدد – الوظ
 مجال في الموظف عليها الحاصل الدوارات عدد – الحاسوب مجال في الموظف

 .)المعلوماتي العمل مجال – الحاسوب أمن
 
 نموذج الدراسة: 6.1 

  

احث (   )2016ُجرِّد بواسطة ال

  المتغير المستقل
ات المهنة)     (أخالق

ع   المتغير التا
ات  (األمن المعلوماتي) ة البرمج   حما

 الكشف عن المعلومات
ة ر ة الف   الملك

ل   ): نموذج الدراسة1.1(ش
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  :الدراسةحدود  7.1
ات مهنة المعلومات، و الحد الموضوعي:  -   األمن المعلوماتي.أخالق
اني:  -  عة لالحد الم ة واألمن الوطني اإلدارات والوحدات والمديرات التا وزارة الداخل

 قطاع غزة. الش المدني –
 -  : شر ة المختلفة الموظفين  لالحد ال يلذو المناصب اإلشراف يل (و ، و

س قسم، دائرة ، نائب مدير، نائب مدير عام، مدير دائرةعام ، مديرمساعد ، رئ
ة) س شع ة واألمن  ،رئ الذين لهم عالقة في مجال المعلومات في وزارة الداخل

  .قطاع غزة الش المدني –الوطني 
احث بإجراء  قامالحد الزماني:  -   .م2016خالل العام  الدراسةال

  
  :الدراسةمصطلحات  8.1 

انات - م،  :Data الب  .)14: 2008هي المادة الخام للمعلومات المطلوب معالجتها (إبراه
اً  احث إجرائ ونة من حروف وأرقام ورموز أنها هي المادة األساس وعرفها ال والمتوفرة  الم

ة واألمن الوطني  التي يتم االستناد عليها للحصول على و  ،الش المدني –لد وزارة الداخل
ن اتخاذ أ قرار و المعلومات،  م   عليها.بناًء ال 

  

ر (ير  :Information المعلومات - ر وف أن المعلومات هي شيء أكبر من  )ف
انات المعالَ  ه المصطلحجَ الب المعنى الذ نستخدم ف قوالن: "إن المعلومات  ال  ،ة، حيث 

انات المعالَ  افة، من حقائ وشروح ونظرات تتضمن فق الب جة وٕانما فئاتها األخر 
الت"وقوانين وطرق و    .)26 :2004(هيل،  أساليب وأدوات بل وحتى المش

احثوعرفها ا اً  ل ارة عن المخرجات التي يتم الحصول عليها أنها :إجرائ من خالل  ع
قة في ة الُمط ة واألمن الوطني لد  اإلدارات المختلفة األنظمة المعلومات  –وزارة الداخل

انات ، وذلكالش المدني ات على الب ، المتوفرة في الوزارة عد تطبي مجموعة من العمل
ن االستناد على تلك المخرجات في اتخاذ قرار أو مجموعة من القرارات في  م حيث 

  الوضع الحالي.
  

، والُخُل ُ لغة: هي جمع  :Ethics األخالق - ة والعادة ُخُل طل في اللغة على السج
ار ما هو خير أو أما ، والمروءة والدين اصطالحًا: فهو قوة راسخة في اإلدارة تنزع إلى اخت

ار ما هو شر (بدران وحوسة،    .)91: 2013اخت
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احث األخالق: عرفُ  م سلوك  ال الموظفين العاملين في أنها مجموعة من القواعد التي تح
ة واألمن الوطني  م  ،الش المدني –وزارة الداخل ح والسل ه الصح وتعمل على توجيهه التوج

  المختلفة. مم عالقاته، وتنظعملهمفي 
  

متهنها الفرد في " هي :Job المهنة - طة والمتميزة التي  مجموعة من األعمال المترا
اً    .)13: 2013(بدران وحوسة،  "المهن غال

اً  احث إجرائ ه  عرفها ال قوم  فة أو العمل الذ  ة أنها الوظ الموظفون في وزارة الداخل
في سبيل تنفيذ مهمة أو مجموعة من المهام المختلفة  الش المدني، –واألمن الوطني 

  .ين في قطاع غزةلخدمة المواطن
  

ات المهنة - التي يجب على  مجموعة القواعد واألسس"هي  :Code of Ethics أخالق
ون ناجحًا في تعامله مع الناس ناجحًا في مهنته،  مقتضاها، ل المهني التمسك بها والعمل 

،  "ما دام قادرًا على اكتساب ثقة زائنه وزمالئه ورؤسائه   .)16: 1986(المصر
اً  احث إجرائ العاملين في حقل واعد التي تحدد سلوك قأنها مجموعة من ال عرفها ال

ة واألمن الوطني  تالمعلوما حيث ألعمالهم مأثناء تأديته فيالش المدني  –بوزارة الداخل  ،
ما أنها تنظم العالقات المختلفة بينه ألعمالهم مهءتضمن أدا ين  معلى أفضل وجه،  و

  في العمل.ذات العالقة الجهات األخر 
  

: أمن، أمنًا وأمانه: اطمأن ولم  :Security األمن - من الشر  مَ لِ يخف، سَ التعرف اللغو
ض الخوف، واألمن لإلنسان هو الطمأنينة 43 :2002(المنجد،  ذلك األمن هو نق  ،(

ينة وانتفاء الخوف عن نفسه (سالم،  التعرف االصطالحي: هو التحرر  ).12 :2003والس
نسون،  ة أساسها اإلحساس ")، وهو 269 :2008من التهديد (رو حالة شعورة واقع

           "واالستعداد التام لردع أ عدوان من جانب آخر ،ن جانبالطمأنينة م
  .)33 :1999(األسطل، 

اً  عرفه احث إجرائ شعر بها  ال ش في قطاع غزة،أنه الحالة التي  ع  المواطن، الذ 
ه. ه أو يلح  صي ن أن  م روه    االطمئنان وعدم الخوف من أ م
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أنه:  : SecurityInformation أمن المعلومات - نسون إلى أمن المعلومات  أشار رو
ام بها للحيلولة دون وقوع معلومات سرة في أيدٍ  ذلك إلى أنشطة  "أنشطة يتم الق ة، و معاد

ة نُ  الحواسيب، من التعرض للهجوم"ظُ تهدف إلى حما             م المعلومات، 
نسون،    .)143 :2009(رو

اً  عرفه احث إجرائ ارة عن مجموعة من اإل أنه ال في وزارة جراءات التي يتم اتخاذها ع
ة واألمن الوطني  ة الالزمة الش المدني،  –الداخل  لمعلوماتلفي سبيل توفير الحما

ة) ة واإللكترون ة  (الورق الوزارةالتي يتم العمل عليها في األنظمة المعلومات حيث الخاصة   ،
ن الوصول إليها من ِقبل جهات م   غير مخول لها بذلك. ال 

 
ة  :National Security األمن القومي - أنه: "حما نسون األمن القومي  عرف رو

ة"  ة التي تهدد مصالحها الوطن ة والداخل ة من األخطار الخارج      الدولة القوم
نسون،  ارة عن مجموعة من االجراءات التي تتخذها الدولة "وهو  ).190 :2008(رو ع
ة شاملةوف خطة  ة من أ تهديد ،تنمو ة والخارج ة مصالحها الداخل ضمن  ،لحما ما  و

ة   .)30 :2010(حبيب، " تحقي أهدافها وغايتها القوم
اً عو احث إجرائ ة في أنه مجموعة من اإلجراءات التي يجب على  رفه ال ومة الفلسطين الح

ة والخار  ،اتخاذها قطاع غزة ن أن في سبيل تأمين جبهتها الداخل م ة من أ تهديد  ج
ة قرار من خاللخاصة وأن فلسطين قد حصلت على صفة "دولة"  ،يواجهها  العامة الجمع

  .29/11/2012بتارخ  المتحدة لألمم
 

ة  - ة الخداع، " :أنها )روز(ها تعرف :Social Engineeringالهندسة االجتماع لع
بير على التفاعل  ل  ش عتمد  ًا ما ينطو على خداع فهي الهجوم الذ  ، وغال شر ال

ة المعتادة الناس في   .)2(): نت6201، تك تارجت( "سر اإلجراءات األمن
اً  ارفهعو احث إجرائ مارسه اآلخرن على العاملين  العقل فن خداع اأنه ال ن أن  الذ ُم

ات والوسائل يتم  خالل نْ مِ فَ  ،في حقل المعلومات في الوزارة الحصول مجموعة من التقن
اآلخرنعلى المعلومات السرة   .شف أسرارهم ومن َثمَّ ، الخاصة 

  



  األولالفصل 

 

  

11 

مة المعلوم - الحد " :أنها )قاموس األعمال(ها عرف :Information Value اتق
قين ،يدفعه الشخصيجب أن األقصى من المال الذ   لالنتقال من حالة الشك إلى حالة ال

  .)3(: نت)2016(قاموس األعمال،  "إجراءات أقبل اتخاذ 
اً  ارفهعو احث إجرائ مة  اأنه ال ون صانع القرار المالي الُمقابلق ة  الذ  في وزارة الداخل

الحصول على المعلومات  في سبيل، على استعداد لدفعه الش المدني –واألمن الوطني 
  .قبل اتخاذ أ قرار

 
ة  -    :الش المدني –واألمن الوطني وزارة الداخل

ة ئَ شِ نْ أُ  ة عام  –ت وزارة الداخل ام السلطة الفلسطين  وقدم، 1994الش المدني مع ق
ة اس ادة الس ة الق قدمها الش المدني اهتمام ورعا من أهم  ألنها ،حظيت الخدمات التي 

ة اد ع مُ دِ قَ ولما تُ  ،الوزارات الس ةه من خدمة للمواطنين في جم ومن أهم  ،الشؤون المدن
ل إليها من مهام،  ما يو ومة، ورفع  هادور ولالوزارات على اإلطالق  اسات الح في تنفيذ س

ومة. تِ يَ نْ فاءة بُ  ة الذ يؤد إلى تحقي األمن واالستقرار للمواطن وللح   ها المؤسس
ة  وهم  ًا،موظف وعشرنألف وثالثمائة وأرعة الش المدني عدد  -عمل في وزارة الداخل

  إدارة عامة وخمس مديرات وست وحدات، على النحو التالي:اثنتي عشرة ن على و موزع
ة 1.1جدول ( قطاع غزة –واألمن الوطني ): عدد العاملين في وزارة الداخل   الش المدني 

  العدد  المسمى اإلشرافي  العدد  المسمى اإلشرافي
يل يل مساعد  1  و   3  و

  16  نائب مدير عام  22  مدير عام
  31  نائب مدير دائرة  94  مدير دائرة
س قسم ة  77  رئ س شع   12  رئ

ة ما دون  س شع       1068  رئ
ة ؤ المصدر/ اإلدارة العامة للش   )2016( الش المدني –ون اإلدارة بوزارة الداخل
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  الخاتمة:
لة الدراسة، ووضع   احث خالل الفصل الحالي بتحديد مش تساؤالت  عد أن قام ال

ة الدراسة وأهدافها، وفروض الدراسة ح أهم عرض مصطلحات الدراسة، يتسنى و ، وتحليل وتوض
 خمسةتوزعه على له االنتقال إلى الفصل الثاني من الدراسة وهو اإلطار النظر لها، والذ تم 

س احث رئ   ة، وهي:م
 .القومي األمن وعالقتها المعلومات - 1
ة - 2 ات المعلومات حقل في العاملين التزام أهم  .المهنة أخالق
 .المعلومات حقل في العاملين على التأثير محددات - 3
ات - 4 ة المعلوماتمجال  في العمل الخاصة المهنة أخالق  .اإللكترون
ة وزارة - 5    .اإللكتروني الواقع -  الوطني واألمن الداخل



 

 الثانيالفصل 
 للدراسة النظر اإلطار 

  
حث 1.2  .عصر المعلومات واألمن القومي األول/ الم
حث 2.2 ة /الثاني الم ات لتزاماال  أهم  .المهنة أخالق
حث 3.2  حقل في العاملين على التأثير محددات الثالث/ الم

 .المعلومات
حث 4.2 ع الم ات /الرا  حقل في العمل الخاصة المهنة أخالق

ة المعلومات  .اإللكترون
حث 5.2 ة وزارة /الخامس الم الواقع  - الوطني واألمن الداخل

  المعلوماتي.
  

  



      

  

حث األول                     الم
 (عصر المعلومات واألمن القومي)

 
 الحديث. العصر في وأهميتها المعلومات 1.1.2
 المعلوماتي. األمن وعالقته القومي األمن 2.1.2
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حث   األمن القوميو  عصر المعلومات /األول الم
  

  :في العصر الحديث المعلومات وأهميتها 1.1.2
  :تمهيد 1.1.1.2

عصر المعلومات ، )Information Age( ُثر الحديث عن وصف العصر الحالي 
ه ال  م العصور وهذا الوصف رغم صحته إال أن معان وتوزع - تزال غير واضحة، فتقس

ات عل ة محددة من أجل  -يهامسم ة أو أيديولوج ة علم عه علماء االجتماع لتوفير منهج َنْهٌج ات
ة التارخ    .فهم حر

  

يف" ة و ة المجتمعات اإلنسان ة، تلك التي تنظر إلى حر مات الوصف أنها  من التقس
 ،تطورت مثًال، من العصر الزراعي الذ امتد آالف السنين حتى منتصف القرن الثامن العشر

استبدل و حيث بدأ عصٌر جديد، وهو العصر الصناعي، حينما اخترع اإلنسان اآللة البخارة، 
صاحب المال (الرأسمالي)  المصنع، واسُتبِدل صاحب األرض (اإلقطاعي)،  الحقل/المزرعة 

ع شراء المحرك (الماكنة) ودفع أجور العمال وجني األراح.الذ  هذا العصر الصناعي  ستط
ة القرنين من الزمان)،  ة المتطورة حتى منتصف القرن العشرن (قرا استمر في الدول الصناع
الدرجة األولى، هذا العصر  ا المعلومات  عتمد على المعلومات وتكنولوج ثم ظهر عصٌر آخر، 

ز الثقل من المصنع إلى جهاز الحاسوب.المعلوماتي  َل مر    َحوَّ
  

َلت العالم إلى  ا المعلومات التي حوَّ هذا التحول دفع الدول المتقدمة لإلمساك بتكنولوج
ة الحديثة" القائمة  عضها اآلخر، فالعصر الصناعي أنتج لنا "الدولة القوم عرف  قرة صغيرة 

ة، أما عصر  ادة الحدود الجغراف ح على س ة وأص الحدود الجغراف عترف  المعلومات فإنه ال 
ة ة  ؛يهدد مفهوم الدولة القوم ات االتصاالت وخطو اإلنترنت واألقمار الصناع ألن ش

ذا انتقل الثقل من صاحب  ة دون الحاجة لرخصة أو لجواز سفر، وه تتخطى الحدود الجغراف
متلك المعلومةالمال إلى صاحب العلم والمعرف ا َصَنَع وال يزال ، ومن  ات وأدوات التكنولوج

اسة والمجتمع" ر والس م جديدة في عالم اللغة واالقتصاد والف                صنع مفاه
 ، فة17/09/2002(الوس   .): صح
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احث أن    ةير ال النا ممع ضرورته مافه ،والمعلومات سالح ذو حدين التقن خطرًا  ُتش
ة ة والنوو ة والبيولوج ماو ا أسلحة الدمار الشامل الك تكنولوج شر  ما تهدد  ،على المجتمع ال

سعيها الالهث وراء األراح، ومن جهة  شرة أن  أخر البيئة  ن لل م إن لم تطور  تتقدمال 
حاث  ةاأل ة سالحاً  التقن شرة، فاليوم غدت المعرفة والتقن بيد صاحبها،  وتسخرها في خدمة ال

د هذا العمل  ة لإلدارة، وتجو النس ة  ة األهم لذا فإن العمل في حقل المعلومات ُعد أمرًا في غا
ًا أمر مفروغ من بديهيته لصناعة أ تطور أو تقدم. ًا وأخالق   فن

  

ظهور    ة للمعلومات بدأت في مستهل القرن العشرن  المالحظة "أن الثورة الفعل جدير 
ش مرحلة هذا االنتقال من دخول الحاسب  لراديو والتلفازوانتشار ا والسينما، وما نزال نع

اننا القول  ة لدرجة أنه بإم حول المجتمع -اإللكتروني واألقمار الصناع إّن هذا العصر س
سمى مجتمع المعلومات" (صقر شر إلى ما    .)37 :1998 ،ال

  

  Information Managementوالمعارفمن وجهة نظر إدارة "فإن إدارة المعلومات 
نها تطبي القواعد  م إنتاج  أساسي في العصر الحالي  ر والمعلوماتي  التي تعتمد العمل الف

ثيرة تعز  ًا، فاليوم توجد آراء  ًا وأخالق ه فن ا   اإلدارة عل بير إلى أن انتشار تكنولوج ل  ش و
ات المتحدة، تُ  ،المعلومات واالتصاالت واستثمارها وٕانتاجها سهم في نمو رع المردود في الوال

ناء نُ  ،Information Systemsوهذه اإلدارة للمعلومات تتطلب بناء نظم معلومات  م ظُ و
ات المتصلة  ،للمعلومات ال يتوقف على شراء حاسب ستدعي وجود عدة أجهزة من الحاس بل 

ة اتصال ش عضها  ة، ووجود  ،مع  ف اجات الوظ اتب اإلدارة حسب االحت واستخدامها في الم
ة ة وخارج ة اتصال فعالة داخل وٕاعادة ترتيب العالقات  ،عدد من المختصين ذو الخبرة وش

ون النظام القائم قادر  حيث  م التقارر  ات اإلدارة"  اً بين الوظائف ونماذج تقد ة متطل على تلب
سى وأمين،    .)339 :2008(ع
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  أمن المعلومات:(معايير)  خصائص 2.1.1.2
ة أنه  شير احث من خالل ممارسته المهن إذا توفرت المعلومات وجب تأمينها، ور ال

عرف بــ "أمن المعلومات" ما  األمن  ة وهو من الموضوعات  ،المعلومات  في عالم ذات األهم
ة المعلومات ما وذلك  ،تقن احثل ظهرألنه  ةهناك  ل بير للمنظمات على التقن الحديثة  اعتماد 

ة  والمعلومات. ع ما للمعلومات وأنظمتها في عصرنا هذا من أهم مما ال يخفى على الجم
الدرجة األولى، ثم لكونها تمثل  دألنها ُتع ؛قصو  لعمل المرتكز األساسي عنصر قوة 

ة لذا ولك ،وتمثل أحد أهم الممتلكات إن لم تكن األهم ،المنظمات  المؤسسات الُمختلفةي يتم حما
ة المعلومات وأنظمتها.   وعملها يتوجب حما

انات "أنه أمن المعلومات القاسم ف رِّ ُعَ و  ضد  هاوتوفر  تهاوسرالمحافظة على دقة الب
منع أ  ة، وتتمثل المحافظة على دقة المعلومات  انت متعمدة أم عرض أ مؤثرات سواًء 

انات محاوالت تهدف إلى التأثير حة في  ،تهاوصح على دقة الب عمل تغييرات غير صح
شف محتو  انات في منع أ محاوالت قد تؤد إلى  انات، وتتمثل سرة الب محتو الب
المعلومات ألشخاص غير مصرح لهم بذلك وغير معنيين، أما العنصر الثالث ألمن المعلومات 

انات               في وقت طلبها" هاوٕايجادفهو المحافظة على توفر هذه المعلومات والب
  .)35 :2008(القاسم، 

  

احث أن و  ة المعلومات الخاصة المقصد من أمن المعلومات، هو ر ال  المؤسسةحما
ن إمن العبث أو الفقدان، مع مراعاة عدم الحيلولة دون تحقي أهداف وتطلعات المنظمة، حيث 

كي يتم ذلك ل") Whitsonحسب (، و المؤسسةأهداف و الهدف من أمن المعلومات ال بد أن يتف 
ة أمن المعلوماتال بد من تحق  أمن المعلومات  خصائص طل عليها، وهذه األمور ُ ثالث

)CIA( ،) ل الش    ):1.1.2ما هي موضحة 
  

  
ل ( ة أمن المعلومات1.1.2ش   ): ثالث

 السرة
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ة  - 1 ة أو السر ة المعلومات  :)Confidentiality(الخصوص قصد بها خصوص و
المنظمة العمالء أو  عيدة عن وصول غير المصرح لهم  ،المتعلقة  حيث تكون 

انات. ، معاالطالع عليها  المحافظة على المرونة في تداول تلك الب
 

انات أو المعلومات  بهاوُقصد  :)Integrity(ة السالم - 2 على حٍد –عدم تعرض الب
ه،  - سواء ن أن و أل نوع من التغيير غير المصرح  م انات ال  ارة أخر فإن الب ع

 .حدث لها استحداث أو تغيير أو حذف من غير تصرح
 

ل دائم  - 3 ش م عند الحاجة  تتوافر حيث :)Availability(التوفر  ل سل ش وتعمل 
أمن المعلومات، ولتحقي هذه األمور، نحتاج  ات الخاصة  عد تطبي العمل لها، وذلك 

س،  سالستخدام مجموعة من المقاي   ة وهي:والتي تندرج تحت ثالثة أمور رئ
 ) الوصول م  ن أن : )Access controlالتح م م ُ حيث  اسة للتح س عرَّف 

ونات البرامج  ونات األجهزةم من حيث المنع أو السماح للوصول إلى  ،أو م
ة ( طاقات الذ ال ن تمثيلها  م ة، و ) أو أجهزة Smart cardsمصادر الش

صمة  .ال
 ) ات ات الصالح ة التحق من : )Authenticationإث ارة عن عمل هي ع

ة، حيث يتم تحديد المستخدم من  ات المستخدمين على مصادر الش صالح
لمة المرور (User nameل استخدام اسم المستخدم (خال ) Password) و

ة طاقات الذ  .أو ال
 ) التدقيAuditing(من أهم األمور في مجال أمن هذه النقطة  : ُتعد

ات ات ومراجعتها من خالل ، الش ع الصالح ات تت ارة عن عمل وهي ع
ة االتصاالت ة الموارد وش ن من األمر الذ ُ ، مراق خالله التعرف على م

ة  المخترقين ومعرفة الطرق واألدوات التي تم استخدامها للوصول إلى ش
 )Whitson ،2003 :64( ."االتصاالت

ر دون ( اقترح 2002في عام " الً  نموذجاً  )ار ة بد  نموذج تكون و  ،)CIA( ةالتقليد للثالث
ر( ازة،و  السرة، :هي، المعلومات أمن من عناصر ستة من )ار  األصالة،و  السالمة،و  الح
ر سداسي وال زال. واألداة التوفرو   "األمن مجال في المتخصصين بين نقاش موضع هو ار

ا،  يبيد   .)4(: نت)2015(و
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  أمن المعلومات: مرتكزات 3.1.1.2
د احث  يؤ ةعلى ال وذلك لضمان توفير األمان  ،ضرورة توفر ثالثة مرتكزات أساس

تف في ذلك مع المعلوماتي أل منظومة،  ة(و ذه المرتكزات وه، )مجتمع البرمجة المعلومات
  :هي

ة - 1 شر (ُمستخدم األنظمة المعلومات ، في داخل المؤسسة )People العنصر ال
ا المستخدمين سواء  تعل  انات أو مستقبليهاو  .أو حتى ُمعالجيها نوا مرسلي الب

ة ( - 2 ة والبرمج ) التي يتم العمل عليها في داخل Softwareاألنظمة المعلومات
 المؤسسة.

ة (األجهزة وا - 3 ونات الماد والتي ُتستخدم في الر بين األنظمة ) Hardwareلم
  الُمختلفة.

ة(وقد أضاف  عًا ألمن المعلومات، وهو: )مجتمع البرمجة المعلومات   ُمرتكزًا را
ة " - 4 اسات األمن مات قصد بها ُ للمعلومات: و الس مجموعة من القوانين والتنظ

ع صورها سواًء  ،والتوجيهات ة تعامل األشخاص مع المعلومات بجم ف المتعلقة 
ة ةأو  ،اإللكترون ةالورق ة،  "، أو الشفه  .)5(: نت)2015(مجتمع البرمجة المعلومات

  

م) ة أن  ير (الخط ة العر وم ات واألجهزة الح اسات تفتقر معظم الشر لتطبي مفهوم الس
ة للمعلومات اسات التي من شأنها أن تقلل من ،األمن فوائد تلك الس المخاطر  وذلك لعدم وعيها 

ة التي تتعرض لها اسة األمن   :تهدف إلى» استخدام اإلنترنت«، فعلى سبيل المثال نجد أن س
ًا على المستو األمني على جهاز المستخدم، أو قد تؤثر تقليل المخاطر " التي قد توثر تقن

ًا على سمعة المنظمة اع قوانين وٕارشادات إدارة  ،معنو اسة على الموظفين إت وَتْفِرض هذه الس
عدم تصفح المواقع  ،معينة ه الموظفين  تتعل بتوفير جانب األمان للمنظمة من خالل توج

اتالمشبوهة، أو تحمي المنتد المختلفة أو مواقع  ل برامج غير موثوقة، أو نشر أسرار المنظمة 
،التواصل االجتماعي ة األخر اسات  ، إلى غير ذلك من التوجيهات اإليجاب اإلضافة إلى س

ة أخر ألمن المعلومات مثل اسة البرد اإللكتروني،  :أمن اسةو س ر األنظمة، وس اسة تطو  س
لمة مرور قلمة المرور والتي ت ار  ات اخت ة غير قابلة للتخمين أو الكسحتو على متطل " رو

فة09/04/2005الراض، (   .): صح
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احث أنه و  ة للمعلومات، ر ال اسات األمن لكي تتم االستفادة القصو من تنفيذ الس
غ ا  ،المؤسسةفي  مستو عالٍ  ي أن ُتعتمد من ِقَبلين س أو مجلس اإلدارة أو لجنة عل الرئ

الجانب التقني ع المعنيِّ ؤ إلضفاء جانب اإللزام والمس ، وذلكمختصة  ة على جم  المؤسسةين ول
ة ف اتهم اإلدارة والوظ   .مختلف مستو

  

احث شير ة ال من المخاطر الواقعة على أمن  كثيرال أنإلى  من خالل ممارسته المهن
سبب الجهل عضها  عضها  ،المعلومات هي صادرة من داخل المنظمة من ِقَبل الموظفين،  و

األخالق  سبب الخطأ أو اإلهمال أو غيرها من ظواهر عدم االلتزام المهني أو عدم التمتع 
عض الموظفين يتساهل في تداول وسائل التخزن المختلفة دون  ة، ف التأكد من خلوها من المهن

البرامج الضارة مثل برامج التجسس أو الفيروسات، وهذا بدوره ُعرض المعلومات إلى خطر 
يز على العنصر التلف أو السرقة والعبث.  ان من الواجب على إدارة المؤسسة التر لذلك 

شر  ة المُ ال ة عند التعامل مع األنظمة المعلومات ان ختلفة، و في تعزز جانب الثقافة األمن تب
ادلها مع جهات االختصاص  ة التعامل مع وسائل التخزن الخاصة بنقل المعلومات وت ف

  الُمختلفة.
  

  لمعلومات:ل يمنالتصنيف األ 4.1.1.2
ة)   من األمورُعد  التصنيف األمني للمعلوماتفإن "حسب (مجتمع البرمجة المعلومات

ة ة في األهم مةغا ة للمعلومات ، فال بد من تحديد الق  )Information Value( الفعل
ة لكل منها  ة المناس والتعرف بدرجات سرتها وحساسيتها، ومن ثم تعرف إجراءات الحما

ل  س  ةحسب أهميتها، فل   .المعلومات بنفس القدر من األهم
ة، ومن الخطوات المهمة في تصنيف  ضًا بينها في درجة الحما ولهذا يجب التفضيل أ

  :ماتالمعلو 
 .تحديد عضو مسؤول عن المعلومات - 
حيث يتم تعرف ووصف  -  اسات التصنيف للمعلومات،  س ر نظام خاص  تطو

ات المختلفة للتصنيف، وتحديد المعايير التي ُتحَ  ة إدراج المعلومة في دِّ المستو ف د 
ذ من أجل خَ تَّ التي تُ  واإلجراءاتمستو التصنيف المناسب، ومن ثم تحديد األدوات 

ات التصنيف. ل مستو من مستو ة   حما
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اق لد المنظمات، فهي من األمور  -  عة في هذا الس معرفة القوانين واألنظمة الُمت
انات ة الب عض المستندات مثل المهمة في تحديد مستو ودرجة أهم ، فمثًال تفقد 

انات المهمة–الفواتير قانونيتها    .مثالً إذا تجاوز عمرها الخمس سنوات  - وهي من الب
  

ن و  ات أمن المعلوماتم   لد المؤسسات التجارة على النحو التالي: تصنيف مستو
    .General Information العامة المعلومات - 
 .Private Information الخاصة المعلومات - 
    .Sensitive Information الحساسة المعلومات - 
ة، (مجتمع  "Secret Information السرة المعلومات -    )5(نت): 2015البرمجة المعلومات

نو احث أنه ُم ومي على النحو  ر ال ات أمن المعلومات لد القطاع الح تصنيف مستو
  التالي:
 غير مصنفة.عامة معلومات  - 
 معلومات حساسة. - 
 سرة.معلومات  - 
ة. -    معلومات سرة للغا
جب ة التعامل معها للموظفين الذين لهم عالقة بتلك  و ف ح أنواع تلك المعلومات و توض

ل المعلومات،  اإلجراءات المتخذة في  للتأكد من إلمامهم بهذا التصنيف ومعرفتهم التامة 
ات التصنيف ضًا ال بد من الفحص الدور للمعلومات، والتأكد من صحة ، مستو من مستو وأ

ة المعلومات تتغير من حين آلخر، ومن ثم تحتاج قائها في المستو   المناسب ألهميتها، فأهم
  إلى إعادة تصنيف من جديد.
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ة: تهديدات 5.1.1.2   ومخاطر األنظمة اإللكترون
ل رقم ( النظر ن مالحظة نوعين 2.1.2للش س)، ُم ن أن ين رئ من التهديدات التي ُم

ةتواجه المعلومات المتوفرة في المؤسسة،  ة، وتهديدات خارج ، فالتهديدات وهي تهديدات داخل
ون منشأها من داخل المؤسسة ة  ة، وذلك الداخل ، وهي ُتعد أشد خطرًا من التهديدات الخارج

ل أكبر ش ة الوصول للمعلومات السرة  ان عها  بينما، وأسرع إلم ون من ة ف التهديدات الخارج
ا، ومصدرها من خارج إطار المؤسسة ة الوصول للمعلومات السرة تكون أقل مما هي وٕام ن

ة ه في حالة التهديدات الداخل   .عل
  

  
  
  

  
  
  
  

ل (   أنواع تهديدات المعلومات): 2.1.2ش
  

ن إجمال "ير (وهف) أنه  ات واألعمال م ن أن تطرأ على العمل م أهم المخاطر التي 
ة،    اثنين، هما:خطرن باإللكترون
ة مخاطر سوء استخدام األدوات والوسائل - 1  المتقدمة. التقن
ات، المعلومات واالتصاالت.ظُ االعتداء على نُ  - 2  م الحاس

ة مخاطر سوء استخدام األدوات والوسائل أوًال/   المتقدمة: التقن
ة االتصاالت، فقد تطورت العديد من األجهزة  نتيجة للتطور الهائل والمتسارع في تقن
بير؛ وٕان سوء استخدام تلك األدوات والوسائل في التعامالت  ل  ش ة والمتنقلة  الالسلك

م هو أمر له  ل غير سل ش ة أو استخدامها  عوامل خطورتهاإللكترون ، وترت هذه المخاطر 
ة المستخدمة واإلنسان والمؤسسات إضافة إلى البيئة، متعددة تشمل ال وُلخص الجدول التالي تقن   :من تلك المخاطرعضًا 

المعلومات العامة
General Information

المعلومات الخاصة
Private Information

المعلومات الحساسة
Sensitive Information

ة المعلومات السر
Secret Information
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ة والوسائل األدوات استخدام سوء مخاطر): 1.1.2( جدول   المتقدمة التقن
  الخطر  اإلجراء  م

ضغ المعلومات في مساحة   1
قة   تخزن ض

انات والمعلومات وٕاخراجها -    من المؤسسة. سهولة سرقة الب
انات  -  ة نقل الب ان اً إم ات عبر معدودة لحظات خالل إلكترون  ش

  .المختلفة واالتصاالت الحاسوب

زة  2  واسترجاع حف في الالمر
اً  الحساسة المعلومات   إلكترون

عض المعلومات  -  عض العاملين الحصول على  ة ل ان تتوفر اإلم
قومون  المؤسسة، ومن ثم  ل استخدامهاالحساسة الخاصة   ش

  المؤسسة. َُضر مشروع غير أو مينأ غير
 غير االتصاالت وسائل استخدام  3

  المشفرة
ة أنشطة لمخاطر المؤسسة َُعرِّض -   أو منافسة منشآت من إجرام

  ، من خالل التجسس على اتصاالت المؤسسة.األفراد من
 استخدام المعلومات نقل سهولة  4

ات مة لمخاطر المؤسسة أسرار َُعرِّض -   دون تأمين البرمج   نتيجة السرقة. جس

5  
 في المؤسسة المسؤولين لقُ نَ تَ 

ات أجهزة  غير محمولة حاس
 معلومات على تحتو  ُمَؤمَّنة

قة   خاصة وحساسة دق
انات تلك عرضُ  -   تلك سرقة حالة في لمخاطر والمعلومات الب

  .له مرخص غير شخصِقَبل  من إليها الولوج أو ،األجهزة

 االتصاالت ُنُظم تأمين عدم  6
ات   والمعلومات والحاس

ة ممتلكات ُعرض -  اناتها الشر  في خاصة والتدمير للتخرب و
  .بديلة حف نظم وجود عدم حالة

7  
مختصين تقنيين من االستعانة 

خارج المؤسسة في إدارة األنظمة 
ة واتصاالت المؤسسة   المعلومات

ات الولوج ألنظمة المؤسسة استخدام أولئك التقنيين صال -  ح
ة المؤسسة ، ومن َثمَّ الحصول على المعلومات األسرار الخاصة 

انوا غيروسرقتها، وذلك    .سيئة سمعة و مؤتمنين وذ في حال 
ات لُنُظم الكفؤة غير اإلدارة  8  وش

المؤسسة المعلومات   الخاصة 
 عالٍ  احتراف مستو  على جهات أو أشخاص ِقبل من االختراق - 
  المؤسسة. ذات في عملون  موظفين من أو

 المعلومات أمن الوعي ضعف  9
  في المؤسسة االتصاالت وأمن

ة  -  ان الوصول للمعلومات أو اختراق االتصاالت نتيجة جهل إم
عة. اسات وٕاجراءات األمان المت س   موظفي المؤسسة 

 )9، 2003(وهف، المصدر/ 
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اً  ات، المعلومات واالتصاالتظُ االعتداء على نُ  /ثان   :م الحاس
ات واالتصاالت االختراقإضافة إلى  المتمثل  ،الماد الملموس لمنشآت وُنُظم الحاس

م المعدات أو إتالفها أو سرقة  المعلومات أو تحط ة مشحونة  مثًال في سرقة وسائ إلكترون
ة عضاً  األجهزة المحمولة، فإنَّ  لالعتداء على ُنُظم المعلومات  ُتسخَّر من الوسائل الفن

  "ما يلي:) 2.1.2والموضحة في جدول (واالتصاالت 
  ُنُظم المعلومات واالتصاالت وسائل االعتداء على): 2.1.2( جدول

  الخطر  الوسيلة  م
ات اختراق  1 ة بوسائل االتصاالت ش  ماد

   لمؤسسةا هاتف خ إلى الدخول
ة معلومات على لحصولا -  انات أو صوت  منقولة ب

المؤسسة. المات على التنصت  2  خاصة  ة الم  استخدام الهاتف
ة وسائل   فن

ات أجهزة في تنصت أجهزة وضع  3  أو الحاس
  المؤسسة الخاصة االتصاالت

4  
ة  وسائل استخدام  ماسح جهاز مثلتقن
 الخاصة االتصاالت على للتنصت الموجات

  وخالفه المحمول
ة معلومات على لحصولا -  انات أو صوت  منقولة ب

المؤسسة.   خاصة 

ات فحص عدم  5  إعدادها يتم التي البرمج
ات مهندسي ِقبل من للمؤسسة   برمج

ة خاملة  أوامرقد توجد  -  ة أوبرمج  استخدام إلساءة مخف
ات   حال استخدامها. في البرمج

ات ُنُظم في ثغرات وجود  6 ة  الحاس المعلومات
ات أو   البرمج

ة -  ان  الغتراف واالتصاالت المعلومات ُنُظم اختراق إم
انات تغيير أو ،المعلومات  ُنُظم تدمير أو بها والعبث الب
ات المعلومات   .والش

 )9، 2003(وهف، المصدر/ 
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  :األمن المعلوماتياألمن القومي وعالقته  2.1.2
  مقدمة:
ة القصو لمفهوم "األمن القومي" وشيوع استخدامه، "  إال أنهعلى الرغم من األهم

الغموض ة، وقد أد ذلك إلى اتسامه  اس مما أثار عدة  ،مفهوم حديث في العلوم الس
ة، فال َُعدُّ اصطالح "األمن" هو أفضل المصطلحات للتعبير عن  التمش ة وعمل علم

ما لم يتبل ة،  ح حقًال األمن الوطني أو القومي للدولة المعاصرة من ناح ص ور المفهوم لكي 
اسة  اً علمّ  ةمنفصًال عن علوم –داخل علم الس س  -االستراتيج ه قواعد تأس تطب عل

ار أدوات التحق  النظرة، بدءًا من وضع حث المالئمة، واخت الفروض وتحديد مناهج ال
التالي الوصول إلى  ة الوصول إلى نظرة عامة، و ان ات والنفي وٕام العلمي، وقواعد اإلث

م ظاهرة "األمن القومي"ق ح   .)6(: نت)2011(األسطل،  انون 
  

ة ة الحرب العالم عود استخدام مصطلح "األمن القومي" إلى نها ة؛ حيث ظهر  "و الثان
ان من نتائجه بروز  ة تحقي األمن وتالفي الحرب، و ف حث في  ات ي ار من األدب ت

ي عام  م، ومنذ ذلك 1974نظرات الردع والتوازن، ثم أنشئ مجلس األمن القومي األمر
ق التارخ انتشر استخدام مفهوم اته المختلفة ط مستو ة  اً "األمن"  عة الظروف المحل لطب

ة" (محمد،  ة والدول م   .)43 :2007واإلقل
  

  مفهوم األمن القومي: 1.2.1.2
احث من خالل اطِّ  ما يتعل العِ الح ال ة ف ة واألدب ه على العديد من المراجع العلم

أنه ال يوجد تعرف واحد ثابت لذلك المصطلح، حيث يختلف  موضوع "األمن القومي"، 
ارالتعرف  ستخدم في تعرف "األمن القومي"، وقد تعددت الذ ا من جهة ألخر حسب المع

ارات ال م المجردة أو االعت ةتعرفات ما بين الق ة ذات  االستراتيج م المجتمع المحددة أو المفاه
ة.  عة الشمول أنه "قدرة األمة على  وقد عرَّفتالطب ة األمن القومي  موسوعة العلوم االجتماع

ة من الته مها الداخل ة ق ة" (حما   .)410 :2010، سيلزديدات الخارج
  

قدر  ًا  س خطًا حدود ة النظرة  ما هوواألمن القومي ل ة ونفوذ، ورغم أنه من الناح هي
ة تعود إلى آالف السنين قاته العمل ة تشير إلى أن تطب  ،هو علم حديث، فإن المراجعات التارخ

قًا، "وقد من قِ  ته وفهمته فهمًا عم ة أدر ادات تارخ ات المتحدة أدبل زعامات وق ت الوال
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ِعْلم مُ ر األم َ سًا في التأصيل لدراسات األمن القومي  انت أول دولة وَّ دَ ة دورًا رئ ن، حيث 
عها في ذلك العدي ة الستراتيجيتها لألمن القومي، وقد ت تو اغة م د على مستو العالم ُتعد ص

ب الدول المتقدمة. أما على الصعيد  ة التي سعت إلى اللحاق بر من الدول المتقدمة والنام
ة لم تُ  ة العري، فإن األنظمة العر عة أنظمتها الشمول بيرًا بهذه الدراسات، نظرًا لطب بِد اهتمامًا 
اسها أثوا انًا إل ة في هذه  اً التي تحاول أح ة مرقعة، واقتصرت اإلسهامات العر مقراط د

احثين المجتهدين من غير أراب السلطة، أو ممن لم تطل  رن وال عض المف الدراسات على 
ته فيها" (حبيب،    .)15 :2010مشار

  

حسب (النجار) فإنه  ون و ُتب عن "األمن القومي" هو ما أوضحه قد  من أبرز ما 
نمارا رت م ر "رو ي األسب وأحد مف ة" وزر الدفاع األمر ه  االستراتيج تا ارزن في  ال

ة أو  ة، سواء منها االقتصاد عني التطور والتنم "جوهر األمن"، حيث قال: "إن األمن 
ة مضموناالجتماع ة في ظل حما اس ع من معرفتها هة أو الس قي للدولة ين ، وٕان األمن الحق

قة للمصادر التي  ة تلك القدرات العم تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها؛ إلعطاء الفرصة لتنم
ة في المجاال ق ة حق                           سواء في الحاضر أو المستقبل" ،افةت تنم

  .)7(: نت)2016، األهرام(
  

حانه وتعالى- لعل أدق مفهوم "لألمن" هو ما ورد في القرآن الكرم في قوله و  : - س
                   "َفْلَْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْيِت * الَِّذ َأْطَعَمُهم ِمْن ُجوٍع وآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف". 

دي). من هنا 4- 3 :(قرش احث  ؤ المفهوم الحديث ال أن األمن هو ضد الخوف، والخوف 
اسي، الداخلي منه  عني التهديد الشامل، سواء منه االقتصاد أو االجتماعي أو الس
ون المفهوم الشامل "لألمن القومي" هو: "القدرة التي  قة  والخارجي، وفي إطار هذه الحق

ن بها الدولة من تأمين انطالق مصادر قوتها الداخل رة، تتم ة والعس ة، االقتصاد ة والخارج
ُدها في الداخل والخارج، في السلم وفي  مختلففي  المجاالت في مواجهة المصادر التي تتهدَّ

طًا لألهداف  الحرب، مع استمرار االنطالق المؤمَّن لتلك القو في الحاضر والمستقبل تخط
  .)8(): نت2016، المعهد المصر المخططة". (

  

احث "األمن القومي" رِّ وُعَ  مجموعة من اإلجراءات التي يجب على الدولة  أنهف ال
ن أن يواجهها م ة من أ تهديد  ة والخارج   .اتخاذها في سبيل تأمين جبهتها الداخل

  



  الفصل الثاني

 

  

27 

عاد األمن القومي 2.2.1.2   :أ
ة والمناخ  عني تهيئة الظروف المناس على ضوء المفهوم الشامل لألمن القومي، فإنه 

ة المُ  االستراتيج ة الشاملة، بهدف تأمين الدولة من الداخل المناسب لالنطالق  خططة للتنم
اة مستقرة تُ  فل لشعبها ح القدر الذ  عادها،  اختالف أ ما يدفع التهديدات  وفر له والخارج، 

ة األمن تعني  )129 :2010(حبيب، حسب  أقصى طاقة للنهوض والتقدم، من هنا فإن شمول
عاًدا ل (متعددة،  أن له أ ضاحها من خالل ش ن است   :) التالي3.1.2حيث ُم

  
ل ( عاد األمن القومي): 3.1.2ش   أ

 اسي اسي للدولة. :الُْعد الس ان الس تمثل في الحفا على الك  و
  ة الُْعد ة والخارج : وهو قدرة الدولة على ردع التهديدات الداخل ر القوة العس

ة. رة وف توازنات محسو   العس
 اجات الشعب  يهدفالذ  :الُْعد االقتصاد احت إلى توفير المناخ المناسب للوفاء 

ة له.   وتوفير سبل التقدم والرفاه
 ة  سعىالذ  :الُعد االجتماعي القدر الذ يزد من تنم إلى توفير األمن للمواطنين 

االنتماء والوالء.   الشعور 
 م.الذ يُ  :الُْعد الثقافي حاف على العادات والتقاليد والق ر والمعتقدات و ن الف   ؤمِّ
 ات  ،الذ يوفِّر التأمين ضد أخطار البيئة :الُْعد البيئي خاصة التخلص من النفا

ات التلوث حفاظًا على األمن.   ومسب
  ُالدولة  :د المعلوماتيعْ ال دير المعلومات الخاصة  حاف و من حيث تأمين الذ 

 سرتها وٕاتاحتها للمنو بهم في الوقت المطلوب.

اســـــي  الُعد الس
ـــــر  الُبـــعد العس

 األمن القوميالُعد المعلوماتيالُعــــــد البيئــــــيالُعد الثقافـــــــــيالُعد االجتماعيالُعد االقتصــاد
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ائز 3.2.1.2   األمن القومي: ر
ائز  )9(: نت)2016، صيد الفوائد(حسب  اغة األمن على ضوء أرع ر ن ص م فإنه 

ة ل، أساس يزة)4.1.2( ما هي موضحة في ش حيث تكون الر ة  والقاعدة ،  لتحقي األساس
ةألمن القومي هي ا ة والخارج الدولة إدراك التهديدات الداخل طة  يزة من ما أن ، المح ل ر

قها، ف يزة التي تس ائز األرعة تعتمد على الر ة مثًال: الر ات لتنم ة استراتيج ن رسم أ م ال 
قي وواقعي  ون هناك إدراك حق ن أن تصيبهاقو الدولة دون أن  ذا.للتهديدات التي ُم   ، وه

  

  
ل ( ائز األمن القومي): 4.1.2ش   ر

ة. )1  ة منها أو الداخل   إدراك التهديدات سواء الخارج
ةرسم  )2 ة قو الدولة استراتيج   والحاجة إلى االنطالق المؤمَّن لها. ،لتنم
ة )3 ة والداخل بناء القوة من خالل  ،توفير القدرة على مواجهة التهديدات الخارج

  والمواجهة لهذه التهديدات.المسلحة وقوة الشرطة القادرة على التصد 
تي تتناسب معها، إعداد سيناروهات واتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات ال )4

  .اً خلّ أو دا اً مع تصاعد التهديد سواء خارجّ  اً وتتصاعد تدرج
  

   

 ديدات إعداد سيناروهات واتخاذ إجراءات لمواجهة الته

 توفير القدرة على مواجهة التهديدات 

ة قو الدولة  ة لتنم  رسم استراتيج

ة ة أو الخارج  إدراك التهديدات الداخل
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ات 4.2.1.2   األمن القومي: مستو
ات أرعة )9(: نت)2016، صيد الفوائدحسب ( هي موضحة في    ما ، فإن لألمن القومي مستو
ل (   :) التالي5.1.2ش

  
ل ( ات األمن القومي): 5.1.2ش   مستو

اته أو ممتلكاته أو أسرته. ضد أ ،الشخصي)األمن ( أمن الفرد )1    أخطار تهدد ح
األمن  ،أمن الوطن )2 ة للدولة وهو ما ُعبَّر عنه " ة أو داخل ضد أ أخطار خارج

  الوطني".
مي) األمن الُقطر أو الجماعي )3 م واحد (اإلقل عني اتفاق عدة دول في إطار إقل ، و

ر عنه بَّ وخارجًّا، وهو ما ُعَ  اً ة التهديدات التي تواجهها داخلّ على التخط لمواجه
األمن القومي". "  

ة العامة لألمم  )4 ة سواء منها الجمع األمن الدولي، وهو الذ تتواله المنظمات الدول
  لم الدوليين.لي ودورهما في الحفا على األمن والسِ المتحدة أو مجلس األمن الدو 

  

المعلومات: 5.2.1.2   األمن القومي وعالقته 
عة في األساس من دورها في الصناعات  األمن القومي نا ا المعلومات  صلة تكنولوج

ة رة واألمن ة ،العس طرة وأجهزة التجسس ورفع الكفاءة القتال ادة والس من  ،وُنُظم الدفاع والق
ات. حوث العمل قات    خالل التدرب واستخدام المعلومات والحاسوب في تطب

 األمن الدولي
م  ياألمن اإلقل
 أمن الوطن
 أمن األفراد
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رة  قات العس ًا خاصًا نظرًا لتفوق إسرائيل الواضح في التطب ًا قوم "وتتخذ هذه الصلة ُعدًا أمن
قات لتحقي تفوق  ة لهذه التطب ا المعلومات، واستغاللها النواتج الفرع ة لتكنولوج واألمن

ا المتقدمة، ومن وجهة نظر أخر فقد أثبتت أجهزة المخابرات استراتي جي في مجال التكنولوج
ل ما يجر إلد  ة عن  انات تفصيل ع ب ة قدرة فائقة على تجم سرائيل ومؤسساتها اإلعالم

ة إلى العبرة قد جعلت من  ة الترجمة من العر داخل الوطن العري، وفي وقت نشا حر
ًا معل ًا أسودَ إسرائيل "ثق ان ومات ة عما يجر بداخل الك اف س لدينا معلومات  "، في حين أنه ل

ع هو قصور معلوماتنا الشديد عن الترسانة  الط اإلسرائيلي، وخير مثال على ذلك وأخطره 
ضًا  ة، ومثال عملي على ذلك أ ة والجرثوم ماو ة والك ة ألسلحة الدمار الشامل النوو اإلسرائيل

ة لد إسرائيل في حرب هو النقص الشد ة عن الطائرات الحر " 67يد في المعلومات العر
 .)272 :1994علي، (

ة، قد ُينْ  ” ح الوصول إلى المعلومات”و” األمن القومي“ر إلى ظَ من وجهة نظر تشرع
عزز األخير ح العامة في  ه  االطالعمصطلحين متضادين؛ فبينما  على ما تحتف 

فرض القيود على هذا الح والتي من شأنها  قوم األول  ة من معلومات،  السلطات الرسم
م حجم المعلومات المتاحة  ة، تم النص على ،لالطالعتحج قًا للمعايير الدول ح  :ما يلي وط "

ار من  حث وتلقي ونقل المعلومات واألف أ وسيلة للألفراد  ال و ًا أو سواء  ،األش شفه
ة  ة تقييد هذا الح بزعم حما ان ما نص على إم  ، ة أخر ًا أو بواسطة أ وسيلة إعالم تاب

الد ة ،األمن القومي لل الشرو التال صدر قرار  :ولكن  عض المعلومات  اً "أن  حظر إتاحة 
ون هذا القرار واضح غي توافر  اً وُمعرف اً ومحدد اً بواسطة القانون، وأن  ما ين قًا،  تعرفًا دق

ة ضد االستغالل  أن يهدف و  لهذا الحظر عن طر وجود المحاكم المستقلة، السيءوسائل حما
ة مشروعة لمصالح األمن القومي ومة قبل ، و إصدار قرار الحظر إلى حما جب على الح

فيد أن تلك المعلومات المنو بها الح  اً مشروع اً ظر تمثل تهديدإصدار قرار الحظر، أن تقدم ما 
اد  ما يجب، لمصالح األمن القومي ما يراعي الم تطبي هذا الحظر في أضي الحدود و

ة المعلومات ة" (دعم لتقن موقراط   .)10(: نت)2013، الد
ة إلى و  ة المصالح المشروعة لألمن القومي، ذهبت المعايير الدول في سبيل تعرف ماه

ة تلك المصالح ة الدولة ووحدة أراضيها أو قدرتها على الرد  ر مشروع حما أهداف تختص 
ما نصت  ، أو مصدر داخلي،  ر ة مثل تهديد عس على استخدام القوة سواء من مصادر خارج
شف األخطاء أو  ومة من  ة الح ان الغرض منها حما ة تلك المصالح إذا  على عدم مشروع

ا الفساد، أو إخفاء لمعل ة والعامةالتستر على قضا وم    .ومات حول أداء المؤسسات الح
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 ،معلوماتالأثناء حاالت الطوار أن تفرض القيود على حرة تداول  في جوز للدولةو "
ات الحالة ه مقتض  االلتزاماتطالما أن ذلك ال يتعارض مع  ،ولكن فق إلى الحد الذ تتطل

موجب القانون الدولي، وأخيرًا، ال يجو  ة األخر  وم أ حال من األحوال الح إال في حالة –ز 
ما في ذلك على أساس األمن القومي، أو  تداولفرض قيود على حرة  - الطوار  المعلومات، 

ًا أو اللغةتنطو على تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون  اس ، أو الدين، أو الرأ س
اسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو  ة، أوان أو غير س الد أو أ  الجنس الثروة أو الم

ة المعلومات،  "وضع آخر   .)10( : نت)2013(دعم لتقن
ة المعلومات)  ح مشروعًا أل إنه "فوحسب (دعم لتقن قة، أص إذا تم توافر المعايير السا

ة مصالح األمن القومي  ،ن تفرض القيود على حرة تداول المعلوماتأدولة  على أساس حما
تمل دون تحديد خصائص  ه الحاجة لديها. ولكن تحديد تلك المعايير ال  حسب ما تقتض

ن حظر  م م المعلومات  تداولهاالمعلومات التي  ة األمن القومي؛ لذلك تم تقس على أساس حما
ل (إلى نوعي ما هو موضح في ش   ):6.1.2ن أساسيين 

  .محددة ومعلنة) ةات يجوز حجبها (لمدأوًال/ معلوم
غي  ًا/ معلومات ين   .اإلفصاح الفور عنهاثان

  

  
ل (   أنواع المعلومات من حيث حجبها): 6.1.2ش

  

 أنواع المعلومات من حيث حجبها

معلومات 
يجب 
 شفها

معلومات  
يجوز 
 حجبها
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  :التاليمحددة ومعلنة)، وتشمل  ةأوًال/ معلومات يجوز حجبها (لمد
انات ذلك الب ة، و ة الحال رة أو األمن ات والقدرات العس ة  أ. الخط والعمل التكنولوج

 .أو استخدامها أو قدراتها واالختراعات عن إنتاج األسلحة
ة وأراضي الدولة وم ة والمؤسسات الح ة التحت ة البن  .ب. تدابير محددة لحما

ة منع الهجمات اإلرهاب  والتحقي فيها. ج. المعلومات المتعلقة 
ة سواء من قِ   .و من دولبل دبلوماسيين قوميين أد. االتصاالت الدبلوماس

ع صرح  ه. ة، مع توق وم ة، أو هيئة ح المعلومات التي تم توفيرها من ِقَبل دولة أجنب
  .السرة

 

غي اإلفصاح الفور عنها، وتشمل  ًا/ معلومات ين  :التاليثان
ات صنع القرار  -أ ة في عمل اس ة الس المشار ندرج تحتها  ،المعلومات الخاصة  ما و

 :يلي
  ومة: من اكل وسلطات الح رة والشرطة واألمن  وجوده المؤسسات العس

م عمل تلك  ذلك القوانين والقواعد التي تح ة، و ارات والوحدات الفرع واالستخ
 .المؤسسات

  اسات المهمةالقرارات ما في ذلك القرارات المتعلقة بإرسال قوات  :أو الس
الد، أو التي توضح إخفاء أو تحرف ومات خارج ال عض الحقائ ذات  الح ل

قرار  اسة ماهمالصلة   .م أو س
  ،ة السرة ال المراق ع أش م جم ة التي تح ة: القوانين واألنظمة األساس المراق

 .وُنُظم الملفات والسجالت السرة
  االحتجاز، ونقل  المحتجزنالتحقي واالحتجاز: القواعد والقوانين الخاصة 

ح وس ة عبر الحدود، مع توض ف ائل التحقي مع هؤالء المحتجزن و
 .معاملتهم

 شأن عقود قطاع األمن وغيرها من الموارد معلومات تتعل  :المساءلة 
ما في ذلك  ة وغيرها من االنتهاكات للسلطة  انتهاكات دستورة أو قانون

 .ولينؤ الفساد من جانب السلطات العامة أو المس
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انتهاكات حقوق    -ب والتي ال  ،اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي المعلومات الخاصة 
ة مصالح األمن القومي ة من قاموا  ،يجوز حجبها على أساس حما أو منع محاس

ا من تلقي العالج المناسب االنتهاكاتبتلك   .أو منع أحد الضحا
ات  - ج ة للطوار ومستو الصحة العامة والسالمة والبيئة، والتي تشمل: خط االستجا

عاثا ة المعلومات، ت" التهديد، وحجم التلوث واالن   .)10( : نت)2013(دعم لتقن
  

أ  ن االستغناء  م احث على أنه ال  د ال ة، يؤ ، ومن خالل ممارسته العمل مما سب
ة،  اة الُمختلفة (الصح ثير من مجاالت الح حال من األحوال عن استخدام المعلومات اليوم في 
ه  ة)، وذلك في ظل التحول اإللكتروني الذ تسعى إل ة، األمن وم ة، الح م رة، التعل العس

ة–لم دول العا ا وثي األمر هذا نفسه في الوقت . -ما فيها الدول العر األمن القومي، له ارت
ما خاصة أن الُعد المعل احث بيَّنوماتي  س ال ونًا وعنصرًا رئ ًا من عناصر األمن ُعد م

ان من الواجب  ات القومي أل دولة، لذلك  ّسن القوانين ووضع اآلل ل دولة أن تقوم  على 
ة التي تعمل على الحفا على تلك المعلومات والحفا على سرتها.واإلج   راءات المناس

عرض نموذجين مختلفين من دول العالم  احث  قوم ال اق، س ات تحديد في هذا الس في آل
ار األمن القومي استناداً وحجب المعلومات  ز(حسب  لمع ة دعم مر   :وهما"، )المعلومات لتقن

ة، و  أوًال/ س ًا/ تجرة المملكة المتحدة.التجرة الم   ثان
ة س ة، أوًال: التجرة الم ة الفيدرال ة  واالطالع على أورد قانون الشفاف وم المعلومات الح

ة "على  ، فنصَّ ”األمن القومي“تعرفًا صرحًا لمصطلح  ة إلى حما ل اإلجراءات الرام أنه 
قاء الدولة الو  مقراطي، والدفاع سالمة واستقرار و م الد ة، وتستهدف استقرار الح س م

ةالخارجي واألمن الداخلي لالتحاد، وٕالى تعزز  العامة للمجتمع وتعزز أهداف الدولة  الرفاه
  :تم تصنيف المعلومات إلىو  .الدستورة

 :تشملو ” معلومات سرة" -1
o تهديد األمن القومي، األمن العام أو الدفاع الوطني. 
o  ما في ذلك المعلومات السرة إضعاف ة،  المفاوضات الجارة أو العالقات الدول

ة س ة، إلى الدولة الم انات الدول  .الُمقَدمَّة من الدول األخر أو الك
o الد، واالستقرار االقتصاد أو النقد ة لل المصالح المال  .اإلضرار 
o .اة أو أمن أو صحة أ شخص للخطر  تعرض ح
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o ام، أو إضفاء اإلخالل بإجراء ات التحق من تنفيذ القانون، منع أو تنفيذ األح
ة الهجرة، أو  ات مراق ة في االالعدل، أو جمع الضرائب، وعمل ات اإلجرائ ستراتيج

ة أو اإلدارة الجارة ات القضائ  .العمل
 

ة" -2  :والتي تشمل” المعلومات المحجو
o  أو خاصة أو تجارة سرة أو ل المعلومات التي نص عليها القانون أنها سرة

ة سرة وم  .ح
o ة والضرب ة، واألسرار المعلومات التجارة والصناع ةة، والبن  .االئتمان
o  ة قات األول ةلالتحق ل  ،ملفات قضائ أو اإلجراءات اإلدارة التي اتخذت ش

م  .محاكمة دون إصدار ح
o ة ضد الموظفين العموميين، في حالة مالم ؤ إجراءات المس م ول يتم إصدار ح

ا المقدمة. م نهائي في القضا  إدار أو ح
 

  وتشمل:” خاصة“معلومات  -3
ة التي تتطلب موافقة الفرد قبل أن يتم الكشف عنها أو توزعها أو  المعلومات الشخص

قها ه في هذا القانون، غير أن المعلومات التي تحتو عليها  ،تسو ما هو منصوص عل
  .معلومات خاصة دععليها ال تُ  االطالعُسمح للجمهور  السجالت العامة أو التي
،  12 وقد حددت مدة الحظر شر عدم معارضة ذلك الحظر أل قوانين أخر عامًا 

جوز  عد موافقة تمديدو ة لتداول المعلومات،  تلك الفترة إذا اقتضى األمر ذلك  الهيئة الفيدرال
الهيئة المختصة بوضع معايير لتصنيف المعلومات، ورفع السرة عنها، فضًال عن  وهى

ح لها في أ وقت االطالع على تلك المعلومات السرة  اإلشراف العام على النظام، و
فها للتأكد   .من صحة تصن
  

اً  ة ثان  في ”القومي األمن“ لمصطلح صرح تعرف يوجد ال، المملكة المتحدة: تجر
ة التشرعات ت ولذلك ،البرطان ة المحاكم تر م مهمة البرطان  األمن مس تهديد أ تقي

ة للسلطة القومي عض المعلومات ولاتد حرة لقانون  وفقاً  نهأ غير. التنفيذ  التصرحات و
ة المتعلقة ع القومي، األمن ماه عة على االستدالل نستط  ُسبب التي المعلومات طب

الد القومي األمن مصالح اً إضرار  عنها اإلفصاح   :تشمل المعلومات هذه. لل
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 ة واستقرارها هاؤ رخا ذلك في ما األمة أمن اسة الدفاع مصالح وحما  والس
ة   .الخارج

 على ملتش لكنه المتحدة، المملكة أراضي إلى فق شير ال األمة مصطلح 
 الذ النظام ذلك وجدوا، أينما وممتلكاتها أصولها أو وجدوا، أينما المواطنين،

عه ومة تت ة الح   .البرطان
 ل أنها صراحة القانون  عترف التي األمور عض هناك  محتمالً  تهديداً  تش

 تؤثر التي والتخرب والتجسس اإلرهاب تشمل وهي ،األمة ةورفاه لسالمة
اسات على ومة س ة الح اسات ،الخارج ة ةالرفاه وعلى الدفاع وس  االقتصاد
الد  .لل

 ومة ولكن ،صراحة عليها منصوص غير خر أ مورأ هناك  قادرة هاتعد الح
يل على  الشامل الدمار أسلحة انتشار تشمل يوه ،األمة لسالمة تهديدات تش

ة ة وحما ة البن ة التحت اه مثل ،الوطن  إلحاق إلى تهدف أفعال أ من الم
ة دعم( "ارثة التسبب أو بها الضرر   .)10( )نت :2013 المعلومات، لتقن

  
احث أن العالم يت اته، األمر الذ  تمجاال لجه نحو التحول اإللكتروني في ير ال ح

بيرة أمام الدول التي تسعى نحو ذلك التحول ات  ات هو إنشاء فرض تحد ، ومن هذه التحد
انات للمعلومات الُمختلفة والتي سيتم االعتماد عليها في هذا  إلى جانب ذلك،  التحول.قواعد ب

ان من الضرور توفير وسائل االتصاالت المختلفة واآلمنة، والتي ستضمن عدم تسرب تلك 
المعلومات لجهات غير ُمصرح لها أو منع اختراقها، وذلك حفاظًا على األمن القومي الخاص 

  بها.
احث مع ( طاس)جمال وقد اتف ال ة اتساع" نفي أ غ  وتطورها المعلومات أمن قض

اً  الخطير النحو هذا على اً  عالم   :أمرن إلى عود وعر
ة الدول فيها ما- العالم دول أغلب أن :األول اً  ترفع - العر  إلى التحول شعار حال

ل النطاق واسعة خططاً  وتنفذ والمعرفة، المعلومات مجتمع  يوف واقع، إلى الشعار هذا لتحو
انات قواعد من سالسل إنشاء يتم الخط هذه خضم ة الب ، القوم ر يجر  ما الكبر  تطو

ات ة االتصاالت خطو عبر اإلنترنت ونشر االتصاالت ش  األمور وتتجه والسرعة، العاد
م والت عبر الصوت نقل خدمات لتعم م نشر في الدول وتنش اإلنترنت، بروتو  وخدمات مفاه
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ومة ة، الح ع قوانين وتصدر اإللكترون  أنشطة تفعيل صوب الطر مهدُ  الذ ونياإللكتر  التوق
ة واألعمال التجارة ادرات يف وتتوسع واسع، نطاق على اإللكترون  لفئات الحاسب توفير م

ة برامج من عشرات تتبنى ما وللمهنيين، والمدارس المنازل المختلفة المجتمع ة التنم  المعلومات
  .والمؤسسات والهيئات الوزارات مختلف يف المتكاملة

  

ة تشييد أن :الثاني ة بن ة معلومات  مجتمع نحو التوجه وتبني المجال واسعة قوم
 مواجهة عليها مَ تَّ وحَ  المخاطر، مرمى إلى والمؤسسات والدولة المجتمع نقل ،المعلومات
ات ات أن معنى المعلومات، أمن يف النطاق والواسعة الشاملة التحد  يف المعلومات أمن تحد

ة متلك مجتمع ة بن  الشمول تتسم المعلومات أمن يف تهديدات يواجه يجعله ،واسعة معلومات
 يالت األهداف وغزارة وأدواته الهجوم مصادر وتعدد األدوات وتنوع ،التأثير وعم واالتساع

لتُ  َ  إغراءً  ش  مجتمع( عصر يف المعلومات أمن فمخاطر ستهدفونه، لمن جذب ومناط
ين تضم) المعلومات   :مستو

شمل ،المعلومات وجمع تعقب مستو   -أ ة الوسائل و  المعلومات لجمع التقليد
ل تعتمد التي شرة العناصر على بير ش س من ال  الطابور عرف ما أو ،الجواس

ة األقمار مقدمتها وفى الحديثة االستطالع ووسائل الخامس،  تطورت التي الصناع
ل  والدقة الجودة من فائقاً  حداً  منها الواردة والمعلومات الصور بلغت حيث بير، ش

 داخل من وجمع تعقب أدوات من العديد المستو  هذا شمل ما قبل. من تبلغها لم
ة ة البن ة المعلومات ات" ومنها ،المستهدفة للجهة األساس ة البوا  بها وُقصد" الخلف

ة الضعف نقا أو الثغرات ات توجد التي األمن  والبرامج المعلومات وُنُظم ش
ة الرقائ"و المختلفة، ع الحيو  الجزء دعتُ  التي" اإللكترون  مع التعامل أجهزة بجم

ات من المعلومات، ات بناء ومعدات حاس ن والتي وغيرها، تخزن ووسائ ش  م
ات على التلصص وأدوات المعلومات، وجمع تعقب في استخدامها  المعلومات ش
ات  .االعتراض وعمل

ه ستخدموتُ  ،المعلومات وتعطيل إفساد ستهدف مستو   -ب  األدوات من العديد ف
اشر واالختراق الحاسب فيروسات ات الم ض والهجوم ،المعلومات لش  الرسائل ف
ات ما .وغيرها واسع نطاق على اإللكتروني المرور  االختناق وهجمات والطل  هو و

ة داخل المعلومات ألمن تهديداً  ونها عند تتوقف ال األخطار هذه فإن واضح  أو شر
ة تهديدات دعَ تُ  بل منشأة، أو مؤسسة  "ل والمجتمعات للدول القومي لألمن جد

ز الجزرة للدراسات(   .)11(: نت)2012، مر
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احث أنه ًا، وأخير  قاع أحداثه،  لما زاد تعقد المجتمع وتنوععتقد ال أنشطته وتسارع إ
ضًا، وُتعزادت قدرته على توليد المعلومات، وزاد  ظاهرة انفجار  دمعدل استهالكه لها أ

ً لهذا التعقيد والتنوع والتسارع، وهي الظاهرة التي جعلت من المعلومات  التي –المعلومات صد
الت القومي  األمني رها علىتأثيلها  ،لة في حد ذاتهامش -هي أساسًا وسيلتنا لحل المش

طرة عليها. ة الالزمة لمرتكزات أمن  ووجب الس ان من الواجب توفير وسائل الحما لذلك 
ة شر نفسه المعلومات الثالثة، ومن أهم هذه المرتكزات هو مستخدم التقن ان من ال ، ف

م و الضرور  اتتحديد وتنظ ات التي يجب  ،ض تلك السلو ح األخالق من خالل توض
اع إجراءات األمان وسرتها، العمل بها لضمان الحفا على تلك المعلومات  من خالل ات

ة.    المطلو
قوموهذا ما  احث الثالثة القادمة، حيث  س عرضه خالل الم احث  خالل  سيتناولال

ات المهنة،  حث القادم تعرف أخالق حالم اتنظرة الشرعة  وتوض ة لتلك األخالق ، اإلسالم
ات المهنة للعاملين في حقل المعلومات عمومًا.   وتفصيل أخالق



      

  

حث الثاني                      الم
ة ات االلتزام (أهم  لد المهنة أخالق

 المعلومات) حقل في العاملين
 

ات تعرف 1.2.2  .وأهميتها المهنة أخالق
ات 2.2.2 ة الشرعة في المهنة أخالق  .اإلسالم
ة األخالق أهم 3.2.2 ة نظر وجهة من المهن  .شرع
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حث  ة /الثانيالم ات االلتزام أهم   المعلومات حقل في العاملين لد المهنة أخالق
ه  سائر  ،واألمنواإلتقان إال بتوافر الثقة  تنمو والأن األعمال ال تزدهر مما الشك ف

ة، ف ة أو الفن قل إن أنواعهما ومراتبهما سواء األخالق ات المهنة ال  ة الحديث عن أخالق  أبداً أهم
تناول هذا  المهنة، و ة المتعلقة  ة األمور الفن حثعن الحديث عن أهم األول،  الَمْطَلبفي  الم

تناول  ات المهنة وأهميتها، و أخالق ات المهنة من وجهة نظر الثاني، أخالق الَمطَلبالتعرف 
ة ادة، بينما  ،شرع العقيدة وأحد أوجه الع طة  يف حث عليها الدين اإلسالمي وجعلها مرت و
ة. المطلبيتناول  ات المهنة في الشرعة اإلسالم  الثالث، أهم معالم أخالق

ات المهنة وأهميتها 1.2.2   ف أخالق  :تعر
ات المهنة: 1.1.2.2   مفهوم أخالق

ات المهنة" ينقسم إلى مفهوم لغو ومفهوم اصطالحي:مفهوم   "أخالق
ات المهنة :أوالً  - ات المهنة" إلى أفراده فهو  ،المفهوم اللغو ألخالق سنحلل "أخالق
ات" و"المهنة"؛ يتكون من اً  لمتين، "أخالق مصدر  ، هي جمع مفردها ُخُل وهوو"األخالق" لغو

"  ومفردها ،مة التي جاءت منها األخالق جمعاً أصل الكل وهومشت من مادة (خ.ل.ق)  "خل
قول علماء اللغة؛ "الخُ  ما  ةالتي تدل على التقدير  ع والسج ع اإلنسان  ؛ل هو الط أ ط

ع"  صَّ خَ  ،والُخل مصدرهما واحد وسجيته، فالَخل الط الصورة والُخل              الَخل 
  .)86 :2010 (ابن منظور،

فنقول العمل  دمجهما معاً عند المهنة أو  و"المهنة" هي العمل، فعندما نقول العمل أو         
والعمل مصدر مشت من مادة  ،أعمال هُ عُ مْ المهني فالمعنى واحد ال يتغير، والعمل مفرد جَ 

فالعمل هو الفعل والشغل  ،نُ هَ تَ مْ ومهنة تُ  لُ غَ شْ ُ  لٍ غْ وشُ  لُ عَ فْ ُ  لٍ عْ ل فِ  التي تدل على )ل.م.ع(
ضاً وتُ  والمهنة، ن" .ه.ن؛ والمهنة مصدر مشت من مادة "مهَ مِ  على أنها مفرد عرف المهنة أ

عمل ل عمل  فة والصنعة والحرفة، وتُ  التي تدل على الخدمة، والمهنة تشمل  ف رَّ عَ الوظ
ات التي تصدر عن اإلنسان ات المهنة" على أنها مجموعة السلو  ثناء تأديته لعملأ يف "أخالق

  .)223 :2010 (ابن منظور، أو مهنة معينة
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اً  -  ات المهنةثان ما قال اإلمام ف األخالق رَّ عَ تُ حيث  ،: المفهوم االصطالحي ألخالق
سهولة وُ  الغزالي على أنها ارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال  ر، من غير سْ "ع

انت  ر وروّة، فإن  حيث تصدر عنها األفعال الجميلة عقالً حاجة إلى ف  وشرعاً  الهيئة 
حة، سميت الهيئة التي حسناً  لقاً سهولة، سميت الهيئة: خُ  ان الصادر منها األفعال القب ، وٕان 

أنها ُعرِّ و ، )53 :1995الغزالي، (" اً قًا سيئلُ هي المصدر، خُ  ة  اغي األخالق المهن ف 
مقتضاهاعلى ال"مجموعة القواعد واألسس التي يجب  ون ناجحاً ، مهني التمسك بها والعمل   ل

على اكتساب ثقة زائنه والمتعاملين معه من  في مهنته مادام قادراً  ناجحاً  ،في تعامله مع الناس
اغي،    .)27 :1995رؤساء ومرؤوسين" (

  

، فإن  احث مما سب أنها: "ُعرف ال ات المهنة   تحدد التي القواعد من مجموعةأخالق
 وجه، أفضل على لعمله هءَ أدا تضمن حيث لعمله، تأديته أثناء في أو الموظف المهني سلوك

ين بينه المختلفة العالقات تنظم أنها ما   ".العمل في األخر  الجهات و
  

ون السقو "إلى أنه ابن خلدون ُشير  ارعندما ُتفقد األخالق  ، ولقد  واالنه الحضار
ة على دلت التجارب لم إن ارتقاء األمم والشعوب مالزم الرتقائها في سُ  ،مد التارخ اإلنسان

ارها مالزم ال وٕان ،الفاضلة األخالق ار أخالقهاانه  وٕالى هذا )612 :2006 ،خلدون (". نه
قوله ون  ضًا أشار المؤرخ الفرنسي جوستاف لو عودإ": أ أخالقها"  النحطا ن سقو األمم 

حول هذا المعنى، ولذلك ما  ثيرة) وهذه مجرد أمثله وٕاال فالنصوص 25 :2007البراء، (
قوله أمير الشعراء أحمد شوقي:   أصدق ما 

قيت               فإن هُم ذهبت أخالقهم ذهبوا إنما   األمم األخالق ما 
اتهم وأمزجتهمرَ تْ قد أثبتت التجارب أنه عندما يُ وحسب (شعاع) "ف  ،ك العاملون على حسب رغ

ثيرة ستتراكم وسوف تحصل منها الخسارة واإلفالس وتراكم األعمال وتنافر  ،فإن مفاسد 
ة العمالء وٕاتاحة للمفاسد اإلدارةالعاملين، ونفور  ح الرشوة والمحسو ص ، ومع طول المد 

ات العمل أمراً  اً  انتهاك أخالق اد ما اعت ة احترامها ف    عد. يؤد إلى صعو
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حاث ما ة والتطور  أكدت األ اب التنم اتها من أهم أس م المهنة وأخالق ق اإلدارة أن االهتمام 
ما أن عدم  ات ُ  االكتراثأل مؤسسة وأ مجتمع،  عد من أهم عوائ النجاح بهذه األخالق

ات العمل يجب أن تكون في أعلى قائمة  ؛ لذلكوالنهضة واإلتقان واإلنجاز أخالق ة  فالعنا
اً  الً  االهتمامات اإلدارة تدر فاً  وتأه حث عن اإلتقان والتميز والجودة في وتوظ ان هناك  ، إذا 

  .)1 :2000(شعاع،  "األعمال
  

ة في المؤسسات: 2.1.2.2 ة تطبي الُنُظم األخالق   أهم
احث أن  ة ير ال ل عام والمؤسسات العاملة في مجال المعلومات المؤسسات األمن ش

ل خاص ات الحف  َلِهيَ  ،ش انةفي حاجة إلى أخالق والقدرة على إدارة األمور بدقة  والص
فروعه الضرورة لتلك المهمة،  لالخبرة وحسن التصرف والعلم  وحرص، وفي حاجة إلى

أن  ثاني)  احث مع (العو تف ال ات المهنة "و تجعل العامل أو الموظف يذهب للعمل  الأخالق
ضاً أو المنفعة فق من أجل الحصول على المال أو الجاه ة في  ، لكن أ اة العمل ش الح ع ل

ح إال  ،جانبها اإلنساني ل صح ش حدث  اتي، وهذا ال  المتجاوز لحدود المادة والكسب الح
اة، لذلك يجب إعادة ال ات منهج ح م واألخالق النظام  االلتزامنظر في نظرة حينما تكون الق

ة أو التستر على و واحترام اللوائح من أجل الض ومنع التسيب أو من أجل التهرب من المسؤ  ل
، فهذه النظرة وحدها ال تكفي تكرس  - معها ورما قبلها- نمِ  بل البد ،أمور معينة وفق

ة التي تجعل األخالق أكثر سمواً                 "من اللوائح والقوانين النظرة األخالق
ثاني،    .)20: 2010(العو

  

ثاني) أن و  ثيئاو في مؤسسة العمل لها ف ةخالقألم اظُ تكرس النُ "ر (العو رة تعود د 
النفع أهمها ع    :على الجم

ل، فتتراجع الممارسات الظالمة، وتتوافر الفرص المتكافئة  –1 تحسين المجتمع 
فاءةللناس، وتنفذ  ة. األعمال بواسطة األعلى    وفعال

ة الناس يشيوع الرضا االجتماع –2  نتيجة لعدالة التعامل والمعامالت  ،بين غالب
  والعقود وٕاسناد األعمال وتوزع األعمال.
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ة لروح الفر وزادة اإل –3 ات العمل تدعم البيئة الموات عود أخالق ة، وهو ما  نتاج
  لمنظمة وعلى المجتمع.النفع على الفرد وعلى ا

فاءة تُ  –4 ات العمل  النفس، والثقة شْ إدارة أخالق الثقة   فيعر العاملين والعمالء 
ل هذا ُ العمل حق المز  ،القل والتوتر والضغومن حدة قلل ، و د من االستقرار والراحة و

ة   .النفس
ون المنظمة يُ  في يلقإن االلتزام الخُ  –5 بيرة، حيث  ؤمنها ضد المخاطر بدرجة 

ة، وابتعاد عن المخالفات، أو الجرائم.  الشرع   هناك التزام 
ة صارمة يدفع المتعاملين إلى اللجوء  –7 مواثي أخالق إلى  تعامالتهم فيإن االلتزام 

ًا، التال الجهات الملتزمة أخالق حة  يو  رسة السيئةطرد المما فيتنجح الممارسة الجيدة أو الصح
  .من ساحة األعمال

ه المهنة أو المنظمة )Code of Ethics( أخالقيإن وجود ميثاق  –8 ون  ،تلتزم 
ة دليل أو  س فق فمثا ع ل ه الجم سترشد  ضًا عندما تثور إ تصرفاتهم، و  يمرجع  نما أ

اعهالخالفات أو يثور الجدل حول ما هو السلوك الواجب  ثاني،  "ات   .)20 :2010(العو
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ةأخالق 2.2.2 عة اإلسالم   :ات المهنة في الشر
مان: 1.2.2.2 اإل   عالقة األخالق 
ه وسلم- رسول اإلسالم  دَ حدَّ  عثته -صلى الله عل ة األولى من  والمنهاج المبين  ،الغا

ارم األخالق"  في قوله: "إنما ُِعثُت ألتمم م حة دعوته  أن الرسالة  ،]1/75[السلسلة الصح ف
اة فيت مجراها طَّ خَ  التي ذل صاحبها جهداً  ،تارخ الح مد شعاعها وجمع الناس  في بيراً  و

م فضائلهم وٕانارة آفاق الكمال أمام أعينهم حتى َ  ،حولها وا إليها على عَ سْ ال تنشد أكثر من تدع
ادات  اناً  وأضحتاإلسالم  فيرعت شُ  التيصيرة، "فالع ه في أر مان  ست طقوساً  ،اإل مبهمة  ل

الغيوب المجهولة من النوع الذ أداء أعمال غامضة ،ير اإلنسان  لفه  ات ال معنى  ،و وحر
ل مُ زَ لْ أَ  التيلها، فالفرائض  هسِ تَ نْ م اإلسالم بها  ا  يه ،ب إل ح د المرء أن  تمارن متكررة لتعو

حة اً  ،أخالق صح ظل مستمس ه  وأن  بهذه األخالق مهما تغيرت أمامه الظروف، إنها أش
ة  شغفُقبِ  التيالتمارن الراض ة البدن  ملتمساً  ،ل اإلنسان عليها  من المداومة عليها عاف

؛ فالصالة  شفان بوضوح عن هذه الحقائ اة، والقرآن الكرم والسنة المطهرة   وسالمة الح
ة عندما أمر الله بها قد أوضح  مة من إقامتها فقال: الواج الَة َتْنَهى الح الَة ِإنَّ الصَّ ﴿ َوَأِقْم الصَّ
بوت:  ِر ﴾ (العن َ عاد عن الرذائل والتطهير من سوء القول وسوء)45َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْن  ، فاإل

ادات"    .)10 :1991 ،(الغزاليالعمل من أصول هذه الع
  

) ف حسب (بير عض الفلسفات في و ات على أنها "محاولة تعرف األقد ذهبت  خالق
منع النزاع عندما يهدده زل الصراع عندما  ،من اإلنسان للتوفي بين المصالح المتصارعة أن  و

حسب هذه  ،حدث ات بين هذه المصالح، و استخدام منظومة األخالق التي تفرض تسو
ةلْ الفلسفة فإن خَ  ة من اإلرادة الشخص ة اجتماع عتمد على "اإلحسان" أ  ، إرادة أخالق

مصلحة شخص آخر، وَ   ىفي هذا المعن ن الشخص محسناً وْ االهتمام اإليجابي لشخص ما 
، (حسنة"  ةوجب أن تتم معاملته معاملي   .)124 :2011بير
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، فذلك هدفٌ  لكن األخالق في ست للمصالح فق ولكن من أعظم  ،من أهدافها اإلسالم ل
ة حانه وتعالىلله  أهدافها أنها عبود مصطلح األخالق "اإللزام الخُ ُ  وهذا ما ،س قي"؛ لُ سمى 

ة  فاألخالق في اإلسالم اراً على المسلم واج ست خ ثير منها ل ثيب على فعل ها أُ ذَّ فَّ ، إن نَ في 
ات المهنة  وٕان ،ذفَّ ما نَ  ة موضوعات أخالق ها فهو معاقب على ما ترك؛ فمن هنا تأتي أهم تر

ما ُ  ، عمل اإلنسان في ممارسته ومعاملته مع اآلخرننها تضإمن حيث  التعامل ى سمف
ات المهنة".   األخالقي من خالل "أخالق

  

مان نفسه؛ إذاً  مفهوم اإل مان واألخالق  ومفهوم األخالق في اإلسالم يرت   شيءاإل
ان في المعنى  ؛واحد شتر مان، إذ   العام، فاألخالقألن األخالق جزء من الدين الذ هو اإل

ماناً  مان لقول صفوة الخل إ ه وسلم ىصل-رسول الله  ُخُلقاً و  تساو اإل "َأْكَمُل  :- الله عل
ْم ِلِنَساِئِهْم ُخُلًقا"  ْم ِخَاُرُ َماًنا َأْحَسُنُهْم ُخُلًقا َوِخَاُرُ   .]10106[مسند أحمد: اْلُمْؤِمِنيَن ِإ

  

ة العمل  2.2.2.2 ة على أهم   األخالق:أدلة شرع
ات القرآن الكرم يجد  تتحدث عن المهنة  التي كرمةال اتالعديد من اآلالمتأمل في آ

اد اإلسالم، وٕان اإلخالل بهذه العالقة ُ  ،والعمل م سبب وهذا يدل على ضرورة ر العمل 
ة إلى ، يؤد في النها م اإلدارة، ينتج عنه اضطراب في السلوك اإلدار ًا في الق  اضطرا

  الكساد والفساد، والتشرذم في مجتمع العمل، وضعف اإلنتاج.
  

المهنة والعمل: ات المتعلقة    نماذج من اآل
ُموْا ِاْلَعْدِل  إنَّ  ﴿ -  ُ ْمُتم َبْيَن النَّاِس َأن َتْح َ وْا اَألَماَناِت ِإَلى أَْهِلَها َوإَِذا َح ْم َأن ُتؤدُّ ِإنَّ الّلَه َْأُمُرُ

عًا َِصيراً  اَن َسِم َ ُم ِِه ِإنَّ الّلَه   )58النساء: (﴾  الّلَه ِنِعمَّا َِعُظ
ماْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اْألَْرِض  ﴿ -  ٌ َعِل  )55يوسف: (﴾  ِإنِّي َحِف
ُلوا ِمْن ِرْزِقِه َوإَِلِْه النُُّشوُر﴾  ﴿ ُهوَ  -    الَِّذ َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َذُلوًال َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُ

  )15(الملك: 
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ان النبي الكرم        ات العمل، حيث  تطبي عملي ألخالق ضًا  صلى – وجاءت السنة أ
ه وسلم الله ًا للغنم - عل ه راع ا اعه ثُ ولما َ  ،أمينًا عليها ،عمل في ش ه الصالة - ر أت عل

ح قائدًا عامًا وأميرًا للجماعة المسلمة، ومَ  - والسالم مارس  ،ن الله تعالى له المدينةَّ وأص ح  أص
مة وتواضع، وحين ُسئل صلّ  ل إتقان والتزام وح ه وسلم عن ىمهام الدولة   اأكثر م الله عل

" : الجنة قال ل الناسخِ دْ يُ  : شاهين البن األعمال فضائل في الترغيب["تقو الله وحسن الخل
357[.  

  

  مفهوم المهنة في اإلسالم: 3.2.2.2
 (  الجهد اإلراد"العمل المهني أو المهنة في اإلسالم، على أنه عرَّف (القرضاو

راً  اً  المبذول ف ات العمل، وتُ ةمشروع ةلتحقي منفعة دنيو أو بدن المهني أو  عرف أخالق
ة ة الحسنة المطلوب تحل ات المهنة في اإلسالم" على أنها الصفات السلو  ،النفس بها "أخالق

ان اإلسالم  ة السيئة، وٕاذا  عد تخليتها من الصفات السلو في مجال العمل المهني المشروع 
ش ع ه لكي  دَفع الناس إل ار حفِّز على العمل، و ترك الحرَّة لهم في اخِت رامٍة وعزَّة، و وا في 

م والرُّقي في  األمَّة إلى طر التقدُّ دفع  ِّ عمٍل بدني أو ذهني يخدم المجتمع، و  لأ
قوم عليها طلب  غي أْن  اد التي ين المجاالت، فقد جَعل اإلسالم العمل المشروَع من أبرز الم

لِّ مسلم تحرِّ  ع األعمال التي نهى الرزق، فالواجب على  اح واجِتناب جم  العمل المشروع الم
قول تعالى موجهاً    لذلك: عنها اإلسالم وحذَّر منها؛ 

ْنُتْم ِإَّاُه َتْعُبدُ  -  ُ ُروا ِللَِّه ِإْن  ُ َاِت َما َرَزْقَناُكْم َواْش ُلوا ِمْن َطيِّ ُ وَن ﴾ ﴿ َا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 
قرة:(   .)172 ال

سب، وال يتحقَّ  ات ما  ه أْن ُينِف من طيِّ أُكل من َحالل، وٕاذا أنف فعل أْن  فالمسلم ُمطاَلب 
ون العمل الذ اختاره وَعِمَل ف أْن  عني ذلك أنَّه ال  اً ه مشروعذلك إال  اَحه اإلسالم، و قد أ

ِّ عمٍل َ  عمل في أ ما أنَّه اليجوز للمسلم أْن  ة،  ه الشرع معص عمل عمًال  عدُّ يجوز له أْن 
ه في العُ  " أو "الكسب غير ُيؤدِّ إلى مفسدة، وهو ما ُطَل عل رف الحديث "العمل غير الالئ

نتهي عمَّ  قف عند حدود الله و مان  نأالمشروع"، "فالمؤمن الصادق اإل بنفسه عن  ا نهاه و
قاتارتكاب  ، (في أوحال المحرمات"  واالنغماس، المو   .)289 :2002القرضاو
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ةاأل 3.2.2 ة من وجهة نظر شرع   :خالق المهن
ة: 1.3.2.2   أهم األخالق المهن

احث أن         ة التي يجب توافرها لد العاملين في حقل ير ال ات المهن من أهم األخالق
اءو ، الصدقو ، المعلومات، األمانة ال  األمانةة لاإلصالح، ففضيو  ،اإلنصافو  ،األدبو  ،الح

ن  فهام قتها  ع،ودائها في مجرد حف الوام حيث قصرو العَ  ُصنفهاما  تصن  فيمع أن حق
واصى المسلمون برعايتها يت التيإنها الفرضة ، ها أوسع وأشملاومعن ،دين الله أضخم وأثقل

ستعينو  قع  الذوقد أرشدت السنة إلى أن هذا من مظاهر الفساد  .الله على حفظها ن و سوف 
سأل رسول الله ،آخر الزمان ه وسلم-  فقد جاء رجل  متى تقوم الساعة؟ فقال ": -صلى الله عل

ه وسلم– له يف إضاعتها؟! قالعت األمانة فانتظر الساعة: إذا ُض - صلى الله عل  ! فقال: و
ه وسلم– حة" سد األمر لغير أهله فانتظر الساع: إذا وُ - صلى الله عل :  [صح   .]59البخار

حسب (الغزالي) فإن  ل  األمانة ي"من معانو ه في شيءوضع  ان الجدير  ، الم
الرجل فال ُ  ،والالئ له فة إال  ه، وال تمأل وظ ه الحقي  ترفعه  الذسند منصب إال لصاح
امالً  معانيومن ، فايته إليها ه  حرص المرء على أداء واج ُينا  الذالعمل  في األمانة أن 

ستنفد جُ  ،ه الغه تمام اإلحسان فيهده وأن  ة من رجل و  ،إ انة وال أسوأ عاق س أعظم خ ل
ه  ستغل الرجل منص ن يِّ عُ  الذتولى أمور الناس فنام عنها حتى أضاعها، ومن األمانة أال 

ه ع من المال العام جرمة. والمعروف أن  ،ر منفعة إلى شخصه وقرابتهجَ لِ  ،ف فإن التش
ومات أو  ات تمنح مستخدميها أجوراً الح ة ُّ زَ فمحاولة التَ  ،معينة الشر الطرق الملتو  هيد عليها 

  .)25 :1991(الغزالي، اكتساب للسحت" 
حتى يتجنب الناس شرور الكذب ، تكون مالزمة لكل عامليجب أن  الصدقوفضيلة               

عة عضها، وُ والخد ة األكاذيب، وقد أص لِّ خَ ، ومخاطر إخفاء الحقائ أو  خبر المجتمع من جنا
ه وسلمص-  النبي ا رآها  - لى الله عل شرشر شدقه  "أنه رأ رجالً  :- وهي من الوحي–برؤ

شرشر شدقه إلى  ه  ومنخره وعينه إلى قفاه، ففسر له الملك ذلك فقال: أما الرجل الذ أتيت عل
 " ة تبلغ األف ذب الكذ غدو من بيته ف         قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه، فإنه الرجل 

ح   .]6/2585البخار  [صح
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اء        ما في  والح مان  ه وسلم–حديث رسول الله قرن اإل مان  :- صلى الله عل "اإل
اء قرناء، إذا رُ  فإذا زال ، ]1/73أخرجه الحاكم في المستدرك [فع اآلخر" فع أحدهما رُ والح

ه عالمات الوقاحة ، وظهرت عل ه الهو اء من نفس العامل استولى عل وزالت عنه األنفة  ،الح
ة من اإلساءة أو البذاءة ،بل من نفسهورحل النُ  ،والشهامة ه حساس   .ولم تعد لد

ح صفة لإذا  واألدب ن حملهم على القول الجميل والفعل الحسن مع الناس، يلعاملأص
طة من الزور النفس والح في أقواله وأفعاله،  عادالً يجعل العامل  واإلنصاف .والعفو والرقي 

تسب االعت حف حقوق الناس، و سلم من رزلة الظلم و ، وفي الحديث القدسي و دال والتوس
ا اد إني حرمت الظلم على نف " م محرماً  يسع               فال تظالموا"  وجعلته بين

ح مسلم:    .]4680[صح
  

ل أنواعه ال يجعل العامل حرصاً  واإلصالح عن الضرر أو  عيداً  ،ةمشروععلى النفع 
اً  للخير وداالً  الضرار متحراً  ه، مح اً  عل ما ُ  للناس ساع مع غيره  حق مصالحهم متعاوناً ف

ارهاً  على البر والتقو والنفع والرقي، مسارعاً    للفاسد والمفسدين.  في الخيرات، 
  

ة 2.3.2.2 ة الواج   في اإلسالم: الصفات الُخُلق
غي على العاِمل ثيٍر من الِقَم الخُ جاء اإلسالم أن " )القوسيير ( أْن لقَّة التي ين

فة أو الحرفة أو المهنة التي  غّضِ النظر عن نوع الوظ حرص عليها في أداء عمله،  يلَتِزم بها و
ان  لِّ مسلم مهما  ة على  ة واج اد إسالم ان هذه الِقَم صفات أخالقَّة وم حس ُيزاِولها، 

ات القرآن الكرم، التي وردت فيه .ذ ُماِرسهموقعه من العمل ال ا إشارات إلى النظر في آ
ات العمل نجد أن أظهرها أرعة أخالق، ذُ  الترشح لعمل  ،رت في آيتينأخالق إحداهما متعلقة 

استئجار راعٍ  ، واألخر متعلقة  ه الصالة والسالم- ، أما األولى فقول يوسف وزار لملك  -عل
م﴿ اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن  :مصر ٌ َعِل ة فقول ابنة  ،)55: يوسف(﴾ اْألَْرِض ِإنِّي َحِف أما الثان

ُّ اْألَِمين﴾   شعيب ألبيها في شأن موسى عليهم السالم ﴿ ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِو
شأن عرش  .)26القصص: ( ه السالم  مان عل ه هذين الوصفين ما قاله الجني لسل ش و

س ٌّ َأِميٌن﴾  َقاَل ِعْفِرتٌ  ﴿ :بلق َك ِِه َقْبَل َأن َتُقوَم ِمن مََّقاِمَك َوإِنِّي َعَلِْه َلَقِو مَِّن اْلِجنِّ َأَنا آِت   .)39 النمل:(
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ة البدنحن أمام أرع صفات خُ  ًا،إذ   :منها لصاحب أ عمل أو مهنة، وهي لق
 - : ة الحف ه القدرة على إدارة الذات والعمل بدقة وتحمل المسؤول ن  ،والمراد  م و

ة. الكفاءة العمل   تسميتها 
ه  العلم: -  ه إدراكاً  إدراكوالمراد  قوم  العمل الذ  ن  ،جيداً  األمر المتعل  م و

رة. ة أو الف الكفاءة العقل ة ذلك    تسم
اوالمراد بها الجد والض  القوة: -  ة. ،واالنض الكفاءة التأهيل ن تسميتها  م   و
ح األمانة: -  ة الحقوق وأداؤها على الوجه الصح ن تسميتها  ،والمراد بها رعا م و

ة ة، الكفاءة النفس   .)12(: نت)2011" (األلو
  

أن هذا  مما سب ه، واإلحساس  مة العمل والتفاني ف ق مان  احث إلى أن اإل يتوصل ال
ا ومراعاة الضمير االنض أن  ،العمل َقِّم وذو رسالة، مع االلتزام  واعتقاد العامل أو الموظف 

اب نجاح المؤسسة  لـه ة يجب أن يؤديها على النحو المطلوب، هو من أهم أس التي رسالة سام
اد عمل بها ه أنه مهما اجتمعت قوانين األرض، واتحدت الم ل عامل ُنْصَب عين ، وِلََضْع 

ة للمجتمع م األخالق ه شيئًا إال إذا  ،والق مة هذه األمور، قائمًا بها في لن ُتَغيِّر ف ق ان مؤمنًا 
س متكلفاً  عًا بها، ول   .أدائه، شغوفًا فيها، متط

ات المهنة ختامًا/ عرض أخالق حث  احث خالل هذا الم ما أكد على هاوتعرف قام ال  ،
ة من خالل  حضرورة تطبي الُنُظم األخالق ات  توض ة أخالق ان أهم أهميتها، ومن ثم قام بتب

ةالم من خالل جلب األدلة المساندة لذلك من القرآن الكرم والسنة  ،هنة في الشرعة اإلسالم
ة الشرفة، ة في اإلسالم. النبو الحديث عن أوجب الصفات الُخُلق حث    وختم الم

حث الثالث من الفصل الحالي، بتفصيل محددات التأثير على  احث خالل الم قوم ال س
ة وتطبي و العاملين في حقل المعلومات، وهي أرعة: االلتزام الديني والُخُلقي،  اإلدارة األخالق

افآت وأخيرًا األوضاع السائدة في مح العمل.و اللوائح،    الحوافز والم



      

  

حث الثالث                     الم
  لحق في العاملين على التأثير (محددات

 المعلومات)
 

 على وتأثيرهم واألخالقي الديني االلتزام 1.3.2
 .المعلومات حقل في العاملين
ة اإلدارة 2.3.2   حواللوائ القوانين وتطبي األخالق
 .المعلومات حقل في العاملين على وتأثيرهم
افآت الحوافز 3.3.2  في نالعاملي على وتأثيرهم والم

 المعلومات. حقل
ة األوضاع 4.3.2 ة االقتصاد   السائدة واالجتماع
 المعلومات. حقل في العاملين على وتأثيرهم
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حث الثالث   ر على العاملين في حقل المعلوماتمحددات التأثي /الم
  

ة الح احث من خالل ممارسته المهن عمل في مجال  العامل أن ال أو الموظف الذ 
امه حقل المعلومات فته أو عمله، فإنه لأداء ما هو مط، عند ق وب منه في مهنته أو وظ

ن ل يتعرض هعدة عوامل ُم وزارة أن تؤثر ف ة  عمل ضمن مؤسسة أمن ان  ما إذا  ، ال س
ة واألمن الوطني،  ة، وتعدالداخل ن تصنيف تلك ُ حيث  المعلومات فيها سرة وذات خصوص م

ة، والمالمؤثر اثنين، هما:  مؤثرنضمن العوامل  ل (ات الداخل ة، والش ) 1.3.2ؤثرات الخارج
  يوضح تلك العوامل:

  
ل (   ): محددات التأثير على العاملين1.3.2ش

  

احث يتناول حيث س حثهذا خالل الدراسة محددات هذه الال على العاملين تأثيرها دراسة و ، الم
ر  ،بنوعيها (الورقي واإللكتروني) في حقل المعلومات احث أن أهم هذه ا و   المحددات ما يلي:ل

  .لد العاملين الديني واألخالقي االلتزام - 1
ة وتطبي القوانين واللوائح - 2  .في المؤسسات اإلدارة األخالق
افآت - 3 ة الحوافز والم ع  .التشج
ة)األوضاع  - 4 ة، واالقتصاد  .الُمجتمعفي  السائدة المختلفة (االجتماع

عوامل التأثير 
ة  الداخل

عوامل التأثير 
ة  الخارج
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  :على العاملين في حقل المعلومات االديني واألخالقي وتأثيرهم االلتزام 1.3.2
  :الدين اإلسالمي مصدر األخالق 1.1.3.2

) أن "الدين شر خاصة في المجتمع -  يالمصدر األساسل ُمثِّ  اإلسالمي ير (ال و
ات المهنة؛ إذ أنه يُ أهم مصاوهو  -اإلسالمي ة وفِّ در أخالق ات المهنة خل الرقا ر ألخالق

ة في الفرد؛ فالمهني  ة، أوالذات ة، أو االجتماع اس ة الس ن أن يتهرب من الرقا  حتى م
ة ع أبد ،القانون ستط شتمل هذا المصدر  اً لكنه ال  حانه وتعالى، و ة الله س أن يتهرب من رقا

اد التي تُ  ل المجاالت، وعلى القواعد العامة على الم حق سعادة اإلنسان والمجتمع في 
م  ة الناس، وتنظ اتالصالحة لهدا ان، ح ل زمان وم ضما هم في  الحث على  اً شتمل أ

شر ظِّ نَ القوانين العامة المُ  االلتزام مة لمصالح الناس، وهي األوامر والنواهي التي وضعها ال
اتهم  م ح اتهم لنشر العدالة والمساواة ولأنفسهم، لتنظ لمحافظة على حقوق الناس، وتحديد واج

،  "بينهم شر احث شيرو )، 29 :2006(ال انة نظر اإلسالم أن العمل في  إلى ال له م
مة ه العزز:  وقد ؟يف ال ،عظ تا َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَر اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه  ﴿قال تعالى في 

ة: (َواْلُمْؤِمُنوَن ﴾  ه، بل إنه جعله  دَ جَّ مَ فَ  )،105التو رامة اإلنسان  مته ور  العمل ورفع ق
هة من فرائضه التي يُ فرض ار أنه مأمور  اعت   .ثاب عليها الفرد 

  

ادة إذوال شك أن من أطاع أمر الشارع فهو مُ  اد ًا،ثاب، فالعمل ع ح  ةوأ ع "حتى أص
اله، وفي سبيل رفعة أمته وتحقي الخير في المجتمع أفضل عند  العمل في سبيل قوته وقوت ع

ح الخمول والترفع عن العمل ن إلى رَ الله من المتعبد الذ يَ  زهد في العمل، وأص ادة و الع
مي،  ًا في تفاهته وحطته" (التم ة اإلنسان، وسب   .)17 :2007نقصًا في إنسان

  

احث أن االلتزام الديني والُخلُقي الحميد،  ر ال يزتدعتُ و  نيجب أ نين أساسيتيان ر
يف ال؛  مة قد تتعل وهم يتحلى بها العاملون في حقل المعلومات:  قفون على أسرار عظ

عملون بها هذا من جهة، ومن جهة أخر قد تكون تحت مس وليتهم أسرار ؤ المؤسسة التي 
عملون بها مثلخاصة بجهات ذات عالقة مع هذه المؤسسة  (الجمهور، ومؤسسات  :التي 

يزتاالمجتمع المدني، والمؤسسات ا ة)، لذلك إن لم تتوافر هاتان الر وم ي الموظف، فلن ف نلح
ات المهنة ر ألخالق مة ُتذ   .تكون هناك أ ق

  



  الفصل الثاني

 

  

52 

أول، ؤ ة واإلخالص عند الموظف المسوعن األمان " ( ظهر في تَ  نهاير (األشعر
ةالمعامالت  أخالقه ودينه مثلار مد لُتظهِ  المؤسس إسناد الوظائف العامة إلى  :لتزامه 

ة في القرارو األكفاء،   ،حف الودائعو  ،حف الحواس والجوارحو  ،العامحف المال و  ،الموضوع
ما  .ر الصالح العام في المؤسسةُض إال ما َ  ،حف أسرار المجالس واالجتماعاتو  واألخالق 

اد المجردة التي يخضع لها اإلنسان في تصرفاته،  أشرنا من قبل هي "مجموعة القواعد والم
ا الحسن أو  ه، وتوصف  م سلو حتكم إليها في تقي ، و ح" (األشعر   .)182 :2008لق

  

عض  ْ لُ الخُ إن "فحسب (الحميدان) و  س ب صفة مستقرة ال عارضة؛ ألن اإلنسان قد يتل
الكرم، أو الخوف، أو الغضب، أو غير ذلك، في حين أنه  الصفات غير الثابتة لموقف معيَّن، 

ة التي قد تُ ؤِ إذا رُ  ق ة تظهر منه الصفات الحق وهذه خالف هذه الصفات،  في األحوال العاد
س هو الخُ  ة، فالسلوك ل له الظاهر، فسلوك ْ لُ الصفة المستقرة لها آثار سلو ، بل هو أثره وش

اً قِ لُ اإلنسان وتصرفاته يدالن على خُ  صدر منه تصرفات في حاالت  ؛ه غال ألن اإلنسان قد 
ه، ر ير هَّ طَ رع المُ ه، ولذا فإن الشَّ قِ لُ طارئة ال تدل على خُ  م على الشخص من خالل سلو الح

ه وسلم ىما قال صلّ  مان" :الله عل اإل عتاد المساجد فاشهدوا له        "إذا رأيتم الرجل 
  .)21: 2010(الحميدان،  ]2617 :الترمذ[

  

ة وأهميتها 2.1.3.2 م األخالق المهن   :تقو
الن)  أنهاعرف (الق اد التي تُ " "أخالق المهنة"  أساسًا للسلوك المطلوب ألفراد عّد الم

اً  ًا وسل م أدائهم إيجا احث مع  ،"المهنة، والمعايير التي تعتمد عليها المؤسسة في تقي تف ال و
الن)  ع العاملين(الق التحلي بتلك األخالق، عموماً  على ضرورة التزام جم وٕاال  في المؤسسة 

ة إلى شعارات ال واقع لها، ومن ة انت هنا  تحولت األخالق المهن م األخالق المهن ة تقو أهم
طرأ عليهم فيللعاملين  ظهر أو  ن أن    .حقل المعلومات إلصالح أ اعوجاج ُم
  

م األخالق الن) فإن من أهم ُطُرق تقو حسب (الق  :، ما يليو
ة - 1 ة معاني العقيدة اإلسالم وترسيخها في الناشئة منذ نعومة أظفارهم داخل  ،تقو

مهم الحالل والحرام، وما يجوز وما ال يجوز،  ،األسرة قبل بلوغ سن الدراسة وذلك بتعل
ة إذ  م األخالق  كتساب.عن طر اال معظمها يتمأن وتدربهم على الق
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ة - 2 الت األخالق ون ذلكعالج المش ار والنظرات الهادمة  من خالل التصد ، و لألف
ةوالملوثِ  م األخالق ة  ،ة للق م واتجاهات سلو ان ق ة، فالبد إو ة مثل النزاهة والكفا يجاب

امل على األخالق وجعلها سلو ل  ش ة المجتمع  ة شاملة لتر ة ترو ، اً من عمل
ن تحقي ذلك من خالل تنسي عام بين الوزرات والمؤسسا م التنشو ة  ئة ت المعن

ة مثل مة وزار و اإلعالم، وزارة الثقافة و ( :االجتماع ة والتعل وزارة و ، (المدرسة) التر
س )المسجد) األوقاف  .في هذه المنظومةلمنزل ل، إلى جانب الدور الرئ

ة - 3 ف ،المحاس أن نقول للمحسن  يفمبدأ الثواب والعقاب مبدأ أصيل في اإلسالم، فال 
ما ُ  ، ف حسب المحسن، البد أن ُ  أافأحسنت، وللمسيء أسأت فق عاقب المسيء 

ام   الشرعة.أح
ات واألخالق الخا - 4 التحر عن السلو فه في المؤسسةاالهتمام  ، صة للعامل قبل توظ

اب منها:  ة لعدة أس   وهذا أمر شديد األهم
حت المؤسسات الخاصة -  ة في القرن الواحد والعشرن أص  ،والعامة أقل أخالق

ة والوساطات في ارها للموظفين ودخول المحسو هذا  في تصرفاتها وطرق اخت
 األمر.

يز المؤسسات -  ة تر ة الماد ارات األخالق االعت  على الرح دون االهتمام 
ة قامَ ْض مما ال ُ  ،والمعنو لة من الزمنؤ ن  واقتداء  ،ها واستمرارها لفترة طو

ة.   عض المؤسسات العامة بذلك دون النظر للعاق
ة -  في ظل  ،في المؤسسات يءالتمييز بين السلوك األخالقي الجيد والس صعو

. وجود القرار ذ  المردود الماد فق
اد انتشار جرائم الفساد اإلدار "االختالس  -  استغالل النفوذ" في ، و الرشوة، و ازد

ات اإلدارة وعدم وجود نتيجة الُ  ،المؤسسات لقي لد خُ  التزامعد عن أخالق
شتمل على الخُ  وااللتزام العالمين. ه  المسؤ لقي في أحد معان ة، و اإلحساس  ل

صدر عنه من أفعال ما  واستعداده لتحمل نتائج  ،التي تعني "إقرار المرء 
ة اراته العمل ة اإل ،التزاماته وقراراته واخت ة أمام الله من الناح ة والسلب يجاب

ة الشمول لكل الناس  وأمام ضميره وأمام المجتمع، ومن مميزات المسؤول
م، وتقوم على المعرفة" واألعمال، وأنها تقوم على     الحرة، وتفترض العقل السل

  .)13(): نت2201 (الراض،
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ة الميثاق األخالقي  3.1.3.2   :Code of Ethicsأهم
) أن " المسؤ ير (المصر في وحده، بل البد من تحمل و اإلقرار  ة عن األفعال ال  ل

االحترام أو ة  الثواب والعقاب ،االحتقار نتائج هذه األفعال، وهذه النتائج إما معنو ة   ،أو قانون
ة ض المالي عن الضرر الالح للضح التعو ة  الثواب والعقاب اإللهي ،أو اقتصاد ة   ،أو دين

المدح أ ة  هأو أخالق صدر عن المرء من أفعال يتسع  .و الذم أو راحة الضمير أو تأني وما 
ل الذين يترأسهم شمل  ستمدون السل ،مجاله ل ذا ُ ألنهم  اشرة، وه س عن اسَ حَ طة منه م ب الرئ

ضاً  ه أ او ذ المسؤ خِ تَّ وتَ " ،مرؤوس ة أش   :متنوعة مثل الً ل
ة: ةالمسؤول -  ون فيها المرء مسؤوالً  األخالق األفعال التي  أمام ضميره  وتتعل 
ا. ،وأمام الله   وتندرج فيها النوا

ة: ةالمسؤول -  األفعال الظاهرة سواء منها ما المدن سبيل  وتتعل  تم أو ما هو 
عض للقوانين  وفقاً  ةالمسؤولالحدوث، وتتحدد هذه  دون النظر للقانون األخالقي وٕان اتفقا في 

ثير من األفعال المُ  حسب القانون األخالقيرَّ حَ األمور، ف اناً  ،م ارتكابها  تحت  ال تندرج أح
ضاً القانون ةالمسؤولطائلة  ح أ س صح   .ة والع

ة: ةالمسؤول -  ه ةالمسؤولوتتعل  االجتماع ومنه  ،أمام المجتمع الذ ننتسب إل
اد م العامة السائدة" خرجت الم   .)19 :1986، (المصر  والق

  

د ( ؤ ط"أن  الخطيب)محمد و ة لد العاملين، و المسؤ  انالقانون والئحة العمل تض ل
صون المجتمع ما لم تكن  ْت بِ ثْ لكن القانون لم يُ  ع أن  ستط ع أطوار سلطانه أنه  في جم

ه؛ ألن األخالق لها سلطان على النفوس ه  ،األخالق إلى جان ن التحايل عل م وأما القانون ف
ع أن ُ  ستط اإلضافة إلى أن القانون ال  طرواستغالل ثغراته،  مراقبته في جهره  س على الفرد 

ثير من حا ضالً ف ة بل حاالته منفردعن سره في  ، وزادة على ذلك فإن القانون اً الته االجتماع
ه لألشرار اآلثمين مأمن ثيراً  ان ف ه ،ما  ألنه ال يخلو من نقا ضعف،  ؛يلتجئون منه إل

م أعجزه،وِّ قَ فالقانون مهما اتسع سلطانه فإنه ال يتجاوز الظاهر، فهو ُ   م الظاهر ما استطاع و
اطنوِّ قَ بها فإنها تُ  وااللتزامأما األخالق  شاكله  ،م ال م  الظل من الغصن القو ون الظاهر منه  ف

ة( استقامته"   .)12(): نت2013 ،األلو
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احث ضرورة وضع ميثاق  ، ير ال مهنة خاص  Code of Ethicsأخالقي مما سب
ً ، في المؤسسة التي يعملون بها حقل المعلوماتالعاملين  ً ومرجعا  وذلك حتى يكون ضابطا

تف ذلك مع ، وإدارتها على حد سواء للعاملين في المؤسسة ة وضع ميثاق " في(العمر) و أهم
ل مؤسسة،  ضم القواعد المرشدة لممارسة أل مهنة  والميثاق األخالقيأخالقي للمهنة في 

مثاليتها م رسالتها وتحاف على  ،مهنة ما لالرتقاء  ، العاملين ألخالق المهنة التزاموتدع
ات داخل مهنة معينة ن أن نفرضه  ،ورغم أهميته في تحديد الممارسات واألولو م إال أننا ال 

م على مهنة معينة هو سلوك أعضاء  االلتزام الشخصي، والطرقة األبرز للح اإلكراه ولكن 
م الثقة واالحترام والكفاءة والءتلك المهنة إزا جب أن يتميز الميثاق ها، والحفا على ق كرامة، و

ة، و السهولة والوضوح، و األخالقي للمهنة بـعدة صفات أهمها (االختصار،  ة وواقع شاملة، و عمل
ة، و  ما يجب أن يوضح الميثاقو ٕايجاب المهنة)،  طة  ة أمام زمالء  مرت ع االلتزامات المهن جم

عين لها،و المهنة نفسها، و المهنة الواحدة،   المجتمع"و الدولة، و المستفيدين منها، و  المؤسسات التا
  .)35 :1996، (العمر

د عض الدراسات حسب (أمين) فإن "   م  %90أن تؤ ة لديها ق من المنظمات العالم
، فإن الحاجة  ة قصو ات األعمال أهم انت منظمات األعمال تولي أخالق ة مدونة، وٕاذا  أخالق

ات المدونة في ح أكبر لمثل هذه األخالق عة نشاطها تص ة  ،المنظمات العامة نظرًا لطب وأهم
م خدماتها للمواطنين ة تقد اد دونما تمييز على أساس اللون والدين واألسرة والقبيلة  ،ح

س فق  فة العامة ل ات سلوك شاغل الوظ ة أخالق ة، وتكمن أهم اس والمعتقدات واالتجاهات الس
فة أو خارجها، بل وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في  أثناء المفاضلة بين في أثناء شغل الوظ

ة ُ المتقدمين لشغل الوظائف العامة الشاغرة،  ة الذات نظمة في األ اً منشود مالً أ عدوأسلوب الرقا
ار اإلدارة الوضعواأل ة في الدراسات اإل ،ةف ه المداخل السلو حت تناد  دارة بل أص
ارها نوعاً اع ة التي تُ  ت    حق جدواها في منظمة األعمال.من الرقا

قول النبي    ه وسلم ىصلّ -وفي ذلك  "من  :ما جاء عن أبي سعيد الخدر  - الله عل
راً  م من غيره بيده رأ من ستطع فبلسانه ،فل ه وذلك أضعف  ،فإن لم  قل ستطع ف فإن لم 

مان"  ح اإل ل هذه  ،]2/243 مسلم[صح ساعد منظمات األعمال في التخلص من حوافز تُ و
الغش شِ تَ نْ ر أو قد تَ شَ نْ التي تُ  ،عض الصفات غير المحمودة والكذب  واالختالسر بين موظفيها 

التي تعي نجاح أ منظمة في الوصول إلى أهدافها المنشودة، وخالصة  ،وغيرها من الصفات
اً  قت هذه القوانين ، بل القول أن "القوانين بذاتها ال تخل سلو قد ال تنجح في منعه إال إذا تطا

  .)11 :2009 ،األخالقي بهذه القوانين" (أمين لاللتزاممع دوافع األفراد واستعدادهم 
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ة وتطبي القوانين واللوائح وتأثيره 2.3.2 م على العاملين في حقل اإلدارة األخالق
 :المعلومات
األخالق 1.2.3.2   :اإلدارة 

رهالل ير ( ع) أن "العس األخالق فلسفة إدارة يتف عليها ومعها الجم ألنها  ؛اإلدارة 
ات  ائز ومتطل اال العملتمثل أهم الر ، الصدقو ، الوفاءو  ،التسامحو  ،ستقامةوالتعامل اإلنساني 

ةو ، النجاحو ، نتماءاالو ، اإلخالصو  م النبيلة والسام  ،العدالة والرضى وغيرها من األخالق والق
ة، وٕان  م يؤد إلى األداء واإلنجاز  االحتكامالتي قامت عليها األخالق اإلنسان إلى هذه الق

ه ع  ؛والتميز، وعل م  العمليجب على الجم حث عن هذه الق موجودة البروح الفر الواحد وال
قاظها وتفجيرها والعمل بها ي واألخالقي جتماعي والثقافألن الفرد اال؛ في داخلنا وما علينا إال إ

ع أن ُ  ستط مي  الت مجتمعهسالق الته ومش عهم في حل مش ستط ما  ة سأن ُ  ،  هم في حر
ةاإلصالح اإلدار وٕاعداد  اتهم الخاصة وفي  ،وتهيئة أسس سلو ترصد أفعال الناس في ح

ة واال ،العملأماكن  ة، لذلك بهدف الوصول والمشار مة وأهم اة ق ندماج والنجاح وٕاعطاء الح
األخالق  حن اليوم في أمس الحاجة لها أكثر من أ وقت ون ،مرساة للنجاحهي فإن اإلدارة 

ش مرحلة  م سرعة التطور، مضى، ألننا نع ع وهي التي حترام من قِ اموضع هي فالق بل الجم
جماعات م وهي تدفعهم للعمل معًا ُ  ،يلتقي حولها الناس  ة، والق ة الوصول إلى أهداف مشتر غ

ة، وهي المنظومة التي تملك  ة القوة الجاذ                      " تأثيرًا على الجماعاتمثا
فة الراض(   .)14(: نت)2008، صح

 

) فإن " سة من األفراد المُ مثلون  يرنالمدحسب (المعاضيد نين لألساس وِّ َ الفئة الرئ
الصدق  ة أن يتسم هؤالء األفراد  ة، وهنا تجب اإلشارة إلى أهم األول من أسس اإلدارة األخالق

ة األفراد من داخل  ،واالستقامة ق اتهم، وذلك لثقة  س تلك السمات في قراراتهم وسلو وأن تنع
المد ممارسة رونهم أداة لتنفيذ المعايي ،يرنوخارج المنظمة  ة، والمعاملة  اإلدارة  أخالق

ع الصادقة ة دَ د للوصول إلى مَ هوهم الذين يبذلون الج ،العادلة مع الجم ةات أخالق ، عال
ترتب  اه عو يز االنت ة داخل المنظمةعليهم تحديد طرق تر م األخالق ، وٕايجاد البيئة لى الق

ةالم التي تشجع وترشد وتدعم السلوك األخالقي لكل العاملين، وألجل ذلك يتوجب على  ؤسس
عملوا على إيجاد مناخ العمل األخالقي الم نر يالمد ه اآلخرون أعمالهمأن  مارس ف " الئم ل

  .)6 :2005، (المعاضيد



  الفصل الثاني

 

  

57 

) دعُ تَ و  شر من المصادر  اً انين واألنظمة المعمول بها مصدر التشرعات والقو " (ال
التشرعات دستور الدولة  ة، وُقصد  لاألخالق ة،  و القوانين المنبثقة عنه، ونظام الخدمة المدن

ثيرة، من حيث  اٍت  مات األخر على أنواعها المختلفة التي تحتو على أخالق واللوائح والتعل
م المصلحة العامة على  ة، وتقد ه واالحترام، واالبتعاد عن المحسو الوقت، والتقيد  ا  االنض

شر المصلحة الخاصة، وعدم إفشاء أسرار ا   .)29 :2006 ،لعمل، وعدم قبول الرشوة" (ال
  

احث أن ر ال م في  و سة التي تتح القوانين واألنظمة والتشرعات من المصادر الرئ
طب م الفرد والتزامه وأسلوب عمله الذ تُ َّ ، مما يؤثر في قِ المختلفة تسيير اإلدارة في المنظمات

اد اإلدارة داخل  ه م ر (بني خالد) أنه ،المؤسسةف اً  "يجب أن ندرك أن هناك تفاعالً  و  خص
ة العامة؛ فاللوائح والقوانين المطَّقة في المؤسسة تستمد في  ة والبيئة االجتماع م بين البيئة التنظ
م والسلوك السائد في  الد، وأنما الق القوانين النافذة في ال العادة، أو تتأثر على األقل 

م والسلوك الشائعة في المجتمع" المؤسسة، وهي عين                     ة ممثِّلة ألنما الق
ة فاللوائح واألنظمة والقوانين التي تُ ، )33 :2007(بني خالد،  صدرها إدارات الخدمة المدن

اتب العمل في دول العالم تُ  في،  مهماً  ل مصدراً ِ شَ وم من مصادر األخالق في العمل الوظ
ه ة والقوانين التي تحدد عمل الموظف وسلو وحثه على  ،وذلك من خالل الضوا األخالق

األخالق الفاضلة م خدمة جليلة للمواطنين ،التمسك  في وتقد العمل الوظ   .والعمل على االرتقاء 
     

ات نظام سسُ أُ  2.2.3.2   :اإلدارة أخالق
) أن  سةعتمد أ مؤسسة دارة إفي  خالقيالنظام األير (األشعر اد رئ ، على ثالثة م
ل ( ،  التالي )2.3.2موضحة في ش   ):175: 2008(األشعر

  
ل ( ات اإلدارة2.3.2ش   ): ُأسس نظام أخالق

مبدأ 
ة  المسؤول

مبدأ 
 الجزاء

مبدأ 
 اإللزام
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فة العامة،وُ  ،مبدأ اإللزام /أوالً  ه الوظ سلكه الفرد عند تول ه إيجاد سلوك معين   قصد 
ون واضحاً  ن حيث ولهذا ال بد أن  ون خاضعاً  تنفيذه على نحو م قه، و  عملي أو تحق

ة م الذ ُ بدقة لمبدأ المشروع اسي واالجتماعي  دع، ذلك المبدأ العظ في ظل التطور الس
اراً  ،واالقتصاد م على صحة األعمال  متميزاً  وفي ظل االنفتاح المعلوماتي مع للح

ة الحقوق والحرات، وتحقي المساواة والعدالة  ةوضمان ،والتصرفات من أعظم الضمانات لحما
ة ومَ  على أنه "احترام هذا المبدأ  فَ رِّ عُ و من معالم الدولة الحديثة المتطورة،  ارزاً  ماً لَ عْ االجتماع

األعمال الت امهم  ذلك وجوب ق عني  ة،  م تِ حَ ي ُ اإلدارة والعاملين للقانون في تصرفاتهم االيجاب
ام بها ام بتلك األعمال تصرفاً  دعحيث ُ  ،القانون عليها ضرورة تنفيذها والق وتهم عن الق  س

اً  ، غير مشروع" ( سلب  .)27 :1980بدو
  

اً  ة /ثان هُ  ،مبدأ المسؤول ه،  قصد  حالة الشخص الذ ارتكب ما يوجب المؤاخذة عل
من ارتكب ما يوجب المؤاخذة قاصداً  الفعل أو الترك الموجب للمؤاخذة؛ "والقصد  وقد تم التعبير 

ه مخالفةُ  أن ما يرتك ه علم الشخص  عض جوانب  ،شتر ف ات هذا العلم في  توسع في إث و
ات العمل سوغ ادعاء الجهل بها، ألن هناك جُ  ؛أخالق ات ال  نها محددة ما ألإملة من األخالق

نها مزروعة في فطرة اإلنسان على تفاوت بين األفراد في موجب نصوص معينة، أو أل
ما ُ  ضاً استحضارها،  ون ارتكاب ما يوجب المؤاخذة شتر أ عن إرادة مختارة  صادراً  ،أن 

ون هناك إكراه أ ة حيث  ة على ارتكاب فتنتفي المسؤول ة المترت و اضطرار، وتتنوع المسؤول
ةالموظف ما يُ  ة جنائ ة وثالثو  ،وجب المؤاخذة على ثالثة أنواع: مسؤول ة مدن ة" ةمسؤول   تأديب

  .)33 :2007الزهراني، (
  

ر أن  الذ ة في الميثاقجدير  يجب أن نجعلها محددة وواضحة  ،المعايير األخالق
ة ل الحيث  للغا قواعد ونظم مبهمة ستحيل أن ننتظر من العاملين اال ألنه ،تحتمل التأو لتزام 

ك) فإنه أو مهلهلة،  ة وحسب (رزن عتها فلسف م طب ة في صم صح القول إن المعايير األخالق "
اً  ،وغامضة وغير واضحة س معنى هذا أنه يجب أال نحاول التعبير ما تثير جدالً  وغال ؛ ولكن ل

صور  ت دعائمها، من هنا يجب أن بِّ ثَ أو أنه يجب علينا أال نُ  ،ة واضحة قدر المستطاععنها 
ه لزموا أنفسهم حتى يُ  ،ن واإلدارة أنفسهمليلعاملضع الميثاق األخالقي للمؤسسة و يُ  ما توافقوا عل

حسب شدة عدم االهم، وعند عدم اال     لتزام"لتزام يجب أن يتواف الجزاء على السلوك 
ك   .)241 :1990 ،(رزن
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أنه "رد فعل القانون على  )دراز(ف رَّ وقد عَ  ،الجزاء مبدأ /ثالثاً  مفهومه العام  الجزاء 
شمل الثواب والعقاب،  ،)245 :1991، (دراز مواقف الخاضعين لهذا القانون" وهذا التعرف 

ستح الثواب المتمثل في الحقوق المقررة للموظف عمله على خير وجه فإنه  نتيجة  ،فمن قام 
فته، ومن  ة المتعلقة بوظ ستح الجزاء الذ  لَّ خَ أَ تنفيذه اللتزاماته األخالق بهذه االلتزامات فإنه 

حسب درجة المخالفة ون جزاءً  ،يختلف  في اإلنذار واللوم والخصم  وهو محصور ،اً ديبأت فقد 
ة، أو جزاء  ة جنائ ون عقو من الراتب والحرمان من العالوة الدورة والفصل من الخدمة، وقد 

ة، وهو ما تُ  ام المسؤول ة هي الجزاء المترتب على ق ة  زرَ تأديبي، والعقو ه القوانين الوضع عل
ة الحديثة العقل ه،  ،المتأثرة  ما يتوجب عل عمله فقد قام  وقد التي تر أن الموظف متى قام 

العمل أكثر  اإلدارةحيث يتصورون أن  ،األداءيثير العاملون اعتراضات ضد نظام إدارة  تهتم 
منط المعايير الجامدة وأهداف  قون التعامل  ط ما أنهم ال  الجانب اإلنساني،  من اهتمامها 

ك في أ ،حددها النظامالمحددة التي ُ  األداء ن تطبي مثل هذه النظم يدفع فضًال عن التش
ما بينهم ال اإلدارة. األمر الذ ُ  ،العاملين إلى التنافس والتصارع ف   ضعف مواقفهم ح

  
ة: مميزات 3.2.3.2   المنظمات ذات اإلدارة األخالق

ة المنظمات"أن  )(المعاضيدير  ة االستقامة ذات المنظمات هي األخالق  األخالق
ة   :ما يليف تتمثل ،متميزة خصائص تمتلك والتي العال

 ة احتفاظها ة الجهات نحو االستقامة عن واضحة برؤ   .الخارج
 ة تلك وتنفيذ إقرار يتم ا اإلدارة قبل من الرؤ   .الوقت مرور العل
 افأة أنظمة تحديد يتم قاً  المنظمة في الم ة ط   .المنظمة في االستقامة لرؤ
 اسات تحديد يتم قاً  المنظمة في والممارسات الس ة ط ة للرؤ   .فيها االستراتيج
 عاداً  تتضمن المهمة اإلدارة القرارات أن وهي الفهم، من حالة المنظمة تسود  أ

ة    .أخالق
 ما الصراع إطار في عمله ُمارس أن يتوقع المنظمة في الكل  ،األفراد بين ف

م اختالف عن الناشئ ون  حملها التي الق  المنظمة" بوجود المشار
) ،   .)5: 2005المعاضيد
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ة: مواصفات 4.2.3.2   المنظمات ذات اإلدارة األخالق
حسب  ة"فإنه  )(المعاضيدو ة، أرعة مواصفات تتوافر في المنظمة األخالق  أساس

  :التالي النحو على
 اً  تفاعلها في هادئة إنها ين، ومع داخل ة القاعدة وٕان المشار  النوع لهذا األساس

ام هي المنظمات من  الجودة من جزء األطراف لتلك جيد هو ما ل بتنفيذ الق
  .تمتلكها التي الخاصة

 ز  هي تنتفع مثلما ،منها ينتفعون  اآلخرن أن في تتمثل جوهرة مسألة على تر
  .اآلخرن من

 ة ة فيها المسؤول ست فرد ة، ول ض وتنشأ جماع ة األفراد بتفو ة للمسؤول  الفرد
ة القاعدة وتكمن بها، قومون  التي األعمال عن  من النوع لهذا األساس

ة في ،المجال هذا في المنظمات   .أنفسهم عن ن لو مسؤو  األفراد أن شرع
 األغراض هذه وٕان سلفًا، المحددة األغراض إطار في تتم أنشطتها أن تر  إنها 

م الطر هي ات السل م متلكون  الذين األعضاء مارسها التي للعمل  الق
ة، " بيئتها في المنظمة موقع لتحديد ُتستخدم األغراض هذه أن ما العال

 ،   .)5: 2005(المعاضيد
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افآت وتأثيره 3.3.2   :م على العاملين في حقل المعلوماتالحوافز والم
افآت والحوافز 1.3.3.2   :مفهوم الم

رتنر) ينظر  افأة الموظفين أو العاملين مقابل ما "للحوافز على أنها ( القدرة على م
ات الواجب مالزمتها او  ،أنجزوه من أعمال مات واألخالق اإلجراءات والقواعد والتعل لتزامهم 
ات األفراد  اتهم الوظفي لسلو ةأثناء أداء واج  عتقد، بينما )Kreitner ،2007 :441" (ف

ة األفراد " )المرهضي( ة اتجاهأن دافع الحوافز  عتمد على أوزان ،تحقي النتائج المرغو
متها وعدالتها، لممنوحة في المنظمةا               " والتي تؤثر على جهود ورضا العاملين وق
افآت والحوافز") 2005(ديوان الموظفين العام، عرف ُ و  ).2 :2009المرهضي، ( في  "الم

لن الخدمة و قان ة الُمعدَّ ل ما ُ  المدن ًا لعلى أنها " ًا أو معنو  قاء إبداعاتهمنح للموظف ماد
أعمال متميزة في مجال العمل".  ،بتكاراتهاو  امه    أو مقابل ق

  

ارة عن وسائل متنوعة تُ  أن الحوافز ع احث  ر ال ات جَّ وَ و اع حاجات ورغ ه إلش
ل علمياألفراد  ش قًا  ة الفروقاتمع مراعاة  ،التي تم تحديدها سا ون  ،المختلفة الفرد حيث س

ات لهذه الحوافز أثر على  ات األفرادسلو في من أولئك األفراد، بإدراك أو بدون إدراك  ،وأخالق
ة أو خارجها. ف   أثناء أداء األعمال الوظ

  

احث مع (المرهضي) في أن الحوافز تتخذ ُ  تف ال أساسيين، هما: الُعد عدين و
، حيث  ، والُعد المعنو ونات وعناصر الحوافز من منظمة ألخر وأهميتهاالماد اين م من  "تت

احثين وممارسي اإلدارة ن الحوافز تتكون من أجمعون على يُ  ،مجتمع آلخر، إال أن أغلب ال
شمل: األجر،  ،مادالحافز الأولهما عدين ُ  افآت الدورةو و ةالعالوات او ، الم افآت و ، لسنو الم

عيد، و على أساس المجموعة،  افآت في المد ال ة في األر و الم التميز اح، واالعتراف المشار
م ومعتقداتو  ،معنو الحافز الأما الُعد الثاني وهو ؛ والجدارة ةو ، تضمن: ق يئة و ، فرص الترق

ةالعم ة واالجتماع وناتها الماد م عة العملل    .)2 :2009(المرهضي،  "، وطب
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اسات منح 2.3.3.2 افآت والحوافز س   :الم
احث ة، ير ال افأة (الماد  من خالل ممارسته المهن اسات منح الحافز أو الم أن س

أو المعنو على حد سواء) في المؤسسات والمنظمات المختلفة، يجب أن تكون واضحة 
ة  ه وقتللعاملين فيها من ناح ام  تف  .الحصول على هذا الحافز، ومقابل أ عمل تم الق و

احث مع  ش ال أرعة ُأسس في أن  )17: 2007(الع ما هو واضح الحوافز يجب أن ترت 
ل ( ما يلي3.3.2في ش  ،(:  

  
ل ( اسات): 3.3.2ش افآت منح س   والحوافز الم

ار  -1 م  :الوقت المناسباخت عد حيث يتم تقد اشرة؛ ألّنه السُ العمل أو الحافز  لوك م
مة ّلما طالت الفترة بين السلوك والحافز    .الحافزلما قللَّ من ق

ار -2 ، والمهم هنا هو أن مادّة ومعنوّة نوعان،فالحوافز  :المناسب الحافزنوع  اخت
  رغب في تحفيزه.على الحوافز األكثر تأثيرًا على الموظف اّلذ يُ ولين ؤ المسيتعّرف 

مة  - 3 اختالف العمل أو  لعمل:مع االحافز تواف ق مة الحافز تختلف  معنى أن ق
ون الجزاء من ِجنس العملالسلوك الذ تم  حيث  قه،    .إنجازه وتحق

ع الحوافز: - 4 ع الموظفين في الحصول على  العدالة في توز حيث يتساو جم
افأة بدون تمييزنفسه الحافز  أداء أو إنجاز السلوكإذا ق ،أو الم   .نفسه اموا 

  

احث  دع، َ إجماالً  سو الحال ات الرئ قّدموا  ة اّلتي تقوم بتحركافز من المحّر الموّظفين ل
والّنظر ألهداف المؤسسة  ،أفضل ما عندهم، وليبذلوا طاقاتهم وجهودهم لتحقي أهداف المؤّسسة

ضاً  مسك بها المدير لتحرك  ،على أّنها أهدافهم هم أ فالّتحفيز هو العصا السحّرة التي 
ه الموّظف نتيجة ا حصل عل ه نحو األفضل، فالّشعور الرائع الذ  لّتحفيز هو ما يدفعه موّظف

     ألداء أفضل ما عنده.

ع  العدالة في التوز
مة الحافز  ق

 نوع الحافز المناسب
ار الوقت المناسب  اخت
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ة السائدة وتأثيرهاألوضاع اال 4.3.2 ة واالجتماع م على العاملين في حقل قتصاد
 :المعلومات
ة على العاملين:ر يتأث 1.4.3.2   األوضاع االقتصاد

احث مع (الحوراني) في أن " ة فييتف ال ه  األوضاع االقتصاد ش ف ع المجتمع الذ 
شة مقابل تدني مستو  من غنىً –الموظف   دوراً  –الرواتب واألجوروفقر وارتفاع مستو المع

فة بيراً  ات الوظ ن أخالق اد واتجاهات وسلوك، ،في تكو ما أنها تؤد إلى نشوء  من م
ة متعددة داخل المجتمع الواحد قات اقتصاد أن تعتن ،ط ل جماعة  األمر الذ يؤد 

اد واالتجاهات حول الجماعة األخر  ال  ،مجموعة من الم ونوع السلوك الذ يجب اتخاذه ح
ع أفراده ومن بينهم  ة السائدة في المجتمع في جم م الظروف االقتصاد قة، وتتح ل ط

ة ال ،المهنيون واإلدارون  أفراد المجتمع غالإذ أن الظروف االقتصاد ة، تدفع  ٍ إلى أن اً صع ما
عيد ة" (الحوراني،من السلوك    .)40 :2005 ة عن المعايير الخلق

احث أن  ير ما  ل عامال ش العاملين في مهنة و  ،الوضع االقتصاد أل مجتمع 
ل خاص المعلومات زامه تلافي األمن االجتماعي وأمن الفرد واستقراره و  مهماً  عامالً  ُعد ،ش

ات التوفير قدرته على يتحق من خالل أمن الفرد فقي، لُ الخُ  ة من خالل متطل ش اة المع ح
ه. حصوله على ف حسب  دخل  جرت في مجال علم أُ قد أثبتت الدراسات التي ) "ف(الزواهرةو

  عز ُ  ،الجرمة إن االرتفاع المتسارع في أعداد الجرمة وتعدد أنماطها في مختلف دول العالم
ة السرعة التي تحل فيها، إذ إن هذه التغيرات السرعة إلى التحوالت اال ة واالجتماع قتصاد

ن  ثير من األفراد، وعندما ال يتم ات وطموحات جديدة لد  والمتالحقة خلقت حاجات وتحد
الطرق  اعها  عضهم إلى إش اع أو تحقي تلك الحاجات أو األهداف فقد يؤد ب عضهم من إش

  .)3 :2009(الزواهرة،  "االنحراف غير المشروعة، أ عن طر
ةالعوامل "أن  )(الحسن  ر و  ن إحيث  ،السلوك اإلنساني في هماً مُ  دوراً  تؤد االقتصاد

عة المستو المع ه أبناء المجتمعاطب ة بين  ،شي الذ يتمتع  ة والنوع عتمد على العالقة الكم
انت الموارد اال ان، فإذا  ة المتاحة وحجم الس ان قتصاد ة لحجم الس ة مساو الموارد االقتصاد

اً  ون غال ان  شر وجود اً جيد فإن المستو المعاشي  ة، وهنا يتمتع الس عدالة اجتماع
ان  ة وحجم الس ة الموارد االقتصاد ة، أما إذا اختل التوازن بين نس ة واالجتماع ة الماد الرفاه
ات تحددها درجة الخلل في  شرة، فإن المستو المعاشي ينخفض إلى مستو أو الموارد ال

ةالتوازن بين الموارد  شرة، وأ االقتصاد ةن سوء توزع الموارد والموارد ال ونقصها  االقتصاد
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ان غير صالح للعمل  ة للبيئة، وهنا تتحول البيئة إلى م ات الماد يؤد إلى خلل المعط
ة الجرائم" التالي ارتفاع نس شة واالستقرار، و   .)25 :2008(الحسن،  والمع

حسب (بني خالد) أنه  نهو م ش في وضع اقتصاد مرح، و ع ان الشخص   "إذا 
عة والتزام اٍت رف رامة مع أفراد أسرته؛ فإنه من السهل أن تتوقع منه أخالق ش  ، أما أكيداً  اً الع

ان وضعه االقتصاد ال ُ  التزاماته المتعددة تجاه أسرته ومجتمعه؛ فيُ نُ ِّ مَ إذا  توقع ه من الوفاء 
ة الُ االرتشاءو الغش، و منه االنحراف،  فة، ولعل أهم عد االقتصاد قد ، واستغالل الوظ

ل يوم الكثير من  ا في  بير في الوقت الحاضر، إذ تطرح التكنولوج ل  ش تتضاعف 
ة بين الناس" (بني خالد،    .)32 :2007المغرات، وتسود النزعة االستهالك

ة على ضرورة و  احث من خالل ممارسته المهن ةشير ال وتوفير  ،تهيئة البيئة االقتصاد
ة المالئمة للعاملين في حقل المعلومات  ش فةفي الظروف المع عد الوظ لحاجة  ،أثناء و

قوم على أدائها فة التي  يز جهده في الوظ يره وتر أالموظف إلعمال تف  ، وعدم انشغاله 
األمانة، فاأل التزاماً نتوقع منه حيث  أمور أخر عن ذلك، ات المهنة خاصة المتعلقة  مر أخالق

ة، وأن  "من العسير جداً  ) إنهاليز الغأشار (ما  انت معدته خال الهد إذا  أن تمأل قلب إنسان 
ان بدنه عاراً  اس التقو إذا    .)41 :1999" (الغزالي، تكسوه بل
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ة على العاملين:تأثير  2.4.3.2   األوضاع االجتماع
أنها البيئة  )اغيعرَّف ( ة  تجمع بين المنزل والحي والعمل البيئة التي "االجتماع

ة  سودها من تقاليد وعادات ومعتقدات وأحوال اقتصاد ه الفرد، وما  ش ف ع والمجتمع الذ 
ة اس ة وس بير سوالتي تُ  ،واجتماع ن  ةهم مساهمة  يل سلوك الفرد وتكو تجاهات، إذ االفي تش

ة وتتطور بتطور مراحل ا مر بها الفردتنمو هذه االتجاهات والممارسات السلو  "لنمو التي 
اغي،  )1995: 166(.  

  

احث أن و  ةعالقة األوضاع ر ال ة مع  االقتصاد األخالقي  االلتزامالبيئة االجتماع
عد مدعالقة  قة أل سجل أحيث أشار إلى  ،)جنسن(ما أوضح ذلك  ،وث شر  ن "المخ ال

ما ه  طة  ة، فحين  ،هي البيئة المح ة أو سلب انت إيجاب عابها سواء  في محاولة لفهمها واست
ن تجاه بيئته تسب الفرد إحساساً  مة والثقة  ،التم الق ه إحساس   ،واالستقاللفسوف ينمو لد

عاد  ة الفرد،  بيراً  دوراً  تؤدوهي أ حققه من نجاح  وتنبئفي شخص في  والتزامما سوف 
ل  ش اة  ات عالقته وفي الح س فإن الصعو الع ةعام، و مما يؤد  ،تجعل الثقة تقل االقتصاد

القل واالضطراب وعدم    .)30 :2006، (جنسن األخالقي" االلتزامإلى الشعور 
 

ر (الدراوشة)  ة ألبناء "أن و انة االجتماع ا في الم اب الجرائم هو اإلح من أهم أس
قات الفقيرة، حيث  قود إلى االإالط ل الناس ن ذلك  حسب علم االجتماع فإن  نحراف، ف

ة انتهم االجتماع حثون عن م انة ،ي ع المنافسة من أجل الم قة المطحونة ال تستط  ،وأن الط
ة  لة األول ة، والمش ة والمعنو فتقرون إلى الحوافز الماد قات الفقيرة والذين  وخاصة أبناء الط

قات الفقيرة عاني منها أبناء الط اً  ،التي  قات  غال م الط ما تكون في المدارس والتي تمثل ق
ا في المجتمع قات العل حدث عندما  ،الوسطى والط عض العلماء أن سبب الجرمة  حيث ير 

الرفضقابَ ُ  قات الفقيرة  قات األخر  ،ل أبناء الط رجعون  ،وعدم المعاملة الجيدة من أبناء الط و
  .)186 :2014(الدراوشة،  "االجتماعي السلوك اإلجرامي إلى نقص في البناء

  

ل سالبناء االجتماعي ُ "ن فإ )الدراوشة( حسب ش اشر و هم  اشر في الجرمةم  ،غير م
مي،  طالة والفقر وانخفاض المستو التعل ل عادل  مامن خالل ال ش أن الفرص غير موزعة 

عي على  ة؛ وأن الجرمة هي رد فعل طب ع أفراد المجتمع خاصة في األنظمة الرأسمال بين جم
ة، وقد فَ ظُ النُ  طالة وعدم وجود سَّ م االقتصاد عانون من الفقر وال ر الجرائم على أن هؤالء الناس 
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ة وتدني األجور ة ما  .عدالة اجتماع الت االقتصاد ير أن الجرمة حل جذاب لهذه المش
األسعار وغش المستهلك هو سبب  ماالمزمنة،  ة الدخل والتالعب  أن الغش في ضر

ر أنه البد من القضاء على الفساد  تمل أمنه"اد االقتصادالجرمة، و           خل المجتمعات ل
  .)185: 2014(الدراوشة، 

  

احث مما سب أن العامل أو الموظف  ختامًا/ د ال ان عمله حقل المعلومات يؤ في م
العديد من العوامل  ة أو –يتأثر  ةسواء داخل ن أن -خارج لى مد التزامه عتؤثر ، والتي ُم

ات المهنة ثيرًا منها ،أخالق ة،  وأن  بيرة أمام يخضع لعوامل خارج ات  ضع تحد األمر الذ 
ه على  اتجاه، ت والمنظماتإدارات المؤسسا إعطاء اهتمام أكبر للعامل أو الموظف، واالعتناء 

ة–نحو أفضل  عة الظروف واألوضاع الُمختلفة  - خاصة في المجتمعات العر   السائدة فيها.لطب
  

حث الحديث عن العوامل التي لها تأثير على و  احث خالل هذا الم ات تناول ال أخالق
تمثلة في أرعة عوامل، وهي: االلتزام الديني والمالمهنة لد العاملين في حقل المعلومات، 

ة في داخل المؤسسة،  ومد تطبي القوانين في داخل والُخُلقي للموظف، واإلدارة األخالق
ة دور األوضاع االقتالُمنظمات، وتأثير تطبي نظام الحوافز في داخل المؤسسة، وأخيرًا،  صاد

ة السائدة في المجتمع.  ة المعلومات واالجتماع عرض أهم حث القادم  احث خالل الم قوم ال س
ة، و  ة،  من ثماإللكترون ات  مَّ ثَ  ومنالحديث عن الجرائم اإللكترون تفصيل الحديث في أخالق

ة المهنة  ةالمطلو   .للعاملين في حقل المعلومات اإللكترون



      

  

ع                     حث الرا الم
ات   في العمل الخاصة المهنة (أخالق
ة) المعلومات مجال  اإللكترون

 
ة 1.4.2 ة المعلومات أهم   ومظاهر اإللكترون

 .المعاصرة خطورتها
ة جرائمال 2.4.2 ة اإللكترون  .والتشرعات القانون
ات 3.4.2   ماتالمعلو  حقل في لعاملينل المهنة أخالق

ة  .اإللكترون
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حث ع الم العمل في /الرا ات المهنة الخاصة  المعلومات  مجال أخالق
ة  اإللكترون

  

  مقدمة:
احث أن  اة الناس  الحاسوبدخول عتقد ال إلى خل أد  ،تفاصيلها لفي إلى ح

ةالتجاوزات أنواع جديدة من  ة من  األخالق ، التجاوزاتفي المجتمع تختلف عن األنواع التقليد
ما أن  ة ت التجاوزات والجرائمو ة لالتقليد تجاوزات ، فإن ومنعها معالجتهاحتاج إلى أساليب مناس

عتها  Computer Crimesالحاسوب جرائم و  ةبدورها تحتاج إلى وسائل تتناسب مع طب  التقن
ةالمعلومات ة فموضوع حما الخاصة؛ لذلك  Electronic Information وتأمينها اإللكترون

Security ة اً يتطلب أخالق ة عال قة التعرف، مُ  مهن ، دق ،المستو اإلضافة إلى  لزمة التطبي
عد دخول اإلنترنت ة، خاصة  ة  الحاسوبإلى عالم  Internet الكفاءة المهن  مرتادوزادة نس

ةأد األمر الذ  ،اإلنترنت ة األمن   .إلى خل عبء جديد في مسألة الحما
  

احث مع اإل ه ال عتقد  تواف ما  اس) حيث قالو ات التي عرضها (ع ر دِّ قَ "تُ  حصائ
الغ  ات أنه تم اإل و  1.350.500د عن ما يز عاإلحصائ في عام  على مستو العالم ش

معدل يزد على 2003 و في ا 3700، تتعل بجرائم اإلنترنت،  ليوم الواحد، مع العلم أن ش
او  اً بير  اً عدد ات نجد أن معدل   من الش ع اإلحصائ تت اب مختلفة، و الغ عنها ألس ال يتم اإل

ل عام في أن نعرف  ،واإلنترنت الحاسوبة جرائم ر ك مد خطو ار وإلد .هذه الجرائم يتضاعف 
صل إلى تأن حجم الخسائر الم ة على هذه الجرائم  ار  50رت اً مل مثل دوالر سنو ، وهذا المبلغ 

ة"  %10الجزء المعلن من الخسائر والتي لم تتجاوز  ق                من الخسائر الحق
اس(   .)99 :2012 ،ع
  

احث في لذلك تناول  العمل في المعلومات هذا الفصل ال ات المهنة الخاصة  أخالق
ة تناولاإللكترون ة  األول طلبالم ، و ةالحديث عن أهم ومظاهر خطورتها  المعلومات اإللكترون

ما يتناول  ةجرائم الالثاني  المطلبالمعاصرة،  ة اإللكترون  المطلب، أما والتشرعات القانون
ات المهنة  ةلعاملين في حقل المعلومات لالثالث فهو يتناول أخالق   .اإللكترون
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ة المعلومات  1.4.2 ة أهم   المعاصرة:خطورتها ومظاهر اإللكترون
ة: 1.1.4.2 ة المعلومات اإللكترون   أهم
ة التي تر منطقة  ثالثة، انقطع 2008 في عام" حرة لالتصاالت الدول من الكوابل ال

ا عبر اإلنترنت،  ا وأمر أورو  شديداً  كاً اأحدث ارت األمر الذالشرق األوس والخليج العري 
ش حقاً  ،الوطن العري هزَّ  ع أننا نع ة، فقد اكتشف الجم عالم  في وامتد تأثيره للقارة الهند

ه اإلنترنت دوراً  يؤدمختلف،  ة، و  حاسماً  ف الً ان هذه الخدمة  طلَ عَ ن تَ إ في مجاالت حيو  ف
الشلل،  ة  ة نشاطات شديدة األهم ةانت المعرفة حيث بإصا ضمن هذه النشاطات التي  الرقم

ثير من ة أنفسهم خارج الفضاء الرقمي،  ، ووجد مرتادو اإلنترنت لدواعٍ نقطاعاال أصابها  معرف
ة موضوع العالقة ما الغ الجد ل حاد و ش رز  ة بين المعلومات  و ةاإللكترون ولم تعد  ،والورق
ة األسئلة المستجدة ة لتغط اف مة  ات القد   .)15(: نت)2008(الجزرة نت،  "اإلجا

  

احث مع  تف ال م(و ات  ىالتي تتلقواالستفسارات  األسئلة تلكمثل "في أن  )سل إجا
ال َ  ،أغلبها تحمل نبرة الحنين فة وَّ من أج نت ثقافتها ومعرفتها عبر الكتاب الورقي والصح

ةاالعتوالمجلة  عتماد على وسائل لم تستكمل بناء محتواها ، ونبرات تحمل التسرع في االاد
عد، إذا ما قورنت  الكتب والمطبوعات، وحتى نصل إلى المعرفي  المعرفة المتراكمة عبر قرون 

ن أن نَ والمطبوع نقطة توازن بين الرقمي م ن ص إلى ألُ خْ ، أو نقطة تمازج بين العصرن، 
ان طرد والمتضاعف ن، لكن تطور المسار الرقمي المُ عمال المسارن الرقمي والورقي مازاال

مة االعلى نحٍو أكبر، حي للنظر اً جاذ ة للمنتج الرقمي واتسعتث زادت الق سبب  ؛ستعمال
  :يتمثل في والذ التقنيالتوجهات الكبر التي أحدثها التقدم 

  ).Digitalإلى الرقمي ( )Analogاالنتقال من التناظر ( - 
ص والمنخفض التكلفة دومًا. -    االتجاه نحو الرخ
انات. -    التطور إلى السعة الفائقة لنقل الب
  التحول من الثابت إلى المتجول. - 
ة واحدة إلى الشفرات المتعددة للغات. -    التحول من شفرة لغو
ي. -    التحول إلى النظام المعرفي الش
م، المستمرة. االتصاالتالتوحد والتكيف مع ثورة  -    ) 42 :2015 (سل
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ه أحد د تلك النظرة ما أشارت إل ؤ ا للصحافةمجلة (نشرتها  ات والتيدراسال و إلى أن "، )ولومب
ة من اإلنترنت قفز  ار اليوم ستقون األخ يين ممن  ة مستخدمي اإلنترنت األمر  %6من  تنس

، وقفز حجم اإلنفاق اإلعالني على اإلنترنت من 2000في أوائل عام  %20إلى  1998عام 
ار دوالر عام  1.9 ار دوالر في عام  4.6إلى  1998مل ارة فقد ، أما المواق1999مل ع اإلخ

مليون دوالر في  358إلى  1998مليون دوالر عام  152نمت حصتها من هذا اإلنفاق من 
ة  ،1999نها ر د )10 :2008 " (العس ك(، وتؤ قولها "إن هذا تلك اإل )برف ات  ال حصائ

اً  ة قد صارت شيئاً  عني ضمن مليون قد تم نشر من الماضي، فالواقع أنه  أن المطبوعات الورق
ان هذا العدد قد بلغ 2004إلى  2003على مستو العالم في الفترة من عام  عنواٍن جديدٍ  ، و

تاب"  40ات من القرن الماضي َّ عينفي الس ك، ألف    .)645: 2014(برف
 

ة االنترنت 2.1.4.2   :نشأة ش
احث أن مصطلح اإلنترنت  ح من المصطلحات شائعة  Internetير ال قد أص

ة عقد  ة على مستو العالم، خاصة منذ بدا االستخدام على مدار السنوات القليلة الماض
ة وَُعرِّ ات، التسعين ارة عن ش أنه ع احث اإلنترنت  بير من  مفتوحةف ال ، تتكون من عدد 

ات عرضة النطاق ( عض ) Wide Area Networkالش عضها ال طة والمتصلة مع  المرت
ة أ ،معينة بوسيلة اتصاالت ة االتصال سلك انت عمل احث مع  مسواء  تف ال ة، و السلك

ع( ة أو إدارة اإلنترنت،  )طا ن لها أن تدعي ملك في أنه "ال يوجد ثمة شخص أو مجموعة ُم
ل  ة، و ل مشترك في اإلنترنت مسؤوًال عن جهاز أو ش ل مستخدم و ار  ن اعت م ولكن 

ة  مسؤولة تكون ) Internet Service Provider - ISPترنت (اإلنتصال االخدمة  تزودشر
ت ع، عن ش ين فيها" (طا   .)2 :1997ها والمشتر
  

ات اال ة (البنتاجون) لَ وَّ ات، عندما مَ نترنت إلى الستين"وتعود بدا ت وزارة الدفاع األمر
ة، ومع النمو المطرِ  الحاسوبم ظُ لر نُ  مشروعاً  د الذ شهدته في عدد من الجامعات األمر

عينا ة خالل فترتي الس مها ننيامات والثلش ل وتنظ ة أمور التمو ومة األمر ت الح ات، تر
ة"  عض اللجان الفن ين وٕالى  ذا أوقفت ، ")25 :1997مجازن،  سي(بي وٕادارتها للمشر وه

لها لإلنترنت في مطلع التسعين ة تمو ومة األمر ة جديدة مخصصة لَ وَّ ات، وحَ الح ته إلى ش
اسم  ة، تعرف  حوث العلم  VBNS: Very High-speed Backbone Network(لل

Services عض مراكز الحواسيب العمالقة ، تتسم Supercomputers) حيث تقوم بوصل 
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ة  ة من إدارة اإلنترنت، تولت شر ومة األمر عد انسحاب الح ة وحجمها، و بزادة سرعة الش
)ANS: Advanced Network Solutions(س ل الرئ ، 1990لها منذ عام  ، إدارة اله

ة أوائل عام  اعت بنيتها التحت ا أونالين 1995ولكنها  ة أمر  AOL: America( إلى شر
On Line(تان تتقاسم حت الشر ذا أص ة، قبل أن تعمد األخيرة إلى التخلي  ان، وه إدارة الش

ة،  لة(مج "عنها للقطاع الخاص   .)42 :1995ايت العر
  

ة)   IETF: The Internetهندسة اإلنترنت ( قوة مهماتأن "وحسب (لجنة االستراتيج
Engineering Task Force بير ألغراض محددة، وتتكون هذه الهيئة ل  ش ) مازالت تديرها 

ة، ولكنها تتحول اآلن إلى القطاع الخاص، ألن اإلنترنت ستمضي  م ة وأكاد وم من جهات ح
ض  عض من مخاطر تخف إلى حيث توجهها األموال الخاصة، وذلك على الرغم من تحذير ال

دين َيَرْون  ومي فيها، ولكن المؤ أن زادة االستعمال التجار ستؤد حتمًا إلى  الدور الح
ض  ةتتخف بوت ة العن ة المتعاملين مع الش ة اإلنترنت، ومن ثم زادة نس  "كلفة التعامل مع ش

ة اإلنترنت(   .)16(: نت)2014، شر
  

م 3.1.4.2   :حديثة في عصر المعلومات مفاه
ة) فإن ما حسب (لجنة االستراتيج الفعل و ة  حدث  مثا ةهو  انت لها  طفرات تقن

شر  م جديدة وحديثةو ، تأثيرها على المجتمع ال ل أدت إلى بروز مفاه االطالع على ش ، و
م) التالي فإن تلك 1.4.2(   :، هيةأرع الحديثة المفاه

  
ل ( م حديثة في عصر ):1.4.2ش   المعلومات مفاه

  

مجتمع 
ومة  إدارة المعرفة المعلومات الح

ة  اإللكترون
الحروب 
ة  اإللكترون
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  أوًال: مجتمع المعلومات/
ه وُطل ضاً  عل ي، المجتمع الرقمي، المجتمع( اسم أ  المعرفة، اقتصاد مجتمع الش

حرص على  .)الالورقي المجتمع تم تعرف مجتمع المعلومات على أنه "ذلك المجتمع الذ 
م منظومات مُ  ة و  ة المعلوماتجَ لَ اَ عَ تصم م ئهاإنشاآل انتهاواستخدام هاوتقي لما تشتمل  ،ها وص

ة على تلك  ة مترت ة واجتماع اس ة وٕادارة وس م ات وجوانب تنظ رمج ه من معدات و عل
  .)90 :2005 (إدرس، المنظومات"

  

أنه أ  احث مجتمع المعلومات  ًا على المعلومات مجتمع وُعرف ال ل عتمد اعتمادًا 
ق ا وث ون االرت ع أنشطته وأعماله، حيث   تحدثينهما، فبدون المعلومات لن ب اً في تنفيذ جم

  نهضة لذلك المجتمع. 
  

م حول مجتمع المعلومات، إال أنه "وحسب (حشمت) فإنه  على الرغم من تعدد المفاه
ًا على إنتاج المعلومات الوفيرة عتمد اعتمادًا أساس ن استنتاج أن مجتمع المعلومات   م

خدمة ومصدر للدخل واألمن القومي،  ،واستخدامها ة، و سلعة استراتيج مورد استثمار و
ته النشطة وتناغمه  فقد المجتمع حر مجال للقو العاملة، والتي بدونها (أ المعلومات)  و

األمن القومي المرغوب،   .)75 :1991(حشمت،  "مما يؤد إلى اإلخالل 
  

ارها معرفة  اعت حت محوراً  ،فالمعلومة  اً  أص ل أفعال مجتمع  أساس تدور من حوله 
ر البيئة وأنشطته المعلومات ، وتتمثل "أهداف بناء مجتمع المعلومات في االستمرار في تطو

ة م ة والتنظ ة والقانون ة العمل والتعامل مع المعلومات ،األمن مع  يتالءمما  ،لض وحما
ة. المستجدات في مجال استخدام التقن ة مجتمع ات ونظم المعلومات اإللكترون وتبرز أهم

:   المعلومات في هذه النقا
مورد استراتيجي. -    انفجار المعلومات وزادة أهميتها 
  نمو المجتمعات والمنظمات المعتمدة على المعلومات. - 
ات المعلومات والنظم المتطورة. -    بزوغ تقن
ان" وماتقطاع المعلتزايد حجم القو العاملة في  -    .)72 :2008 ،(عل
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ات  عمل
إدارة 
المعرفة

ص التشخ
األهداف

التوليد
التخزن

التوزع

التطبي 
عة والمتا

ًا: إدارة المعرفة/   ثان
ه  م الحديثة في علم اإلدارة والتي تزايد االهتمام  وُعرِّف المعلوماتي والمعرفي الذ حدث،  االنفجارخالل العقدين األخيرن خاصة مع ُعد مفهوم إدارة المعرفة من المفاه سي) أنها  (الكب ات التي تسعى إلى حف الخبرات "مجموعة إدارة المعرفة  اإلجراءات أو العمل

ر الجماعي والوصول إلى  ،ومعارف العاملين ع الف غرض تشج ستفيد منها اآلخرون  لكي 
ة، وهو ما ُ  س لحف المعلومات مفهوم أكثر شمول عني بناء نظام ل عرف بذاكرة المنظمة الذ 

، بل لحف مختلف المعارف المتوفرة للمؤسسة  التالي فإن إدارة فق من مهارات وخبرات، و
مة مضافة، من خالل  رة إلى ق ل الموجودات الف ، الالمعرفة هي القدرة على تحو تخط

م، وال ه، والتوظيف، والتنظ ة والتوج رأس المال المعرفي في المنظمة لضمان الميزة لرقا
ة، والمحافظة عليها بإدامة المعرفة ونشرها و  سي، استثمارهالتنافس   .)33 :2005ا" (الكب

شرة والمتعلقة  ة وال احث إلى أن إدارة المعرفة هي معرفة الموجودات الماد يخُلص ال
المؤسسة، ومن ثم تطبي وظائف اإلدارة األرع ،  ةالمعارف والخبرات الخاصة  (التخط

م، و  ه ال تتعل إدارة المعرفة بإدارة و التنظ ة) عليها. وعل ه والرقا ، بل بإدارة التوج الموارد فق
ات الخاصة    وهي: ،المعرفةالعمل
  استخدام المعرفة. -2   الحفا على المعرفة. -1
ر المعرفة. -3   تقاسم المعرفة. -4    تطو

ات واختالفها على الرغم من تعدد التعرفات  ح العمل ن توض م شأن إدارة المعرفة، إال أنه 
سي، التي تشتمل عليها إدارة المعرفة  ل ) 2005حسب (الكب   التالي:) 2.4.2(من خالل ش

ل ( ات إدارة المعرفة ):2.4.2ش   عمل
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احث قها طلب تأن إدارة المعرفة ت ير ال ة لتحق توافر مجموعة من المقومات األساس
جب على إدارة المؤسسة توفيرها،المؤسسة   تتمثل في:و  ، و
شرة المؤهلة. -1   استقطاب الموارد ال
ة الالزمة. تجهيز -2 التقن ة الالزمة، والمتمثلة  ة التحت   البن
م -3 مي مرن  تصم ل تنظ   .ُحق أهداف المؤسسةه
ة داعمة إلنتاج المعرفة وتقاسمها. -4   خل ثقافة إيجاب
ل عام. التزام -5 ش ا بدعم الجهود الهادفة تجاه المعرفة    اإلدارة العل

  
ة/ثالثاً  ومة اإللكترون   : الح

احث مع (يتف  ةسناء مصطفى وخالد ال ومة اإللكترون أن الح قة)  التنفيذ هي " أبو عل
وميتين أو مجموعة جهات إللكتروني لكل المعامالت التي ُ ا ن أن تتم بين أ جهتين ح م

ة على أ مستو  وم ة، أو بين المواطن وأ جهة ح وم ة، أو م، "ح صلحة األحوال المدن
ة أو غيرها الجوازات اه أو  ، ليدفع المواطن مثالً من اإلدارات المحل فاتورة الكهراء أو الم

الد االتصاالت  أو المخالفات المرورة أو الحصول على تذاكر السفر أو استخراج شهادات الم
  .)17(: نت)2011، الحوار المتمدن(

  

قاً  ومة هي التي تنتقل إلى المواطنين في أ وقت و  ذلكل وط أ في المفهوم فإن الح
ان ة دِّ قَ لكي توفر لهم الخدمات وتحصل على رضاهم، ومن هنا ُ  ،م ومة اإللكترون م مفهوم الح
اً  اً  انقال ومات وأجهزتها مع المواطنين لم َ  نوع ير وفي طرقة تعامل الح من  ن معتاداً ُ في التف

ل   .قبل بهذا الش
  

ة  ات الحديثة في مجال االتصاالت وأجهزتها الذ احث في ظل تطور التقن توقع ال و
)Smart Phonesة ومة اإللكترون  Electronic ) المختلفة، أن يتطور مفهوم (الح

Governmentة ومة الذ ح (الح ص ومة Smart Government ) ل ًا، خاصة أن الح ) قر
ة هي  ةالذ ومة اإللكترون عي للح ارة عن التطور الطب على واعتمادهم النتشار الناس  ؛ع

وناتها المختلفة، ف م ة  ومة تأتياألجهزة الذ ة الح قاتها الذ  بناؤه تم ما لمِ كْ تُ  لكي وتطب
ه واالستثمار اشر والتفاعل جهة، من المواطن من أكثر االقتراب عبر ف  مع والمتزامن الم
وناته المجتمع في المنتشرة المعلومات ةاال وم ةواال قتصاد ة جتماع   .أخر  جهة من واألمن
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ة/ عًا: الحروب اإللكترون   را
اً قد اندمج "العالم ير (علي) أن  ًا واقتصاد ًا وٕاعالم ًا وثقاف صورة أوجبت  ،اتصال

ة  ادة الوطن شأن مفهوم األمن القومي والس ًال  ه الرأ طو ما استقر عل إعادة النظر ف
ادة على أرضها وما يجر داخل دَّ ف تَ ياستقالليتها واكتفائها الذاتي، فو  عي دولة ما الس

ة ،حدودها م الحدود والحرمات اإلقل ة فوقها ال تعترف  سائل ، وو ؟وأقمار التجسس األجنب
انت قدرتها أن تمنع تسرب  يف لدولة مهما  حلو لها أن تبثه، و ة تبث لها ما  اإلعالم الخارج

ار والمعلومات عبر حدودها ات التي ال ؟األف ات متعددة الجنس ، وماذا عن أخطبو الشر
ة ة أو اقتصاد ة أو جغراف حدود دول حتة مقطوع ،تعترف  ة  ة فهي تعمل وفقًا لمعايير اقتصاد

ها لسلطة الدولة التي تعمل بها أو تعبر من خالل اتالقومي، وال تخضع نشاط االنتماءالصلة 
ات قدرات فائقة تضمن لها أقصى درجات المرونة في التعامل مع  أراضيها، وقد نمت لهذه الشر
ا المعلومات وسائل مبتكرة  ة، عالوة على ذلك فقد وفرت تكنولوج ومات والمؤسسات المحل الح

ة لنشا التجسس على ل ح أكثر  .أنواعه اختالفلغا من هنا يتضح أن عالمنا العري أص
ات  شهد الواقع الراهن على عجزنا في اتخاذ  االختراقعرضة من غيره لعمل المعلوماتي، و

ات" ات متعددة الجنس ه موحد ضد سطوة الشر ًا، أو حتى ش            موقف موحد عر
  .)274 :1994(علي، 

  

احث أنه و  حت  واالتصاالتمع دخول العالم ثورة اإلنترنت عتقد ال الحديثة أص
ة  ا المعلومات زًا في ساحةالتكنولوج ًا ومحورًا مر وما النزاع والصراع والحروب،  جزءًا أساس

ة منظمة القرصنة شن الهجمات المختلفة على Anonymous موسونن(أ العالم ) التي تقوم 
ان  ة، حيث تحاول األخيرة بدورها دولة الك الصهيوني ما هي إال نموذج واضح على هذه المعر

ة المختلفة على جهات متعددة في سبيل صد تلك الهجمات التي ُتشن  شن الهجمات اإللكترون
عد مقصوراً ضدها ة على ساحات اإلنترنت، ولم  اشر انتقل إلى الساحة االفتراض  ، فالصراع الم

ة الثقعلى المواجهة  رة التي ُ اف ه تلك المواقع عبر نشر الموضوعات الف فترض أن تقوم 
ة، وٕانما تطور األمر لُ  ة والتارخ اس رة والس ات والمقاالت الف  س نوعاً مارِ والدراسات واإلحصائ

عض من القرصنة ة اإلنترنت أو حجبها في  ة، وحذفها من ش السطو على المواقع المعاد  ،
ا الدول على األقل ات البرمجة وتكنولوج عني استخدام عدد من المختصين بتقن ، وهو ما 

ن أن  م   ).الجنود االفتراضيون (طل عليهم نُ االتصاالت لهذا الغرض 
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ة 2.4.2 عات القانون ة والتشر   :الجرائم اإللكترون
ة الهجمات واالعتداءات  ازدادت ،في ظل التطور الرقميأنه " )علي( ُشير اإللكترون

ة، وٕالى الُبنى الحساسة  ة والمعلومات اكل اإلنتاج لها تتوجه نحو اله ة، و ة واقتصاد اس بدوافع س
ة، وتشترك هذه الهجمات في السعي إلى إلحاق  وم ة والهيئات الح ة واألمن والمؤسسات المال

ا رامج التجسس، واعتراض الب استخدامها للبرامج الخبيثة، و أنظمة المعلومات  نات، الضرر 
ة عبر العا م الخدمات، فلقد ارتفعت االعتداءات اإللكترون ة ومنع تقد ة األمر لم حسب الشر

مانتك المعلومات  وٕادارة األمن مجالفي المختصة  ة Symantec(س سنة  %71) بنس مقارنة 
صل إلى 2008 ار دوالر"  68.3، األمر الذ َقدَّر حجم سوق األمن الرقمي في العالم ل مل

، و لي، (ع   .)564 :2005حجاز
  

فات جرائم الحاسوب 1.2.4.2   :تصن
ا المعلومات تحت صنفين اثنين،  ن تصنيف جرائم تكنولوج احث أنه ُم  أولهماير ال

ن أن تكون تصرف م ُيرتكب ضد أجهزة الحاسوب أو االتصاالت  ،غير قانوني اً أن الجرمة 
ة)،  اشر على حد سواء (وهنا تكون أجهزة الحاسوب هي الغا ل ُم قد تكون  والصنف الثانيش

ضًا الرتكاب تصرف غير قانوني ضد  ارة عن استخدام ألجهزة الحاسوب واالتصاالت أ ع
  .شخص أو مؤسسة (وهنا تكون أجهزة الحاسوب هي الوسيلة)

  

ا المعلوماتالجرائم التمن  ن ارتكابها في تكنولوج على سبيل  جرائم السرقة، ي ُم
ة المثال ، سرقة Serversدمات ا، سرقة الخHard Disk Drive: سرقة األقراص الصل

انات   :دمير من خاللتعمد األذ والتتجرائم وهناك ، Informationوالمعلومات  Dataالب
التجاوزات تتنوع ، التجسس، و Virusesما فيها الفيروسات  Malwareالبرامج الضارة 

ة عبر اإلنترنت التبتنوع المعلومات؛ فثمة  األخالق ة  مش احث مع أخالق يتف فيها ال
ة، التي تُ وهي تتمثل في  )الخطيب( اح ة معقدة لما لها من تداخالت مع"اإل ال  الجانب  مثل إش

مي الثقافي والديني واالجتماعي و  الت إضافةالق فقداناال للمش ة،  عض العاملين  جتماع
ة ،اإلنسان اآللي( مظُ أعمالهم نتيجة ظهور نُ  ة، المعلومات المنزل االنقود اإللكترون ء ، الذ

ة على العمل والصحة )، أضف إلى ذلك ما أحدثاالصطناعي ه اإلنترنت من آثار سلب
ة، بل إنها أثَّ  ات االجتماع شرة فنشأت فرَ والمسؤول        ي تصورات الناس عن الذات ال

ب()" الجنس اإللكتروني، الزواج اإللكتروني، الحب اإللكتروني(   .)18(): نت3200 ،إسالم و
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اإلشارة هنا، "أن  ضاً قد دخل لاإلنترنت جدير  ، عن ساحات جرائم القتل واالغتصاب أ
ة أنشأت مواقع تعرض من خاللها خدماتها ات دول ة الخصوم أو لمن يرد ت طر عصا صف

ما وتشير المعلومات إلى أن هذه األنشطة لم تعد تُ إذاللهم وٕاهانتهم،  مارس من وراء الستار 
قاً  ات تضطر إلى التخفي وتمارس نشاطها عبر مواقع ان الحال سا انت العصا ، حيث 

اناً  الزواج أو غرف الدردشة، حت اآلن تعرض خدماتها ع اناً  فقد أص حصل على المقابل وت ،ب
طاقات االئتمان (عن طر الدفع  ارداإللكتروني بواسطة  ، وٕان تعذر )Visa Card الفيزا 

ن االتفاق على وسائل أخر  م ة، ف ثافة المالحقة األمن سبب                     " ذلك 
  .)19(): نت2016، نجار(
  

ة 2.2.4.2   :آثار الجرائم اإللكترون
( حسب (قد ة ت"ن فإ و سالجرائم اإللكترون ما هو  ةظهر آثارها على ثالثة جوانب رئ

ل (   :) التالي3.4.2موضح في ش
  

  
ل ( ة ):3.4.2ش   جوانب آثار الجرائم اإللكترون

  

عتمد على  :(التشغيلي) الجانب العملي -1 ان نشا المنظمة أو المؤسسة  خاصة إذا 
ةُنُظم المعلومات  ساإللكترون ن نشاطها  ، فإن ذلك سينع ة المؤسسة، حتى ولو لم  على إنتاج

ة اشرة على المعلومات ة وم ل المؤسسة للسرقة، يؤد  ؛عتمد  ألن تعرض المعلومات الخاصة 
ع الوقت والجهد وهذا في الغالب إلى الحذف أو التغيير في هذه المعلومات،  عمل على تضي س

ة اتخاذ القرارا ألن القرارات ال تؤخذ إال في وجود  ؛توالفرص المختلفة، إلى جانب صعو
قة، وفي هذه الحالة اتخاذ القرارات ستكون مُ  حة ودق فة عندما ُتبنى على لِ ْ معلومات صح

  معلومات خاطئة أو غير موجودة.
  

)التشغيلي(الجانب العملي 

)االقتصادي(الجانب المالي 

)القومي والفكري(الجانب األمني     
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) الجانب المالي -2 فاالستثمار في الجانب المعلوماتي جزء مهم من  :(االقتصاد
ؤد إلى  ة لها، و النس بيرة  نشا المؤسسة، ومن ثم فإن تدهور حالتها أو سرقتها ُمثل خسارة 
ض الموارد المعطلة، فضًال عن تكاليف استرجاع  إيجاد تكاليف نتيجة السعي إلى تعو

اإلضافة إلى تضرر صورة وسمعة المؤسسة لد العمالء والرأ العام، مما يؤد  المعلومات، 
عة لها المؤسسة.  ل القطاعات التا   إلى فقدان الثقة بها وفي 

  

)الجانب  -3 ر ة على حيث  :األمني (القومي والف ة واألجنب عض الدول المعاد تعمل 
قصد البلبلة وزعزعة  ار  ة واسعة النطاق من خالل نشر معلومات وأخ شن حمالت عدائ

ة لألمن القومي االستقرا ة معاد مهم في حر التواز على حشد األفراد وتنظ ر، والعمل 
ات تجسس وجمع معلومات مهم في عمل ، ( "وتنظ   .)8 :2014قد

  

ة  ات المواقع اإللكترون متد الجانب األمني إلى المجال الثقافي نتيجة التأثير الكبير لمحتو هذا و
بير في هدر أو المحافظة على اللغة  ر لألفراد، "وللمحتو الرقمي دوٌر  على األمن الف

ة والتراث العري الذ  ة العر ما ُعدفي إ ُسهموالهو شرة،  تو الرقمي المح نتاج المعرفة ال
ل هذه العوامل تدفع   ، ةً  نحومحفزًا للنمو االقتصاد  ضرورة االهتمام بهذه الجوانب حما

ة، ومن جهة ثالثة لِ  ة لألمن الوطني من جهة ثان ة، وحما ة من ناح ن وْ كَ للمؤسسة األمن
ة،  ة المحل ا المعلومات واالتصال رافعة للتنم س تكنولوج ه فإن األمن القومي ل مجرد وعل

المعرفة والمعلومات وٕادارتها وطرق  ة فحسب، وٕانما يرت  حشد للجنود واألسلحة التقليد
ة بوت ات العن انتها فضًال عن القدرة على طرح  استخدامها، والقدرة على استغالل الش وص

ات المتعلقة بإدارة م اة"البرمج عزز،  ختلف جوانب الح )2014: 16(.  
  

ة نماذج من  3.2.4.2 عات القانون ةالخاصة التشر   :الجرائم اإللكترون
 ، ة حسب بناًء على ما سب احث الجهات التي تقف خلف الجرائم اإللكترون م ال قسَّ

  : وجودها في المؤسسة إلى قسمين اثنين
ة (مثل الموظف - 1 ن في المؤسسة، أو معارفهم وأصدقائهم من خالل الهندسة يجهات داخل

ة  ).Social Engineering االجتماع
ة (مثل العامل - 2 قصد ن يرمة المنظمة، الهواة والمتسللن في الجين المحترفيجهات خارج

ة).  التسل
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احث أنهلذلك و  ةمن الضرور  ير ال ة التشرعات  مواك هذا التطور الملحو لالمختلفة القانون
ةجرائم الفي  ة ضرورة للتعامل من ؛ اإللكترون ة غير فالمواجهة التشرع خالل قواعد قانون

ة  ل عصر متقدم مع جرائم المعلومات ش ، مواجهة تتعامل  ة لهذا اإلجرام غير التقليد تقليد
أتي في مقدمتها بناء ونشر  ،المختلفة سب اآللي والدخول غير الحاالضارة برامج الالتي 

ات الحاسوب المختلفة، انات وٕاتالف م المعالجة ظُ نُ  ىوالتحايل عل المشروع على ش ة للب اآلل
ر المستندات المعالَ  اً إة جَ البرامج وتزو   .رائم التي تحدث في مجال البنوكعن الج فضالً  ،لكترون

ة العديد من النصوص والقواعد التي "ف )حجاز (وحسب  عض القوانين العر قد تضمنت 
ة انات الشخص ات على  ضوتفر  ،تحمي الب انإعقو مثال ذلك الفصل  ،اتفشاء هذا النوع من الب

ة المصر الصادر سنة  ة سرة  الذ نصَّ  2004العاشر من قانون التجارة اإللكترون على حما
انات ا ةالب ذلك قانون التجارة اإل ،لمشفرة واحترام الح في الخصوص ة وقانون التجارة و لكترون

ة في والمعامالت اإل ة التونسي قانون و  ،2002إمارة دبي الصادر سنة لكترون التجارة اإللكترون
عداده من إ ، والذ تم الحاسوبصدر القانون العري النموذجي لجرائم  وقد ،2000الصادر سنة 

تب التنفيذ لمؤتمر  تب التنفيذ لمؤتمر وزراء العدل العرب والم ة بين الم قبل اللجنة المشتر
ة العرب ة ،وزراء الداخل ة جامعة الدول العر اً  قراراه بوصفه منهجاً إر وج ،تحت رعا  استرشاد

ه المُ  ةإ عند الليبي ع الوطني رِّ شَ ستعين    .عداد تشرع في جرائم المعلومات
اة الخاصة في تجرم األوتتمثل النصوص  ة الح غت لحما ة التي ص ة:الجنائ          فعال التال

عاقب ع التي 244جرمة االطالع على الرسائل فقد نصت عليها المادة   -  أن ( تقول 
س مدة ال تقل عن  ل موظف عمومي 6الح ع لمصلحة البرد أو التلفون  ،أشهر  تا

ات  ات أخفى أو أوقف رسالة أو اطلع عليها وأفشى للغير ما حوته، وُراد من الرسالة الم
ات وما إلى ذلك من وسائل اإلرسال)، أما إذا ارتكب  ة والبرق فون والمحادثات التل

س مدة ال تزد على ستة أشهر، األفعال  ة الح ورة أشخاص آخرون فتكون العقو المذ
و الطرف  ،أو الغرامة التي ال تتجاوز عشرن جنيهاً  ون ذلك بناًء على ش على أن 

ننا سحب  م ان الُمَشرِّع الليبي قد توسع في مفهوم الرسالة حيث  المتضرر، فإذا 
ن أن  ،اإللكتروني مفهومها في هذا النص على رسائل البرد م ة ال  إال أن هذه الحما

انات المخزنة في أ نظام من نظم المعلومات أل جهة أخر سواء  ،تمتد إلى الب
خاصة، فالحاسب اآللي اليوم لم َُعد جهازًا لالتصال ومعالجة المعلومات  مانت عامة أ

ح مستودعًا ضخمًا  ، بل أص انات لفق  في آن واحد.لمعلومات والب
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ذلك على جرمة إذاعة معلومات تتعل بإجراء جنائي في المادة رِّ شَ وقد نص المُ  -  ع 
فة 284 ة، أما جرمة إفشاء أسرار الوظ ة مقتصرة على اإلجراءات الجنائ ع، وهنا الحما

ات 236المنصوص عليها في المادة  ل موظف عمومي يخل بواج ع فتتمثل في (
فشي أن  سئ استعمالها  فته أو  انت معلومات سرة أو ُ  وظ أ طرقة  سهل 

تضح من هذا النص أنه يتضمن شرطًا مفترضًا يتمثل في  ه)، و الوصول إلى اإلفشاء 
ة تقتصر على  اإلضافة إلى أن هذه الحما ًا  أن الجاني في هذه الجرمة موظفًا عموم

ان ة الب ة قاصرة على حما ة، ومن ثم تكون هذه الحما ة أو المعلومات الرسم ات الرسم
ة معينة، وهو ما نصل معه إلى عدم  ة والمخزنة في نظم معلومات ة غير الرسم الشخص
غض النظر عن  صفة عامة  انات  ة المعلومة أو الب حما وجود أ نص يتعل 
ه، سواء تم جمعها من قبل الموظف العام  مصدرها وعن النظام المعلوماتي المخزنة ف

،  "أم غيره   .)620 :2009(حجاز
  

ما هو متاح  احث  القانون األساسي الفلسطيني، فقد اطَّلع ال ما يتعل  هذا  منأما ف
ة، لكن الجرائم اإللكترون اه ما يتعل  ة  هالقانون، ولم يجد في ثنا وجد قانون المعامالت اإللكترون

ة وما يتعل بها من سجالت  2013) لسنة 6رقم ( والذ تناول تشرع المعامالت اإللكترون
ة، حيث تحدثَّ الُمشَ  عات ومراسالت إلكترون ع في الفصل الثامن من هذا رِّ ومستندات وتوق

ت المادة ( ات، حيث نصَّ أ ) منه على43القانون عن الجرائم والعقو  (مع عدم اإلخالل 
غرامة ال  السجن مدة ال تزد عن عشر سنوات و ة أشد وردت في أ قانون آخر، ُعاقب  عقو
العملة المتداولة قانونًا أو بإحد هاتين  عادلها  تزد عن عشرن ألف دينار أردني أو ما 

ل من: تين    العقو
س نظامًا لمعلومات حاسب آل - 1 طر الغش أو التدل الغيراقتحم  قى  ،ي خاص  وأ

صورة غير مشروعة النظام  ونتج عن ذلك تعطيل تشغيل النظام أو  ،االتصال 
حتو عليها أو تعديلها.  محو المعلومات التي 

ع إلكتروني، أو  - 2 ع إلكتروني أو منظومة إنشاء توق استولى لنفسه أو لغيره على توق
ة  اً اخترق أ فتها بواسطة الش منها أو اعترضها أو عطلها عن أداء وظ

ة أو  ال طرقة احت االستعانة  ة المعلومات، وذلك  ة أو إحد وسائل تقن المعلومات
ه. حة ُتسبب في خداع المجني عل اذب أو انتحال صفة غير صح  اتخاذ اسم 



  الثانيالفصل 

 

  

81 

أ) فقد نص44أما المادة ( ة أ ت على (مع عدم اإلخالل  شد وردت في أ قانون آخر، عقو
غرامة ال تزد عن ستة آالف دينار أردني أو ما  السجن مدة ال تزد عن ثالث سنوات و ل من:ُعاقب  تين  العملة المتداولة قانونًا أو بإحد هاتين العقو   عادلها 

أ - 1 ح لفك التشفير أو فك تشفير معلومات  طرقة في غير األحوال  شف مفات
 قانونًا.المصرح بها 

ة متعلقة  - 2 ع أو عناصر تشفير شخص صفة غير مشروعة أداة إنشاء توق استعمل 
ع شخص آخر.  بتوق

حة لغرض غير  - 3 ة غير صح ر معلومات إلكترون أنشأ أو نشر شهادة أو زوَّ
 مشروع.

طر الغش على معلومات مح - 4 الغير"حصل  ة من نظام حاسب آلي خاص   م
  .)20(: نت)2013 ،االتصاالت وزارة( المصدر/

  
احث أن هناك قصورًا واضحًا لد الُمشرع الفلسطيني في تشرع    ، الح ال مما سب

ة ة حمايتهاوُتنظمها القوانين التي ُتحدد استخدام المعلومات اإللكترون ف ، إضافة إلى ، و
ة الُمختلفة ح مرتكبي الجرائم اإللكترون الذ أد  ، األمرالقصور في وضع القوانين الرادعة 

ة. إلى فقر القانون األساسي الفلسطيني من أ مواد الجرائم اإللكترون ر أن  تختص  الذ جدير 
قرار من  ةفلسطين حصلت على صفة (دولة)  بتارخ  المتحدة لألمم العامة الجمع

فرض على الُمَشرِّع الفلسطيني االهتمام بهذا الجانب، لما له من 29/11/2012 ، األمر الذ 
اسات على األمن القومي للدولة.ان    ع
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ات المهنة  3.4.2 ةلعاملين في حقل المعلومات لأخالق   :اإللكترون
أن " لو)  ات مجتمع المعلومات ير ( اً قد تأثرت أخالق اً  إيجا ات  وسل نتيجة للتحد

ا المعلومات واالتصال التي تواجهه ة الكبيرة في مجال تكنولوج حيث ارت استخدام  ،ناآل االتقن
التالي  احثين والعاملين في حقل المعلومات والمعرفة، و ات المستخدمين وال م وأخالق ق اإلنترنت 
ة تدفع نحو االستخدام األمثل  ح من الضرور أن تكون هناك ضوا ومعايير أخالق أص

ن  م ه بـ االصطالحللمعلومات في هذا العصر الجديد الذ   Internet رنت(عصر اإلنت ِـ عل
Age(، ه واالبتعاد عن شوه صورة العمل  سيء و لو،  "ل ما  )2005: 1(.  

  

ضًا إلى لو) أ ع أنحاء العالم " وُشير ( حاث والدراسات في جم أن العديد من مراكز األ
ات  مهماً  قد خصصت قسماً  من جهودها ودراستها بهدف دراسة التأثيرات المختلفة لهذه التقن

شرة اة ال ة واللغة  ،الجديدة على جوانب الح انة الذات والهو ة الحرص على ص ان أهم و
ضاً  المقدسات، ومن المالح أ ة، وعدم المساس  الوطن دول أن مخاوف  والثقافات القوم

ةاتساع الفجوة  عد يوم مع العري تتزايد يوماً  ين البلدان األكثر تقدماً  اإللكترون خشى ت، و بينها و
اتفأن ت ات عبر انتشار البرمج اً  نموذجاً  ،رض هذه التقن من دول الشمال  قادماً  موحداً  ثقاف

شرة جمعاء، بل يخ األكثر تقدماً  ون هذا التوحد مصدر إفقار لل ى أن شفي هذا المجال، وأن 
ة داخل البلد الواحد إلى تعمي الهوة بين فئات المجتمع  على تفضي هذه التطورات المعلومات

لو،  "ةأو ثرو  حساب األقل حظاً  )2005: 1(.  
  

اغة منظومة شار إلى التغير االجتماعي واألخالقي الذ ُ عندما ُ  فضي إلى إعادة ص
عني التَ  ،األخالق ة للمجتمع ووظائفها المتعددة، نْ البُ  رات التي تحدث فييُّ غَ فإن ذلك  ة األخالق

ون التغير االجتماعي جزءاً  ادين  "ولهذا  من موضوع أوسع هو التغير الثقافي في مختلف م
ادرة الناد العري للمعلومات  ا والفلسفة والفن وغيرها، ومن هنا جاءت م العلم والتكنولوج

الذ  ،لعري ألخالق مجتمع المعلومات)، إلى طرح مشروع (ميثاق الشرف ا2001بدمش 
اغة أُ  مة تستجيب لضرورات س ألخالق مجتمع المعلومات العريسُ يدعو إلى ص اغة سل ، ص

ة" ،العصر الحالي ة العر م والهو ة وتحاف على الق   .)25 :2001(الرافعي،  وآفاقه المستقبل
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ات العمل  1.3.4.2 ةأخالق   :في حقل المعلومات اإللكترون
قًا أن المعلومات    احث سا ر ال ة، خاصة في تؤدذ ة في األهم العصر  اليوم دورًا غا

مجتمع المعرفة القائم على تلك المعلومات،  ظهورالحالي وهو عصر المعلومات، إلى جانب 
ح  احث ما وضَّ ة لألمن القومي أل دولة، أن ال ونات األساس موجبها الُعد المعلوماتي هو أحد الم ات التي يجب العمل  األخالق ان من الواجب االهتمام  في حقل المعلومات لذلك 
ة س، و اإللكترون ،التي ترتكز على أرعة عناصر رئ شر  ة في أ نظام معلوماتي (العنصر ال

ونات ة، الم ونات البرمج ة). الم اسات األمن ة، والس       الماد

احث    ات التي يجب االستناد عليها عند العمل في حقل المعلومات ير ال أن األخالق
ة سة ثالثة اإللكترون ات رئ ل (هي و ، هي أخالق   التالي:) 4.4.2التي تظهر في ش

  

  
ل ( ات ):4.4.2ش ة المعلومات حقل في العمل أخالق   اإللكترون

 
ة " - 1 اتحما  يجب التي اإلجراءات، وُقصد بها المعمول بها في المؤسسة البرمج

عها أن ة توفير سبيل في الموظفون  يت  الخاصة المعلومات لُنُظم الالزمة الحما
 .المؤسسة

ة على الحفا - 2 انات خصوص تها هاوأمن والمعلومات الب (الكشف عن  وسر
فات المعرفة وُقصد بها المعلومات):  في الُمستخدمة المختلفة المعلومات بتصن

عة األمان بإجراءات واإللمام المؤسسة،  .سرتها على الحفا في الُمت
ة - 3 ة حما ة الملك ر ة الممارسة معرفة وهي: الرقمي الفضاء وقوانين الف  العمل

عة  عالقة لها التي الجهات أو هاوأسرار  المؤسسة معلومات على الحفا في الُمت
ه (هيل، سواء حد على المؤسسة عتقد  تواف هذا مع ما   ).193: 2004، و

ات ة البرمج  حما
 الكشف عن المعلومات

ر ة الف ة الملك  ةحما
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احث وقد اتف  ة  ضرورة توافرعلى ) فؤاد بن ضيف اللهمع (ال (الكشف عن المعلومات، وحما
رة ة الف ات) الملك ة المعلومات حقل في لعملل أخالق  بن ضيف اللهوقد أضاف ( ،اإللكترون

  ) أخالقًا أخر وهي:فؤاد
ة تحر  - 4  .المنتشرة المعلومات مصادر من المعلومات طلب في واألمانة الموثوق
ام هاوتداول المعلومات إتاحة - 5 ة الق  "–المعلومة احتكار عدم– والنشر البث عمل

)Cybrarians Journal ،2010(نت :)21(.  
ات ُعدَ  احث األخالق قة ال ة فيها بين التي تجمع -  السا في حقل  للعاملينالممارسات األخالق

ه (الورقي واإللكتروني) ممارسة  دورفي دراسة هي األساس  - على حد سواء المعلومات بنوع
للمؤسسة محل الدراسة، حيث ُتمثل  في حقل المعلومات لها، على األمن المعلوماتي العاملين

ع ا الدراسة، واألمن المعلوماتي هو المتغير التا ات المتغير المستقل الخاص  لذ تلك األخالق
ه دراسته. احث عل   سيجر ال

  

الت 2.3.4.2 ة المش   :الشائعة اإللكترون
لو،  ة ) 7 :2005حسب ( الت والتجاوزات األخالق ن تصنيف المش ةم  اإللكترون

سلشائعة إلى ا الت رئ   ة ثالث، هي:مش
ة - 1 رة حما ة الف ة الملك ة، وحما ة الفرد  .الخصوص
ة  - 2 ة الش ة والقرصنة.من التجاوزات حما  األخالق
لة اإلدمان على اإلنترنت. - 3   مش

ة/ ر ة الف ة وحقوق الملك ة الخصوص   أوًال: حما
رة  ُتعد ة الف ة الملك ات مجتمع المعلوماتحما حت أعد وذلك ، من أهم أخالق ن أص

ه في الماضي، ومن أجل ذلك ال تخلو دورة  انت عل ثير مما  ات النسخ أسهل  عمل
المعلومات من مقال أو أكثر حول حقوق  ةمتخصصة  رة، وال يخلو موقع على  الملك الف

رةخَ اإلنترنت تَ  ة الف ات  ؛صص بهذا المجال من قسم مخصص لحقوق الملك ةألن إث  الملك
رة عبر اإل السهلنترنت أمر الف س  ال ل رة خالصة  رة عبر اإلنترنت ف ة الف ، فالملك

انات  رامج أو قواعد ب ، بل هي مقاالت ودراسات و شيء ماد طة  ، وهي غير مرت وثائ
موجودة في فضاء افتراضي تخص شرائح واسعة من المجتمع (المبرمجون، الُكتاب، 

اتالمخترعون، المصورون، الناشرو  ت   . .. إلخ)، األرشيف اإللكتروني ن، الم
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رةوفي مقابل الح ة الف األالبد من اإلق ، في الملك ة لالستخدام رار  ة األخالق هم
ةالعادل في عالم المعلومات الرقمي، والبد من وضع استثناءات تسمح بتجاوز ح   الملك

ة وغير  ة والمعاهد والمؤسسات غير الرح ة والتدرس م رة في حاالت المؤسسات التعل الف
  التجارة.
  

اً  ة : ثان ة الش ة والقرصنة/حما   من التجاوزات األخالق
ين حرة اإلنترنت المفتوحة، فيؤسسون مواقع مسيئة سواء من  عض المشتر ستغل 

ان والمعتقدات، أو اإلساءة لألد ض على العنفحيث المحتو الجنسي أو من حيث التحر
ع على اال عض المواقع التي تمتهن التشج ار الشاذة،وهناك  ج للمخدرات واألف  نتحار والترو

انات أو القرصنةو  الب ة والتجسس والتالعب    .السرقات اإللكترون
  

ة لقي على المجتمع االفتراضي،ل هذا يُ  ق ة و للشعوب مسؤ  وعلى المجتمعات الحق ل
ن تجاهلها إ م بيرة ال  ة  س ز أخالق ثيرة في هذا الصدد منها تأس اء ذلك، وقد جاءت محاوالت 

ات آمن م بها جيداً  ةبوا ن التح م قة أن ا، لإلنترنت  ل متزايدوالحق ش  ألمم المتسّلطة أخذت 
ن أنمحاصرتها لإلنترنت، من خالل ال م ما  م ف سمعوه قرأه مواطنوهم أ تحّ بواسطة و 

رامج المرشحات  Proxy، من خالل برامج الفلترة اإلنترنت المزودة لخدمة والخط  Filtersو
والت اال روتو ار نطاقات اتصال معينةاتعتمد على  يتصاالت التو   .خت

  

ع هناك دائماً  الّط ا ورغم ذلك  ةئطرق للّتهّرب من مثل هذه الم ، وتنجح د اإللكترون
ات  تجاوز يفتلك المحاوالت  تدّف الحّر للكالم مع زادة ال- لكّن النظم المتسّلطة  المفلترة،البوا
ةنتشار الحرة ا، و عبر اإلنترنت عد تماماً  - اإللكترون هم أ ال ستفقد إ سهولة، و ن تستسلم أ مست

ق !التسل يصفة تميزها وه مد محل جدل حول ل هذه األساليب والتشرعات  ىلكن ت
ة الجهات المؤسسةو مسؤ  ة وصالح ار، حومد إتاحتها لل ،ل حث واالخت ة في ال رات الشخص

ات التعامل مع المعلومات، وذلك من خاللع التالي َوَجبَ  ل مجتمع الحفا على أخالق  لى 
ه. ة الخاصة    مؤسسات التنشئة االجتماع
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  : إدمان اإلنترنت/ثالثاً 
احث أن استخدام  ة اإلعتقد ال نترنت دون حاجة ُملحة، أو اإلفرا في استخدامها ش

اته، مثل إهدار الوقت دون طائل،  ًا على الُمستخدم في جوانب عدة في ح س سل دون داٍع سينع
قي، و  ة على الُمستخدمإضافة إلى االنقطاع عن العالم الحق ة السلب الهوس  مثل ،اآلثار النفس

ن أن ي ه الذ ُم التترتب عل ة مش ة ونفس قلل ُ  (في حالة هذا الُمستخدم) دمنألن المُ  ؛صح
ة والنشا امن  ما أنهلحر مارسه،  اشر البدني الذ  ، الذ يبتعد عن التفاعل االجتماعي الم

اً   .سيجعله انطوائ
أنه " )األلفي(ف رِّ وُعَ  واإلنترنت؛  للحاسوباالستخدام الزائد عن الحد إدمان اإلنترنت 

سبب  ة اإلنترنت  ه لش الغ ف د أن االستخدام الم ة التي تؤ حوث النفس شدة ال حيث تتنامى و
عته من اإلدمان الذ ُ  ًا نوعًا ما في طب ًا، قر ثف للمخدرات، إدمانًا نفس ه التعاطي الم سب

ة ات الكحول أنه والمشرو ضًا  ُعرف أ ما  وغير التوافقي حالة من االستخدام المرضي ، 
ة ات إكلين ة: ُ  ،لإلنترنت يؤد إلى اضطرا   ستدل عليها بوجود المظاهر التال

ة نفسها التي  التحمل: -  اع الرغ أ الميل إلى زادة ساعات استخدام اإلنترنت؛ إلش
عها من قبل ساعات أقل.    انت تش

ة عند انقطاع االتص االنسحاب: -  ة وجسم ة، أ المعاناة من أعراض نفس الش ال 
ة زائدة)، ومنها التوتر النف ات عصب ي (حر ، و سي الحر ل و القل ش ير  ز التف تر

ات  من قهر حول اإلنترنت وما يجر فيها اإلنترنت، وحر طة  الت مرت أحالم وتخ
ع على  ات األصا ع مشابهة لحر ة تؤديها األصا ة، وال إراد      "الحاسوبإراد

  .)88 :2008(األلفي، 
  

او (لخص يُ  ح ات العمل في حقل المعلومات  )ال أن أخالق اق األمر  يجب أن توضع في س
ل مؤسسة أن، ةأرعة حقول أساس"تقاطع  ل حقل منها، وف ظروفها تُ  وعلى  حدد منسوب 
اقها   :وس

ه القانون  حقل القانون: - 1  اة الناسالمُ  والمقصود  اره نصوص نظم لح ة  اً اعت تشرع
م نة وسارة المفعول نصولوائح تنظ ل اً صرح اً ة، ُمَدوَّ قبل التأو  .ال 

شأنها،  حقل األخالق: -2 س واألعراف التي تتواف الجماعة  م والنوام ه مجموع الق وُراد  ُص  تقاطع  نة في الغالب، اللهم إال ما و ، وهي غير ُمَدوَّ الرمز الثقافي  لبها االجتماعي 
ش المشترك ه شرو الع  .تستوج
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ات: -3 م التي ُتستن مرجعيتها من حقل القانون ومن حقل  حقل األخالق هي مجموع الق
عها التوجيهي م طا ح ن  ، ، و األخالق، لكنها ال تخضع للتدو هي ترسم الحد األدنى من الشرو

طرقتهم اشرن، لهم أن ينظموا نشاطهم  اقي للفاعلين الم    لخاصة.ا وتترك ال
سنُّها  اً ود بها مجموع المعايير التي غالوالمقص حقل أخالق المهنة: -4 ما  اإلدارون ما  ف
بير من القانون  ،بينهم اتو األخالق و هي مزج من القانون و  ،دونما تدخل  ض ،األخالق  اً وهي أ

عتمدها  ما بينهم اإلدارون طرقة  ة ف    .األخالقي بينهم، وميثاق العمل لتحديد قواعد اللع
  

قى هذه ةال وحدها الحقول  وت م الممارسات اإلنسان ح م و ، تضمن عدم الوقوع في األخطاء  ح
فتها األصل عتها ووظ اد الكبر وقواعد السلوك العامة، التي من  ،طب فاألخالق تضع الم

ضع قوانين  المؤسساتؤسس للحد األدنى في الفعل والتفاعل، ثم إن من المفروض أن تُ  من 
ارة، لكنها تفسح في المجال واسًعا لالجتهاد القضائي ات في الممارسثم إن  ،تتضمن قواعد إج

شأنها، فتسر على ما تَ  اً نفسها غالحقل المعلومات  ات ومعايير، يتم التواف  سّن أخالق
ز الجزرة للدراسات" (الممارسين   .)11(: نت)2014، مر

  

احث على  ختامًا/ ة دورتأكيدًا من ال ، فقد في واقعنا الُمعاصر المعلومات اإللكترون
حثًا خاصًا بها، حيث تحدث عن  ة والمتمثلة في َأْفَرد م جرائم الحاسوب الجرائم غير التقليد

ة والجرائم ة، وتناول نشأة اإلثم تحدث عن  ،اإللكترون ة المعلومات اإللكترون شيء أهم نترنت 
ار من التفصي اعت سل  ة والرئ ونات األساس ادل المعلومات اإله أحد الم ة. ثم ة في ت لكترون

احث  تطرَّق  عد ظهور اإل إلىال ات الحديثة التي ظهرت  ر التقن نترنت والمتمثلة في (مجتمع ِذ
ة)و ٕادارة المعرفة، و المعلومات،  ة والحروب اإللكترون ومة اإللكترون ، ثم انتقل للحديث عن الح

ة،خص عض نماذج ائص الجرائم اإللكترون عرض ل ة  عدها قام  المعمول بها التشرعات القانون
ة (النموذج الليبي والنموذج الفلسطيني) حث،  .في مجال المعلومات اإللكترون في ختام هذا الم

ة  ات المهن احث على األخالق ة  التي يجبأكد ال على العاملين في حقل المعلومات اإللكترون
ات المتغير االلتزام بها، حيث  الدراسةَمثَّلت تلك األخالق س الخاص  ان لها دور  ،الرئ والتي 

ع، أال وهو األمن المعلوماتي.   على المتغير التا
  

حث القادم واألخير من  احث في الم م عرضٍ قام ال ة  هذا الفصل، بتقد عن وزارة الداخل
َّلت بيئة الدراس –واألمن الوطني  قطاع غزة، والتي َش ح الش المدني  ة، وقام بتوض ة الحال

ه في تلك المؤسسة.   الواقع المعلوماتي المعمول 



      

  

حث                       الخامسالم
ة واألمن الوطني(          وزارة الداخل

 )اإللكترونيالواقع  –
 

ة واألمن الوطني. 1.5.2  نبذة عن وزارة الداخل
 اإلدارة العامة للحاسوب وُنُظم المعلومات. 2.5.2
ة. 3.5.2 ة لد إدارات وزارة الداخل  األنظمة المحوس
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ة واألمن الوطني حث الخامس/ وزارة الداخل   الم
  اإللكترونيالواقع  –

 
  مقدمة:

قة  احث السا الحديث عن المعلومات وعالقة األمن القومي بها، ثم تحدث تم خالل الم
احث  ات ال أخالق ة االلتزام  ة، ثم تحدث عن محددات عن أهم المهنة في الشرعة اإلسالم

العاملين في حقل المعلومات، وخُ  اشرة  الشرح التأثير والتي لها عالقة م أن تناول  تم الحديث 
ة. المعلومات اإللكترون العمل  ات المهنة الخاصة    أهم أخالق

حث  ة واألمن الوطنيسنبدأ في هذا الم  المدني في قطاع الش -التعرف بوزارة الداخل
ما تم استعراض اإلدارة العامة  حالة عن موضوع الدراسة،  احث  غزة، والتي تناولها ال

ة وذات االختصاص والمس دللحاسوب وُنُظم المعلومات والتي ُتع ولة عن األنظمة ؤ الجهة الفن
ة الُمختلفة التي قامت اإلدار  ة في الوزارة، إضافة لعرض األنظمة المحوس ة بإنتاجها المحوس

عتها،  م أفضل خدمة للجمهور.فومتا   ي سبيل تقد
  

ة واألمن الوطني 1.5.2   :نبذة عن وزارة الداخل
ة وزارة نشئتأُ  ام األول اليوم منذ الداخل ة السلطة لق ة الوطن  وقد ،1994 سنة الفلسطين

ادة اهتمام الوزارة حظيت ة الق اس ما أنها الس ة الوزارات أهم من واحدة ال س اد  في لدورها الس
 انت حيث الصفر، من الوزارة على القائمين عمل انطل .الفلسطيني للمواطن األمن توفير

تب خالل من مقدَّ تُ  االحتالل زمن في الخدمات ة اإلدارة م ة، المدن  عض ومن اإلسرائيل
ة المجالس ة، القرو ان والبلد تب من يتخذ عادته االحتالل و ة اإلدارة م ان المدن  إلذالل اً م
يل المواطنين اطؤ خالل من بهم والتن  عنه نجم الذ األمر المعامالت، إنجاز في الشديد الت

لة طوابير ك أمام المواطنين من طو اب اتب ش في لوزارة  اإلدارة م ة (الوصف الوظ المدن
ة،    .)2012الداخل
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ة وزارة ُتعد ة األكثر الوزارات إحدواألمن الوطني  الداخل ومة في أهم ة الح ، الفلسطين
اة وتنظم ،المجتمع أمن على الحفا ىتعن حيث ة الح م وتقوم ،المدن  أجل من الخدمة بتقد
ة تأمين اسي، ،االقتصادو  ،الشخصي المواطن أمن وحما  الش :شقين من وتتألف والس

ر  ة األحوال تعني التي اإلدارات شمل الذ المدني والش العس  اإلدارة ،للمواطن المدن
ة لألحوال العامة  العامة ون ؤ للش العامة واإلدارة األجانب ون ؤ وش واإلقامات والجوازات المدن
ات من المدني المجتمع مؤسسات تسجيل يتم خاللها من والتي ة وهيئات خيرة جمع  أهل

ة اإلدارة العامة اإلدارات ىإل اإلضافة ة، ن والشؤو  والمال تب ووحدات القانون  التي الوزر م
ة والقدس المرأة ون وشؤ  واإلعالم اإلنسان حقوق  مجاالت في المشورة قدمتُ  ال العامة والرقا  واستق

او  ة،  المواطنين ش في لوزارة الداخل   .)2012(الوصف الوظ
  

ة وزارةوضعت  ار إعادة هايعين بَ ْص نُ  الداخل   أقصر اعتِّ ا خالل من لمواطنيها االعت
مي البناء خطة لذلك وضعت حيث ،المعامالت إلنجاز الطرق  لي، التنظ   في واستطاعت واله

اسي زمن صال ق سر إ ة الشؤون  المتعلقة الخدمات أ ة المدن  اإلدارات إنشاء خالل من واألمن
  السفر جواز إصدار إلى إضافة ،اللحد إلى المهد من المواطن إلى الخدمة قدمتُ  التي والمديرات
  اهتمت ما ،قصدها التي والدول المطارات في المواطن لمعاناة اً حد وضع الذ الفلسطيني

م الوزارة اة بتنظ ة الح ة خالل من المدن عة رعا   اإلدارة خالل من المدني المجتمع منظمات ومتا
ة للشؤون  العامة م القوانين مشارع وقدمت ،المدن اة لتنظ ة الح                      المدن
ة(وزارة    .)22(): نت2016، الداخل

  

ة واألمن الوطني: 1.1.5.2   رسالة وزارة الداخل
ة وزارة تسعى  واستقراره أمنه وحف الفلسطيني المجتمع خدمة إلى الوطني واألمن الداخل

ة المخاطر من ة والتهديدات الداخل ة األجهزة خالل من الخارج  والهيئات واإلدارات األمن
ة المختلفة رة المدن  ومؤسسات األخر  الوزارات مع والتفاعل التنسي خالل ومن ،والعس
م وف المدني المجتمع ة(وزارة الحنيف  اإلسالمي الدين تعال   .)22(): نت2016، الداخل

  

ة واألمن الوطني: 2.1.5.2 ة وزارة الداخل   رؤ
ات أعلى إلى الوصول    وأعلى ،الفلسطيني المجتمع في واالستقرار األمن مستو

ة من درجة ة المهن ة(وزارة األداء  في والشفاف   .)22(): نت2016، الداخل
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ة واألمن الوطني: 3.1.5.2   ِقَم وزارة الداخل
م من مجموعة الوزارة نمِ ؤْ تُ    ة حسب (الخطة الق ة لوزارة االستراتيج  واألمن الداخل
اد من دمَ تَ سْ تُ  ) والتي2014 المدني، الش -الوطني   :أهمها ، منهوتشرعات اإلسالمي الدين م

ة *   .والنزاهة الشفاف
ادة المساءلة *   .القانون  وس
ا *    .وااللتزام االنض

  

ة واألمن الوطني: 4.1.5.2 ات وزارة الداخل   غا
ة واألمن الوطني حسب (الخطة   ات وزارة الداخل ة تتمثل غا ة لوزارة االستراتيج  الداخل
ما يلي:2014 المدني، الش - الوطني واألمن   ) ف
ة ، افة في مجاالت العمل اإللكترونيرفع مستو التحول  .1 ة التحت ر البن وذلك بتطو

ة الحاسوب، ورفع مستو التحول  د الخدمات  اإلدار للعمل  اإللكترونيلش مع تجو
ةاإل ة واألنظمة المعلومات  .هاوتحسين لكترون

ة،  .2 شر ة وال ة اإلدار التنم ر والتخط  والتي تشتمل علىاالرتقاء  تفعيل ملف التطو
ة وتعززها بإجراءات  مواصفات مناس ر بيئة العمل  االستراتيجي، مع االهتمام بتطو

شرة  ،األمن والسالمة ر الكوادر ال في من خالل تطو ذلك تحقي الرضا الوظ و
ة إدارة األزمات التي ان  قد تواجه الوزارة.  إلم

ة .3 ة والدول ز الشراكة والتواصل مع الجمهور والمؤسسات المحل  وذلك من خالل ،تعز
ة لإلنجازات والمشارع وتفعيل ملف العالقات العامة بهدف  ة اإلعالم تعزز التغط

ة. ة والدول  تعزز الشراكة مع المؤسسات المحل
مه،  .4 البناء المؤسسي وتدع ة وما يترتب عليها  علىوتشتمل االرتقاء  ل ر اله تطو

ان العمل المؤسسي. ر أر  من تطو
م الخدمة  من خالل ،رفع مستو رضا الجمهور عن الخدمات .5 ر بيئة تقد تطو

  للجمهور وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
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ة العامة 5.1.5.2 ل ة واألمن الوطنيل اله   :الش المدني وزارة الداخل
نكي ل ة وزارة تتم اتها النهوض من الداخل ل وأهدافها، خططها وتنفيذ مسؤول  لبييُ  ش
اجات ة درجات أقصى المواطنين احت الت العراقيل ظل في ،والمرونة والكفاءة الفعال  والمش

اسات جراء الفلسطيني المواطن منها عانيُ  التي المزمنة ة الس ة التعسف  الوزارة شرعت ،الصهيون
ة وضع في ل  الراهنة الظروف ظل في خدماتها تفعيل من إداراتها ل نِّ مَ ُ  ما عامة ه

ة،  ة وزارة الداخل ل   .)2007(ه
لإلى النظر  ة واألمن الش المدني  نالح أن )1.5.2(رقم  ش في وزارة الداخل
ة وهو  ،من عدة قطاعاتالوطني يتكون  يل وزارة الداخل ع و يل مساعد يت ل قطاع و يرأس 

ون مسؤوًال أمام الوزر في إدارة  ة في الوزارة، و اإلدارات العامة في  لأعلى سلطة تنفيذ
عه تولى اإلشراف  ،الوزارة التي تت عته سير العمل اليومي في الوزارة علىو ، وعن تنفيذ ومتا

اسة العامة والخطة السنو ة عن نشاطات الس ة التفصيل ة، وتحضير التقارر الشهرة والرع
املة،  ه، و الوزارة  ة لمرؤوس مات التنفيذ تنسيب التعيينات والتنقالت في الوزارة، و ٕاصدار التعل

لٍّ واإلشر  الء المساعدين    في قطاعه. اف على عمل الو
  
ــــم   نقسـ ـــلو ــ مـي لـوزارة الداخليـة  اله ـــام رئ ة(الشـ المدنـي) إلــى ثالثالتنظ ة سأقســ

ــــي: ة، ( وهـ ة وزارة الداخل ل   )2007ه
 المجالوما تتضمنه من مجموعة من اإلدارات التي تعمل في  أوًال/ القطاعات:

أنه قد تم دمج مديرات المحافظات ضمن أحد القطاعات.نفسه    لكل قطاع، علمًا 
ًا/ اإلدارات: اشرة، وذلك  ثان يل الوزارة م وهي اإلدارات التي ترجع إلى و

ة محددة. ف مهام وظ ل إدارة    الختصاص 
اشرة  دعَ وتُ  ثالثًا/ الوحدات: ع م زة، وتت وحدات مساندة لعمل اإلدارات المر

ة.   إلى وزر الداخل
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ل ة واألمن الوطني ): 1.5.2( ش ة وزارة الداخل ل   قطاع غزة –ه
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ما يلي حًا للقطاعات والمهام التي تتوالها اإلدارات العامة: وف ون ؤ اإلدارة العامة للش( توض
  )2016 ،اإلدارة

  القطاعات: /أوالً 
ةؤ قطاع الش .1 اس شمل: ،ون العامة والس    و

ات الخيرة وهي تُ  ون العامة:ؤ العامة للش اإلدارة  .أ عتها عنى بتسجيل الجمع ومتا
ة،  سن السير والسلوك للمواطنين حسب الحاجة، شهادات حُ ٕاصدار و والهيئات األهل

ر العالقة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدنيو  اسات قواعد العمل  ،تطو ورسم س
ة للمجتمع.  ات نحو الحاجة الفعل ه الجمع  وتوج

ة: ؤ اإلدارة العامة للش  .ب اس الشأن  عنىوهي تُ ون الس ل ما له عالقة  عة  متا
اً  ًا  ،الفلسطيني محل م ًا، و إقل الصراع و دول حاث المتعلقة  ٕانجاز الدراسات واأل

رغها ، حيث تم تف2014عام  ذهذه اإلدارة غير مفعلة من( .الفلسطيني االسرائيلي
 ).من الموظفين العاملين فيها

ة والمحافظاتؤ قطاع الش .2 ة والمال شمل: ،ون اإلدار   و
ة:  اإلدارة  .أ ة  عنىوهي تُ العامة للشئون المال اجات التشغيل ع االحت ة جم بتلب

ة، ة على مستو الوزارة، وفقًا لما تقرره األنظمة والقوانين المال  ذلك واللوجست
ر النظام المالي المُ  ة.فَّ نَ العمل على تطو  ذ من خالل منظومة الشؤون المال

ة: ؤ العامة للش اإلدارة  .ب شرة المميزة، وهي تُ ون اإلدار استقطاب الكوادر ال عنى 
اني واإلنشاءات الخاصةوالعمل على  ر الم ل ما يخص و الوزارة،  تطو عة  متا

ارًا من تارخ تعيينهم وحتى إنهاء  ة اعت ة اإلدارة والمال الموظفين من الناح
 خدماتهم.

ــات المحافظــات  .ت اشرة للتواصل مع الجمهور  دع: تُ مدير المديرات هي الواجهة الم
ـــذ الوالدة  ــ ـــــن منـ المواطنــي ة الخاصة  ع المعامالت الرسم حيث ُتعنى بتنفيذ جم
عض  ة ل ة الفن عة من الناح وحتى الممات، والتي تكون من خالل دوائر تا

زة لٍّ مة للمواطدَّ قَ غرض تسهيل الخدمات المُ  ،اإلدارات المر ان  ن  حسب م
ة  ــالت (األحوال المدن ــــذه المعامـــ ــل هــ نه، وتشمــ اإلقامات)،  –الجوازات  –س

ـــزة (الشمال، غزة، الوسطى،  ــ ـــاع غـــ ــو قطـ ــى مستــ ــ ــات عل ــ ـــس مديرـ ـــل بخمــ ــ ــ ــ وتتمثـ
 خانيونس، رفح).
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ة والجوازات وشؤون  .3 شمل ،قاماتاإلقطاع األحوال المدن   :و
ةوهي تُ العامة للجوازات:  اإلدارة  .أ  عنى بإصدار وتجديد جوازات السفر العاد

ة، و  عامًا على جواز السفر ألحد الوالدين،  13ٕاضافة األبناء دون سن و الدبلوماس
  على الجواز. (التعديل) التظهيرو 

ة:  اإلدارة  .ب المسؤولة عن التسجيل الحيو للمواطنين  اإلدارةوهي العامة لألحوال المدن
  وٕاصدار الشهادات الخاصة لكل منها.

المسؤولة عن  اإلدارةوهي ون األجانب والمغترين: ؤ العامة لإلقامات وش اإلدارة  .ت
عة تجديدها،  م إقامة األجانب و إصدار اإلقامات لألجانب والدبلوماسيين ومتا تنظ

طاقات اإلقحسب   امة لغير المواطنين والتأكد من توزعها.شرو اإلقامة، وٕاعداد 
 

ر، . 4 ة والتخط والتطو   شمل:و قطاع المعلومات
ر  اإلدارةوهي م المعلومات: ظُ العامة للحاسوب ونُ  اإلدارة  .أ المسؤولة عن تطو

المعلومات المتعلقة و  ،وتحديث أجهزة الحاسب اآللي في الوزارة وضع نظام خاص 
في الوزارة على  تدرب العاملينو أنشطة الوزارة وما تحتاجه من األنظمة والبرامج، 

  ب اآللي.استخدامات الحاس
ر:   .ب قصيرة افة إعداد خط الوزارة  وهي مسؤولة عنوحدة التخط والتطو

التعاون مع مختلف إدارات الوزارة لة المد  ، ودوائرها ومديراتها ومتوسطة وطو
م المشورة والدعم الفني لمختلف إدارات الوزارة و  ر  هاومديراتتقد ما يتعل بتطو ف

ة العامة و الخط والمشارع،  ل في واله ل الوظ ٕاجراء دراسات منتظمة لله
التنسي مع إدارات ومديرات الوزارة رة الالزمة. ،للوزارة  م االقتراحات التطو  وتقد

  
اً  ة:  /ثان ز   اإلدارات المر
المسؤولة عن اإلشراف على  اإلدارةوهي العامة للعالقات العامة واإلعالم:  اإلدارة .1

أجهزتها وٕاداراتها المختلفة،  ة و عالقة الوزارة  المؤسسات الرسم ر عالقة الوزارة  تطو
ة،  حث واالستطالعات و توطيد العالقة بين الوزارة والعاملين فيها، و وغير الرسم ٕاجراء ال

ٕاصدار النشرات و للتعرف على اتجاهات الجمهور وآرائه نحو الوزارة وأدائها، 
ارة التي تحمل أهم وآخر التطورات  والمطبوعات المختلفة، وٕاعداد التقارر اإلخ

ة واإلنجليزة. اللغتين العر  والنشاطات داخل الوزارة، وذلك 



  الثانيالفصل 

 

  

96 

ة: ون القانؤ العامة للش اإلدارة .2 ات  اإلدارةوهي ون المسؤولة عن إعداد الدراسات واالتفاق
الوزارة ة المتعلقة  ل الذ ُ  ،والسجالت القانون الش مها  عند  ال الرجوع إليههِّ سَ وتنظ

 مأمااإلشراف على أعمال القانونيين العاملين في الوزارة، وتمثيل الوزارة و الحاجة، 
ة و القضاء،  م المشورة القانون او البت في و، للوزارةتقد والتظلمات في مختلف  الش

ا التي تُ   .إليهاحال القضا
اد الوحدة وهي تُ العامة لشؤون العشائر واإلصالح:  اإلدارة .3 العمل على ترسيخ م عنى 

ة،  التنسي مع وزارة و مساعدة رجال األمن والشرطة على فرض النظام والقانون، و الوطن
 العدل والقضاء والشرطة في حل الخالفات. 

ة ديوان الوزارة:  .4 صدر عن وزارة الداخل ل ما  أرشفة  الوطني  واألمنومهامه متمثلة 
ل ما يرد  ة و ، إليهاو مات معالي وزر الداخل يل  واألمنتوثي قرارات وتعم الوطني وو

المو الوزارة،  ديرات في محافظات قطاع غزة، واإلدارات توزع البرد اليومي الخاص 
 العامة.

 الوحدات العاملة في الوزارة:/ ثالثاً 
اد حقوق اإلنسان من  وحدة حقوق اإلنسان: .1 التأكد من مراعاة م ومهامها متمثلة 

ادة القانون،  ة و خالل إعمال مبدأ س ح وزارة الداخل او المواطنين  ال ش  واألمناستق
ع الوطني  .تهاومتا

2.  : او ة والش ة الداخل ة وحدة الرقا عة تنفيذ الخط االستراتيج وتتمثل مهامها في متا
او الُمختلفة والتي تتعل وِّ في مُ  ال الش اإلضافة إلى استق ونات الوزارة،  ن من م

الوزارة األمور الخاصة  ما يتعل  او المواطنين في قطاع غزة ف  .ش
  

  :وُنُظم المعلومات اإلدارة العامة للحاسوب 2.5.2
ة(وزارة حسب   فإن اإلدارة العامة للحاسوب هي أحد اإلدارات )22(): نت2016، الداخل

ل فاعل  ش ة والتي ُتسهم  م الحلول المتكاملة المحوس ة، وتختص بتقد في الفاعلة بوزارة الداخل
الت ة حاسوب متكاملة  ،إيجاد الحلول لكثير من المش ة من خالل ش وتوفر بيئة عمل مناس

ر العمل في الوزارة  ة وتطو ذلك إيجاد البدائل المناس ع اإلدارات والوحدات المختلفة، و تر جم
ات واإلجراءات اإلدارة ة الوزارة وأجهزة  ،وتسهيل العمل انة ش م الدعم الفني وص وتقد

ت ة.الحاسوب وملحقاتها واألجهزة الم    ب
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اتإم المعلومات جاهدة ظُ نُ للحاسوب و وتسعى اإلدارة العامة  واألهداف  ،لى تحديد الغا
ة العامة واألهداف اال يالت ة للوزارةتخدم الرؤ س  ،ستراتيج من أجل تحسين مستو األداء وت

ة المعلومات وسرعة توفيرها لصناع  م خدمات أفضل لتحسين مستو دقة ونوع اإلجراءات وتقد
ض  ،القرار ومتلقي الخدمة ة وتخف ات الرقاب ذلك رفع مستو العمل وتعزز التواصل معهم و

 النفقات.
  وهي: ،دوائر متخصصة خمس عامة لنظم المعلومات والحاسوب منوتتكون اإلدارة ال

ر والخدمات  .1 ة.اإلدائرة التطو   لكترون
  م.ظُ النُ دائرة البرمجة وتحليل  .2
ات ونُ  .3   التشغيل.م ظُ دائرة الش
انة والدعم  .4   الفني.دائرة الص
  الخارجي.دائرة الدعم الفني  .5

  

ة: 3.5.2 ة لد إدارات وزارة الداخل   األنظمة المحوس
ة المختلفة في    تقوم اإلدارة العامة للحاسوب وُنُظم المعلومات بإنتاج األنظمة المحوس

ونات المختلفة  انات والمعلومات المختلفة ما بين الم الوزارة، والتي من هدفها تسهيل نقل الب
اإلضافة إلى حفظها وأرشفتها، حيث تم إنتاج  خدم القطاعات ينظام محوسب  12للوزارة، 

شي،  المختلفة   )56: 2015في الوزارة، وهي على النحو التالي: (العرا
ة:ؤ الش - 1 ة متكاملة تمر بها  لم يدير النظا ون المال ة ضمن دورة مستند األعمال المال

ة.ؤ المعاملة في دائرة من دوائر اإلدارة العامة للش  ون المال
ة:ؤ الش - 2 ة، والحضور  ون اإلدار ف ة والوظ انات الموظفين الشخص قوم النظام بإدارة ب

ة. ل اب واإلجازات، والتدرب والرواتب واله  والغ
انات  الديوان: - 3  عمل مسح ضوئي للمراسالت الصادرة والواردة، وتخزن ب قوم النظام 

ح. عدة مفات حث  ة التعديل وال ان املة مع إم  المستندات 
م إقامتهم في قطاع  ون األجانب:ؤ اإلقامات وش - 4  م دخول األجانب وتنظ قوم النظام بتنظ

ًا، ثم تأتي  ه أمن م طلب للحصول على تأشيرة دخول والتدقي عل عد تقد ة غزة، وذلك  عمل
ل  أنواعها. إصدار تصارح اإلقامة 
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ة: - 5 انات الع المعابر التجار انوا املين في المعابر قوم النظام بتسجيل ب التجارة سواء 
ضائعسائقين أم عُ  انات شاحنات نقل ال ات الدخول والمغادرة  ،ماًال، وتسجيل ب وتسجيل حر

 للشاحنات من وٕالى المعبر.
صمة: - 6 ة من عدة  ال صمات المواطنين واألجانب والصور الشخص قوم النظام بتخزن 

ة واألمن الوطني ع وزارة الداخل ات اتجاهات في عدة مراكز تت ، وُنجز هذا النظام عمل صمة تم العثور عليها  حث عن أ  ة الفرد،  فيال مسرح الجرمة، أو للتأكد من شخص
ة ونظام  تكامل هذا النظام مع نظام األحوال المدن ا المجرمين، و انات وقضا  ون األجانب.ؤ اإلقامات وشوُخزن ب

ارات: - 7 ة ع الس انات تفصيل ة قوم هذا النظام بتخزن ب ات وزارة الداخل الش  –ن مر
ة تنفيذ  ان ص، مع إم انة وتكلفتها، والزوت والوقود والتأمين والترخ انات الص المدني، و

انات. ات على الب ع العمل  جم
ة:ؤ الش - 8 ة  ون القانون ة المطلو ة عن االستشارات القانون انات تفصيل قوم النظام بتخزن ب

ة، وتخزن معلومات سن التشرعات من اإلدارات العامة لوزارة  عالداخل مراحلها  بجم
ا. انات القضا انات التحقي مع موظفين أو مواطنين وٕادارة ب عتها، وتخزن ب  ومتا

ة: - 9 انات مع وزارة  األحوال المدن ل أساسي بتسجيل المواليد، حيث تتكامل الب ش قوم النظام 
اني والذ الصحة، وُ  ةوفر النظام السجل الس وم ه الوزارات الح ، افة تعتمد عل

ة في و الجامعات، و المؤسسات الخاصة، و  ات، والمؤسسات األهل انات حال البلد حاجتهم لب
الد. ات وشهادات الم قوم هذا النظام بإصدار الهو ة، إضافة لذلك   المواطنين الشخص

ات، أو  الجوازات: -10 ة لحاملي الهو قوم هذا النظام بإصدار وتجديد جوازات سفر عاد
ح النظام إضافة  ما يت انات الجواز،  ة تعديل ب ان ات، وٕام حملون هو خاصة للذين ال 

 األبناء على جواز السفر.
يت حانون، المعابر:  -11 ة الدخول والمغادرة من خالل معبر رفح و هذا النظام يدير عمل

عت انات المسافرن، حيث  ة والجوازات عند االستعالم عن ب مد على منظومة األحوال المدن
ة أو المحاكم فور االستعالم  انت توجد حالة َمنع من ِقبل األجهزة األمن فحص إن  قوم  و

 عنه.
ة  ون العامة:ؤ الش -12 ة والخيرة، المحل ات األهل الجمع ل ما يتعل  ضم هذا النظام 

ة ة العرائض وٕاصدار شهادات ُحسن السير والسلوك.، إضافواألجنب  ة لكت
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احثستنتج ما سب م   يلي: ما ال
  ظهر ذلك موضوع األمن القومي، و قطاع غزة  ة واألمن الوطني  تهتم وزارة الداخل

ًا من خالل رسالتها، حيث ورد فيها  أنها (تسعى نحو حف أمن واستقرار جل
ة والتهديدات الخارجالمجتمع الفلسطيني من المخاطر  ضًا ةالداخل د ذلك أ ؤ )، و

ة الوزارة (التي تسعى ات األمن واالستقرار للوصول رؤ في  إلى أعلى مستو
 المجتمع الفلسطيني).

 ات التي تسعى الوزارة للوصول إليها لكتروني هو رفع مستو التحول اإل ،أحد الغا
ل  مجاالت العمل، األمر الذ يدعوها لالهتمام لفي  المجال التقني وذلك لتحو

ل انات والمعلومات من الش الب ل إلكتروني العمل  ح على ش ص في ، الورقي ِل
فرض عليهاالوقت  بيرًا والمتمثل في  الذ  ًا  ة الالزمة لتحد تلك توفير الحما

 .لمعلومات (األمن المعلوماتي)ا
  ات األخر التي تسعى الوزارة للوصول إليها هو رفع مستو رضا من الغا

م الخدمة لذ ونُ ُ ال َ و الجمهور عن الخدمات المقدمة لهم،  ك إال من خالل تقد
ن  ُونُ  جودةوأسرع وقت مم ة، وَ ة الحديثةلذ عال استخدام التقن   .ك 

 ا المعلومات م اإلدارة العامة للحاسوب وُنُظم مثلة تتوجد إدارة مختصة بتكنولوج
أمن المعلوماتفي الوزارة المعلومات اسات الخاصة  ، ، من مهامها وضع الس

اسات الُمختلفة ة تطبي وتنفيذ تلك الس  .ومراق
  انات والمعلومات التي يتم تناقلها حساسة وخطيرة، خاصة أن منها هو أمني ما الب

س على  ن أن ينع ًا في حال فقدانها  األمن القومي للدولةحت، األمر الذ ُم سل
تلك  تسرب ، لذلك يجب على العاملين أخذ اإلجراءات الالزمة لمنعأو تسرها
مة في التعامل معالمعلومات ة السل  .ها، من خالل الممارسة األخالق

  ،ة في العمل ماتعتمد الوزارة على العديد من األنظمة المحوس أن هذه  ال س
الموجودة و  لوزارةا ومديرات األنظمة تقوم بنقل المعلومات ما بين إدارات ووحدات

ونات  ة الالزمة للم ستدعي توفير الحما ة مختلفة، األمر الذ  في مناط جغراف
ادلها. ة لتلك المنظومات للحفا على المعلومات التي يتم ت ة والبرمج  الماد
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احثالحالي من الدراسة تناول الفصل  تامًا،خ    وهي: خمسة م
حث األول -  انات "األمن القوميو  عصر المعلومات" عنوان :الم ة الب ، حيث أبرز أهم

ما أوضح  دَ وحدَّ والمعلومات في العصر الحالي،  سة،  عناصر األمن المعلوماتي الرئ
م، مخاطر استخدام الت ل غير سل ش ات الحديثة  تناول الحديث  وفي ختام الفصلقن
المعلومات.عن األمن القومي   وعالقته 

حث الثاني:أما  -   ة فهو  الم ات المهنة لد العاملين في حقل عنوان "أهم أخالق االلتزام 
ح مفهوم المهنة عمومًا، "المعلومات ات المهنة في  زَ وأبرَ ، وضَّ ة ممارسة أخالق أهم

ة،  َد الشرعة اإلسالم ات ما حدَّ  .أن يتحلى بهاالموظف المهنة التي يجب على أخالق
حث الثالث:وتناول  -    ، والتي ر على العاملين في حقل المعلومات"ي"محددات التأث الم

عاد وهي: االلتزام الديني واألخالقي للعاملين في حقل المعلومات،  فيجاءت  أرعة أ
اسات الُمختلفة، و  ة وتطبي الس افآت المختلفةالحوافز و اإلدارة األخالق وتأثيرها  والم

 على العاملين، وأخيرًا األوضاع المختلفة والسائدة في المجتمع.
ع:أما  -    حث الرا ات المهنة فهو  الم العمل فيالعنوان "أخالق المعلومات  مجال خاصة 

ة استخدام المعلومات اإللكترون ة العمل  ة"، فقد قام بتحليل أهم ان  اإللكترون وتب
ة التي  مخاطر التعامل معها، ومن ثم تحدث عن جرائم اإلنترنت والتشرعات القانون

ة التعامل مع المعلومات ف عرض  مَ تِ ، وأثر ذلك على المجتمع، وخُ حددت  حث  الم
ة. ات المهنة التي يجب على العاملين ممارستها في حقل المعلومات اإللكترون  أخالق

حث الخامسوفي  -    عنوان  الم ة واألمن الوطني والواقع واألخير:  "وزارة الداخل
ة واألمن الوطني اإللكتروني"، تم استعراض  قطاع غزة  –وزارة الداخل الش المدني 

سرد نشأة الوزارة، ومن ثم عرض رسالتها، وهي محل الدراسة،  تها، و حيث قام  رؤ
مها و  ات و ِق ة الوزارةالغا ل املة، تال ذلك الحديث عن  الخاصة بها، وتم عرض ه

ودورها في داخل الوزارة، إضافة لعرض  وُنُظم المعلومات اإلدارة العامة للحاسوب
ة المعمول بها   .الوزارة فياألنظمة المعلومات

عض  ان لها صلة وعالقفي الفصل القادم سيتم استعراض  موضوع الدراسات التي  ة 
م ال ات والمعلومات، حيث تم تقس ة، األخالق ةو دراسات إلى فلسطين ة وأجنب قوم عر ما س  ،

قة ودراسته. ة بين الدراسات السا حث عرض الفجوة ال احث    ال
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قة   الدراسات السا
  مقدمة:
موضوع    قة والتي لها عالقة  ات والدراسات السا يهدف هذا الفصل إلى طرح األدب
ة الدراسة ذلكالحال ما يُ  العالقة ، و احث فهموَ متغيراتها،  لموضوع الدراسة  اً معمق اً فر لل

ات لتلك الدراسات لتها، وقوفًا على أهم النتائج والتوص ة في  .ومش احث صعو وقد واجه ال
لة الدراسة، وذلك ألن موضوع الدراسة هو موضوع  مش اشرة  الوصول لدراسات لها عالقة م

احث من دراسات مح ،حديث ه ال قًا، وذلك في حدود ما اطَّلع عل ة، ولم يتناوله أحد سا ة وعر ل
الدراسات  استأنسو  احث قدر المستطاع  ل جزئي مع موضوع الدراسة ال ذاتال ش عالقة ولو 

ة.   الحال
م   سة، حيث تم ترتيبها بناًء  وقد قسَّ فات رئ قة إلى ثالثة تصن احث الدراسات السا ال

فات الثالثة هي:   على التسلسل الزمني من األحدث حتى األقدم، وهذه التصن
 .ة  الدراسات الفلسطين
 .ة  الدراسات العر
 .ة   الدراسات األجنب
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ةالدراسات  1.3  :الفلسطين
   :)2013دراسة (الدنف،  - 1

رها" قطاع غزة وُسُبل تطو ة  ات التقن   "واقع إدارة أمن ُنُظم المعلومات في الكل
ات في المعلومات نظم أمن إدارة واقع على التعرف إلى الدراسة هذه هدفتحيث  ة الكل  التقن
رها، وسبل غزة قطاع احث استخدم حيث تطو نَ  التحليلي، الوصفي المنهج ال وَّ  مجتمع وَ
ات في المعلومات ُنظم على العاملين من الدراسة ة الكل موظف، حيث  180وعددهم  التقن

عدد  احث موظف.  123تمثلت العينة  التاستخدم ال انة والمقا       .للدراسةأدوات  االست
ا اإلدارات إدراك - 1 :الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم ات العل ة للكل ة التقن اسات أهم  س
ات من أ في يوجد ال أنه إال المعلومات، أمن اسات الكل قة بها، معمول س  أسس على ومط

ر جيدة وطرق  سبل تتوفر المقابل يف -2 .واضحة ات في المعلومات ُنظم أمن لتطو  الكل
ة ات أهمأما  .التقن ام ضرورة -1 :فهي الدراسة إليها توصلت التي التوص ات ق ة الكل  التقن
اسات ببناء قها، نشرها على والعمل بها، الخاصة المعلومات ُنظم أمن س ام وتطب رها والق  بتطو

م ومراجعتها ل المخاطر وتقي ات تقوم أن نصحيُ  -2 .دور  ش ة الكل  بدور االعتناء التقن
ة الموازنات وزادة التدرب، أكبر ات المخصصة المال   المعلومات. أمن لعمل

  
  : )2012دراسة (حميد،  - 2

ة المعلومة" عة ضوء في األمن ة الشر   "األمن تحقي في وأثرها اإلسالم
ح إلى الدراسة هذه هدفتحيث  ة من المعلومة المقصود توض  الشرعة ضوء في األمن

ة م الناصعة الصورة إبراز إلى إضافة األمن، تحقي في وأثرها اإلسالم ة، للمفاه  األمن
طها  األمن إن - 1 :التي توصلت إليها هذه الدراسة النتائج أهم .اإلسالم في وشروطها وضوا

ة حاجة م وال وضرورة ملحة إنسان اة تستق ة الح  واألمان األمن إن -2 .عنها معزل اإلنسان
ات أهمأما  .والدولة والجماعة الفرد مستو  على واالزدهار والرقي االستقرار دواعي من  التوص

ة الدولة إن -1 :فهي التي توصلت إليها هذه الدراسة ة مطال  األمني العمل مجرات على الرقا
ة لديها، اها حقوق  ورعا انتها رعا ة األجهزة تعرض عند خصوصاً  وص  وجوب -2 .لها األمن
يل ة جهات تش ة دورها أداء على وقادرة حازمة رقاب اتها تقاررها تؤخذ وأن ونزاهة، شفاف  وتوص

ة ضرورة - 3 .بدقة  يجعل مما العالم حول األمني الحقل في الحاصل التكنولوجي التطور مواك
  .نجاعة أكثر األمني العمل
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  ):2011 (شلبي، دراسة - 3
ة اإلدارة واقع" ة الجامعة في اإللكترون ر على وأثرها اإلسالم مي التطو   "التنظ

ة اإلدارة واقع على التعرف إلى الدراسةهذه  هدفت ة، الجامعة في اإللكترون  وأثرها اإلسالم
ر على مي، التطو ر في محاور ثالثة دراسة خالل من وذلك التنظ مي التطو ر: التنظ  تطو

ل مي، اله ة التنظ شرة، الموارد تنم ا توظيفو  ال  وقد .الجامعة في المعلومات تكنولوج
ا الجامعة في الدراسة مجتمع لد إدراك وجود - 1 :إلى الدراسة توصلت  اإلدارة لمزا

ا، قات معرفة على أنهم ما والتكنولوج ة التطب  البرد مثل الجامعة في المتوفرة اإللكترون
قات عض بوجود معرفة لديهم تكن لم العاملين عض -2 .اإللكتروني  نظام مثل التطب
م برنامج عد،ُ  عن االجتماع ات هناك - 3 .اإللكتروني الشراء نظام اإللكتروني، التعل  حالت عق

ة اإلدارة تطبي دون  ة الحوافز نقص منها ،اإللكترون ع ة، اإلدارة برامج لتطبي التشج  اإللكترون
انات ونقص ة اإلم ة الماد شرة والفن ة اإلدارة تطبي -4 .وال ر إلى أد اإللكترون ل تطو  اله

مي زة نحو التوجه خالل من التنظ ات عدد لتقليل الالمر  هناك تكن لم أنه إال اإلدارة، المستو
ة ة في العاملين قبل من مشار  مستو  رفع ضرورة -1 :بِـ  الدراسة وأوصت .القرارات اتخاذ عمل
ة ة التوع ة الثقاف ة اإلدارة إلى التحول أهم  اليومي العمل في أدواتها واستعمال اإللكترون

ل تعزز على والعمل للموظف، مي اله ة مع يتناسب ما اإلدار  التنظ  إلى التغيير عمل
ة اإلدارة ر - 2 .اإللكترون ة اإلدارة المعلومات أنظمة تطو  الجوانب تغطي حيث المحوس

ة النماذج استخدام في التوسع وضرورة ،افة اإلدارة  ،الموظفين شؤون  إلدارة اإللكترون
اها من لالستفادة ض النفقات تقليل المتعددة مزا   .المعامالت إنجاز وقت وتخف

  

سو( دراسة - 4   ):2010 ،س
ة اإلدارة تطبي أثر" ات فاءة على اإللكترون ة العمل  سجالت مسح مشروع في اإلدار

الة في الفلسطينيين الالجئين ة الغوث و   "غزة-  الدول
ة اإلدارة نظام تطبي أثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت ات فاءة على اإللكترون  العمل

الة في الفلسطينيين الالجئين سجالت مسح مشروع في ،اإلدارة ة الغوث و تب الدول  غزة م
مي ة الجوانب خالل من ،اإلقل ة اإليجاب ة اإلدارة لنظام والسلب  .المشروع الخاص اإللكترون
احث استخدم نَ  ،التحليلي الوصفي المنهج ال وَّ الة الغوث  العاملين من الدراسة مجتمع وَ بو

المشروع اشرة  . وقد استخدم أسلوب الحصر الشاملموظف،  25وعددهم  والذين لهم عالقة م
احث    .للدراسة ةأدا  المقابلة أسلوباستخدم ال
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ة اإلدارة نظام يزد - 1: الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم من ة فاءة من اإللكترون  عمل
ؤد المشروع، في القرار اتخاذ ة اإلدارة نظام تطبي و ة نظام خل إلى اإللكترون ة رقا  إلكترون

م، دقي  تطبي -2 .اإلنتاج جودة تحسين وٕالى اإلنتاج حجم زادة إلى بدوره يؤد مما ومح
ص إلى يؤد النظام ضاً  اإلدارة، المصارف تقل شرة، الموارد مصارف خفض إلى وأ  ما ال

م العمل توزع في العدالة إلى أد النظام تطبي أن  عدة إلى الدراسة وخلصت .الموظف وتقي
ات ة اإلدارة نظام تطبي - 1 :أهمها ان ،توص  التي ةالخمس المناط في الحالي اإللكترون

الة فيها توجد ة ضمن ورطها الغوث و زة ش  متخصصين بخبراء االستعانة -2 .واحدة مر
م ر الالزمة االستشارات لتقد ة اإلدارة نظام لتطو ات ووضع الحالي، اإللكترون  وٕاجراءات آل

ة واضحة ومعايير ر - 3 .المشروع في القرار اتخاذ لعمل ة اإلدارة نظام تطو  حيث اإللكترون
ح ة يت ان ة إم ات واالستعانة والمشرفين، للمديرن الرقا ر في الخبيرة النظم بتقن  النظام تطو

  .فاءته وزادة
  
  ):2009، عمار( دراسة - 5
ة مد" ان ة اإلدارة تطبي إم الة اإللكترون تب الالجئين وتشغيل غوث بو مي غزة م  اإلقل

  "العاملين أداء تحسين في ودورها
ة مد معرفة إلى الدراسة هدفت ان ة اإلدارة تطبي إم الة في اإللكترون  وتشغيل غوث و

تب الالجئين مي غزة م ات توافر مد لىع التعرف خالل من ،اإلقل  من نجاحها متطل
انات ة اإلم ة المال شرة، والتقن ا اإلدارة ودعم التزام ومد وال  أداء تحسين في ودورها العل
الة في العاملين الة موظفي قبل من معرفة وجود -1 :يلي ما الدراسة نتائج وأظهرت .الو  الو
ة اإلدارة ات اإللكترون ات وتوفر نجاحها، ومتطل ة المتطل ة المال شرة والتقن  واإلدارة وال
ة اإلدارة لتطبي الالزمة ا اإلدارة قبل من ودعم التزام وجود - 2 .اإللكترون اسة العل  تطبي لس
ة، اإلدارة ة على اإلدارة وحرص اإللكترون ة المستجدات مواك اً  الموظفين وتهيئة التقن  نفس

اً  ة اإلدارة الستخدام ومعنو قات األفراد تأييد -3 .اإللكترون ة اإلدارة لتطب ة من اإللكترون  الناح
ة، ة اإلدارة استخدام أن القناعة وتوفر األمن ة زادة على عمل اإللكترون فاءة فاعل  األداء و
في ة ورفع العمل إنجاز سرعة خالل من ،بيرة بدرجة الوظ  تنفيذ ودقة وسرعة اإلنتاج

مات،  في للمتميزن الحوافز نظام في ضعف وجود - 4 .الموظفين وجهد وقت وتوفير التعل
ا اإلدارة وقصور اإللكتروني، العمل ة في العل ع مشار ات جم  البرامج وضع في اإلدارة المستو

ة اإلدارة بتطبي المتعلقة   .اإللكترون
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ات جملة إلى الدراسة وخلصت  لتدرب الالزم المالي الدعم زادة -1 :أهمها من ،توص
ة اإلدارة تطبي على وتأهيلهم الموظفين  في للمتميزن فعال حوافز نظام وضع - 2 .اإللكترون

عة اإللكتروني، العمل ةالبُ  ومتا ة ن ا التحت ر و  المعلومات لتكنولوج  لضمان ،هاوتحديث هاتطو
ة اإلدارة لتطبي صالحيتها  العمل ثقافة نشر على اإلدارة تعمل أن وضرورة استمرار، اإللكترون
ة   .اإللكترون

  
ةالدراسات  2.3   :العر

اني، - 1   :)2011 دراسة (السحي
ة السر لمة" ة والمسؤول   "إفشائها عن الجنائ

م الشرعة  علىإلى التعرف  الدراسةهدفت  لمة السر واستخداماتها المختلفة، ومعرفة ُح مفهوم 
لمة السر في  ة  حما ان أساس االلتزام  لمة السر وحمايتها، و ة واألنظمة من  اإلسالم

لمة السر ُتعد طرقة للتعارف أو  -1: توصلت الدراسة إلى عدة نتائجالشرعة واألنظمة. 
اء، وتُ  ة األشخاص واألش اه أو تحديد هو ثيرة دون جذب االنت ساعد على تخطي مراحل 

ة.  لمة السر، بل رِ تَ شْ ال َ  - 2التعرف على الشخص ًا  ون النظام محم  النظام السعود أن 
هعاقِ ُ إن الدخول غير المشروع  ه لكي  نِ عْ حتى ولو لم َ  ،ب عل لمة المرور عل ه بوضع  صاح

ه من تطفل اآلخرن.  اتوخُلصت حم عض التوص إيجاد  - 1، من أهمها: الدراسة إلى 
ة  ة واإلنتاج ة واالقتصاد ات المال لمة السر في الشر نصوص صرحة وواضحة ُتجرم إفشاء 

م  ح طلع عليها الموظف  ة وغيرها، التي  فتهواالجتماع يجب أن ُيتبنى تدرس مواد  - 2. وظ
ل مهنة، وخطورة إفشاء تل ات وأخالق  أدب ة، ال تتعل  ك األسرار وما يترتب عليها من عقو

سرعة. ا تنتشر  ما أن هذه األسرار في عصر التكنولوج   س
 
ة، دراسة - 2   ):2011 (الكساس

ة أثر" ة الرقا ة الخدمات جودة في اإللكترون ة المصارف في الداخل   "األردن في العاملة اإلسالم
ة أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت ة الرقا عادها اإللكترون ة( أ ة المدخالت، على الرقا  الرقا
ة التشغيل، على ة على الرقا ة اإلنترنت، ش انات أمن على الرقا  جودة في) والملفات الب

ة الخدمات ة المصارف في الداخل   األردن. في العاملة اإلسالم
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م مستو  أن تبين - 1 :أهمها نتائج عدة إلى الدراسة توصلتو   المصارف في العاملين تقي
ة عاد األردن في العاملة اإلسالم ة أل ة الرقا م مستو  أن تبين - 2 .مرتفعاً  ان اإللكترون  تقي
ة المصارف في العاملين عاد األردن في العاملة اإلسالم ة،( الخدمات جودة أل  الملموس

ة، ة، االستجا ة االعتماد ةإ داللة ذ أثر وجود - 3 .مرتفعاً  ان) المهن ة حصائ  للرقا
ة عادها اإللكترون ة الخدمات جودة في ومنفردة مجتمعة أ ة المصارف في الداخل  اإلسالم

ات من جملة إلى الدراسة خلصت النتائج ضوء وعلى .األردن في العاملة  :أهمها ان التوص
ة المصارف في العاملين وتدرب لتأهيل الالزمة البرامج وضع -1  األردن، في العاملة اإلسالم

عة نهم ما تنفيذها ومتا ات مع التعامل من م ة وتطبي الحديثة التقن ة الرقا       .اإللكترون
ة الجهود في االستمرار -2 ة حول الوعي نشر إلى الرام ة أهم ة الرقا   .اإللكترون
  
   ):2011 ،المالكي( دراسة - 3
ة اإلدارة دور" ة تفعيل في اإللكترون ة التوع ي األمن ة وزارة قطاعات العامة العالقات لمنسو   "الداخل

ة دور معرفةإلى  الدراسة هدفت ة اإلدارة( المعلومات تقن ة تفعيل في) اإللكترون ة التوع  ،األمن
م غرس إلى المجتمع أفراد والوصول م المفاه حة والق ات الصح ة، والسلو  وتكون  اإليجاب

ه العامة العالقات تسبيمن من الدراسة مجتمع ة وزارة قطاعات والتوج ة الداخل  ،السعود
احث واستخدم  الدراسة أفراد أن يتضح -1 :الدراسة نتائج أهم التحليلي. الوصفي المنهج ال

ة اإلدارة بدور وعي لديهم ة المعلومات وأمن اإللكترون ة والتوع ي لد األمن  العالقات منسو
ة وزارة قطاعات العامة ة الداخل ة اإلدارة تطبي مقومات توفر -2 .السعود  في اإللكترون

ة مجاالت ة التوع ي لد األمن ة وزارة قطاعات العامة العالقات منسو  أهم ومن .الداخل
ات ة الجرائم أنواع تحديد   - 1 :الدراسة توص  المعلومات أمن تهدد التي واألخطار اإللكترون
افحتها وأساليب طة واألنظمة والقوانين التشرعات سن إال ون  ال م  إيجاد - 2 .الضا

ات ة استراتيج ه أمن ة الحمالت لبناء توعو  شأن وواضحة مدروسة خط وف ،اإلعالم
ة إنشاء - 3  .واالتصاالت المعلومــات تكنولوجيــا استخـدام ة بن قات استخدام تالئم تحت  تطب

ة، اإلدارة ر اإللكترون صير والتنو ة والت ي الوعي أهم   .والمعلوماتي الحاسو
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  : )2009دراسة (الحملي،  - 4
  "دور أمن المعلومات في إدارة المعرفة بإمارة منطقة جازان"

 إلى معرفة دور أمن المعلومات في إدارة المعرفة بإمارة منطقة جازان. هدفت هذه الدراسةحيث 
تتعل بإدارة المعرفة  مهمةهناك ممارسات  - 1 التي توصلت إليها هذه الدراسة: أهم النتائجمن 

ين أقسام اإلمارة واإلدارات ذات  ادل المعلومات بين األقسام في داخل اإلمارة، و تتمثل في ت
ة في إدارة المعلومات تتمثل في توفير  - 2 العالقة خارجها وفي صناعة القرارات اإلدارة. الحما

ص ة بين األجهزة، وتفعيل تخص ة ر داخل عات  -3 لمة مرور لكل مستخدم. ش هناك ت
أمن المعلومات في إدارة المعرفة. ة  اتمن  ومخاطر محتملة نتيجة عدم العنا التي  أهم التوص

لمات المرور من أجل إنجاز العمل  -1 توصلت إليها هذه الدراسة: ادل  الحرص على عدم ت
، مع ضرورة تغي لْ بَ إال من قِ  عد االنتهاء من ذلك.عض الثقات من الزمالء فق اتخاذ  -2 يرها 

العاملين على المعلومات المصنفة USBإجراءات لمنع استخدام أجهزة التخزن الخاصة (  (
يل اإلمارة للش -3 السرة. اشرة بو طة م ة أو ؤ أن تكون إدارة الحاسب اآللي مرت ون األمن

ة في أمن ا اشرة، لما لهذه اإلدارة من أهم يل اإلمارة م   لمعلومات.بو
  
  : )2005دراسة (الصقعبي،  - 5

ته في النظامين السعود والمصر " في وعقو   "إفشاء الموظف العام للسر الوظ
ة  هدفت هذه الدراسة في، إضافة إلى تحديد موقف الشرعة اإلسالم ان مفهوم السر الوظ إلى ب

في، وتحديد ر صموالنظام السعود والقانون ال ة السر الوظ ات المختلفة التي  من حما العقو
في.   تترتب على إفشاء السر الوظ

فة  - أ التي توصلت إليها هذه الدراسة: أهم النتائجمن  ات الوظ في جزء من واج السر الوظ
ًا العامة وهي مقررة للصالح العام، إذ أن ا ف دون سبب مشروع فإنه لموظف إذا ما أفشى سرًا وظ

فة العامة. ة إلى أن إفشاء السر دليل  - ب سبب ضررًا لسمعة الوظ تذهب الشرعة اإلسالم
ان سرًا ال يتعارض مع  تمانه طالما  انة األمانة، أو الغدر، لذلك حرصت على وجوب  على خ

اتمن  مقاصدها. ضرورة تفصيل واجب  -1 التي توصلت إليها هذه الدراسة: أهم التوص
ة. فة في نظام الخدمة المدن ة أسرار الوظ فة ض - 2 حما ات الوظ رورة تأليف دليل ألخالق

تمان  ات الشرفة التي يجب أن يلتزم بها الموظف، وعلى رأسها  العامة يتضمن إبراز السلو
  أسرار الدولة، اإلدارة واألفراد.
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ع أفراد المجتمع  -3 األسرار، لكي يتعرف جم ضرورة زادة الوعي الشرعي والقانوني الخاص 
انت مالكتها الدولة أو اإلدارة أو األفراد.وجوب تجنب التطفل على        على األسرار سواء 

ة -4 ف ة المتعلقة بإفشاء األسرار الوظ ام الجزائ ون المُ  ،ضرورة نشر األح ب عبرة نِ ذْ حتى 
رامة  ة اإلدارة أو  السوء االعتداء على حرمات األفراد أو هي لكل من تسول له نفسه األمارة 

  الدولة.
  

لو،  - 6   : )2005دراسة (
ات مجتمع المعلومات في عصر اإلنترنت"   "أخالق

ة  هدفت هذه الدراسةوقد  مفهوم مجتمع المعلومات الرقمي الذ تمثل ش إلى التعرف 
سبب  ،اإلنترنت األساس المتنامي له ة التي تواجهه  الت األخالق إضافة إلى مناقشة المش

ة  ا المعلومات ة،االستخدام السيئ لهذه التكنولوج ر  االتصال حيث أكدت هذه الدراسة على ذ
ة اإلنترنت. ات الحميدة المطلوب من مجتمع المعلومات التعامل بها عند استخدام ش  األخالق

اتمن  وضع اللوائح والقوانين التي تحد  - أ صلت إليها هذه الدراسة:التي تو  أهم النتائج والتوص
م في تدف المعلومات. ة وتتح رة والخصوص ة الف ة وتحمى حقوق الملك  من الجرائم المعلومات

ات المهنة، نتيجة  -ب ات مجتمع المعلومات وأخالق حث والدراسة في مجال أخالق ع ال تشج
ة تدعم الم ات مجتمع  -ج ل.جاالحاجة إلى دراسات عر أخالق ة الخاصة  إعداد األدلة اإلرشاد

ات التعامل مع االنترنت. ات المهنة وأخالق م المستمر  يبنت - د المعلومات وأخالق برامج التعل
ة الُ  أهم ة المجتمع العري  ات المهنة وتوع عد األخالقي لمجتمع لتدرب العاملين على أخالق

  المعلومات.
  

   ):2003المحمود، دراسة (عبد  - 7
ات رجل األمن العري"   "تحد

س تعدادإلى  هدفت هذه الدراسةوقد  ات الرئ ة التي تواجه رجل األمن العري، وهو عض التحد
عض الحلول واإلجراءات التي ستساعد في التقليل من  ة قرن جديد، مع محاولة عرض  في بدا

ات. ات إن هناك تحد - 1التي توصلت إليها هذه الدراسة:  أهم النتائجمن  أثر تلك التحد
ة وغيرها مما أوجد  ة، فقد ظهرت العديد من التطورات العلم ة ماثلة أمام الشرطة العر ق حق
ات عديدة  واقعًا جديدًا يجب على الشرطة أن تعمل من خالله، وأن هذا الواقع الجديد خل تحد

  لرجل الشرطة العري.
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عتمد على  -2 ة، وأن هذا التأصيل يجب أن  ة ح ة هي قض ة تأصيل العلوم الشرط إن قض
ة في العمل الشرطي، الحداثة والتجديد واالعتماد على ما يلي : االعتماد على الجذور اإلسالم

حث العلمي في العمل الشرطي. ة وال اتمن  األسس العلم التي تم الخروج بها من  أهم التوص
ة  -1 :هذه الدراسة ه، فالتقن ل جوان ات الحديثة في العمل الشرطي في  يز على التقن التر

نتيجة  - 2 وفعاًال، ومؤثرًا في العمل الشرطي. الحديثة والمتجددة تعطي الشرطة سالحًا جديداً 
عًا لذلك تشير إلى إعادة النظر في أسلوب  ة ت ات الحديثة، فإن التوص يز على التقن للتر

اغة أهدافه.التدرب ووسائ   له، وقبل ذلك ص
  
  :)1999دراسة (العمر،  - 8

ة عليها من منظور إسالمي"   "أخالق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقا
اة،  هدفت هذه الدراسةحيث  إلى التعرف على أخالق العمل في اإلسالم وأثرها على مناحي الح

ز  التراث اإلدار العلمي الحديث. حيث ر فة والعمل، مع المقارنة  الوظ طة  وخاصة تلك المرت
احث حث عليها اإلسالم ال ان أخالق العمل التي  ح اآلثار الضارة للف ،على ب د سامع توض

ة ف ، ثم تناول  ات العمل وتهيئة العاملين عليها وتدربهم. اإلدار م ألخالق    اإلعداد السل
حصيلة وافرة من  - 1التي توصلت إليها هذه الدراسة:  أهم النتائجمن  مه  ثراء اإلسالم وتعال

اعه، وحثهم على االلتزام بها.  ة لغرس أخالق العمل في نفوس أت إن  - 2التوجيهات الران
ه الشديد  سد مداخل الشر  ،عن الفساد اإلدار ومواطن الشراإلسالم مع نه حاول أن  فإنه 

ات اإلدارة. من  اتوالفساد في العمل أن  -1 التي تم الخروج بها من هذه الدراسة: أهم التوص
عملوا معًا  ومي، أن  ميين أم موظفين في الجهاز الح ات سواء أكانوا أكاد ع واج على الجم

قها في جسم اإلدارة العامة بدقة وتفصيل.لتحديد المقصود من أخالق ا ة تطب ف     لعمل، و
م األخالقي، مثل ميثاق العمل وغيرها  -2 ة االستمرار في تطبي أدوات التح ف النظر في 

ة. م التحمن ُنظُ    م والمراق
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ةالدراسات  3.3  :األجنب
  :عنوان) et al.Hall ، 2011( دراسة - 1

"Impacts of organizational capabilities in information security" 
ة القدرات آثار" م   "المعلومات أمن مجال في التنظ

ارى الإ هذه الدراسة هدفت ات خت ة أمن المعلومات وأداء الشر مع  ،العالقة بين استراتيج
ة.  ة أمن المعلومات وٕانجاح الشر عامل مهم في إنجاح تطبي استراتيج ة  قدرات الشر

ر  وخُلصت هذه الدراسة إلى وجود دالئل على أن قدرات المنظمة التي تشمل القدرة على تطو
ة، والقدرة على امتالك الوسائل  ة والمستقبل ة الحال المخاطر البيئ وعي ظرفي عالي الجودة 

ة لمخاطر أمن المعلومات ،ةالمناس م االستجا ة  ،والقدرة على تنظ ُا على فاعل س إيجاب تنع
ة أمن المعلومات، و  س اتطبي استراتيج ًا على أداء المنظمة، ومع ذلك ل لذ بدوره يؤثر إيجاب

ة أمن المعلومات. ة بين ُصنع القرار ونجاح تطبي استراتيج   هناك عالقة ذات داللة إحصائ
  
  :عنوان) AMA/policy Institute Research، 2007( دراسة - 2

"Electronic monitoring & surveillance survey "  
ة مسح" ةاإل  المراق   "لكترون

حث إلى الدراسة هذه هدفت ا استخدام حول ال ة تكنولوج ة الرقا ) 304( من أكثر في اإللكترون
ة ات في عاملة شر زت وقد المتحدة، الوال ا تلك استخدام مد على الدراسة ر  لض التكنولوج

ة انات أمن وضمان الموظفين إنتاج ات، تلك في الب زت حيث الشر ة المجاالت على ر : التال
ا استخدام ة تكنولوج ة، الرقا ة واالتصاالت اإلنترنت، مواقع اإللكتروني، البرد اإللكترون  .الهاتف

ات من %73 :أن سةار الد بينت وقد ا تستخدم الشر ة متطورة تكنولوج  اإللكتروني، البرد لمراق
ما ات اقي تستخدم ف  استخدام أن إلى الدراسة خلصت .البرد ذلك لقراءة معينين أشخاصاً  الشر

ة ة الرقا انات أمن وضمان الجودة، ض بخدمات مقروناً  ان اإللكترون ة، ب نمَ ُ  والذ الشر ّ 
ة   .فيها قانوني خرق  أ ووقف ض من الشر
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  ):David ،2005( دراسة - 3
"Balancing productivity and privacy Electronic monitoring of 

employees" 
ة توازن " ة اإلنتاج ة وخصوص اً  الموظفين مراق   "الكترون

ة أساليب استخدام أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت ة الرقا ان في اإللكترون  العمل، م
 األساليب تلك استخدام في العمل أصحاب نظر وجهة بين الخالف نقطة على الضوء وسلطت

ة، المصالح لتحقي  التي المجاالت أهم ومن األساليب، تلك إلى الموظفين نظر ولفت االقتصاد
 إليها توصلت التي النتائج أهم ومن اإللكتروني. والبرد اإلنترنت استخدام الدراسة تناولتها
ة، أنشطة لمزاولة الموظفين أمام المجال فسح التكنولوجي التطور إن - 1 :الدراسة  والتي خارج

مان - 2 .مراقبتها الضرور  من ة العمل صحابأ إ ة الرقا  تجاوز لض فعالة أداة اإللكترون
ة العمل في القانون  انات وحما مان - 3 .الب ة العمل صحابأ إ ة الرقا  فعالة أداة اإللكترون
ة الكفاءة لضمان   .العمل في والفاعل

  

  ):Fulford & Doherty ،2003دراسة ( - 4
“The application of information security policies in large UK-based 

organizations: an exploratory investigation” 
اسات تطبي" ا في الكبيرة المؤسسات في المعلومات أمن س طان   "بر

عاب يف ثحال ىإل الدراسةهذه  هدفت اسات أثر ونشر است ات يف المعلومات أمن س  الشر
اسات شيوع من الرغم ىعل هأن ىإل هذه الدراسة وخلصت المتحدة. المملكة يف الكبيرة  منأ س

ة درجة يهاتزال فال أنه  إال المعلومات   .ونشرها تواهامح يثح من التنوع من عال
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قة:التعلي والتعقيب على    الدراسات السا
ات المهنة  يزها على أخالق قة، هو تر إن أهم ما ُميز هذه الدراسة عن الدراسات السا

ة) ة واإللكترون العاملين في حقل المعلومات (الورق اتالخاصة  ار األخالق اعت مؤثر قو  ، 
موضوع حيث تم تأكيد ذلك خالل الفصول الالحقة من هذه الدراسة. و  ،على األمن المعلوماتي

ين فهي األولى في مضمونها جديد من حيث المحتو والمضمون، الدراسةهذه   على المستو
ه اطَّلع ما حدود فيوذلك والعري،  المحلي الفلسطيني احث  عل ُتْب  منال األمر  ،ومراجع ُ

ة في إيجاد دراسات الذ أ ستند وجد صعو قة  ة سا ة أو عر حثه.إمحل   ليها في 
  

قة*  ة:أوجه االستفادة من الدراسات السا احث منها في األمور التال   ، فقد استفاد ال
لة الدراسة - 1 لو، تحديد جزء من مش   .)2005، تم االستفادة من دراسة (
عض أهداف  - 2   .)2003، تم االستفادة من دراسة (عبد المحمود، اوأهميته الدراسةتحديد 
 .)Hall et al.، 2011، تم االستفادة من دراسة (للدراسةتحديد الخطو العرضة  - 3

 
قة*  انت على النحو التالي:نقا االتفاق مع الدراسات السا   ، فقد 

ة المتسارعة - 1 بيرة في مجال أمن المعلومات في ظل التطورات العلم ات  ، وجود تحد
  .)2012حيث اتفقت في ذلك مع دراسة (حميد، 

ة التأصيل الدين - 2 ات المهنة على تنوعها يأهم احث التأصيل ألخالق ، حيث سيتناول ال
ات         ، حيث اتفقت في ذلك مع دراسة الشرعي اإلسالمي لهذه األخالق

  ).2005(الصقعبي، 
ات المهنة المختلفة - 3 يز على موضوع التدرب في مجال أخالق ، حيث اتفقت ضرورة التر

اني، في ذلك مع دراسة (   .)2011السحي
ة التشرعاتَسن ضرورة  - 4 الجرائم اإللكترون ة الخاصة  ام ، هانشر و  القانون وتطبي األح

ات المهنة ة ألخالق ح الممارسة السلب ة المختلفة  ، حيث اتفقت في ذلك مع الجزائ
 .)2011دراسة (المالكي، 
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قة*    انت على النحو التالي: وقد ،نقا االختالف مع الدراسات السا
قها في هذا المجال على المستو  ىمن أول الدراسة ههذ دعتُ  - 1 الدراسات التي سيتم تطب

 والعري. الفلسطيني المحلي
2 -  ٌ ر أ قة ضرورة وضع مدونة  لم تذ  وتوضحها قواعد السلوكُتنظم من الدراسات السا

)Code of Ethics( ما يتعل ات  ف ل لعاملين في حقل المعلومات اأخالق ش
 .خاص

ة  - 3 ة ممارسة العاملين في حقل المعلومات اإللكترون ح أهم احث بتوض قوم ال س
ات المهنة المتع ان، ا المجاللقة بهذألخالق اس ذلك على وتب  األمن المعلوماتي. انع

 

ة: 4.3 حث   جدول الفجوة ال
ة): 1.3جدول ( حث ة جدول الفجوة ال قة والدراسة الحال   بين الدراسات السا
قة ة  الدراسات السا حث ة  الفجوة ال   الدراسة الحال

ة ممارسة  تحدثت عن أهم
ل عام في  ش ات المهنة  أخالق

ة  المؤسسات المختلفة العر
ة   واألجنب

ات  لم يتم تناول موضوع أخالق
المهنة للعاملين في حقل 

المعلومات على المستو المحلي 
  الفلسطيني 

ات المهنة  ستتناول موضوع أخالق
للعاملين في حقل المعلومات على 

   المستو المحلي الفلسطيني
(   (في قطاع غزة فق

عض اإل جراءات التي تناولت 
يجب العمل عليها للحفا على 
اع أو السرقة   المعلومات من الض

ة وضرورة وضع  ر أهم لم يتم ذ
ات المهنة للعاملين  قواعد ألخالق

  في حقل المعلومات
ز على ضرورة وضع مدونة  ستر
ات  قواعد السلوك ألخالق خاصة 

  المهنة في مجال المعلومات
عض  تناولت في مجتمع الدراسة 
ة والمؤسسات  وم المؤسسات الح

ةالخاصة غير    الفلسطين
ة واألمن  لم يتم تناول وزارة الداخل

مجتمع  الوطني في فلسطين 
  الدراسة

ة  مجتمع الدراسة هو وزارة الداخل
قطاع غزة   –واألمن الوطني 

  الش المدني
ة،  ة المعلومة األمن أبرزت أهم
ة أخالق العمل العامة في  وأهم

  الخدمة العامة
ات  لم يتم تناول العالقة بين أخالق

لعاملين في حقل المهنة ل
  واألمن المعلوماتي المعلومات

ات  ستبرز العالقة بين أخالق
لعاملين في حقل لالمهنة 
  واألمن المعلوماتي المعلومات

وضحت دور أمن المعلومات في 
  إدارة المعرفة

الكشف لم يتم تناول العالقة بين 
  المعلوماتيالمعلومات واألمن  عن

 عنالكشف ستبرز العالقة بين 
  المعلوماتيالمعلومات واألمن 

احث   المصدر/ إعداد ال
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احــث خــالل  َعــَرَض  ختامــًا/     ــةال ــة التــي و  الفصــل الثالــث الدراســات المحل ــة واألجنب العر
الدراســـة ــدد ( حيـــث ،لهـــا عالقـــة  ـــة17اســـتعرض عـ ة، و 5( ) دراسـ ــطين دراســـات  8دراســـات فلسـ

ــة، و ــة) 4عر ــة الدراســات مــن حيــث تناولهــا لــ وقــد، دراســات أجنب موضــوعات عض بــرزت أهم
ــات المِ جــزءًا مــن فمنهــا مــا تنــاول الدراســة،  عضــها تنــاول المختلفــة نْ َهــأخالق  ،أمــن المعلومــات، و
ــــة ودراســـة  ــــرعر ـــوان واحــــدة جـــاءت علــــى ِذ ــــات مهنــــة المعلومـــات،  عن ــد تــــم عــــرض أخالق وقــ

ةالدراسات  ة وأ الفلسطين ة.ختامًا ليها وًال ومن ثم العر   الدراسات األجنب
ة    احث قدر المستطاع أن يجمع الدراسات األقرب لموضوع دراسته، وناقش في نها حاول ال

ه  ــة وأوجـــه التشــا حث قة،  واالخـــتالفالفصــل الفجـــوة ال مــا َأْوَضـــَح بــين دراســـته والدراســات الســـا
احــــث ــا ال ــذه ميــــز  مــ ــهــ قة، وذلــــك تمهيــ ــا ــة عــــن الدراســــات الســ ــع الدراســ ــ ن       وَ ْنــــعَ المُ دًا للفصــــل الرا

ــبِـــــ  ــذ: الطرقـــة واإلجـــراءات، والـ احـــث عرض  سـ مـــن خاللـــه مـــنهج ومجتمـــع وعينـــة الدراســـة، ال
انة، وأخيـــرًا س الفصـــل القـــادم خـــالل عرض ســـتاإلضـــافة إلـــى أداة الدراســـة وخطـــوات بنـــاء االســـت

ة التي  انستخدمها ااألساليب اإلحصائ   .ات الدراسةفي تحليل ب
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قة واإلجراءات ع/ الطر   الفصل الرا
 

  مقدمة: 1.4
قي من  ُتعد سًا يتم من خالله إنجاز الجانب التطب ة الدراسة وٕاجراءاتها محورًا رئ منهج

ة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل  انات المطلو ن الحصول على الب م الدراسة، ومن خاللها 
ات  حثإلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدب التالي ُتحق  ال موضوع الدراسة، و المتعلقة 

قها.لهداف التي تسعى األ   تطب
ذلك أداة الدراسة  ع ومجتمع وعينة الدراسة، و يتناول هذا الفصل وصفًا للمنهج الُمتَّ

نتهي الف اتها، و رها، ومد صدقها وث ة بنائها وتطو ف صل الُمستخدمة وطرقة إعدادها و
ة التي ا انات واستخالص النتالمعاَلجات اإلحصائ ما يلي سُتخدمت في تحليل الب ائج، وف

  وصف لهذه اإلجراءات.
  

  منهج الدراسة: 2.4
احث المنهج الوصفي التحليلي،  استخدم سعى لوصف الظواهر "وهو ال المنهج الذ 

ال التحليل والتفسير الُ  أو األحداث المعاصرة، أو الراهنة، فهو أحدعامة  م لوصف ظَّ نَ مَ أش
لة انات عن خصائص ما ظاهرة أو مش ين  معينة في الواقع،، وُقدم ب وتتطلب معرفة المشار

انات ،في الدراسة والظواهر التي ندرسها             "واألوقات التي نستعملها لجمع الب
لةوصف وذلك ل، )100: 2006، الحمداني( اناتها، و  مش العالقة بين ٕايجاد الدراسة، وتحليل ب

وناتها.   م
  

احث مصدرن أساسيين    للمعلومات، هما:وقد استخدم ال
ة:  - 1 احث في معالجة اإلطار النظر المصادر الثانو إلى مصادر  حيث اتجه ال

ة والتي تتمثل في الكتب،  انات الثانو ة ذات العالقة، و الب ة واألجنب المراجع العر
قة التي تناولت موضوع و الدورات والمقاالت والتقارر، و  حاث والدراسات السا األ

حث   والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.الدراسة، وال
ة: - 2 ة لموضوع استخ المصادر األول دمت هذه المصادر لمعالجة الجوانب التحليل

أداة  انة  ة من خالل االست انات األول احث إلى جمع الب الدراسة، حيث لجأ ال
صًا لهذا الغرض. سة للدراسة، ُصممت خص   رئ
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 مجتمع الدراسة: 3.4
لة ُمثل مجتمع  ناًء على مش احث، و ع مفردات الظاهرة التي يدرسها ال الدراسة جم

ع الموظفين العاملين في وزارة  ة يتكون من جم الدراسة وأهدافها، فإن مجتمع الدراسة الحال
ة واألمن الوطني قطاع غزة الش -  الداخل ات ذو  المدني  ة المختلفة، ممن  المستو اإلشراف
الع اشرة  ذلك فإن مجتمع لهم عالقة م ة، و ة أو اإللكترون مل في حقل المعلومات سواء الورق

س  يل، مدير، نائب مدير، رئ في (و مسمًى وظ عملون  ع الموظفين الذين  شمل جم الدراسة 
الغ عددهم ( ة) وال س شع   .اً ) موظف256قسم، ورئ

ًال حسب المعلوم ل أكثر تفص ش ات التي تم الجدول التالي ُيوِضح مجتمع الدراسة 
ة ؤ الحصول عليها من اإلدارة العامة للش الش المدني خالل عام  –ون اإلدارة بوزارة الداخل

  ، حيث تم إجراء حصر شامل لتلك العينة وهي على النحو التالي:2016
  

  الدراسة مجتمع): 1.4جدول (
  العدد  المسمى اإلشرافي  العدد  المسمى اإلشرافي

يل يل مساعد  1  و   3  و
  16  نائب مدير عام  22  عام مدير

  31  نائب مدير دائرة  94  مدير دائرة
س قسم ة  77  رئ س شع   12  رئ

  اً موظف 256  العدد اإلجمالي
ة واألمن الوطني ؤ المصدر/ اإلدارة العامة للش   2016 –ون اإلدارة بوزارة الداخل

  

 عينة الدراسة: 4.4
احث بتوزع (   ة40قام ال عينة استطالع انة  م هذه العينة الحقًا ااستخدتم وقد – ) است

ة للدراسة انة حيث ُمثل ذلك العدد ما  ،- ضمن العينة النهائ ات االست للتأكد من صدق وث
احث أسلوب الحصر الشامل، حيث تم  %15.6نسبته  املة، وقد استخدم ال من عينة الدراسة 
انة على مجتمع 256توزع ( ة  )247وقد تم استرداد ( ،الدراسة) است انة، أ بنس  %96.5است

احث  ن ال عض من الوصول من مجتمع الدراسة، حيث تجدر اإلشارة إلى إنه لم يتم ل
) موظفين، بذلك وصل عدد 9وذلك لوجودهم في إجازات خارج الوزارة وعددهم ( ؛الموظفين

انات التي خضعت للتحليل ( انة.247االست   ) است
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 : الدراسة اةأد 5.4
انة حول  ات المهنة ودورها تم إعداد است "ممارسة العاملين في حقل المعلومات ألخالق
ز األمن المعلوماتي ة واألمن الوطني في تعز الش المدني  –، دراسة حالة/ وزارة الداخل

موضوع  "قطاع غزة ات المتعلقة  قة واألدب عد االطالع واالستفادة من الدراسات السا وذلك 
  تها.امتغير  الدراسة أو

سيين، هما: انة الدراسة من قسمين رئ   وتتكون است
ة للشخص المستجيب  القسم األول:  -أ ف ة والوظ انات الشخص ارة عن الب وهو ع

في، عدد الدورات  (الجنس، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة، المسمى الوظ
الحاصل عليها في مجال الحاسوب، عدد الدورات الحاصل عليها في مجال أمن 

المعلومات). ة التعامل  ف  الحاسوب، و
ارة عن  القسم الثاني:  -ب تكون من (وهو ع ) فقرة موزعة على 44مجاالت الدراسة، و

 ) مجاالت، وهي:4(
ات المهنة)،  المجال األول: - 1 ات ضمن المحور األول (أخالق ة البرمج حما

تكون من (  ) فقرة.11و
ات  المجال الثاني: - 2 الكشف عن المعلومات ضمن المحور األول (أخالق

تكون من (  ) فقرة.13المهنة)، و
ات المهنة)،  المجال الثالث: - 3 رة ضمن المحور األول (أخالق ة الف الملك

تكون من (  ) فقرات.6و
ع: - 4 تكون من  المجال الرا األمن المعلوماتي والذ ُمثل المحور الثاني، و

 ) فقرة.14(
انة  حوثين لفقرات االست ات األشخاص الم اس استجا رت الخماسي لق اس ل وقد تم استخدام مق

  حسب الجدول التالي:
  

رت الخماسي): 2.4جدول ( اس ل   درجات مق
ة شدة  االستجا شدة  معارض  ال أعلم  مواف  مواف    معارض 
  1  2  3  4  5  الدرجة
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احث على ترتيب  ة، اعتمد ال م على مستو االستجا ولتفسير نتائج الدراسة والُح
ل مجال، وقد  ل ومستو الفقرات في  ة على مستو المجاالت لألداة  المتوسطات الحساب

احث درجة الموافقة  الجدول ( للدراسة المعتمد المحك حسبحدد ال ) 3.4ما هو موضح 
  التالي:

  الُمعتمد في الدراسة ): المحك3.4جدول (
  الوزن النسبي  درجة الموافقة

  %100 - %84 من أكبر  بيرة جداً 
  %84 - %68 من كبرأ  بيرة

  %68 - %52 من كبرأ  متوسطة
  %52 - %36 من أكبر  قليلة

  %36حتى  %20من   قليلة جداً 
  (Ozen et al., 2012)المصدر/ 

  

انة 6.4   :خطوات بناء االست
احث أداة الدراسة لمعرفة  أعدَّ  ات ال "ممارسة العاملين في حقل المعلومات ألخالق

ز األمن المعلوماتي ة واألمن الوطني المهنة ودورها في تعز الش المدني  –، في وزارة الداخل
انة:"قطاع غزة ة لبناء االست احث الخطوات التال ع ال   ، واتَّ
موضوع الدراسة، اطَّلع على األدب اإلدار والدراسات ال - 1 قة ذات الصلة  سا

اغة فقراتها. انة وص  واالستفادة منها في بناء االست
ة والُمشرفين في تحديد مجاالت  - 2 استشار عددًا من أساتذة الجامعات الفلسطين

انة وفقراتها.  االست
ل فقرة من فقراتها. - 3 َد  ذلك حدَّ انة  سة التي شملتها االست د المحاور الرئ  حدَّ
م - 4 ة وقد تكونت من ( تم تصم انة في صورتها األول ) مجاالت موزعة على 4االست

ة. )2الملح رقم () فقرة، و40محورن و( صورتها األول انة   يبين االست
انة على ( - 5 ٍُل من 17تم عرض االست ِّمًا من أعضاء هيئة التدرس في  ) ُمَح

اسة، و جامعة األقصى،  ة اإلدارة والس م ةالجامعة و أكاد جامعة فلسطين، و ، اإلسالم
ة،  وم ات والمؤسسات الح عض الكل ُيبيِّن أسماء  )3والملح رقم (اإلضافة إلى 

انة. ِّمين لالست  الُمَح
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ِّمين تم حصر  - 6 انة من حيث  لفي ضوء آراء الُمَح الت على فقرات االست التعد
اغة التي أشاروا إليها، حيث تم سب ما  لجمع  اإلضافة أو الحذف أو إعادة الص

انة )4الملح رقم (في  انة، لتستقر االست م االست في  وهو الخاص بنتائج تح
ة على ( ما 4) فقرة موزعة على (44صورتها النهائ هو ) مجاالت ضمن محورن 

عد أن تم الحصول على وتم توزع  .)5الملح رقم ( انة  تسهيل تاب االست
ما هو مرف في  توزعمهمة  انة   .)6الملح رقم (االست

  

انة 7.4   :صدق االست
اسه"  ان ما ُوضع لق س االستب ق عني "أن  انة                  صدق االست

 ، الصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب )105 :2010(الجرجاو ما ُقصد   ،
حيث تكون مفهومة  ة،  ة ثان ة، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناح أن تدخل في التحليل من ناح

ستخدمها"    .)179: 2001(عبيدات وآخرون، لكل من 
  

طرقتين: انة    وقد تم التأكد من صدق االست
انة من وجهة نظر   -أ "االست مين "الصدق الظاهر صدق ال، حيث ُقصد الُمح

ِّمين المتخصصين في مجال الظاهرة  الظاهر  احث عددًا من الُمَح "أن يختار ال
لة موضوع الدراسة"  ، أو المش ، حيث تم عرض )107: 2010(الجرجاو

ِّمًا متخصصاً 17انة على (االست األمن القومي و في مجاالت اإلدارة،  ) ُمَح
ِّمين وقام بإجراء ما يلزم وتكنولوج احث آلراء الُمَح ا المعلومات، وقد استجاب ال

اغة في ضوء الُمقترحات الُمقدمة،  من حذف أو تعديل أو إضافة أو إعادة ص
ما هو  ة  ان في صورته النهائ ذلك خرج االستب  .)5الملح رقم (و

اس،   -ب  Internal Validity وهو ينقسم إلى جزأين: االتساق الداخليصدق المق
 .Structure Validityوالصدق البنائي 

ل فقرة Internal Validityاالتساق الداخلي  )1  ه مد اتساق  احث ، وُقصد  ه هذه الفقرة، وقد قام ال انة مع المجال الذ تنتمي إل من فقرات االست
انة انة على  ،حساب االتساق الداخلي لالست وذلك من خالل توزع االست

ونة من ( ة م حوثًا من مجتمع الدراسة، وحساب 40عينة استطالع ) م
ة  انة والدرجة الكل ل فقرة من فقرات مجاالت االست ا بين  معامالت االرت

  للمجال نفسه.
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ات" ضم4.4( ُيوضح جدول ة البرمج ل فقرة من فقرات مجال "حما ا بين  ن ) معامل االرت
ا المبينة دالة  ة للمجال، والذ ُيبين أن معامالت االرت ات المهنة، والدرجة الكل محور أخالق

ذلك ُعَ  α ≤ 0.05 داللةعند مستو  اسه. دو   المجال صادقًا لما ُوضع لق
  

ل فقرة من فقرات ): 4.4جدول ( ا بين    معامل االرت
ة للمجال ات" والدرجة الكل ة البرمج   مجال "حما

  رةــــــــــــــالفق  م

ن  سو
ل بير

معام
الة   

الحتم
مة ا

الق )
Sig.(  

أمن ُنُظم المعلومات.  1  0.002*  0.471 يوجد في المؤسسة فر مختص 
ات.  2 ة البرمج أساليب حما ة  اف   0.000*  0.639  تتوفر لد معرفة 
ات.  3 ة البرمج ر قدراتي في حما   0.000*  0.613  أعمل جاهدًا على تطو
ات من خالل   4 ة البرمج ة القائمين على حما تحرص اإلدارة على توع

  0.000*  0.762  ورش العمل). –الدورات  –األنشطة المختلفة مثل (النشرات 
اسات اإللمام على أحرص  5 ات. النافذة الس ة البرمج   0.000*  0.580  في حما
ات  مع أتعاون   6 ة البرمج حما ما يتعل  ةالزمالء ف ة مهن   0.001*  0.504  .وموضوع
ام أمتنع عن  7  تضارب نشوء إلى يؤد أن شأنه من نشا أ الق

قي ات. محتمل أو ظاهر  أو حق   0.003*  0.459  في البرمج
قة عالقات إقامة أتفاد  8 ة مع وث ل مصالحها تعتمد جهات خارج  ش

ة على نظام المعلومات. قرارات على أساسي   0.002*  0.468  المؤسسة المبن
تم   9 العمل و يتوفر برنامج مضاد للفيروسات على األجهزة الخاصة 

. ل دور ش   0.007*  0.423  تحديثه 
ـــد   10 ــ ــ ــ ــات البر ـــــ ـــع مرفقــ ــــــل مــــــ ـــد التعامـــ ــ ـــــة عنــــ ــ ــات الالزمــ ــ ــ اطـــ ــــذ االحت ـــ آخــ

  0.001*  0.522  ) الوارد.E-Mailاإللكتروني (
شدة على   11  تحتو  قد والتي الواردة الرسائل إرسال إعادة عدمأحرص 

  Spyware.(  0.618  *0.000مرفقات ضارة ( على
ًا عند مستو داللة*  ا دال إحصائ   α ≤ 0.05 االرت
  
  
  



عالفصل    الرا

 

  

123 

ل فقرة من فقرات مجال "الكشف عن المعلومات" 5.4( ُيوضح جدول ا بين  ) معامل االرت
ا المبينة  ة للمجال، والذ ُيبين أن معامالت االرت ات المهنة، والدرجة الكل ضمن محور أخالق

ذلك ُعَ  α ≤ 0.05 داللةدالة عند مستو  اسه. دو   المجال صادقًا لما ُوضع لق
  

ل فقرة من فقرات ): 5.4جدول ( ا بين    معامل االرت
ة للمجال   مجال "الكشف عن المعلومات" والدرجة الكل

  رةــــــــــــــالفق  م

ن  سو
ل بير

معام
الة   

الحتم
مة ا

الق )
Sig.(  

 0.000*  0.719  يوجد تصنيف واضح لدرجات سرة المعلومات في المؤسسة.  1
2   َّ معايير اإلفصاح عن المعلومات. تتوفر لد   0.000*  0.583  معرفة تامة 
ماتهم اإلدارة توجيهات بتنفيذ أتقيد  3 في  اإلدار  التسلسل وف وتعل

  0.000*  0.538  الكشف عن المعلومات.
  0.001*  0.506  أسعى جاهدًا نحو تطبي معايير سرة المعلومات داخل المؤسسة.  4
الغ الموظفين في   5 المعلومات التي يتوجب الكشف يتم إ المؤسسة 

ما يخص عمله. ٌل ف   0.000*  0.693  عنها 
 المعلومات إفشاء يوجد حرص شديد لد إدارة المؤسسة على عدم  6

ة والمستندات والوثائ   0.000*  0.675  لآلخرن. الرسم
 أو تعلي أ اإلدالء عن االمتناعيلتزم العاملون في المؤسسة   7

ع تتعل مداخلة أو تصرح   0.001*  0.515  .الدراسة قيد زالت ما مواض
ل اإلفصاحيتم   8 ة المعلومات عن ودقي امل ش  التي الرسم

م عنها اإلفصاح تستوجب فة. ح   0.000*  0.668  الوظ
ة مستمرة من قبل اإلدارة المختصة للموظفين في إجراءات   9 توجد توع

عة في المؤسسة.   0.000*  0.628  األمان الُمت
ة واضحة للحفا على وسائل التخزن التي تحتو على   10 توجد آل

ة.   0.000*  0.742  المعلومات السرة الورق
ة واضحة للحفا على وسائل التخزن التي تحتو على   11 توجد آل

ة.  0.000*  0.594  المعلومات السرة اإللكترون
ة. توجد ُطُرق آمنة للتخلص من المعلومات السرة  12  0.000*  0.668  الورق
ة.  13  0.000*  0.619  توجد ُطُرق آمنة للتخلص من المعلومات السرة اإللكترون

ًا عند مستو داللة*  ا دال إحصائ   α ≤ 0.05 االرت
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رة" ضمن 6.4( ُيوضح جدول ة الف ل فقرة من فقرات مجال "الملك ا بين  ) معامل االرت
ا المبينة دالة  ة للمجال، والذ ُيبين أن معامالت االرت ات المهنة، والدرجة الكل محور أخالق

ذلك  α ≤ 0.05 داللةعند مستو  اسه.َُعد و   المجال صادقًا لما ُوضع لق
  

ل فقرة من فقرات ): 6.4جدول ( ا بين    معامل االرت
ة للمجال رة" والدرجة الكل ة الف   مجال "الملك

  الفقــــــــــــــرة  م

ن  سو
ل بير

معام
الة   

الحتم
مة ا

الق )
Sig.(  

اٍف   1 رة. يوجد وعي  ة الف حقوق الملك  0.000*  0.898  لد الموظفين 
ة فعالة للمحافظة على جهود اآلخرن.  2   0.000*  0.883  توجد رقا
رة.  3 ة الف ي الملك ح منته ة صارمة    0.000*  0.826  يتم اتخاذ إجراءات قانون
. أ ممارسة عدم تضمن وآمنة جيدة عمل ظروف تتوفر  4 ر   0.000*  0.875  انتهاك ف
الجهات   5 ة الخاصة  يوجد احترام من ِقبل المؤسسة لحقوق الملك

  0.000*  0.792  المختلفة ذات الصلة معها.
ض الموافقات على الحصول يتم  6 اسات وفقاً  الالزم والتفو  النافذة للس

رة. العالقة ذات ة الف   0.000*  0.804  وذلك حفاظًا على الملك
ًا عند مستو داللة*  ا دال إحصائ   α ≤ 0.05 االرت
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ل فقرة من فقرات المحور الثاني "األمن المعلوماتي"، 7.4( ُيوضح جدول ا بين  ) معامل االرت
ا المبينة دالة عند مستو  ة للمجال، والذ ُيبين أن معامالت االرت       داللة  والدرجة الكل

α ≤ 0.05  ذلك اسه.َُعد و   المجال صادقًا لما ُوضع لق
ل فقرة من فقرات ): 7.4جدول ( ا بين    معامل االرت

ة للمجال   محور "األمن المعلوماتي" والدرجة الكل

  الفقــــــــــــــرة  م

ن  رسو
مل بي

معا
الة   

الحتم
مة ا

الق )
Sig.(  

ة   1 ة الماد اسة وسائل الحما ا لتطبي س يوجد دعم ومساندة من اإلدارة العل
Hardware.  0.756  *0.000 

ة   2 ة البرمج اسة وسائل الحما ا لتطبي س يوجد دعم ومساندة من اإلدارة العل
Software.  0.789  *0.000  

ة لد المس  3 اف ة  األمن المعلوماتي.ؤو توجد درا   0.000*  0.663  لين 
م االستشارات والتدرب   4 ستعان بخبراء متخصصين من خارج المؤسسة لتقد

  0.000*  0.588  المعلومات.الالزم في الحفا على أمن 
ة التعامل مع المعلومات للحفا على أمنها.  5 ف اسة واضحة في    0.000*  0.758  توجد س
صمة   6 ع، أو  صمة اإلص صمة العين، أو  ة مثل ( تتوفر الكاشفات البيولوج

الدخول لنظام المعلومات لألشخاص المصرح لهم.   0.000*  0.764  الصوت) الخاصة 
طاقات الممغنطة.تتوفر   7 استخدام ال ة النظام من أ تسلل    0.000*  0.609  وسائل مصادقة لحما
) في منع محاوالت االختراق Firewallsتستخدم برامج الجدران النارة (  8

  0.001*  0.502  للنظام.
ة   9 ونات النظام الماد ة م عة في حما توجد مراجعة دورة إلجراءات األمان المت

ة (   Hardware & Software.(  0.724  *0.000والبرمج
اس مد االستعداد نحو صد أ محاولة الختراق   10 يتم تنفيذ مناورات دورة لق

  0.000*  0.657  نظام المعلومات.
ًا أل خلل ماد أو برمجي.  11 ونات النظام تحس انة دورة لم  0.000*  0.750 توجد ص
ات   12  0.000*  0.717 للحفا على أمن المعلومات.يتم استخدام أحدث األجهزة والتقن
عة في المؤسسة   13 الذنب في حال تجاوزك إلحد إجراءات األمان الُمت تشعر 

 0.030*  0.344  على الرغم من عدم معرفتك بتلك اإلجراءات.
ون   14 قة عند تنفيذ أل إجراء حتى  اسات الُمط أسعى جاهدًا لمعرفة الس

 0.000*  0.256  عملي أخالقي.
ًا عند مستو داللة*  ا دال إحصائ   α ≤ 0.05 االرت
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س َُعد ، Structure Validity الصدق البنائي) 2 الصدق البنائي أحد مقاي
س مد تحق األهداف التي ترد األداة الوصول إليها، وُبين  ق صدق األداة الذ 

ة  الدرجة الكل ل مجال من مجاالت الدراسة  ا  انة.مد ارت   لفقرات االست
ًا عند  )8.4ُيبين جدول (   انة دالة إحصائ ع مجاالت االست ا في جم ع معامالت االرت أن جم

ذلك ُتعα ≤ 0.05مستو داللة  اسه. د، و انة صادقة لما ُوضعت لق ع مجاالت االست   جم
انة ): 8.4جدول (   ة لالست انة والدرجة الكل ل مجال من مجاالت االست ا بين درجة    معامل االرت

معامل بيرسون   المجال
ا   لالرت

ة مة االحتمال   الق
 )Sig.(  

ات ة البرمج  0.000*  0.603  حما
 0.000*  0.863  الكشف عن المعلومات

رة ة الف  0.000*  0.823  الملك
 0.000*  0.902  أمن المعلومات

ًا عند مستو داللة*  ا دال إحصائ   α ≤ 0.05 االرت
انة  8.4   ات االست  :Reliabilityث

ان النتائج    انة "أن ُعطي االستب ات االست قه عدة مرات  هانفسُقصد بث إذا أُعيد تطب
ة"  ، متتال اس قراءات )97: 2010(الجرجاو ضًا "إلى أ درجة ُعطي المق ه أ ، وُقصد 

ل مرة ُستخدم فيها، أو ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستمرارته عند تكرار  متقارة عند 
انة  .)236: 2004(القحطاني، استخدامه في أوقات مختلفة"  ات است احث من ث وقد تحق ال

اخ  رون ، Cronbach's Alpha Coefficientالدراسة من خالل استخدام طرقة معامل ألفا 
ما هي مبينة في جدول ( انت النتائج    )9.4و

اخ ألفا معامل): 9.4جدول ( انة رون ات االست اس ث   لق
اخ  عدد الفقرات  المجال رون   الصدق الذاتي*  معامل ألفا 

ات ة البرمج  0.956  0.915  11  حما
 0.917  0.841  13  الكشف عن المعلومات

رة ة الف  0.939  0.882  6  الملك
 0.908  0.825  14  األمن المعلوماتي

ع المجاالت معاً   0.895  0.801  44  جم
اخ رون عي لمعامل ألفا    * الصدق الذاتي = الجذر التر
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اخ مرتفع لكل مجال، 9.4الموضحة في جدول (يتضح من النتائج  رون مة معامل ألفا  ) أن ق
انة (0.915 -  0.825حيث تتراوح بين ( ع فقرات االست ذلك 0.801)، بينما بلغت لجم ). و

مة الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال، حيث تتراوح بين ( )، بينما بلغت 0.956 -  0.908ق
انة ( ع فقرات االست ًا.)، وه0.895لجم ات مرتفع ودال إحصائ عني أن الث   ذا 

ما هي في  ة  صورتها النهائ انة قد تحققت  احث )5(الملح رقم بذلك تكون االست ون ال ، و
انة الدراسة  اتقد تأكد من صدق است انة مرة أخر فإنها  هاوث حيث في حال تم توزع االست

ًا، مما يجعله على ثقة هانفسسُتعطي النتائج  انة وصالحيتها لتحليل  تقر صحة االست تامة 
اتها. ار فرض ة على أسئلة الدراسة واخت   النتائج واإلجا

  

ة المستخدمة 9.4   :األساليب اإلحصائ
انة   Statisticalاستخدام برنامج التحليل اإلحصائي وتحليلها تم تفرغ االست

Package for the Social Sciences (SPSS) ار التوزع احث بتنفيذ اخت ، حيث قام ال
عي  ع التوزع  Normality Distribution Testالطب انات تت انت الب ار ما إذا  وذلك الخت

ولمجوروف  ار  عي من عدمه، بواسطة استخدام اخت -Kolmogorovسمرنوف  –الطب
Smirnov Test ) ما هي مبينة في جدول انت النتائج    ).10.4للتأكد من ذلك، و
عي): 10.4جدول (   ار التوزع الطب   نتائج اخت

ار  المجال مة االخت ة  ق مة االحتمال   الق
)Sig.(  

ات ة البرمج   0.912  0.560  حما
  0.447  0.862  الكشف عن المعلومات

رة ة الف   0.146  1.143  الملك
  0.859  0.604  األمن المعلوماتي

ع المجاالت معاً    0.978  0.474  جم
  

تضح من النتائج في الجدول (   ع مجاالت الدراسة أكبر من 10.4و ة لجم مة االحتمال ) أن الق
عي، α ≤ 0.05مستو الداللة  ع التوزع الطب انات لهذه المجاالت يت ذلك فإن توزع الب ، و

ات الدراسة. ة على فرض ارات الَمْعَلِمَّة لإلجا   حيث تم استخدام االخت
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ة:وقد تم استخدام  ة التال   األدوات اإلحصائ
ة والتكرارات ( .1 ) لوصف عينة Frequencies & Percentagesالنسب المئو

 الدراسة.
 المتوس الحسابي والمتوس الحسابي النسبي. .2
اخ  .3 رون ار معامل ألفا  ات  Cronbach's Alpha Coefficientاخت لمعرفة ث

انة.  فقرات االست
ار .4 ار ما  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف – ولمجوروف اخت الخت

عي من عدمه. ع التوزع الطب انات تت انت الب  إذا 
استخدام طرقة ( .5 ار االنحدار المتعدد  ) لمعرفة أثر المتغيرات على Stepwiseاخت

عض.  عضها ال
ا بيرسون ( .6 اس درجة Pearson Correlation Coefficientمعامل ارت ) لق

قوم هذا اال ، حيث  ا ار على دراسة العالقة بين متغيرن، وقد استخدمه االرت خت
ذلك لدراسة العالقة  انة و احث لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالست ال

 بين المجاالت.
ار  .7 انت متوس درجات T-Testفي حال عينة واحدة ( Tاخت ) لمعرفة ما إذا 

ة قد وصلت إلى الدرجة المتوسطة أم زادت أم  قلت عن ذلك، وقد االستجا
انة. احث للتأكد من داللة المتوس لكل فقرة من فقرات االست  استخدمها ال

اين األحاد ( .8 ار تحليل الت  - One Way Analysis of Varianceاخت
ANOVA ة بين ثالث ان هناك فروقات ذات داللة إحصائ َم إذا  ) لمعرفة ف

احث انات. استخدمها ال لفحص الفروق إن ُوجدت التي  مجموعات أو أكثر من الب
شتمل على ثالث مجموعات فأكثر.  ُتعز للمتغير الذ 

احث قد تناول خالل هذا الفصل الطرقة واإلجراءات المعتمدة في هذه  ختامًا،   فإن ال
انات  الدراسة، حيث تناول منهج ومجتمع وعينة الدراسة، واألداة التي استخدمها في جمع الب
ما تطرق للحديث عن ُطُرق  انة،  عرض خطوات بناء هذه االست انة)، ومن ثم قام  وهي (االست

انة  احث األساليب معالجة االست ر ال ما ذ اتها،  ًا بهدف التحق من صدقها وث إحصائ
انات  ن من استخدامها في تحليل الب ة الُمستخدمة في هذه الدراسة، وذلك حتى يتم اإلحصائ
احث  ات الدراسة والتي سيتناولها ال التي تم الحصول عليها، في سبيل تحقي أهداف وفرض

ات".خالل الفصل التالي وهو فصل "تح ار الفرض انات واخت   ليل الب
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انات الفصل الخامس/ تحليل ار الب ات واخت   الفرض
 

  مقدمة:
ات الدراسة، وذلك من  ار فرض انات واخت  أجليتضمن هذا الفصل عرضًا لتحليل الب

انة والتي تم التوصل إليها من خالل  ة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االست اإلجا
ات العينة حول موضوع الدراسة وفقًا  تحليل فقراتها، والوقوف على الفروقات في استجا
ة (الجنس، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة، المسمى  ف ة والوظ للمتغيرات الشخص

في، عدد ال دورات الحاصل عليها في مجال الحاسوب، عدد الدورات الحاصل عليها في الوظ
المعلومات). ة التعامل  ف   مجال أمن الحاسوب، و

انات التي    ة للب انة الدراسة من تم تم إجراء المعالجات اإلحصائ جمعها بواسطة است
م المفقودة إن ُوجدت فها من الق انات وتنظ وتم استخدام برنامج التحليل  ،خالل فحص الب

ا هذا  SPSSاإلحصائي  للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في ثنا
  الفصل.

  
انات وف الدراسة لعينة اإلحصائي الوصف 1.5 ة: الب   الشخص

انة: ة الواردة في االست انات الشخص ما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وف الب   ف
 الدراسة حسب الجنس.توزع عينة  - 1
 توزع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي. - 2
 توزع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة. - 3
في. - 4  توزع عينة الدراسة حسب المسمى الوظ
توزع عينة الدراسة حسب عدد الدورات الحاصل عليها الُمستجيب في  - 5

 مجال الحاسوب.
يها الُمستجيب في توزع عينة الدراسة حسب عدد الدورات الحاصل عل - 6

 مجال أمن الحاسوب.
المعلومات. - 7 ة تعامل المستجيب  ف  توزع عينة الدراسة حسب 
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ع عينة الدراسة حسب الجنس 1.1.5   :توز
  توزع عينة الدراسة حسب الجنس): 1.5جدول (
ة %  العدد  الجنس ة المئو   النس

ر  %83  205  ذ
 %17  42  أنثى

 %100  247  المجموع
ور، بينما تمثل %83) أن ما نسبته (1.5جدول (يتضح من ال ) من عينة الدراسة هم من الذ

ة اإلناث ( عة مجتمع الدراسة حيث%17نس احث هذا الفارق الكبير لطب عزو ال ة  إن )، و نس
ثير، وقد اتفقت الدراسة مع دراسة  ة اإلناث  ور تفوق نس التي أثبتت تدني  )2013(حماد، الذ

رجع ذلك إلى  ور على اإلناث، و ة والتي َغَلب فيها العاملون من الذ عمل المرأة في البيئة العر
ل خاص. ش ة عامة، والعمل في قطاع غزة  عة المجتمعات العر   طب

  

ع  2.1.5   المؤهل العلمي:عينة الدراسة حسب توز
  توزع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي): 2.5جدول (

ة %  العدد  المؤهل العلمي ة المئو   النس
 %14.6  36  دبلوم متوس فأقل

 %70  173  الوروس
 %14.6  36  ماجستير

توراه  %0.8  2  د
 %100  247  المجموع

  

ن على درجة و ) من عينة الدراسة حاصل%14.6) أن ما نسبته (2.5جدول (يتضح من ال
الوروس فتمثل نسبتهم (و الدبلوم المتوس أو أقل، أما الحاصل ) وهي %70ن على درجة ال

مثلون ( حملون درجة الماجستير ف ة األعلى ضمن هذه الفئة، أما من  ) من عينة %14.6النس
مثلون (الدراسة،  توراه فهم  ) من عينة الدراسة، حيث تمثل هذه %0.8أما حملة درجة الد

س أن القطاع األوسع من موظفي وزارة  ة أقل النسب ضمن هذه الفئة. هذه النسب تع النس
ة، األمر الذ َسَُسهِّل عليهم فهم موضوع  ة واألمن الوطني هم من حملة الشهادات العلم الداخل

التال ة.الدراسة،  ات أكثر دقة وموضوع   ي القدرة على إعطاء إجا
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ع عينة الدراسة حسب  3.1.5   عدد سنوات الخدمة:توز
  توزع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة): 3.5جدول (

ة %  العدد  عدد سنوات الخدمة ة المئو   النس
 %4.45  11  سنوات 5أقل من 

 %47  116  سنوات 10أقل من  – 5من 
 %19  47  سنة 15أقل من  –سنوات  10من 
 %29.55  73  سنة فأكثر 15من 

 %100  247  المجموع
  

) من عينة الدراسة سنوات خدمتهم %4.45) أن ما نسبته (3.5جدول (يتضح من ال
ة األقل ضمن هذه الفئة، أما  5أقل من  ة سنوات وهي النس سنوات خدمتهم تتراوح ف) %47(نس

ة األعلى ضمن هذه الفئة،  10حتى أقل من  5  من ) من عينة %19أما (و سنوات وهي النس
) من %29.55سنة، بينما ( 15سنوات حتى أقل من  10الدراسة فتتراوح سنوات خدمتهم من 

  سنة فأكثر.  15عينة الدراسة عدد سنوات خدمتهم من 
حصل  احث ذلك إلى أن الموظف ال  عزو ال على منصب إشرافي في الوزارة إال إذا و

ًا  5انت له  ، في الخدمة، وقد اتفقت الدراسة مع دراسة سنوات تقر التي  )2013(شا
ادر ة واألمن الوطني حرصت على وجود  اء العمل،  أوضحت أن وزارة الداخل ابي يتحمل أع ش

حت الفرصة وقد أُ  عد افي ت اف العديد من موظفي وزارة أثناء التعيينات الجديدة التي تمت  ستن
عد أحداث عام  ة  حدث انقطاع في العمل 2007الداخل قى لو  ،في قطاع غزة، وذلك حتى ال  ت

قو سنوات فأكثر هم موظف 10خدمة الجمهور مستمرة، وأنَّ من سنوات خدمتهم  ن لم و ن سا
فوا   ما زالوا على رأس عملهم.و  ،عن أداء واجبهم ستن
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ع عينة الدراسة حسب  4.1.5 في:توز   الُمسمى الوظ
في): 4.5جدول (   توزع عينة الدراسة حسب الُمسمى الوظ

في ة %  العدد  الُمسمى الوظ ة المئو   النس
فة إدارة فق  %79.35  196  وظ
ة فق فة فن  %5.26  13  وظ

ة معاً  فة إدارة وفن  %15.39  38  وظ
 %100  247  المجموع

  

عملون في %79.35) أن ما نسبته (4.5جدول (يتضح من ال ) من عينة الدراسة 
ة  فة فن عملون في وظ ة)، بينما من  س قسم أو شع يل، مدير، نائب مدير، رئ فة إدارة (و وظ

انات)  ات، مهندس قواعد ب انات، ُمبرمج، مهندس ش  ،)%5.26ُتمثل نسبتهم (فق (ُمدخل ب
ة معًا. %15.39بينما ما نسبته ( فة اإلدارة والفن   ) يجمعون ما بين الوظ

انت في  حتة، إال إذا  ة هي وظائف إدارة  أن الوظائف اإلشراف احث ذلك  عزو ال و
ة متخصصة مثل اإلدارة العامة للحاسوب وُنُظم المعلومات التي تأتي ضمن عينة  إدارة فن

ن للموظف الدراس ا المعلومات، حيث ُم ة المتخصصة في مجال تكنولوج ة، وهي اإلدارة الفن
ما أنه يوجد فنيين في اإلدارات والمديرات  ة معًا،  فة اإلدارة والفن أن يجمع ما بين الوظ

عون لهذه اإلدارة.   والوحدات المختلفة في الوزارة يت
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ع عينة الدراسة حسب  5.1.5   ات الحاصل عليها في مجال الحاسوب:عدد الدور توز
  توزع عينة الدراسة حسب عدد الدورات): 5.5جدول (

  الحاصل عليها في مجال الحاسوب
عدد الدورات في 
ة %  العدد  مجال الحاسوب ة المئو   النس

 %4.5 11  ال يوجد
 %13.4 33  دورة واحدة

 %18.6 46  دورتان
 %19.4 48  ثالث دورات
 %9.7 24  أرع دورات

 %34.4 85  خمس دورات فأكثر
 %100  247  المجموع

  

) من عينة الدراسة غير حاصلين على %4.5) أن ما نسبته (5.5يتضح من الجدول (
ة ضمن هذه الفئة، أما الحاص ن على دورة واحدة لو أ دورة في مجال الحاسوب وهي أقل نس

مثلون (و )، أما الحاصل%13.4( فتمثل نسبتهم ) من عينة الدراسة، %18.6ن على دورتين ف
مثلون (و أما الحاصل ن على و ) من عينة الدراسة. أما الحاصل%19.4ن على ثالث دورات فهم 

انت نسبتهم ( هنفسأرع دورات في المجال  انت %9.7ف ما نسبته ) من عينة الدراسة، و
مة ضمن عدد ) 34.4%( ة أعلى ق الحاصلين على خمس دورات فأكثر حيث ُتمثل هذه النس

  هذه الفئة. 
ل طرد مع  ش حوثين الحاصلين على تلك الدورات يزد  احث أن عدد الم الح ال
احث ذلك إلى سعي الموظفين نحو االرتقاء  عزو ال زادة عدد الدورات في مجال الحاسوب، و

ة التطور التقني من جهة، ومن جهة أخر حتى أنفسهم في مجال الحاسوب، و  ذلك لمواك
ة التي يتم العمل بها في  تتوفر لديهم المعرفة والمهارة الالزمة للتعامل مع األنظمة المعلومات
ًا  ة مهارات العاملين لديها في مجال استخدام الحاسوب، سع ما أن الوزارة تهتم بتنم الوزارة، 

ة المختلفة المعمول منها نحو توفير القدرة والم رونة لد موظفيها للتعامل مع األنظمة المعلومات
  بها في الوزارة.
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ع عينة الدراسة حسب  6.1.5   لحاصل عليها في مجال أمن الحاسوب:عدد الدورات اتوز
  توزع عينة الدراسة حسب عدد الدورات): 6.5جدول (

  الحاصل عليها في مجال أمن الحاسوب
عدد الدورات في 
ة %  العدد  مجال أمن الحاسوب ة المئو   النس

 %42.9 106  ال يوجد
 %24.7 61  دورة واحدة

 %14.6 36  دورتان
 %6.47 16  ثالث دورات
 %4.86 12  أرع دورات

 %6.47 16  خمس دورات فأكثر
 %100  247  المجموع

  

) من عينة الدراسة غير حاصلين %42.9ما نسبته () أن 5.6يتضح من الجدول (
ة ضمن هذه الفئة، أما الحاصل ىلعالحاسوب وهي أ أمن على أ دورة في مجال  ن على و نس

مثلون (و )، أما الحاصل%24.7دورة واحدة فتمثل نسبتهم ( ) من عينة %14.6ن على دورتين ف
مثلون (و الدراسة، أما الحاصل ن و الحاصلو  ،) من عينة الدراسة%6.47ن على ثالث دورات فهم 

حيث ُتمثل هذه  ) من عينة الدراسة%4.86انت نسبتهم ( هنفسعلى أرع دورات في المجال 
ة أ انت  قلالنس مة ضمن هذه الفئة، و الحاصلين على خمس عدد ) %6.47(ما نسبته ق

  دورات فأكثر. 
لما  احث أن عدد الحاصلين على تلك الدورات يتناقص  زاد عدد الدورات في الح ال

أنفسهم في مجال  االرتقاء  احث ذلك إلى عدم اهتمام الموظفين  عزو ال مجال أمن الحاسوب، و
ما أن الوزارة لم تولِ أمن الحاسو  ة معارف ومهارات العاملين  ب من جهة،  اهتمامًا نحو تنم

ح اليوم من ال ان لديها في هذا الجانب المتخصص من علوم الحاسوب، والذ أص م ضرورة 
ة لد  ة األساس مستخدم للحاسوب في هذا المجال، حيث يوجد تقصير أ توفر المعرفة المبدئ

قًا عند دراسة  النتائج التي حصلنا عليها سا واضح في هذا الجانب إذا ما قارنَّا هذه النتائج 
حوث عليها الحاصل الدورات عدد حسب الدراسة عينة توزع عزو بالحاسو  مجال في ن و الم ، و

ل خاص البرامج  ش ل عام، و ش ة  البرامج التدرب احث ذلك إلى عدم اهتمام الموظفين  ال
الجانب األمني التقني. ة التي تتعل    التدرب
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ع عينة الدراسة حسب  7.1.5 المعلومات:توز ة التعامل    ف
المعلومات): 7.5جدول ( ة التعامل  ف   توزع عينة الدراسة حسب 
ة  المعلوماتف ة %  العدد  التعامل  ة المئو   النس
ًا فق  %14.2 35  ورق

ًا فق  %4 10  إلكترون
اً  ًا وٕالكترون  %81.8 202  ورق

 %100  247  المجموع
  

) من عينة الدراسة يتعاملون %14.2) أن ما نسبته (5.7يتضح من الجدول (
ل إلكتروني فق فتمثل نسبتهم  ش المعلومات  ل ورقي، أما الذين يتعاملون  ش المعلومات 

ة (4%( انت نس ة األقل ضمن هذه الفئة، و ) تمثل الذين يتعاملون %81.8) وهي النس
ة ة أعلى نس ل ورقي وٕالكتروني معًا من عينة الدراسة، حيث تمثل هذه النس ش  المعلومات 

  ضمن هذه الفئة.
ل الورقي يزد  الش احث أن عدد أفراد العينة الذين يتعاملون مع المعلومات  الح ال
احث ذلك إلى سعي الوزارة  عزو ال ًا، و المعلومات إلكترون عن عدد أفراد العينة الذين يتعاملون 

ة -نحو رفع مستو التحول اإللكتروني  ات وزارة الداخل قًا ضمن غا ما أشار إلى ذلك ُمس
ح على نحو  - واألمن الوطني ص ل الورقي ل المعلومات من الش أ االنتقال في التعامل 

ل الورقي موجود امل، لكن ما زال االعتماد على الش ل  ش بيرة حتى  اً إلكتروني  درجة  و
 تارخ إعداد هذه الدراسة.
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انة: 2.5  تحليل فقرات االست
ار  انة تم استخدام اخت ان متوس  Tلتحليل فقرات االست لعينة واحدة لمعرفة ما إذا 

ة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة (ال أعلم) وهي (   ) أم ال.3درجة االستجا
ة: ة الصفر ساو ( الفرض ة      )، وهي تقابل درجة الموافقة المتوسطة3متوس درجة اإلجا

رت الُمستخدم. اس ل   (ال أعلم) حسب مق
ة البديلة: ة ال ُساو ( الفرض   ).3متوس درجة اإلجا

  

انت  ة 0.05أكبر من  .Sig. )Sig < 0.05إذا  ن رفض الفرض م ) فإنه ال 
ون في هذه الحالة متوس آراء األفراد حول الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف  ،الصفرة و

انت 3موافقة المتوسطة (جوهرًا عن درجة ال ) 0.05أقل من  .Sig( .Sig > 0.05). أما إذا 
أن متوس آراء األفراد يختلف  ة البديلة القائلة  ة الصفرة وقبول الفرض فيتم رفض الفرض

ان متوس 3جوهرًا عن درجة الموافقة المتوسطة ( ن تحديد ما إذا  م )، وفي هذه الحالة 
صور  ة يزد أو ينقص  مة اإلجا ة جوهرة عن درجة الموافقة المتوسطة، وذلك من خالل ق

ار  ة يزد عن Tاالخت ة فمعناه أن المتوس الحسابي لإلجا ار موج مة االخت انت ق ، فإذا 
ح. س صح   درجة الموافقة المتوسطة (ال أعلم)، والع

  

ة، إضافة لعرض في الجزء التالي سيتم عرض ة عن أسئلة الدراسة الفرع نتائج  اإلجا
انة والتي تتكون من مجاالت أرع   ، وهي:ةتحليل فقرات االست

ات المهنة.  -أ ات" ضمن محور أخالق ة البرمج   مجال "حما
ات المهنة.  -ب   مجال "الكشف عن المعلومات" ضمن محور أخالق
ات المهنة.  -ت رة" ضمن محور أخالق ة الف   مجال "الملك
  محور "األمن المعلوماتي".  -ث
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ة عن  ات واقع ما: األول سؤالالاإلجا  فيالمعلومات  حقل في لعامليند ال المهنة أخالق
ة وزارة  غزة؟ قطاع المدني الش – الوطني واألمن الداخل

ات) 8.5( جدول ُيبين ات المهنة في وزارة  فقرات عن العينة أفراد إجا محور أخالق
ة، لما النسبي، الحسابي والمتوس الحسابي، المتوس متمثلة الداخل  الحسابي المتوس زاد و
ار استخدام وتم .أعلى موافقة درجة على دلَّ  النسبي الحسابي والمتوس  إذا ما لمعرفة T اخت

ة درجة متوس ان   .ال أم) 3( وهي) أعلم ال( المتوس الموافقة درجة إلى وصل قد االستجا
  

ات المهنة للعاملين في حقل ): 8.5جدول (   المعلوماتواقع أخالق

  المحور  م
سابي

 الح
متوس

ال
نسبي  

بي ال
لحسا

س ا
المتو

  

ار (
االخت

قمة 
T(  

لة (
الحتما

مة ا
الق

Sig
.

(  
رتيب

الت
  

ات  1 ة البرمج  2 0.000* 103.049 74.31 3.7155  حما
 1  0.000* 95.595 75.92 3.7960  الكشف عن المعلومات  2
رة  3 ة الف  3  0.000* 57.445 65.56 3.2780  الملك

ع فقرات المجال معاً    0.000* 95.594 71.93  3.5965  جم
ًا عند مستو داللة * المتوس الحسابي   α ≤ 0.05 دال إحصائ

ة األولى، 8.5يتضح من جدول ( -    ) أن فقرات محور "الكشف عن المعلومات" احتلت المرت
ان المتوس  اقي المحاور، حيث  حوثين لها أعلى من  ة الم انت استجا الحسابي حيث 

ار%75.92)، والمتوس الحسابي النسبي لها 3.7960لها ( مة االخت               ، وق
T )95.595 بيرة من ِقبل أفراد العينة على هذه الفقرة عني أن هناك موافقة بدرجة  )، وهذا 

 حسب المحك المعتمد.
انت اس -  رة"، حيث  ة الف ة األخيرة احتلت فقرات محور "الملك حوثين في المرت ة الم تجا

ان المتوس الحسابي لها ( اقي المحاور، حيث  )، والمتوس 3.2780لها أقل من 
ار %65.56الحسابي النسبي لها  مة االخت عني أن هناك T )57.445، وق )، وهذا 

 موافقة بدرجة متوسطة من ِقبل أفراد العينة على هذه الفقرة حسب المحك المعتمد.
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ع فق -  تحليل نتيجة جم ظهر أن المتوس الحسابي لها و ات المهنة" معًا،  رات مجال "أخالق
عني أن الموافقة على واقع %71.93)، والمتوسطة الحسابي النسبي (3.5965( )، والذ 

ات المهنة  حقل المعلومات أخالق ة واألمن الوطني لد العاملين  الش  –في وزارة الداخل
عض  احث ذلك إلى تطبي الوزارة  عزو ال بيرة، و قطاع غزة جاءت بدرجة  المدني 
ات والكشف عن  ة البرمج ل من "حما اسات واإلجراءات الخاصة التي تتعل  الس
اسات دون وجود الئحة واضحة من  خضع العاملون في الوزارة لتلك الس المعلومات"، و

اسات، هذ ا من جانب، ومن جانب آخر ال يوجد الوعي الكافي لد الوزارة نحو تلك الس
عملون عليها في  المعلومات التي  رة الخاصة  ة الف ة التعامل مع الملك ف العاملين في 

  الوزارة.
  

ات" ضمن ة البرمج ات المهنة": تحليل فقرات مجال "حما  المحور األول "أخالق
ات" على ( ة البرمج احث من خالل تلك ) فقرة11حتو مجال "حما ، وقد استهدف ال

ة بواسطة اإلدارة المختصة من  ات التي ُتوفرها وزارة الداخل ة البرمج الفقرات تحديد مستو حما
ة. الوزارة من ذو المناصب اإلشراف   وجهة نظر العاملين في حقل المعلومات 

  

ال9.5ُيبين جدول ( ات أفراد العينة عن فقرات المحور متمثلة  متوس الحسابي، ) إجا
لما زاد المتوس الحسابي والمتوس الحسابي النسبي دلَّ على  والمتوس الحسابي النسبي، و

  درجة موافقة أعلى.
  

ار  ة قد وصل إلى درجة  Tوتم استخدام اخت ان متوس درجة االستجا لمعرفة ما إذا 
  ) أم ال.3الموافقة المتوس (ال أعلم) وهي (
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مة االحتمال (): 9.5جدول (   ) لكل فقرة.Sigالمتوس الحسابي وق
ات" ة البرمج   من فقرات مجال "حما

ـــــرة  م ــــــ ــــ   الفقـ

سابي
 الح

متوس
ال

نسبي  
بي ال

لحسا
س ا

المتو
  

ار (
االخت

قمة 
T(  

لة (
الحتما

مة ا
الق

Sig
.

(  
رتيب

الت
  

أمن ُنُظم المعلومات.  1  7 0.000* 52.784 74.2 3.71 يوجد في المؤسسة فر مختص 
ات.  2 ة البرمج أساليب حما ة  اف  11  0.000* 46.619 63.2 3.16  تتوفر لد معرفة 
ات.  3 ة البرمج ر قدراتي في حما  8  0.000* 58.239 72.6 3.63  أعمل جاهدًا على تطو
4  

ة  ة القائمين على حما تحرص اإلدارة على توع
ات من خالل األنشطة المختلفة مثل (النشرات   –البرمج

  ورش العمل). –الدورات 
3.19 63.8 40.679 *0.000  10 

اسات اإللمام على أحرص  5 ة  النافذة الس في حما
ات.  9  0.000* 58.176 70.8 3.54  البرمج

ات  مع أتعاون   6 ة البرمج حما ما يتعل  ةالزمالء ف  مهن
ة  6  0.000* 66.055 75.4 3.77  .وموضوع

ام أمتنع عن  7  نشوء إلى يؤد أن شأنه من نشا أ الق
قي تضارب ات. محتمل أو ظاهر  أو حق  2  0.000* 69.715 80.8 4.04  في البرمج

8  
قة عالقات إقامة أتفاد ة مع وث  تعتمد جهات خارج

ل مصالحها ة  قرارات على أساسي ش المؤسسة المبن
  على نظام المعلومات.

4.02 80.4 60.888 *0.000  3 

يتوفر برنامج مضاد للفيروسات على األجهزة الخاصة   9
. ل دور ش تم تحديثه   4  0.000* 55.183 77.8 3.89  العمل و

ــات   10 ــ ــع مرفقـ ـــل مـــ اطـــــات الالزمـــــة عنـــــد التعامــ ــــذ االحت آخـ
 5  0.000* 62.980 77.2 3.86  ) الوارد.E-Mailاإللكتروني (البرد 

شدة على   11  الواردة الرسائل إرسال إعادة عدمأحرص 
 Spyware.(  4.05 81 69.294 *0.000  1مرفقات ضارة ( على تحتو  قد والتي

ع فقرات المجال معاً    0.000* 103.049 74.31 3.71  جم
ًا عند مستو داللة * المتوس الحسابي   α ≤ 0.05 دال إحصائ
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ة من خالل جدول ( ن استخالص المالحظات التال   ):9.5م
ان للفقرة " -   الواردة الرسائل إرسال إعادة عدم على شدة أحرصالمتوس الحسابي األعلى 

ساو ()Spyware( ضارة مرفقات على تحتو  قد والتي ) علمًا أن الدرجة 4.05" وهو 
ة من ( ار %81)، أ أن المتوس الحسابي النسبي (5الكل مة االخت )، 69.294( T) وق

ة  مة االحتمال بيرة من ِقبل 0.000هي ( .Sigوالق عني أن هناك موافقة بدرجة  )، وهذا 
 أفراد العينة على هذه الفقرة حسب المحك المعتمد.

ان للفقرة " المتوس الحسابي -   ة معرفة لد تتوفراألقل  ة أساليب اف ات حما " وهو البرمج
مة %63.2)، أ أن المتوس الحسابي النسبي (5) من أصل (3.16ساو ( ) وق
ار  ة T )46.619االخت مة االحتمال عني أن هناك 0.000هي ( .Sig)، والق )، وهذا 

 موافقة بدرجة متوسطة من ِقبل أفراد العينة على هذه الفقرة حسب المحك المعتمد.
ات) ُساو  -  ة البرمج ع فقرات بند (حما أن المتوس الحسابي لجم ن القول  ل عام ُم ش

ساو (5) من أصل (3.71( مة ا%74.31)، وأن المتوس الحسابي النسبي  ار )، ق الخت
T )103.049 ة مة االحتمال ة  د)، لذلك ُع0.000تساو ( .Sig)، والق مجال "حما

ًا عند مستو داللة  ، مما يدل على أن هناك موافقة من α ≤ 0.05المعلومات" داًال إحصائ
بيرة حسب المحك المعتمد في الدراسة.  قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال بدرجة 

ة ( الح -  احث أن هناك حرصًا بنس م مع %81ال ) من ِقبل أفراد العينة على التعامل السل
ة ( ما أن أولئك األفراد أكدوا بنس ن و ) أنهم حرص%80.4رسائل البرد اإللكتروني الصادرة، 

ات الُمستخدمة في  ن أن ُسبب ضررًا لتلك البرمج أ نشا ُم ام  على االمتناع عن الق
د على توافر االستعداد األخالقي لد أفراد العينة، ولكنْ الوزارة، األ هناك قصور  مر الذ يؤ

ة العاملين  - حسب أفراد العينة–من ِقبل إدارة المؤسسة في تعزز هذا الجانب  سواء بتوع
ات من خالل عقد الدورات،  ق بوسائل وُطرُ  ة البرمج المحاضرات أو ورش العمل، فقد و حما

  ).%63.8العينة على ذلك بدرجة متوسطة ( جاءت موافقة أفراد
ة  -  ة أفراد العينة على محور حما ضًا أن المتوس الحسابي النسبي الستجا احث أ الح ال

بي انت بدرجة  ات  ة ُتعد%74.3رة (البرمج ة منخفضة في هذا المجال لما  )، وهذه النس نس
ما سيتم عرضه الحقاً  ان من الواجب تعزز هذا األمر له من تأثير على األمن المعلوماتي  ، ف

قع على عات إدارة المؤسسة. بيرة جدًا، وهذا األمر  ة بدرجة  ة االستجا   حيث تكون نس
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ات المهنة": " ضمنالكشف عن المعلوماتتحليل فقرات مجال "  المحور األول "أخالق
احث 13حتو مجال "الكشف عن المعلومات" على ( من خالل ) فقرة، وقد استهدف ال

ة في سبيل الحفا على  عة لد وزارة الداخل تلك الفقرات تحديد مستو إجراءات األمان الُمت
ل آمن، وذلك من وجهة نظر العاملين في حقل  ش المعلومات الموجودة لديها أو التخلص منها 

ة. الوزارة من ذو المناصب اإلشراف   المعلومات 
  

ات أفراد 10.5ُيبين جدول ( المتوس الحسابي، ) إجا العينة عن فقرات المحور متمثلة 
لما زاد المتوس الحسابي والمتوس الحسابي النسبي دلَّ على  والمتوس الحسابي النسبي، و

  درجة موافقة أعلى.
  

ار  ة قد وصل إلى درجة  Tوتم استخدام اخت ان متوس درجة االستجا لمعرفة ما إذا 
  ) أم ال.3ي (الموافقة المتوس (ال أعلم) وه
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مة االحتمال (): 10.5جدول (   ) لكل فقرة.Sigالمتوس الحسابي وق
  من فقرات مجال "الكشف عن المعلومات"

ـــــرة  م ــــــ ــــ   الفقـ

سابي
 الح

متوس
ال

نسبي  
بي ال

لحسا
س ا

المتو
  

ار (
االخت

قمة 
T(  

لة (
الحتما

مة ا
الق

Sig
.

(  
رتيب

الت
  

 12 0.000* 49.517 68.8 3.44  المعلومات في المؤسسة. يوجد تصنيف واضح لدرجات سرة  1
2   َّ معايير اإلفصاح عن المعلومات. تتوفر لد  11  0.000* 53.344 70.2 3.51  معرفة تامة 
ماتهم اإلدارة توجيهات بتنفيذ أتقيد  3  اإلدار  التسلسل وف وتعل

 1  0.000* 84.902 86 4.30  في الكشف عن المعلومات.
جاهدًا نحو تطبي معايير سرة المعلومات داخل أسعى   4

 2  0.000* 75.933 84.2 4.21  المؤسسة.
الم  5 الغ الموظفين في المؤسسة  علومات التي يتوجب يتم إ

ل ما يخص عمله. الكشف عنها   5  0.000* 57.615 76.4 3.82  ف
 إفشاء يوجد حرص شديد لد إدارة المؤسسة على عدم  6

ة والمستندات والوثائ المعلومات  3  0.000* 76.666 84.2 4.21  لآلخرن. الرسم
 تعلي أ اإلدالء عن االمتناعيلتزم العاملون في المؤسسة   7

ع تتعل مداخلة أو تصرح أو  7  0.000* 61.959 75.2 3.76  .الدراسة قيد زالت ما مواض
ل اإلفصاحيتم   8 ة المعلومات عن ودقي امل ش  التي الرسم

م عنها اإلفصاح تستوجب فة. ح  4  0.000* 72.867 79 3.95  الوظ
ة مستمرة من قبل اإلدارة المختصة للموظفين في   9 توجد توع

عة في المؤسسة.  13  0.000* 48.349 68.4 3.42  إجراءات األمان الُمت
ة واضحة للحفا على وسائل التخزن التي تحتو على   10 توجد آل

ة.المعلومات السرة   8  0.000* 56.502 74.8 3.74  الورق
ة واضحة للحفا على وسائل التخزن التي تحتو على   11 توجد آل

ة.  6  0.000* 62.519 75.4 3.77  المعلومات السرة اإللكترون
ة.  12  9 0.000* 58.415 74 3.70  توجد ُطُرق آمنة للتخلص من المعلومات السرة الورق
ة.توجد ُطُرق آمنة   13  10  0.000* 59.967 70.4 3.52  للتخلص من المعلومات السرة اإللكترون

ع فقرات المجال معاً    0.000* 95.595 75.92 3.7960  جم
ًا عند مستو داللة * المتوس الحسابي   α ≤ 0.05 دال إحصائ
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ة من خالل جدول ( ن استخالص المالحظات التال   ):10.5م
ماتهم اإلدارة توجيهات بتنفيذ ان للفقرة "أتقيدالمتوس الحسابي األعلى  -   التسلسل وف وتعل

ساو ( عن الكشف في اإلدار  ة من (4.3المعلومات" وهو  )، أ أن 5) علمًا أن الدرجة الكل
ار %86المتوس الحسابي النسبي ( مة االخت ة 84.902( T) وق مة االحتمال هي  .Sig)، والق

بيرة جدًا من ِقبل أفراد العينة على هذه الفقرة 0.000( عني أن هناك موافقة بدرجة  )، وهذا 
 حسب المحك المعتمد.

 

ان للفقرة "توجد -  ة المتوس الحسابي األقل   للموظفين المختصة اإلدارة قبل من مستمرة توع
عة األمان إجراءات في ساو ( في الُمت )، أ أن المتوس 5) من أصل (3.42المؤسسة" وهو 

ار %68.4الحسابي النسبي ( مة االخت ة 48.349( T) وق مة االحتمال هي  .Sig)، والق
بيرة من ِقبل أفراد العينة على هذه الفقرة حسب 0.000( عني أن هناك موافقة بدرجة  )، وهذا 

  المحك المعتمد.
  

أ -  ن القول  ل عام ُم ع فقرات بند (الكشف عن المعلومات) ش ن المتوس الحسابي لجم
ساو (5) من أصل (3.796ُساو ( مة %75.92)، وأن المتوس الحسابي النسبي  )، ق
ار  ة T )95.595االخت مة االحتمال مجال "الكشف  )، لذلك ُعد0.000تساو ( .Sig)، والق

ًا عند مستو داللة  ، مما يدل على أن هناك موافقة من α ≤ 0.05عن المعلومات" داًال إحصائ
بيرة   حسب المحك المعتمد في الدراسة. ،قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال بدرجة 

  

بيرة جدًا لد أفراد العينة -  احث أن هناك استعدادًا بدرجة   على نحو الحفا ،اتضح لل
التعامل معها، وذلك من خالل التقيد بتوجيهات اإلدارة  ة  ملكون الصالح المعلومات التي 
ما أن سعي أفراد العينة نحو  ن،  توب أو مدوَّ ماتها، على الرغم من أنه ال يوجد شيء م وتعل

د ع بير جدًا، األمر الذ يؤ ان على نحو  لى تطبي معايير سرة المعلومات داخل المؤسسة 
ة الالزمة للتعامل مع المعلومات في مجال "الكشف عن المعلومات"، في  توافر األخالق المهن

ه من إدارة المؤسسة  ة المستمرة  - من وجهة نظر أفراد العينة–الوقت الذ ُطلب ف توفير التوع
توب لدرجات  عة في المؤسسة، مع ضرورة وضع تصنيف واضح وم بإجراءات األمان المتَّ

في نحو اإلفصاح عن سرة  ل مستو وظ ات  المعلومات في المؤسسة، مع إبراز صالح
  المعلومات التي يتعامل بها.
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ةتحليل فقرات مجال " ر ة الف ات المهنة": " ضمنالملك  المحور األول "أخالق
رة" على ( ة الف احث من خالل تلك 6حتو مجال "الملك ) فقرات، وقد استهدف ال

الوزارة أو الفقرات تحديد  عة في الحفا على المعلومات الخاصة  ة الُمت مستو الممارسة العمل
الوزارة من ذو  الجهات التي لها عالقة بها، وذلك من وجهة نظر العاملين في حقل المعلومات 

ة.   المناصب اإلشراف
  

المتوس الحسا11.5ُيبين جدول ( ات أفراد العينة عن فقرات المحور متمثلة  بي، ) إجا
لما زاد المتوس الحسابي والمتوس الحسابي النسبي دلَّ على  والمتوس الحسابي النسبي، و

  درجة موافقة أعلى.
ار  ة قد وصل إلى درجة  Tوتم استخدام اخت ان متوس درجة االستجا لمعرفة ما إذا 

  ) أم ال.3الموافقة المتوس (ال أعلم) وهي (
  ) لكل فقرة.Sigمة االحتمال (المتوس الحسابي وق): 11.5جدول (\

رة" ة الف   من فقرات مجال "الملك

ـــــرة  م ــــــ ــــ   الفقـ

سابي
 الح

متوس
ال

نسبي  
بي ال

لحسا
س ا

المتو
  

ار (
االخت

قمة 
T(  

لة (
الحتما

مة ا
الق

Sig
.

(  
رتيب

الت
  

اٍف   1 رة. يوجد وعي  ة الف حقوق الملك  3 0.000* 49.228 66.2 3.31  لد الموظفين 
ة فعالة للمحافظة على جهود اآلخرن.  2  4  0.000* 44.031 64.2 3.21  توجد رقا
ة   3 ي الملك ح منته ة صارمة  يتم اتخاذ إجراءات قانون

رة.  5  0.000* 39.739 63 3.15  الف
 أ ممارسة عدم تضمن وآمنة جيدة عمل ظروف تتوفر  4

. ر  6  0.000* 43.722 61 3.05  انتهاك ف
ة الخاصة يوجد   5 احترام من ِقبل المؤسسة لحقوق الملك

 1  0.000* 61.689 70.6 3.53  الجهات المختلفة ذات الصلة معها.
ض الموافقات على الحصول يتم  6 اسات وفقاً  الالزم والتفو  للس

رة. العالقة ذات النافذة ة الف  2  0.000* 56.272 68.4 3.42  وذلك حفاظًا على الملك
ع فقرات    0.000* 57.445 65.56 3.2780  المجال معاً جم

ًا عند مستو داللة * المتوس الحسابي   α ≤ 0.05 دال إحصائ
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ة من خالل جدول ( ن استخالص المالحظات التال   ):11.5م
ان للفقرة "يوجد -  ة لحقوق  المؤسسة ِقبل من احترام المتوس الحسابي األعلى   الخاصة الملك

ساو ( الصلة ذات المختلفة الجهات ة من (3.53معها" وهو  )، أ 5) علمًا أن الدرجة الكل
ار %70.6أن المتوس الحسابي النسبي ( مة االخت ة 61.689( T) وق مة االحتمال )، والق

Sig. ) بيرة من ِقبل أفراد العينة على هذه 0.000هي عني أن هناك موافقة بدرجة  )، وهذا 
  الفقرة حسب المحك المعتمد.

  

ان للفقرة "تتوفر -   أ ممارسة عدم تضمن وآمنة جيدة عمل ظروف المتوس الحسابي األقل 
ساو ( انتهاك " وهو  ر ) %61)، أ أن المتوس الحسابي النسبي (5) من أصل (3.05ف

ار  مة االخت ة T )43.722وق مة االحتمال عني أن هناك 0.000هي ( .Sig)، والق )، وهذا 
  من ِقبل أفراد العينة على هذه الفقرة حسب المحك المعتمد. موافقة بدرجة متوسطة

 

رة) ُساو  -  ة الف ع فقرات بند (الملك أن المتوس الحسابي لجم ن القول  ل عام ُم ش
ساو (5) من أصل (3.278( ار %65.56)، وأن المتوس الحسابي النسبي  مة االخت )، ق

T )57.445 ة مة االحتمال رة"  ُعد)، لذلك 0.000او (تس .Sig)، والق ة الف مجال "الملك
ًا عند مستو داللة  ، مما يدل على أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة α ≤ 0.05داًال إحصائ

 على فقرات هذا المجال بدرجة متوسطة حسب المحك المعتمد في الدراسة.
  

احث  -  ة أالح ال ة أفراد العينة نحو "الملك ة استجا انت بدرجة متوسطة وهي ن نس رة"  الف
احث  عزو ال ات والكشف عن المعلومات"، حيث  ة البرمج مجالي "حما ة األقل مقارنة  النس
عة في الحفا على معلومات المؤسسة ة الُمتَّ الممارسات العمل  ذلك إلى عدم معرفة أفراد العينة 

ضرورة وجود مدونات توضح السوأسرارها احث  عتقد ال ما أن ، و اسات العامة لهذا الجانب، 
ان من الواجب على إدارة المؤسسة نحو  دور الثواب والعقاب في هذا المجال ُمغيَّب تمامًا، لذا 
ة  اتخاذ إجراءات قانون طين في هذا المجال) والعقاب ( تفعيل التحفيز (الماد والمعنو للمنض

ة المو  عد أن تتم توع ح المقصرن)، وذلك  امل.صارمة  ل  ش رة  ة الف حقوق الملك   ظفين 
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ة ة وزارة في المعلوماتي األمن مستو  ما: الثاني سؤالال عن اإلجا  – الوطني واألمن الداخل
 ؟غزة؟ قطاع المدني الش

احث من خالل تلك 14حتو مجال "األمن المعلوماتي" على ( ) فقرة، وقد استهدف ال
افحة الفقرات تحديد مستو قدرة وزارة  ة المعلومات الموجودة لديها وم ة على حما الداخل

ة، وذلك من وجهة نظر العاملين في حقل  األنشطة المضادة والتي تتمثل في الجرائم اإللكترون
ة. الوزارة من ذو المناصب اإلشراف   المعلومات 

  

المتوس 12.5ُيبين جدول ( ات أفراد العينة عن فقرات المحور متمثلة  الحسابي، ) إجا
لما زاد المتوس الحسابي والمتوس الحسابي النسبي دلَّ على  والمتوس الحسابي النسبي، و

ار  درجة موافقة أعلى. ة قد وصل  Tوتم استخدام اخت ان متوس درجة االستجا لمعرفة ما إذا 
  ) أم ال.3إلى درجة الموافقة المتوس (ال أعلم) وهي (

  

امًال ان من الواضح أن المتوس ا فقراته  لحسابي لمحور "األمن المعلوماتي" 
ار %68.06)، والمتوس الحسابي النسبي (3.403( مة االخت )، األمر 81.266( T)، وق

بيرة من ِقبل أفراد العينة على مستو األمن المعلوماتي  ة وموافقة  شير إلى استجا الذ 
ة واألمن الوطني  قطاع غزة، وذلك بناًء على المحك الش ال –الُمطب في وزارة الداخل مدني 

  المعتمد في الدراسة.
  

احث ذلك إلى أمرن مهمين، هما:   عزو ال
الوزارة ممن شملتهم العينة نحو معرفة يي العاملعْ سَ   -أ ن في حقل المعلومات 

اسات قة الس اسة  إجراء أل تنفيذهم عندفي الوزارة  الُمط حتى وٕان لم تكن هناك س
سعون واضحة معروفة  ما أنهم  الوزارة،  ومنشورة من ِقبل جهات االختصاص 

ة أ أن تكون على النحو  اتهم أخالق ع ممارساتهم وسلو جاهدين أن تكون جم
 المقصود حتى يتم تحقي الجانب األمني المطلوب.

عض   - ب اإلجراءات هناك قصور من جهات االختصاص في الوزارة نحو اتخاذ 
ة الضرورة مثل:  اعها للحفا على المعلومات، نشاألمن اسات التي يجب ات ر الس

ات للحفا على أمن المعلوماتإضافة إلى عدم   استخدام أحدث األجهزة والتقن
ة الخاصة  والتحق الدخول لألنظمة المعلومات ة األشخاص الُمصرح لهم  من هو

  الوزارة واستخدامها.
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مة االحتمال): 12.5جدول (   ) لكل فقرة.Sig( المتوس الحسابي وق
  من فقرات محور "األمن المعلوماتي"

ـــــرة  م ــــــ ــــ   الفقـ

سابي
 الح

متوس
ال

نسبي  
بي ال

لحسا
س ا

المتو
  

ار (
االخت

قمة 
T(  

لة (
الحتما

مة ا
الق

Sig
.

(  
رتيب

الت
  

اسة وسائل   1 ا لتطبي س يوجد دعم ومساندة من اإلدارة العل
ة  ة الماد  Hardware.  3.71 74.2 62.634 *0.000 4الحما

اسة وسائل   2 ا لتطبي س يوجد دعم ومساندة من اإلدارة العل
ة  ة البرمج  Software.  3.73 74.6 64.682 *0.000  3الحما

ة لد المس  3 اف ة  األمن المعلوماتي.ؤ توجد درا  7  0.000* 53.035 69.4 3.47  ولين 
م ستعان بخبراء متخصصين من خارج المؤسسة   4 لتقد

 11  0.000* 43.771 63.4 3.17  االستشارات والتدرب الالزم في الحفا على أمن المعلومات.
ة التعامل مع المعلومات للحفا   5 ف اسة واضحة في  توجد س

 6  0.000* 55.042 69.8 3.49  على أمنها.

6  
صمة  صمة العين، أو  ة مثل ( تتوفر الكاشفات البيولوج

صمة  ع، أو  الدخول لنظام اإلص الصوت) الخاصة 
  المعلومات لألشخاص المصرح لهم.

2.54 50.8 32.791 *0.000  14 

استخدام   7 ة النظام من أ تسلل  تتوفر وسائل مصادقة لحما
طاقات الممغنطة.  13  0.000* 39.399 56.4 2.82  ال

) في منع Firewallsتستخدم برامج الجدران النارة (  8
 9  0.000* 50.730 65.6 3.28  للنظام.محاوالت االختراق 

9  
ة  عة في حما توجد مراجعة دورة إلجراءات األمان المت

ـــم ـــــــ ـــونـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــالنظ اتــ ـــــــــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــالم امــــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــاديـــ ــ ــ ـــ ــ ــوالب ةــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ةـــ     رمج
)Hardware & Software.(  

3.38 67.6 62.773 *0.000  8 

اس مد االستعداد نحو صد أ   10 يتم تنفيذ مناورات دورة لق
 12  0.000* 48.445 61.4 3.07  محاولة الختراق نظام المعلومات.

ًا أل خلل ماد أو   11 ونات النظام تحس انة دورة لم توجد ص
 5  0.000* 55.855 70.4 3.52 برمجي.

ات للحفا على أمن   12 يتم استخدام أحدث األجهزة والتقن
 10 0.000* 45.341 64.4 3.22 المعلومات.
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ـــــرة  م ــــــ ــــ   الفقـ

سابي
 الح

متوس
ال

نسبي  
بي ال

لحسا
س ا

المتو
  

ار (
االخت

قمة 
T(  

لة (
الحتما

مة ا
الق

Sig
.

(  
رتيب

الت
  

13  
الذنب في حال تجاوزك إلحد إجراءات األمان  تشعر 
عة في المؤسسة على الرغم من عدم معرفتك بتلك  الُمت

  اإلجراءات.
4.06 81.2 75.007 *0.000  2 

قة عند تنفيذ أل إجراء أسعى جاهدًا لمعرفة   14 اسات الُمط الس
ون عملي أخالقي.  1  0.000* 82.683 83.8 4.19  حتى 

ع فقرات المجال معاً    0.000* 81.266 68.062 3.403  جم
ًا عند مستو داللة * المتوس الحسابي   α ≤ 0.05 دال إحصائ

ة من خالل جدول ( ن استخالص المالحظات التال م   ):12.5ما 
ان للفقرة "أسعى -  اسات لمعرفة جاهداً  المتوس الحسابي األعلى  قة الس  تنفيذ عند الُمط
ساو ( عملي ون  حتى إجراء أل ة من (4.19أخالقي" وهو  )، أ 5) علمًا أن الدرجة الكل

ار %83.8أن المتوس الحسابي النسبي ( مة االخت ة 82.683( T) وق مة االحتمال )، والق
Sig. ) بيرة من ِقبل أفراد العينة على هذه 0.000هي عني أن هناك موافقة بدرجة  )، وهذا 

  الفقرة حسب المحك المعتمد.
 

ان للفقرة "تتوفر -  ة الكاشفات المتوس الحسابي األقل   صمة أو العين، صمة( مثل البيولوج
ع، لهم" وهو  المصرح لألشخاص المعلومات لنظام الدخول الخاصة) الصوت صمة أو اإلص
ار%50.8)، أ أن المتوس الحسابي النسبي (5) من أصل (2.54ساو ( مة االخت   ) وق

T )32.791 ة مة االحتمال عني أن هناك موافقة 0.000هي ( .Sig)، والق بدرجة )، وهذا 
  من ِقبل أفراد العينة على هذه الفقرة حسب المحك المعتمد. قليلة

 

ة لفقرة "تشعر -  عة في المؤسسة  النس الذنب في حال تجاوزك إلحد إجراءات األمان الُمت
ان المتوس الحسابي لها ( )، بينما 4.06على الرغم من عدم معرفتك بتلك اإلجراءات" 

ار %81.2المتوس الحسابي النسبي ( مة االخت ة أفراد 75.007( T)، وق انت استجا )، فقد 
بيرة، حيث  احث ذلك إلى سعي الموظفين نحو التحلي العينة على هذه الفقرة  عزو ال

ة. ات المهنة المطلو  أخالق
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د وجهة ؤ يتضح أن معرفة المس -  ولين بجانب األمن المعلوماتي هي معرفة متواضعة، حيث يؤ
بيرة ( حوثين بدرجة  ة أفراد العينة الم ان من الواجب إثراء هذه %69.4النظر هذه استجا )، ف

ا ُتوفر دعمالمعرفة، وعلى  بير  اً الرغم من ذلك، فإن اإلدارة العل ل  ش حسب وجهة –ومساندة 
ضاً  في هذا المجال، فإنها تعمل على توفير الدعم الالزم نحو تطبي  - نظر أفراد العينة أ

ة في مجال األمن المعلوماتي سواء أكان في الجانب الماد ( اسات المطلو ) Hardwareالس
  ) على حٍد سواء.Softwareأو الجانب البرمجي (

  

اس مد استعداد الجهات  -  احث على ضرورة تنفيذ المناورات الدورة وذلك لق د ال يؤ
ولة عن أمن المعلومات في الوزارة نحو صد أ محاوالت الختراق أنظمة المعلومات ؤ المس

د على ضرورة االستعانة بخبراء في هذا المجال من أجل  ما يؤ الحصول على الموجودة فيها، 
  االستشارة الدورة الالزمة، حتى يتم تالفي أ خلل قبل وقوعه.

  

اسات العامة ألمن المعلومات في الوزارات  -  الس ر أنه تتوفر مدونة خاصة  الذ جدير 
ا المعلومات  ة، صادرة عن وزارة االتصاالت وتكنولوج وم (مرفقة في الملح والمؤسسات الح

ة حتى تارخ  لكن هذه المدونة)، 1رقم  وم غير ُمعلنة للموظفين العاملين في المؤسسات الح
ل  عها  ة التي يجب أن يت إعداد هذه الدراسة، حيث ُتوضح هذه المدونة اإلجراءات األمن

ا  ة (موظفي الفئة العل ف اتهم الوظ ا المعلومات  –الموظفين على اختالف مستو موظفي تكنولوج
  الموظفين). ل –
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ات الدراسة 3.5 ار فرض   :اخت
ة -  سال الفرض ة داللة ذات عالقة توجد :األولى ةرئ  حقل في العاملين ممارسة بين إحصائ

ات المعلومات نبث المعلوماتي، األمن تعززو  المهنة ألخالق ات عنها و ة الفرض ة الفرع   :التال
O ة داللة ذات عالقة توجد ة بين إحصائ ات حما ين البرمج   .المعلوماتي األمن و
O ة داللة ذات عالقة وجدت ين المعلومات عن الكشف بين إحصائ   .المعلوماتي األمن و
O ة داللة ذاتعالقة  توجد ة بين إحصائ رة الملك ين الف   .المعلوماتي األمن و

ة من جدول (   ن مالحظة األمور التال ) والذ يختبر الفرق بين متغيرات محور 13.5م
ات    المهنة" مع محور "األمن المعلوماتي":"أخالق

  الفروق بين متغيرات الدراسة واألمن المعلوماتي): 13.5جدول (  

  المتغير  م

ن  رسو
مل بي

معا
الة   

الحتم
مة ا

الق )
Sig.(  

ات  1 ة البرمج  0.000*  0.533 حما
  0.000*  0.673  الكشف عن المعلومات  2
رة  3 ة الف   0.000*  0.757  الملك
ات المهنة)مجموع   4   0.000*  0.790  المتغيرات (أخالق

ا  ًا عند مستو داللة* االرت   α ≤ 0.05 دال إحصائ
ساو  -  ات المهنة" و"تعزز األمن المعلوماتي"  ا بين "ممارسة العاملين ألخالق معامل االرت
ة 0.790( مة االحتمال ، α ≤ 0.05) وهي أقل من مستو الداللة 0.000تساو ( .Sig)، والق

ات المهنة وتعزز  ة بين ممارسة العاملين ألخالق وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائ
  األمن المعلوماتي.

ساو ( -   ات" و"األمن المعلوماتي"  ة البرمج ا بين "حما مة 0.533معامل االرت )، والق
ة  ، وهذا يدل على α ≤ 0.05) وهي أقل من مستو الداللة 0.000تساو ( .Sigاالحتمال

ات واألمن المعلوماتي. ة البرمج ة بين حما   وجود عالقة ذات داللة إحصائ
ساو ( -   ا بين "الكشف عن المعلومات" و"األمن المعلوماتي"  مة 0.673معامل االرت )، والق

ة  ، وهذا يدل على α ≤ 0.05) وهي أقل من مستو الداللة 0.000تساو ( .Sigاالحتمال
ة بين الكشف عن المعلومات واألمن المعلوماتي.وجود عالق   ة ذات داللة إحصائ
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ساو ( -  رة" و"األمن المعلوماتي"  ة الف ا بين "الملك مة 0.757معامل االرت )، والق
ة  ، وهذا يدل على α ≤ 0.05) وهي أقل من مستو الداللة 0.000تساو ( .Sigاالحتمال

ة بين  رة واألمن المعلوماتي.وجود عالقة ذات داللة إحصائ ة الف  الملك
ة بوجود عالقة ذات داللة  -    قة إلى صحة الفرض ناء على النتائج السا احث و َخُلَص ال

ات، الكشف عن المعلومات،  ة البرمج عادها الثالثة (حما أ ات المهنة  ة بين أخالق إحصائ
ون ا هذه النتيجة  رة) واألمن المعلوماتي، و ة الف احث قد أجاب عن السؤال الثالث والملك ل

ات المهنة من أسئلة الدراسة المعنون بـِ ( ة بين أخالق  لدهل توجد عالقة ذات داللة إحصائ
ة واألمن الوطني  المعلومات حقل في العاملين الش  –واألمن المعلوماتي في وزارة الداخل

قطاع غزة؟ قةالمدني  أنه توجد عالقة بين المتغيرات السا ون لهذه المتغيرات الثالثة )  ، إذًا س
 تأثير واضح على األمن المعلوماتي.

  
  

ة -  س الفرض ة ةالرئ ة داللة ذو أثر يوجد :الثان ات α ≥ 0.05 مستو  عند إحصائ  ألخالق
  .المعلوماتي األمن علىلد العاملين في حقل المعلومات  المهنة

  
  

س ل): 14.5جدول ( ات المهنة تأثيرنتائج تحليل االنحدار ال   أخالق
  على األمن المعلوماتي 

 المتغير المستقل
معامالت 
  االنحدار

)B(  
الخطأ 
ار    معامل بيتا  المع

مة  ق
ار  اخت

)T( 
مة  الق

ة  االحتمال
(Sig.) 

  الداللة

 - 1310. 1.516 - 1590. 2410.  المقدار الثابت
 دالة 0000. 20.165 7900. 0440. 8790.  خالقيات المهنةأمتوسط 

ارات النموذج   اخت
س ار للنموذج   R  =a0.790 معامل االنحدار ال   الخطأ المع

SE) =(.404380  
F ة ة  406.611=  المحسو   a.0000=  مستو المعنو

 6220.معامل التحديد المعدل=   R Square  =0.624 معامل التحديد
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ن قراءة 14.5االطالع على جدول ( م س االنحدار نتائج)   ،)Enter( طرقة استخدام ال
  استنتاج ما يلي:و 
اســتخدام طرقــة  -  لألمــن المعلومــاتي  (Enter)يوضح الجدول أعاله نموذج االنحدار النهائي 

ة  ــــة وذات داللــــة إحصــــائ صــــورة جوهر ــأثر  ـــذ يتــ ع) والـ ــا ــر التــ ـــات المهنــــة (المتغيــ ـ أخالق
 ).المتغير المستقل(

سمعامل االنحدار  -   .R( = a7900( ال
ـــدل -  ــد المعـــ ــ ـــبته (0.622=  معامـــــل التحديــ ـــا نســـ ـــي أن مـــ عنــ ــذا  ــ ــن %62.2، وهــ ـــن األمــــ ) مـــ

ـــات المهنـــة ــع أخالق ـــة مـ ع) تـــم تفســـيره مـــن خـــالل العالقـــة الخط ـــا  المعلومـــاتي (المتغيـــر الت
ة ((المتغير المستقل) ق ة المت األمــن  ) قد ترجع إلــى عوامــل أخــر تــؤثر فــي%37.8، والنس

ــذلك تحــر  المعلومــاتي العمــل،  ــ  مثــل (اســتخدام الحاســب اآللــي فــي مهــام أخــر ال تتعل
ة واألمانة في طلب المعلومات من مصادرها الُمختلفة)  .الموثوق

مـــة  -  ة  Fق ـــة ،406.611= المحســـو مـــة االحتمال ـــد وهـــذا  ،Sig. = a.0000 والق علـــى يؤ
ة ب ة بـــين صـــحة الفرضـــ ـــة ذات داللـــة إحصـــائ ـــات المهنـــة واألمـــن وجـــود عالقـــة معنو أخالق

 .المعلوماتي
ــع مــن أســئلة الدراســة  -  احــث قــد أجــاب عــن الســؤال الرا ــون ال ة  ــة عــن هــذه الفرضــ اإلجا

ة داللة ذو أثر يوجد هلوالمعنون بـِ " ــات α ≤ 0.05 مســتو  عنــد إحصائ  المهنــة ألخالق
أنـــه يوجـــد المعلومـــاتي؟ األمـــن علـــى المعلومـــات حقـــل فـــي العـــاملين لـــد أثـــر ذو داللـــة " 

ع (األمن المعلوماتي). ات المهنة) على المتغير التا ة للمتغير المستقل (أخالق  إحصائ
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س -  ة الرئ ة داللة ذات فروق  توجد ة الثالثة:الفرض  α ≥ 0.05 الداللة مستو  عند إحصائ
ات( الدراسة لمتغيرات  العلمي المؤهل – الجنس( لِـ  ُتعز ) المعلوماتي واألمن المهنة أخالق

في المسمى – الخدمة سنوات عدد –  في الموظف عليها الحاصل الدورات عدد – الوظ
 – الحاسوب أمن مجال في الموظف عليها الحاصل الدوارات عدد – الحاسوب مجال

 ).المعلوماتي العمل ومجال
ار ( ان هناك فروق ذات دالTتم استخدام اخت ة، ) لعينتين مستقلتين لمعرفة ما إذا  لة إحصائ

ار  ذلك تم استخدام اخت انات،  صلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من الب ار َمْعَلمي  وهو اخت
اين األحاد  ة، One way Anova"الت ان هناك فروق ذات داللة إحصائ " لمعرفة ما إذا 

ثر. ار َمْعَلمي َْصُلح لمقارنة ثالثة متوسطات أو أـ   وهذا االخت
  

ة داللة ذات فروق  توجد ات متوسطات بين α ≤ 0.05 الداللة مستو  عند إحصائ  استجا
حوثين ز  حول الم ات المهنة ودورها في تعز (ممارسة العاملين في حقل المعلومات ألخالق

  .األمن المعلوماتي) ُتعز إلى الجنس
  

ار : )15.5جدول ( حوثين  Tنتائج اخت ات الم   العاملين ممارسةعلى للفروق بين متوسطات إجا
ات المعلومات حقل في    الجنستعز لمتغير  المعلوماتي األمن تعزز في ودورها المهنة ألخالق

الوس   العدد  الجنس  المحور
  الحسابي

االنحراف 
ار  مة   المع  Fق

مة  ق
  الداللة
(Sig.) 

  النتيجة

ات المهنة ر  أخالق  0.51143 3.6158 42  أنثى  ال يوجد فروق  0.278 1.183 0.60741 3.5925  205  ذ

ر  األمن المعلوماتي  0.63345 3.5136 42  أنثى ال يوجد فروق  0.976 0.001 0.66231 3.3805  205  ذ

ع المحاور ر  جم  0.51958 3.5903 42  أنثى ال يوجد فروق  0.502  0.453 0.59507 3.5395  205  ذ
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مة 15.5ن النتائج الموضحة في جدول (م -  ة () تبين أن الق ار .Sigاالحتمال ) المقابلة الخت
T  للعينتين المستقلتين أكبر من مستو الداللةα ≤ 0.05  ات المهنة واألمن لمجالي "أخالق

ن استنتاج أنه  المعلوماتي" ذلك ُم ال توجد فروق ذات داللة والمجاالت مجتمعة معًا، و
ة بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه  المجاالت والمجاالت مجتمعة معًا إحصائ

عمل بها الجنسُتعز إلى الجنس يئة العمل الواحدة التي  عة العمل و رجع ذلك إلى طب ن، ا، و
المعلوماتحيث ال يوجد اختالف بين ِ  ات المهنة الخاصة  مارس أخالق الهما   ال الجنسين ف

ما أنها ال تحتاج إلى تحت ظروف عمل واحدة   ي مميز.مجهود بدنبذل ، 
  

ات المهنة وفهمهم لدورها في تعزز االتالي يتساو الجنس -  ة ممارستهم ألخالق ان ن في إم
 األمن المعلوماتي داخل الوزارة.

سو، اتفقت هذه النتائج مع دراسة  -  س أنه ال توجد فروق في العمل من خالل ) 2010(
ضًا مع دراسة  ة بين الجنسين، واتفقت أ ة، الُنُظم المحوس   ).2011(الكساس
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ة داللة ذات فروق  توجد ات متوسطات بين α ≤ 0.05 الداللة مستو  عند إحصائ  استجا
حوثين ز  حول الم ات المهنة ودورها في تعز (ممارسة العاملين في حقل المعلومات ألخالق

  .األمن المعلوماتي) ُتعز إلى المؤهل العلمي
  

ار: )16.5جدول ( اين األحاد نتائج اخت حوثين  الت ات الم   العاملين ممارسةعلى للفروق بين متوسطات إجا
ات المعلومات حقل في   المؤهل العلميتعز لمتغير  المعلوماتي األمن تعزز في ودورها المهنة ألخالق

الوس   العدد  المؤهل العلمي  المحور
  الحسابي

االنحراف 
ار  مة  المع  F ق

مة  ق
  الداللة
(Sig.)  

  النتيجة

ات  أخالق
  المهنة
  
  

 0.60848 3.6360 36  دبلوم متوس فأقل

  ال يوجد فروق  0.771 0.375
 0.59009 3.6055 173  الوروس
 0.55029 3.5066 36  ماجستير
توراه  1.47025 3.7280 2  د
 0.59129 3.5965 247 المجموع

األمن 
  المعلوماتي

 0.59956 3.5238 36  متوس فأقلدبلوم 

 ال يوجد فروق  0.175 1.668
 0.68278 3.4211 173  الوروس
 0.48793 3.1944 36  ماجستير
توراه  1.81827 3.4286 2  د
 0.65814 3.4031 247 المجموع

ع  جم
  المحاور

 0.58262 3.6080 36  دبلوم متوس فأقل

 ال يوجد فروق  0.569 0.674
 0.58686 3.5594 173  الوروس
 0.51176 3.4285 36  ماجستير
توراه  1.55726 3.6532 2  د
 0.58225 3.5482 247 المجموع
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ة (16.5من النتائج الموضحة في جدول ( -  مة االحتمال ار .Sig) تبين أن الق ) المقابلة الخت
اين األحاد ات المهنة واألمن  α ≤ 0.05أكبر من مستو الداللة  الت لمجالي "أخالق
ن استنتاج أنه المعلوماتي"  ذلك ُم ال توجد فروق ذات داللة والمجاالت مجتمعة معًا، و

ة بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معًا  إحصائ
غض النظر عن ، العلمي ُتعز إلى المؤهل احث ذلك إلى أن أفراد الدراسة، و عزو ال و

العاملين في حقل  ات المهنة الخاصة  ة أخالق أهم ة، تتوفر لديهم المعرفة  مؤهالتهم العلم
ات المهنة في تعزز األمن  ما أنه تتوفر لديهم رؤ متشابهة حول دور أخالق المعلومات، 

   .المعلوماتي
  

الوروس فأعلى) إضافة لما  -  ة أفراد عينة الدراسة لديهم مؤهل علمي جامعي ( سب فإن غالب
وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة           ) من أفراد العينة.%85وهو ما ُمثل نسبته (

سو،  س )2010.(  
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ة داللة ذات فروق  توجد ات متوسطات بين α ≤ 0.05 الداللة مستو  عند إحصائ  استجا
حوثين ز  حول الم ات المهنة ودورها في تعز (ممارسة العاملين في حقل المعلومات ألخالق

  .األمن المعلوماتي) ُتعز إلى عدد سنوات الخدمة
  

ار: )17.5جدول ( اين األحاد نتائج اخت حوثين  الت ات الم   العاملين ممارسةعلى للفروق بين متوسطات إجا
ات المعلومات حقل في   عدد سنوات الخدمةتعز لمتغير  المعلوماتي األمن تعزز في ودورها المهنة ألخالق

الوس   العدد  عدد سنوات الخدمة  المحور
  الحسابي

االنحراف 
ار  مة  المع  F ق

مة  ق
  الداللة
(Sig.)  

  النتيجة

ات  أخالق
  المهنة
  
  

 0.55582 3.5310 11  سنوات 5أقل من 

  ال يوجد فروق  0.895 0.202
 0.60403 3.5729 116  سنوات 10أقل من حتى  5من 
 0.61048 3.6188 47  سنة 15حتى أقل من  10من 

 0.57253 3.6295 73  سنة فأكثر 15من 
 0.59129 3.5965 247 المجموع

األمن 
  المعلوماتي

 0.60632 3.2403 11  سنوات 5أقل من 

 ال يوجد فروق  0.764 0.385
 0.71351 3.3922 116  سنوات 10حتى أقل من  5من 
 0.73053 3.3891 47  سنة 15حتى أقل من  10من 

 0.51746 3.4540 73  سنة فأكثر 15من 
 0.65814 3.4031 247 المجموع

ع  جم
  المحاور

 0.55592 3.4583 11  سنوات 5أقل من 

 ال يوجد فروق  0.868 0.241
 0.60091 3.5278 116  سنوات 10حتى أقل من  5من 
 0.62348 3.5614 47  سنة 15حتى أقل من  10من 

 0.5355 3.5856 73  سنة فأكثر 15من 
 0.58225 3.5482 247 المجموع
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ة (17.5من النتائج الموضحة في جدول ( -  مة االحتمال ار .Sig) تبين أن الق ) المقابلة الخت
اين األحاد ات المهنة واألمن  α ≤ 0.05أكبر من مستو الداللة  الت لمجالي "أخالق
ن استنتاج أنه المعلوماتي"  ذلك ُم ال توجد فروق ذات داللة والمجاالت مجتمعة معًا، و

ة بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة مع ًا إحصائ
احث ذلك إلى أن عدد سنوات الخدمة لم تؤثر على ، ُتعز إلى عدد سنوات الخدمة عزو ال و

ًا لد أفراد العينة ات المهنة، فهذه الممارسة تكون على قدٍر متساٍو تقر   .مستو أخالق
  

ه أفراد العينة هو توفير وتحقي األمن المعلوماتي المطلوب بناء  -  احث أن ما يهتم  الح ال
ة المعمول بها في الوزارة  ما أن استخدام األنظمة المعلومات على المعرفة والخبرة المتوفرة لديهم، 

بيرة، األمر الذ لم يجعل سنوات الخدمة محد حتاج إلى خبرة  السهولة وال  دًا الختالف يتسم 
ات المهنة في تعزز األمن المعلوماتي في وزارة  حوثين حول دور ممارسة أخالق آراء الم

ة واألمن الوطني    .الش المدني في قطاع غزة –الداخل
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ة داللة ذات فروق  توجد ات متوسطات بين α ≤ 0.05 الداللة مستو  عند إحصائ  استجا
حوثين ز (ممارسة العاملين في  حول الم ات المهنة ودورها في تعز حقل المعلومات ألخالق

في   .األمن المعلوماتي) ُتعز إلى الُمسمى الوظ
  

ار: )18.5جدول ( اين األحاد نتائج اخت حوثين  الت ات الم   العاملين ممارسةعلى للفروق بين متوسطات إجا
ات المعلومات حقل في فيتعز لمتغير  المعلوماتي األمن تعزز في ودورها المهنة ألخالق   الُمسمى الوظ

في  المحور الوس   العدد  الُمسمى الوظ
  الحسابي

االنحراف 
ار  مة  المع  F ق

مة  ق
  الداللة
(Sig.)  

  النتيجة

ات  أخالق
  المهنة
  

فة إدارة فق  0.58598 3.6067 196  وظ

ة فق  ال يوجد فروق  0.520 0.656 فة فن  0.70090 3.7009 13  وظ
ة معاً  فة إدارة وفن  0.58573 3.5080 38  وظ

 0.59129 3.5965 247 المجموع

األمن 
  المعلوماتي

فة إدارة فق  0.64502 3.4315 196  وظ

ة فق ال يوجد فروق  0.146 1.942 فة فن  0.77118 3.5220 13  وظ
ة معاً  فة إدارة وفن  0.67016 3.2162 38  وظ

 0.65814 3.4031 247 المجموع

ع  جم
  المحاور

فة إدارة فق  0.57257 3.5629 196  وظ

ة فق ال يوجد فروق  0.368 1.004 فة فن  0.69418 3.6562 13  وظ
ة معاً  فة إدارة وفن  0.59288 3.4350 38  وظ

 0.58225 3.5482 247 المجموع
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ة (18.5من النتائج الموضحة في جدول ( -  مة االحتمال ار .Sig) تبين أن الق ) المقابلة الخت
اين األحاد ات المهنة واألمن  α ≤ 0.05أكبر من مستو الداللة  الت لمجالي "أخالق
ن استنتاج أنه المعلوماتي"  ذلك ُم ال توجد فروق ذات داللة والمجاالت مجتمعة معًا، و

ة بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معًا  إحصائ
في احث ذلك ، ُتعز إلى الُمسمى الوظ عزو ال ات المهنة ال ُتعدو ارًا في  إلى أن أخالق مع

ات  في، ولكن يتم التفر بينهم بناًء على الصالح التفر بين أفراد العينة حسب الُمسمى الوظ
ة الُمستخدمة في  الممنوحة لهم للوصول إلى المعلومات الُمختلفة من خالل األنظمة المعلومات

فة إدارة ب عملون في وظ ة (الوزارة، مع اإلشارة إلى أن معظم أفراد العينة  ) من %94.7نس
ة أفراد العينة ) ودراسة    2011، وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة (شلبي، نس

ة،    ).2011(الكساس
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ة داللة ذات فروق  توجد ات متوسطات بين α ≤ 0.05 الداللة مستو  عند إحصائ  استجا
حوثين ات المهنة  حول الم ز (ممارسة العاملين في حقل المعلومات ألخالق ودورها في تعز

  .األمن المعلوماتي) ُتعز إلى عدد الدورات الحاصل عليها الموظف في مجال الحاسوب
  

ار: )19.5جدول ( اين األحاد نتائج اخت حوثين  الت ات الم   العاملين ممارسةعلى للفروق بين متوسطات إجا
ات المعلومات حقل في  الحاصل الدورات عددتعز لمتغير  المعلوماتي األمن تعزز في ودورها المهنة ألخالق

  الحاسوب مجال في الموظف عليها

  المحور
عدد الدورات الحاصل 

عليها في مجال 
  الحاسوب

الوس   العدد
  الحسابي

االنحراف 
ار  مة  المع  F ق

مة  ق
  الداللة
(Sig.)  

  النتيجة

ات  أخالق
  المهنة
  
  

 0.58806 3.6351 11  ال يوجد

  فروق  ال يوجد 0.390 1.048

 0.54741 3.6509 33  دورة واحدة
 0.55618 3.7109 46  دورتان

 0.69409 3.6514 48  ثالث دورات
 0.40741 3.5351 24  أرع دورات

 0.60504 3.4948 85  خمس دورات فأكثر
 0.59129 3.5965 247 المجموع

األمن 
  المعلوماتي

 0.46849 3.4805 11  ال يوجد

 ال يوجد فروق  0.434 0.974

 0.67812 3.4610 33  دورة واحدة
 0.60297 3.4736 46  دورتان

 0.73180 3.4554 48  ثالث دورات
 0.60186 3.4970 24  أرع دورات

 0.66968 3.2765 85  خمس دورات فأكثر
 0.65814 3.4031 247 المجموع
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  المحور
عدد الدورات الحاصل 

عليها في مجال 
  الحاسوب

الوس   العدد
  الحسابي

االنحراف 
ار  مة  المع  F ق

مة  ق
  الداللة
(Sig.)  

  النتيجة

ع  جم
  المحاور

 0.54194 3.5965 11  ال يوجد

 ال يوجد فروق  0.395 1.040

 0.54938 3.6034 33  دورة واحدة
 0.54442 3.6515 46  دورتان

 0.67478 3.6024 48  ثالث دورات
 0.41717 3.5256 24  أرع دورات

 0.60059 3.4402 85  خمس دورات فأكثر
 0.58225 3.5482 247 المجموع

  

ة (19.5من النتائج الموضحة في جدول ( -  مة االحتمال ار .Sig) تبين أن الق ) المقابلة الخت
اين األحاد ات المهنة واألمن  α ≤ 0.05أكبر من مستو الداللة  الت لمجالي "أخالق

ن استنتاج أنه  المعلوماتي" ذلك ُم ال توجد فروق ذات داللة والمجاالت مجتمعة معًا، و
ة بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معًا  إحصائ

أن ، ُتعز إلى عدد الدورات الحاصل عليها الموظف في مجال الحاسوب احث ذلك  وُفسر ال ة المعلومات متوفرة لد معظم أفراد العينة المعرفة العامة غير المتخ صصة في استخدام تقن
ة ( ة المعمول بها في الوزارة قد اتسمت %95.5والمتمثلة بنس ما أن األنظمة المعلومات  ،(

ات المهنة الخاصة  ساطة وعدم التعقيد، وهو ما سهَّل على أفراد العينة ممارسة أخالق ال
ًا على األمن المعلوماتي.العاملين في مجال المعلومات،  س إيجا   األمر الذ سينع
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ة داللة ذات فروق  توجد ات متوسطات بين α ≤ 0.05 الداللة مستو  عند إحصائ  استجا
حوثين ز  حول الم ات المهنة ودورها في تعز (ممارسة العاملين في حقل المعلومات ألخالق

  .عليها الموظف في مجال أمن الحاسوباألمن المعلوماتي) ُتعز إلى عدد الدورات الحاصل 
  

ار: )20.5جدول ( اين األحاد نتائج اخت حوثين  الت ات الم   العاملين ممارسةعلى للفروق بين متوسطات إجا
ات المعلومات حقل في  الحاصل الدورات عددتعز لمتغير  المعلوماتي األمن تعزز في ودورها المهنة ألخالق

  الحاسوبأمن  مجال في الموظف عليها

  المحور
عدد الدورات الحاصل 
عليها في مجال أمن 

  الحاسوب
الوس   العدد

  الحسابي
االنحراف 
ار  مة  المع  F ق

مة  ق
  الداللة
(Sig.)  

  النتيجة

ات  أخالق
  المهنة
  
  

 0.58642 3.5042 106  ال يوجد

  ال يوجد فروق  0.141 1.674

 0.53788 3.5656 61  دورة واحدة
 0.62598 3.6960 36  دورتان

 0.9978 3.8095 16  ثالث دورات
 0.52057 3.8172 12  أرع دورات

 0.70994 3.7235 16  خمس دورات فأكثر
 0.59129 3.5965 247 المجموع

األمن 
  المعلوماتي

 0.66198 3.3619 106  ال يوجد

 ال يوجد فروق  0.142 1.671

 0.65497 3.2822 61  دورة واحدة
 0.62227 3.5099 36  دورتان

 0.71009 3.4866 16  ثالث دورات
 0.36225 3.4940 12  أرع دورات

 0.76040 3.7455 16  خمس دورات فأكثر
 0.65814 3.4031 247 المجموع
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  المحور
عدد الدورات الحاصل 
عليها في مجال أمن 

  الحاسوب
الوس   العدد

  الحسابي
االنحراف 
ار  مة  المع  F ق

مة  ق
  الداللة
(Sig.)  

  النتيجة

ع  جم
  المحاور

 0.58089 3.4686 106  ال يوجد

 ال يوجد فروق  0.160 1.604

 0.53423 3.4948 61  دورة واحدة
 0.60902 3.6495 36  دورتان

 0.61181 3.7288 16  ثالث دورات
 0.46330 3.7364 12  أرع دورات

 0.69280 3.7290 16  خمس دورات فأكثر
 0.58225 3.5482 247 المجموع

  

ة (20.5في جدول (من النتائج الموضحة  -  مة االحتمال ار .Sig) تبين أن الق ) المقابلة الخت
اين األحاد ات المهنة واألمن  α ≤ 0.05أكبر من مستو الداللة  الت لمجالي "أخالق

ن استنتاج أنه  المعلوماتي" ذلك ُم ال توجد فروق ذات داللة والمجاالت مجتمعة معًا، و
ة بين متوسطات تقديرات  عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معًا إحصائ

وذلك على الرغم من ، ُتعز إلى عدد الدورات الحاصل عليها الموظف في مجال أمن الحاسوب
مة الداللة ( ة أفراد العينة غير الحاصلين على أ دورة .Sigضعف ق )، حيث يتضح أن نس

ة الغال%43في مجال أمن الحاسوب (   ة هنا.) وهي النس
  

حوثين تتوفر لديهم المعرفة  -  احث عدم وجود فروق بين أفراد العينة إلى أن الم عزو ال
ما أن محتو  ة في مجال أمن الحاسوب دون الحصول على أ دورات في المجال،  األساس

عض أفراد العينة قد ال تك ة و الدورات التي حصل عليها  الممارسة األخالق اشرة  ن لها عالقة م
ان  اسات واإلجراءات المتََّعة في الوزارة  ما أن عدم وضوح الس للعاملين في حقل المعلومات، 

ان قة  س تتأتي ب تعامًال مساعدًا في عدم وجود فروق، وأن اإلجراءات المط وجيهات من الرئ
عمل أفراد العينة على تنفيذ المطلو  توب، ف اشر ألفراد العينة وعلى نحو شفهي غير م ب الُم

ة من تلك الدورات الُمتخصصة في مجال أمن  تس ون هناك دور للمعرفة الُم دون أن 
  .المعلومات
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ة داللة ذات فروق  توجد ات متوسطات بين α ≤ 0.05 الداللة مستو  عند إحصائ  استجا
حوثين ز  حول الم ات المهنة ودورها في تعز (ممارسة العاملين في حقل المعلومات ألخالق

المعلوماتاألمن  ة التعامل  ف   .المعلوماتي) ُتعز إلى 
  

ار: )21.5جدول ( اين األحاد نتائج اخت حوثين الت ات الم   للفروق بين متوسطات إجا
ات المعلومات حقل في العاملين ممارسةعلى     المعلوماتي األمن تعزز في ودورها المهنة ألخالق

المعلوماتتعز لمتغير  ة التعامل    ف

المعلومات  المحور ة التعامل  الوس   العدد  ف
  الحسابي

االنحراف 
ار  مة  المع  F ق

مة  ق
  الداللة
(Sig.)  

  النتيجة

ات  أخالق
  المهنة
  

ًا فق  0.54493 3.5413 35  ورق

ًا فق  ال يوجد فروق  0.700 0.357  0.59463 3.4957 10  إلكترون
ًا معاً  ًا وٕالكترون  0.60049 3.6111 202  ورق

 0.59129 3.5965 247 المجموع

األمن 
  المعلوماتي

ًا فق  0.50161 3.5347 35  ورق

ًا فق ال يوجد فروق  0.437 0.832  0.80093 3.3429 10  إلكترون
ًا معاً  ًا وٕالكترون  0.67472 3.3833 202  ورق

 0.65814 3.4031 247 المجموع

ع  جم
  المحاور

ًا فق  0.51682 3.5397 35  ورق

ًا فق ال يوجد فروق  0.874 0.135  0.63440 3.4575 10  إلكترون
ًا معاً  ًا وٕالكترون  0.59266 3.5541 202  ورق

 0.58225 3.5482 247 المجموع
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ة ( ) تبين21.5من النتائج الموضحة في جدول ( -  مة االحتمال ار .Sigأن الق ) المقابلة الخت
اين األحاد ات المهنة واألمن  α ≤ 0.05أكبر من مستو الداللة  الت لمجالي "أخالق

ن استنتاج أنه  المعلوماتي" ذلك ُم ال توجد فروق ذات داللة والمجاالت مجتمعة معًا، و
ة بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه ا لمجاالت والمجاالت مجتمعة معًا إحصائ

المعلومات ة التعامل  ف   .ُتعز إلى 
  

ة ( -  احث ذلك إلى أن معظم أفراد العينة بنس ة %81.7عزو ال ة اإلجمال ) من النس
ات  ة ألخالق ًا)، حيث ستكون الممارسة العمل ًا وٕالكترون المعلومات (ورق حوثين يتعاملون  للم

عونها ستكون واحدة وذلك المهنة في هذا المجال  متوافقة، ألن ظروف العمل واإلجراءات التي يت
اشر. س الم   من خالل توجيهات الرئ

  

ن االستغناء عن  -  م ة التعامل مع المعلومات بنوعيها، حيث ال  احث على أهم د ال ؤ و
ة ا أحدهما في الوزارة حتى تارخ إعداد هذه الدراسة، مع التأكيد على حساس لمعلومات العمل 

ه الوزارة نحو رفع مستو التحول اإللكتروني، وسرتها  في الحالتين، في الوقت الذ تسعى ف
فرض استخدام نوعي المعلومات (الورقي واإللكتروني).   األمر الذ 

  

استخدام برنامج  ختامًا، انات  احث في هذا الفصل التحليل اإلحصائي للب استعرض ال
حيث تم تحليل عينة الدراسة وف المعلومات العامة للموظفين ، SPSSالتحليل اإلحصائي 

ة في وزارة  العاملين في حقل المعلومات (الورقي واإللكتروني) من ذو المناصب اإلشراف
ة واألمن الوطني  احث بتحليل فقرات أداة الدراسة  –الداخل ما قام ال قطاع غزة،  الش المدني 

اإلضافة إلى اإلج انة)،  ات الدراسة (االست ار فرض ذلك اخت ة عن تساؤالت الدراسة،  ا
اتها،  الواقع الموجود في الوزارة، وٕاث التعلي على النتائج، وحاول ر النتائج  احث  وقد قام ال

قة.  ةو ما ر نتائج التحليل اإلحصائي بنتائج الدراسات السا احث إلى أن نس َل ال  َتَوصَّ
بيرة ممارسة ة  ات مهنة المعلومات في الوزارة جاءت بنس وأن مستو )، %71.93( أخالق

ضًا ( الُمَطبَّاألمن المعلوماتي  بيرة أ ة     ).%68.06في الوزارة جاء بنس
احث  في الفصل التالي واألخير للدراسة، سيتم عرض أهم النتائج التي توصل إليها ال

انات التي تم الحصول عليها بواسطة في هذه الدراسة من خالل التحليل اإل أداة حصائي للب
انة) ن االستفادة الدراسة (االست م ات والمقترحات التي  عض التوص احث  عرض ال ذلك س  ،

ن أن ُتثر هذا الموضوع. عض الدراسات التي ُم ًال، واقتراح    منها مستق
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ات   الفصل السادس/ النتائج والتوص
  مقدمة:

ه نتائج  صًا لنتائج الدراسة في ضوء ما خُلصت إل احث في هذا الفصل تلخ تناول ال
رها في الفصل  قة، وقد تم ذ عض الدراسات السا التحليل اإلحصائي والتي تم رطها مع نتائج 
ات  املة، إضافة لعرض نتائج فرض ات أسئلة الدراسة  ما أوضح هذا الفصل إجا  ، الساب

ات تساعد على رفع مستو ممارسة العاملين في حقل الدراسة، وصوًال  إلى وضع توص
ة واألمن الوطني، من أجل تحقي األهداف التي  ات المهنة في وزارة الداخل المعلومات ألخالق

عض الدراو الدراسة.  ُوضعت لهذه ن تنفيذها استنادًا في ختام الفصل تم اقتراح  م سات التي 
ة.على ا   لدراسة الحال

    

  :نتائج الدراسة 1.6
ة للدراسة ل تساؤالت  ،من خالل تحليل الجوانب النظرة والعمل والتي تم عرضها على ش

احث على عرضها  عمل ال عض النتائج، وس عدة متغيرات، تم التوصل إلى  ات متعلقة  وفرض
اً    :تال

  

مجاالت الدراسة:أوًال/    النتائج الخاصة 
ات المهنة: النتائج -أ   المتعلقة بواقع أخالق

ات المهنة  ة لد العاملين في حقل المعلومات أظهرت الدراسة توفر واقع أخالق في وزارة الداخل
بيرة ُتقدر بــِ (الش المدني  –واألمن الوطني  ة  )، حيث ينبث عن %71.93قطاع غزة بنس

ات، الكشف ة البرمج ات ثالثة مجاالت (حما رة)  هذه األخالق ة الف عن المعلومات، والملك
  على النحو التالي:

ات: - 1 ة البرمج  حما
ات المهنة للعاملين في حقل  ات ألخالق ة البرمج أظهرت الدراسة توفر إجراءات حما

ة واألمن الوطني  بيرة  –المعلومات بوزارة الداخل ة  الش المدني في قطاع غزة بنس
اإلجراءات %74.31ُتقدر بــِ ( رجع ذلك إلى حرص الموظفين على االلتزام  )، و

ات،  ة البرمج ة منهم لحما ل رقم (المطلو االطالع على ش تلك  نجد أن) 1.6و
ة:تمتعت جراءات اإل   المواصفات التال
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يوجد في ) 1
المؤسسة فر 
أمن ُنظُ  م مختص 

 المعلومات

تتوفر لد ) 2
ة  اف معرفة 

ة  أساليب حما
ات  البرمج

أعمل جاهدًا ) 3
ر  على تطو
ة قدراتي في حما
ات  البرمج

 تحرص اإلدارة) 4
ة  على توع
القائمين على 
ات ة البرمج  حما

من خالل األنشطة 
 المختلفة 

أحرص على ) 5
اس الس ات اإللمام 
ة النافذة في حما
ات  البرمج

أتعاون مع ) 6
ما يت عل الزمالء ف
ة البرمج ات حما

ة وموضوع  ةمهن

أمتنع عن ) 7
أ نشا ام   الق
 من شأنه أن يؤد
ب إلى نشوء تضار 

قي أو ظاهر   حق
أو محتمل في 

ات  البرمج

أتفاد إقامة ) 8
قة مع  عالقات وث
ة  جهات خارج
 تعتمد مصالحها
ل أساسي ع لى ش

قرارات المؤسسة 
ة على نظ ام المبن
 المعلومات

مج يتوفر برنا) 9
ات مضاد للفيروس

على األجهزة 
العمل  الخاصة 

تم تحديثه  ل و ش
 دور 

آخذ ) 10
اطات  االحت
الالزمة عند 
التعامل مع 

مرفقات البرد 
 ارداإللكتروني  الو 

شدة) 11  أحرص 
على عدم إعادة 
إرسال الرسائل 
 الواردة والتي قد
تحتو على 
 مرفقات ضارة

ل ( ات1.6ش ة البرمج اني يوضح نتائج فقرات مجال حما ): رسم ب
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  يوجد حرص شديد لد الموظفين على عدم إرسال الرسائل الواردة والتي قد تحتو
بيرةSpywareعلى مرفقات ضارة ( ة  ـــِ ( ) بنس  ).%81جدًا ُتقدر ب

  قي أ نشا من شأنه أن يؤد إلى نشوء تضارب حق ام  متنع الموظفون عن الق
ــِ ( بيرة ُتقدر بـ ة  ات بنس  ).%80.8أو ظاهر أو محتمل في البرمج

  ل ش ة تعتمد مصالحها  قة مع جهات خارج يتفاد الموظفون إقامة عالقات وث
بيرة ُتقدرأساسي على قرارات المؤسسة ال ة  ة على نظام المعلومات بنس       مبن

ـــِ (  ).%80.4ب
 العمل ل  ،يتوفر برنامج مضاد للفيروسات على األجهزة الخاصة  ش تم تحديثه  و

ــِ ( بيرة ُتقدر بـ ة   ).%77.8دور بنس
   اطات الالزمة عند التعامل مع مرفقات البرد اإللكتروني أخذ الموظفون االحت

)E-Mail () ِـــ بيرة ُتقدر ب ة   ).%77.2الوارد بنس
  ة ة وموضوع مهن ات  ة البرمج حما ما يتعل  يتعاون الموظفون مع زمالئهم ف

بيرة ُتقدر بـــِ ( ة   ).%75.4بنس
           بيرة ُتقدر ة  أمن ُنُظم المعلومات بنس يوجد في المؤسسة فر مختص 

ـــِ (  ).%74.2ب
 بيرة عمل الموظفون جاهدين عل ة  ات بنس ة البرمج ر قدراتهم في حما ى تطو

ـــِ (  ).%72.6ُتقدر ب
  بيرة ات بدرجة  ة البرمج اسات النافذة في حما الس حرص الموظفون على اإللمام 

ـــِ (  ).%70.8ُتقدر ب
  ات من خالل األنشطة ة البرمج ة القائمين على حما تحرص اإلدارة على توع

ورش العمل) بدرجة متوسطة ُتقدر           –الدورات  –المختلفة مثل (النشرات 
ـــِ (  ).%63.8ب

  ات بدرجة متوسطة ُتقدر ة البرمج أساليب حما ة  اف تتوفر لد الموظفين معرفة 
ـــِ (  ).%63.2ب

  يوجد ضعف واضح في دور اإلدارة نحو الموظفين في مجال توعيتهم بوسائل
ات المختل ة البرمج ات وٕاجراءات حما وجود  في ظلفة الُمستخدمة في الوزارة، وآل

اتَ االستعداد الواضح للموظفين التِّ  ة البرمج ة في حما  .اع اإلجراءات المناس
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 :الكشف عن المعلومات - 2
ات المهنة للعاملين في  أظهرت الدراسة توفر إجراءات الكشف عن المعلومات ألخالق

ة واألمن الوطني  بيرة الش المدني  –حقل المعلومات بوزارة الداخل ة  قطاع غزة بنس
اع الموظفين التوجيهات الصادرة %75.92ُتقدر بــِ ( رجع ذلك إلى ات ن اإلدارة، ع)، و

االطالع ل على و ة المواصفات تمتعت جراءاتاإل تلك أن نجد) 2.6( رقم ش   :التال
 ماتهم اإلدارة توجيهات بتنفيذالموظفون  تقيدي  في اإلدار  التسلسل وف وتعل

بيرة جدًا ُتقدر بـــِ ( المعلومات عن الكشف  ).%86بدرجة 
 المؤسسة داخل المعلومات سرة معايير تطبي نحو الموظفون جاهدين سعى 

ـــِ ( بيرة جدًا ُتقدر ب  ).%84.2بدرجة 
 والوثائ المعلومات إفشاء عدم على المؤسسة إدارة لد شديد حرص يوجد 

ة والمستندات بيرة جدًا ُتقدر بـــِ ( لآلخرن الرسم  ).%84.2بدرجة 
  ل اإلفصاح قوم الموظفون ة المعلومات عن ودقي امل ش  التي الرسم

م عنها اإلفصاح تستوجب فة ح بيرة ُتقدر بـــِ ( الوظ  ).%79بدرجة 
 الغ يتم  لٌ  عنها الكشف يتوجب التي المعلومات المؤسسة في الموظفين إ

ما ـــِ ( عمله يخص ف بيرة ُتقدر ب  ).%76.4بدرجة 
 ة توجد  المعلومات على تحتو  التي التخزن وسائل على للحفا واضحة آل

ة السرة ـــِ ( اإللكترون بيرة ُتقدر ب  ).%75.4بدرجة 
 أو تصرح أو تعلي أ اإلدالء عن االمتناع المؤسسة في العاملون  يلتزم 

ع تتعل مداخلة بيرة ُتقدر بـــِ ( الدراسة قيد زالت ما مواض  ).%75.2بدرجة 
 ة توجد  المعلومات على تحتو  التي التخزن وسائل على للحفا واضحة آل

ة السرة ـــِ ( الورق بيرة تُقدر ب  ).%74.8بدرجة 
 ة السرة المعلومات من للتخلص آمنة ُطُرق  توجد بيرة ُتقدر      الورق بدرجة 

ـــِ (  ).%74ب
 ة السرة المعلومات من للتخلص آمنة ُطُرق  توجد بيرة ُتقدر  اإللكترون بدرجة 

ـــِ (  ).%70.4ب
 بيرة  المعلومات عن اإلفصاح معايير تامة معرفة لد الموظفين تتوفر بدرجة 

ـــِ (  ).%70.2ُتقدر ب
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 بيرة ُتقدر  المؤسسة في المعلومات سرة لدرجات واضح تصنيف يوجد بدرجة 
ـــِ (  ).%68.8ب

 ة توجد  األمان إجراءات في للموظفين المختصة اإلدارة قبل من مستمرة توع
عة ــِ ( في الُمت بيرة ُتقدر بـ  ).%68.4المؤسسة بدرجة 

 
ة - 3 ر ة الف  :الملك

ات المهنة  رة ألخالق ة الف الملك ة الخاصة  أظهرت الدراسة توفر الممارسات العمل
ة واألمن الوطني  قطاع غزة الش المدني  –للعاملين في حقل المعلومات بوزارة الداخل

ة متوسطة ُتقدر بــِ ( افٍ  )،%65.56بنس رجع ذلك إلى عدم وجود وعي  لد  و
رة،  ة الف حقوق الملك ل رقم (الموظفين  االطالع على ش ) نجد أن تلك 3.6و

ة:اإل المواصفات التال   جراءات تمتعت 
 ة لحقوق  المؤسسة ِقبل من احترام يوجد  ذات المختلفة الجهات الخاصة الملك

ـــِ ( معها الصلة بيرة ُتقدر ب  ).%70.6بدرجة 
  ض الموافقات على حصل الموظفون اسات وفقاً  الالزم والتفو  ذات النافذة للس

ة على حفاظاً  وذلك العالقة رة الملك ــِ ( الف بيرة تُقدر بـ  ).%68.4بدرجة 
 ة حقوق  الموظفين لد اٍف  وعي يوجد رة الملك     بدرجة متوسطة ُتقدر الف

ــِ (  ).%66.2بـ
 ة توجد بدرجة متوسطة  خرناآل جهود على للمحافظة من ِقبل اإلدارة فعالة رقا

ـــِ (  ).%64.2ُتقدر ب
 ة إجراءات تتخذ إدارة المؤسسة ي ح صارمة قانون ة منته رة الملك بدرجة  الف

ـــِ (  ).%63متوسطة ُتقدر ب
 ر  انتهاك أ ممارسة عدم تضمن وآمنة جيدة عمل ظروف تتوفر بدرجة  ف

ـــِ ( متوسطة  ).%61ُتقدر ب
  ة التي تضمن أال بيئة العمل في هذا المجال ال تتوفر فيها الظروف المناس

ات واضحة ُتحدد معالم  اس رة، لعدم وجود س ة الف حدث أ انتهاك للملك
اعهاااإلجراءات التي يجب على الموظف  ة  ،ت ة المطلو في سبيل تحقي الحما

لللمعلومات  ما أن هناك حسب اخت التي تكون متاحة لد الموظفين  صاصه، 
رة  اً ُضعف ة الف عة المقصرن في الحفا على الملك ة ومتا ة الرقا في عمل

ة. ح من ينتهك تلك الملك وحمايتها، إضافة لعدم اتخاذ أ إجراء قانوني 
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ل ( رة3.6ش ة الف اني يوضح نتائج فقرات مجال الملك   ): رسم ب
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  المتعلقة بواقع األمن المعلوماتي: النتائج - ب
ة واألمن الوطني  الش  –أظهرت الدراسة توفر إجراءات األمن المعلوماتي بوزارة الداخل

بيرة ُتقدر بــِ ( ة  رجع ذلك إلى سعي الموظفين نحو %68.06المدني في قطاع غزة بنس )، و
ة المعلومات المتوفرة في المؤسسة،  قة في جانب حما اسات الُمط االطالع على معرفة الس و

ل رقم ( ة:4.6ش المواصفات التال   ) نجد أن تلك االجراءات تمتعت 
  اسات لمعرفة جاهدين سعى الموظفون قة الس  حتى إجراء أل تنفيذهم عند الُمط

ـــِ (أخالق عملهم ون  بيرة ُتقدر ب  .)%83.8ًا بدرجة 
  عة األمان إجراءات إلحد تجاوزهم حال في الذنبشعر الموظفون  في الُمت

بيرة ُتقدر          اإلجراءات بتلك معرفتهم عدم من الرغم على المؤسسة بدرجة 
ـــِ (  .)%81.2ب

 ا اإلدارة من ومساندة دعم يوجد اسة لتطبي العل ة ائلوس س ة الحما  البرمج
Software ) ِـــ بيرة ُتقدر ب   .)%74.6بدرجة 

 ا اإلدارة من ومساندة دعم يوجد اسة لتطبي العل ة وسائل س ة الحما  الماد
Hardware ) ِبيرة تُقدر بـــ   .)%74.2بدرجة 

 انة توجد ونات دورة ص اً  النظام لم بيرة  برمجي أو ماد خلل أل تحس بدرجة 
ـــِ (   .)%70.4ُتقدر ب

 اسة توجد ة في واضحة س بدرجة  أمنها على للحفا المعلومات مع التعامل ف
ـــِ (   .)%69.8بيرة ُتقدر ب

 ة توجد ة درا بيرة ُتقدر             المعلوماتي األمن ولينؤ المس لد اف بدرجة 
ـــِ (  .)%69.4ب

 عة األمان إلجراءات دورة مراجعة توجد ة في المت ونات حما ة النظام م  الماد
ة   .)%67.6بدرجة متوسطة ُتقدر بـــِ ( )Hardware & Software( والبرمج

  ُالنارة الجدران برامج ستخدمت )Firewalls (للنظام االختراق محاوالت منع في 
ــِ (  .)%65.6بدرجة متوسطة ُتقدر بـ

 ات األجهزة أحدث استخدام يتم بدرجة متوسطة  المعلومات أمن على للحفا والتقن
ـــِ (   .)%64.4ُتقدر ب

 م المؤسسة خارج من متخصصين بخبراء ستعان  الالزم والتدرب االستشارات لتقد
.)%63.4بدرجة متوسطة ُتقدر بـــِ ( المعلومات أمن على الحفا في
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 اس دورة مناورات تنفيذ يتم  نظام الختراق محاولة أ صد نحو االستعداد مد لق
 .)%61.4بدرجة متوسطة ُتقدر بـــِ ( المعلومات

 ة مصادقة وسائل تتوفر طاقات استخدام تسلل أ من النظام لحما  الممغنطة ال
ــِ (   .)%56.4بدرجة متوسطة ُتقدر بـ

 ة الكاشفات تتوفر ع، صمة أو العين، صمة( مثل البيولوج  صمة أو اإلص
بدرجة قليلة  لهم المصرح لألشخاص المعلومات لنظام الدخول الخاصة) الصوت

ـــِ (  .)%50.8ُتقدر ب
  ُة الم اسات الحما ا نحو تطبي س ختلفة داخل يتوفر دعم ومساندة من اإلدارة العل

اسة واضحة ُمعلنة في هذ الجانب من جهة  .الوزارة على الرغم من عدم وجود س
ات الالزمة للحفا  ،أخر  هناك ضعف واضح في استخدام أحدث األجهزة والتقن

ما أن هناك قصور  اإلدارة الُمختصة في توفير وسائل  عند اً على أمن المعلومات، 
ة  ة. من وسائل المختلفةالحما ات الفحص الُمفترض األخذ بها،  الحما تنفيذ عمل

الدورة لألنظمة، واالستعانة بخبراء مختصين للتأكد من عدم وجود مخاطر محتملة 
ة الُمختلفة.   في األنظمة المعلومات
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اً  ات الدراسة:/ ثان فرض   النتائج الخاصة 
ة داللة ذات عالقة توجد - 1  ممارسة بين α ≤ 0.05 داللة مستو  عند إحصائ

ات المعلومات حقل في العاملين  .المعلوماتي األمن تعززو  المهنة ألخالق
ة داللة ذات عالقة توجد - 2 ة  بين α ≤ 0.05 داللة مستو  عند إحصائ حما

ات  .المعلوماتي األمن تعززو  البرمج
ة داللة ذات عالقة توجد - 3 الكشف عن  بين α ≤ 0.05 داللة مستو  عند إحصائ

 .المعلوماتي األمن تعززالمعلومات و 
ة داللة ذات عالقة توجد - 4 ة  بين α ≤ 0.05 داللة مستو  عند إحصائ الملك

رة  .المعلوماتي األمن تعززو  الف
ة داللة ذو أثر يوجد - 5 ات α ≤ 0.05 مستو  عند إحصائ لد  المهنة ألخالق

 .المعلوماتي األمن علىالعاملين في حقل المعلومات 
ة داللة ذات فروق  توجدال  - 6 بين متوسطات  α ≤ 0.05 داللة مستو  عند إحصائ

حوثين حول  ات الم ات( الدراسة متغيراتاستجا  )المعلوماتي واألمن المهنة أخالق
في المسمى – الخدمة سنوات عدد – العلمي المؤهل – الجنس( لِـ  ُتعز   – الوظ
 الدوارات عدد – الحاسوب مجال في الموظف عليها الحاصل الدورات عدد

 .)المعلوماتي العمل ومجال – الحاسوب أمن مجال في الموظف عليها الحاصل
   ة داللة ذات فروق  توجدال بين  α ≤ 0.05 داللة مستو  عند إحصائ

حوثين حول ممارسة العاملين في حقل المعلومات  ات الم متوسطات استجا
ات المهنة ودورها في تعزز األمن المعلوماتي   .الجنسإلى  ُتعز ألخالق

 

  ة داللة ذات فروق  توجدال بين  α ≤ 0.05 داللة مستو  عند إحصائ
حوثين حول ممارسة العاملين في حقل المعلومات  ات الم متوسطات استجا

ات المهنة ودورها في تعزز األمن المعلوماتي  المؤهل إلى  ُتعز ألخالق
 .العلمي

  

  ة داللة ذات فروق  توجدال بين  α ≤ 0.05 داللة مستو  عند إحصائ
حوثين حول ممارسة العاملين في حقل المعلومات  ات الم متوسطات استجا

ات المهنة ودورها في تعزز األمن المعلوماتي  عدد إلى  ُتعز ألخالق
 .سنوات الخدمة
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  ة داللة ذات فروق  توجدال بين  α ≤ 0.05 داللة مستو  عند إحصائ
حوثين حول ممارسة العاملين في حقل المعلومات  ات الم متوسطات استجا

ات المهنة ودورها في تعزز األمن المعلوماتي  الُمسمى إلى  ُتعز ألخالق
في  .الوظ

  
  ة داللة ذات فروق  توجدال بين  α ≤ 0.05 داللة مستو  عند إحصائ

حوثين حول ممارسة العاملين في حقل المعلومات  ات الم متوسطات استجا
ات المهنة ودورها في تعزز األمن المعلوماتي  عدد إلى  ُتعز ألخالق

حوث في مجال الحاسوب   .الدورات الحاصل عليها الم
  ة داللة ذات فروق  توجدال بين  α ≤ 0.05 داللة مستو  عند إحصائ

حوثين حول ممارسة العاملين في حقل المعلومات  ات الم متوسطات استجا
ات المهنة ودورها في تعزز األمن المعلوماتي  عدد إلى  ُتعز ألخالق
حوث في مجال أمن الحاسوب  .الدورات الحاصل عليها الم

  
 ة داللة ذات فروق  ال توجد بين  α ≤ 0.05 مستو داللة عند إحصائ

حوثين حول ممارسة العاملين في حقل المعلومات  ات الم متوسطات استجا
ات المهنة ودورها في تعزز األمن المعلوماتي ُتعز إلى  مجال ألخالق

  .العمل المعلوماتي
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ات الدراسة 2.6   :توص
احث    ات بإعدادقام ال ل الدراسة توص على النحو  حسب اختصاصه لعدة جهات 
  التالي:

عي الفلسطيني: أوًال/   المجلس التشر
ة الالزمة وتطبي َسن .1 ة التي توفر  ،التشرعات القانون ة البيئة والحاضنة المناس لحما

ة التي يتم من م رِّ ن التشرعات التي ُتجَ ، إضافة لسَ العمل عليها األنظمة المعلومات
ة.مرتكبي تلك الجرائم، وذلك لمواجهة الجرائم ُيخالف تلك القوانين و   المعلومات

  

ة: ومة الفلسطين ًا/ الح   ثان
ة  .1 م مناهج ضمن مناستحداث مناهج دراس م و مراحله المختلفة  العام التعل التعل

مالجامعي ات ، تختص بتعل ات الحديثة استخدام  أخالق التعامل مع المعلومات و التقن
ل خاص ( ة المتحدة).النموذج الش  ُمَطب في دول اإلمارات العر

ة ( .2 ة تخزن إلكترون حيث تكون ُمشفرة  )Cloud Storageإنشاء سحا وتأمينها، 
ة،  وم انات المؤسسات الح ة الموجودة في قواعد ب وم انات الح ع الب وتضم جم

ة. ة اإللكترون ة موحدة لهذه السحا اسة حما  ووضع س
ومة للهاكرز األخالقيين ( .3 ) حتى ال يتحولوا إلى Ethical Hackersضرورة تبني الح

ما يخدم األمن المعلوماتي، من  مجرمين إلكترونيين، وتوظيف مهاراتهم وقدراتهم 
ن أن  ة التي ُم ة المخالل اكتشاف الثغرات األمن  ستخدمة.تظهر في الُنُظم المعلومات

ات توطين .4 افآت(و) التقدير( خالل من العمل أخالق  الطرقة هذه أثبتت وقد ،)الم
ة مستو  زادةو  وحماسهم، العاملين طاقة زادة في جدواها ة اإلنتاج  والء ونس

ة حاجة حققان وهما الموظفين،  بنود من أثراً  وأعم أهم الوجدان، في راسخة إنسان
في، التعاقد ة محفزات مع تتعامل ألنها الوظ شرة الِفطرة في موجودة ذات  .ال

  

ة واألمن الوطني:   ثالثًا/ وزارة الداخل
ات المهنة  .1 ة في ممارسة أخالق يزة األساس اره الر اعت شر  العنصر ال االهتمام 

ة المختلفة،  المعلومات، واالهتمام بإعداد وتنفيذ البرامج التدرب ورشات و الخاصة 
ة الدورة المتخصصة في مجال األمن و العمل،  المحاضرات، والنشرات التوعو

 المعلوماتي.
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ات الخاص السلوك قواعدل مدونة وضع ضرورة .2 ، )Code of Ethics( المهنة أخالق
ع العطِّ وا  .بهاعلى العمل  وٕالزامهم عليها المعلومات حقل في للعاملين جم

مها على  .3 اسات العامة لألمن المعلوماتي، وتعم الس ضرورة إعداد مدونة خاصة 
حيث تكون هذه المدونة المرجع القانوني عند تنفيذ قها،   الموظف الموظفين وتطب

ة والمس ف ة/ؤ لمهامه الوظ حيث تحتو على المسائل التال ة منه،  ات المطلو  ول
ل  ومعاييرها توفرها حيث من المعلومات تصنيف  -أ ات  وسرتها، وصالح

 .واإلفصاح عنها موظف في التعامل معها
ات  -ب ات مع التعامل آل اً  المطورة البرمج  ليهاإ الوصول وحقوق  ،داخل

ة ومسائل واستخدامها، ات حما ة البرمج ة التقن   .والقانون
 تحديد حيث من ،النظام خارج والحف التخزن بوسائ المتصلة المسائل  -ت

بها ،المستخدمة التخزن وسائ ادلها يهالإ والوصول وحفظها وتبو   .تالفهاإ و  وت
ات  -ث ة النسخ عمل اط اناتلل االحت ة سخالنُ  عمل وقت حيث من ،ب اط  االحت

ة استخدامهاو  وتخزنها قها ف  .ذلك تطلبت انت إذا وتشفيرها وتوث
عة على الموظفين .4 ة والمتا ة الرقا ة ؤ أثناء أدائهم لمس في تفعيل عمل ف اتهم الوظ ول

ة المعلومات الخاصة ، وذلك لضمان الحفا على المناطة بهم أسرار المؤسسة، وحما
الوزارةال والجهات ذات المؤسسات  .عالقة 

الوزارة مثل ضرورة  .5 الولوج لألنظمة الخاصة  ة الخاصة  استخدام وسائل الحما
ع)،  صمة األص صمة العين،  ة ( ضرورة توفير مع استخدام الكاشفات البيولوج

استخدامها.دخول  عدم لضمانوسائل مصادقة    أشخاص غير ُمصرح لهم 
ة ( .6 اس مد جهوزة الوزارة لص)، Cyber Rangeاستخدام تقن حاولة د أ موذلك لق

ة اختراق لألنظمة. حيث ُتعد م  هذه التقن ات الجديدة التي تستهدف تعظ أحد اآلل
ة، حيث يتم فيها  ات الحيو ة ُتحاكي الش ق األمن اإللكتروني، من خالل خل بيئة حق

ات  ة تمامًا سواء من خالل البرمج ة التقليد ةمحاكاة الش ونات الماد ما أو الم  ،
أدوات اختراق مثل الفيروسات والبرامج الضارة.يتم فيها  ضًا االستعانة   أ

) والماد Software) بنوعيها البرمجي (Firewallsاستخدام الجدران النارة ( .7
)Hardware،( ) ات الُمختلفة  & ،Desktop، Gateway، Serverعلى المستو

Applications( ) ات الخبيثة ة من البرمج والهجمات ) Spywareوذلك للحما
ة، والعمل على وقف نشاطها. ة المحتملة على األنظمة المعلومات  اإللكترون
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عًا/    :ن في الوزارةون العاملوالموظفرا
اته مارس وأن للقانون، وفقاً  التصرف الموظف على .1 ة التقديرة صالح اد  ح

، العمل لصالح واستهدافاً  ما ،العامة المصلحة حق ما فق  اللوائح مع يتعارض ال و
 .السارة والقوانين

ة السرة احترام .2  ىعل بيجف المعلومات، من المستفيدين مع التعامل في والخصوص
ة السرة يتحلىأن  الموظف ادين، ل المهن قى إذ الم  من قدمةالمُ  المعلومات ت
قى ذلك ألن ؛معرفته لغيره يجوز وال ،وحده المستفيد مشموالت اته من ي  خصوص

  .وحده
ة االهتمام .3 عب المعلوماتي الموروث على والمحافظة حما اله، جم  الموظف ىفعل أش

، معلومات من المؤسسة تتضمنه ما على الغيرة بروح يتحلى أن سعى ووثائ  للحفا ف
ل أ من وحمايتها عليها ال من ش اع أو التلف أش   . الض

مة وٕادراك احترام .4 رة والجهود المعلومات مصادر انات ق  عنها، لينؤو للمس الف
ام الموظف ىتوليف ة أعمال عدة الق ق ة المعالجة منها توث  ومنها للوثائ الماد

رة، المعالجة ه الف ة قدرُ  أن يجب ؛وعل رة الملك  وال تحرفاً  قع فال للمعلومات، الف
راً  ما المعلومات مصادر في تحو لها يخص ف   .مضمونها أو ش

ر على الحرص .5 ة، والقدرات والمهارات المعرفة تطو م المهن ح ة الممارسة ف  اليوم
فة ص مؤهالً ون  الموظف فإن ،للوظ  وهو الميدان، تتعل التي النقائص لتشخ

ح الدراسة مجهوداته مضاعفة فضل قادر قضي عمله طور أنوالتدرب  ثوال  و
ات على رتقي تعوقه، التي السلب ة مهاراته و ة المهن  .والفن

اسات الخاصة بإجراءات أمن المعلومات مع زمالء  .6 مناقشة مدونات السلوك والس
م لهما.العمل ح والسل  ، للتأكد من الفهم الصح

لٍ  .7 ل دور من مدونة قواعد السلوك  مراجعة  ش اسات أمن المعلومات  ، ومدونة س
  .تنفيذ ما جاء بهما من إجراءات دقةمن للتأكد 
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  :الُمقترحةالدراسات  3.6
ة  دور )1 ة لفر أمن المعلوماتفي تعزز تنفيذ المناورات الميدان  القدرة الدفاع

ة  .نحو صد الهجمات اإللكترون
ات المهنة للعاملين في حقل المعلومات. )2 ة في تعزز أخالق  أثر البرامج التدرب
ومواقع األمن المعلوماتي في المؤسسات مقارنة بين دراسة  )3 مؤسسات ة و الح

  خاص.الالقطاع 
ات في تعزز األمن المعلوماتي. )4   دور المحافظة على البرمج
  في تعزز األمن المعلوماتي. الكشف عن المعلوماتدور  )5
رة في تعزز األمن المعلوماتي.دور  )6 ة الف  الحفا على الملك
 

ثم  ز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ومنر احث في الفصل األخير أبتناول ال ختامًا/
ة المختلفة الت اإلحصائ ات بناًء على نتائج التحل م عدة توص ة،  قام بتقد ذات األسس العلم

سة، و  ما أبرزت الدراسة مجموعة من الدراسات تم استعراض النتائج وفقًا لمحاور الدراسة الرئ
الً نفسه الُمقترحة والتي تصب وتدعم في المجال ن تنفيذ تلك الدراسات ُمستق م في و . ، حيث 

احث  ة الدراسة قام ال ة،  بتوثي أهم المراجعنها طرقة علم ة  ة واألجنب والكتب والدراسات العر
ة التي اإضافة لت   ستخدمت في الدراسة.وثي المواقع اإللكترون

  

احث  ملأ ،وأخيراً   ل،قِ المُ  هدجُ  إال العمل هذا وما ،قصد ما لجالء فوُ  قد ون  أنال
ه معترفاً  ه ان فإن له، اإلحاطة عن التقصير ف من الله  وفضل بتوفي فهو واإلجادة الجدة ف
احث فمن وزلل خطأ من ان وٕان ،وحده جعله العمل يتقبل أن تعالى الله لأسو  ،ال  خالصاً  و

   .رم جواد إنه الزلل، له غفر وأن ،الكرم لوجهه
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  /أوًال: المصادر
م. -  القرآن الكر
  

ًا:  ةثان   /المراجع العر
م، راشد ( - ة  :)2008إبراه ق ة المعلومات، دراسة تطب التحقي الجنائي في جرائم تقن

ة .على إمارة أبوظبي حوث االستراتيج ز اإلمارات للدراسات وال  .أبوظبي ،مر
 .دار صاد، بيروت، 10. جلسان العرب): 2010ابن منظور ( -
ة واألمن الوطني  - ة، وزارة الداخل  .الش المدني –اإلدارة العامة للشئون اإلدار

)2016.( 
م (إدرس،  - ة في المنظمات ): 2005ثابت عبد الرح . المعاصرةنظم المعلومات اإلدار

ندرة.   دار الجامعة، اإلس
مال ( - ة ألمن دول مجلس التعاون لدول الخليج  :)1999األسطل،  اغة نظر نحو ص

ة ة .العر حوث االستراتيج ز اإلمارات للدراسات وال  .أبوظبي ،مر
، أحمد داوود ( - ات العمل :)2008األشعر ة للنشر الوجيز في أخالق . خوارزم العلم

ة.والتوزع.   الراض، السعود
تب اإدمان االنترنت :)2008( األلفي، محمد صالح -  .لمصر الحديث، القاهرة، الم
ين): 2009أمين، جالل ( -  .القاهرة ،دار الشروق  .ماذا حدث للمصر
ك - ا سين  ،برف م العالي في عصر اإلنترنت ):2014(اترش ز القومي المر  .التعل

 .للترجمة، القاهرة
ة  - فاء (بدران، أم دار الصفاء  .دراسات في قوانين المهنة وآدابها :)2013وحوسة، ه

اعة والنشر والتوزع  .عمَّان ،للط
، إسماعيل ( - ر العري، القاهرة.القانون اإلدار ): 1980بدو  . دار الف
ر األمم ):2007( البراء، أحمد - ة لتطو ، 34، عددمجلة اإلسالم اليوم .القوانين النفس

ة.جدة،   السعود
سو، محمد ( - ة ): 2010س ات اإلدار فاءة العمل ة على  أثر تطبي اإلدارة اإللكترون

الة الغوث  . رسالة ماجستير غزة –في مشروع مسح سجالت الالجئين الفلسطينيين و
ة، غزة، فلسطين. ة التجارة، الجامعة اإلسالم ل  غير منشورة، 
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، قدرة ( - شر ة درجة التزام مدي). 2006ال ة في دولة اإلمارات العر ر المدارس الثانو
ات المهنة من وجهة نظر معلمي مدارسهم أخالق . رسالة ماجستير غير المتحدة 

ا، األردن. ة للدراسات العل  منشورة، جامعة عمان العر
م  - دراسة في دور مواقع ، وسائل االتصال الجديدة واألمن القومي ):2014(عزز، إبراه

ا .االجتماعي في زعزعة أمن واستقرار الدولالتواصل  ر ، المعهد المجلة استراتيج عس
م،   .الجزائر، 16ص، 1العدد للوثائ والتقو

العامة المصرة  الهيئة .2ج، مقدمة ابن خلدون ): 2006بن خلدون، عبد الرحمن ( -
  .للكتاب، القاهرة

ين ): 2007بني خالد، خلف ( - و ين التر مدرجة التزام اإلدار ات مهنة التعل . أخالق
ة، األردن  .الجامعة الهاشم

ا التي غيرت وجه العالم :)1997( بي سي مجازن - السنة الثالثة، العدد  .قصة التكنولوج
ع،   .25ص ،برلإالرا

ارتن  ،بير  - مة): 2011(رالف  امة لقصور عاطف سالم، الهيئة الع ترجمة د. .آفاق الق
 .الثقافة، القاهرة

ي، صقر ( - ات العولمة): 1998تر .اإلعالم العري وتحد   . منشورات وزارة الثقافة، دمش
مي، عز الدين ( -  . دار عمان، األردن.العمل في اإلسالم): 2007التم
، زاد ( - ان): 2010الجرجاو ة لبناء االستب عة القواعد المنهج ة، مط عة الثان . الط

 أبناء الجراح، فلسطين.
ة. ، 09/04/2005جردة الراض،  - ة السعود مسلطان (المملكة العر ة الطخ ، أهم

ة  اسات األمن  .)للمعلوماتالس
-  ، حرن، عدد الثالثاء، 17/09/2002جردة الوس ، عصر ال . (منصور الجمر

ة إلى عصر المعرفة) قود اإلنسان  .المعلومات 
م ):2006(إيرك  ،جنسن -  .القاهرة ز القومي للترجمة،المر  .الفقر والتعل
م ( - ز أصول دراسات األمن القومي "أصول إدارة الدولة" :)2010حبيب، إبراه . مر

ة واألمن الوطني ة بوزارة الداخل  .، فلسطينغزة ،التخط والدراسات االستراتيج
، عبد الفتاح  - افحة  ):2009(حجاز نترنت، في القانون العري جرائم الكمبيوتر واإل م

ة النهضة دار. النموذجي  .، القاهرةالعر
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مة): 2008الحسن، إحسان ( - ة، القاهرة.علم اجتماع الجر  . دار النهضة العر
ة والتطبي ):1991، قاسم (حشمت - اعة.  . دارعلم المعلومات بين النظر غري للط

 .القاهرة
ح ( - ة ): 2013حماد، أحمد سم ة لوزارة التر م مد نجاح الخدمات اإللكترون تقي

م  . رسالة ماجستير غير منشورة. قسم إدارة قطاع غزة من وجهة نظر العاملينوالتعل
ة، غزة، فلسطين. ة التجارة، الجامعة اإلسالم ل  األعمال، 

-  ، حث العلمي :)2006( وآخرون الحمداني، موف . مؤسسة الوراق للنشر، مناهج ال
 ان، األردن.عمَّ 

. المعرفة بإمارة منطقة جازان دور أمن المعلومات في إدارة): 2009الحملي، شوقي ( -
ة ة للعلوم األمن  .الراض، جامعة نايف العر

ة وأثرها في تحقي ): 2012حميد، معين ( - عة اإلسالم ة في ضوء الشر المعلومة األمن
ةاألمن  .فلسطين غزة، ،. الجامعة اإلسالم

قاتها في أنظم ):2010(الحميدان، عصام  - ات المهنة في اإلسالم وتطب ة المملكة أخالق
ة ة السعود ة.. العر ان، الراض، السعود ة العب ت  م

ة): 2005الحوراني، غالب صالح عبد الرحمن ( - م ات األكاد ر ُمدّونة األخالق . تطو
ة، األردن. توراه غير منشورة، الجامعة األردن  رسالة د

ة واألمن الوطني  - ة لوزارة الداخل  ).2014( الش المدني -الخطة االستراتيج
 .بيروت ،مؤسسة الرسالة .دستور األخالق في القرآن ):1991دراز، محمد عبد الله ( -
طالة على السلوك الجرمي في المجتمع ): 2014الدراوشة، عبد الله سالم ( - أثر الفقر وال

ة للعلوم األردني من وجهة نظر العاملين في جهاز األمن العام.  المجلة األردن
ة  .2014، 2، العدد 7المجلد  .االجتماع

من ( - قطاع غزة ): 2013الدنف، أ ة  ات التقن واقع إدارة أمن ُنُظم المعلومات في الكل
رها ةوُسُبل تطو  .فلسطين غزة،، . الجامعة اإلسالم

ة،  - ة الفلسطين ة المعدلديوان الموظفين العام، السلطة الوطن  .قانون الخدمة المدن
)2005(. 

مجلة  ،نحو ميثاق شرف ألخالق مجتمع المعلومات ):2001( المجيدالرافعي، عبد  -
 .القاهرة، 25ص ،195عدد ، المعلومات
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ك - فيد ب.  ،رزن ات العلم ):1990(د ت، أخالق  .سلسلة عالم المعرفة، الكو
نسون، بول ( - حوث قاموس األمن الدولي :)2009رو ز اإلمارات للدراسات وال . مر

ة  .أبوظبي ،االستراتيج
ات العمل اإلدار ): 2007الزهراني، سعيد ( - ة أخالق ل . رسالة ماجستير غير منشورة، 

رمة. ة الم ، م ة، جامعة أم القر  التر
ة على السلوك الجرمي في ): 2009الزواهرة، عمر عبد الله ( - أثر المتغيرات االقتصاد

توراه، جامعة  . رسالةالمجتمع األردني من وجهة نظر العاملين في جهاز األمن العام د
  .، األردنمؤتة

ا المعلومات واالتصاالت واألمن القومي للمجتمع ):2003سالم، صالح ( -  .تكنولوج
ة ة واالجتماع حوث اإلنسان  .، القاهرةالهرم ،عين للدراسات وال

عي، سعد ( - ز األمن الوطني في المملكة ): 2013السب اإلعالم الجديد ودوره في تعز
ة ة السعود ة. العر ة للعلوم األمن  .، الراضجامعة نايف العر

اني، يوسف ( - ة عن إفشائها): 2011السحي ة الجنائ جامعة  .لمة السر والمسؤول
ة. ة، الراض، السعود ة للعلوم األمن  نايف العر

م، أحمد عزت ( - ات التفاعل االجتماعي): 2015سل الهيئة العامة لقصور  .سلطة دينام
 الثقافة، القاهرة.

فيد إل  ،سيلز - ة ):2010(د ة للعلوم االجتماع ز القومي المر  .الموسوعة الدول
 .للترجمة، القاهرة

، ناصر ( - شر من وجهة ): 2013شا ة رأس المال ال ة في تنم ب دور البرامج التدر
انظر العاملين اسة للدراسات العل ة اإلدارة والس م  .، غزة، فلسطين. أكاد

ة وأثرها على ): 2011شلبي، جمانة ( - ة في الجامعة اإلسالم واقع اإلدارة اإللكترون
مي ر التنظ ة، غزة، التطو ة التجارة، الجامعة اإلسالم ل . رسالة ماجستير غير منشورة، 

 فلسطين.
ته في النظامين ): 2005الصقعبي، صالح ( - في وعقو إفشاء الموظف العام للسر الوظ

ةالسعود والمصر  ة. . جامعة نايف العر ة، الراض، السعود  للعلوم األمن
ع، سامي  - ة): 1997(طا ات االنترنت في الحمالت اإلعالم المجلة  .استخدام ش

حوث اإلعالم ة اإلعالم،المصرة ل ل   .2ص ، جامعة القاهرة، 
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اس، حسن عبد الله ( - ات الكمبيوتر): 2012ع . مجلس النشر العلمي، جامعة أخالق
ت.  الكو

اس ( - ات رجل األمن العري): 2003عبد المحمود، ع ة، تحد . جامعة نايف للعلوم األمن
ة.   الراض، السعود

ايد -  ، حث العلمي  :)2001( عبيدات، ذوقان وعدس، عبد الرحمن، وعبد الح  –ال
ه مفهومه ر للنشر والتوزع، عمان.وأدواته وأسالي  . دار الف

شي، حسن ( - ره في وزارة  واقع نظام): 2015العرا ة وسبل تطو ة اإللكترون ة اإلدار الرقا
ة الش المدني  ة الفلسطين اسة للدراسات قطاع غزة –الداخل ة اإلدارة والس م . أكاد

ا، غزة، فلسطين.  العل
م  - مان إبراه ، سل ر ، وزارة مجلة العري .المعرفة بين الرقمي والمطبوع): 2008(العس

ة، عدد ت ت، 10ص، 593 الثقافة الكو  .الكو
ش، عالء خليل ( - في ): 2007الع افآت وأثره في تحسين األداء الوظ نظام الحوافز والم

ة في قطاع غزة ة في وزارات السلطة الفلسطين ل . رسالة ماجستير غير منشورة، 
ة، غزة، فلسطين.  التجارة، الجامعة اإلسالم

ت. .العرب وعصر المعلومات): 1994علي، نبيل ( -  سلسلة عالم المعرفة، الكو
ة ( - ، ناد ة لمجتمع المعرفة): 2005علي، نبيل، وحجاز ة .. رؤ عر . الفجوة الرقم

تالمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ، 318العدد سلسلة عالم المعرفة،   .الكو
ان، رحي مصطفى ( -  . دار الصفاء للنشر، عمان.إدارة المعرفة): 2008عل
الة غوث وتشغيل ): 2009عمار، محمد ( - ة بو ة تطبي اإلدارة اإللكترون ان مد إم

مي ودورها في تحسين أداء العاملين. تب غزة اإلقل م رسالة ماجستير غير  الالجئين 
ة، غزة، فلسطين. ة التجارة، الجامعة اإلسالم ل  منشورة، 

ةاإلعداد األخالقي وأهم): 1996العمر، فؤاد عبد الله ( - وم مجلة  .يته في اإلدارة الح
ة   .83، عدد دراسات الخليج والجزرة العر

ة عليها ): 1999العمر، فؤاد ( - أخالق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقا
حث من منظور إسالمي ة،  حوث والتدرب، البنك اإلسالمي للتنم . المعهد اإلسالمي لل

 .، جدة52رقم 
ارك ( - ثاني، سالم م ات وآداب المهنة في الجامعات. ): 2010العو من.أخالق ال، ال  الم



  مراجع الدراسة

 

  

191 

سى، غسان، وأمين، سلو ( - ة): 2008ع . دار المسيرة نظم المعلومات االستراتيج
اعة، األردن.  للنشر والتوزع والط

  . دار الدعوة، القاهرة.خل المسلم): 1991(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي،  -
اء علوم الدين): 1995أبو حامد محمد بن محمد ( الغزالي، - دار المعرفة، ، 3ج .إح

 .بيروت
ة): 1999الغزالي، محمد ( -  . دار الدعوة، القاهرة.اإلسالم واألوضاع االقتصاد
ات أمن المعلومات): 2008القاسم، محمد عبد الله ( - ة نيل وفراتأساس ت  .، القاهرة. م
حث منهج): 2004( وآخرون سالم بن سعيد القحطاني،  - ة العلوم في ال  ،2 .السلو

ة ت ة م  الراض. ،الملك فهد الوطن
ة ( - ، عبد المجيد البر عاد مجتمع المعرفة في الوطن العري): 2014قد ، جامعة أ

ة،  ة للعلوم األمن  .الراضنايف العر
، يوسف (قر ال - اة): 2002ضاو مان والح ة، القاهرة.اإل ة وه ت   . م
سي، صالح الدين ( - ة اإلدارة، إدارة المعرفة): 2005الكب ة للتنم . المنظمة العر

 القاهرة.
ة، عماد ( - ة في ): 2011الكساس ة في جودة الخدمات الداخل ة اإللكترون أثر الرقا

ة العاملة في األردن . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق المصارف اإلسالم
، عمان،   األردن.األوس

اح ( - ات مجتمع المعلومات في عصر اإلنترنت): 2005لو، ص ة أخالق ت . مجلة م
ة. مج  ، عمان ،جامعة السلطان قابوس. 1، ع13الملك فهد الوطن  .مسق

ي ): 2011المالكي، راض ( - ة لمنسو ة األمن ة في تفعيل التوع دور اإلدارة اإللكترون
قطاعات وزارة الداخ ةالعالقات العامة  . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف ل

ة. ة، الراض، السعود ة للعلوم األمن  العر
ة - ايت العر عدها ):1995( مجلة    .42ص ،يوليو .اإلنترنت وما 
ز الزتونة  .آفاق األمن اإلسرائيلي .. الواقع والمستقبل): 2007محمد، خالد وليد ( - مر

 .بيروت ،للدراسات واالستشارات
فة العامة): 2009المرهضي، سنان غالب ( - ات الوظ . أثر نظام الحوافز على أخالق

من. ة) دراسة منشورة بجامعة صنعاء، ال  (ُنسخة إلكترون
، محمد - ات المهنة :)1986( عبد الغني المصر ة الرسالة الحديثة .أخالق ت  .عمَّان ،م
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، معن وعد الله ( - ات منظمات ): 2005المعاضيد ة أخالق ا التنافس األعمال والمزا
ة ة أنموذج مقترح للمنظمات العر ة.األخالق  . جامعة الموصل. نسخة إلكترون

ة المعاصرة -  .بيروت، دار المشرق  ):2002( المنجد في اللغة العر
ة لإلعالم العلم ):2000( نشرة شعاع - ة العر   .319ي، القاهرة، عدد تصدر عن الش
ة  - ة وزارة الداخل ل  ).2007( .الش المدني -واألمن الوطني ه
ل ( - متها  :)2004هيل، ما عتها وق أثر المعلومات في المجتمع، دراسة لطب

ة .واستعمالها حوث االستراتيج ز اإلمارات للدراسات وال   أبوظبي. ،مر
ة واألمن الوطني  - في لوزارة الداخل  ).2012. (الش المدني –الوصف الوظ
أمن المعلومات في ضوء التطور التقني والمعلوماتي ): 2003وهف، سلمان بني علي ( -

ة النقالة ات الالسلك ة، الحديث في الش حث ة شرطة دبي. ورقة  م حوث  ،أكاد ز ال مر
 والدراسات، اإلمارات.

ات في اإلدارة): 1995اغي، محمد عبد الفتاح ( - قظة للنشر، األردن.األخالق ة ال ت   . م
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ة: المراجع لثاً اث   /األجنب
- AMA/policy Institute Research (2007): Electronic monitoring & 

surveillance survey. The ePolicy Institute and the US news and 
world report. - David. R. L. (2005): Balancing productivity and privacy 
Electronic monitoring of employees. (unpublished doctoral 
dissertation), Capella University. - Fulford, H & Doherty, N, (2003): The application of 
information security policies in large UK-based organizations: an exploratory investigation. Information Management and 
Computer Security,11 (3), pp 106 – 114. - Hall, J, Sarkani, S & Mazzuchi, T, (2011): Impacts of 
organizational capabilities in information security. Information 
Management and Computer Security, 19 (3), pp 155 – 176. - Kreitner (2007): Management. E10, Houghton Mifflin. - Ozen, G., Yaman, M. and Acer, G. (2012): Determination of the 
employment status of graduates of recreation department. The 
Online Journal of recreation and Sport, Vol. 1, Issue2. - Quinn, Michael (2005): Ethics for the Information Age. Oregon: 
Pearson Education, Inc. - Whitson, G. (2003): Computer security: theory, process and 
management. The Journal of Computing in Small Colleges, Vol. 
18, No. 6, 2003, p.57 – 66. 
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عاً  ةرا   /: المواقع اإللكترون
تم استرجاعه بتارخ  http://www.tra.gov.lb، لالتصاالت الُمنظمة الهيئةموقع  - 1

احاً  01:15 الساعة 13/01/2016  .ص
تم استرجاعه بتارخ  http://searchsecurity.techtarget.comموقع تك تارجت،  - 2

 .مساءً  7:15 الساعة 05/03/2016
تم استرجاعه  http://www.businessdictionary.comموقع قاموس األعمال،  - 3

 .مساءً  8:10 الساعة 05/03/2016بتارخ 
ا،  - 4 يبيد  15/01/2016تم استرجاعه بتارخ  https://ar.wikipedia.orgموقع و

 .مساءً  6:23 الساعة
ة،  - 5 تم  www.facebook.com/TechnoTikniyaمجتمع البرمجة المعلومات

 .مساءً  10:15 الساعة 10/02/2016استرجاعه بتارخ 
مال األسطل،  - 6 تور   بتارختم استرجاعه  http://k-astal.comموقع الد

 .مساءً  6:30 الساعة 25/02/2016
فة األهرام - 7 تم استرجاعه بتارخ  http://www.ahram.org.eg، موقع صح

 .مساءً  7:10 الساعة 25/02/2016
ة، - 8 ة واالستراتيج اس                  موقع المعهد المصر للدراسات الس

www.eipass-eg.org  مساءً  9:45 الساعة 27/02/2016تم استرجاعه بتارخ. 
الساعة  25/02/2016تم استرجاعه بتارخ  http://saaid.netموقع صيد الفوائد،  - 9

 مساًء. 11:25
ة دعم موقع - 10 تم استرجاعه بتارخ  http://sitcegypt.org، المعلومات لتقن

 .مساءً  9:05 الساعة 27/02/2016
ز موقع - 11 تم استرجاعه بتارخ  http://studies.aljazeera.net، للدراسات الجزرة مر

 .مساءً  10:40الساعة  11/04/2016تارخ و ، مساءً  6:40 الساعة 28/02/2016
ة،  - 12  الساعة 10/03/2016تم استرجاعه بتارخ  http://www.alukah.netموقع األلو

 .مساءً  6:25
فة موقع - 13 ة الراض صح  تم استرجاعه بتارخ http://www.alriyadh.com، السعود

  مساًء. 8:45الساعة  10/03/2016
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ا الوطن،  - 14  تم استرجاعه بتارخ http://www.alwatanvoice.comموقع دن
احاً  1:35 الساعة 10/03/2016  .ص

 03/04/2016 تم استرجاعه بتارخ http://www.aljazeera.netموقع الجزرة نت،  - 15
 .مساءً  6:20 الساعة

ةموقع  - 16 ، ICANN المخصصة واألرقام لألسماء اإلنترنت شر
http://www.icann.org مساءً  9:00 الساعة 28/02/2016 تم استرجاعه بتارخ. 

تم استرجاعه بتارخ  http://www.ahewar.orgالحوار المتمدن، موقع  - 17
 .مساءً  5:25 الساعة 07/04/2016

ب، موقع   - 18  تم استرجاعه بتارخ http://www.islamweb.netإسالم و
 .مساءً  8:05 الساعة 07/04/2016

تم استرجاعه  http://shehab360.weebly.com/articles.htmlموقع شهاب نجار،  - 19
 .مساءً  9:30 الساعة 07/04/2016 بتارخ

ا االتصاالت وزارة موقع - 20 تم  http://www.mtit.gov.ps، المعلومات وتكنولوج
 .مساءً  3:30 الساعة 09/04/2016 استرجاعه بتارخ

تم  Cybrarians Journal ،http://www.journal.cybrarians.orgموقع  - 21
 .مساءً  4:40 الساعة 15/04/2016 استرجاعه بتارخ

ة وزارة موقع - 22 تم استرجاعه بتارخ  http://www.moi.gov.psالوطني،  واألمن الداخل
احاً  2:10 الساعة 15/04/2016  .ص
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ة ):5ملح رقم ( - صورتها النهائ انة الدراسة  م است   .عد التح
احث.6ملح رقم ( - تاب تسهيل مهمة ال  :( 

  



      

  

 )1ملح رقم (
 

اسة العامة ألمن المعلومات في  الس
ة وم  الوزارات والمؤسسات الح
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  لمعلوماتألمن ا السياسة العامة
  
  في
  

  المؤسسات الحكوميةالوزارات و
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اسة أمن المعلومات  س

  الهدف 
ع الوزارات والمؤسسات  اسة العامة ألمن المعلومات في جم قة األساس للس ل هذه الوث تش
حيث تالئم درجات الموظفين ومهامهم المختلفة في اإلدارات والدوائر  اعها،  ة الواجب إت وم الح

  الموظفين دون استثناء. لنها تشمل إواألقسام حيت 
اسة العامة  ة قراءة الس تم إضافة هامش  ، فقدل حسب تخصصه ومجاله هاعوتسر لتسهيل عمل

اسة. اسة لتحديد الفئة المستهدفة من هذه الس ل س ة    لنها
  

التالي: ةالهوامش على ثالث ات    مستو
ا واألولى وم ] موظف [   الفئة العل

ا المعلومات وأمن المعلومات  و[ ت ] موظف   تكنولوج
 الموظفين  ل[  ] 

   
س إلزاماً  اسات المتعلقة بهم. ل اسات وٕانما فق الس ع الس ل الموظفين قراءة جم   على 
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ة لنظم المعلومات اسة األمن   مجاالت تطبي الس
  

ة: ة التال ارات األمن في المجاالت الثمان قة اعت  تتناول هذه الوث
 

ات اإلدارة. .1  المسؤول
2. .   األمن الماد
م الدخول. .3  أمن تح
 أمن المعلومات. .4
قات.أمن  .5  التطب
ات.و أمن االتصال  .6   الش
ة. .7 م وتدقي المخاطر األمن   تقي
ة. .8   إدارة األحداث األمن
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  التعريفات
 

ف  المصطلح التعر
من خالل استخدام  لكترونياً إالبيانات  يقوم بمعالجةلكتروني إ معلومات نظام

 الحاسوب،أنظمة  الحصر:على سبيل المثال ال  ومنها -- تكنولوجيا المعلومات 
 نظام المعلومات  .أ شبكة.الوأجهزة االتصاالت وموارد  التخزين،وسائط  الحاسوب،أجهزة  الخوادم،

المعالجة الوصول إلى المعلومات المخزنة أو  يمكنهم فقط لهم المصرحاألشخاص 
ة /السرة   .ب نظم المعلومات. من خالل  الخصوص

 وأإجراء تغييرات على المعلومات المحفوظة  يمكنهم لهم فقط المصرحاألشخاص 
 سالمة المعلومات  .ت نظم المعلومات. من خاللالمعالجة 

 نظم المعلوماتإتاحة   .ث نظم المعلومات ينبغي أن تكون متاحة للمستخدمين، في أي فترة زمنية محددة.

موارد لحاسوب ولقائمة التعليمات اإلدارية التي تصف االستخدام السليم واإلدارة 
من المعالجة  وأشبكة بغرض حماية هذه الموارد وكذلك المعلومات المحفوظة لا

 به.غير مصرح  أو وصول أو تدميرتعديل نظم المعلومات من أي  خالل
ة   .ج اسة األمن الس

ا المعلومات  لتكنولوج
 

 مصنفةمعلومات   .ح ألنظمة األمن. وفقاً  تصنفالتي معلومات ال منيشير إلى فئات 
 الموظفون   .خ .والوظيفةفترة الالذين يعملون في الحكومة بغض النظر عن  األفراد
نظم المعلومات والمعدات ذات الصلة. وهناك  يضملمعالجة البيانات  رئيس مركز

وحدة داخل المركز تعمل على استقبال الطلبات المتعلقة بالعمل وإصدار النتائج 
 . وإلى المستخدمينمن 

انات  .د ز الب  مر
 

 غرفة الحاسوب  .ذ .معدات الحاسوبالستضافة غرفة مخصصة 
 على نظم المعلومات. أمثلة على البرامج التي تؤدي إلى آثار غير مرغوب فيها

فرات  .ر …حصان طروادة الخ شبكة،ال فيروسات الكمبيوتر، ديدان: الخبيثة الشيفرات  خبيثةال الش
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ات اإلدار ال .1  ةمسؤول
  ات العامة والدوائرإلدار ا .1.1

اسات أمن المعلومات والمعايير  مراجعةيتم  .1.1.1 ماتس لواإلجراءات  والتعل . ش   ] م [ دور
ة أن اإلدارات تضمن .1.1.2 ة األمن ة مع  الحما فة ومتجاو ا. البيئة اتتغير تكون متك    والتكنولوج

  م ]  [
ة  .1.1.3 ة األمن اجات ومصادر الحما ة احت تضمن اإلدارات وجود بند مالي في الموازنة لتغط

 م ]  [ .الضرورة
انة و  .1.1.4 ات وعقود الص انة مخزون العتاد الماد والبرمج الضمانات تضمن اإلدارات حف وص

ة و  عنا مسارة المفعول  ل سل  م ] [ .ش
ل المهام  اإلداراتيجب أن تطب  .1.1.5 ات لتجنب تنفيذ  اسة فعالة للفصل بين المهام والواج س

ل فرد ش ة   م ] [ .األمن
ما  اإلداراتتلتزم  .1.1.6 ات الالزمة على موارد نظم المعلومات  منح الموظفين أقل الصالح

 م ] ضمن سير العمل. [
ة لنظم  ،هاوتوفر  تهاوسالمالمعلومات اإلدارات سرة  تضمن  .1.1.7 وغيرها من الجوانب األمن

طرتها  ةالمعلومات الخاضعة لس شمل أنظمة المعلومات المدارة من جهات خارج    .ما 
 ] م [

ومة.  هوأمن المعلومات  .1.1.8 ل موظف في الح ة  أن تضمن  على هذا النحو يجبو مسؤول
ا المعلومات وتعزز الوعي  الموظفيناإلدارات تثقيف  ة لتكنولوج اسة األمن حول الس

  م ] [ .لديهم األمني
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ما يتواءماإلدارات يجب على   .1.1.9 ا المعلومات  ة الخاصة بتكنولوج اسة األمن  نشر وتطبي الس
عة. [ ة العامة المت اسة األمن   م ]  مع الس

قة قد  اإلداراتيجب على  .1.1.10 ة المط اسة األمن أنهم في حالة مخالفة بنود الس إعالم الموظفين 
ة،يتعرضون  ة حسب  إلجراءات تأديب ختلف مستو هذه اإلجراءات التأديب خطورة و
 م ]  المخالفة. [

اسة العامة ألمن إعالم الموظفين المؤقت اإلداراتيجب على  .1.1.11 ين أنه في حال انتهاك الس
عاً    م ]  لشدة االنتهاك. [ المعلومات قد يتعرضون إلنهاء عقودهم وذلك ت

ارهم  .1.1.12 الموظفون الذين لهم ح الوصول غير المراقب إلى نظم المعلومات والموارد يجب اخت
المس ونوا على علم ووعي  ة وأن  ات الملقاة على ؤ عنا ات والواج جب أن و  ،عاتقهمول

الغهم اً  يتم إ ل الممنوح لهم رسم   ] م  [  نظم المعلومات. للوصول إلى مستو التخو
م  .1.1.13 ينه هموتدرب نيالموظفيجب تعل اتهعلى من االطالع  ملتم اتهم  ممسؤول  ماوأداء واج

ا المعلومات. يخص   م ]  [ أمن تكنولوج
ا المعلومات من  اإلداراتيجب على  .1.1.14 ما يخص أمن تكنولوج اتهم ف مسؤول إعالم الموظفين 

] . ل دور ش ومة  ة تعيينه وطوال فترة عمله في الح  م ] بدا
عالجون أو يتعاملون مع أنظمة معلومات مصنفة يجب عليهم  .1.1.15 ازالموظفون الذين   اجت

شر للتعيين  موسع،(فحص  واهونوع الفحص ومست ،معايير األمانة واالستقامة وذلك 
( ة المعلومات التي سوف يتعامل معها. [ عاد   م ] يجب أن يتناسب مع مستو حساس
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ة .1.2   الجهات الخارج
ة أو البرامج التجارة  .1.2.1 اسة أمن يجب أن يتقيد مزودو الخدمات الخارج س

ا ات أمن المعلومات التي  أو أالمعلومات في اإلدارات  تكنولوج من متطل
ومة   م ] .   [تصدرها الح

ة ومراجعة معايير أمن المعلومات المقدمة من اإلدارات يجب على  .1.2.2 مراق
ح ل صح ش  م ] [ .مزود الخدمات والبرامج التجارة لكي تتأكد من إدارتها 

يجب أن يخضع المستشارون الخارجيون والمتعاقدون والموظفون المنتدبون  .1.2.3
عم اوالمؤقتون الذين  ومة لنفس المتطل ات الخاصة ت و لون مع الح المسؤول

ومة تماماً  موظفي الح عاتها  ا المعلومات وت  م ] . [أمن تكنولوج
  

  األزماتإدارة  .1.3
أنظمة المعلومات  توثي يجب .1.3.1 ة للطوار والكوارث المتعلقة  خط االستجا

ل دور ومن ثم دمجها مع خطة استمرارة العمل. [ المهمة ش م ]  وتختبر 
  ][ت
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 األمن الماد .2
 بيئةال .2.1

ة .2.1.1 اس ز  يجب وضع خطة ق ان مر ار م ة عند اخت تراعي المعايير األمن
ه لهذه ،الحاسوب  م ] [ ت ] [ .المعايير تلزم اإلدارات مع وضع مرجع

انات وغرف الحاسوب  .2.1.2 ة  جيداً  يجب أن تكون مؤمنةمراكز الب األمن من ناح
ةالماد  ة ومحم ة أ، سواء من الكوارث والتهديدات األمن ع الناجمة  مالطب

، من أجل تقليل حجم الخسائر اب أخر   م ] [ ت ] . [التعطيلومدة  عن أس
اطي التي تحتو على يجب وضع  .2.1.3 ة  المعلوماتوسائ النسخ االحت األساس

س ساسةحالأو  من أجل تفاد األضرار  على مسافة آمنة من الموقع الرئ
سي ارثة في الموقع الرئ   م ] ] [.   [ ت الناجمة عن 

انات وغرف الحاسوب يجب أن  .2.1.4 قتمراكز الب  أمني محددلمستو  ةكون مطا
ان نظام المعلومات الموجود و  يتطلب التعامل مع معلومات سرة فيجب ٕاذا 

  م ] [ ت ] أن يتواف مع مستو أمني أعلى لضمان سرة المعلومات. [
  أمن المعدات .2.2

ع نظم المعلومات يجب أن توضع في بيئة آمنة أو  .2.2.1  الموظفين حضورجم
  . [ ت ]ه المسموحلمنع الوصول غير  المخولين

المساعد الرقمي أو مبيوتر محمول،  الذين في عهدتهمالموظفين يجب على  .2.2.2
ة النقالة ألغراض  أن يراعوا المعايير  العملالشخصي، أو أجهزة الحوس

ة للحفا على هذه المعدات. [  ]   األمن



   )1ملح رقم (
  السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية    

ومي وزارة االتصــاالت وتكنولوجيا المعلومات     اإلدارة العامة للحاسوب الح

  Palestinian National Authority 
Ministry of Telecom. & Information Technology  

    Government Computer General Directorate  
 

  
  

       2829450    8 970+   فاكس  2829262/3  8 970+        تلفون  غزة
http://www.gcc.gov.ps gcc@gov.psEmail   

Gaza Tel.  +970 8  2829262/3 Fax  +970 8  2829450 
 

 

207 

 

م في الوصول الماد .2.3   التح
ون هناك  .2.3.1 أسماء األشخاص يجب أن  اقائمة  لوصول إلى المسموح لهم 

انات وغرف الكمبيوتر  همراكز الب وهذه القائمة يجب أن تراجع ، وما شا
ل دور  ش   م ] [ ت] [. وتحدث 

ون  .2.3.2 ع مفيجب أن  طاقاتجم ح الوصول،  لمات السر،األمان ات  ،الخ .. ، 
ات الالزمة  مؤمنة ضمن إجراءات للدخول إلى أ من أنظمة الكمبيوتر والش

ة   م ] [ ت ] صارمة. [و  محددة جيداً أمن
ة .2.3.3 انات أو غرف الحاسوب  يجب مراق ع الزائرن لمراكز الب  طوال الوقتجم

وميمن قبل موظف    مخول. [ ت ] ح
ة  .2.3.4 ة وقفل يجب تفعيل خاص لمة سر شاشة التوقف المحم ة ( ة التلقائ الحما

ح) في الخوادم ومحطات الحاسوب، ومحطات العمل أو الحواسيب  لوحة المفات
قاً  ن هناك أ نشا لمدة محددة مس من الوقت لمنع  الصغيرة إذا لم 

ل الدخول دورة تسجي إنهاءجب و  غير مشروعة. طرقةالوصول إلى النظام 
هم العمل ليوم أو  واالتصال  [  ] [ ت ]. أكثرإذا اقتضى األمر، قبل تر

ل موظف له غرفة منفصلة وتحتو على نظام معلومات معين  .2.3.5 يجب على 
اب عند مغادرة هذه الغرفة.  [  ]   قفل ال

طرقة ال تسمح لغير المخولين  .2.3.6 يجب أن توضع شاشات العرض الخاصة 
تها ] [ت] .برؤ ] 
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م الدخول .3  أمن تح
انات .3.1 الوصول للب م   التح

ال يجوز الوصول إلى المعلومات إال بإذن من أصحاب المعلومات ذات  .3.1.1
 [ ت ] [  ] الصلة.

انات للمستخدمين على أساس الحاجة .3.1.2    . [  ] تمنح حقوق الوصول إلى الب
  [ ت ]

انات محددة تحديداً الالوصول إلى  حقوق  كون تيجب أن  .3.1.3 تم  واضحاً  ب و
ل ش  . [ ت ]دور  مراجعتها 

يجب أن  - خاص فما أعلى مستو - المصنفة الوصول إلى نظم المعلومات  .3.1.4
م المنطقي  طرق قيد ت   [ ت ] لوصول.لالتح

  

ة .3.2  التحق من الشخص
الوصول إلى .3.2.1 سمح  ةدون  مصنفةمعلومات  ال    .تحق مناسب من الشخص

  [  ] [ ت ]
ة تم ييجب أن  .3.2.2 ة المعلومات يعلى نحو التحق من الشخص تناسب مع حساس

 [ ت ] .إليها المراد الوصول
عة وغير الناجحة. [ ت ] .3.2.3 ة محاوالت الدخول المتتا   يجب مراق

 

ة .3.3  الخصوص
ع المعلومات المخزنة أو المرسلة عبر أنظمة  .3.3.1 فحص جم حقها  تحتف اإلدارة 

ة. [  ] [ م ] ة للخصوص ة مع مراعاة القوانين المحل وم   المعلومات الح
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ة .3.4  تحديد الهو
ون لكل موظف اسم مستخدم وحيد .3.4.1 جب أ ،يجب أن  ون هناك اسم مستخدم مشترك و ال 

أمن المعلومات. [  ] [ ت ] ومي المختص   إال بإذن خاص من الموظف الح
قوم  لالمستخدم مسؤو  .3.4.2 ع األنشطة التي  ه.عن جم  ][  بها من خالل اسم المستخدم الخاص 

ازات  .3.5  المستخدمإدارة امت
عد فترة محددة سلفاً يجب تعطيل  .3.5.1 ات  ع الحسا  [ م ] خمولها. [ ت ] من جم
ازات المستخدم دوراً مراجعة يجب  .3.5.2   . [ ت ]امت
ومة و استقالة الموظفأفي حال انتقال  .3.5.3 ع اال ،من الح ازاتيجب إلغاء جم  مت

 [ م ] [ ت ] [  ]  .المتعلقة بنظم المعلومات فوراً 
الموظفين. [ ت ] .3.5.4 ازات الخاصة  ة استخدام االمت         يجب أن يتم تحديد ومراق

لمات المرور .3.6  إدارة 
تحديد الحد األدنى لطول هذه  .3.6.1 اسة صارمة لكلمة المرور  يجب على اإلدارات تحديد س

ار الكلمات ،الكلمة عة اخت اإلضافة إلى وجود إرشادات توضح  ،مدة استخدام الكلمة ،طب
ارها. [ ت ] ة اخت   ف

لمات المرور بين الموظفين أو إفشاء سرتها إال عند الضرورة .3.6.2 ة  ن هذا يزد أل ؛منع مشار
ة انتهاك أمن المعلوماتم عض  ،ن احتمال لمات المرور في  ة  ان البد من مشار وٕاذا 

ان فالبد من أخذ اإلذن المسب من إدا اإلضافة إلى أنه يجب األح رة أمن المعلومات 
ل دور و تغيي ش لمة المرور البد من تغييرها فوراً رها  ة         . عند انتهاء الحاجة لمشار

 [  ] [ ت ]
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لمات المرور جبو  ،حمايتهالمات المرور يجب عند تخزن  .3.6.3 انتقالها خالل  عند تشفير 
ة التشفير  ،وسائل اتصال غير موثوقة  ييجب تطبوفي حال عدم القدرة على تطبي تقن

م     . مستو مقبولوالوصول بها إلى لمخاطر لللحد من تعرض نظم المعلومات وسائل تح
 [ ت ]

ح التشفير وأ المرورلمات التقا  نموظفيالحظر على  .3.6.4 ة مفات ة أخر لمراق ، أو أ آل
ن أن الوصول م ه. الوصولإلى  تؤد، والتي   [  ]  غير المصرح 

لمات ر يجب تغيي .3.6.5 ع  ة المرورجم أل نظام من نظم المعلومات عند تشغيله  االفتراض
ل رسمي. ش  [  ] [ ت ]  واستخدامه 

لمات المرور فوراً  .3.6.6 أنها مخترقة يجب تغير  ه  من أجل  للفنيينالكشف عنها أو عند  ،إذا اشت
انة والدعم.   [  ] [ ت ]    الص

ةالوصول  .3.7  إلى الش
قة من دائرة أمن المعلومات مع  .3.7.1 موافقة مس حظر إضافة أ قسم أل نظام معلومات إال 

  ]مستو مناسب من أمن المعلومات. [تمراعاة المحافظة على 
 توثي األحداث .3.8

اسة ذات عالقة بتوثي دياإلدارات تحديجب على  .3.8.1 عة سجيل أنشطة نظم المعلومات وت س التا
اجات العمل وفقاً  لها انات. وتصنيف ،الحت  [ م ] [ ت ] الب

هأ  .3.8.2 ة عند الرجوع إل اف حتو على معلومات  لمراجعة مستو  توثي لألحداث يجب أن 
ة أمن النظام   . [ ت ]فعال
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أداة لمراجعة  استعمالهامع تتناسب لفترة  التوثي سجالتاالحتفا يجب  .3.8.3
جب مراعاة أن تكون هذه السجال، األحداث حيث و ن تعديلها، ت مؤمنة  م ال 
ن  م . [ ت ] من قبل األشخاص المخوليناالطالع عليها و  فق

  يجب عدم توثي أ معلومات غير ضرورة. [ ت ] .3.8.4
قات وأنظمة  .3.8.5 التطب ل دور خاصة المتعلقة  ش يجب مراجعة سجالت التوثي 

قها وعمل تقرر عنها. [ م ]  ،التشغيل ة يجب توث وعند الشك بوجود ثغرة أمن
 [ ت ] [  ]

ع أنظمة المعلومات. [ ت ] .3.8.6 التوقيت بين جم ون هناك تزامن    يجب أن 
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 أمن المعلومات .4
ة .4.1 انات  خصوص  الب

ن أن تمس  .4.1.1 م ال يجوز الكشف عن المعلومات المتعلقة بنظم المعلومات التي 
ستخدمين أو أ أطراف أخر إال على أساس مبدأ الحاجة أمن تلك النظم للم

ا المعلومات. [ ت ]إللمعرفة و  ذن مسب من إدارة تكنولوج
يجب على الموظفين عدم اإلفصاح أل شخص عن أ معلومات تتعل  .4.1.2

األفراد أو األقسام أو الطرق المحددة المستخدمة لمعرفة نقا الضعف لنظام 
سبب الجرائم أو التجاوزات معين أو أ أنظمة خاصة ق د تعرضت لإلتالف 

تحملون مس استثناء أولئك الذين يتعاملون مع الحدث و ة  ة األمن ؤ الحاسو ول
التحقي بتلك الجرائم. [  ]  لتلك األنظمة أو المحققين المخولين 

عة  .4.1.3 فصحوا لألشخاص غير المصرح لهم عن طب يجب على الموظفين أن ال 
ة المستخدمة أو الطرق التي تنفذ وموقع أنظمة المعل ومات وال عن أنظمة الرقا

  بها. [  ]   
عيجب  .4.1.4 فاً تصنف  التيالمعلومات  تشفير جم  [  ] [ ت ] .خاصاً  تصن
افة .4.1.5 أمن أنظمة المعلومات  وعدم االقتصار  ،يجب على اإلدارات االلتزام 

  ][ ت ][ م ] على تخزن ونقل ومعالجة وٕاتالف المعلومات المصنفة. [ 
ة للموظفين. .4.1.6 انات الشخص ة عند التعامل مع الب       يجب مراعاة الخصوص

 [  ][ ت ][ م ]
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اطي .4.2  النسخ االحت

ل دور  .4.2.1 ش اطي واالسترداد على أن تفحص  ات النسخ االحت يجب توثي آل
م. [ ت ] ل سل ش   وتنفذ 

اطييجب أن يتم تنفيذ  .4.2.2   ت ]. [ على فترات منتظمة النسخ االحت
اطييجب أن يتم مراجعة نشاطات  .4.2.3 ل منتظم. [ ت ] النسخ االحت   ش
عيد عن موقع النظام على أن  .4.2.4 ان  اطي في م يجب حف نسخ النسخ االحت

ل جيد ش ة  اطي  ،تكون محم ما أن الوسائل المستخدمة في النسخ االحت
ة من األشخاص غير المصرح لهم في  أثناء النقل يجب أن تكون محم

  ]ل أو االستخدام الخاطئ أو اإلتالف. [ تالوصو 
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قات .5  أمن التطب
قات .5.1 انة التطب ر وص  تطو

ة وتنفيذ التدابير  .5.1.1 قات امتالك الخط األمن ر التطب يجب على فر تطو
ة ر وفقاً  ،األمن ة للنظام قيد التطو ة للنظام.  والضوا المناس ات األمن للمتطل
 [ ت ]

م على أن تقيد وف معاير  .5.1.2 ل سل ش قات  يجب أن تصان الوثائ وقوائم التطب
  الحاجة للمعرفة. [ ت ]

ة قبل تنفيذها. [ ت ] .5.1.3 ة األمن  يجب مراجعة وفحص وسائل الرقا
ة  .5.1.4 ة مالئمة مثل آل قات في ظل ضوا أمن يجب الحفا على سالمة التطب

ر  م في اإلصدار والفصل بين بيئات التطو ار والتشغيل. [ ت ]التح   واالخت
انات إال للضرورة.  .5.1.5 الوصول إلى الب ر التطبي   [ ت ]  ال يجب السماح لفر تطو

 
م بها. .5.2  إدارة اإلعدادات والتح

ة التغيير .5.2.1 ات رقا   لطلب وقبول التغيير في البرنامج أو النظام. [ ت ] ،يجب توثي آل
ار التغيرات الواقعة على  .5.2.2 عين االعت ةيجب األخذ  ة الحال ة األمن ات الحما   [ ت ] .آل
ة يجب .5.2.3 ة. مراق ات الحاسو ع المعدات والبرمج يب جم  [ ت ] ومراجعة تر
ش .5.2.4 الغ الفر  ة و يجب أن تكفل اإلدارات إ أثر التغييرات األمن استخدام ل رسمي 

 نظم المعلومات. [ ت ] [  ]
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ات و  أمن االتصال .6  الش
ة  .6.1 ة الحما  ش

نمنع نشر  .6.1.1 ة. وٕاعدادات أنظمة عناو ة دون موافقة الجهة المعن ة الداخل   [ ت ] الش
ة  .6.1.2 ة يجب حما ات الداخل ع الش ة مع المتصلةجم وم ش ة عامة ةح ل  أو ش ش أخر 

ح.   [ ت ] صح
ة  .6.1.3 عد  فعالةيجب أن تكون التدابير األمن ه عن  النظم  إلىلمنع الوصول غير المصرح 

انات.   [ ت ] والب
أ  .6.1.4 ة   ة خارج أ ش ة من االتصال  ة الداخل الش منع الموظفون الموصولة أجهزتهم 

موافقة الجهة المختصة. [  ] ال إال   ل من األش   ش
ة الإلى  ه علومات غير مصرحملموظفين ر أ جهاز نظم لال يجوز  .6.1.5 ومالش دون ة ح

 الحصول على موافقة الجهة المختصة. [  ]
. [ ت ]يجب أن يتم  .6.1.6 ل دور ش   مراجعة إعدادات وٕادارة أنظمة االتصال والمعلومات 
ة أخر على اليجب أ .6.1.7 ة االتصال مع أ ش ة لطرفي االتصال. ال تؤثر عمل معايير األمن

  ][ت
ومة من دون  .6.1.8 ة للح ة الداخل الش ة للموظفين  ة الخاصة المملو منع توصيل الموارد الحاسو

اتإذن مسب من دائرة أمن ا ة  ،لش معايير وتكفل اإلدارات استخدام هذه الموارد الشخص
قة ل اسةمطا ا المعلومات أمن س   . [  ]تكنولوج

فاً يجب  .6.1.9 نقلها من خالل اتصال خارجي غير عند  خاصاً  تشفير المعلومات المصنفة تصن
  [ ت ] [  ] .آمن
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فاً يجب  .6.1.10 ة دعالي السرة عند نقلها  تشفير المعلومات المصنفة تصن اخل الش
ة  ا المحل اسة أمن تكنولوج ة التشفير متوافقة مع س على أن تكون آل

  [ ت ] [  ] .المعلومات
  

 أمن اإلنترنت .6.2
ع يجب أن تكون  .6.2.1 زطرق جم  ةالوصول إلى اإلنترنت إما عن طر مر

ات اإلنترنت أو ل ة اإلنترنت الخاصةمن خالل بوا شى مع اما يتمالدائرة  بوا
ناً المعايير  ون هذا مم ة. في الظروف التي ال  النظر إلى طرقة األمن ، أو 

نظر في السماح لإلدارات الوصول إلى اإلنترنت من خالل ياالستخدام، قد 
ةمع وجود أجهزة قائمة بذاتها، شرطة أن تكون هناك موافقة،  ة  آل مناس

ة.   [ ت ]للرقا
غي  .6.2.2 عض المواقع غير  حجبمن  الفائدةاإلدارات أن تنظر في على ين

العمل عني . الخاصة  عض المواقع ال  ار أن عدم فلترة  عين االعت مع األخذ 
 [ م ] [ ت ] [  ] .السماح للموظف بتصفح تلك المواقع

است حوضييجب أن  .6.2.3 االستخدام المقبول ما يتعل ف هل قسم للمستخدمين س
 [م] إلنترنت.ل

ع البرامج والملفات التي تم تحميلها من من  والتحق فحصال يتميجب أن  .6.2.4 جم
ة اإلنترنت  ات المضادة للفيروسات. استخدامش   [ ت ] [  ] البرمج

ن أ برنامج تم لموظفين تنفيذ ال يجوز ل .6.2.5 ة اإلنترنت ما لم  تحميله من ش
ه  . [  ]من مصدر موثوق 
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د اإللكتروني  .6.3  أمن البر
استها  .6.3.1 ل إدارة أن توضح س ما يتعل يجب على  ل واضح ف ش للموظفين 

  [ م ] .االستخدام المقبول للبرد االلكتروني
ة للتسجيل واالحتفا وحذف ؤ يجب على مس .6.3.2 ة منهج ولي األنظمة إنشاء عمل

  رسائل البرد االلكتروني والسجالت المرفقة بها. [ ت ]
يجب فحص الرسائل الصادرة والواردة للبرد االلكتروني من الفيروسات وأ  .6.3.3

  ملفات مشبوهة.  [ ت ] [  ]
ة من  .6.3.4 وم ة أو التي تحتو على المواقع الح ن البرد الداخل ة عناو يجب حما

ه. [ ت ]   التعديل أو الوصول غير المصرح 
حتو على معلومات سر  .6.3.5 ة عبر نظام يجب نقل البرد االلكتروني الذ 

ه من مس ه ومصدق عل جب ؤ معلوماتي مصرح  ما و ومي.  ول األمن الح
فاً  حتو على معلومات مصنفة تصن عالي  نقل البرد االلكتروني الذ 

ما هو موضح في   . [  ]6.1.10السرة 
ه  .6.3.6 من مصادر  المرسلة رسائل البرد اإللكترونيمنع فتح أو إعادة توج

 . [  ]مشبوهة
 

ة ضد فيروسات الكمبيوتر  .6.4 فراتالحما  الخبيثة والش
ات المضادة للفيروسات مفعلة دائماً  .6.4.1 ع الخوادم  يجب أن تكون البرمج على جم

ة ة المحل ضاً  ،واألجهزة في الش عد  وأ على األجهزة التي تتصل عن 
[ ة. [ت] [ ة الداخل وم ة الح  الش
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ة أنظمة المعلوماتعلى يجب  .6.4.2 لخاصة بها من الفيروسات ا اإلدارات حما
فرات الخبيثة ل دور  ،والش ش جب تحديث برامج مضادات الفيروسات  ما و

ان ذلك ضروراً  لما    . [ ت ] [  ]و
عد األصل إال  ةدر مجهولامصالوسائ التخزن والملفات من منع استخدام  .6.4.3

فرات فحصها فها من الفيروسات والش   [  ] الخبيثة. وتنظ
ة أو تشغيل أو نسخ أو نشر  .6.4.4 تا فيروسات الكمبيوتر أو منع المستخدمون من 

فرات   [  ] الخبيثة. الش
ة أجهزة  أن تنفذ اإلدارات يجب على .6.4.5 ة لحما ة التصال االتدابير مناس السلك

ةأو  فراتفيروسات ال منالمتنقلة  األجهزة الحاسو  [ ت ] [  ] الخبيثة. والش
  

ات وم .6.5 حإدارة البرمج  لفات التصح
ات يجب فق تشغيل .6.5.1 اتأ علىموثوقة المصدر  البرمج  .جهزة الكمبيوتر والش

[  ]  
ة منع تشغيل البرامج غير المصرح بها على أنظمة ال .6.5.2 وم دون معلومات الح

  [ ت ] [  ] .ول الدائرةؤ إذن مسب من مس
ة أنظمة المعلومات من نقا الضعف المعروفة عن على يجب  .6.5.3 اإلدارات حما

ة  أنظمة  منتجات مزود من بها الموصىطر تطبي أحدث الرقع األمن
ة. ةالمعلومات أو تنفيذ تدابير أمن ض  [ ت ] [  ] تعو

ار قبل تطبي  .6.5.4 م للمخاطر وعمل اخت حاتيجب إجراء تقي  ،نظم األمان تصح
ة وغير المرغوب بها على أنظمة المعلوماتلتقليل اآلثار الس  [ ت ] [  ] .لب
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ة ال أمن .6.6   ةالسلكالش
ة المتصلة  .6.6.1 ات الالسلك م في الش ة والتح يجب على اإلدارات توثي ومراق

ة. [ ت ] ومة الداخل ة الح   ش
ةاع تِّ ايجب  .6.6.2 م الضوا األمن م التشفير استخدوا ،الدخول توثية من السل

انات  ة الب ة  المنقولةلحما ات الالسلك ة المتصلةعبر الش ومة ا مع ش لح
ة.   [ ت ] [  ] الداخل
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م .7 ة تقي  وتدقي المخاطر األمن
ة .7.1 م المخاطر األمن  تقي

ل  .7.1.1 قات مرة واحدة  ة لنظم المعلومات والتطب م المخاطر األمن يجب أن يتم تقي
ة إعلى أن يتم  ،عامين على األقل م المخاطر األمن قبل التحسينات نجاز تقي
س قات.والتغييرات الرئ طة بتلك النظم والتطب   [ ت ]  ة المرت

ات المستخدمةيجب أن  .7.1.2 ة  ون استعمال البرمج م المخاطر األمن لتحليل تقي
 [ ت ] .مقيدة ومضبوطة

 
 التدقي األمني .7.2

م نظم المعلومات دوراً  .7.2.1 من قبل مدققين من طرف مستقل  يجب أن يتم تقي
ه وذلك لتحديد الحد األدنى من الضوا الالزمة لتقليل المخاطر  ،وموثوق 

ة إلى مستو مقبول   [ ت ] .األمن
ل  .7.2.2 ش ات والحاسوب  اسات أمن الش يجب أن يتم مراجعة مد االمتثال لس

  [ ت ] .دور 
ات المستخدمةيجب أن يتم تقييد و  .7.2.3 تحليل التدقي ل ض استعمال البرمج

 األمني. [ ت ]
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ة .8   إدارة األحداث األمن
ة .8.1 ةاألحداث  مراق  األمن

ة لتحديد الحوادث ومراقبتها بهدف احتواء ومنع  .8.1.1 يجب على اإلدارات إنشاء آل
ة. [ م ]   الحوادث األمن

لدعم األخر محفوظة يجب أن تكفل اإلدارات أن سجالت النظام ومعلومات ا .8.1.2
ات و  . [ ت ]لغرض إث ة فق ع الحوادث األمن  تت

 
ة .8.2 ة للحوادث األمن  االستجا

ةتوث وتحأن تنشئ و  اإلداراتيجب على  .8.2.1  ف خطوات معالجة الحوادث األمن
عة لها. [ ت ]      ألنظمة المعلومات التا

 . ة الموثقةدث األمنواالحمعالجة  اع خطواتتِّ امعرفة و  نيالموظف يجب على .8.2.2
  [ م ]

الغ يجب  .8.2.3 ع عن  فوراً اإل اتجم ة أو أنظمة البرمج  ، والتحذيراتأعطال الش
ه والتنبيهات ومناط الضعف  ه ذلكبها ألمن المعلوماتالمشت  ،، وما شا

الت ة المحتملة ومش إلجراءات التعامل  ، إلى الطرف المسؤول وفقاً أمن الش
ة. [ ت ] [  ]مع    األحداث األمن

لخطوات  وجود احتمال اختراق النظام وفقاً يجب إجراء خطوات فورة في حالة  .8.2.4
ة الموثقة   [ ت ] .معالجة الحوادث األمن
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ة)  صورتها األول انة الدراسة    (است
 

  
  ......................................المحترم/ة ،،،،األخ الكرم/األخت الكرمة: 

عد،، ة و ة طي   تح
حث علمي انة    الموضوع: تعبئة است

عنوان:  احث بإجراء دراسة  ممارسة العاملين في حقل المعلومات "قوم ال
ز األمن المعلوماتي ات المهنة ودورها في تعز وذلك للحصول على درجة " ألخالق

ا وجامعة األقصى  اسة للدراسات العل ة اإلدارة والس م الماجستير من البرنامج المشترك بين أكاد
ادة واإلدارة. –غزة    تخصص الق

انة للتكرم من  م هذه االست ضع بين أيد احث أن  ة الموضوع، فإنه َُسر ال وألهم
المساعدة في إتمام هذه الدراسة  ة عن األسئلة التي تتضمنها هذه حضرتكم  عن طر اإلجا

ة أمًال في الوصول إلى معلومات أفضل لموضوع  م الدقة والموضوع انة، راجين من االست
قى سرة ولن تستخدم سو  انات التي سيتم الحصول عليها ست دين لكم أن الب الدراسة، مؤ

حث العلمي.   ألغراض ال
ن ومثمنين حسن استجابتكم   ،،،،،، شاكر

احث:    أشرف فهمي مشتهىال

      
  
  

برنامج الدراسات العليا المشترك بين 
أكاديمية اإلدارة والسياسة العليا وجامعة 

  األقصى بغزة
  تخصص القيادة واإلدارة
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ة انات الشخص   أوًال: الب
الوروس  (    ) دبلوم متوس فأقل  /) المؤهل العلمي1  (     )  

توراه  (    ) ماجستير   (     ) د

  سنوات 10أقل من  - 5(     ) من   سنوات 5(    ) أقل من   /) سنوات الخدمة2
  سنة 15أكثر من (     )   سنة 15أقل من  -  10 (    ) من

في3 س قسم   /) المسمى الوظ يل، مدير، رئ فة إدارة فق (و ة) وأ(    ) وظ   شع
ة فق  (    فة فن انات)) وظ ات، مهندس قواعد ب انات، مبرمج، مهندس ش   (مدخل ب

ة معاً  فة إدارة وفن   (    ) وظ

ر  /) الجنس4     (    ) أنثى         (    ) ذ
الحاصل عليها ) عدد الدورات 5

ــــــــ(    ) ال يوج  /في مجال الحاسوب ـــ ـــ   ، ثالث دورات، (     ) دورتان، (    ) دورة واحدةد، (    ) ــ
  فأكثر خمس دورات (    )أرع دورات، )     (

) عدد الدورات الحاصل عليها 6
ــــــــ(    ) ال يوج  /الحاسوب أمنفي مجال  ـــ ـــ   ، ثالث دورات، (     ) دورتان، (    ) واحدةدورة د، (    ) ــ

  فأكثر خمس دورات (    )أرع دورات، )     (

  (    ) ورقي وٕالكتروني معاً   (    ) إلكتروني فق   (    ) ورقي فق  /) مجال العمل المعلوماتي7
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اً    محاور الدراسة: ثان
ات المهنة(األول:  المحور     )أخالق

اتأوًال:  ة البرمج ة : حما عها الموظفون في سبيل توفير الحما عرفها يت ارة عن اإلجراءات التي يجب أن  وهي ع
المؤسسة   .الالزمة لُنُظم المعلومات الخاصة 

  1  2  3  4  5  الرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
مواف   الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  م

معارض   معارض  ال أعلم  مواف  شدة
  شدة

ات  1 ة البرمج أساليب حما ة  اف            .لد معرفة 
ات عمل جاهداً أ   2 ة البرمج ر قدراتي في حما             .على تطو
ة   3 اتتحرص اإلدارة على توع ة البرمج             .القائمين على حما
ات النافذة واألنظمة القوانين اإللمام على حرصأ  4 ة البرمج             .في حما
ات  مع تعاون يتم ال  5 ة البرمج حما ما يتعل  ةالزمالء ف ة مهن             وموضوع
ام عن االمتناعيتم   6  تضارب نشوء إلى يؤد أن شأنه من نشا أ الق

قي ات محتمل أو ظاهر  أو حق             .في البرمج
قة عالقات إقامة تفاديتم   7 ة مع وث ل مصالحها تعتمد جهات خارج  ش

ة على نظام المعلومات. المؤسسة قرارات على أساسي             المبن
            ).E-Mailالتعامل مع مرفقات البرد اإللكتروني (يوجد حرص في   8
 تحتو  قد والتي الواردة الرسائل إرسال إعادة عدميوجد حرص شديد   9

            ).Spywareمرفقات ضارة ( على
أمن ُنُظم المعلومات فرفي المؤسسة يوجد   10             .مختص 

ًا:ث فات المعلومات المختلفة الُمستخدمة في المؤسسة، وما هي : الكشف عن المعلومات ان وهي المعرفة بتصن
عة في  تها.إجراءات األمان الُمت   الحفا على سر

  1  2  3  4  5  الرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
مواف   الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  م

معارض   معارض  ال أعلم  مواف  شدة
  شدة

            المعلومات في المؤسسة.يوجد تصنيف واضح لدرجات سرة   1
المعلومات التي   2 ن اإلفصاح عنها.لد المعرفة التامة              ُم
ماتهم اإلدارة توجيهات بتنفيذ أتقيد  3 في الكشف  اإلدار  التسلسل وف وتعل

            .عن المعلومات
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  1  2  3  4  5  الرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
مواف   الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  م

معارض   معارض  ال أعلم  مواف  شدة
  شدة

            .نحو سرة المعلومات داخل المؤسسة أسعى جاهداً   4
المعلومات التي يتوجب الكشف عنها   5 الغ الموظفين في المؤسسة  يتم إ

            .السرة والمعلومات
ة المعلومات إفشاء لمؤسسة نحوفي ايوجد حرص شديد   6  والوثائ الرسم

            .للغير والمستندات
 مداخلة أو تصرح أو تعلي أ اإلدالء عن االمتناعتلتزم المؤسسة   7

ع تتعل             .الدراسة قيد زالت ما مواض
ل اإلفصاحيتم   8 ة المعلومات عن ودقي امل ش  تستوجب التي الرسم

م عنها اإلفصاح فة ح             .الوظ
ة مستمرة من قبل اإلدارة المختصة للموظفين في إجراءات األمان  9  توجد توع

عة في المؤسسة             .الُمت
ة واضحة للحفا على وسائل التخزن التي تحتو على المعلومات   10 توجد آل

ة). ة واإللكترون             السرة (الورق
ة).  11 ة واإللكترون             توجد طرقة آمنة للتخلص من المعلومات السرة (الورق

ة:  ر ة الف عة في الحفا على معلومات وأسرار المؤسسة أو الجهات التي ثالثًا: الملك ة الُمت وهي الممارسة العمل
المؤسسة على حد سواء.   لها عالقة 

  1  2  3  4  5  الرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
مواف   الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  م

معارض   معارض  ال أعلم  مواف  شدة
  شدة

افي للموظفين   1 رةيوجد وعي  ة الف             .حقوق الملك
ح   2 ة صارمة  رة مخترقييتم اتخاذ إجراءات قانون ة الف             .الملك
ة فعالة للمحافظة على جهود اآلخرن المختلفة  3             .توجد رقا
. أ ممارسة عدم تضمن وآمنة جيدة عمل ظروف تتوفر  4 ر             اختراق ف
افي من قبل المؤسسة لحقوق   5 ة اليوجد احترام  الجهات الخاصة ملك

            المختلفة ذات المصالح معها.
ض الموافقات على الحصول يجب  6  واألنظمة للقوانين وفقاً  الالزم والتفو

رةأمن  العالقة ذات النافذة ة الف             .جل الحفا على الملك
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ة المعلومات الخاصة : (األمن القومي المعلوماتي): الثاني المحور بها، والحفا على هو قدرة المؤسسة على حما
ات االختراق اإللكتروني ة مثل عمل افحة األنشطة المضادة، والتي تتمثل في الجرائم اإللكترون تها وم   .سر

  1  2  3  4  5  الرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
مواف   الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  م

معارض   معارض  ال أعلم  مواف  شدة
  شدة

ة   1 اسة وسائل الحما ا لتطبي س يوجد دعم ومساندة من اإلدارة العل
ة ة والتقن             .الماد

ة لت  2 اف ة              .المعلوماتيلمسئولين في األمن د اوجد درا
            .من المعلوماتأفي المحافظة على  المؤسسةستعان بخبراء من خارج   3
ة التعامل مع المعلومات  4 ف اسة واضحة في  للحفا على  توجد س

            أمنها.
صمة   5 ع،  صمة اإلص صمة العين،  ة ( تتوفر الكاشفات البيولوج

            لألشخاص المصرح لهم. الدخول لنظام المعلوماتالخاصة الصوت) 
طاقات الممغنطة  6 استخدام ال ة النظام من أ تسلل              .تتوفر وسائل لحما
في منع محاوالت االختراق ) Firewalls(تستخدم برامج الجدران النارة   7

            للنظام.
ونات النظام ت  8 ة م عة في حما وجد مراجعة دورة إلجراءات األمان المت

ة  ةالماد             .)Hardware & Software( والبرمج
اس مد االستعداد نحو صد أ محاولة   9 يتم تنفيذ مناورات دورة لق

            الختراق نظام المعلومات.
اً ت  10 ونات النظام تحس انة دورة لم            .ماد أو برمجي أل خلل وجد ص
ات للحفا على   11            المعلومات.من أيتم استخدام أحدث األجهزة والتقن
عة في   12 الذنب في حال تجاوزك إلحد إجراءات األمان الُمت تشعر 

            المؤسسة على الرغم من عدم معرفتك بتلك اإلجراءات.
عة   13 اسة المت أمن المعلومات مع عدم معرفتك بها.ُعتبر عملك أخالقي (من وجهة نظرك) عند مخالفتك للس             في المؤسسة المتعلقة 

  
  وتقبلوا فائق االحترام والتقدير

 الباحث
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انة يْ مِ ِّ ُمحَ  أسماء قائمة  راسةالد است
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انة يْ مِ ِّ قائمة أسماء ُمحَ (   )االست
  

  التخصص - المسمى   جهة العمل  االسم  م
ة  أ.د. ماجد الفرا  1 س الجامعة للش  الجامعة اإلسالم   ون اإلدارةؤ نائب رئ
ة اإلدارة   د. محمد المدهون   2 م اسةأكاد اسة  والس ة اإلدارة والس م س أكاد   رئ
م الهابيل  3 ة  د. وس   أستاذ مشارك في قسم إدارة األعمال  الجامعة اإلسالم
ايل   جامعة فلسطين  د. ناجي الظاظا  4 ا المو   -أستاذ مساعد في تكنولوج

ا المعلومات س ة تكنولوج ل   قاً اعميد 
  - أمن المعلومات  أستاذ مساعد في  جامعة فلسطين  د. حسن قنوع  5

ات  س قسم هندسة البرمج   رئ
ة المعلومات   جامعة األقصى  د. تامر فطاير  6   -أستاذ مساعد في أمن وحما

س قسم الجودة   رئ
س للش  جامعة األقصى  د. رائد الحجار  7 ةؤ مساعد نائب الرئ م   ون األكاد
ة  8 اسة  د. أحمد الواد ة اإلدارة والس م مي  أكاد   النائب األكاد
من األشقر  9   أستاذ مساعد في المناهج وطرق التدرس  جامعة األقصى  د. أ
ر  ديوان الموظفين العام  د. نبيل اللوح  10   مدير عام اإلدارة العامة للتدرب والتطو
اسة  د. محمود الشنطي  11 ة اإلدارة والس م ة لش  أكاد م س األكاد م المستمرؤ نائب رئ   ون التعل
اد األغا  12 ة  د. إ ا الوسائ المتعددة  الجامعة اإلسالم س قسم تكنولوج   رئ
ة  د. هشام المغار   13 ة العودة األمن ة العودة  ل ل   عميد 
م حبيب  14 ة الرا (الشرطة)  د. إبراه مي  ل   النائب األكاد
ة  م. غسان المصر   15 ات  وزارة المال   مدير دائرة الش
ة  م. رامي لبد  16 ا المعلومات  مدير  وزارة الخارج عام إدارة الحاسوب وتكنولوج

  مختص في أمن المعلومات - 
ة  م. جالل مرزوق   17 ة ؤ مدير الش  وزارة الخارج    –ون القنصل

  مختص في أمن المعلومات
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ِِّمين مالحظات ان على الُمَح  ةاالست



انةعلى اين مِ ِّ حَ المُ  ): مالحظات4ملح رقم (  الست
  

ات المهنة(األول:  المحور   )أخالق
اتأوًال:  ة البرمج المؤسسة: حما ة الالزمة لُنُظم المعلومات الخاصة  عها الموظفون في سبيل توفير الحما عرفها يت ارة عن اإلجراءات التي يجب أن    .وهي ع

  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  م
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ات.  1 ة البرمج أساليب حما ة  اف  لد معرفة 

تصار
 لالخ

حاجة
 لكن 

اسة
لة من

األسئ
يجاز  

إلى إ
حتاج 

ضها 
ن ع

ة لك
مناس

سئلة 
األ

  
اغة

ص
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اسب
من
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جة إل
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لة من
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اسة  

لة من
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اسة  
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اسب
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اسة

لة من
األسئ

 
اسب

من
  

اسة
لة من

األسئ
اسة  

لة من
األسئ

  

ات عمل جاهداً أ   2 ة البرمج ر قدراتي في حما اسب  .على تطو
من

اسب  
من

اسب  
من

اسب  
من

اسب  
من

اسب  
من

  

اتتحرص   3 ة البرمج ة القائمين على حما اسب  .اإلدارة على توع
من

اسب  
من

اسب  حذف  تعديل  
من

اسب  
من

  

ات النافذة واألنظمة القوانين اإللمام على حرصأ  4 ة البرمج اسب  .في حما
من

اسب  
من

اسب  
من

اسب  
من

اسب  
من

  تعديل  

ات  مع تعاون يتم ال  5 ة البرمج حما ما يتعل  ةالزمالء ف ة مهن اسب  وموضوع
من

اسب  
من

اسب  
من

اغة  
ص

اغة  
ص

اسب  
من

  

ام عن االمتناعيتم   6  تضارب نشوء إلى يؤد أن شأنه من نشا أ الق
قي ات محتمل أو ظاهر  أو حق اسب  .في البرمج

من
اسب  

من
اسب  

من
اغة  

ص
اغة  

ص
اسب  

من
  

قة عالقات إقامة تفاديتم   7 ة مع وث ل مصالحها تعتمد جهات خارج  ش
ة على نظام المعلومات. المؤسسة قرارات على أساسي اسب  المبن

من
اسب  

من
اسب  

من
اغة  

ص
اسب  

من
اسب  

من
  

اسب  ).E-Mailالتعامل مع مرفقات البرد اإللكتروني (يوجد حرص في   8
من

اسب  تعديل  
من

اغة  
ص

اسب  تعديل  
من

  

 تحتو  قد والتي الواردة الرسائل إرسال إعادة عدميوجد حرص شديد   9
اسب  ).Spywareمرفقات ضارة ( على

من
اسب  

من
اسب  

من
اغة  

ص
اغة  

ص
اسب  

من
  

أمن ُنُظم المعلومات فرفي المؤسسة يوجد   10 اسب  .مختص 
من

اسب  
من

اسب  
من

اسب  حذف  
من

اسب  
من

  



انةعلى اين مِ ِّ حَ المُ  ): مالحظات4ملح رقم (  الست
ًا:ث تها.: الكشف عن المعلومات ان عة في الحفا على سر فات المعلومات المختلفة الُمستخدمة في المؤسسة، وما هي إجراءات األمان الُمت   وهي المعرفة بتصن

  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  م
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  المعلومات في المؤسسة.يوجد تصنيف واضح لدرجات سرة   1

تصار
 لالخ

حاجة
 لكن 
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سئلة 

األ
اسة

من
اسة  

لة من
األسئ

  
اسب

من
  

اسة
لة من

األسئ
  

المعلومات التي   2 ن اإلفصاح عنها.لد المعرفة التامة  اغة  ُم
ص

اسب  
من

اغة  
ص

اسب  
من

اسب  
من

اسب  تعديل  
من

  

ماتهم اإلدارة توجيهات بتنفيذ أتقيد  3 في الكشف  اإلدار  التسلسل وف وتعل
اسب  .عن المعلومات

من
اسب  

من
اسب  

من
اسب  

من
اسب  

من
اسب  

من
اسب  

من
  

اسب  .نحو سرة المعلومات داخل المؤسسة أسعى جاهداً   4
من

اغة  
ص

اسب  
من

اسب  
من

اسب  
من

اسب  تعديل  
من

  

المعلومات التي يتوجب الكشف عنها   5 الغ الموظفين في المؤسسة  يتم إ
اسب  .والمعلومات السرة

من
اسب  

من
اسب  

من
اسب  تعديل  

من
اغة  تعديل  

ص
  

ة المعلومات إفشاء لمؤسسة نحوفي ايوجد حرص شديد   6  والوثائ الرسم
اسب  .للغير والمستندات

من
اسب  تعديل  تعديل  

من
اسب  

من
اغة  تعديل  

ص
  

 مداخلة أو تصرح أو تعلي أ اإلدالء عن االمتناعتلتزم المؤسسة   7
ع تتعل اسب  .الدراسة قيد زالت ما مواض

من
اسب  

من
اسب  

من
اسب  

من
اسب  

من
اسب  تعديل  

من
  

ل اإلفصاحيتم   8 ة المعلومات عن ودقي امل ش  تستوجب التي الرسم
م عنها اإلفصاح فة ح اسب  .الوظ

من
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من
اسب  

من
اسب  حذف  

من
اسب  

من
اسب  
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ة مستمرة من قبل اإلدارة المختصة للموظفين في إجراءات   9  األمانتوجد توع
عة في المؤسسة اسب  .الُمت
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ة واضحة للحفا على وسائل التخزن التي تحتو على المعلومات   10 توجد آل
ة). ة واإللكترون اسب  السرة (الورق

من
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من
اسب  تعديل  

من
اسب  تعديل  

من
  

ة).توجد طرقة آمنة   11 ة واإللكترون اسب  للتخلص من المعلومات السرة (الورق
من

اسب  
من

اسب  
من

اسب  تعديل  تعديل  تعديل  
من

  



انةعلى اين مِ ِّ حَ المُ  ): مالحظات4ملح رقم (  الست
ة:  ر ة الف المؤسسة على حد سواء.ثالثًا: الملك عة في الحفا على معلومات وأسرار المؤسسة أو الجهات التي لها عالقة  ة الُمت   وهي الممارسة العمل

  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  م

 الفرا
ماجد

أ.د. 
ن    دهو

د الم
 محم

د.
هابيل  

سم ال
د. و

ظاظا  
جي ال

د. نا
 قنوع  

حسن
د. 

طاير  
مر ف

د. تا
حجار  

رائد ال
د. 

وادة  
حمد ال

د. أ
ألشقر  

من ا
د. أ

 اللوح  
 نبيل

د.
شنطي  

مود ال
. مح

د
األغا  

 إاد 
د.

غار   
م الم

 هشا
د.

حبيب  
راهم 

د. إب
صر   

ن الم
 غسا

م.
ي لبد  

. رام
م

ق    رزو
الل م

م. ج
  

افي للموظفين   1 رةيوجد وعي  ة الف   .حقوق الملك
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اسة  
لة من

األسئ
  

ح   2 ة صارمة  رة مخترقييتم اتخاذ إجراءات قانون ة الف اسب  تعديل  .الملك
من

اغة  
ص

اسب  
من

  

ة فعالة للمحافظة على جهود اآلخرن المختلفة  3 اسب  تعديل  .توجد رقا
من

اسب  
من

اسب  
من

  

. أ ممارسة عدم تضمن وآمنة جيدة عمل ظروف تتوفر  4 ر اسب  تعديل  اختراق ف
من

اغة  
ص

  تعديل  

افي من قبل المؤسسة لحقوق   5 ة اليوجد احترام  الجهات ملك الخاصة 
اسب  تعديل  المختلفة ذات المصالح معها.

من
اغة  

ص
  تعديل  

ض الموافقات على الحصول يجب  6  واألنظمة للقوانين وفقاً  الالزم والتفو
رةأمن  العالقة ذات النافذة ة الف اغة  تعديل  .جل الحفا على الملك

ص
اسب  

من
  تعديل  

افحة األنشطة المضادة، والتي تتمثل في : (األمن القومي المعلوماتي): الثاني المحور تها وم ة المعلومات الخاصة بها، والحفا على سر هو قدرة المؤسسة على حما
ات االختراق اإللكتروني ة مثل عمل   .الجرائم اإللكترون

  ــــــرةالفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م
 الفرا
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د الم

 محم
د.

هابيل  
سم ال
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جي ال
د. نا
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راهم 
د. إب
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ن الم
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ي لبد  
. رام

م
  

جالل 
م. 

ق  رزو
م

  

ة   1 اسة وسائل الحما ا لتطبي س يوجد دعم ومساندة من اإلدارة العل
ة ة والتقن اسب  .الماد

من
اسب  

من
اسب  

من
اسب  

من
اسب  

من
اسب  

من
اسب  

من
اسب  

من
اسب  

من
اسب  

من
اسب  تعديل  

من
اسب  تعديل  

من
اسب  تعديل  

من
اسب  

من
  

ة لت  2 اف ة  اسب  .لمسئولين في األمن المعلوماتيد اوجد درا
من

اسب  
من

اسب  
من

اسب  
من

اغة  
ص

اسب  
من

اسب  
من

اسب  
من

اسب  
من

اسب  
من

اسب  
من

اسب  
من

اسب  
من

اسب  
من

اسب  
من

اسب  
من

اسب  
من
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  .من المعلوماتأفي المحافظة على  المؤسسةستعان بخبراء من خارج   3

ة لكن
مناس

سئلة 
األ

 
تصار
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لة من

األسئ
  

ة التعامل مع المعلومات  4 ف اسة واضحة في  للحفا على  توجد س
اسب  أمنها.

من
اسب  

من
اسب  

من
اسب  

من
اسب  

من
 

صمة   5 ع،  صمة اإلص صمة العين،  ة ( تتوفر الكاشفات البيولوج
اسب  الدخول لنظام المعلومات لألشخاص المصرح لهم.الخاصة الصوت) 

من
اسب  تعديل  

من
اسب  

من
اسب  

من
  

طاقات الممغنطة  6 استخدام ال ة النظام من أ تسلل  اسب  تعديل  تعديل  .تتوفر وسائل لحما
من

اسب  تعديل  
من

  

في منع محاوالت االختراق ) Firewalls(تستخدم برامج الجدران النارة   7
اسب  للنظام.

من
اسب  تعديل  

من
اسب  

من
اسب  

من
  

ونات النظام ت  8 ة م عة في حما وجد مراجعة دورة إلجراءات األمان المت
ة ة والبرمج اسب  .)Hardware & Software( الماد
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من
  

اس مد االستعداد نحو صد أ محاولة   9 يتم تنفيذ مناورات دورة لق
اسب  الختراق نظام المعلومات.
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من
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اً ت  10 ونات النظام تحس انة دورة لم اسب .ماد أو برمجي أل خلل وجد ص
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من
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ات للحفا على   11 اسب من المعلومات.أيتم استخدام أحدث األجهزة والتقن
من

اسب  تعديل  
من

اغة  
ص

اسب  
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عة في   12 الذنب في حال تجاوزك إلحد إجراءات األمان الُمت تشعر 
اسب  المؤسسة على الرغم من عدم معرفتك بتلك اإلجراءات.

من
اسب  تعديل  

من
اسب  تعديل  

من
  

عة   13 اسة المت أمن المعلومات مع ُعتبر عملك أخالقي (من وجهة نظرك) عند مخالفتك للس اسب  تعديل  تعديل  تعديل  عدم معرفتك بها.في المؤسسة المتعلقة 
من

اسب  
من

  

ة م نها انة نتيجة تح   االست
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صورتها   انة الدراسة  ة(است  )النهائ
 

  
  

  المحترم/ة ،،،، ......................................األخ الكرم/األخت الكرمة: 
اته ر م ورحمته تعالى و   ،،،السالم عل

حث علمي انة    الموضوع: تعبئة است
عنوان: " احث بإجراء دراسة  ات قوم ال ممارسة العاملين في حقل المعلومات ألخالق

ز األمن المعلوماتي ة واألمن الوطني  – المهنة ودورها في تعز دراسة حالة/ وزارة الداخل
قطاع غزة)"  وذلك للحصول على درجة الماجستير من البرنامج المشترك بين (الش المدني 

غزة  ا وجامعة األقصى  اسة للدراسات العل ة اإلدارة والس م ادة واإلدارة. –أكاد   تخصص الق
ضع بين أي احث أن  ة الموضوع، فإنه َُسر ال انة للتكرم من حضرتكم وألهم م هذه االست د

انة،  ة عن األسئلة التي تتضمنها هذه االست المساعدة في إتمام هذه الدراسة عن طر اإلجا
ة أمًال في الوصول إلى معلومات أفضل لموضوع الدراسة،  م الدقة والموضوع راجين من

قى سرة  انات التي سيتم الحصول عليها ست دين لكم أن الب ولن تستخدم سو ألغراض مؤ
حث العلمي.   ال

ن ومثمنين حسن استجابتكم ،،،،،،   شاكر
م    احث: أخو   أشرف فهمي مشتهىال

  

  
ا المشترك بين   برنامج الدراسات العل

غزة ا وجامعة األقصى  اسة العل ة اإلدارة والس م   أكاد
ادة واإلدارة   تخصص الق
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ة انات الشخص   أوًال: الب
ر          ) الجنس/1     (    ) أنثى (    ) ذ

الوروس  (    ) دبلوم متوس فأقل  /) المؤهل العلمي2  (     )  
توراه(     )   (    ) ماجستير   د

  سنوات 10أقل من  - 5(     ) من   سنوات 5(    ) أقل من   ) عدد سنوات الخدمة/3
  سنة فأكثر 15(     ) من   سنة 15أقل من  -  10(    ) من 

في/4 يل، مدير،  ) المسمى الوظ فة إدارة فق (و ة) نائب مدير، (    ) وظ س قسم أو شع   رئ
ة فق (مُ  فة فن انات)ل دخِ (    ) وظ ات، مهندس قواعد ب انات، مبرمج، مهندس ش   ب

ة معاً  فة إدارة وفن   (    ) وظ
  
) عدد الدورات الحاصل عليها 5

  في مجال الحاسوب/
  (    ) ال يوجــد، (    ) دورة واحدة، (    ) دورتان، (     ) ثالث دورات، 

  (    ) أرع دورات، (    ) خمس دورات فأكثر
  
) عدد الدورات الحاصل عليها 6

  الحاسوب/ أمنفي مجال 
  (    ) ال يوجــد، (    ) دورة واحدة، (    ) دورتان، (     ) ثالث دورات، 

  (    ) أرع دورات، (    ) خمس دورات فأكثر

المعلومات/7 ة التعامل  ف ًا فق  )  ًا فق   (    ) ورق ًا   (    ) إلكترون ًا معاً (    ) ورق   وٕالكترون
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اً  انة: ثان   محاور االست
انة/   إرشادات لتعبئة االست

ه،  المحور الموجودة ف طة  ل محور توجد عدة فقرات مرت انة من عدة محاور، تحت  تتكون االست
ل فقرة بتمعن ومن ثم وضع إشارة ( م قراءة  ع الذ يتواف مع إجابتك Xنرجو من ل ) في المر أمام 

  فقرة.
 ُنُظم أمن مختص فر المؤسسة في يوجدسبيل المثال، في الفقرة األولى من المحور األول (على 

ة المعلومات نت تعتقد أن هذا الفر موجود في المؤسسة التي تعمل بها (وهي وزارة الداخل )، إذا 
نت تعتقد أن هذاXواألمن الوطني)، حينها ضع إشارة ( شدة)، أما إذا  الفر  ) في خانة (مواف 

ان هذا الفر Xغير موجود، ضع إشارة ( َم إذا  نت ال تعلم ف شدة)، أما إذا  ) في خانة (معارض 
  ) في خانة (ال أعلم).Xموجود أم ال، ضع (

  
ات المهنة)     المحور األول: (أخالق

ات ة البرمج عها الموظفون في سبيل  :أوًال: حما ارة عن اإلجراءات التي يجب أن يت ة الالزمة وهي ع توفير الحما
المؤسسة.   لُنُظم المعلومات الخاصة 

مواف   ـــــــــــرةـــالفق  م
معارض   معارض  ال أعلم  مواف  شدة

  شدة
أمن ُنُظم المعلومات.  1            يوجد في المؤسسة فر مختص 
ات.  2 ة البرمج أساليب حما ة  اف             تتوفر لد معرفة 
ات.أعمل جاهدًا على   3 ة البرمج ر قدراتي في حما             تطو
ات من خالل   4 ة البرمج ة القائمين على حما تحرص اإلدارة على توع

            ورش العمل). –الدورات  –األنشطة المختلفة مثل (النشرات 
اسات اإللمام على أحرص  5 ات. النافذة الس ة البرمج             في حما
ات  مع أتعاون   6 ة البرمج حما ما يتعل  ةالزمالء ف ة مهن             .وموضوع
ام أمتنع عن  7 قي تضارب نشوء إلى يؤد أن شأنه من نشا أ الق  حق

ات. محتمل أو ظاهر  أو             في البرمج
قة عالقات إقامة أتفاد  8 ة مع وث ل مصالحها تعتمد جهات خارج  ش

ة  قرارات على أساسي             على نظام المعلومات.المؤسسة المبن
تم   9 العمل و يتوفر برنامج مضاد للفيروسات على األجهزة الخاصة 

. ل دور ش             تحديثه 
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مواف   ـــــــــــرةـــالفق  م
معارض   معارض  ال أعلم  مواف  شدة

  شدة
ـــد   10 ـــــ ــ ــــات البر ــ ـــع مرفقــــ ـــــ ـــل مــ ــ ـــد التعامـــــ ــ ـــ ــــــة عنــ ــ ــات الالزمــ ــ ــ ـــ اطـ ـــذ االحت ــ ـــ آخــ

            الوارد.) E-Mailاإللكتروني (
شدة على   11  تحتو  قد والتي الواردة الرسائل إرسال إعادة عدمأحرص 

            ).Spywareمرفقات ضارة ( على
ًا: فات المعلومات المختلفة الُمستخدمة في المؤسسة، واإللمام  الكشف عن المعلومات: ثان وهي المعرفة بتصن

تها. عة في الحفا على سر   بإجراءات األمان الُمت
مواف   ـــــــــــرةـــالفق  م

معارض   معارض  ال أعلم  مواف  شدة
  شدة

            يوجد تصنيف واضح لدرجات سرة المعلومات في المؤسسة.  1
2   َّ معايير اإلفصاح عن المعلومات. تتوفر لد             معرفة تامة 
ماتهم اإلدارة توجيهات بتنفيذ أتقيد  3 في الكشف  اإلدار  التسلسل وف وتعل

            عن المعلومات.
            أسعى جاهدًا نحو تطبي معايير سرة المعلومات داخل المؤسسة.  4
المعلومات التي   5 الغ الموظفين في المؤسسة  يتوجب الكشف عنها يتم إ

ما يخص عمله.             ٌل ف
 المعلومات إفشاء يوجد حرص شديد لد إدارة المؤسسة على عدم  6

ة والمستندات والوثائ             لآلخرن. الرسم
 تصرح أو تعلي أ اإلدالء عن االمتناعيلتزم العاملون في المؤسسة   7

ع تتعل مداخلة أو             .الدراسة قيد زالت ما مواض
ل اإلفصاحيتم   8 ة المعلومات عن ودقي امل ش  تستوجب التي الرسم

م عنها اإلفصاح فة. ح             الوظ
ة مستمرة من قبل اإلدارة المختصة للموظفين في إجراءات األمان   9 توجد توع

عة في المؤسسة.             الُمت
ة واضحة للحفا على وسائل التخزن التي تحتو   10 على المعلومات توجد آل

ة.             السرة الورق
ة واضحة للحفا على وسائل التخزن التي تحتو على المعلومات   11 توجد آل

ة.             السرة اإللكترون
ة.  12             توجد ُطُرق آمنة للتخلص من المعلومات السرة الورق
ة.  13             توجد ُطُرق آمنة للتخلص من المعلومات السرة اإللكترون



  )5ملح رقم (

 

  

240 

ة: ر ة الف عة في الحفا على معلومات وأسرار المؤسسة أو الجهات التي  ثالثًا: الملك ة الُمت وهي الممارسة العمل
المؤسسة على حد سواء.   لها عالقة 

مواف   ـــــــــــرةـــالفق  م
معارض   معارض  ال أعلم  مواف  شدة

  شدة
اٍف   1 رة. يوجد وعي  ة الف حقوق الملك             لد الموظفين 
ة فعالة للمحافظة على جهود اآلخرن.  2             توجد رقا
رة.  3 ة الف ي الملك ح منته ة صارمة              يتم اتخاذ إجراءات قانون
. أ ممارسة عدم تضمن وآمنة جيدة عمل ظروف تتوفر  4 ر             انتهاك ف
الجهات المختلفة يوجد احترام من ِقبل   5 ة الخاصة  المؤسسة لحقوق الملك

            ذات الصلة معها.
ض الموافقات على الحصول يتم  6 اسات وفقاً  الالزم والتفو  ذات النافذة للس

رة. العالقة ة الف             وذلك حفاظًا على الملك
ة معلومات  :المحور الثاني: (األمن المعلوماتي) افحة هو قدرة المؤسسة على حما تها وم الدولة، والحفا على سر

ات االختراق اإللكتروني. ة مثل عمل   األنشطة المضادة، والتي تتمثل في الجرائم اإللكترون
مواف   ـــــــــــرةـــالفق  م

معارض   معارض  ال أعلم  مواف  شدة
  شدة

ة   1 اسة وسائل الحما ا لتطبي س يوجد دعم ومساندة من اإلدارة العل
ة              .Hardwareالماد

ة   2 اسة وسائل الحما ا لتطبي س يوجد دعم ومساندة من اإلدارة العل
ة              .Softwareالبرمج

األمن المعلوماتي.  3 ة لد المسئولين  اف ة              توجد درا
م االستشارات  ستعان بخبراء متخصصين  4 من خارج المؤسسة لتقد

            والتدرب الالزم في الحفا على أمن المعلومات.
ة التعامل مع المعلومات للحفا على   5 ف اسة واضحة في  توجد س

            أمنها.
6  

ع، أو  صمة اإلص صمة العين، أو  ة مثل ( تتوفر الكاشفات البيولوج
الدخول لنظام  المعلومات لألشخاص المصرح صمة الصوت) الخاصة 

  لهم.
          

طاقات   7 استخدام ال ة النظام من أ تسلل  تتوفر وسائل مصادقة لحما
            الممغنطة.
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مواف   ـــــــــــرةـــالفق  م
معارض   معارض  ال أعلم  مواف  شدة

  شدة
) في منع محاوالت االختراق Firewallsتستخدم برامج الجدران النارة (  8

            للنظام.
ونات النظام   9 ة م عة في حما توجد مراجعة دورة إلجراءات األمان المت

ة ( ة والبرمج             ).Hardware & Softwareالماد
اس مد االستعداد نحو صد أ محاولة   10 يتم تنفيذ مناورات دورة لق

            الختراق نظام المعلومات.
اً   11 ونات النظام تحس انة دورة لم            أل خلل ماد أو برمجي. توجد ص
ات للحفا على أمن المعلومات.  12            يتم استخدام أحدث األجهزة والتقن
عة في   13 الذنب في حال تجاوزك إلحد إجراءات األمان الُمت تشعر 

            المؤسسة على الرغم من عدم معرفتك بتلك اإلجراءات.
قة   14 اسات الُمط عند تنفيذ أل إجراء حتى أسعى جاهدًا لمعرفة الس

            ون عملي أخالقي.
  

  فائق االحترام والتقدير وتفضلوا بقبول
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احث مهمة تسهيل تاب  ال
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