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ج

"ممارسة العاملين في حقل المعلومات ﻷخﻼق ات المهنة ودورﻫا في تعز ز اﻷمن

المعلوماتي ،دراسة حالة /وزارة الداخل ة واﻷمن الوطني – الش المدني قطاع غزة"
إعداد ال احث /أشرف فهمي مشتهى

ملخص الدراسة

هدفت الدراسة التعرف إلى دور ممارسة العاملين في حقل المعلومات ﻷخﻼق ات المهنة

في تعزز اﻷمن المعلوماتي ،وذلك في و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني الش المدني قطاع ﻏزة.

تكمن أهم ة هذه الدراسة في ونها أول دراسة أكاد م ة على المستو المحلي والعري في حدود
علم ال احث ،يجرها احث فلسطيني في مجال أخﻼق ات المهنة للعاملين في حقل المعلومات،
إضافة لِ َكون موضوعها مهماً لد صناع القرار على مستو الح ومة الفلسطين ة قطاع ﻏزة

عموماً ،وعلى مستو و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني ش ل خاص.

لتحقي الهدف من الدراسة استخدم ال احث "المنهج الوصفي التحليلي" ،واعتمد اﻻست انة

أداة للدراسة ،مستخدماً أسلوب "الحصر الشامل" ﻻستطﻼع آراء عينة الدراسة ،وقد َت َكﱠون
ُ
المختلفة
مجتمع الدراسة من جم ع الموظفين العاملين في الو ازرة ذو المستو ات اﻹشراف ة ُ
وعددهم ) (256موظفاً ،وقد تم استرداد ) (247است انة بنس ة استرداد ) ،(%96.5وتم استخدم
برنامج التحليل اﻹحصائي  SPSSلتحليل محتو ات عينة الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أﻫمها:

 توفر واقع أخﻼق ات مهنة المعلومات في و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني – الش المدنيقطاع ﻏزة بنس ة بيرة تُقدر بـِ ).(%71.93
 توفر إجراءات اﻷمن المعلوماتي في و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني – الشقطاع ﻏزة بنس ة بيرة تُقدر بـِ ).(%68.06

المدني

 توجد عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة  α ≤ 0.05بين ممارسة العاملينفي حقل المعلومات ﻷخﻼق ات المهنة وتعزز اﻷمن المعلوماتي.

د

وقدمت الدراسة مجموعة من التوص ات من أﻫمها:

 َسن وتطبي التشرعات القانون ة الﻼزمة ،التي توفر البيئة والحاضنة المناس ة لحما ةلسن التشرعات التي تُ َج ِّرم من
اﻷنظمة المعلومات ة التي يتم العمل عليها ،إضافة َ
ُيخالف تلك القوانين ومرتكبي تلك الجرائم ،وذلك لمواجهة الجرائم المعلومات ة.
 استحداث مناهج دراس ة من ضمن مناهج التعل م العام مراحله المختلفة والتعل مالجامعي ،تختص بتعل م أخﻼق ات استخدام التقن ات الحديثة والتعامل مع المعلومات
ش ل خاص.

 ضرورة وضع مدونة لقواعد السلوك الخاص أخﻼق ات المهنة )،(Code of Ethicsطﻼع جم ع للعاملين في حقل المعلومات عليها ٕوالزامهم على العمل بها.
وا ِّ
 ضرورة إعداد مدونة خاصة الس اسات العامة لﻸمن المعلوماتي ،وتعم مها علىالموظفين وتطب قها ،حيث تكون هذه المدونة المرجع القانوني عند تنفيذ الموظف

لمهامه الوظ ف ة والمسؤول ات المطلو ة منه.
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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.

و

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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الفصل اﻷول
 1.1المقدمة:

منذ قد م الزمن ،ارتقى المجتمع ال شر في تطوره من الصيد وجمع الثمار ،إلى الزراعة

ﻼح
فالثورة الصناع ة ،حتى وصل في أواخر القرن العشرن إلى الثورة التقن ة المعلومات ة ،وُ َ
أن المعلومات التي عتمد عليها المجتمع تزداد مع تطوره في ل مرحلة من المراحل السا قة،
و ما انت الثورة الصناع ة هي حجر الزاو ة في تغيير المجتمع وازدهار اﻷمم التي أخذت

بناصيتها ،فﺈن الثورة المعلومات ة ان لها اﻷثر نفسه إن لم ن أكثر عظمة.

وقد أص ح هذا اﻷمر واقعاً ﻻ يختلف عل ه اثنان ،فﻼ ن اد نجد مجاﻻً من مجاﻻت
الح اة المختلفة إﻻ وقد اعتمد على هذه الثورة المعلومات ة الضخمة ،والذ ساعدها ش ل َجلِي
وواضح التطور الكبير والمتسارع في مجال التقن ة ،وخاصة في مجالي اﻻتصاﻻت وتكنولوج ا
المعلومات ،اللذان ساعدا على ت ادل المعلومات أش الها المختلفة خاصة اﻹلكترون ة منها
ش ل سهل وآني.

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

والبرمج ات واﻹنترنت وأجهزة اﻻتصاﻻت الحديثة ،والتقن ات وحدها ﻻ تكفي ،بل ذلك اﻻهتمام

العلم و العنصر ال شر متمثﻼً في العمﻼء والمهندسين والتقنيين ،ووعي المجتمع أهم ة

التحول إلى مجتمع معلوماتي ،ووعي صانعي القرار بوضع الس اسات والتشرعات الﻼزمة وتبني

عمل ة التحول" )أحمد.(8 :2002 ،

و ان من الضرورة م ان العمل على توفير اﻷمن والحما ة الﻼزمة للحفا على تلك

المعلومات والحفا على مصادرها ،خاصة وأن اﻷمن ُعتبر "الهاجس اﻷول واﻷخير النس ة
لكل اﻷمم والشعوب ،وهو الر يزة اﻷساس ة التي ﻻ م ن اﻻستغناء عنها أو التقليل من شأنها،

ذلك أن انعدام اﻷمن ﻻ عني انتشار الفوضى واتساع نطاق الجرمة فحسب ،إنما عني أ ضاً
حرمان اﻹنسان من الع ش في طمأنينة واستقرار ،وفقدانه لكل مقومات الح اة التي يتطلع إليها"

)السب عي ،(2 :2013 ،وذلك ﻻحتمال ة انع اس هذا اﻷمر سل اً على اﻷمن القومي أو الوطني
ﻷ دولة في حال تم إساءة استغﻼلها.
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الفصل اﻷول
ما أن "اﻷمن الوطني أو اﻷمن القومي من أشمل صور اﻷمن وأبرزها ،وهو مفهوم

ظهر في العقود اﻷخيرة عد أن ترسخ في الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة عد الحرب العالم ة الثان ة،
ثم في الدول اﻷورو ة فرنسا ،وألمان ا و رطان ا ،وانتشر عد ذلك في ق ة دول العالم ،و تسب
هذا المفهوم

أهميته القصو

)السب عي.(2 :2013 ،

واﻷمن المعلوماتي

ونه ير

بين اﻷمن والوطن والدولة الوطن ة"

تسب أهم ة خاصة اليوم ،ﻻس ما في ظل التحول اﻹلكتروني

الحاصل في العالم ،فاﻷمن المعلوماتي ُمثل ُعداً ور يزة مهمة ضمن أ عاد اﻷمن القومي ﻷ
ص ﱠناع القرار
دولة" ،فهو ش ل جزءاً أساس اً من أ س اسة أمن ة وطن ة ،حيث ات معلوماً أن ُ
في الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة ،واﻻتحاد اﻷورو ي ،وروس ا ،والصين ،والهند وغيرها من الدول،
أص حوا صنفون مسائل الدفاع اﻹلكتروني/اﻷمن اﻹلكتروني أولو ة في س اساتهم الدفاع ة
الوطن ة .اﻹضافة إلى ما تقدم ،فقد أعلنت أكثر من  130دولة حول العالم عن تخص ص

أقساماً وسيناروهات خاصة الحرب اﻹلكترون ة )السيبران ة( ضمن فرق اﻷمن الوطني .تُضاف
جم ع هذه الجهود إلى الجهود اﻷمن ة التقليد ة لمحارة الجرائم اﻹلكترون ة ،واﻻحت ال

اﻹلكتروني واﻷوجه اﻷخر للمخاطر اﻹلكترون ة" )الهيئة :2016 ،نت().(1

لذلك تسعى المؤسسات الح وم ة وغير الح وم ة لتوفير الحما ة الﻼزمة لجم ع ب اناتها

ومعلوماتها المختلفة من أ

تهديد قد يلح بها و عرضها للتلف أو الض اع" ،وذلك

خﻼل توفير المعدات والبرمج ات الﻼزمة لتحقي

ون من

تلك الغا ة ،لكي تضمن هذه المؤسسات

الوصول ﻷعلى درجة مم نة من اﻷمان ،ذلك وضع الس اسات واﻵل ات المناس ة لض

تلك

العمل ات ،ما إنها ستعمل إضافة لما سب نحو تنم ة وتعزز مفهوم أخﻼق ات المهنة الﻼزمة
وقواعد الممارسة ،والتي

لد موظفيها في مجال أمن المعلومات ،التي تُعد نظام الم اد
أص حت مع ا اًر للسلوك المهني القو م في توض ح ف ة التعامل مع أمن المعلومات ،حيث

تتضمن هذه اﻷنظمة اﻷُسس والواج ات والحقوق والمحظورات التي يجب التقيد بها عند ممارسة

تلك المهنة" ) لو .(3 :2005 ،وهذا اﻷمر قع على عات إدارة المؤسسة ،حيث يجب عليها

تعزز تلك اﻷخﻼق ات لد

الموظفين من خﻼل وضع ونشر لوائح قواعد السلوك ) Code of

 ،(Ethicsوالتدرب ،والتوجيهات اﻹرشاد ة ،ما يجعل هذا اﻷمر متطل اً مهماً وحيو اً ،و دون
ُ
ذلك قد ﻻ تتحق عمل ة الحما ة على النحو المطلوب.
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مما سب  ،تأتي هذه الدراسة للتعرف على دور ممارسة العاملين في حقل المعلومات

المت عة في ل من
ﻷخﻼق ات المهنة في تعزز اﻷمن المعلوماتي ،من خﻼل تطبي اﻹجراءات ُ
حما ة البرمج ات ،والكشف عن المعلومات ،وحما ة الملك ة الف رة ،وحاول ال احث التعرف
على أهم اﻷخﻼق الواجب على العاملين التحلي بها في حقل المعلومات ِشق ه )الورقي

واﻹلكتروني( ،والتي ستنع س على أخﻼق ات المهنة الخاصة بهم.

وتعتمد الدراسة على خطوات ٕواجراءات تحليل ة لبيئة و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني –
الو ازرات الس اد ة في الح ومة

الش المدني قطاع غزة حالة تطب ق ة ،وتُعد هذه الو ازرة إحد
الفلسطين ة قطاع غزة ،وهي و ازرة خدمات ة تُقدم خدماتها للمواطنين في جم ع الشؤون المدن ة،
التالي تتشا ك عﻼقاتها وروا طها مع المؤسسات المختلفة )الح وم ة وغير الح وم ة( في داخل

المجتمع ،وقد أَوَلت الو ازرة اهتماماً بي اًر مواك ة التقن ة الحديثة ،و ظهر ذلك جل اً من خﻼل
أتمتة معظم الخدمات واﻷنشطة التي تقوم بها الو ازرة ش ل مر ز  ،وفي ل مديرات قطاع غزة

التا عة لها.

ومن خﻼل عمل ال احث في و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني ،و خبرته العمل ة في مجال

الحاسوب ،واستناداً إلى ما سب فقد ظهرت له مش لة الدراسة وأهميتها ،ف انت هذه الدراسة.
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 2.1مش لة الدراسة:

إن دول العالم اليوم تتجه نحو التحول اﻹلكتروني في التعامل المعلومات افة مناحي

الح اة ،معنى اﻻنتقال من استخدام الورقة والقلم إلى استخدام المعلومات اﻹلكترون ة الرقم ة،

حيث نتج عن هذا التحول ما ُعرف الح ومة اﻹلكترون ة  ،Electronic Governmentوقد
شرعت الح ومة الفلسطين ة في قطاع غزة نحو تعزز هذا المفهوم لد مؤسسات القطاع العام،

فتلقفت و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني هذا اﻷمر ،فأص ح رفع مستو التحول اﻹلكتروني هو أحد
الغا ات التي تسعى الو ازرة للوصول إليها ،من هنا برزت العديد من التحد ات أمام تحقي هذه
الغا ة ،ان من أهمها ممارسة العاملين في حقل المعلومات ﻷخﻼق ات المهنة ،وهي المش لة

محل الدراسة ،خاصة ما يتوقع ال احث وأن هذه المش لة لم تتناولها أ دراسة )محل ة وعر ة(

سا قة ال حث.

مما سب  ،فﺈن مش لة الدراسة تكمن في اﻹجا ة على السؤال الرئ س التالي :ما مد

ممارسة العاملين في حقل المعلومات ﻷخﻼق ات المهنة ودورﻫا في تعز ز اﻷمن المعلوماتي

بوزارة الداخل ة واﻷمن الوطني؟ و تفرع عن السؤال الرئ س ،اﻷسئلة الفرع ة التال ة:
 -1ما واقع أخﻼق ات المهنة لد
الوطني؟

العاملين في حقل المعلومات في و ازرة الداخل ة واﻷمن

 -2ما مستو اﻷمن المعلوماتي في و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني؟

 -3هل توجد عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو  α ≤ 0.05بين أخﻼق ات المهنة
لد العاملين في حقل المعلومات واﻷمن المعلوماتي في و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني؟

 -4هل يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائ ة عند مستو  α ≤ 0.05ﻷخﻼق ات المهنة لد
العاملين في حقل المعلومات على اﻷمن المعلوماتي؟

 -5هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو
)أخﻼق ات المهنة واﻷمن المعلوماتي( تُعز لـِ )الجنس – المؤهل العلمي – عدد سنوات

 α ≤ 0.05لمتغيرات الدراسة

الخدمة – المسمى الوظ في – عدد الدورات الحاصل عليها الموظف في مجال

الحاسوب – عدد الدوارات الحاصل عليها الموظف في مجال أمن الحاسوب – مجال
العمل المعلوماتي(؟
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 3.1أﻫداف الدراسة:

 -1التعرف على واقع أخﻼق ات المهنة لد

لعاملين في حقل المعلومات في و ازرة

الداخل ة واﻷمن الوطني – الش المدني قطاع غزة.

 -2تحديد مستو اﻷمن المعلوماتي في و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني – الش المدني
قطاع غزة.

 -3إيجاد العﻼقة التي تر
واﻷمن المعلوماتي.

بين أخﻼق ات المهنة لد

 -4إيجاد أثر أخﻼق ات المهنة لد
المعلوماتي.

لعاملين في حقل المعلومات

العاملين في حقل المعلومات على اﻷمن

 4.1أﻫم ة الدراسة:

أو ًﻻ :اﻷﻫم ة النظر ة/

 -1يتوقع ال احث أن تكون هذه الدراسة هي أول دراسة أكاد م ة على المستو المحلي

والعري ،يجرها احث فلسطيني في مجال أخﻼق ات المهنة للعاملين في حقل
المعلومات.

 -2أمل ال احث أن تكون هذه الدراسة محتواها إضافة علم ة ومعرف ة متواضعة في
الجانب العلمي ﻷخﻼق ات المهنة للعاملين في مجال المعلومات الورق ة

واﻹلكترون ة.

 -3اقتراح عض الدراسات المستقبل ة ذات العﻼقة والتي ستكون مبن ة على هذه
الدراسة ،لل حث في موضوع أخﻼق ات المعلومات ش ل أكبر وانع اس ذلك على
اﻷمن المعلوماتي.

 -4إبراز أهم ة ممارسة العاملين في حقل المعلومات اﻹلكترون ة ﻷخﻼق ات المهنة،
وانع اس ذلك على اﻷمن المعلوماتي.

ثان ًا :اﻷﻫم ة التطب ق ة/

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

 -6تأتي أهم ة هذه الدراسة أ ضاً من ون موضوعها مهماً لد

صناع القرار على

مستو الح ومة ،وعلى مستو و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني ش ل خاص.
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 5.1فرض ات الدراسة:

 -الفرض ة الرئ سة اﻷولﻰ :توجد عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة

 α ≤ 0.05بين ممارسة العاملين في حقل المعلومات ﻷخﻼق ات المهنة وتعزز

اﻷمن المعلوماتي ،و نبث عنها الفرض ات الفرع ة التال ة:

 oتوجد عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة  α ≤ 0.05بين )حما ة
البرمج ات( و ين )اﻷمن المعلوماتي(.

 oتوجد عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة  α ≤ 0.05بين )الكشف
عن المعلومات( و ين )اﻷمن المعلوماتي(.

 oتوجد عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة  α ≤ 0.05بين )الملك ة
الف رة( و ين )اﻷمن المعلوماتي(.

 الفرض ة الرئ سة الثان ة :يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائ ة عند مستو α ≤ 0.05ﻷخﻼق ات المهنة لد العاملين في حقل المعلومات على اﻷمن المعلوماتي.

 الفرض ة الرئ سة الثالثة :توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو α ≤ 0.05لمتغيرات الدراسة )أخﻼق ات المهنة واﻷمن المعلوماتي( تُعز لــِ )الجنس – المؤهل
العلمي – عدد سنوات الخدمة – المسمى الوظ في – عدد الدورات الحاصل عليها
الموظف في مجال الحاسوب – عدد الدوارات الحاصل عليها الموظف في مجال
أمن الحاسوب – مجال العمل المعلوماتي(.

 6.1نموذج الدراسة:

المتغير المستقل

)أخﻼق ات المهنة(

المتغير التا ع

حما ة البرمج ات

)اﻷمن المعلوماتي(

الكشف عن المعلومات
الملك ة الف ر ة

ُج ِّرد بواسطة ال احث )(2016

ش ل ) :(1.1نموذج الدراسة
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الفصل اﻷول
 7.1حدود الدراسة:

 -الحد الموضوعي :أخﻼق ات مهنة المعلومات ،واﻷمن المعلوماتي.

 الحد الم اني :اﻹدارات والوحدات والمديرات التا عة لو ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني– الش المدني قطاع غزة.

 -الحد ال شر :

ل الموظفين ذو

المناصب اﻹشراف ة المختلفة )و يل ،و يل

مساعد ،مدير عام ،نائب مدير عام ،مدير دائرة ،نائب مدير دائرة ،رئ س قسم،
رئ س شع ة( ،الذين لهم عﻼقة في مجال المعلومات في و ازرة الداخل ة واﻷمن

الوطني – الش المدني قطاع غزة.

 -الحد الزماني :قام ال احث بﺈجراء الدراسة خﻼل العام 2016م.

 8.1مصطلحات الدراسة:

 -الب انات  :Dataهي المادة الخام للمعلومات المطلوب معالجتها )إبراه م.(14 :2008 ،

وعرفها ال احث إجرائ اً أنها هي المادة اﻷساس الم ونة من حروف وأرقام ورموز والمتوفرة

لد

و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني – الش المدني ،والتي يتم اﻻستناد عليها للحصول على

بناء عليها.
المعلومات ،وﻻ م ن اتخاذ أ قرار ً

 المعلومات  :Informationير )ف ر وف ر ( أن المعلومات هي شيء أكبر مننستخدم ف ه المصطلح ،ﻻ

الب انات المعاَل َجة ،حيث قوﻻن" :إن المعلومات المعنى الذ
تتضمن فق الب انات المعاَلجة ٕوانما فئاتها اﻷخر افة ،من حقائ وشروح ونظرات
وقوانين وطرق وأساليب وأدوات بل وحتى المش ﻼت" )هيل.(26 :2004 ،

وعرفها ال احث إجرائ اً :أنها ع ارة عن المخرجات التي يتم الحصول عليها من خﻼل

و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني –

المط قة في اﻹدارات المختلفة لد
اﻷنظمة المعلومات ة ُ
الش المدني ،وذلك عد تطبي مجموعة من العمل ات على الب انات المتوفرة في الو ازرة،
حيث م ن اﻻستناد على تلك المخرجات في اتخاذ قرار أو مجموعة من الق اررات في

الوضع الحالي.

الخُل
 -اﻷخﻼق  :Ethicsلغة :هي جمع ُخُل  ،و ُ

ُطل

في اللغة على السج ة والعادة

والمروءة والدين ،أما اصطﻼحاً :فهو قوة راسخة في اﻹدارة تنزع إلى اخت ار ما هو خير أو
اخت ار ما هو شر )بدران وحوسة.(91 :2013 ،
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الفصل اﻷول
ُ عرف ال احث اﻷخﻼق :أنها مجموعة من القواعد التي تح م سلوك الموظفين العاملين في
و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني – الش المدني ،وتعمل على توجيهه التوج ه الصح ح والسل م

في عملهم ،وتنظ م عﻼقاتهم المختلفة.

 -المهنة  :Jobهي "مجموعة من اﻷعمال المت ار طة والمتميزة التي متهنها الفرد في

المهن غال اً" )بدران وحوسة.(13 :2013 ،

عرفها ال احث إجرائ اً أنها الوظ فة أو العمل الذ

واﻷمن الوطني – الش

قوم ه الموظفون في و ازرة الداخل ة

المدني ،في سبيل تنفيذ مهمة أو مجموعة من المهام المختلفة

لخدمة المواطنين في قطاع غزة.

 -أخﻼق ات المهنة  :Code of Ethicsهي "مجموعة القواعد واﻷسس التي يجب على

المهني التمسك بها والعمل مقتضاها ،ل ون ناجحاً في تعامله مع الناس ناجحاً في مهنته،
ما دام قاد اًر على اكتساب ثقة زائنه وزمﻼئه ورؤسائه" )المصر .(16 :1986 ،

عرفها ال احث إجرائ اً أنها مجموعة من القواعد التي تحدد سلوك العاملين في حقل
المعلومات بو ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني – الش المدني في أثناء تأديتهم ﻷعمالهم ،حيث
تضمن أداءهم ﻷعمالهم على أفضل وجه ،ما أنها تنظم العﻼقات المختلفة بينهم و ين

الجهات اﻷخر ذات العﻼقة في العمل.

 اﻷمن  :Securityالتعرف اللغو  :أمن ،أمناً وأمانه :اطمأن ولم يخفَ ،سلِ َم من الشر)المنجد ،(43 :2002 ،ذلك اﻷمن هو نق ض الخوف ،واﻷمن لﻺنسان هو الطمأنينة

والس ينة وانتفاء الخوف عن نفسه )سالم .(12 :2003 ،التعرف اﻻصطﻼحي :هو التحرر

من التهديد )رو نسون ،(269 :2008 ،وهو "حالة شعورة واقع ة أساسها اﻹحساس
الطمأنينة من جانب ،واﻻستعداد التام لردع أ

)اﻷسطل.(33 :1999 ،

عدوان من جانب آخر"

عرفﻪ ال احث إجرائ اً أنه الحالة التي شعر بها المواطن ،الذ
اﻻطمئنان وعدم الخوف من أ م روه م ن أن صي ه أو يلح

ه.

ع ش في قطاع غزة،
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الفصل اﻷول
 أمن المعلومات  :Information Securityأشار رو نسون إلى أمن المعلومات أنه:"أنشطة يتم الق ام بها للحيلولة دون وقوع معلومات سرة في ٍ
أيد معاد ة ،و ذلك إلى أنشطة

تهدف

إلى

حما ة

ظم
نُ ُ

)رو نسون.(143 :2009 ،

المعلومات،

الحواسيب،

من

التعرض

للهجوم"

عرفﻪ ال احث إجرائ اً أنه ع ارة عن مجموعة من اﻹجراءات التي يتم اتخاذها في و ازرة

الداخل ة واﻷمن الوطني – الش

المدني ،في سبيل توفير الحما ة الﻼزمة للمعلومات

)الورق ة واﻹلكترون ة( التي يتم العمل عليها في اﻷنظمة المعلومات ة الخاصة الو ازرة ،حيث
ﻻ م ن الوصول إليها من ِقبل جهات غير مخول لها بذلك.
 -اﻷمن القومي  :National Securityعرف رو نسون اﻷمن القومي أنه" :حما ة

الدولة القوم ة من اﻷخطار الخارج ة والداخل ة التي تهدد مصالحها الوطن ة"

)رو نسون .(190 :2008 ،وهو "ع ارة عن مجموعة من اﻻجراءات التي تتخذها الدولة
وف خطة تنمو ة شاملة ،لحما ة مصالحها الداخل ة والخارج ة من أ

تحقي أهدافها وغايتها القوم ة" )حبيب.(30 :2010 ،

تهديد ،و ما ضمن

وعرفﻪ ال احث إجرائ اً أنه مجموعة من اﻹجراءات التي يجب على الح ومة الفلسطين ة في

قطاع غزة اتخاذها ،في سبيل تأمين جبهتها الداخل ة والخارج ة من أ

تهديد م ن أن

يواجهها ،خاصة وأن فلسطين قد حصلت على صفة "دولة" من خﻼل قرار الجمع ة العامة

لﻸمم المتحدة بتارخ .2012/11/29

 -الهندسة اﻻجتماع ة  :Social Engineeringعرفتها )روز( أنها" :لع ة الخداع،

فهي الهجوم الذ

عتمد ش ل بير على التفاعل ال شر  ،وغال اً ما ينطو على خداع

الناس في سر اﻹجراءات اﻷمن ة المعتادة" )تك تارجت :2016 ،نت().(2

وعرفها ال احث إجرائ اً أنها فن خداع العقل الذ ُم ن أن مارسه اﻵخرن على العاملين
في حقل المعلومات في الو ازرةَ ،ف ِم ْن خﻼل مجموعة من التقن ات والوسائل يتم الحصول
على المعلومات السرة الخاصة اﻵخرن ،ومن ثَ ﱠم شف أسرارهم.
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 -ق مة المعلومات  :Information Valueعرفها )قاموس اﻷعمال( أنها" :الحد

اﻷقصى من المال الذ يجب أن يدفعه الشخص ،لﻼنتقال من حالة الشك إلى حالة ال قين

قبل اتخاذ أ إجراءات" )قاموس اﻷعمال :2016 ،نت().(3

ون صانع القرار في و ازرة الداخل ة

المقابل المالي الذ
وعرفها ال احث إجرائ اً أنها ق مة ُ
واﻷمن الوطني – الش المدني على استعداد لدفعه ،في سبيل الحصول على المعلومات

قبل اتخاذ أ قرار.

 -وزارة الداخل ة واﻷمن الوطني – الش المدني:

أُْن ِش َئت و ازرة الداخل ة – الش المدني مع ق ام السلطة الفلسطين ة عام 1994م ،وقد
حظيت الخدمات التي قدمها الش المدني اهتمام ورعا ة الق ادة الس اس ة ،ﻷنها من أهم
الو ازرات الس اد ة ،ولما تَُقِد ُمه من خدمة للمواطنين في جم ع الشؤون المدن ة ،ومن أهم
الو ازرات على اﻹطﻼق ما يو ل إليها من مهام ،ولدورها في تنفيذ س اسات الح ومة ،ورفع
فاءة بُ ْن َيِتها المؤسس ة الذ يؤد إلى تحقي اﻷمن واﻻستقرار للمواطن وللح ومة.
عمل في و ازرة الداخل ة  -الش المدني عدد ألف وثﻼثمائة وأرعة وعشرن موظفاً ،وهم

موزعون على اثنتي عشرة إدارة عامة وخمس مديرات وست وحدات ،على النحو التالي:
جدول ) :(1.1عدد العاملين في و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني – الش المدني قطاع غزة
المسمﻰ اﻹشرافي

العدد

المسمﻰ اﻹشرافي

العدد

مدير عام

22

نائب مدير عام

16

77

رئ س شع ة

و يل

مدير دائرة
رئ س قسم

ما دون رئ س شع ة

1

94
1068

و يل مساعد

نائب مدير دائرة

3

31
12

المصدر /اﻹدارة العامة للشؤون اﻹدارة بو ازرة الداخل ة – الش المدني )(2016
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الفصل اﻷول
الخاتمة:

عد أن قام ال احث خﻼل الفصل الحالي بتحديد مش لة الدراسة ،ووضع تساؤﻻت

وفروض الدراسة ،وتحليل وتوض ح أهم ة الدراسة وأهدافها ،وعرض مصطلحات الدراسة ،يتسنى
له اﻻنتقال إلى الفصل الثاني من الدراسة وهو اﻹطار النظر لها ،والذ تم توزعه على خمسة

م احث رئ سة ،وهي:

 -1المعلومات وعﻼقتها اﻷمن القومي.

 -2أهم ة التزام العاملين في حقل المعلومات أخﻼق ات المهنة.
 -3محددات التأثير على العاملين في حقل المعلومات.

 -4أخﻼق ات المهنة الخاصة العمل في مجال المعلومات اﻹلكترون ة.
 -5و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني  -الواقع اﻹلكتروني.

12

الفصل الثاني

اﻹطار النظر للدراسة
 1.2الم حث اﻷول /عصر المعلومات واﻷمن القومي.

 2.2الم حث الثاني /أهم ة اﻻ لتزام أخﻼق ات المهنة.

 3.2الم حث الثالث /محددات التأثير على العاملين في حقل
المعلومات.

 4.2الم حث ال ار ع /أخﻼق ات المهنة الخاصة العمل في حقل
المعلومات اﻹلكترون ة.

 5.2الم حث الخامس /وزارة الداخل ة واﻷمن الوطني  -الواقع
المعلوماتي.

الم حث اﻷول

)عصر المعلومات واﻷمن القومي(

 1.1.2المعلومات وأهميتها في العصر الحديث.

 2.1.2اﻷمن القومي وعﻼقته اﻷمن المعلوماتي.

الفصل الثاني

الم حث اﻷول /عصر المعلومات واﻷمن القومي

 1.1.2المعلومات وأهميتها في العصر الحديث:
 1.1.1.2تمهيد:

ثُر الحديث عن وصف العصر الحالي عصر المعلومات )،(Information Age

وهذا الوصف رغم صحته إﻻ أن معان ه ﻻ تزال غير واضحة ،فتقس م العصور -وتوزع

مسم ات عليهاَ -ن ْه ٌج ات عه علماء اﻻجتماع لتوفير منهج ة علم ة أو أيديولوج ة محددة من أجل
فهم حر ة التارخ.
"من التقس مات الوصف ة ،تلك التي تنظر إلى حر ة المجتمعات اﻹنسان ة و يف أنها

تطورت مثﻼً ،من العصر الزراعي الذ

امتد آﻻف السنين حتى منتصف القرن الثامن العشر،

عصر جديد ،وهو العصر الصناعي ،حينما اخترع اﻹنسان اﻵلة البخارة ،واستبدل
حيث بدأ
ٌ
الحقل/المزرعة المصنع ،واستُ ِبدل صاحب اﻷرض )اﻹقطاعي( ،صاحب المال )الرأسمالي(
الذ ستط ع شراء المحرك )الماكنة( ودفع أجور العمال وجني اﻷراح .هذا العصر الصناعي
استمر في الدول الصناع ة المتطورة حتى منتصف القرن العشرن )ق ار ة القرنين من الزمان(،

عصر آخر ،عتمد على المعلومات وتكنولوج ا المعلومات الدرجة اﻷولى ،هذا العصر
ثم ظهر
ٌ
المعلوماتي َحﱠو َل مر ز الثقل من المصنع إلى جهاز الحاسوب.
حوَلت العالم إلى
هذا التحول دفع الدول المتقدمة لﻺمساك بتكنولوج ا المعلومات التي ﱠ

قرة صغيرة عرف عضها اﻵخر ،فالعصر الصناعي أنتج لنا "الدولة القوم ة الحديثة" القائمة
على س ادة الحدود الجغراف ة ،أما عصر المعلومات فإنه ﻻ عترف الحدود الجغراف ة وأص ح

يهدد مفهوم الدولة القوم ة؛ ﻷن ش ات اﻻتصاﻻت وخطو

اﻹنترنت واﻷقمار الصناع ة

تتخطى الحدود الجغراف ة دون الحاجة لرخصة أو لجواز سفر ،وه ذا انتقل الثقل من صاحب

ص َن َع وﻻ يزال
المال إلى صاحب العلم والمعرفة ،ومن متلك المعلومات وأدوات التكنولوج ا َ
صنع مفاه م جديدة في عالم اللغة واﻻقتصاد والف ر والس اسة والمجتمع"

)الوس  :2002/09/17 ،صح فة(.

15

الفصل الثاني
ير ال احث أن التقن ة والمعلومات سﻼح ذو حدين ،فهما مع ضرورتهما تُش ﻼن خط اًر
على المجتمع ال شر تكنولوج ا أسلحة الدمار الشامل الك ماو ة والبيولوج ة والنوو ة ،ما تهدد

البيئة سعيها الﻼهث وراء اﻷراح ،ومن جهة أخر ﻻ م ن لل شرة أن تتقدم إن لم تطور

اﻷ حاث التقن ة وتسخرها في خدمة ال شرة ،فاليوم غدت المعرفة والتقن ة سﻼحاً بيد صاحبها،
لذا فإن العمل في حقل المعلومات ُعد أم اًر في غا ة اﻷهم ة النس ة لﻺدارة ،وتجو د هذا العمل

فن اً وأخﻼق اً أمر مفروغ من بديهيته لصناعة أ تطور أو تقدم.

جدير المﻼحظة "أن الثورة الفعل ة للمعلومات بدأت في مستهل القرن العشرن ظهور

وانتشار الراديو والتلفاز والسينما ،وما نزال نع ش مرحلة هذا اﻻنتقال من دخول الحاسب
إن هذا العصر س حول المجتمع
اﻹلكتروني واﻷقمار الصناع ة لدرجة أنه بإم اننا القول ّ -
ال شر إلى ما سمى مجتمع المعلومات" )صقر.(37 :1998 ،
من وجهة نظر إدارة "فإن إدارة المعلومات والمعارف Information Management

التي تعتمد العمل الف ر والمعلوماتي إنتاج أساسي في العصر الحالي م نها تطبي القواعد

اﻹدارة عل ه فن اً وأخﻼق اً ،فاليوم توجد آراء ثيرة تعز و ش ل بير إلى أن انتشار تكنولوج ا

المعلومات واﻻتصاﻻت واستثمارها ٕوانتاجها ،تُسهم في نمو رع المردود في الوﻻ ات المتحدة،
ظم
وهذه اﻹدارة للمعلومات تتطلب بناء نظم معلومات  ،Information Systemsو ناء ُن ُ
للمعلومات ﻻ يتوقف على شراء حاسب ،بل ستدعي وجود عدة أجهزة من الحاس ات المتصلة

مع عضها ش ة اتصال ،واستخدامها في الم اتب اﻹدارة حسب اﻻحت اجات الوظ ف ة ،ووجود

عدد من المختصين ذو الخبرة وش ة اتصال فعالة داخل ة وخارج ةٕ ،واعادة ترتيب العﻼقات
قادر على تلب ة متطل ات اﻹدارة"
بين الوظائف ونماذج تقد م التقارر حيث ون النظام القائم اً
)ع سى وأمين.(339 :2008 ،
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 2.1.1.2خصائص )معايير( أمن المعلومات:

شير ال احث من خﻼل ممارسته المهن ة أنه إذا توفرت المعلومات وجب تأمينها ،ور

المعلومات اﻷمن ما عرف ب ـ "أمن المعلومات" ،وهو من الموضوعات ذات اﻷهم ة في عالم

تقن ة المعلومات ،وذلك ﻷنه ما ظهر لل احث هناك اعتماد بير للمنظمات على التقن ة الحديثة

والمعلومات .مما ﻻ يخفى على الجم ع ما للمعلومات وأنظمتها في عصرنا هذا من أهم ة

قصو ؛ ﻷنها تُعد عنصر قوة الدرجة اﻷولى ،ثم لكونها تمثل المرتكز اﻷساسي لعمل
المختلفة
المنظمات ،وتمثل أحد أهم الممتلكات إن لم تكن اﻷهم ،لذا ولكي يتم حما ة المؤسسات ُ
وعملها يتوجب حما ة المعلومات وأنظمتها.

أ

وُ َع ِّرف القاسم أمن المعلومات أنه "المحافظة على دقة الب انات وسر تها وتوفرها ضد
اء انت متعمدة أم عرض ة ،وتتمثل المحافظة على دقة المعلومات منع أ
مؤثرات سو ً

محاوﻻت تهدف إلى التأثير على دقة الب انات وصحتها ،عمل تغييرات غير صح حة في
محتو الب انات ،وتتمثل سرة الب انات في منع أ

محاوﻻت قد تؤد

إلى شف محتو

المعلومات ﻷشخاص غير مصرح لهم بذلك وغير معنيين ،أما العنصر الثالث ﻷمن المعلومات

فهو المحافظة على توفر هذه المعلومات والب انات ٕوايجادها في وقت طلبها"

)القاسم.(35 :2008 ،

و ر ال احث أن المقصد من أمن المعلومات ،هو حما ة المعلومات الخاصة المؤسسة

من العبث أو الفقدان ،مع مراعاة عدم الحيلولة دون تحقي أهداف وتطلعات المنظمة ،حيث إن
الهدف من أمن المعلومات ﻻ بد أن يتف وأهداف المؤسسة ،وحسب )" (Whitsonلكي يتم ذلك
ﻻ بد من تحق ثﻼث ة أمن المعلومات ،وهذه اﻷمور ُطل
) ،(CIAما هي موضحة الش ل ):(1.1.2
السرة

عليها خصائص أمن المعلومات

ش ل ) :(1.1.2ثﻼث ة أمن المعلومات
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 -1الخصوص ة أو السر ة ) :(Confidentialityو قصد بها خصوص ة المعلومات

المتعلقة العمﻼء أو المنظمة ،حيث تكون عيدة عن وصول غير المصرح لهم
اﻻطﻼع عليها ،مع المحافظة على المرونة في تداول تلك الب انات.

 -2السﻼمة ) :(Integrityو قصد بها عدم تعرض الب انات أو المعلومات –على ٍ
حد
ُ
سواء -ﻷ نوع من التغيير غير المصرح ه ،و ع ارة أخر فإن الب انات ﻻ م ن أن
حدث لها استحداث أو تغيير أو حذف من غير تصرح.

 -3التوفر ش ل دائم )  :(Availabilityحيث تتوافر وتعمل ش ل سل م عند الحاجة
لها ،وذلك عد تطبي العمل ات الخاصة أمن المعلومات ،ولتحقي هذه اﻷمور ،نحتاج
ﻻستخدام مجموعة من المقاي س ،والتي تندرج تحت ثﻼثة أمور رئ سة وهي:

عرف س اسة للتح م
 التح م الوصول ) :(Access controlحيث م ن أن ُ ﱠ
م ونات البرامج أو م ونات اﻷجهزة ،من حيث المنع أو السماح للوصول إلى
مصادر الش ة ،و م ن تمثيلها ال طاقات الذ ة ) (Smart cardsأو أجهزة

ال صمة.

 إث ات الصﻼح ات ) :(Authenticationهي ع ارة عن عمل ة التحق

من

صﻼح ات المستخدمين على مصادر الش ة ،حيث يتم تحديد المستخدم من

خﻼل استخدام اسم المستخدم ) (User nameو لمة المرور )(Password
أو ال طاقات الذ ة.

 التدقي ) :(Auditingتُعد هذه النقطة من أهم اﻷمور في مجال أمن
الش ات ،وهي ع ارة عن عمل ات تت ع الصﻼح ات ومراجعتها من خﻼل
مراق ة الموارد وش ة اﻻتصاﻻت ،اﻷمر الذ ُم ن من خﻼله التعرف على
المخترقين ومعرفة الطرق واﻷدوات التي تم استخدامها للوصول إلى ش ة

اﻻتصاﻻت"(64 :2003 ،Whitson) .

"في عام  2002اقترح )دون ار ر( نموذجاً بد ﻼً للثﻼث ة التقليد ة ) ،(CIAو تكون نموذج
) ار ر( من ستة عناصر من أمن المعلومات ،هي :السرة ،والح ازة ،والسﻼمة ،واﻷصالة،

والتوفر واﻷداة .وﻻ زال سداسي ار ر هو موضع نقاش بين المتخصصين في مجال اﻷمن"

)و يبيد ا :2015 ،نت().(4
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 3.1.1.2مرتكزات أمن المعلومات:

يؤ د ال احث على ضرورة توفر ثﻼثة مرتكزات أساس ة ،وذلك لضمان توفير اﻷمان

المعلوماتي ﻷ
هي:

منظومة ،و تف

في ذلك مع )مجتمع البرمجة المعلومات ة( ،وهذه المرتكزات

)مستخدم اﻷنظمة المعلومات ة  (Peopleفي داخل المؤسسة،
 -1العنصر ال شر ُ
و تعل المستخدمين سواء انوا مرسلي الب انات أو مستقبليها أو حتى ُمعالجيها.
 -2اﻷنظمة المعلومات ة والبرمج ة ) (Softwareالتي يتم العمل عليها في داخل
المؤسسة.

 -3اﻷجهزة والم ونات الماد ة ) (Hardwareوالتي تُستخدم في الر
المختلفة.
ُ

بين اﻷنظمة

وقد أضاف )مجتمع البرمجة المعلومات ة( ُمرتك اًز ار عاً ﻷمن المعلومات ،وهو:

" -4الس اسات اﻷمن ة للمعلومات :وُقصد بها مجموعة من القوانين والتنظ مات
اء
والتوجيهات ،المتعلقة ف ة تعامل اﻷشخاص مع المعلومات بجم ع صورها سو ً
اﻹلكترون ة ،أو الورق ة ،أو الشفه ة" )مجتمع البرمجة المعلومات ة :2015 ،نت().(5

ير )الخط م( أن معظم الشر ات واﻷجهزة الح وم ة العر ة تفتقر لتطبي

مفهوم الس اسات

اﻷمن ة للمعلومات ،وذلك لعدم وعيها فوائد تلك الس اسات التي من شأنها أن تقلل من المخاطر
اﻷمن ة التي تتعرض لها ،فعلى سبيل المثال نجد أن س اسة »استخدام اﻹنترنت« تهدف إلى:

"تقليل المخاطر التي قد توثر تقن اً على المستو اﻷمني على جهاز المستخدم ،أو قد تؤثر
معنو اً على سمعة المنظمة ،وتَْف ِرض هذه الس اسة على الموظفين إت اع قوانين ٕوارشادات إدارة

معينة ،تتعل

بتوفير جانب اﻷمان للمنظمة من خﻼل توج ه الموظفين عدم تصفح المواقع

المشبوهة ،أو تحميل برامج غير موثوقة ،أو نشر أسرار المنظمة المنتد ات المختلفة أو مواقع

التواصل اﻻجتماعي ،إلى غير ذلك من التوجيهات اﻹيجاب ة اﻷخر  ،اﻹضافة إلى س اسات

أمن ة أخر ﻷمن المعلومات مثل :س اسة البرد اﻹلكتروني ،وس اسة تطو ر اﻷنظمة ،وس اسة

لمة المرور والتي تحتو على متطل ات اخت ار لمة مرور قو ة غير قابلة للتخمين أو الكسر"

)الراض :2005/04/09 ،صح فة(.
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و ر ال احث أنه لكي تتم اﻻستفادة القصو من تنفيذ الس اسات اﻷمن ة للمعلومات،
ٍ
عال في المؤسسة ،الرئ س أو مجلس اﻹدارة أو لجنة عل ا
ين غي أن تُعتمد من ِق َبل مستو
المعنيين المؤسسة
مختصة الجانب التقني ،وذلك ﻹضفاء جانب اﻹلزام والمسؤول ة على جم ع
ِّ
مختلف مستو اتهم اﻹدارة والوظ ف ة.

شير ال احث من خﻼل ممارسته المهن ة إلى أن الكثير من المخاطر الواقعة على أمن
المعلومات هي صادرة من داخل المنظمة من ِق َبل الموظفين ،عضها سبب الجهل ،و عضها
سبب الخطأ أو اﻹهمال أو غيرها من ظواهر عدم اﻻلتزام المهني أو عدم التمتع اﻷخﻼق

المهن ة ،ف عض الموظفين يتساهل في تداول وسائل التخزن المختلفة دون التأكد من خلوها من

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

المختلفة ،وتب ان
ال شر في تعزز جانب الثقافة اﻷمن ة عند التعامل مع اﻷنظمة المعلومات ة ُ
ف ة التعامل مع وسائل التخزن الخاصة بنقل المعلومات وت ادلها مع جهات اﻻختصاص
المختلفة.
ُ

 4.1.1.2التصنيف اﻷمني للمعلومات:

حسب )مجتمع البرمجة المعلومات ة( "فإن التصنيف اﻷمني للمعلومات ُعد من اﻷمور
غا ة في اﻷهم ة ،فﻼ بد من تحديد الق مة الفعل ة للمعلومات )(Information Value

والتعرف بدرجات سرتها وحساسيتها ،ومن ثم تعرف إجراءات الحما ة المناس ة لكل منها
حسب أهميتها ،فل س ل المعلومات بنفس القدر من اﻷهم ة.

ولهذا يجب التفضيل أ ضاً بينها في درجة الحما ة ،ومن الخطوات المهمة في تصنيف

المعلومات:

 -تحديد عضو مسؤول عن المعلومات.

 تطو ر نظام خاص س اسات التصنيف للمعلومات ،حيث يتم تعرف ووصفالمستو ات المختلفة للتصنيف ،وتحديد المعايير التي تُ َحِّدد ف ة إدراج المعلومة في
مستو التصنيف المناسب ،ومن ثم تحديد اﻷدوات واﻹجراءات التي تُتﱠ َخذ من أجل
حما ة ل مستو من مستو ات التصنيف.

20

الفصل الثاني
المنظمات ،فهي من اﻷمور

المت عة في هذا الس اق لد
 معرفة القوانين واﻷنظمة ُالمهمة في تحديد مستو ودرجة أهم ة الب انات ،فمثﻼً تفقد عض المستندات مثل
الفواتير قانونيتها –وهي من الب انات المهمة -إذا تجاوز عمرها الخمس سنوات مثﻼً.

و م ن تصنيف مستو ات أمن المعلومات لد المؤسسات التجارة على النحو التالي:
 -المعلومات العامة .General Information

 -المعلومات الخاصة .Private Information

 -المعلومات الحساسة .Sensitive Information

 -المعلومات السرة ) "Secret Informationمجتمع البرمجة المعلومات ة :2015 ،نت(

و ر ال احث أنه ُم ن تصنيف مستو ات أمن المعلومات لد
التالي:

)(5

القطاع الح ومي على النحو

 معلومات عامة غير مصنفة. معلومات حساسة. -معلومات سرة.

 -معلومات سرة للغا ة.

و جب توض ح أنواع تلك المعلومات و ف ة التعامل معها للموظفين الذين لهم عﻼقة بتلك

المعلومات ،للتأكد من إلمامهم بهذا التصنيف ومعرفتهم التامة اﻹجراءات المتخذة في ل

مستو من مستو ات التصنيف ،وأ ضاً ﻻ بد من الفحص الدور للمعلومات ،والتأكد من صحة

قائها في المستو المناسب ﻷهميتها ،فأهم ة المعلومات تتغير من حين ﻵخر ،ومن ثم تحتاج

إلى إعادة تصنيف من جديد.
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 5.1.1.2تهديدات ومخاطر اﻷنظمة اﻹلكترون ة:

النظر للش ل رقم )ُ ،(2.1.2م ن مﻼحظة نوعين رئ سين من التهديدات التي ُم ن أن
تواجه المعلومات المتوفرة في المؤسسة ،وهي تهديدات داخل ة ،وتهديدات خارج ة ،فالتهديدات

الداخل ة ون منشأها من داخل المؤسسة ،وهي تُعد أشد خط اًر من التهديدات الخارج ة ،وذلك
ﻹم ان ة الوصول للمعلومات السرة ش ل أكبر وأسرع ،بينما التهديدات الخارج ة ف ون من عها

ومصدرها من خارج إطار المؤسسةٕ ،وام ان ة الوصول للمعلومات السرة تكون أقل مما هي
عل ه في حالة التهديدات الداخل ة.
المعلومات العامة
General Information
المعلومات الخاصة

Private Information
المعلومات السر ة
Secret Information

تهديدات خارج ة

تهديدات داخل ة

المعلومات الحساسة
Sensitive Information

ش ل ) :(2.1.2أنواع تهديدات المعلومات

ير )وهف( أنه " م ن إجمال أهم المخاطر التي م ن أن تط أر على العمل ات واﻷعمال

اﻹلكترون ة ،بخطرن اثنين ،هما:

 -1مخاطر سوء استخدام اﻷدوات والوسائل التقن ة المتقدمة.
ظم الحاس ات ،المعلومات واﻻتصاﻻت.
 -2اﻻعتداء على ُن ُ

أوﻻً /مخاطر سوء استخدام اﻷدوات والوسائل التقن ة المتقدمة:

نتيجة للتطور الهائل والمتسارع في تقن ة اﻻتصاﻻت ،فقد تطورت العديد من اﻷجهزة

الﻼسلك ة والمتنقلة ش ل بير؛ ٕوان سوء استخدام تلك اﻷدوات والوسائل في التعامﻼت
اﻹلكترون ة أو استخدامها ش ل غير سل م هو أمر له خطورته ،وترت هذه المخاطر عوامل

متعددة تشمل التقن ة المستخدمة واﻹنسان والمؤسسات إضافة إلى البيئة ،وُلخص الجدول التالي
عضاً من تلك المخاطر:
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م
1
2
3
4

5

6
7
8
9

جدول ) :(1.1.2مخاطر سوء استخدام اﻷدوات والوسائل التقن ة المتقدمة

اﻹجراء

ضغ المعلومات في مساحة
تخزن ض قة

الﻼمر زة في حف واسترجاع
المعلومات الحساسة إلكترون ًا

استخدام وسائل اﻻتصاﻻت غير
المشفرة

سهولة نقل المعلومات استخدام
البرمج ات دون تأمين

تََنُقل المسؤولين في المؤسسة
أجهزة حاس ات محمولة غير
ُم َؤ ﱠمنة تحتو على معلومات
دق قة وحساسة خاصة
ظم اﻻتصاﻻت
عدم تأمين ُن ُ
والحاس ات والمعلومات

اﻻستعانة مختصين تقنيين من

الخطر

 -سهولة سرقة الب انات والمعلومات ٕواخراجها من المؤسسة.

 -إم ان ة نقل الب انات إلكترون ًا خﻼل لحظات معدودة عبر ش ات

الحاسوب واﻻتصاﻻت المختلفة.

 -تتوفر اﻹم ان ة ل عض العاملين الحصول على عض المعلومات

الحساسة الخاصة المؤسسة ،ومن ثم قومون استخدامها ش ل

ضر المؤسسة.
غير أمين أو غير مشروع َ ُ

 ُ َع ِّرض المؤسسة لمخاطر أنشطة إجرام ة من منشآت منافسة أومن اﻷفراد ،من خﻼل التجسس على اتصاﻻت المؤسسة.
َ ُ -ع ِّرض أسرار المؤسسة لمخاطر جس مة نتيجة السرقة.

 ُعرض تلك الب انات والمعلومات لمخاطر في حالة سرقة تلكاﻷجهزة ،أو الولوج إليها من ِقَبل شخص غير مرخص له.
 ُعرض ممتلكات الشر ة و اناتها للتخرب والتدمير خاصة فيحالة عدم وجود نظم حف بديلة.

 -استخدام أولئك التقنيين صﻼح ات الولوج ﻷنظمة المؤسسة

خارج المؤسسة في إدارة اﻷنظمة

المعلومات ة ،ومن ثَ ﱠم الحصول على اﻷسرار الخاصة المؤسسة

ظم وش ات
اﻹدارة غير الكفؤة ُلن ُ

 اﻻختراق من ِقبل أشخاص أو جهات على مستو احتراف ٍعال

ضعف الوعي أمن المعلومات

 -إم ان ة الوصول للمعلومات أو اختراق اﻻتصاﻻت نتيجة جهل

المعلومات ة واتصاﻻت المؤسسة
المعلومات الخاصة المؤسسة

وأمن اﻻتصاﻻت في المؤسسة

المصدر) /وهف(9 ،2003 ،

وسرقتها ،وذلك في حال انوا غير مؤتمنين وذو سمعة سيئة.

أو من موظفين عملون في ذات المؤسسة.

موظفي المؤسسة س اسات ٕواجراءات اﻷمان المت عة.
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ثان اً /اﻻعتداء على ُنظُم الحاس ات ،المعلومات واﻻتصاﻻت:
إضافة إلى اﻻختراق الماد

مثﻼً في سرقة وسائ

ظم الحاس ات واﻻتصاﻻت ،المتمثل
الملموس لمنشآت ونُ ُ

إلكترون ة مشحونة المعلومات أو تحط م المعدات أو إتﻼفها أو سرقة

اﻷجهزة المحمولة ،ﱠ
ظم المعلومات
فإن عضاً من الوسائل الفن ة تُس ﱠخر لﻼعتداء على ُن ُ
واﻻتصاﻻت والموضحة في جدول ) (2.1.2ما يلي":
م
1
2
3

ظم المعلومات واﻻتصاﻻت
جدول ) :(2.1.2وسائل اﻻعتداء على ُن ُ

الوسيلة

اختراق ش ات اﻻتصاﻻت بوسائل ماد ة
الدخول إلى خ هاتف المؤسسة

التنصت على الم المات الهاتف ة استخدام
وسائل فن ة

وضع أجهزة تنصت في أجهزة الحاس ات أو

 -الحصول على معلومات صوت ة أو ب انات منقولة

خاصة المؤسسة.

اﻻتصاﻻت الخاصة المؤسسة

استخدام وسائل تقن ة مثل جهاز ماسح

4

الموجات للتنصت على اﻻتصاﻻت الخاصة

5

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

6

الخطر

المحمول وخﻼفه

ظم الحاس ات المعلومات ة
وجود ثغرات في نُ ُ
أو البرمج ات

المصدر) /وهف(9 ،2003 ،

 -الحصول على معلومات صوت ة أو ب انات منقولة

خاصة المؤسسة.

 -قد توجد أوامر برمج ة خاملة أو مخف ة ﻹساءة استخدام

البرمج ات في حال استخدامها.

ظم المعلومات واﻻتصاﻻت ﻻغتراف
 -إم ان ة اختراق ُن ُ

ظم
المعلومات ،أو تغيير الب انات والعبث بها أو تدمير ُن ُ
المعلومات والش ات.
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 2.1.2اﻷمن القومي وعﻼقته اﻷمن المعلوماتي:

مقدمة:

"على الرغم من اﻷهم ة القصو لمفهوم "اﻷمن القومي" وشيوع استخدامه ،إﻻ أنه

مفهوم حديث في العلوم الس اس ة ،وقد أد

ذلك إلى اتسامه الغموض ،مما أثار عدة

مش ﻼت علم ة وعمل ة ،فﻼ ُ َعﱡد اصطﻼح "اﻷمن" هو أفضل المصطلحات للتعبير عن
اﻷمن الوطني أو القومي للدولة المعاصرة من ناح ة ،ما لم يتبلور المفهوم لكي ص ح حقﻼً
عل ه قواعد تأس س

علمّاً داخل علم الس اسة –منفصﻼً عن علوم اﻻستراتيج ة -تطب
النظرة ،بدءاً من وضع الفروض وتحديد مناهج ال حث المﻼئمة ،واخت ار أدوات التحق

العلمي ،وقواعد اﻹث ات والنفي ٕوام ان ة الوصول إلى نظرة عامة ،و التالي الوصول إلى

قانون ح م ظاهرة "اﻷمن القومي" )اﻷسطل :2011 ،نت().(6

"و عود استخدام مصطلح "اﻷمن القومي" إلى نها ة الحرب العالم ة الثان ة؛ حيث ظهر

ت ار من اﻷدب ات ي حث في

ف ة تحقي

اﻷمن وتﻼفي الحرب ،و ان من نتائجه بروز

نظرات الردع والتوازن ،ثم أنشئ مجلس اﻷمن القومي اﻷمر ي عام 1974م ،ومنذ ذلك

التارخ انتشر استخدام مفهوم "اﻷمن" مستو اته المختلفة ط قاً لطب عة الظروف المحل ة
واﻹقل م ة والدول ة" )محمد.(43 :2007 ،

 1.2.1.2مفهوم اﻷمن القومي:

ط ِ
ﻼعه على العديد من المراجع العلم ة واﻷدب ة ف ما يتعل
ﻻح ال احث من خﻼل ا ِّ

موضوع "اﻷمن القومي" ،أنه ﻻ يوجد تعرف واحد ثابت لذلك المصطلح ،حيث يختلف

التعرف من جهة ﻷخر حسب المع ار الذ

استخدم في تعرف "اﻷمن القومي" ،وقد تعددت

التعرفات ما بين الق م المجردة أو اﻻعت ارات اﻻستراتيج ة المحددة أو المفاه م المجتمع ة ذات

عرفت موسوعة العلوم اﻻجتماع ة اﻷمن القومي أنه "قدرة اﻷمة على
الطب عة الشمول ة .وقد ﱠ

حما ة ق مها الداخل ة من التهديدات الخارج ة" )سيلز.(410 :2010 ،

واﻷمن القومي ل س خطاً حدود اً قدر ما هو هي ة ونفوذ ،ورغم أنه من الناح ة النظرة

هو علم حديث ،فإن المراجعات التارخ ة تشير إلى أن تطب قاته العمل ة تعود إلى آﻻف السنين،
من ِقبل زعامات وق ادات تارخ ة أدر ته وفهمته فهماً عم قاً" ،وقد أدت الوﻻ ات المتحدة
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اﻷمر ة دو اًر رئ ساً في التأصيل لدراسات اﻷمن القومي َ ِعْلم ُمَد ﱠون ،حيث انت أول دولة
على مستو العالم تُعد ص اغة م تو ة ﻻستراتيجيتها لﻸمن القومي ،وقد ت عها في ذلك العديد
من الدول المتقدمة والنام ة التي سعت إلى اللحاق بر ب الدول المتقدمة .أما على الصعيد
العري ،فإن اﻷنظمة العر ة لم تُ ِبد اهتماماً بي اًر بهذه الدراسات ،نظ اًر لطب عة أنظمتها الشمول ة
التي تحاول أح اناً إل اسها أثوا اً د مقراط ة مرقعة ،واقتصرت اﻹسهامات العر ة في هذه
الدراسات على عض المف رن وال احثين المجتهدين من غير أراب السلطة ،أو ممن لم تطل

مشار ته فيها" )حبيب.(15 :2010 ،

و حسب )النجار( فإنه قد ون من أبرز ما ُ تب عن "اﻷمن القومي" هو ما أوضحه
"رو رت م نما ار" وزر الدفاع اﻷمر ي اﻷسب وأحد مف ر اﻻستراتيج ة ال ارزن في تا ه
"جوهر اﻷمن" ،حيث قال" :إن اﻷمن عني التطور والتنم ة ،سواء منها اﻻقتصاد ة أو

اﻻجتماع ة أو الس اس ة في ظل حما ة مضمونهٕ ،وان اﻷمن الحق قي للدولة ين ع من معرفتها
العم قة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها؛ ﻹعطاء الفرصة لتنم ة تلك القدرات

تنم ة

حق ق ة

في

)اﻷهرام :2016 ،نت().(7

المجاﻻت

افة،

سواء

في

الحاضر

أو

المستقبل"

ولعل أدق مفهوم "لﻸمن" هو ما ورد في القرآن الكرم في قوله -س حانه وتعالى:-
أَ ْطعمهم ِمن جوٍع وآمنهم ِمن خو ٍ
ف".
"َفْل َ ْع ُب ُدوا َر ﱠب َه َذا اْل َب ْي ِت * ﱠالِذ
ْ ُ
ْ َْ
ََ ُ ْ
ََُ
)قرش .(4-3 :من هنا يؤ د ال احث أن اﻷمن هو ضد الخوف ،والخوف المفهوم الحديث
عني التهديد الشامل ،سواء منه اﻻقتصاد

والخارجي ،وفي إطار هذه الحق قة

أو اﻻجتماعي أو الس اسي ،الداخلي منه

ون المفهوم الشامل "لﻸمن القومي" هو" :القدرة التي

تتم ن بها الدولة من تأمين انطﻼق مصادر قوتها الداخل ة والخارج ة ،اﻻقتصاد ة والعس رة،
في مختلف المجاﻻت في مواجهة المصادر التي تتهﱠد ُدها في الداخل والخارج ،في السلم وفي
الحرب ،مع استمرار اﻻنطﻼق المؤ ﱠمن لتلك القو في الحاضر والمستقبل تخط طاً لﻸهداف
المخططة") .المعهد المصر  :2016 ،نت().(8

وُ َع ِّرف ال احث "اﻷمن القومي" أنه مجموعة من اﻹجراءات التي يجب على الدولة
اتخاذها في سبيل تأمين جبهتها الداخل ة والخارج ة من أ تهديد م ن أن يواجهها.
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 2.2.1.2أ عاد اﻷمن القومي:

على ضوء المفهوم الشامل لﻸمن القومي ،فإنه عني تهيئة الظروف المناس ة والمناخ

المخططة للتنم ة الشاملة ،بهدف تأمين الدولة من الداخل
المناسب لﻼنطﻼق اﻻستراتيج ة ُ
فل لشعبها ح اة مستقرة تُوفر له
والخارج ،ما يدفع التهديدات اختﻼف أ عادها ،القدر الذ
أقصى طاقة للنهوض والتقدم ،من هنا فإن شمول ة اﻷمن تعني حسب )حبيب(129 :2010 ،
عادا متعددة ،حيث ُم ن است ضاحها من خﻼل ش ل ) (3.1.2التالي:
أن له أ ً
الُ عد الس اســـــي
البـــعد العس ـــــر
ُ
الُ عد اﻻقتصــاد
الُ عد اﻻجتماعي
الُ عد الثقافـــــــــي
الُ عــــــد البيئــــــي

الُ عد المعلوماتي

اﻷمن القومي

ش ل ) :(3.1.2أ عاد اﻷمن القومي

 ال ُ ْعد الس اسي :و تمثل في الحفا على الك ان الس اسي للدولة.
 ال ُ ْعد العس ر  :وهو قدرة الدولة على ردع التهديدات الداخل ة والخارج ة القوة
العس رة وف توازنات محسو ة.

يهدف إلى توفير المناخ المناسب للوفاء احت اجات الشعب

 ال ُ ْعد اﻻقتصاد  :الذ
وتوفير سبل التقدم والرفاه ة له.

سعى إلى توفير اﻷمن للمواطنين القدر الذ

 ال ُعد اﻻجتماعي :الذ
الشعور اﻻنتماء والوﻻء.
ِ
ؤمن الف ر والمعتقدات و حاف على العادات والتقاليد والق م.
 ال ُ ْعد الثقافي :الذ ُي ّ
 ال ُ ْعد البيئي :الذ يوِّفر التأمين ضد أخطار البيئة ،خاصة التخلص من النفا ات
ومسب ات التلوث حفاظاً على اﻷمن.
حاف

يزد من تنم ة

و دير المعلومات الخاصة الدولة من حيث تأمين

 ال ُ ْعد المعلوماتي :الذ
سرتها ٕواتاحتها للمنو بهم في الوقت المطلوب.
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 3.2.1.2ر ائز اﻷمن القومي:

حسب )صيد الفوائد :2016 ،نت(

)(9

فإنه م ن ص اغة اﻷمن على ضوء أرع ر ائز

أساس ة ،ما هي موضحة في ش ل ) ،(4.1.2حيث تكون الر يزة والقاعدة اﻷساس ة لتحقي

اﻷمن القومي هي إدراك التهديدات الداخل ة والخارج ة المح طة الدولة ،ما أن ل ر يزة من

الر ائز اﻷرعة تعتمد على الر يزة التي تس قها ،فمثﻼً :ﻻ م ن رسم أ ة استراتيج ات لتنم ة
قو الدولة دون أن ون هناك إدراك حق قي وواقعي للتهديدات التي ُم ن أن تصيبها ،وه ذا.
إدراك التهديدات الداخل ة أو الخارج ة
رسم استراتيج ة لتنم ة قو الدولة
توفير القدرة على مواجهة التهديدات
إعداد سيناروهات واتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات
ش ل ) :(4.1.2ر ائز اﻷمن القومي

 (1إدراك التهديدات سواء الخارج ة منها أو الداخل ة.

 (2رسم استراتيج ة لتنم ة قو الدولة ،والحاجة إلى اﻻنطﻼق المؤ ﱠمن لها.

 (3توفير القدرة على مواجهة التهديدات الخارج ة والداخل ة ،من خﻼل بناء القوة
المسلحة وقوة الشرطة القادرة على التصد والمواجهة لهذه التهديدات.

 (4إعداد سيناروهات واتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات التي تتناسب معها،
وتتصاعد تدرج اً مع تصاعد التهديد سواء خارجّاً أو داخلّاً.
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 4.2.1.2مستو ات اﻷمن القومي:

حسب )صيد الفوائد :2016 ،نت(

ش ل ) (5.1.2التالي:

)(9

فإن لﻸمن القومي مستو ات أرعة ،ما هي موضحة في

اﻷمن الدولي

اﻷمن اﻹقل مي
أمن الوطن
أمن اﻷفراد

ش ل ) :(5.1.2مستو ات اﻷمن القومي

 (1أمن الفرد )اﻷمن الشخصي( ،ضد أ أخطار تهدد ح اته أو ممتلكاته أو أسرته.
 (2أمن الوطن ،ضد أ
الوطني".

أخطار خارج ة أو داخل ة للدولة وهو ما ُعبﱠر عنه " اﻷمن

 (3اﻷمن ال ُقطر أو الجماعي )اﻹقل مي( ،و عني اتفاق عدة دول في إطار إقل م واحد
على التخط لمواجهة التهديدات التي تواجهها داخلّاً وخارجّاً ،وهو ما ُ َعبﱠر عنه
" اﻷمن القومي".

 (4اﻷمن الدولي ،وهو الذ تتوﻻه المنظمات الدول ة سواء منها الجمع ة العامة لﻸمم
المتحدة أو مجلس اﻷمن الدولي ودورهما في الحفا على اﻷمن و ِ
السلم الدوليين.

 5.2.1.2اﻷمن القومي وعﻼقته المعلومات:

صلة تكنولوج ا المعلومات اﻷمن القومي نا عة في اﻷساس من دورها في الصناعات

ظم الدفاع والق ادة والس طرة وأجهزة التجسس ورفع الكفاءة القتال ة ،من
ون ُ
العس رة واﻷمن ةُ ،
خﻼل التدرب واستخدام المعلومات والحاسوب في تطب قات حوث العمل ات.
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"وتتخذ هذه الصلة ُعدًا أمن ًا قوم اً خاصاً نظ اًر لتفوق إسرائيل الواضح في التطب قات العس رة
واﻷمن ة لتكنولوج ا المعلومات ،واستغﻼلها النواتج الفرع ة لهذه التطب قات لتحقي تفوق

استراتيجي في مجال التكنولوج ا المتقدمة ،ومن وجهة نظر أخر فقد أثبتت أجهزة المخابرات
لد

إسرائيل ومؤسساتها اﻹعﻼم ة قدرة فائقة على تجم ع ب انات تفصيل ة عن ل ما يجر

داخل الوطن العري ،وفي وقت نشا

حر ة الترجمة من العر ة إلى العبرة قد جعلت من

أسود" ،في حين أنه ل س لدينا معلومات اف ة عما يجر بداخل الك ان
إسرائيل "ثق اً معلومات اً َ
اﻹسرائيلي ،وخير مثال على ذلك وأخطره الط ع هو قصور معلوماتنا الشديد عن الترسانة

اﻹسرائيل ة ﻷسلحة الدمار الشامل النوو ة والك ماو ة والجرثوم ة ،ومثال عملي على ذلك أ ضاً
هو النقص الشديد في المعلومات العر ة عن الطائرات الحر ة لد

)علي.(272 :1994 ،

إسرائيل في حرب "67

ظر إلى “اﻷمن القومي” و”ح الوصول إلى المعلومات”
من وجهة نظر تشرع ة ،قد ُي ْن َ
مصطلحين متضادين؛ فبينما عزز اﻷخير ح العامة في اﻻطﻼع على ما تحتف ه

السلطات الرسم ة من معلومات ،قوم اﻷول فرض القيود على هذا الح

والتي من شأنها

تحج م حجم المعلومات المتاحة لﻼطﻼع ،وط قاً للمعايير الدول ة ،تم النص على ما يلي " :ح
لﻸفراد حث وتلقي ونقل المعلومات واﻷف ار من ل اﻷش ال و أ
تاب اً أو بواسطة أ

وسيلة ،سواء شفه اً أو

وسيلة إعﻼم ة أخر  ،ما نص على إم ان ة تقييد هذا الح بزعم حما ة

ار حظر إتاحة عض المعلومات
اﻷمن القومي لل ﻼد ،ولكن الشرو التال ة" :أن صدر قر اً
ن
ن
ومعرفاً تعرفاً دق قاً ،ما ين غي توافر
بواسطة القانو  ،وأن و هذا القرار واضحاً ومحددًا ُ
وسائل حما ة ضد اﻻستغﻼل السيء لهذا الحظر عن طر وجود المحاكم المستقلة ،وأن يهدف
إصدار قرار الحظر إلى حما ة مشروعة لمصالح اﻷمن القومي ،و جب على الح ومة قبل

إصدار قرار الحظر ،أن تقدم ما فيد أن تلك المعلومات المنو بها الحظر تمثل تهديداً مشروعاً

لمصالح اﻷمن القومي ،ما يجب تطبي

هذا الحظر في أضي

الد موقراط ة" )دعم لتقن ة المعلومات :2013 ،نت().(10
ر

الحدود و ما يراعي الم اد

وفي سبيل تعرف ماه ة المصالح المشروعة لﻸمن القومي ،ذهبت المعايير الدول ة إلى

مشروع ة تلك المصالح أهداف تختص حما ة الدولة ووحدة أراضيها أو قدرتها على الرد

على استخدام القوة سواء من مصادر خارج ة مثل تهديد عس ر  ،أو مصدر داخلي ،ما نصت

على عدم مشروع ة تلك المصالح إذا ان الغرض منها حما ة الح ومة من شف اﻷخطاء أو
التستر على قضا ا الفساد ،أو إخفاء لمعلومات حول أداء المؤسسات الح وم ة والعامة.
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"و جوز للدولة في أثناء حاﻻت الطوار أن تفرض القيود على حرة تداول المعلومات،

ولكن فق إلى الحد الذ

تتطل ه مقتض ات الحالة ،طالما أن ذلك ﻻ يتعارض مع اﻻلتزامات

الح وم ة اﻷخر موجب القانون الدولي ،وأخي اًر ،ﻻ يجوز أ حال من اﻷحوال –إﻻ في حالة
الطوار  -فرض قيود على حرة تداول المعلومات ،ما في ذلك على أساس اﻷمن القومي ،أو

تنطو على تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو اللغة ،أو الدين ،أو ال أر س اس اً
ان أو غير س اسي ،أو اﻷصل القومي أو اﻻجتماعي ،أو الجنس ة ،أو الثروة أو الم ﻼد أو أ

وضع آخر" )دعم لتقن ة المعلومات :2013 ،نت( ).(10

وحسب )دعم لتقن ة المعلومات( فإنه "إذا تم توافر المعايير السا قة ،أص ح مشروعاً ﻷ

دولة أن تفرض القيود على حرة تداول المعلومات ،على أساس حما ة مصالح اﻷمن القومي
حسب ما تقتض ه الحاجة لديها .ولكن تحديد تلك المعايير ﻻ

تمل دون تحديد خصائص

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

أوﻻً /معلومات يجوز حجبها )لمدة محددة ومعلنة(.
ثان اً /معلومات ين غي اﻹفصاح الفور عنها.
معلومات
يجوز
حجبها

معلومات
يجب
شفها

أنواع المعلومات من حيث حجبها
ش ل ) :(6.1.2أنواع المعلومات من حيث حجبها
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أوﻻً /معلومات يجوز حجبها )لمدة محددة ومعلنة( ،وتشمل التالي:

أ .الخط والعمل ات والقدرات العس رة أو اﻷمن ة الحال ة ،و ذلك الب انات التكنولوج ة

واﻻختراعات عن إنتاج اﻷسلحة أو استخدامها أو قدراتها.

ب .تدابير محددة لحما ة البن ة التحت ة والمؤسسات الح وم ة وأراضي الدولة.
ج .المعلومات المتعلقة منع الهجمات اﻹرهاب ة والتحقي فيها.

د .اﻻتصاﻻت الدبلوماس ة سواء من ِقبل دبلوماسيين قوميين أو من دول.

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

ثان اً /معلومات ين غي اﻹفصاح الفور عنها ،وتشمل التالي:

أ -المعلومات الخاصة المشار ة الس اس ة في عمل ات صنع القرار ،و ندرج تحتها ما
يلي:

 ه اكل وسلطات الح ومة :من وجود المؤسسات العس رة والشرطة واﻷمن
واﻻستخ ارات والوحدات الفرع ة ،و ذلك القوانين والقواعد التي تح م عمل تلك
المؤسسات.

 الق اررات المهمة أو الس اسات :ما في ذلك الق اررات المتعلقة بإرسال قوات
خارج ال ﻼد ،أو التي توضح إخفاء أو تحرف الح ومات ل عض الحقائ ذات

الصلة قرار مهم أو س اسة ما.

 المراق ة :القوانين واﻷنظمة اﻷساس ة التي تح م جم ع أش ال المراق ة السرة،
ظم الملفات والسجﻼت السرة.
ون ُ
ُ

 التحقي

واﻻحتجاز :القواعد والقوانين الخاصة اﻻحتجاز ،ونقل المحتجزن

عبر الحدود ،مع توض ح وسائل التحقي

معاملتهم.

مع هؤﻻء المحتجزن و ف ة

 المساءلة شأن عقود قطاع اﻷمن وغيرها من الموارد :معلومات تتعل

انتهاكات دستورة أو قانون ة وغيرها من اﻻنتهاكات للسلطة ما في ذلك

الفساد من جانب السلطات العامة أو المسؤولين.

32

الفصل الثاني
ب -المعلومات الخاصة انتهاكات حقوق اﻹنسان والقانون اﻹنساني الدولي ،والتي ﻻ

يجوز حجبها على أساس حما ة مصالح اﻷمن القومي ،أو منع محاس ة من قاموا

بتلك اﻻنتهاكات أو منع أحد الضحا ا من تلقي العﻼج المناسب.

ج -الصحة العامة والسﻼمة والبيئة ،والتي تشمل :خط اﻻستجا ة للطوار ومستو ات
التهديد ،وحجم التلوث واﻻن عاثات" )دعم لتقن ة المعلومات :2013 ،نت( ).(10

مما سب  ،ومن خﻼل ممارسته العمل ة ،يؤ د ال احث على أنه ﻻ م ن اﻻستغناء أ

المختلفة )الصح ة،
حال من اﻷحوال عن استخدام المعلومات اليوم في ثير من مجاﻻت الح اة ُ
العس رة ،التعل م ة ،الح وم ة ،اﻷمن ة( ،وذلك في ظل التحول اﻹلكتروني الذ تسعى إل ه

دول العالم – ما فيها الدول العر ة .-في الوقت نفسه هذا اﻷمر له ارت ا وثي

اﻷمن القومي،

خاصة أن ال ُعد المعلوماتي ما بيﱠن ال احث ُعد م وناً وعنص اًر رئ ساً من عناصر اﻷمن
القومي ﻷ دولة ،لذلك ان من الواجب على ل دولة أن تقوم ّسن القوانين ووضع اﻵل ات
واﻹجراءات المناس ة التي تعمل على الحفا على تلك المعلومات والحفا على سرتها.

في هذا الس اق ،س قوم ال احث عرض نموذجين مختلفين من دول العالم في آل ات تحديد

وحجب المعلومات استناداً لمع ار اﻷمن القومي حسب )مر ز دعم لتقن ة المعلومات(" ،وهما:
أوﻻً /التجرة الم س ة ،وثان ًا /تجرة المملكة المتحدة.

أوﻻً :التجر ة الم س ة ،أورد قانون الشفاف ة الفيدرال ة واﻻطﻼع على المعلومات الح وم ة
فنص على "أنه ل اﻹجراءات الرام ة إلى حما ة
تعرفاً صرحاً لمصطلح “اﻷمن القومي” ،ﱠ

وسﻼمة واستقرار و قاء الدولة الم س ة ،وتستهدف استقرار الح م الد مقراطي ،والدفاع

الخارجي واﻷمن الداخلي لﻼتحادٕ ،والى تعزز الرفاه ة العامة للمجتمع وتعزز أهداف الدولة
الدستورة .و تم تصنيف المعلومات إلى:
" -1معلومات سرة” وتشمل:

 oتهديد اﻷمن القومي ،اﻷمن العام أو الدفاع الوطني.

 oإضعاف المفاوضات الجارة أو العﻼقات الدول ة ،ما في ذلك المعلومات السرة
الم َقد ﱠمة من الدول اﻷخر أو الك انات الدول ة ،إلى الدولة الم س ة.
ُ
 oاﻹضرار المصالح المال ة لل ﻼد ،واﻻستقرار اﻻقتصاد أو النقد .
 oتعرض ح اة أو أمن أو صحة أ شخص للخطر.
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من تنفيذ القانون ،منع أو تنفيذ اﻷح ام ،أو إضفاء

 oاﻹخﻼل بإجراءات التحق

العدل ،أو جمع الضرائب ،وعمل ات مراق ة الهجرة ،أو اﻻستراتيج ات اﻹجرائ ة في

العمل ات القضائ ة أو اﻹدارة الجارة.

" -2المعلومات المحجو ة” والتي تشمل:
o

ل المعلومات التي نص عليها القانون أنها سرة أو خاصة أو تجارة سرة أو

ح وم ة سرة.

 oالمعلومات التجارة والصناع ة والضرب ة ،والبن ة ،واﻷسرار اﻻئتمان ة.

 oالتحق قات اﻷول ة لملفات قضائ ة ،أو اﻹجراءات اﻹدارة التي اتخذت ش ل
محاكمة دون إصدار ح م.

 oإجراءات المسؤول ة ضد الموظفين العموميين ،في حالة مالم يتم إصدار ح م
إدار أو ح م نهائي في القضا ا المقدمة.

 -3معلومات “خاصة” وتشمل:

المعلومات الشخص ة التي تتطلب موافقة الفرد قبل أن يتم الكشف عنها أو توزعها أو

تسو قها ،ما هو منصوص عل ه في هذا القانون ،غير أن المعلومات التي تحتو عليها

السجﻼت العامة أو التي ُسمح للجمهور اﻻطﻼع عليها ﻻ تُعد معلومات خاصة.
وقد حددت مدة الحظر  12عاماً شر عدم معارضة ذلك الحظر ﻷ

قوانين أخر ،

و جوز تمديد تلك الفترة إذا اقتضى اﻷمر ذلك عد موافقة الهيئة الفيدرال ة لتداول المعلومات،

وهى الهيئة المختصة بوضع معايير لتصنيف المعلومات ،ورفع السرة عنها ،فضﻼً عن

اﻹشراف العام على النظام ،و ح

للتأكد من صحة تصن فها.

لها في أ

وقت اﻻطﻼع على تلك المعلومات السرة

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

تهديد مس اﻷمن

القومي للسلطة التنفيذ ة .غير أنه وفقاً لقانون حرة تداول المعلومات و عض التصرحات

المتعلقة ماه ة اﻷمن القومي ،نستط ع اﻻستدﻻل على طب عة المعلومات التي ُسبب
ار مصالح اﻷمن القومي لل ﻼد .هذه المعلومات تشمل:
اﻹفصاح عنها إضر اً
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 أمن اﻷمة ما في ذلك رخاؤها واستقرارها وحما ة مصالح الدفاع والس اسة
الخارج ة.

 مصطلح اﻷمة ﻻ شير فق

إلى أراضي المملكة المتحدة ،لكنه شتمل على

المواطنين ،أينما وجدوا ،أو أصولها وممتلكاتها أينما وجدوا ،ذلك النظام الذ

تت عه الح ومة البرطان ة.

 هناك عض اﻷمور التي عترف القانون صراحة أنها تش ل تهديداً محتمﻼً
لسﻼمة ورفاه ة اﻷمة ،وهي تشمل اﻹرهاب والتجسس والتخرب التي تؤثر
على س اسات الح ومة الخارج ة ،وس اسات الدفاع وعلى الرفاه ة اﻻقتصاد ة

لل ﻼد.

 هناك أمور أخر غير منصوص عليها صراحة ،ولكن الح ومة تعدها قادرة
على تش يل تهديدات لسﻼمة اﻷمة ،وهي تشمل انتشار أسلحة الدمار الشامل
وحما ة البن ة التحت ة الوطن ة ،مثل الم اه من أ

أفعال تهدف إلى إلحاق

الضرر بها أو التسبب ارثة" )دعم لتقن ة المعلومات :2013 ،نت( ).(10

ير ال احث أن العالم يتجه نحو التحول اﻹلكتروني في ل مجاﻻت ح اته ،اﻷمر الذ

فرض تحد ات بيرة أمام الدول التي تسعى نحو ذلك التحول ،ومن هذه التحد ات هو إنشاء

المختلفة والتي سيتم اﻻعتماد عليها في هذا التحول .إلى جانب ذلك،
قواعد ب انات للمعلومات ُ
ان من الضرور توفير وسائل اﻻتصاﻻت المختلفة واﻵمنة ،والتي ستضمن عدم تسرب تلك
المعلومات لجهات غير ُمصرح لها أو منع اختراقها ،وذلك حفاظاً على اﻷمن القومي الخاص

بها.

وقد اتف

ال احث مع )جمال غ طاس( في أن "اتساع قض ة أمن المعلومات وتطورها

على هذا النحو الخطير عالم اً وعر اً عود إلى أمرن:

اﻷول :أن أغلب دول العالم  -ما فيها الدول العر ة -ترفع حال اً شعار التحول إلى

مجتمع المعلومات والمعرفة ،وتنفذ خططاً واسعة النطاق لتحو ل هذا الشعار إلى واقع ،وفي
خضم هذه الخط

يتم إنشاء سﻼسل من قواعد الب انات القوم ة الكبر  ،ما يجر تطو ر

ش ات اﻻتصاﻻت ونشر اﻹنترنت عبر خطو اﻻتصاﻻت العاد ة والسرعة ،وتتجه اﻷمور
لتعم م خدمات نقل الصوت عبر بروتو وﻻت اﻹنترنت ،وتنش الدول في نشر مفاه م وخدمات
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الح ومة اﻹلكترون ة ،وتصدر قوانين التوق ع اﻹلكتروني الذ ُمهد الطر صوب تفعيل أنشطة
التجارة واﻷعمال اﻹلكترون ة على نطاق واسع ،وتتوسع في م ادرات توفير الحاسب لفئات
المجتمع المختلفة المنازل والمدارس وللمهنيين ،ما تتبنى عشرات من برامج التنم ة المعلومات ة
المتكاملة في مختلف الو ازرات والهيئات والمؤسسات.

الثاني :أن تشييد بن ة معلومات ة قوم ة واسعة المجال وتبني التوجه نحو مجتمع

وحتﱠ َم عليها مواجهة
المعلومات ،نقل المجتمع والدولة والمؤسسات إلى مرمى المخاطرَ ،
التحد ات الشاملة والواسعة النطاق في أمن المعلومات ،معنى أن تحد ات أمن المعلومات في

مجتمع متلك بن ة معلومات ة واسعة ،يجعله يواجه تهديدات في أمن المعلومات تتسم الشمول

واﻻتساع وعم

التأثير ،وتنوع اﻷدوات وتعدد مصادر الهجوم وأدواته وغ ازرة اﻷهداف التي

اء ومناط َ جذب لمن ستهدفونه ،فمخاطر أمن المعلومات في عصر )مجتمع
تُش ل إغر ً
المعلومات( تضم مستو ين:
أ -مستو تعقب وجمع المعلومات ،و شمل الوسائل التقليد ة لجمع المعلومات

التي تعتمد ش ل بير على العناصر ال شرة من الجواس س ،أو ما عرف الطابور
الخامس ،ووسائل اﻻستطﻼع الحديثة وفى مقدمتها اﻷقمار الصناع ة التي تطورت

ش ل بير ،حيث بلغت الصور والمعلومات الواردة منها حداً فائقاً من الجودة والدقة
لم تبلغها من قبل .ما شمل هذا المستو العديد من أدوات تعقب وجمع من داخل

البن ة المعلومات ة اﻷساس ة للجهة المستهدفة ،ومنها "البوا ات الخلف ة" وُقصد بها
ظم المعلومات والبرامج
ون ُ
الثغرات أو نقا الضعف اﻷمن ة التي توجد ش ات ُ
المختلفة ،و"الرقائ اﻹلكترون ة" التي تُعد الجزء الحيو بجم ع أجهزة التعامل مع
المعلومات ،من حاس ات ومعدات بناء ش ات ووسائ تخزن وغيرها ،والتي م ن
استخدامها في تعقب وجمع المعلومات ،وأدوات التلصص على ش ات المعلومات

وعمل ات اﻻعتراض.

ب -مستو ستهدف إفساد وتعطيل المعلومات ،وتُستخدم ف ه العديد من اﻷدوات
فيروسات الحاسب واﻻختراق الم اشر لش ات المعلومات ،والهجوم ف ض الرسائل

والطل ات وهجمات اﻻختناق المرور اﻹلكتروني على نطاق واسع وغيرها .و ما هو
واضح فإن هذه اﻷخطار ﻻ تتوقف عند ونها تهديداً ﻷمن المعلومات داخل شر ة أو

مؤسسة أو منشأة ،بل تُ َعد تهديدات جد ة لﻸمن القومي للدول والمجتمعات
)مر ز الجز رة للدراسات :2012 ،نت().(11

ل"
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أخير ،عتقد ال احث أنه لما زاد تعقد المجتمع وتنوع أنشطته وتسارع إ قاع أحداثه،
و اً

زادت قدرته على توليد المعلومات ،وزاد معدل استهﻼكه لها أ ضاً ،وتُعد ظاهرة انفجار
المعلومات صد ً لهذا التعقيد والتنوع والتسارع ،وهي الظاهرة التي جعلت من المعلومات –التي

هي أساساً وسيلتنا لحل المش ﻼت -مش لة في حد ذاتها ،لها تأثيرها على اﻷمني القومي
ووجب الس طرة عليها .لذلك ان من الواجب توفير وسائل الحما ة الﻼزمة لمرتكزات أمن
المعلومات الثﻼثة ،ومن أهم هذه المرتكزات هو مستخدم التقن ة ال شر نفسه ،ف ان من

الضرور تحديد وتنظ م وض
العمل بها لضمان الحفا

المطلو ة.

تلك السلو ات ،من خﻼل توض ح اﻷخﻼق ات التي يجب

على تلك المعلومات وسرتها ،من خﻼل ات اع إجراءات اﻷمان

وهذا ما س قوم ال احث عرضه خﻼل الم احث الثﻼثة القادمة ،حيث سيتناول خﻼل

الم حث القادم تعرف أخﻼق ات المهنة ،وتوض ح نظرة الشرعة اﻹسﻼم ة لتلك اﻷخﻼق ات،
وتفصيل أخﻼق ات المهنة للعاملين في حقل المعلومات عموماً.
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)أهم ة اﻻلتزام أخﻼق ات المهنة لد
العاملين في حقل المعلومات(

 1.2.2تعرف أخﻼق ات المهنة وأهميتها.

 2.2.2أخﻼق ات المهنة في الشرعة اﻹسﻼم ة.

 3.2.2أهم اﻷخﻼق المهن ة من وجهة نظر شرع ة.

الفصل الثاني
الم حث الثاني /أهم ة اﻻلتزام أخﻼق ات المهنة لد العاملين ﻓي حقل المعلومات

مما ﻻشك ف ه أن اﻷعمال ﻻ تزدهر وﻻ تنمو إﻻ بتوافر الثقة واﻹتقان واﻷمن ،سائر

أنواعهما ومراتبهما سواء اﻷخﻼق ة أو الفن ة ،فﺈن الحديث عن أخﻼق ات المهنة ﻻ قل أهم ة أبداً

طَلب اﻷول،
الم ْ
عن الحديث عن أهم ة اﻷمور الفن ة المتعلقة المهنة ،و تناول هذا الم حث فﻲ َ
المطَلب الثانﻲ ،أخﻼق ات المهنة من وجهة نظر
التعرف أخﻼق ات المهنة وأهميتها ،و تناول َ
شرع ة ،و يف حث عليها الدين اﻹسﻼمﻲ وجعلها مرت طة العقيدة وأحد أوجه الع ادة ،بينما

يتناول المطلب الثالث ،أهم معالم أخﻼق ات المهنة فﻲ الشرعة اﻹسﻼم ة.

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

مفهوم "أخﻼق ات المهنة" ينقسم إلى مفهوم لغو ومفهوم اصطﻼحﻲ:

 -أوﻻً :المفهوم اللغو ﻷخﻼق ات المهنة ،سنحلل "أخﻼق ات المهنة" إلى أفراده فهو

يتكون من لمتين" ،أخﻼق ات" و"المهنة"؛ و"اﻷخﻼق" لغو اً ،هﻲ جمع مفردها ُخُل وهو مصدر

مشت من مادة )خ.ل.ق( وهو أصل الكلمة التﻲ جاءت منها اﻷخﻼق جمعاً ،ومفردها "خل "
"الخل
التﻲ تدل على التقدير ما قول علماء اللغة؛ ُ
فالخل
وسجيته،
َ

الخل
و ُ

)ابن منظور.(86 :2010 ،

هو الط ع والسج ة؛ أ

الخل
ص
مصدرهما واحدَ ،خ ﱠ
َ

ط ع اﻹنسان

الخل
الصورة و ُ

الط ع"

و"المهنة" هﻲ العمل ،فعندما نقول العمل أو المهنة أو عند دمجهما معاً فنقول العمل

من مادة

المهنﻲ فالمعنى واحد ﻻ يتغير ،والعمل مفرد َج ْم ُعهُ أعمال ،والعمل مصدر مشت
وش ْغ ٍل ُ ْش َغ ُل ومهنة تُ ْمتَ َه ُن ،فالعمل هو الفعل والشغل
)ع.م.ل( التﻲ تدل على ل ِف ْع ٍل ُْف َع ُل ُ
والمهنة ،وتُعرف المهنة أ ضاً على أنها مفرد ِم َهن؛ والمهنة مصدر مشت من مادة "م.ه.ن"
التﻲ تدل على الخدمة ،والمهنة تشمل ل عمل عمل الوظ فة والصنعة والحرفة ،وتُ َع ﱠرف
"أخﻼق ات المهنة" على أنها مجموعة السلو ات التﻲ تصدر عن اﻹنسان فﻲ أثناء تأديته لعمل

أو مهنة معينة )ابن منظور.(223 :2010 ،
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 -ثان اً :المفهوم اﻻصطﻼحﻲ ﻷخﻼق ات المهنة ،حيث تُ َع ﱠرف اﻷخﻼق ما قال اﻹمام

الغزالﻲ على أنها "ع ارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها اﻷفعال سهولة وُ ْسر ،من غير
حاجة إلى ف ر وروّة ،فﺈن انت الهيئة حيث تصدر عنها اﻷفعال الجميلة عقﻼً وشرعاً
سهولة ،سميت الهيئةُ :خلقاً حسنإً ،وان ان الصادر منها اﻷفعال القب حة ،سميت الهيئة التﻲ

هﻲ المصدرُ ،خُلقاً سيئاً" )الغزالﻲ ،(53 :1995 ،وُ ِّ
عرف اغﻲ اﻷخﻼق المهن ة أنها
"مجموعة القواعد واﻷسس التﻲ يجب على المهنﻲ التمسك بها والعمل مقتضاها ،ل ون ناجحاً

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

مما سب  ،فﺈن ال احث ُعرف أخﻼق ات المهنة أنها" :مجموعة من القواعد التﻲ تحدد

سلوك المهنﻲ أو الموظف فﻲ أثناء تأديته لعمله ،حيث تضمن أدا َءه لعمله على أفضل وجه،
ما أنها تنظم العﻼقات المختلفة بينه و ين الجهات اﻷخر فﻲ العمل".
ُشير ابن خلدون إلى أنه "عندما تُفقد اﻷخﻼق

دلت التجارب اﻹنسان ة على مد

ون السقو واﻻنه ار الحضار  ،ولقد

التارخ ،إن ارتقاء اﻷمم والشعوب مﻼزم ﻻرتقائها فﻲ ُسلم

اﻷخﻼق الفاضلةٕ ،وان انه ارها مﻼزم ﻻنه ار أخﻼقها") .خلدونٕ (612 :2006 ،والى هذا

أ ضاً أشار المؤرخ الفرنسﻲ جوستاف لو ون قوله" :إن سقو اﻷمم عود ﻻنحطا

أخﻼقها"

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

إنما اﻷمم اﻷخﻼق ما قيت

هم ذهبت أخﻼقهم ذهبوا
فﺈن ُ

وحسب )شعاع( "فقد أثبتت التجارب أنه عندما ُي ْت َرك العاملون على حسب رغ اتهم وأمزجتهم،

فﺈن مفاسد ثيرة ستتراكم ،وسوف تحصل منها الخسارة واﻹفﻼس وتراكم اﻷعمال وتنافر
العاملين ،ونفور العمﻼء ٕواتاحة للمفاسد اﻹدارة الرشوة والمحسو ة ،ومع طول المد

انتهاك أخﻼق ات العمل أم اًر اعت اد اً يؤد إلى صعو ة احترامها ف ما عد.

صح
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ما أكدت اﻷ حاث اﻹدارة أن اﻻهتمام ق م المهنة وأخﻼق اتها من أهم أس اب التنم ة والتطور

ﻷ مؤسسة وأ مجتمع ،ما أن عدم اﻻكتراث بهذه اﻷخﻼق ات ُعد من أهم عوائ النجاح
والنهضة واﻹتقان واﻹنجاز؛ لذلك فالعنا ة أخﻼق ات العمل يجب أن تكون فﻲ أعلى قائمة
اﻻهتمامات اﻹدارة تدر اً وتأه ﻼً وتوظ فاً ،إذا ان هناك حث عن اﻹتقان والتميز والجودة فﻲ
اﻷعمال" )شعاع.(1 :2000 ،

 2.1.2.2أهم ة تطبي الُنظُم اﻷخﻼق ة ﻓي المؤسسات:

ير ال احث أن المؤسسات اﻷمن ة ش ل عام والمؤسسات العاملة فﻲ مجال المعلومات

ش ل خاصَ ،ل ِهﻲ فﻲ حاجة إلى أخﻼق ات الحف
َ
وحرص ،وفﻲ حاجة إلى الخبرة وحسن التصرف والعلم

والص انة والقدرة على إدارة اﻷمور بدقة
ل فروعه الضرورة لتلك المهمة،

و تف ال احث مع )العو ثانﻲ( أن "أخﻼق ات المهنة ﻻ تجعل العامل أو الموظف يذهب للعمل

فق

من أجل الحصول على المال أو الجاه أو المنفعة ،لكن أ ضاً ل ع ش الح اة العمل ة فﻲ

جانبها اﻹنسانﻲ ،المتجاوز لحدود المادة والكسب الح اتﻲ ،وهذا ﻻ حدث ش ل صح ح إﻻ

حينما تكون الق م واﻷخﻼق ات منهج ح اة ،لذلك يجب إعادة النظر فﻲ نظرة اﻻلتزام النظام

واحترام اللوائح من أجل الض

ومنع التسيب أو من أجل التهرب من المسؤول ة أو التستر على

التﻲ

والقوانين"

أمور معينة وفق  ،فهذه النظرة وحدها ﻻ تكفﻲ ،بل ﻻبد ِمن -معها ورما قبلها -تكرس

النظرة

اﻷخﻼق ة

)العو ثانﻲ.(20 :2010 ،

تجعل

اﻷخﻼق

أكثر

سمواً

من

اللوائح

ظم اﻷخﻼق ة فﻲ مؤسسة العمل لها فوائد ثيرة تعود
الن ُ
و ر )العو ثانﻲ( أن "تكرس ُ

على الجم ع النفع أهمها:

 –1تحسين المجتمع

ل ،فتتراجع الممارسات الظالمة ،وتتوافر الفرص المتكافئة

للناس ،وتنفذ اﻷعمال بواسطة اﻷعلى فاءة وفعال ة.

 –2شيوع الرضا اﻻجتماعﻲ بين غالب ة الناس ،نتيجة لعدالة التعامل والمعامﻼت

والعقود ٕواسناد اﻷعمال وتوزع اﻷعمال.
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 –3أخﻼق ات العمل تدعم البيئة الموات ة لروح الفر

النفع على الفرد وعلى المنظمة وعلى المجتمع.
 –4إدارة أخﻼق ات العمل

العمل ،و ل هذا ُقلل من حدة القل
النفس ة.

وزادة اﻹنتاج ة ،وهو ما عود

فاءة تُ ْشعر العاملين والعمﻼء الثقة النفس ،والثقة فﻲ
والتوتر والضغو  ،و حق

المز د من اﻻستقرار والراحة

الخلقﻲ فﻲ المنظمة ُيؤمنها ضد المخاطر بدرجة بيرة ،حيث
 –5إن اﻻلتزام ُ

هناك التزام الشرع ة ،وابتعاد عن المخالفات ،أو الجرائم.

ون

 –7إن اﻻلتزام مواثي أخﻼق ة صارمة يدفع المتعاملين إلى اللجوء فﻲ تعامﻼتهم إلى

الجهات الملتزمة أخﻼق اً ،و التالﻲ تنجح الممارسة الجيدة أو الصح حة فﻲ طرد الممارسة السيئة

من ساحة اﻷعمال.

 –8إن وجود ميثاق أخﻼقﻲ ) (Code of Ethicsتلتزم ه المهنة أو المنظمة،

مثا ة دليل أو مرجع سترشد ه الجم ع ل س فق

ون

فﻲ تصرفاتهمٕ ،وانما أ ضاً عندما تثور

الخﻼفات أو يثور الجدل حول ما هو السلوك الواجب ات اعه" )العو ثانﻲ.(20 :2010 ،
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 2.2.2أخﻼق ات المهنة ﻓي الشر عة اﻹسﻼم ة:
 1.2.2.2عﻼقة اﻷخﻼق اﻹ مان:

ﱠ
حدَد رسول اﻹسﻼم -صلى الله عل ه وسلم -الغا ة اﻷولى من عثته ،والمنهاج المبين
ِ
ثت ﻷتمم م ارم اﻷخﻼق" ]السلسلة الصح حة  ،[75/1ف أن الرسالة
فﻲ دعوته قوله" :إنما ُع ُ
التﻲ خ ﱠ
طت مجراها فﻲ تارخ الح اة ،و ذل صاحبها جهداً بي اًر فﻲ مد شعاعها وجمع الناس
َ

حولها ،ﻻ تنشد أكثر من تدع م فضائلهم ٕوانارة آفاق الكمال أمام أعينهم حتى َ ْس َعوا إليها على
صيرة" ،فالع ادات التﻲ ُشرعت فﻲ اﻹسﻼم وأضحت أر اناً فﻲ اﻹ مان ه ،ل ست طقوساً مبهمة

من النوع الذ ير اﻹنسان الغيوب المجهولة ،و لفه أداء أعمال غامضة ،وحر ات ﻻ معنى

لها ،فالفرائض التﻲ أَْل َزم اﻹسﻼم بها ل ُم ْنتَ ِسب إل ه ،هﻲ تمارن متكررة لتعو د المرء أن ح ا
أخﻼق صح حة ،وأن ظل مستمس اً بهذه اﻷخﻼق مهما تغيرت أمامه الظروف ،إنها أش ه
التمارن الراض ة التﻲ ُقِبل اﻹنسان عليها شغف ،ملتمساً من المداومة عليها عاف ة البدن

وسﻼمة الح اة ،والقرآن الكرم والسنة المطهرة

شفان بوضوح عن هذه الحقائ ؛ فالصﻼة

ﻼة تَ ْن َهى
الصﻼةَ ِإ ﱠن ﱠ
الواج ة عندما أمر الله بها قد أوضح الح مة من إقامتها فقالَ ﴿ :وأ َِق ْم ﱠ
الص َ
عن اْلَفح َش ِ
اء َواْل ُم ْن َ ِر ﴾ )العن بوت ،(45 :فاﻹ عاد عن الرذائل والتطهير من سوء القول وسوء
َْ ْ
العمل من أصول هذه الع ادات" )الغزالﻲ.(10 :1991 ،

و حسب )بير ( فقد ذهبت عض الفلسفات فﻲ تعرف اﻷخﻼق ات على أنها "محاولة

من اﻹنسان للتوفي بين المصالح المتصارعة أن منع النزاع عندما يهدده ،و زل الصراع عندما

حدث ،استخدام منظومة اﻷخﻼق التﻲ تفرض تسو ات بين هذه المصالح ،و حسب هذه

الفلسفة فﺈن َخْل

إرادة أخﻼق ة اجتماع ة من اﻹرادة الشخص ة ،عتمد على "اﻹحسان" أ

اﻻهتمام اﻹيجابﻲ لشخص ما مصلحة شخص آخر ،وَ ْون الشخص محسناً فﻲ هذا المعنى
يوجب أن تتم معاملته معاملة حسنة" )بير .(124 :2011 ،
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هدف من أهدافها ،ولكن من أعظم
لكن اﻷخﻼق فﻲ اﻹسﻼم ل ست للمصالح فق  ،فذلك ٌ

الخلُقﻲ"؛
أهدافها أنها عبود ة لله س حانه وتعالى ،وهذا ما ُسمى مصطلح اﻷخﻼق "اﻹلزام ُ
فاﻷخﻼق فﻲ اﻹسﻼم واج ة على المسلم فﻲ ثير منها ل ست خ ا اًر ،إن َنﱠف ﱠذها أُثيب على فعل
ما َنﱠفذٕ ،وان تر ها فهو معاقب على ما ترك؛ فمن هنا تأتﻲ أهم ة موضوعات أخﻼق ات المهنة

من حيث إنها تض

عمل اﻹنسان فﻲ ممارسته ومعاملته مع اﻵخرن ،ف ما ُسمى التعامل

اﻷخﻼقﻲ من خﻼل "أخﻼق ات المهنة".

ومفهوم اﻷخﻼق فﻲ اﻹسﻼم يرت

واحد؛ ﻷن اﻷخﻼق جزء من الدين الذ

مفهوم اﻹ مان نفسه؛ إذاً اﻹ مان واﻷخﻼق شﻲء

هو اﻹ مان ،إذ شتر ان فﻲ المعنى العام ،فاﻷخﻼق

تساو اﻹ مان لقول صفوة الخل إ ماناً و ُخلُقاً رسول الله -صلى الله عل ه وسلم" :-أ َْك َم ُل
ِ
َح َس ُن ُه ْم ُخُلًقا َو ِخ َ ُارُ ْم ِخَ ُارُ ْم لِِن َس ِائ ِه ْم ُخلًُقا" ]مسند أحمد.[10106 :
اْل ُم ْؤ ِمن َ
ين ِإ َم ًانا أ ْ
 2.2.2.2أدلة شرع ة على أهم ة العمل اﻷخﻼق:

المتأمل فﻲ آ ات القرآن الكرم يجد العديد من اﻵ ات الكرمة التﻲ تتحدث عن المهنة

والعمل ،وهذا يدل على ضرورة ر

العمل م اد

اﻹسﻼمٕ ،وان اﻹخﻼل بهذه العﻼقة ُسبب

اضط ار اً فﻲ الق م اﻹدارة ،ينتج عنه اضطراب فﻲ السلوك اﻹدار  ،يؤد
الكساد والفساد ،والتشرذم فﻲ مجتمع العمل ،وضعف اﻹنتاج.

فﻲ النها ة إلى

نماذج من اﻵ ات المتعلقة المهنة والعمل:

إن الّل َه أْمرُ م أَن تُؤﱡدوْا اﻷ ِ ِ
َهلِها ٕوِا َذا َح َ متُم َب ْي َن النﱠ ِ
﴿ ﱠاس أَن تَ ْح ُ ُموْا ِاْل َع ْد ِل ِإ ﱠن
ْ
َم َانات إَلى أ ْ َ َ
َ ُُ ْ
َ
ظ ُ م ِ ِه ِإ ﱠن الّله َ ان س ِم عاً ِ
صي اًر ﴾ )النساء(58 :
الّل َه ِن ِع ﱠما َ ِع ُ
َ
َ َ َ
اج َعْلِنﻲ َعَلى َخ َزِائ ِن ْاﻷ َْر ِ
ض ِإِّنﻲ َح ِف ٌ َعلِ م ﴾ )يوسف(55 :
ْ ﴿-

 ﴿ ُه َو ﱠالِذ)الملك(15 :

ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ور﴾
َج َع َل َل ُك ُم ْاﻷ َْر َ
ام ُشوا فﻲ َمَناكب َها َو ُ ُلوا م ْن ِرْزِقه َ ٕوِاَل ْ ه ال ﱡن ُش ُ
ض َذُلوﻻً َف ْ
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وجاءت السنة أ ضاً تطبي

عملﻲ ﻷخﻼق ات العمل ،حيث ان النبﻲ الكرم –صلى

الله عل ه وسلم -عمل فﻲ ش ا ه راع اً للغنم ،أميناً عليها ،ولما َ ثُر أت اعه -عل ه الصﻼة

وم ﱠ ن الله تعالى له المدينة ،أص ح مارس
والسﻼم -وأص ح قائداً عاماً وأمي اًر للجماعة المسلمةَ ،
مهام الدولة ل إتقان والتزام وح مة وتواضع ،وحين ُسئل صّلى الله عل ه وسلم عن أكثر ما

ُي ْد ِخل الناس الجنة قال" :تقو الله وحسن الخل " ]الترغيب فﻲ فضائل اﻷعمال ﻻبن شاهين:

.[357

 3.2.2.2مفهوم المهنة ﻓي اﻹسﻼم:

عرف )القرضاو ( العمل المهنﻲ أو المهنة فﻲ اﻹسﻼم ،على أنه "الجهد اﻹراد
ﱠ

المبذول ف ر ًا أو بدن اً لتحقي

منفعة دنيو ة مشروعة ،وتُعرف أخﻼق ات العمل المهنﻲ أو

"أخﻼق ات المهنة فﻲ اﻹسﻼم" على أنها الصفات السلو ة الحسنة المطلوب تحل ة النفس بها،

فﻲ مجال العمل المهنﻲ المشروع عد تخليتها من الصفات السلو ة السيئةٕ ،واذا ان اﻹسﻼم
حِّفز على العمل ،و دَفع الناس إل ه لكﻲ ع شوا فﻲ ر ٍ
وعزة ،و ترك الحرﱠة لهم فﻲ ِ
امة ﱠ
اخت ار

ٍ
عمل بدنﻲ أو ذهنﻲ يخدم المجتمع ،و دفع اﻷ ﱠمة إلى طر
أ ِّ
أن قوم عليها طلب
ع من أبرز الم اد التﻲ ين غﻲ ْ
جعل اﻹسﻼم العمل المشرو َ
المجاﻻت ،فقد َ
تحر العمل المشروع الم اح و ِ
الرزق ،فالواجب على ِّل مسلم ِّ
اجتناب جم ع اﻷعمال التﻲ نهى
عنها اﻹسﻼم ﱠ
وحذر منها؛ قول تعالى موجهاً لذلك:
الرقﻲ فﻲ ل
التق ﱡدم و ﱡ

ﱠِ
طِي ِ
ِ
اش ُ ُروا لِلﱠ ِه ِإ ْن ُ ْنتُ ْم ِإ ﱠاهُ َت ْع ُب ُدو َن ﴾
اك ْم َو ْ
ات َما َرَزْق َن ُ
 ﴿ َا أَﱡي َها الذ َآم ُنوا ُ لُوا م ْن َ َّ
ين َ
)ال قرة.(172 :

ِ
طي ات ما سب ،وﻻ يتحﱠق
أن ُ
فالمسلم ُمطاَلب ْ
أكل من َحﻼلٕ ،واذا أنف فعل ه ْ
أن ُينف من ِّ
ذلك إﻻ أن ون العمل الذ اختاره ِ
احه اﻹسﻼم ،و عنﻲ ذلك أ ﱠنه ﻻ
ْ
َ
وعم َل ف ه مشروعاً قد أ َ
ٍ
أن عمل عمﻼً
عمل َعﱡده الشرع معص ة ،ما أ ﱠنه ﻻ يجوز له ْ
يجوز للمسلم ْ
أن عمل فﻲ أ ِّ
ِ
العرف الحديث "العمل غير الﻼئ " أو "الكسب غير
ُي ّ
ؤد إلى مفسدة ،وهو ما ُطَل عل ه فﻲ ُ
المشروع"" ،فالمؤمن الصادق اﻹ مان قف عند حدود الله و نتهﻲ ع ﱠما نهاه و نأ بنفسه عن
ارتكاب المو قات ،واﻻنغماس فﻲ أوحال المحرمات" )القرضاو .(289 :2002 ،
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 3.2.2اﻷخﻼق المهن ة من وجهة نظر شرع ة:
 1.3.2.2أهم اﻷخﻼق المهن ة:

ير ال احث أن من أهم اﻷخﻼق ات المهن ة التﻲ يجب توافرها لد

العاملين فﻲ حقل

المعلومات ،اﻷمانة ،والصدق ،والح اء ،واﻷدب ،واﻹنصاف ،واﻹصﻼح ،ففضيلة اﻷمانة ﻻ
العوام حيث قصروها فﻲ مجرد حف الودائع ،مع أن حق قتها فﻲ
م ن تصن فها ما ُصنفها َ
دين الله أضخم وأثقل ،ومعناها أوسع وأشمل ،إنها الفرضة التﻲ يتواصى المسلمون برعايتها

و ستعينون الله على حفظها .وقد أرشدت السنة إلى أن هذا من مظاهر الفساد الذ سوف قع

آخر الزمان ،فقد جاء رجل سأل رسول الله -صلى الله عل ه وسلم" :-متى تقوم الساعة؟ فقال
ض عت اﻷمانة فانتظر الساعة! فقال :و يف إضاعتها؟! قال
له –صلى الله عل ه وسلم :-إذا ُ
–صلى الله عل ه وسلم :-إذا ُوسد اﻷمر لغير أهله فانتظر الساعة" ]صح ح البخار .[59 :

و حسب )الغزالﻲ( فﺈن "من معانﻲ اﻷمانة وضع ل شﻲء فﻲ الم ان الجدير ه،

والﻼئ له ،فﻼ ُسند منصب إﻻ لصاح ه الحقي

ه ،وﻻ تمﻸ وظ فة إﻻ الرجل الذ

فايته إليها ،ومن معانﻲ اﻷمانة أن حرص المرء على أداء واج ه امﻼً فﻲ العمل الذ

ترفعه
يُنا

ه ،وأن ستنفد ُجهده فﻲ إ ﻼغه تمام اﻹحسان ،ول س أعظم خ انة وﻻ أسوأ عاق ة من رجل
تولى أمور الناس فنام عنها حتى أضاعها ،ومن اﻷمانة أﻻ ستغل الرجل منص ه الذ ُعِّين

ف ه ،لِ َجر منفعة إلى شخصه وقرابته ،فﺈن التش ع من المال العام جرمة .والمعروف أن
الح ومات أو الشر ات تمنح مستخدميها أجو اًر معينة ،فمحاولة التَ َزﱡد عليها الطرق الملتو ة هﻲ
اكتساب للسحت" )الغزالﻲ.(25 :1991 ،

وفضيلة الصدق يجب أن تكون مﻼزمة لكل عامل ،حتى يتجنب الناس شرور الكذب

والخد عة ،ومخاطر إخفاء الحقائ أو عضها ،وُ َخلِّص المجتمع من جنا ة اﻷكاذيب ،وقد أخبر
النبﻲ -صلى الله عل ه وسلم -برؤ ا رآها –وهﻲ من الوحﻲ" :-أنه أر

رجﻼً شرشر شدقه

ومنخره وعينه إلى قفاه ،ففسر له الملك ذلك فقال :أما الرجل الذ أتيت عل ه شرشر شدقه إلى

قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه ،فﺈنه الرجل غدو من بيته ف ذب الكذ ة تبلغ اﻷف "
]صح ح البخار .[2585/6
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والح اء قرن اﻹ مان ما فﻲ حديث رسول الله –صلى الله عل ه وسلم" :-اﻹ مان

والح اء قرناء ،إذا ُرفع أحدهما ُرفع اﻵخر" ]أخرجه الحاكم فﻲ المستدرك  ،[73/1فﺈذا زال
الح اء من نفس العامل استولى عل ه الهو  ،وظهرت عل ه عﻼمات الوقاحة ،وزالت عنه اﻷنفة

النبل من نفسه ،ولم تعد لد ه حساس ة من اﻹساءة أو البذاءة.
والشهامة ،ورحل ُ

واﻷدب إذا أص ح صفة للعاملين حملهم على القول الجميل والفعل الحسن مع الناس،

والعفو والرقﻲ النفس والح طة من الزور .واﻹنصاف يجعل العامل عادﻻً فﻲ أقواله وأفعاله،
و سلم من رزلة الظلم و حف حقوق الناس ،و تسب اﻻعتدال والتوس  ،وفﻲ الحديث القدسﻲ

" ا ع اد

إنﻲ حرمت الظلم على نفسﻲ وجعلته بين م محرماً فﻼ تظالموا"

]صح ح مسلم.[4680 :

واﻹصﻼح يجعل العامل حرصاً على النفع ل أنواعه المشروعة ،عيداً عن الضرر أو

الضرار متحر اً للخير وداﻻً عل ه ،مح اً للناس ساع اً ف ما ُحق

مصالحهم متعاوناً مع غيره

على البر والتقو والنفع والرقﻲ ،مسارعاً فﻲ الخيرات ،ارهاً للفاسد والمفسدين.
 2.3.2.2الصفات ال ُخُلق ة الواج ة ﻓي اﻹسﻼم:

ِ
ثير من ِ
ٍ
أن
ير )القوسﻲ( أن "اﻹسﻼم جاء
الق َم ُ
الخلق ﱠة التﻲ ين غﻲ على العامل ْ
يلتَ ِزم بها و حرص عليها فﻲ أداء عملهِ ّ ،
غض النظر عن نوع الوظ فة أو الحرفة أو المهنة التﻲ
يزِاولها ،حس ان هذه ِ
القَم صفات أخﻼقﱠة وم اد إسﻼم ة واج ة على ِّل مسلم مهما ان
ُ
موقعه من العمل الذ ُ ِ
مارسه .النظر فﻲ آ ات القرآن الكرم ،التﻲ وردت فيها إشارات إلى
أخﻼق ات العمل نجد أن أظهرها أرعة أخﻼقُ ،ذ رت فﻲ آيتين ،إحداهما متعلقة الترشح لعمل

اع ،أما اﻷولى فقول يوسف -عل ه الصﻼة والسﻼم -لملك
وزار  ،واﻷخر متعلقة استئجار ر ٍ
اج َعْلِنﻲ َعَلى َخ َزِائ ِن ْاﻷ َْر ِ
ض ِإِّنﻲ َح ِف ٌ َعلِ م﴾ )يوسف ،(55 :أما الثان ة فقول ابنة
مصرْ ﴿ :
ِ
ْج ْر َت اْل َق ِو ﱡ ْاﻷ َِمين﴾
استَأ َ
شعيب ﻷبيها فﻲ شأن موسى عليهم السﻼم ﴿ إ ﱠن َخ ْيَر َم ِن ْ

)القصص .(26 :و ش ه هذين الوصفين ما قاله الجنﻲ لسل مان عل ه السﻼم
بلق سَ ﴿ :قال ِعْف ِر ت ِمن اْل ِج ِن أَنا ِآت ك ِ ِه َقبل أَن تَُقوم ِمن ﱠمَق ِ
ام َك َ ٕوِاِّنﻲ َعَل ْ ِه
ّ َ
ٌ َّ
َ
َْ
َ
َ
)النمل.(39 :

شأن عرش
ِ
ين﴾
َلَق ِو ﱞ أَم ٌ
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إذاً ،نحن أمام أرع صفات ُخلق ة ﻻبد منها لصاحب أ عمل أو مهنة ،وهﻲ:

 الحف  :والمراد ه القدرة على إدارة الذات والعمل بدقة وتحمل المسؤول ة ،و م نتسميتها الكفاءة العمل ة.

 -العلم :والمراد ه إدراك اﻷمر المتعل

تسم ة ذلك الكفاءة العقل ة أو الف رة.

 -القوة :والمراد بها الجد والض

العمل الذ

قوم ه إدراكاً جيداً ،و م ن

واﻻنض ا  ،و م ن تسميتها الكفاءة التأهيل ة.

 اﻷمانة :والمراد بها رعا ة الحقوق وأداؤها على الوجه الصح ح ،و م ن تسميتهاالكفاءة النفس ة" )اﻷلو ة :2011 ،نت().(12

مما سب يتوصل ال احث إلى أن اﻹ مان ق مة العمل والتفانﻲ ف ه ،واﻹحساس أن هذا

العمل َقِّم وذو رسالة ،مع اﻻلتزام اﻻنض ا ومراعاة الضمير ،واعتقاد العامل أو الموظف أن

لـه رسالة سام ة يجب أن يؤديها على النحو المطلوب ،هو من أهم أس اب نجاح المؤسسة التﻲ

ص َب عين ه أنه مهما اجتمعت قوانين اﻷرض ،واتحدت الم اد
عمل بها ،ولِ َ َ
ض ْع ل عامل ُن ْ
والق م اﻷخﻼق ة للمجتمع ،لن تُ َغِّير ف ه شيئاً إﻻ إذا ان مؤمناً ق مة هذه اﻷمور ،قائماً بها فﻲ
أدائه ،شغوف ًا فيها ،متط عاً بها ،ول س متكلفاً.

ختاماً /قام ال احث خﻼل هذا الم حث عرض أخﻼق ات المهنة وتعرفها ،ما أكد على

ظم اﻷخﻼق ة من خﻼل توض ح أهميتها ،ومن ثم قام بتب ان أهم ة أخﻼق ات
الن ُ
ضرورة تطبي ُ
المهنة فﻲ الشرعة اﻹسﻼم ة ،من خﻼل جلب اﻷدلة المساندة لذلك من القرآن الكرم والسنة
الخلُق ة فﻲ اﻹسﻼم.
النبو ة الشرفة ،وختم الم حث الحديث عن أوجب الصفات ُ

س قوم ال احث خﻼل الم حث الثالث من الفصل الحالﻲ ،بتفصيل محددات التأثير على

الخُلقﻲ ،واﻹدارة اﻷخﻼق ة وتطبي
العاملين فﻲ حقل المعلومات ،وهﻲ أرعة :اﻻلتزام الدينﻲ و ُ

اللوائح ،والحوافز والم افآت وأخي اًر اﻷوضاع السائدة فﻲ مح

العمل.
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الم حث الثالث

)محددات التأثير على العاملين في حقل
المعلومات(

 1.3.2اﻻلتزام الديني واﻷخﻼقي وتأثيرهم على
العاملين في حقل المعلومات.

 2.3.2اﻹدارة اﻷخﻼق ة وتطبي

القوانين واللوائح

وتأثيرهم على العاملين في حقل المعلومات.

 3.3.2الحوافز والم افآت وتأثيرهم على العاملين في

حقل المعلومات.

 4.3.2اﻷوضاع اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة السائدة

وتأثيرهم على العاملين في حقل المعلومات.
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الم حث الثالث /محددات التأثير على العاملين في حقل المعلومات
ﻻح ال احث من خﻼل ممارسته المهن ة أن العامل أو الموظف الذ

عمل في مجال

حقل المعلومات ،عند ق امه أداء ما هو مطلوب منه في مهنته أو وظ فته أو عمله ،فإنه

يتعرض لعدة عوامل ُم ن أن تؤثر ف ه ،ﻻ س ما إذا ان عمل ضمن مؤسسة أمن ة و ازرة
الداخل ة واﻷمن الوطني ،وتعد المعلومات فيها سرة وذات خصوص ة ،حيث ُم ن تصنيف تلك

العوامل ضمن مؤثرن اثنين ،هما :المؤثرات الداخل ة ،والمؤثرات الخارج ة ،والش ل )(1.3.2
يوضح تلك العوامل:

عوامل التأثير
الخارج ة

عوامل التأثير
الداخل ة

ش ل ) :(1.3.2محددات التأثير على العاملين

حيث سيتناول ال احث هذه المحددات الدراسة خﻼل هذا الم حث ،ودراسة تأثيرها على العاملين

في حقل المعلومات بنوعيها )الورقي واﻹلكتروني( ،و ر ال احث أن أهم هذه المحددات ما يلي:
 -1اﻻلتزام الديني واﻷخﻼقي لد العاملين.

 -2اﻹدارة اﻷخﻼق ة وتطبي القوانين واللوائح في المؤسسات.
 -3الحوافز والم افآت التشج ع ة.

المجتمع.
 -4اﻷوضاع المختلفة )اﻻجتماع ة ،واﻻقتصاد ة( السائدة في ُ
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 1.3.2اﻻلتزام الديني واﻷخﻼقي وتأثيرهما على العاملين في حقل المعلومات:
 1.1.3.2الدين اﻹسﻼمي مصدر اﻷخﻼق:

ير )ال شر ( أن "الدين اﻹسﻼمي ِ
مثّل المصدر اﻷساسي -و خاصة في المجتمع
ُ
اﻹسﻼمي -وهو أهم مصادر أخﻼق ات المهنة؛ إذ أنه ُيوِّفر ﻷخﻼق ات المهنة خل الرقا ة
الذات ة في الفرد؛ فالمهني م ن أن يتهرب من الرقا ة الس اس ة ،أو اﻻجتماع ة ،أو حتى

القانون ة ،لكنه ﻻ ستط ع أبداً أن يتهرب من رقا ة الله س حانه وتعالى ،و شتمل هذا المصدر
على الم اد التي تُحق سعادة اﻹنسان والمجتمع في ل المجاﻻت ،وعلى القواعد العامة
الصالحة لهدا ة الناس ،وتنظ م ح اتهم في ل زمان وم ان ،ما شتمل أ ضاً الحث على
ظمة لمصالح الناس ،وهي اﻷوامر والنواهي التي وضعها ال شر
المَن ِّ
اﻻلتزام القوانين العامة ُ
أنفسهم ،لتنظ م ح اتهم وللمحافظة على حقوق الناس ،وتحديد واج اتهم لنشر العدالة والمساواة

بينهم" )ال شر  ،(29 :2006 ،و شير ال احث إلى أن العمل في نظر اﻹسﻼم له م انة
اع َملُوا َف َس َي َر اللﱠ ُه َع َمَل ُك ْم َوَرُسولُ ُه
عظ مة ،يف ﻻ؟ وقد قال تعالى في تا ه العززَ ﴿ :وُق ِل ْ
َواْل ُم ْؤ ِم ُنو َن ﴾ )التو ةَ ،(105 :ف َم ﱠجَد العمل ورفع ق مته ور رامة اﻹنسان ه ،بل إنه جعله
فرضة من فرائضه التي ُيثاب عليها الفرد اعت ار أنه مأمور ه.

وﻻ شك أن من أطاع أمر الشارع فهو ُمثاب ،فالعمل ع ادة إذاً ،وأ ع ادة "حتى أص ح
العمل في سبيل قوته وقوت ع اله ،وفي سبيل رفعة أمته وتحقي الخير في المجتمع أفضل عند

الله من المتعبد الذ َيَر ن إلى الع ادة و زهد في العمل ،وأص ح الخمول والترفع عن العمل
نقصاً في إنسان ة اﻹنسان ،وسب اً في تفاهته وحطته" )التم مي.(17 :2007 ،

الخ ُلقي الحميد ،تُعدان ر يزتين أساسيتين يجب أن
و ر ال احث أن اﻻلتزام الديني و ُ
يتحلى بها العاملون في حقل المعلومات :يف ﻻ؛ وهم قفون على أسرار عظ مة قد تتعل

المؤسسة التي عملون بها هذا من جهة ،ومن جهة أخر قد تكون تحت مسؤوليتهم أسرار

خاصة بجهات ذات عﻼقة مع هذه المؤسسة التي عملون بها مثل) :الجمهور ،ومؤسسات

المجتمع المدني ،والمؤسسات الح وم ة( ،لذلك إن لم تتوافر هاتان الر يزتان في الموظف ،فلن

تكون هناك أ ق مة تُذ ر ﻷخﻼق ات المهنة.
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وعن اﻷمانة واﻹخﻼص عند الموظف المسؤول ،ير )اﻷشعر ( " أنها تَظهر في
المعامﻼت المؤسس ة لتُظ ِهر مد التزامه أخﻼقه ودينه مثل :إسناد الوظائف العامة إلى
اﻷكفاء ،والموضوع ة في القرار ،وحف المال العام ،وحف الحواس والجوارح ،وحف الودائع،

ضر الصالح العام في المؤسسة .واﻷخﻼق ما
وحف أسرار المجالس واﻻجتماعات ،إﻻ ما َ ُ
أشرنا من قبل هي "مجموعة القواعد والم اد المجردة التي يخضع لها اﻹنسان في تصرفاته،
و حتكم إليها في تقي م سلو ه ،وتوصف الحسن أو الق ح" )اﻷشعر .(182 :2008 ،

الخُل ْ صفة مستقرة ﻻ عارضة؛ ﻷن اﻹنسان قد يتل س ب عض
وحسب )الحميدان( فإن " ُ
الصفات غير الثابتة لموقف معيﱠن ،الكرم ،أو الخوف ،أو الغضب ،أو غير ذلك ،في حين أنه

إذا ُرِؤ في اﻷحوال العاد ة تظهر منه الصفات الحق ق ة التي قد تُخالف هذه الصفات ،وهذه
الخلُ ْ  ،بل هو أثره وش له الظاهر ،فسلوك
الصفة المستقرة لها آثار سلو ة ،فالسلوك ل س هو ُ
اﻹنسان وتصرفاته يدﻻن على ُخلُ ِقه غال اً؛ ﻷن اﻹنسان قد صدر منه تصرفات في حاﻻت
ِ
ﱠ
ط ﱠهر ير الح م على الشخص من خﻼل سلو ه،
الم َ
طارئة ﻻ تدل على ُخُلقه ،ولذا فإن الشرع ُ
ما قال صّلى الله عل ه وسلم" :إذا رأيتم الرجل عتاد المساجد فاشهدوا له اﻹ مان"
]الترمذ ) [2617 :الحميدان.(21 :2010 ،
 2.1.3.2تقو م اﻷخﻼق المهن ة وأهميتها:

عد أساساً للسلوك المطلوب ﻷفراد
عرف )الق ﻼن( "أخﻼق المهنة" أنها "الم اد التي تُ ّ
المهنة ،والمعايير التي تعتمد عليها المؤسسة في تقي م أدائهم إيجا ًا وسل اً" ،و تف ال احث مع

)الق ﻼن( على ضرورة التزام جم ع العاملين عموماً في المؤسسة التحلي بتلك اﻷخﻼقٕ ،واﻻ

تحولت اﻷخﻼق المهن ة إلى شعارات ﻻ واقع لها ،ومن هنا انت أهم ة تقو م اﻷخﻼق المهن ة

للعاملين في حقل المعلومات ﻹصﻼح أ اعوجاج ُم ن أن ظهر أو ط أر عليهم.
ط ُرق تقو م اﻷخﻼق ،ما يلي:
و حسب )الق ﻼن( فإن من أهم ُ

 -1تقو ة معاني العقيدة اﻹسﻼم ة ،وترسيخها في الناشئة منذ نعومة أظفارهم داخل
اﻷسرة ،قبل بلوغ سن الدراسة وذلك بتعل مهم الحﻼل والحرام ،وما يجوز وما ﻻ يجوز،
وتدربهم على الق م اﻷخﻼق ة إذ أن معظمها يتم عن طر اﻻكتساب.
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 -2عﻼج المش ﻼت اﻷخﻼق ة ،و ون ذلك من خﻼل التصد

لﻸف ار والنظرات الهادمة

والملوِثة للق م اﻷخﻼق ة ،و ان ق م واتجاهات سلو ة إيجاب ة مثل النزاهة والكفا ة ،فﻼبد

من عمل ة ترو ة شاملة لتر ة المجتمع ش ل امل على اﻷخﻼق وجعلها سلو اً،
و م ن تحقي

ذلك من خﻼل تنسي

عام بين الوزرات والمؤسسات المعن ة التنشئة

اﻻجتماع ة مثل) :و ازرة الثقافة واﻹعﻼم ،ووزارة التر ة والتعل م )المدرسة( ،وو ازرة

اﻷوقاف المسجد(( ،إلى جانب الدور الرئ س للمنزل في هذه المنظومة.

 -3المحاس ة ،فمبدأ الثواب والعقاب مبدأ أصيل في اﻹسﻼم ،فﻼ

في أن نقول للمحسن

أحسنت ،وللمسيء أسأت فق  ،ف ما ُ افأ المحسن ،ﻻبد أن ُعاقب المسيء حسب
أح ام الشرعة.

 -4اﻻهتمام التحر عن السلو ات واﻷخﻼق الخاصة للعامل قبل توظ فه في المؤسسة،
وهذا أمر شديد اﻷهم ة لعدة أس اب منها:

 أص حت المؤسسات الخاصة والعامة أقل أخﻼق ة في القرن الواحد والعشرن،في تصرفاتها وطرق اخت ارها للموظفين ودخول المحسو ة والوساطات في هذا

اﻷمر.

 -تر يز المؤسسات على الرح دون اﻻهتمام اﻻعت ارات اﻷخﻼق ة الماد ة

والمعنو ة ،مما ﻻ ُ ْض َمن قاؤها واستمرارها لفترة طو لة من الزمن ،واقتداء
عض المؤسسات العامة بذلك دون النظر للعاق ة.

 صعو ة التمييز بين السلوك اﻷخﻼقي الجيد والسيء في المؤسسات ،في ظل-

وجود القرار ذ المردود الماد فق .

ازد اد انتشار جرائم الفساد اﻹدار "اﻻختﻼس ،والرشوة ،واستغﻼل النفوذ" في

المؤسسات ،نتيجة ال ُعد عن أخﻼق ات اﻹدارة وعدم وجود التزام ُخلقي لد
الخلقي في أحد معان ه شتمل على اﻹحساس المسؤول ة،
العالمين .واﻻلتزام ُ
التي تعني "إقرار المرء ما صدر عنه من أفعال ،واستعداده لتحمل نتائج

التزاماته وق ارراته واخت اراته العمل ة ،من الناح ة اﻹيجاب ة والسلب ة أمام الله

وأمام ضميره وأمام المجتمع ،ومن مميزات المسؤول ة الشمول لكل الناس
واﻷعمال ،وأنها تقوم على الحرة ،وتفترض العقل السل م ،وتقوم على المعرفة"
)الراض :2012 ،نت().(13
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 3.1.3.2أهم ة الميثاق اﻷخﻼقي :Code of Ethics

ير )المصر ( أن "اﻹقرار المسؤول ة عن اﻷفعال ﻻ في وحده ،بل ﻻبد من تحمل

نتائج هذه اﻷفعال ،وهذه النتائج إما معنو ة اﻻحترام أو اﻻحتقار ،أو قانون ة الثواب والعقاب،
أو اقتصاد ة التعو ض المالي عن الضرر الﻼح للضح ة ،أو دين ة الثواب والعقاب اﻹلهي،
أو أخﻼق ة المدح أو الذم أو راحة الضمير أو تأني ه .وما صدر عن المرء من أفعال يتسع

اسب الرئ س عن
مجاله ل شمل ل الذين يترأسهم ،ﻷنهم ستمدون السلطة منه م اشرة ،وه ذا ُ َح َ
مرؤوس ه أ ضاً" ،وتَتﱠ ِخذ المسؤول ة أش اﻻً متنوعة مثل:
 -المسؤول ة اﻷخﻼق ة :وتتعل

وأمام الله ،وتندرج فيها النوا ا.

 -المسؤول ة المدن ة :وتتعل

اﻷفعال التي

ون فيها المرء مسؤوﻻً أمام ضميره

اﻷفعال الظاهرة سواء منها ما تم أو ما هو سبيل

الحدوث ،وتتحدد هذه المسؤول ة وفقاً للقوانين دون النظر للقانون اﻷخﻼقي ٕوان اتفقا في عض
الم َح ﱠرم ارتكابها حسب القانون اﻷخﻼقي ،ﻻ تندرج أح اناً تحت
اﻷمور ،ف ثير من اﻷفعال ُ
طائلة المسؤول ة القانون ة والع س صح ح أ ضاً.
 -المسؤول ة اﻻجتماع ة :وتتعل

المسؤول ة أمام المجتمع الذ

خرجت الم اد والق م العامة السائدة" )المصر .(19 :1986 ،

ننتسب إل ه ،ومنه

و ؤ د )محمد الخطيب( أن "القانون وﻻئحة العمل تض طان المسؤول ة لد

العاملين،

لكن القانون لم ُي ْثِب ْت في جم ع أطوار سلطانه أنه ستط ع أن صون المجتمع ما لم تكن
اﻷخﻼق إلى جان ه؛ ﻷن اﻷخﻼق لها سلطان على النفوس ،وأما القانون ف م ن التحايل عل ه

واستغﻼل ثغراته ،اﻹضافة إلى أن القانون ﻻ ستط ع أن ُس طر على الفرد مراقبته في جهره
فضﻼً عن سره في ثير من حاﻻته اﻻجتماع ة بل حاﻻته منفرداً ،وزادة على ذلك فإن القانون
ثي اًر ما ان ف ه لﻸشرار اﻵثمين مأمن ،يلتجئون منه إل ه؛ ﻷنه ﻻ يخلو من نقا
فالقانون مهما اتسع سلطانه فإنه ﻻ يتجاوز الظاهر ،فهو َُق ِّوم الظاهر ما استطاع و م أعجزه،
ضعف،

أما اﻷخﻼق واﻻلتزام بها فإنها تَُقِّوم ال اطن ،ف ون الظاهر منه الظل من الغصن القو م شاكله
استقامته" )اﻷلو ة :2013 ،نت().(12
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مما سب  ،ير ال احث ضرورة وضع ميثاق أخﻼقي  Code of Ethicsخاص مهنة

العاملين حقل المعلومات في المؤسسة التي يعملون بها ،وذلك حتى يكون ضابطا ً ومرجعا ً
للعاملين في المؤسسة وإدارتها على حد سواء ،و تف ذلك مع )العمر( في "أهم ة وضع ميثاق

أخﻼقي للمهنة في ل مؤسسة ،والميثاق اﻷخﻼقي ﻷ

مهنة ضم القواعد المرشدة لممارسة

مهنة ما لﻼرتقاء مثاليتها ،وتدع م رسالتها وتحاف على التزام العاملين ﻷخﻼق المهنة،
ورغم أهميته في تحديد الممارسات واﻷولو ات داخل مهنة معينة ،إﻻ أننا ﻻ م ن أن نفرضه
اﻹكراه ولكن اﻻلتزام الشخصي ،والطرقة اﻷبرز للح م على مهنة معينة هو سلوك أعضاء

تلك المهنة إ ازءها ،والحفا على ق م الثقة واﻻحترام والكفاءة والكرامة ،و جب أن يتميز الميثاق
اﻷخﻼقي للمهنة بـعدة صفات أهمها )اﻻختصار ،والسهولة والوضوح ،وعمل ة وواقع ة ،وشاملة،

ٕوايجاب ة ،ومرت طة المهنة( ،ما يجب أن يوضح الميثاق جم ع اﻻلتزامات المهن ة أمام زمﻼء
المهنة الواحدة ،والمهنة نفسها ،والمؤسسات التا عين لها ،والمستفيدين منها ،والدولة ،والمجتمع"
)العمر.(35 :1996 ،

حسب )أمين( فإن " عض الدراسات تؤ د أن  %90من المنظمات العالم ة لديها ق م

أخﻼق ة مدونةٕ ،واذا انت منظمات اﻷعمال تولي أخﻼق ات اﻷعمال أهم ة قصو  ،فإن الحاجة

تص ح أكبر لمثل هذه اﻷخﻼق ات المدونة في المنظمات العامة نظ اًر لطب عة نشاطها ،وأهم ة
ح اد ة تقد م خدماتها للمواطنين ،دونما تمييز على أساس اللون والدين واﻷسرة والقبيلة
والمعتقدات واﻻتجاهات الس اس ة ،وتكمن أهم ة أخﻼق ات سلوك شاغل الوظ فة العامة ل س فق

في أثناء شغل الوظ فة أو خارجها ،بل وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في أثناء المفاضلة بين

المتقدمين لشغل الوظائف العامة الشاغرة ،وأسلوب الرقا ة الذات ة ُعد أمﻼً منشوداً في اﻷنظمة
واﻷف ار اﻹدارة الوضع ة ،بل أص حت تناد ه المداخل السلو ة في الدراسات اﻹدارة
اعت ارها نوعاً من الرقا ة التي تُحق جدواها في منظمة اﻷعمال.

وفي ذلك قول النبي -صلّى الله عل ه وسلم -ما جاء عن أبي سعيد الخدر " :من

أر من م من اًر فل غيره بيده ،فإن لم ستطع فبلسانه ،فإن لم ستطع ف قل ه وذلك أضعف
اﻹ مان" ]صح ح مسلم  ،[243/2و ل هذه حوافز تُساعد منظمات اﻷعمال في التخلص من
عض الصفات غير المحمودة ،التي تُْن َشر أو قد تَْنتَ ِشر بين موظفيها الغش واﻻختﻼس والكذب
وغيرها من الصفات ،التي تعي نجاح أ منظمة في الوصول إلى أهدافها المنشودة ،وخﻼصة
القول أن "القوانين بذاتها ﻻ تخل سلو اً ،بل قد ﻻ تنجح في منعه إﻻ إذا تطا قت هذه القوانين

مع دوافع اﻷفراد واستعدادهم لﻼلتزام اﻷخﻼقي بهذه القوانين" )أمين.(11 :2009 ،
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 2.3.2اﻹدارة اﻷخﻼق ة وتطبي القوانين واللوائح وتأثيرهم على العاملين في حقل

المعلومات:

 1.2.3.2اﻹدارة اﻷخﻼق:

ير )هﻼل العس ر( أن "اﻹدارة اﻷخﻼق فلسفة إدارة يتف عليها ومعها الجم ع؛ ﻷنها

تمثل أهم الر ائز ومتطل ات العمل والتعامل اﻹنساني اﻻستقامة ،والتسامح ،والوفاء ،والصدق،

واﻹخﻼص ،واﻻنتماء ،والنجاح ،والعدالة والرضى وغيرها من اﻷخﻼق والق م النبيلة والسام ة،
إلى اﻷداء واﻹنجاز

التي قامت عليها اﻷخﻼق اﻹنسان ةٕ ،وان اﻻحتكام إلى هذه الق م يؤد
والتميز ،وعل ه؛ يجب على الجم ع العمل بروح الفر الواحد وال حث عن هذه الق م الموجودة

في داخلنا وما علينا إﻻ إ قاظها وتفجيرها والعمل بها؛ ﻷن الفرد اﻻجتماعي والثقافي واﻷخﻼقي

الق مي ستط ع أن ُسهم في حل مش ﻼته ومش ﻼت مجتمعه ،ما ستط ع أن ُسهم في حر ة
اﻹصﻼح اﻹدار ٕواعداد وتهيئة أسس سلو ة ،ترصد أفعال الناس في ح اتهم الخاصة وفي

أماكن العمل ،بهدف الوصول والمشار ة واﻻندماج والنجاح ٕواعطاء الح اة ق مة وأهم ة ،لذلك

وقت

فإن اﻹدارة اﻷخﻼق هي مرساة للنجاح ،ونحن اليوم في أمس الحاجة لها أكثر من أ
مضى ،ﻷننا نع ش مرحلة سرعة التطور ،فالق م هي موضع احترام من ِقبل الجم ع وهي التي
يلتقي حولها الناس جماعات ،وهي تدفعهم للعمل معاً ُغ ة الوصول إلى أهداف مشتر ة ،والق م
مثا ة القوة الجاذ ة ،وهي المنظومة التي تملك تأثي اًر على الجماعات"

)صح فة الراض :2008 ،نت().(14

ن
الم َ ِّونين لﻸساس
حسب )المعاضيد ( فإن "المديرن مثلو الفئة الرئ سة من اﻷفراد ُ
اﻷول من أسس اﻹدارة اﻷخﻼق ة ،وهنا تجب اﻹشارة إلى أهم ة أن يتسم هؤﻻء اﻷفراد الصدق

واﻻستقامة ،وأن تنع س تلك السمات في ق ارراتهم وسلو اتهم ،وذلك لثقة ق ة اﻷفراد من داخل
وخارج المنظمة المديرن ،ونهم أداة لتنفيذ المعايير اﻹدارة ممارسة أخﻼق ة ،والمعاملة

الصادقة العادلة مع الجم ع ،وهم الذين يبذلون الجهد للوصول إلى َم َد ات أخﻼق ة عال ة،
و ترتب عليهم تحديد طرق تر يز اﻻنت اه على الق م اﻷخﻼق ة داخل المنظمةٕ ،وايجاد البيئة
المؤسس ة التي تشجع وترشد وتدعم السلوك اﻷخﻼقي لكل العاملين ،وﻷجل ذلك يتوجب على

المدير ن أن عملوا على إيجاد مناخ العمل اﻷخﻼقي المﻼئم ل مارس ف ه اﻵخرون أعمالهم"
)المعاضيد .(6 :2005 ،
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مصدر من المصادر
وتَ ُعد )ال شر ( "التشرعات والقوانين واﻷنظمة المعمول بها
اً
اﻷخﻼق ة ،وُقصد التشرعات دستور الدولة و ل القوانين المنبثقة عنه ،ونظام الخدمة المدن ة،
واللوائح والتعل مات اﻷخر على أنواعها المختلفة التي تحتو على أخﻼق ٍ
ات ثيرة ،من حيث
اﻻنض ا

الوقت ،والتقيد ه واﻻحترام ،واﻻبتعاد عن المحسو ة ،وتقد م المصلحة العامة على

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

و ر ال احث أن القوانين واﻷنظمة والتشرعات من المصادر الرئ سة التي تتح م في
تسيير اﻹدارة في المنظمات المختلفة ،مما يؤثر في ِق ﱠم الفرد والتزامه وأسلوب عمله الذ تُطب

ف ه م اد اﻹدارة داخل المؤسسة ،و ر )بني خالد( أنه "يجب أن ندرك أن هناك تفاعﻼً خص اً

بين البيئة التنظ م ة والبيئة اﻻجتماع ة العامة؛ فاللوائح والقوانين المطﱠقة في المؤسسة تستمد في
الق م والسلوك السائد في

العادة ،أو تتأثر على اﻷقل القوانين النافذة في ال ﻼد ،وأنما
الق م والسلوك الشائعة
المؤسسة ،وهي عينة ممِثّلة ﻷنما

في

المجتمع"

)بني خالد ،(33 :2007 ،فاللوائح واﻷنظمة والقوانين التي تُصدرها إدارات الخدمة المدن ة
وم اتب العمل في دول العالم تُ َش ِ ل مصد اًر مهماً من مصادر اﻷخﻼق في العمل الوظ في،
وذلك من خﻼل الضوا

اﻷخﻼق ة والقوانين التي تحدد عمل الموظف وسلو ه ،وحثه على

التمسك اﻷخﻼق الفاضلة ،والعمل على اﻻرتقاء العمل الوظ في وتقد م خدمة جليلة للمواطنين.
 2.2.3.2أُ ُسس نظام أخﻼق ات اﻹدارة:

ير )اﻷشعر ( أن النظام اﻷخﻼقي في إدارة أ

مؤسسة عتمد على ثﻼثة م اد

موضحة في ش ل ) (2.3.2التالي )اﻷشعر :(175 :2008 ،
مبدأ
اﻹلزام
مبدأ

المسؤول ة

رئ سة،

مبدأ

الجزاء

ش ل ) :(2.3.2أُسس نظام أخﻼق ات اﻹدارة

57

الفصل الثاني
أوﻻً /مبدأ اﻹلزام ،وُقصد ه إيجاد سلوك معين سلكه الفرد عند تول ه الوظ فة العامة،
ولهذا ﻻ بد أن ون واضحاً حيث م ن تنفيذه على نحو عملي أو تحق قه ،و ون خاضعاً

بدقة لمبدأ المشروع ة ،ذلك المبدأ العظ م الذ ُعد في ظل التطور الس اسي واﻻجتماعي
واﻻقتصاد  ،وفي ظل اﻻنفتاح المعلوماتي مع ا اًر متمي اًز للح م على صحة اﻷعمال
والتصرفات ،وضمانة من أعظم الضمانات لحما ة الحقوق والحرات ،وتحقي المساواة والعدالة

ف هذا المبدأ على أنه "احترام
وم ْعَلماً ار اًز من معالم الدولة الحديثة المتطورة ،و ُع ِّر َ
اﻻجتماع ة َ
اﻹدارة والعاملين للقانون في تصرفاتهم اﻻيجاب ة ،عني ذلك وجوب ق امهم اﻷعمال التي ُ َحِتم
القانون عليها ضرورة تنفيذها والق ام بها ،حيث ُعد س وتهم عن الق ام بتلك اﻷعمال تصرفاً

سلب اً غير مشروع" )بدو .(27 :1980 ،

ارتكب ما يوجب المؤاخذة عل ه،

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

ُشتر ف ه علم الشخص أن ما يرتك ه مخالفة ،و توسع في إث ات هذا العلم في عض جوانب
أخﻼق ات العمل؛ ﻷن هناك ُجملة من اﻷخﻼق ات ﻻ سوغ ادعاء الجهل بها ،إما ﻷنها محددة
موجب نصوص معينة ،أو ﻷنها مزروعة في فطرة اﻹنسان على تفاوت بين اﻷفراد في
ون ارتكاب ما يوجب المؤاخذة ،صاد اًر عن إرادة مختارة

استحضارها ،ما ُشتر أ ضاً أن
فتنتفي المسؤول ة حيث ون هناك إكراه أو اضطرار ،وتتنوع المسؤول ة المترت ة على ارتكاب

الموظف ما يُوجب المؤاخذة على ثﻼثة أنواع :مسؤول ة جنائ ة ،ومسؤول ة مدن ة وثالثة تأديب ة"
)الزهراني.(33 :2007 ،

جدير الذ ر أن المعايير اﻷخﻼق ة في الميثاق ،يجب أن نجعلها محددة وواضحة

للغا ة حيث ﻻ تحتمل التأو ل ،ﻷنه ستحيل أن ننتظر من العاملين اﻻلتزام قواعد ونظم مبهمة

أو مهلهلة ،وحسب )رزن ك( فإنه " صح القول إن المعايير اﻷخﻼق ة في صم م طب عتها فلسف ة

وغامضة وغير واضحة ،وغال اً ما تثير جدﻻً؛ ولكن ل س معنى هذا أنه يجب أﻻ نحاول التعبير
عنها صورة واضحة قدر المستطاع ،أو أنه يجب علينا أﻻ ُنثَِّبت دعائمها ،من هنا يجب أن

ُيوضع الميثاق اﻷخﻼقي للمؤسسة للعاملين واﻹدارة أنفسهم ،حتى ُيلزموا أنفسهم ما توافقوا عل ه
هم ،وعند عدم اﻻلتزام يجب أن يتواف الجزاء على السلوك حسب شدة عدم اﻻلتزام"

)رزن ك.(241 :1990 ،
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ثالثاً /مبدأ الجزاء ،وقد َع ﱠرف )دراز( الجزاء مفهومه العام أنه "رد فعل القانون على
مواقف الخاضعين لهذا القانون" )دراز ،(245 :1991 ،وهذا التعرف شمل الثواب والعقاب،

فمن قام عمله على خير وجه فإنه ستح الثواب المتمثل في الحقوق المقررة للموظف ،نتيجة

تنفيذه ﻻلتزاماته اﻷخﻼق ة المتعلقة بوظ فته ،ومن أَ َخ ﱠل بهذه اﻻلتزامات فإنه ستح الجزاء الذ
ن
اء تأديب اً ،وهو محصور في اﻹنذار واللوم والخصم
يختلف حسب درجة المخالفة ،فقد و جز ً
من الراتب والحرمان من العﻼوة الدورة والفصل من الخدمة ،وقد

ون عقو ة جنائ ة ،أو جزاء

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

يثير العاملون اعتراضات ضد نظام إدارة اﻷداء ،حيث يتصورون أن اﻹدارة تهتم العمل أكثر

من اهتمامها الجانب اﻹنساني ،ما أنهم ﻻ ط قون التعامل منط المعايير الجامدة وأهداف

مثل هذه النظم يدفع

اﻷداء المحددة التي ُحددها النظام ،فضﻼً عن التش ك في أن تطبي
العاملين إلى التنافس والتصارع ف ما بينهم ،اﻷمر الذ ُضعف مواقفهم ح ال اﻹدارة.
 3.2.3.2مميزات المنظمات ذات اﻹدارة اﻷخﻼق ة:

ير )المعاضيد ( أن "المنظمات اﻷخﻼق ة هي المنظمات ذات اﻻستقامة اﻷخﻼق ة

العال ة والتي تمتلك خصائص متميزة ،تتمثل ف ما يلي:

 احتفاظها برؤ ة واضحة عن اﻻستقامة نحو الجهات الخارج ة.

 يتم إقرار وتنفيذ تلك الرؤ ة من قبل اﻹدارة العل ا مرور الوقت.

 يتم تحديد أنظمة الم افأة في المنظمة ط قاً لرؤ ة اﻻستقامة في المنظمة.

 يتم تحديد الس اسات والممارسات في المنظمة ط قاً للرؤ ة اﻻستراتيج ة فيها.
 تسود المنظمة حالة من الفهم ،وهي أن الق اررات اﻹدارة المهمة تتضمن أ عاداً
أخﻼق ة .

 الكل في المنظمة يتوقع أن ُمارس عمله في إطار الصراع ف ما بين اﻷفراد،
الناشئ عن اختﻼف الق م التي حملها المشار ون بوجود المنظمة"
)المعاضيد .(5 :2005 ،
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 4.2.3.2مواصفات المنظمات ذات اﻹدارة اﻷخﻼق ة:

و حسب )المعاضيد ( فإنه "تتوافر في المنظمة اﻷخﻼق ة مواصفات أرعة أساس ة،

على النحو التالي:

 إنها هادئة في تفاعلها داخل اً ومع المشار ينٕ ،وان القاعدة اﻷساس ة لهذا النوع
من المنظمات هي الق ام بتنفيذ ل ما هو جيد لتلك اﻷطراف جزء من الجودة
الخاصة التي تمتلكها.

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

 المسؤول ة فيها فرد ة ول ست جماع ة ،وتنشأ بتفو ض اﻷفراد للمسؤول ة الفرد ة
عن اﻷعمال التي قومون بها ،وتكمن القاعدة اﻷساس ة لهذا النوع من
المنظمات في هذا المجال ،في شرع ة أن اﻷفراد مسؤولون عن أنفسهم.

 إنها تر أن أنشطتها تتم في إطار اﻷغراض المحددة سلفإً ،وان هذه اﻷغراض
هي الطر السل م للعمل ات التي مارسها اﻷعضاء الذين متلكون الق م

العال ة ،ما أن هذه اﻷغراض تُستخدم لتحديد موقع المنظمة في بيئتها"
)المعاضيد .(5 :2005 ،
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 3.3.2الحوافز والم افآت وتأثيرهم على العاملين في حقل المعلومات:
 1.3.3.2مفهوم الم افآت والحوافز:

ينظر ) رتنر( للحوافز على أنها "القدرة على م افأة الموظفين أو العاملين مقابل ما

أنجزوه من أعمال ،والتزامهم اﻹجراءات والقواعد والتعل مات واﻷخﻼق ات الواجب مﻼزمتها

لسلو ات اﻷفراد في أثناء أداء واج اتهم الوظ ف ة" ) ،(441 :2007 ،Kreitnerبينما عتقد
)المرهضي( "أن دافع ة اﻷفراد اتجاه تحقي

النتائج المرغو ة ،عتمد على أوزان الحوافز

الممنوحة في المنظمة وق متها وعدالتها ،والتي تؤثر على جهود ورضا العاملين"

)المرهضي .(2 :2009 ،وُعرف )ديوان الموظفين العام" (2005 ،الم افآت والحوافز" في
ن
المعﱠدل على أنها " ل ما ُمنح للموظف ماد اً أو معنو اً لقاء إبداعاته
قانو الخدمة المدن ة ُ
وابتكاراته ،أو مقابل ق امه أعمال متميزة في مجال العمل".

و ر ال احث أن الحوافز ع ارة عن وسائل متنوعة تَُو ﱠجه ﻹش اع حاجات ورغ ات
اﻷفراد التي تم تحديدها سا قاً ش ل علمي ،مع مراعاة الفروقات الفرد ة المختلفة ،حيث س ون
لهذه الحوافز أثر على سلو ات وأخﻼق ات اﻷفراد ،بإدراك أو بدون إدراك من أولئك اﻷفراد ،في
أثناء أداء اﻷعمال الوظ ف ة أو خارجها.

و تف ال احث مع )المرهضي( في أن الحوافز تتخذ ُعدين أساسيين ،هما :ال ُعد
الماد  ،وال ُعد المعنو  ،حيث "تت اين م ونات وعناصر الحوافز من منظمة ﻷخر وأهميتها من
مجتمع ﻵخر ،إﻻ أن أغلب ال احثين وممارسي اﻹدارة ،يُجمعون على أن الحوافز تتكون من

ُعدين أولهما الحافز الماد  ،و شمل :اﻷجر ،والم افآت الدورة ،والعﻼوات السنو ة ،والم افآت
على أساس المجموعة ،والم افآت في المد ال عيد ،والمشار ة في اﻷر اح ،واﻻعتراف التميز

والجدارة؛ أما ال ُعد الثاني وهو الحافز المعنو  ،و تضمن :ق م ومعتقدات ،وفرص الترق ة ،و يئة
العمل م وناتها الماد ة واﻻجتماع ة ،وطب عة العمل" )المرهضي.(2 :2009 ،
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 2.3.3.2س اسات منح الم افآت والحوافز:

ير ال احث من خﻼل ممارسته المهن ة ،أن س اسات منح الحافز أو الم افأة )الماد

أو المعنو

على حد سواء( في المؤسسات والمنظمات المختلفة ،يجب أن تكون واضحة

للعاملين فيها من ناح ة وقت الحصول على هذا الحافز ،ومقابل أ

ال احث مع الع ش ) (17 :2007في أن الحوافز يجب أن ترت

في ش ل ) ،(3.3.2ما يلي:

عمل تم الق ام ه .و تف

أرعة أُسس ما هو واضح

العدالة في التوز ع
ق مة الحافز

نوع الحافز المناسب

اخت ار الوقت المناسب
ش ل ) :(3.3.2س اسات منح الم افآت والحوافز

ﻷنه
السلوك م اشرة؛ ّ
 -1اخت ار الوقت المناسب :حيث يتم تقد م الحافز عد العمل أو ُ
قلل من ق مة الحافز.
ّلما طالت الفترة بين السلوك والحافز لما ﱠ

 -2اخت ار نوع الحافز المناسب :فالحوافز نوعان ،ماد ّة ومعنوّة ،والمهم هنا هو أن
يتعرف المسؤولين على الحوافز اﻷكثر تأثي اًر على الموظف اّلذ ُيرغب في تحفيزه.
ّ
 -3تواف ق مة الحافز مع العمل :معنى أن ق مة الحافز تختلف اختﻼف العمل أو
السلوك الذ تم إنجازه وتحق قه ،حيث ون الجزاء من ِجنس العمل.

 -4العدالة في توز ع الحوافز :حيث يتساو جم ع الموظفين في الحصول على
الحافز نفسه أو الم افأة بدون تمييز ،إذا قاموا أداء أو إنجاز السلوك نفسه.

قدموا
إجماﻻًَ ،عد ال احث الحوافز من
المحر ات الرئ سة اّلتي تقوم بتحرك المو ّ
ظفين ل ّ
ّ
النظر ﻷهداف المؤسسة
أفضل ما عندهم ،وليبذلوا طاقاتهم وجهودهم لتحقي أهداف
المؤسسة ،و ّ
ّ

على ّأنها أهدافهم هم أ ضاً ،فالتّحفيز هو العصا السحرّة التي مسك بها المدير لتحرك
ظف نتيجة التّحفيز هو ما يدفعه
فالشعور الرائع الذ حصل عل ه المو ّ
مو ّ
ظف ه نحو اﻷفضلّ ،
ﻷداء أفضل ما عنده.
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 4.3.2اﻷوضاع اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة السائدة وتأثيرهم على العاملين في حقل

المعلومات:

 1.4.3.2تأثير اﻷوضاع اﻻقتصاد ة على العاملين:

يتف ال احث مع )الحوراني( في أن "اﻷوضاع اﻻقتصاد ة في المجتمع الذ

عش فه

الموظف –من غنى وفقر وارتفاع مستو المع شة مقابل تدني مستو الرواتب واﻷجور– دو اًر
ً
بي اًر في تكو ن أخﻼق ات الوظ فة ،من م اد واتجاهات وسلوك ،ما أنها تؤد إلى نشوء

ط قات اقتصاد ة متعددة داخل المجتمع الواحد ،اﻷمر الذ

يؤد

أن تعتن

ل جماعة

مجموعة من الم اد واﻻتجاهات حول الجماعة اﻷخر  ،ونوع السلوك الذ يجب اتخاذه ح ال
ل ط قة ،وتتح م الظروف اﻻقتصاد ة السائدة في المجتمع في جم ع أفراده ومن بينهم
المهنيون واﻹدارون ،إذ أن الظروف اﻻقتصاد ة الصع ة ،تدفع أفراد المجتمع غال اً إلى أنما ٍ

من السلوك عيدة عن المعايير الخلق ة" )الحوراني.(40 :2005 ،
ما ير ال احث أن الوضع اﻻقتصاد

ﻷ

مجتمع ش ل عام ،والعاملين في مهنة

المعلومات ش ل خاصُ ،عد عامﻼً مهماً في اﻷمن اﻻجتماعي وأمن الفرد واستق ارره والتزامه
الخلُقي ،فأمن الفرد يتحق من خﻼل قدرته على توفير متطل ات الح اة المع ش ة من خﻼل
ُ
حصوله على دخل

ف ه .و حسب )الزواهرة( "فقد أثبتت الدراسات التي أُجرت في مجال علم

الجرمة إن اﻻرتفاع المتسارع في أعداد الجرمة وتعدد أنماطها في مختلف دول العالمُ ،عز
إلى التحوﻻت اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة السرعة التي تحل فيها ،إذ إن هذه التغيرات السرعة

والمتﻼحقة خلقت حاجات وتحد ات وطموحات جديدة لد

ثير من اﻷفراد ،وعندما ﻻ يتم ن

عضهم من إش اع أو تحقي تلك الحاجات أو اﻷهداف فقد يؤد ب عضهم إلى إش اعها الطرق

غير المشروعة ،أ عن طر اﻻنحراف" )الزواهرة.(3 :2009 ،

و ر )الحسن( أن "العوامل اﻻقتصاد ة تؤد دو اًر ُمهماً في السلوك اﻹنساني ،حيث إن
طب عة المستو المعاشي الذ يتمتع ه أبناء المجتمع ،عتمد على العﻼقة الكم ة والنوع ة بين
الموارد اﻻقتصاد ة المتاحة وحجم الس ان ،فإذا انت الموارد اﻻقتصاد ة مساو ة لحجم الس ان

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

التوازن بين الموارد اﻻقتصاد ة والموارد ال شرة ،وأن سوء توزع الموارد اﻻقتصاد ة ونقصها
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يؤد

إلى خلل المعط ات الماد ة للبيئة ،وهنا تتحول البيئة إلى م ان غير صالح للعمل

والمع شة واﻻستقرار ،و التالي ارتفاع نس ة الجرائم" )الحسن.(25 :2008 ،

مرح ،و م نه

و حسب )بني خالد( أنه "إذا ان الشخص ع ش في وضع اقتصاد
الع ش رامة مع أفراد أسرته؛ فإنه من السهل أن تتوقع منه أخﻼق ٍ
ات رف عة والتزاماً أكيداً ،أما
ِ
فيتوقع
إذا ان وضعه اﻻقتصاد ﻻ ُ َم ّ نُه من الوفاء التزاماته المتعددة تجاه أسرته ومجتمعه؛ ُ
منه اﻻنحراف ،والغش ،واﻻرتشاء ،واستغﻼل الوظ فة ،ولعل أهم ة ال ُعد اﻻقتصاد قد

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

و شير ال احث من خﻼل ممارسته المهن ة على ضرورة تهيئة البيئة اﻻقتصاد ة ،وتوفير

الظروف المع ش ة المﻼئمة للعاملين في حقل المعلومات في أثناء و عد الوظ فة ،لحاجة

الموظف ﻹعمال تف يره وتر يز جهده في الوظ فة التي قوم على أدائها ،وعدم انشغاله أ

أمور أخر عن ذلك ،حيث نتوقع منه التزاماً أخﻼق ات المهنة خاصة المتعلقة اﻷمانة ،فاﻷمر

ما أشار )الغزالي( إنه "من العسير جداً أن تمﻸ قلب إنسان الهد إذا انت معدته خال ة ،وأن
تكسوه بل اس التقو إذا ان بدنه عار اً" )الغزالي.(41 :1999 ،
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 2.4.3.2تأثير اﻷوضاع اﻻجتماع ة على العاملين:

عرف ) اغي( البيئة اﻻجتماع ة أنها "البيئة التي تجمع بين المنزل والحي والعمل
ﱠ

والمجتمع الذ

ع ش ف ه الفرد ،وما سودها من تقاليد وعادات ومعتقدات وأحوال اقتصاد ة

واجتماع ة وس اس ة ،والتي تُسهم مساهمة بيرة في تش يل سلوك الفرد وتكو ن اﻻتجاهات ،إذ
تنمو هذه اﻻتجاهات والممارسات السلو ة وتتطور بتطور مراحل النمو التي مر بها الفرد"
) اغي.(166 :1995 ،

و ر ال احث أن عﻼقة اﻷوضاع اﻻقتصاد ة البيئة اﻻجتماع ة مع اﻻلتزام اﻷخﻼقي

عﻼقة وث قة ﻷ عد مد  ،ما أوضح ذلك )جنسن( ،حيث أشار إلى أن "المخ ال شر

سجل

البيئة المح طة ه ما هي ،في محاولة لفهمها واست عابها سواء انت إيجاب ة أو سلب ة ،فحين
تسب الفرد إحساساً التم ن تجاه بيئته ،فسوف ينمو لد ه إحساس الق مة والثقة واﻻستقﻼل،
وهي أ عاد تؤد دو اًر بي اًر في شخص ة الفرد ،وتنبئ ما سوف حققه من نجاح والتزام في
عﻼقته وفي الح اة ش ل عام ،و الع س فإن الصعو ات اﻻقتصاد ة تجعل الثقة تقل ،مما يؤد
إلى الشعور القل واﻻضطراب وعدم اﻻلتزام اﻷخﻼقي" )جنسن.(30 :2006 ،

و ر )الدراوشة( أن "من أهم أس اب الجرائم هو اﻹح ا في الم انة اﻻجتماع ة ﻷبناء

الط قات الفقيرة ،حيث إن ذلك قود إلى اﻻنحراف ،ف حسب علم اﻻجتماع فإن ل الناس

ي حثون عن م انتهم اﻻجتماع ة ،وأن الط قة المطحونة ﻻ تستط ع المنافسة من أجل الم انة،

وخاصة أبناء الط قات الفقيرة والذين فتقرون إلى الحوافز الماد ة والمعنو ة ،والمش لة اﻷول ة

التي عاني منها أبناء الط قات الفقيرة ،غال اً ما تكون في المدارس والتي تمثل ق م الط قات
الوسطى والط قات العل ا في المجتمع ،حيث ير

عض العلماء أن سبب الجرمة حدث عندما

قابل أبناء الط قات الفقيرة الرفض ،وعدم المعاملة الجيدة من أبناء الط قات اﻷخر  ،و رجعون
ُ َ
السلوك اﻹجرامي إلى نقص في البناء اﻻجتماعي" )الدراوشة.(186 :2014 ،

حسب )الدراوشة( فإن "البناء اﻻجتماعي ُسهم ش ل م اشر وغير م اشر في الجرمة،
من خﻼل ال طالة والفقر وانخفاض المستو التعل مي ،ما أن الفرص غير موزعة ش ل عادل
بين جم ع أفراد المجتمع خاصة في اﻷنظمة الرأسمال ة؛ وأن الجرمة هي رد فعل طب عي على
ظم اﻻقتصاد ة ،وقد َف ﱠسر الجرائم على أن هؤﻻء الناس عانون من الفقر وال طالة وعدم وجود
الن ُ
ُ
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عدالة اجتماع ة وتدني اﻷجور .ما ير أن الجرمة حل جذاب لهذه المش ﻼت اﻻقتصاد ة

المزمنة ،ما أن الغش في ضر ة الدخل والتﻼعب اﻷسعار وغش المستهلك هو سبب
الجرمة ،و ر أنه ﻻبد من القضاء على الفساد اﻻقتصاد
)الدراوشة.(185 :2014 ،

داخل المجتمعات ل تمل أمنه"

ختاماً /يؤ د ال احث مما سب أن العامل أو الموظف حقل المعلومات في م ان عمله

التزامه

يتأثر العديد من العوامل –سواء داخل ة أو خارج ة ،-والتي ُم ن أن تؤثر على مد
أخﻼق ات المهنة ،وأن ثي اًر منها يخضع لعوامل خارج ة ،اﻷمر الذ ضع تحد ات بيرة أمام
إدارات المؤسسات والمنظمات ،اتجاه إعطاء اهتمام أكبر للعامل أو الموظف ،واﻻعتناء ه على

المختلفة السائدة فيها.
نحو أفضل –خاصة في المجتمعات العر ة -لطب عة الظروف واﻷوضاع ُ

وتناول ال احث خﻼل هذا الم حث الحديث عن العوامل التي لها تأثير على أخﻼق ات

المهنة لد

العاملين في حقل المعلومات ،والمتمثلة في أرعة عوامل ،وهي :اﻻلتزام الديني
تطبي

القوانين في داخل

الخلُقي للموظف ،واﻹدارة اﻷخﻼق ة في داخل المؤسسة ،ومد
و ُ
المنظمات ،وتأثير تطبي نظام الحوافز في داخل المؤسسة ،وأخي اًر ،دور اﻷوضاع اﻻقتصاد ة
ُ

واﻻجتماع ة السائدة في المجتمع .س قوم ال احث خﻼل الم حث القادم عرض أهم ة المعلومات

اﻹلكترون ة ،ومن ثم الحديث عن الجرائم اﻹلكترون ة ،ومن ثَ ﱠم تفصيل الحديث في أخﻼق ات
المهنة المطلو ة للعاملين في حقل المعلومات اﻹلكترون ة.
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الم حث ال ار ع

)أخﻼق ات المهنة الخاصة العمل في
مجال المعلومات اﻹلكترون ة(

 1.4.2أهم ة المعلومات اﻹلكترون ة ومظاهر
خطورتها المعاصرة.

 2.4.2الجرائم اﻹلكترون ة والتشرعات القانون ة.

 3.4.2أخﻼق ات المهنة للعاملين في حقل المعلومات

اﻹلكترون ة.
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الم حث ال ار ع /أخﻼق ات المهنة الخاصة العمل في مجال المعلومات
مقدمة:

اﻹلكترون ة

عتقد ال احث أن دخول الحاسوب إلى ح اة الناس ﻓﻲ ل تفاصيلها ،أد

إلى خل

أنواع جديدة من التجاوزات اﻷخﻼق ة ﻓﻲ المجتمع تختلف عن اﻷنواع التقليد ة من التجاوزات،

و ما أن التجاوزات والجرائم التقليد ة تحتاج إلى أساليب مناس ة لمعالجتها ومنعها ،ﻓﺈن تجاوزات

وجرائم الحاسوب  Computer Crimesبدورها تحتاج إلى وسائل تتناسب مع طب عتها التقن ة
الخاصة؛ لذلك ﻓموضوع حما ة المعلومات اﻹلكترون ة وتأمينها Electronic Information

 Securityيتطلب أخﻼقاً مهن ة عال ة المستو  ،دق قة التعرفُ ،ملزمة التطبي  ،اﻹضاﻓة إلى
الكفاءة المهن ة ،خاصة عد دخول اﻹنترنت  Internetإلى عالم الحاسوب وزادة نس ة مرتاد
اﻹنترنت ،اﻷمر الذ أد إلى خل عبء جديد ﻓﻲ مسألة الحما ة اﻷمن ة.

و تواﻓ ما عتقد ه ال احث مع اﻹحصائ ات التﻲ عرضها )ع اس( حيث قال "تَُقِّدر

اﻹحصائ ات أنه تم اﻹ ﻼغ عما يز د عن  1.350.500ش و على مستو العالم ﻓﻲ عام

 ،2003تتعل بجرائم اﻹنترنت ،معدل يزد على  3700ش و ﻓﻲ اليوم الواحد ،مع العلم أن

بير من الش او ﻻ يتم اﻹ ﻼغ عنها ﻷس اب مختلفة ،و تت ع اﻹحصائ ات نجد أن معدل
عدداً اً
هذه الجرائم يتضاعف ل عام .وﻹدارك مد خطورة جرائم الحاسوب واﻹنترنت ،فﻲ أن نعرف

أن حجم الخسائر المترت ة على هذه الجرائم صل إلى  50مل ار دوﻻر سنو اً ،وهذا المبلغ مثل

الجزء

المعلن

من

)ع اس.(99 :2012 ،

الخسائر

والتﻲ

لم

تتجاوز

%10

من

الخسائر

الحق ق ة"

لذلك تناول ال احث ﻓﻲ هذا الفصل أخﻼق ات المهنة الخاصة العمل في المعلومات

اﻹلكترون ة ،و تناول المطلب اﻷول الحديث عن أهم ة المعلومات اﻹلكترون ة ومظاهر خطورتها

المعاصرة ،ما يتناول المطلب الثانﻲ الجرائم اﻹلكترون ة والتشرعات القانون ة ،أما المطلب

الثالث ﻓهو يتناول أخﻼق ات المهنة للعاملين ﻓﻲ حقل المعلومات اﻹلكترون ة.
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 1.4.2أهم ة المعلومات اﻹلكترون ة ومظاهر خطورتها المعاصرة:

 1.1.4.2أهم ة المعلومات اﻹلكترون ة:

"ﻓﻲ عام  ،2008انقطع ثﻼثة من الكوابل ال حرة لﻼتصاﻻت الدول ة التﻲ تر

منطقة

الشرق اﻷوس والخليج العرﻲ أورو ا وأمر ا عبر اﻹنترنت ،اﻷمر الذ أحدث ارت اكاً شديداً
ﱠ
هز الوطن العرﻲ ،وامتد تأثيره للقارة الهند ة ،ﻓقد اكتشف الجم ع أننا نع ش حقاً ﻓﻲ عالم

طل هذه الخدمة ان ف ﻼً
مختلف ،يؤد ﻓ ه اﻹنترنت دو اًر حاسماً ﻓﻲ مجاﻻت حيو ةٕ ،وان تَ َع َ
بﺈصا ة نشاطات شديدة اﻷهم ة الشلل ،حيث انت المعرﻓة الرقم ة ضمن هذه النشاطات التﻲ
اع معرﻓ ة أنفسهم خارج الفضاء الرقمﻲ،
أصابها ثير من اﻻنقطاع ،ووجد مرتادو اﻹنترنت لدو ٍ

و رز ش ل حاد و الغ الجد ة موضوع العﻼقة ما بين المعلومات اﻹلكترون ة والورق ة ،ولم تعد

اﻹجا ات القد مة اﻓ ة لتغط ة اﻷسئلة المستجدة" )الجز رة نت :2008 ،نت().(15
و تف

ال احث مع )سل م( ﻓﻲ أن "مثل تلك اﻷسئلة واﻻستفسارات التﻲ تتلقى إجا ات

أغلبها تحمل نبرة الحنين ،من أج ال َ ﱠونت ثقاﻓتها ومعرﻓتها عبر الكتاب الورقﻲ والصح فة
والمجلة اﻻعت اد ة ،ونبرات تحمل التسرع ﻓﻲ اﻻعتماد على وسائل لم تستكمل بناء محتواها
المعرﻓﻲ عد ،إذا ما قورنت المعرﻓة المتراكمة عبر قرون الكتب والمطبوعات ،وحتى نصل إلى

نقطة توازن بين الرقمﻲ والمطبوع ،أو نقطة تمازج بين العصرن ،م ن أن َن ْخلُص إلى أن
المطرد والمتضاعف ان
المسارن الرقمﻲ والورقﻲ مازاﻻ عمﻼن ،لكن تطور المسار الرقمﻲ ُ
جاذ اً للنظر على ٍ
نحو أكبر ،حيث زادت الق مة اﻻستعمال ة للمنتج الرقمﻲ واتسعت؛ سبب
التوجهات الكبر التﻲ أحدثها التقدم التقنﻲ والذ يتمثل ﻓﻲ:
 اﻻنتقال من التناظر ) (Analogإلى الرقمﻲ ).(Digital اﻻتجاه نحو الرخ ص والمنخفض التكلفة دوماً. التطور إلى السعة الفائقة لنقل الب انات. -التحول من الثابت إلى المتجول.

 التحول من شفرة لغو ة واحدة إلى الشفرات المتعددة للغات. -التحول إلى النظام المعرﻓﻲ الش ﻲ.

 -التوحد والتكيف مع ثورة اﻻتصاﻻت المستمرة) .سل م(42 :2015 ،
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و ؤ د تلك النظرة ما أشارت إل ه أحد الدراسات والتﻲ نشرتها )مجلة ولومب ا للصحاﻓة(" ،إلى أن

نس ة مستخدمﻲ اﻹنترنت اﻷمر يين ممن ستقون اﻷخ ار اليوم ة من اﻹنترنت قفزت من %6
عام  1998إلى  %20ﻓﻲ أوائل عام  ،2000وقفز حجم اﻹنفاق اﻹعﻼنﻲ على اﻹنترنت من

 1.9مل ار دوﻻر عام  1998إلى  4.6مل ار دوﻻر ﻓﻲ عام  ،1999أما المواقع اﻹخ ارة ﻓقد

نمت حصتها من هذا اﻹنفاق من  152مليون دوﻻر عام  1998إلى  358مليون دوﻻر ﻓﻲ

نها ة ) "1999العس ر  ،(10 :2008 ،وتؤ د )برف ك( تلك اﻹحصائ ات قولها "إن هذا ﻻ
عنﻲ ضمن اً أن المطبوعات الورق ة قد صارت شيئاً من الماضﻲ ،ﻓالواقع أنه قد تم نشر مليون
ٍ
عنو ٍ
جديد على مستو العالم ﻓﻲ الفترة من عام  2003إلى  ،2004و ان هذا العدد قد بلغ
ان

ﻓﻲ الس عين ﱠات من القرن الماضﻲ  40ألف تاب" )برف ك.(645 :2014 ،

 2.1.4.2نشأة ش ة اﻻنترنت:

ير ال احث أن مصطلح اﻹنترنت  Internetقد أص ح من المصطلحات شائعة

اﻻستخدام على مدار السنوات القليلة الماض ة على مستو العالم ،خاصة منذ بدا ة عقد

التسعين ات ،وُ َع ِّرف ال احث اﻹنترنت أنه ع ارة عن ش ة مفتوحة ،تتكون من عدد بير من
الش ات عرضة النطاق ) (Wide Area Networkالمرت طة والمتصلة مع عضها ال عض
بوسيلة اتصاﻻت معينة ،سواء انت عمل ة اﻻتصال سلك ة أم ﻻسلك ة ،و تف

ال احث مع

)طا ع( ﻓﻲ أنه "ﻻ يوجد ثمة شخص أو مجموعة ُم ن لها أن تدعﻲ ملك ة أو إدارة اﻹنترنت،
ولكن م ن اعت ار ل مستخدم و ل مشترك ﻓﻲ اﻹنترنت مسؤوﻻً عن جهاز أو ش ة ،و ل
شر ة تزود خدمة اﻻتصال اﻹنترنت ) (Internet Service Provider - ISPتكون مسؤولة
عن ش تها والمشتر ين ﻓيها" )طا ع.(2 :1997 ،

"وتعود بدا ات اﻻنترنت إلى الستين ات ،عندما َم ﱠوَلت و ازرة الدﻓاع اﻷمر ة )البنتاجون(
ِ
المطرد الذ شهدته
ظم الحاسوب ﻓﻲ عدد من الجامعات اﻷمر ة ،ومع النمو
مشروعاً لر ُن ُ
الش ة خﻼل ﻓترتﻲ الس عين ات والثمانين ات ،تر ت الح ومة اﻷمر ة أمور التمو ل وتنظ مها

ٕوادارتها للمشر ين ٕوالى عض اللجان الفن ة" )بﻲ سﻲ مجازن" ،(25 :1997 ،وه ذا أوقفت
وح ﱠوَلته إلى ش ة جديدة مخصصة
الح ومة اﻷمر ة تمو لها لﻺنترنت ﻓﻲ مطلع التسعين اتَ ،
لل حوث العلم ة ،تعرف اسم ) VBNS: Very High-speed Backbone Network

 (Servicesحيث تقوم بوصل عض مراكز الحواسيب العمﻼقة  ،Supercomputersتتسم

70

الفصل الثاني
بزادة سرعة الش ة وحجمها ،و عد انسحاب الح ومة اﻷمر ة من إدارة اﻹنترنت ،تولت شر ة

) ،(ANS: Advanced Network Solutionsإدارة اله ل الرئ س لها منذ عام ،1990

ولكنها اعت بنيتها التحت ة أوائل عام  1995إلى شر ة أمر ا أونﻼين ) AOL: America

 ،(On Lineوه ذا أص حت الشر تان تتقاسمان إدارة الش ة ،قبل أن تعمد اﻷخيرة إلى التخلﻲ
عنها للقطاع الخاص" )مجلة ايت العر ة.(42 :1995 ،

وحسب )لجنة اﻻستراتيج ة( "أن قوة مهمات هندسة اﻹنترنت ) IETF: The Internet

 (Engineering Task Forceمازالت تديرها ش ل بير ﻷغراض محددة ،وتتكون هذه الهيئة

من جهات ح وم ة وأكاد م ة ،ولكنها تتحول اﻵن إلى القطاع الخاص ،ﻷن اﻹنترنت ستمضﻲ
إلى حيث توجهها اﻷموال الخاصة ،وذلك على الرغم من تحذير ال عض من مخاطر تخف ض

الدور الح ومﻲ ﻓيها ،ولكن المؤ دين َي َرْون أن زادة اﻻستعمال التجار ستؤد
تخف ض تكلفة التعامل مع ش ة اﻹنترنت ،ومن ثم زادة نس ة المتعاملين مع الش ة العن بوت ة"
حتماً إلى

)شر ة اﻹنترنت :2014 ،نت().(16

 3.1.4.2مفاه م حديثة في عصر المعلومات:

و حسب )لجنة اﻻستراتيج ة( ﻓﺈن ما حدث الفعل هو مثا ة طفرات تقن ة انت لها

تأثيرها على المجتمع ال شر  ،وأدت إلى بروز مفاه م جديدة وحديثة ،و اﻻطﻼع على ش ل

) (1.4.2التالﻲ ﻓﺈن تلك المفاه م الحديثة أرعة ،هﻲ:

مجتمع
المعلومات

إدارة المعرفة

الح ومة
اﻹلكترون ة

الحروب
اﻹلكترون ة

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

وُطل عل ه أ ضاً اسم )المجتمع الرقمﻲ ،المجتمع الش ﻲ ،مجتمع اقتصاد المعرﻓة،
المجتمع الﻼورقﻲ( .تم تعرف مجتمع المعلومات على أنه "ذلك المجتمع الذ حرص على
تصم م منظومات ُم َعاََل َجة المعلومات وآل ة إنشائها وتقي مها واستخدامها وص انتها ،لما تشتمل
عل ه من معدات و رمج ات وجوانب تنظ م ة ٕوادارة وس اس ة واجتماع ة مترت ة على تلك

المنظومات" )إدرس.(90 :2005 ،

وُعرف ال احث مجتمع المعلومات أنه أ مجتمع عتمد اعتماداً ل ًا على المعلومات
ﻓﻲ تنفيذ جم ع أنشطته وأعماله ،حيث ون اﻻرت ا وث قاً بينهما ،ﻓبدون المعلومات لن تحدث

نهضة لذلك المجتمع.

وحسب )حشمت( ﻓﺈنه "على الرغم من تعدد المفاه م حول مجتمع المعلومات ،إﻻ أنه

م ن استنتاج أن مجتمع المعلومات عتمد اعتماداً أساس اً على إنتاج المعلومات الوﻓيرة

واستخدامها ،مورد استثمار و سلعة استراتيج ة ،و خدمة ومصدر للدخل واﻷمن القومﻲ،
و مجال للقو العاملة ،والتﻲ بدونها )أ

المعلومات( فقد المجتمع حر ته النشطة وتناغمه

المرغوب ،مما يؤد إلى اﻹخﻼل اﻷمن القومﻲ" )حشمت.(75 :1991 ،

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

اﻷمن ة والقانون ة والتنظ م ة ،لض

وحما ة العمل والتعامل مع المعلومات ،ما يتﻼءم مع

المستجدات ﻓﻲ مجال استخدام التقن ات ونظم المعلومات اﻹلكترون ة .وتبرز أهم ة مجتمع

المعلومات ﻓﻲ هذه النقا :

 -انفجار المعلومات وزادة أهميتها مورد استراتيجﻲ.

 نمو المجتمعات والمنظمات المعتمدة على المعلومات. -بزوغ تقن ات المعلومات والنظم المتطورة.

 -تزايد حجم القو العاملة ﻓﻲ قطاع المعلومات" )عل ان.(72 :2008 ،
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ثان اً :إدارة المعرفة/

ُعد مفهوم إدارة المعرﻓة من المفاه م الحديثة ﻓﻲ علم اﻹدارة والتﻲ تزايد اﻻهتمام ه
خﻼل العقدين اﻷخيرن خاصة مع اﻻنفجار المعلوماتﻲ والمعرﻓﻲ الذ حدث ،وُ ِّ
عرف

)الكب سﻲ( إدارة المعرﻓة أنها "مجموعة اﻹجراءات أو العمل ات التﻲ تسعى إلى حف الخبرات
ومعارف العاملين ،لكﻲ ستفيد منها اﻵخرون غرض تشج ع الف ر الجماعﻲ والوصول إلى
عنﻲ بناء نظام ل س لحف المعلومات

مفهوم أكثر شمول ة ،وهو ما ُعرف بذاكرة المنظمة الذ
ﻓق  ،بل لحف مختلف المعارف المتوﻓرة للمؤسسة من مهارات وخبرات ،و التالﻲ ﻓﺈن إدارة

المعرﻓة هﻲ القدرة على تحو ل الموجودات الف رة إلى ق مة مضاﻓة ،من خﻼل التخط ،

والتنظ م ،والتوظيف ،والتوج ه ،والرقا ة لرأس المال المعرﻓﻲ ﻓﻲ المنظمة لضمان الميزة
التناﻓس ة ،والمحاﻓظة عليها بﺈدامة المعرﻓة ونشرها واستثمارها" )الكب سﻲ.(33 :2005 ،

يخلُص ال احث إلى أن إدارة المعرﻓة هﻲ معرﻓة الموجودات الماد ة وال شرة والمتعلقة

المعارف والخبرات الخاصة المؤسسة ،ومن ثم تطبي

وظائف اﻹدارة اﻷرعة )التخط ،

والتنظ م ،والتوج ه والرقا ة( عليها .وعل ه ﻻ تتعل إدارة المعرﻓة بﺈدارة الموارد ﻓق  ،بل بﺈدارة
العمل ات الخاصة المعرﻓة ،وهﻲ:

 -1الحفا على المعرﻓة.
 -3تطو ر المعرﻓة.

 -2استخدام المعرﻓة.
 -4تقاسم المعرﻓة.

على الرغم من تعدد التعرفات واختﻼﻓها شأن إدارة المعرﻓة ،إﻻ أنه م ن توض ح العمل ات

التﻲ تشتمل عليها إدارة المعرﻓة حسب )الكب سﻲ (2005 ،من خﻼل ش ل ) (2.4.2التالﻲ:
اﻷهداف
التوليد

التشخ ص
عمل ات
إدارة
المعرفة

التخزن

التطبي

والمتا عة
التوزع

ش ل ) :(2.4.2عمل ات إدارة المعرﻓة
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ير ال احث أن إدارة المعرﻓة تتطلب لتحق قها تواﻓر مجموعة من المقومات اﻷساس ة

المؤسسة ،و جب على إدارة المؤسسة توﻓيرها ،وتتمثل ﻓﻲ:
 -1استقطاب الموارد ال شرة المؤهلة.

 -2تجهيز البن ة التحت ة الﻼزمة ،والمتمثلة التقن ة الﻼزمة.
 -3تصم م ه ل تنظ مﻲ مرن ُحق أهداف المؤسسة.
 -4خل ثقاﻓة إيجاب ة داعمة ﻹنتاج المعرﻓة وتقاسمها.

 -5التزام اﻹدارة العل ا بدعم الجهود الهادﻓة تجاه المعرﻓة ش ل عام.
ثالثاً :الح ومة اﻹلكترون ة/

يتف ال احث مع )سناء مصطفى وخالد أبو عل قة( أن الح ومة اﻹلكترون ة "هﻲ التنفيذ
جهتين ح وميتين أو مجموعة جهات

اﻹلكترونﻲ لكل المعامﻼت التﻲ ُم ن أن تتم بين أ
ح وم ة ،أو بين المواطن وأ جهة ح وم ة على أ مستو " ،مصلحة اﻷحوال المدن ة ،أو

الجوازات أو غيرها من اﻹدارات المحل ة ،ليدﻓع المواطن مثﻼً ﻓاتورة الكهراء أو الم اه أو

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

وقت وﻓﻲ أ

وط قاً لذلك المفهوم ﻓﺈن الح ومة هﻲ التﻲ تنتقل إلى المواطنين ﻓﻲ أ
م ان ،لكﻲ توﻓر لهم الخدمات وتحصل على رضاهم ،ومن هنا َُقِّدم مفهوم الح ومة اﻹلكترون ة
انقﻼ اً نوع اً ﻓﻲ التف ير وﻓﻲ طرقة تعامل الح ومات وأجهزتها مع المواطنين لم َ ُ ن معتاداً من
قبل بهذا الش ل.

و توقع ال احث ﻓﻲ ظل تطور التقن ات الحديثة ﻓﻲ مجال اﻻتصاﻻت وأجهزتها الذ ة

) (Smart Phonesالمختلفة ،أن يتطور مفهوم )الح ومة اﻹلكترون ة

Electronic

 (Governmentل ص ح )الح ومة الذ ة  (Smart Governmentقر اً ،خاصة أن الح ومة
الذ ة هﻲ ع ارة عن التطور الطب عﻲ للح ومة اﻹلكترون ة؛ ﻻنتشار الناس واعتمادهم على
اﻷجهزة الذ ة م وناتها المختلفة ،ﻓتأتﻲ الح ومة الذ ة وتطب قاتها لكﻲ تُ ْك ِمل ما تم بناؤه

واﻻستثمار ﻓ ه عبر اﻻقتراب أكثر من المواطن من جهة ،والتفاعل الم اشر والمتزامن مع
المعلومات المنتشرة ﻓﻲ المجتمع وم وناته اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة واﻷمن ة من جهة أخر .
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ار عاً :الحروب اﻹلكترون ة/

ير )علﻲ( أن "العالم قد اندمج اتصال اً وثقاﻓ اً ٕواعﻼم اً واقتصاد اً ،صورة أوجبت
إعادة النظر ﻓ ما استقر عل ه ال أر طو ﻼً شأن مفهوم اﻷمن القومﻲ والس ادة الوطن ة

واستقﻼليتها واكتفائها الذاتﻲ ،ﻓ يف تَﱠدعﻲ دولة ما الس ادة على أرضها وما يجر داخل
حدودها ،وأقمار التجسس اﻷجنب ة ﻓوقها ﻻ تعترف الحدود والحرمات اﻹقل م ة؟ ،ووسائل

اﻹعﻼم الخارج ة تبث لها ما حلو لها أن تبثه ،و يف لدولة مهما انت قدرتها أن تمنع تسرب

اﻷﻓ ار والمعلومات عبر حدودها؟ ،وماذا عن أخطبو الشر ات متعددة الجنس ات التﻲ ﻻ

تعترف حدود دول ة أو جغراﻓ ة أو اقتصاد ة ،ﻓهﻲ تعمل وﻓقاً لمعايير اقتصاد ة حتة مقطوعة

الصلة اﻻنتماء القومﻲ ،وﻻ تخضع نشاطاتها لسلطة الدولة التﻲ تعمل بها أو تعبر من خﻼل
أراضيها ،وقد نمت لهذه الشر ات قدرات ﻓائقة تضمن لها أقصى درجات المرونة ﻓﻲ التعامل مع

الح ومات والمؤسسات المحل ة ،عﻼوة على ذلك ﻓقد وﻓرت تكنولوج ا المعلومات وسائل مبتكرة
للغا ة لنشا

التجسس على اختﻼف أنواعه .من هنا يتضح أن عالمنا العرﻲ أص ح أكثر

عرضة من غيره لعمل ات اﻻختراق المعلوماتﻲ ،و شهد الواقع الراهن على عجزنا ﻓﻲ اتخاذ

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

و عتقد ال احث أنه مع دخول العالم ثورة اﻹنترنت واﻻتصاﻻت الحديثة أص حت

التكنولوج ا المعلومات ة جزءاً أساس اً ومحو اًر مر ز اً ﻓﻲ ساحة النزاع والصراع والحروب ،وما
منظمة القرصنة العالم ة )أنون موس  (Anonymousالتﻲ تقوم شن الهجمات المختلفة على

دولة الك ان الصهيونﻲ ما هﻲ إﻻ نموذج واضح على هذه المعر ة ،حيث تحاول اﻷخيرة بدورها

شن الهجمات اﻹلكترون ة المختلفة على جهات متعددة ﻓﻲ سبيل صد تلك الهجمات التﻲ تُشن
ضدها ،ﻓالصراع الم اشر انتقل إلى الساحة اﻻﻓتراض ة على ساحات اﻹنترنت ،ولم عد مقصو اًر

على المواجهة الثقاﻓ ة الف رة التﻲ ُفترض أن تقوم ه تلك المواقع عبر نشر الموضوعات
والدراسات واﻹحصائ ات والمقاﻻت الف رة والس اس ة والتارخ ةٕ ،وانما تطور اﻷمر ل ُ ِ
مارس نوعاً
من القرصنة ،السطو على المواقع المعاد ة ،وحذﻓها من ش ة اﻹنترنت أو حجبها ﻓﻲ عض
الدول على اﻷقل ،وهو ما عنﻲ استخدام عدد من المختصين بتقن ات البرمجة وتكنولوج ا
اﻻتصاﻻت لهذا الغرض م ن أن ُنطل عليهم )الجنود اﻻﻓتراضيون(.
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 2.4.2الجرائم اﻹلكترون ة والتشر عات القانون ة:

ُشير )علﻲ( "أنه ﻓﻲ ظل التطور الرقمﻲ ،ازدادت الهجمات واﻻعتداءات اﻹلكترون ة
البنى الحساسة
بدواﻓع س اس ة واقتصاد ة ،و لها تتوجه نحو اله اكل اﻹنتاج ة والمعلومات ةٕ ،والى ُ
والمؤسسات المال ة واﻷمن ة والهيئات الح وم ة ،وتشترك هذه الهجمات ﻓﻲ السعﻲ إلى إلحاق
الضرر أنظمة المعلومات استخدامها للبرامج الخبيثة ،و رامج التجسس ،واعتراض الب انات،

ومنع تقد م الخدمات ،ﻓلقد ارتفعت اﻻعتداءات اﻹلكترون ة عبر العالم حسب الشر ة اﻷمر ة

المختصة ﻓﻲ مجال اﻷمن ٕوادارة المعلومات )س مانتك  (Symantecبنس ة  %71مقارنة سنة
 ،2008اﻷمر الذ َقﱠدر حجم سوق اﻷمن الرقمﻲ ﻓﻲ العالم ل صل إلى  68.3مل ار دوﻻر"

)علﻲ ،وحجاز .(564 :2005 ،

 1.2.4.2تصن فات جرائم الحاسوب:

ير ال احث أنه ُم ن تصنيف جرائم تكنولوج ا المعلومات تحت صنفين اثنين ،أولهما
أن الجرمة م ن أن تكون تصرﻓاً غير قانونﻲُ ،يرتكب ضد أجهزة الحاسوب أو اﻻتصاﻻت
ش ل ُم اشر على حد سواء )وهنا تكون أجهزة الحاسوب هﻲ الغا ة( ،والصنف الثاني قد تكون

ع ارة عن استخدام ﻷجهزة الحاسوب واﻻتصاﻻت أ ضاً ﻻرتكاب تصرف غير قانونﻲ ضد
شخص أو مؤسسة )وهنا تكون أجهزة الحاسوب هﻲ الوسيلة(.

من الجرائم التﻲ ُم ن ارتكابها ﻓﻲ تكنولوج ا المعلومات جرائم السرقة ،على سبيل
المثال :سرقة اﻷقراص الصل ة  ،Hard Disk Driveسرقة الخادمات  ،Serversسرقة

الب انات  Dataوالمعلومات  ،Informationوهناك جرائم تتعمد اﻷذ

والتدمير من خﻼل:

البرامج الضارة  Malwareما ﻓيها الفيروسات  ،Virusesالتجسس ،وتتنوع التجاوزات
اﻷخﻼق ة عبر اﻹنترنت بتنوع المعلومات؛ ﻓثمة مش ﻼت أخﻼق ة يتف

ﻓيها ال احث مع

)الخطيب( وهﻲ تتمثل ﻓﻲ "اﻹ اح ة ،التﻲ تُمثل إش ال ة معقدة لما لها من تداخﻼت مع الجانب
الثقاﻓﻲ والدينﻲ واﻻجتماعﻲ والق مﻲ إضاﻓة للمش ﻼت اﻻجتماع ة ،فقدان عض العاملين
ظم )اﻹنسان اﻵلﻲ ،النقود اﻹلكترون ة ،المعلومات المنزل ة ،الذ اء
أعمالهم نتيجة ظهور ُن ُ

اﻻصطناعﻲ( ،أضف إلى ذلك ما أحدثه اﻹنترنت من آثار سلب ة على العمل والصحة
والمسؤول ات اﻻجتماع ة ،بل إنها أثﱠَرت ﻓﻲ تصورات الناس عن الذات ال شرة ﻓنشأ
)الحب اﻹلكترونﻲ ،الزواج اﻹلكترونﻲ ،الجنس اﻹلكترونﻲ(" )إسﻼم و ب :2003 ،نت().(18

76

الفصل الثاني
طر

جدير اﻹشارة هنا" ،أن اﻹنترنت قد دخل لساحات جرائم القتل واﻻغتصاب أ ضاً ،عن
عصا ات دول ة أنشأت مواقع تعرض من خﻼلها خدماتها لمن يرد تصف ة الخصوم أو

إذﻻلهم ٕواهانتهم ،وتشير المعلومات إلى أن هذه اﻷنشطة لم تعد تُمارس من وراء الستار ما
ان الحال سا قاً ،حيث انت العصا ات تضطر إلى التخفﻲ وتمارس نشاطها عبر مواقع

الزواج أو غرف الدردشة ،ﻓقد أص حت اﻵن تعرض خدماتها ع اناً ب اناً ،وتحصل على المقابل
عن طر

ذلك

الدﻓع اﻹلكترونﻲ بواسطة طاقات اﻻئتمان )الفي از ارد ٕ ،(Visa Cardوان تعذر

سبب

ثاﻓة

)نجار :2016 ،نت().(19

المﻼحقة

اﻷمن ة،

ﻓم ن

اﻻتفاق

على

وسائل

أخر "

 2.2.4.2آثار الجرائم اﻹلكترون ة:

و حسب )قد ( ﻓﺈن "الجرائم اﻹلكترون ة تظهر آثارها على ثﻼثة جوانب رئ سة ما هو

موضح ﻓﻲ ش ل ) (3.4.2التالﻲ:

الجانب العملي )التشغيلي(
الجانب المالي )اﻻقتصادي(
الجانب اﻷمني )القومي والفكري(
ش ل ) :(3.4.2جوانب آثار الجرائم اﻹلكترون ة

 -1الجانب العملي )التشغيلي( :خاصة إذا ان نشا المنظمة أو المؤسسة عتمد على

ظم المعلومات اﻹلكترون ة ،ﻓﺈن ذلك سينع س على إنتاج ة المؤسسة ،حتى ولو لم ن نشاطها
ُن ُ
عتمد ل ة وم اشرة على المعلومات ة؛ ﻷن تعرض المعلومات الخاصة المؤسسة للسرقة ،يؤد
ﻓﻲ الغالب إلى الحذف أو التغيير ﻓﻲ هذه المعلومات ،وهذا س عمل على تضي ع الوقت والجهد

والفرص المختلفة ،إلى جانب صعو ة اتخاذ الق ار ارت؛ ﻷن الق اررات ﻻ تؤخذ إﻻ ﻓﻲ وجود
معلومات صح حة ودق قة ،وﻓﻲ هذه الحالة اتخاذ الق اررات ستكون ُم ْ لِفة عندما تُبنى على
معلومات خاطئة أو غير موجودة.
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 -2الجانب المالي )اﻻقتصاد ( :ﻓاﻻستثمار ﻓﻲ الجانب المعلوماتﻲ جزء مهم من

نشا المؤسسة ،ومن ثم ﻓﺈن تدهور حالتها أو سرقتها ُمثل خسارة بيرة النس ة لها ،و ؤد إلى
إيجاد تكاليف نتيجة السعﻲ إلى تعو ض الموارد المعطلة ،ﻓضﻼً عن تكاليف استرجاع
المعلومات ،اﻹضاﻓة إلى تضرر صورة وسمعة المؤسسة لد

إلى ﻓقدان الثقة بها وﻓﻲ ل القطاعات التا عة لها المؤسسة.

العمﻼء وال أر العام ،مما يؤد

 -3الجانب اﻷمني )القومي والف ر ( :حيث تعمل عض الدول المعاد ة واﻷجنب ة على

شن حمﻼت عدائ ة واسعة النطاق من خﻼل نشر معلومات وأخ ار قصد البلبلة وزعزعة
اﻻستق ارر ،والعمل التواز على حشد اﻷﻓراد وتنظ مهم ﻓﻲ حر ة معاد ة لﻸمن القومﻲ
وتنظ مهم ﻓﻲ عمل ات تجسس وجمع معلومات" )قد .(8 :2014 ،

هذا و متد الجانب اﻷمنﻲ إلى المجال الثقاﻓﻲ نتيجة التأثير الكبير لمحتو ات المواقع اﻹلكترون ة

دور بير ﻓﻲ هدر أو المحاﻓظة على اللغة
على اﻷمن الف ر لﻸﻓراد" ،وللمحتو الرقمﻲ ٌ
والهو ة العر ة والتراث العرﻲ الذ ُسهم ﻓﻲ إنتاج المعرﻓة ال شرة ،ما ُعد المحتو الرقمﻲ

محف اًز للنمو اﻻقتصاد  ،ل هذه العوامل تدﻓع نحو ضرورة اﻻهتمام بهذه الجوانب حما ًة
للمؤسسة اﻷمن ة من ناح ة ،وحما ة لﻸمن الوطنﻲ من جهة ثان ة ،ومن جهة ثالثة لِ َك ْون

تكنولوج ا المعلومات واﻻتصال راﻓعة للتنم ة المحل ة ،وعل ه فإن اﻷمن القومي ل س مجرد
المعرفة والمعلومات ٕوادارتها وطرق
حشد للجنود واﻷسلحة التقليد ة فحسبٕ ،وانما يرت
استخدامها ،والقدرة على استغﻼل الش ات العن بوت ة وص انتها ﻓضﻼً عن القدرة على طرح

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

 3.2.4.2نماذج من التشر عات القانون ة الخاصة الجرائم اﻹلكترون ة:

قسم ال احث الجهات التﻲ تقف خلف الجرائم اﻹلكترون ة حسب
بناء على ما سب  ،ﱠ
ً
وجودها ﻓﻲ المؤسسة إلى قسمين اثنين:
 -1جهات داخل ة )مثل الموظفين ﻓﻲ المؤسسة ،أو معارﻓهم وأصدقائهم من خﻼل الهندسة
اﻻجتماع ة .(Social Engineering

 -2جهات خارج ة )مثل العاملين المحترﻓين ﻓﻲ الجرمة المنظمة ،الهواة والمتسللين قصد
التسل ة(.
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ولذلك ير ال احث أنه من الضرور مواك ة التشرعات القانون ة المختلفة لهذا التطور الملحو

ﻓﻲ الجرائم اﻹلكترون ة؛ ﻓالمواجهة التشرع ة ضرورة للتعامل من خﻼل قواعد قانون ة غير

تقليد ة لهذا اﻹجرام غير التقليد  ،مواجهة تتعامل ش ل عصر متقدم مع جرائم المعلومات ة
المختلفة ،التﻲ أتﻲ ﻓﻲ مقدمتها بناء ونشر البرامج الضارة الحاسب اﻵلﻲ والدخول غير

ظم المعالجة اﻵل ة للب انات ٕواتﻼف
المشروع على ش ات الحاسوب المختلفة ،والتحايل على ُن ُ
البرامج وتزو ر المستندات المعاَل َجة إلكترون اً ،ﻓضﻼً عن الجرائم التﻲ تحدث ﻓﻲ مجال البنوك.
وحسب )حجاز ( "ﻓقد تضمنت عض القوانين العر ة العديد من النصوص والقواعد التﻲ

تحمﻲ الب انات الشخص ة ،وتفرض عقو ات على إﻓشاء هذا النوع من الب انات ،مثال ذلك الفصل
العاشر من قانون التجارة اﻹلكترون ة المصر الصادر سنة  2004الذ

نص على حما ة سرة
ﱠ

الب انات المشفرة واحترام الح ﻓﻲ الخصوص ة ،و ذلك قانون التجارة اﻹلكترون ة وقانون التجارة

والمعامﻼت اﻹلكترون ة ﻓﻲ إمارة دبﻲ الصادر سنة  ،2002وقانون التجارة اﻹلكترون ة التونسﻲ

الصادر سنة  ،2000وقد صدر القانون العر ﻲ النموذجﻲ لجرائم الحاسوب ،والذ
قبل اللجنة المشتر ة بين الم تب التنفيذ

تم إعداده من

لمؤتمر وزراء العدل العرب والم تب التنفيذ

لمؤتمر

وزراء الداخل ة العرب ،تحت رعا ة جامعة الدول العر ة ،وجر إق ارراه بوصفه منهجاً استرشاد اً
الم َش ِّرع الوطنﻲ الليبﻲ عند إعداد تشرع ﻓﻲ جرائم المعلومات ة.
ستعين ه ُ
وتتمثل النصوص الجنائ ة التﻲ ص غت لحما ة الح اة الخاصة ﻓﻲ تجرم اﻷﻓعال التال ة:

 -جرمة اﻻطﻼع على الرسائل ﻓقد نصت عليها المادة 244ع التﻲ تقول أن ) عاقب

الح س مدة ﻻ تقل عن  6أشهر ل موظف عمومﻲ ،تا ع لمصلحة البرد أو التلفون

أخفى أو أوقف رسالة أو اطلع عليها وأﻓشى للغير ما حوته ،وُراد من الرسالة الم ات ات
والمحادثات التل فون ة والبرق ات وما إلى ذلك من وسائل اﻹرسال( ،أما إذا ارتكب
اﻷﻓعال المذ ورة أشخاص آخرون ﻓتكون العقو ة الح س مدة ﻻ تزد على ستة أشهر،

ن
بناء على ش و الطرف
أو الغرامة التﻲ ﻻ تتجاوز عشرن جنيهاً ،على أن و ذلك ً
الم َش ِّرع الليبﻲ قد توسع ﻓﻲ مفهوم الرسالة حيث م ننا سحب
المتضرر ،ﻓﺈذا ان ُ

مفهومها ﻓﻲ هذا النص على رسائل البرد اﻹلكترونﻲ ،إﻻ أن هذه الحما ة ﻻ م ن أن

تمتد إلى الب انات المخزنة ﻓﻲ أ

نظام من نظم المعلومات ،ﻷ

جهة أخر سواء

انت عامة أم خاصة ،ﻓالحاسب اﻵلﻲ اليوم لم َ ُعد جها اًز لﻼتصال ومعالجة المعلومات
ﻓق  ،بل أص ح مستودعاً ضخماً للب انات والمعلومات ﻓﻲ آن واحد.
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الم َشِّرع ذلك على جرمة إذاعة معلومات تتعل
 وقد نص ُ284ع ،وهنا الحما ة مقتصرة على اﻹجراءات الجنائ ة ،أما جرمة إﻓشاء أسرار الوظ فة
بﺈجراء جنائﻲ ﻓﻲ المادة

المنصوص عليها ﻓﻲ المادة 236ع ﻓتتمثل ﻓﻲ ) ل موظف عمومﻲ يخل بواج ات
طرقة انت

وظ فته أو سئ استعمالها أن فشﻲ معلومات سرة أو ُسهل أ
الوصول إلى اﻹﻓشاء ه( ،و تضح من هذا النص أنه يتضمن شرطاً مفترضاً يتمثل ﻓﻲ

أن الجانﻲ ﻓﻲ هذه الجرمة موظفاً عموم اً اﻹضاﻓة إلى أن هذه الحما ة تقتصر على
المعلومات الرسم ة ،ومن ثم تكون هذه الحما ة قاصرة على حما ة الب انات الرسم ة أو
الشخص ة غير الرسم ة والمخزنة ﻓﻲ نظم معلومات ة معينة ،وهو ما نصل معه إلى عدم

وجود أ

نص يتعل

حما ة المعلومة أو الب انات صفة عامة غض النظر عن

مصدرها وعن النظام المعلوماتﻲ المخزنة ﻓ ه ،سواء تم جمعها من قبل الموظف العام

أم غيره" )حجاز .(620 :2009 ،

أما ﻓ ما يتعل

القانون اﻷساسﻲ الفلسطينﻲ ،ﻓقد ﱠ
اطلع ال احث ما هو متاح من هذا

القانون ،ولم يجد ﻓﻲ ثنا اه ما يتعل

الجرائم اﻹلكترون ة ،لكنه وجد قانون المعامﻼت اﻹلكترون ة

بها من سجﻼت

رقم ) (6لسنة  2013والذ تناول تشرع المعامﻼت اﻹلكترون ة وما يتعل
ﱠ
الم َش ِّرع ﻓﻲ الفصل الثامن من هذا
ومستندات وتوق عات ومراسﻼت إلكترون ة ،حيث تحدث ُ
نصت المادة ) (43منه على )مع عدم اﻹخﻼل أ
القانون عن الجرائم والعقو ات ،حيث ﱠ
عقو ة أشد وردت ﻓﻲ أ قانون آخرُ ،عاقب السجن مدة ﻻ تزد عن عشر سنوات و غرامة ﻻ
تزد عن عشرن ألف دينار أردنﻲ أو ما عادلها العملة المتداولة قانوناً أو بﺈحد
العقو تين ل من:

 -1اقتحم طر

هاتين

الغش أو التدل س نظاماً لمعلومات حاسب آلﻲ خاص الغير ،وأ قى

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

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

المعلومات ة أو إحد

وسائل تقن ة المعلومات ،وذلك اﻻستعانة طرقة احت ال ة أو

اتخاذ اسم اذب أو انتحال صفة غير صح حة تُسبب ﻓﻲ خداع المجنﻲ عل ه.
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أما المادة ) (44ﻓقد نصت على )مع عدم اﻹخﻼل أ

عقو ة أشد وردت ﻓﻲ أ

قانون آخر،

ُعاقب السجن مدة ﻻ تزد عن ثﻼث سنوات و غرامة ﻻ تزد عن ستة آﻻف دينار أردنﻲ أو ما
عادلها العملة المتداولة قانوناً أو بﺈحد هاتين العقو تين ل من:
 -1شف مفات ح لفك التشفير أو ﻓك تشفير معلومات أ
المصرح بها قانوناً.

طرقة ﻓﻲ غير اﻷحوال

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

زور معلومات إلكترون ة غير صح حة لغرض غير
 -3أنشأ أو نشر شهادة أو ﱠ
مشروع.

 -4حصل طر الغش على معلومات محم ة من نظام حاسب آلﻲ خاص الغير"

المصدر) /و ازرة اﻻتصاﻻت :2013 ،نت().(20

المشرع الفلسطينﻲ ﻓﻲ تشرع
مما سب  ،ﻻح ال احث أن هناك قصو اًر واضحاً لد
ُ
القوانين التﻲ تُحدد استخدام المعلومات اﻹلكترون ة وتُنظمها ،و ف ة حمايتها ،إضاﻓة إلى

المختلفة ،اﻷمر الذ
القصور ﻓﻲ وضع القوانين الرادعة ح مرتكبﻲ الجرائم اﻹلكترون ة ُ

أد

إلى ﻓقر القانون اﻷساسﻲ الفلسطينﻲ من أ مواد تختص الجرائم اﻹلكترون ة .جدير الذ ر أن

ﻓلسطين حصلت على صفة )دولة( قرار من الجمع ة العامة لﻸمم المتحدة بتارخ

الم َش ِّرع الفلسطينﻲ اﻻهتمام بهذا الجانب ،لما له من
 ،2012/11/29اﻷمر الذ فرض على ُ
انع اسات على اﻷمن القومﻲ للدولة.
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 3.4.2أخﻼق ات المهنة للعاملين في حقل المعلومات اﻹلكترون ة:

ير ) لو( أن "أخﻼق ات مجتمع المعلومات قد تأثرت إيجا اً وسل اً نتيجة للتحد ات
التقن ة الكبيرة ﻓﻲ مجال تكنولوج ا المعلومات واﻻتصال التﻲ تواجهها اﻵن ،حيث ارت استخدام
اﻹنترنت ق م وأخﻼق ات المستخدمين وال احثين والعاملين ﻓﻲ حقل المعلومات والمعرﻓة ،و التالﻲ

أص ح من الضرور أن تكون هناك ضوا ومعايير أخﻼق ة تدﻓع نحو اﻻستخدام اﻷمثل
للمعلومات ﻓﻲ هذا العصر الجديد الذ م ن اﻻصطﻼح عل ه بـِ )عصر اﻹنترنت Internet

 ،(Ageواﻻبتعاد عن ل ما سﻲء و شوه صورة العمل ه" ) لو.(1 :2005 ،

وُشير ) لو( أ ضاً إلى "أن العديد من مراكز اﻷ حاث والدراسات ﻓﻲ جم ع أنحاء العالم
قد خصصت قسماً مهماً من جهودها ودراستها بهدف دراسة التأثيرات المختلفة لهذه التقن ات

الجديدة على جوانب الح اة ال شرة ،و ان أهم ة الحرص على ص انة الذات والهو ة واللغة
والثقاﻓات القوم ة ،وعدم المساس المقدسات ،ومن المﻼح

أ ضاً أن مخاوف دول الوطن

تفضﻲ هذه التطورات المعلومات ة داخل البلد الواحد إلى تعمي

الهوة بين ﻓئات المجتمع على

العرﻲ تتزايد يوماً عد يوم مع اتساع الفجوة اﻹلكترون ة بينها و ين البلدان اﻷكثر تقدماً ،وتخشى

أن تفرض هذه التقن ات عبر انتشار البرمج ات ،نموذجاً ثقاﻓ اً موحداً قادماً من دول الشمال
اﻷكثر تقدماً ﻓﻲ هذا المجال ،وأن ون هذا التوحد مصدر إﻓقار لل شرة جمعاء ،بل يخشى أن

حساب اﻷقل حظاً أو ثروة" ) لو.(1 :2005 ،

عندما ُشار إلى التغير اﻻجتماعﻲ واﻷخﻼقﻲ الذ ُفضﻲ إلى إعادة ص اغة منظومة
الب ْن ة اﻷخﻼق ة للمجتمع ووظائفها المتعددة،
اﻷخﻼق ،ﻓﺈن ذلك عنﻲ التَ َغ ﱡيرات التﻲ تحدث ﻓﻲ ُ
"ولهذا

ون التغير اﻻجتماعﻲ جزءاً من موضوع أوسع هو التغير الثقاﻓﻲ ﻓﻲ مختلف م ادين

العلم والتكنولوج ا والفلسفة والفن وغيرها ،ومن هنا جاءت م ادرة الناد

بدمش

العرﻲ للمعلومات

 ،2001إلى طرح مشروع )ميثاق الشرف العرﻲ ﻷخﻼق مجتمع المعلومات( ،الذ

يدعو إلى ص اغة أُ ُسس ﻷخﻼق مجتمع المعلومات العرﻲ ،ص اغة سل مة تستجيب لضرورات
العصر الحالﻲ ،وآﻓاقه المستقبل ة وتحاﻓ على الق م والهو ة العر ة" )الراﻓعﻲ.(25 :2001 ،
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 1.3.4.2أخﻼق ات العمل في حقل المعلومات اﻹلكترون ة:

ذ ر ال احث سا قًا أن المعلومات تؤد اليوم دو اًر غا ة ﻓﻲ اﻷهم ة ،خاصة ﻓﻲ العصر
الحالﻲ وهو عصر المعلومات ،إلى جانب ظهور مجتمع المعرﻓة القائم على تلك المعلومات،

ما ﱠ
وضح ال احث أن ال ُعد المعلوماتﻲ هو أحد الم ونات اﻷساس ة لﻸمن القومﻲ ﻷ
لذلك ان من الواجب اﻻهتمام اﻷخﻼق ات التﻲ يجب العمل موجبها ﻓﻲ حقل المعلومات

اﻹلكترون ة ،والتﻲ ترتكز على أرعة عناصر رئ سة ﻓﻲ أ

الم ونات البرمج ة ،الم ونات الماد ة ،والس اسات اﻷمن ة(.

دولة،

نظام معلوماتﻲ )العنصر ال شر ،

ير ال احث أن اﻷخﻼق ات التﻲ يجب اﻻستناد عليها عند العمل ﻓﻲ حقل المعلومات

اﻹلكترون ة هﻲ أخﻼق ات رئ سة ثﻼثة ،وهﻲ التﻲ تظهر ﻓﻲ ش ل ) (4.4.2التالﻲ:

حما ة البرمج ات
الكشف عن المعلومات
حما ة الملك ة الف ر ة

ش ل ) :(4.4.2أخﻼق ات العمل ﻓﻲ حقل المعلومات اﻹلكترون ة

" -1حما ة البرمج ات المعمول بها في المؤسسة ،وُقصد بها اﻹجراءات التﻲ يجب
ظم المعلومات الخاصة
أن يت عها الموظفون ﻓﻲ سبيل توﻓير الحما ة الﻼزمة ُلن ُ
المؤسسة.

 -2الحفا

على خصوص ة الب انات والمعلومات وأمنها وسر تها )الكشف عن

المستخدمة ﻓﻲ
المعلومات( :وُقصد بها المعرﻓة بتصن فات المعلومات المختلفة ُ
المت عة ﻓﻲ الحفا على سرتها.
المؤسسة ،واﻹلمام بﺈجراءات اﻷمان ُ

 -3حما ة الملك ة الف ر ة وقوانين الفضاء الرقمي :وهﻲ معرﻓة الممارسة العمل ة
المت عة ﻓﻲ الحفا على معلومات المؤسسة وأسرارها أو الجهات التﻲ لها عﻼقة
ُ
المؤسسة على حد سواء ،و تواﻓ هذا مع ما عتقد ه )هيل.(193 :2004 ،
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وقد اتف ال احث مع )بن ضيف الله ﻓؤاد( على ضرورة تواﻓر )الكشف عن المعلومات ،وحما ة

الملك ة الف رة( أخﻼق ات للعمل ﻓﻲ حقل المعلومات اﻹلكترون ة ،وقد أضاف )بن ضيف الله

ﻓؤاد( أخﻼقاً أخر وهﻲ:

 -4تحر الموثوق ة واﻷمانة في طلب المعلومات من مصادر المعلومات المنتشرة.

 -5إتاحة المعلومات وتداولها الق ام عمل ة البث والنشر –عدم احتكار المعلومة–"
) :2010 ،Cybrarians Journalنت().(21

َ ُعد ال احث اﻷخﻼق ات السا قة -التﻲ تجمع ﻓيها بين الممارسات اﻷخﻼق ة للعاملين ﻓﻲ حقل
المعلومات بنوع ه )الورقﻲ واﻹلكترونﻲ( على حد سواء -هﻲ اﻷساس ﻓﻲ دراسة دور ممارسة

العاملين ﻓﻲ حقل المعلومات لها ،على اﻷمن المعلوماتﻲ للمؤسسة محل الدراسة ،حيث تُمثل
تلك اﻷخﻼق ات المتغير المستقل الخاص الدراسة ،واﻷمن المعلوماتﻲ هو المتغير التا ع الذ

سيجر ال احث عل ه دراسته.

 2.3.4.2المش ﻼت اﻹلكترون ة الشائعة:

حسب ) لو (7 :2005 ،م ن تصنيف المش ﻼت والتجاوزات اﻷخﻼق ة اﻹلكترون ة

الشائعة إلى مش ﻼت رئ سة ثﻼث ،هﻲ:

 -1حما ة الخصوص ة الفرد ة ،وحما ة الملك ة الف رة.
 -2حما ة الش ة من التجاوزات اﻷخﻼق ة والقرصنة.
 -3مش لة اﻹدمان على اﻹنترنت.

أوﻻً :حما ة الخصوص ة وحقوق الملك ة الف ر ة/

تُعد حما ة الملك ة الف رة من أهم أخﻼق ات مجتمع المعلومات ،وذلك عد أن أص حت
عمل ات النسخ أسهل ثير مما انت عل ه ﻓﻲ الماضﻲ ،ومن أجل ذلك ﻻ تخلو دورة
متخصصة المعلومات من مقال أو أكثر حول حقوق الملك ة الف رة ،وﻻ يخلو موقع على
اﻹنترنت تَ َخصص بهذا المجال من قسم مخصص لحقوق الملك ة الف رة؛ ﻷن إث ات الملك ة
الف رة عبر اﻹنترنت أمر ل س السهل ،ﻓالملك ة الف رة عبر اﻹنترنت ﻓ رة خالصة ﻼ

وثائ  ،وهﻲ غير مرت طة شﻲء ماد  ،بل هﻲ مقاﻻت ودراسات و رامج أو قواعد ب انات

الكتاب،
موجودة ﻓﻲ ﻓضاء اﻓتراضﻲ تخص شرائح واسعة من المجتمع )المبرمجونُ ،
المخترعون ،المصورون ،الناشرون ،الم ت ات ،اﻷرشيف اﻹلكترونﻲ  ..إلخ(.
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وﻓﻲ مقابل الح

ﻓﻲ الملك ة الف رة ،ﻻبد من اﻹقرار اﻷهم ة اﻷخﻼق ة لﻼستخدام

العادل ﻓﻲ عالم المعلومات الرقمﻲ ،وﻻبد من وضع استثناءات تسمح بتجاوز ح

الملك ة

الف رة ﻓﻲ حاﻻت المؤسسات التعل م ة والتدرس ة والمعاهد والمؤسسات غير الرح ة وغير

التجارة.

ثان اً :حما ة الش ة من التجاوزات اﻷخﻼق ة والقرصنة/

ستغل عض المشتر ين حرة اﻹنترنت المفتوحة ،ﻓيؤسسون مواقع مسيئة سواء من

حيث المحتو الجنسﻲ أو من حيث التحر ض على العنف أو اﻹساءة لﻸد ان والمعتقدات،

وهناك عض المواقع التﻲ تمتهن التشج ع على اﻻنتحار والترو ج للمخدرات واﻷﻓ ار الشاذة،

والسرقات اﻹلكترون ة والتجسس والتﻼعب الب انات أو القرصنة.

ل هذا ُيلقﻲ على المجتمع اﻻﻓتراضﻲ ،وعلى المجتمعات الحق ق ة للشعوب مسؤول ة
أخﻼق ة بيرة ﻻ م ن تجاهلها إزاء ذلك ،وقد جاءت محاوﻻت ثيرة ﻓﻲ هذا الصدد منها تأس س

بوا ات آمنة لﻺنترنت م ن التح م بها جيداً ،والحق قة أن اﻷمم المتسّلطة أخذت ش ل متزايد

محاصرتها لﻺنترنت ،من خﻼل التح ّ م ﻓ ما م ن أن قرأه مواطنوهم أو سمعوه بواسطة
الخطو المزودة لخدمة اﻹنترنت ،من خﻼل برامج الفلترة  Proxyو رامج المرشحات Filters
و روتو وﻻت اﻻتصاﻻت التﻲ تعتمد على اخت ار نطاقات اتصال معينة.

هرب من مثل هذه الم ائد اﻹلكترون ة ،وتنجح
ورغم ذلك ال ّ
ط ع هناك دائماً طرق للتّ ّ
الحر للكﻼم
لكن النظم المتسّلطة -مع زادة التدّﻓ
تلك المحاوﻻت ﻓﻲ تجاوز البوا ات المفلترةّ ،
ّ

عبر اﻹنترنت ،وانتشار الحرة اﻹلكترون ة -مست عد تماماً أن تستسلم سهولةٕ ،واﻻ ستفقد أهم
صفة تميزها وهﻲ التسل ! لكن ت قى ل هذه اﻷساليب والتشرعات محل جدل حول مد
مسؤول ة وصﻼح ة الجهات المؤسسة ،ومد إتاحتها للحرات الشخص ة ﻓﻲ ال حث واﻻخت ار،

التالﻲ َو َج َب على ل مجتمع الحفا على أخﻼق ات التعامل مع المعلومات ،وذلك من خﻼل
مؤسسات التنشئة اﻻجتماع ة الخاصة ه.
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ثالثاً :إدمان اﻹنترنت/

عتقد ال احث أن استخدام ش ة اﻹنترنت دون حاجة ُملحة ،أو اﻹﻓ ار ﻓﻲ استخدامها
المستخدم ﻓﻲ جوانب عدة ﻓﻲ ح اته ،مثل إهدار الوقت دون طائل،
دون ٍ
داع سينع س سل اً على ُ

المستخدم ،مثل الهوس
واﻻنقطاع عن العالم الحق قﻲ ،إضاﻓة إلى اﻵثار النفس ة السلب ة على ُ

المستخدم( ُقلل
المدمن )ﻓﻲ حالة هذا ُ
الذ ُم ن أن يترتب عل ه مش ﻼت صح ة ونفس ة؛ ﻷن ُ
من الحر ة والنشا البدنﻲ الذ مارسه ،ما أنه يبتعد عن التفاعل اﻻجتماعﻲ الم اشر ،الذ
سيجعله انطوائ اً.

وُ َع ِّرف )اﻷلفﻲ( إدمان اﻹنترنت أنه "اﻻستخدام الزائد عن الحد للحاسوب واﻹنترنت؛
حيث تتنامى و شدة ال حوث النفس ة التﻲ تؤ د أن اﻻستخدام الم الغ ﻓ ه لش ة اﻹنترنت سبب

ُسب ه التعاطﻲ الم ثف للمخدرات،

إدماناً نفس اً ،قر اً نوعاً ما ﻓﻲ طب عته من اﻹدمان الذ
والمشرو ات الكحول ة ،ما ُعرف أ ضاً أنه حالة من اﻻستخدام المرضﻲ وغير التواﻓقﻲ
لﻺنترنت يؤد إلى اضط ار ات إكلين ةُ ،ستدل عليها بوجود المظاهر التال ة:
 -التحمل :أ

الميل إلى زادة ساعات استخدام اﻹنترنت؛ ﻹش اع الرغ ة نفسها التﻲ

انت تش عها من قبل ساعات أقل.

 -اﻻنسحاب :أ

المعاناة من أعراض نفس ة وجسم ة عند انقطاع اﻻتصال الش ة،

ومنها التوتر النفسﻲ الحر ﻲ )حر ات عصب ة زائدة( ،والقل  ،وتر ز التف ير ش ل

قهر حول اﻹنترنت وما يجر ﻓيها من أحﻼم وتخ ﻼت مرت طة اﻹنترنت ،وحر ات
إراد ة ،وﻻ إراد ة تؤديها اﻷصا ع مشابهة لحر ات اﻷصا ع على الحاسوب"

)اﻷلفﻲ.(88 :2008 ،

ُيلخص )ال ح او ( اﻷمر أن أخﻼق ات العمل ﻓﻲ حقل المعلومات يجب أن توضع ﻓﻲ س اق
تقاطع "أرعة حقول أساس ة ،وعلى ل مؤسسة أن تُحدد منسوب ل حقل منها ،وﻓ ظروﻓها
وس اقها:

ن
ن
المنظم لح اة الناس اعت اره نصوصاً تشرع ة
 -1حقل القانو  :والمقصود ه القانو ُ
ولوائح تنظ م ةُ ،مَدﱠونة وسارة المفعول نصاً صرحاً ﻻ قبل التأو ل.
 -2حقل اﻷخﻼق :وُراد ه مجموع الق م والنوام س واﻷعراف التﻲ تتواﻓ الجماعة شأنها،
صلبها اﻻجتماعﻲ الثقاﻓﻲ الرمز  ،وهﻲ غير ُمَدﱠونة ﻓﻲ الغالب ،اللهم إﻻ ما
و تقاطع ُ
تستوج ه شرو الع ش المشترك.
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مرجعيتها من حقل القانون ومن حقل

 -3حقل اﻷخﻼق ات :هﻲ مجموع الق م التﻲ تُستن
اﻷخﻼق ،لكنها ﻻ تخضع للتدو ن ح م طا عها التوجيهﻲ ،وهﻲ ترسم الحد اﻷدنى من الشرو ،
وتترك ال اقﻲ للفاعلين الم اشرن ،لهم أن ينظموا نشاطهم طرقتهم الخاصة.

 -4حقل أخﻼق المهنة :والمقصود بها مجموع المعايير التﻲ غال اً ما س ﱡنها اﻹدارون ﻓ ما
بينهم ،دونما تدخل بير من القانون ،وهﻲ مزج من القانون واﻷخﻼق واﻷخﻼق ات ،وهﻲ أ ضاً
طرقة عتمدها اﻹدارون لتحديد قواعد اللع ة ﻓ ما بينهم ،وميثاق العمل اﻷخﻼقﻲ بينهم.

وت قى هذه الحقول وحدها ﻻ تضمن عدم الوقوع ﻓﻲ اﻷخطاء ح م الممارسات اﻹنسان ة ،و ح م

طب عتها ووظ فتها اﻷصل ،ﻓاﻷخﻼق تضع الم اد

الكبر وقواعد السلوك العامة ،التﻲ من

المفروض أن تُؤسس للحد اﻷدنى ﻓﻲ الفعل والتفاعل ،ثم إن من المؤسسات من ضع قوانين
اسعا لﻼجتهاد القضائﻲ ،ثم إن الممارسات ﻓﻲ
تتضمن قواعد إج ارة ،لكنها تفسح ﻓﻲ المجال و ً
سن أخﻼق ات ومعايير ،يتم التواﻓ
حقل المعلومات نفسها غال اً ما تَ ّ
الممارسين" )مر ز الجز رة للدراسات :2014 ،نت().(11

شأنها ،ﻓتسر على

المعاصر ،ﻓقد
ختاماً /تأكيداً من ال احث على دور المعلومات اﻹلكترون ة ﻓﻲ واقعنا ُ

أَْﻓ َرد م حثاً خاصاً بها ،حيث تحدث عن الجرائم غير التقليد ة والمتمثلة ﻓﻲ جرائم الحاسوب
والجرائم اﻹلكترون ة ،ثم تحدث عن أهم ة المعلومات اﻹلكترون ة ،وتناول نشأة اﻹنترنت شﻲء

من التفصيل اعت اره أحد الم ونات اﻷساس ة والرئ سة ﻓﻲ ت ادل المعلومات اﻹلكترون ة .ثم
تطرق ال احث إلى ِذ ر التقن ات الحديثة التﻲ ظهرت عد ظهور اﻹنترنت والمتمثلة ﻓﻲ )مجتمع
ﱠ
المعلوماتٕ ،وادارة المعرﻓة ،والح ومة اﻹلكترون ة والحروب اﻹلكترون ة( ،ثم انتقل للحديث عن
خصائص الجرائم اﻹلكترون ة ،عدها قام عرض ل عض نماذج التشرعات القانون ة المعمول بها
ﻓﻲ مجال المعلومات اﻹلكترون ة )النموذج الليبﻲ والنموذج الفلسطينﻲ( .ﻓﻲ ختام هذا الم حث،

أكد ال احث على اﻷخﻼق ات المهن ة التﻲ يجب على العاملين ﻓﻲ حقل المعلومات اﻹلكترون ة
اﻻلتزام بها ،حيث َمﱠثلت تلك اﻷخﻼق ات المتغير الرئ س الخاص الدراسة ،والتﻲ ان لها دور
على المتغير التا ع ،أﻻ وهو اﻷمن المعلوماتﻲ.
ٍ
عرض عن و ازرة الداخل ة
قام ال احث ﻓﻲ الم حث القادم واﻷخير من هذا الفصل ،بتقد م

واﻷمن الوطنﻲ – الش المدنﻲ قطاع غزة ،والتﻲ َش ﱠ لت بيئة الدراسة الحال ة ،وقام بتوض ح
الواقع المعلوماتﻲ المعمول ه ﻓﻲ تلك المؤسسة.
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)و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني
– الواقع اﻹلكتروني(

 1.5.2نبذة عن و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني.

ظم المعلومات.
ون ُ
 2.5.2اﻹدارة العامة للحاسوب ُ

 3.5.2اﻷنظمة المحوس ة لد إدارات و ازرة الداخل ة.
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الم حث الخامس /وزارة الداخل ة واﻷمن الوطني
– الواﻗﻊ اﻹلكتروني

مقدمة:

خﻼل الم احث السا قة تم الحديث عن المعلومات وعﻼقة اﻷمن القومي بها ،ثم تحدث

ال احث عن أهم ة اﻻلتزام أخﻼق ات المهنة في الشرعة اﻹسﻼم ة ،ثم تحدث عن محددات

وختم الحديث أن تناول الشرح
التأثير والتي لها عﻼقة م اشرة العاملين في حقل المعلوماتُ ،
أهم أخﻼق ات المهنة الخاصة العمل المعلومات اﻹلكترون ة.
في هذا الم حث سنبدأ التعر ف بو ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني -الش المدني في قطاع

غزة ،والتي تناولها ال احث حالة عن موضوع الدراسة ،ما تم استعراض اﻹدارة العامة

ظم المعلومات والتي تُعد الجهة الفن ة وذات اﻻختصاص والمسؤولة عن اﻷنظمة
ون ُ
للحاسوب ُ
المختلفة التي قامت اﻹدارة بإنتاجها
المحوس ة في الو ازرة ،إضافة لعرض اﻷنظمة المحوس ة ُ
ومتا عتها ،في سبيل تقد م أفضل خدمة للجمهور.

 1.5.2نبذة عن وزارة الداخل ة واﻷمن الوطني:

أُنشئت و ازرة الداخل ة منذ اليوم اﻷول لق ام السلطة الوطن ة الفلسطين ة سنة  ،1994وقد

حظيت الو ازرة اهتمام الق ادة الس اس ة ﻻ س ما أنها واحدة من أهم الو ازرات الس اد ة لدورها في
توفير اﻷمن للمواطن الفلسطيني .انطل

عمل القائمين علﻰ الو ازرة من الصفر ،حيث انت

الخدمات في زمن اﻻحتﻼل تُق ﱠدم من خﻼل م تب اﻹدارة المدن ة اﻹسرائيل ة ،ومن عض
المجالس القرو ة والبلد ة ،و ان اﻻحتﻼل عادته يتخذ من م تب اﻹدارة المدن ة م اناً ﻹذﻻل
المواطنين والتن يل بهم من خﻼل الت اطؤ الشديد في إنجاز المعامﻼت ،اﻷمر الذ

نجم عنه

طوابير طو لة من المواطنين أمام ش اب ك م اتب اﻹدارة المدن ة )الوصف الوظ في لو ازرة

الداخل ة.(2012 ،
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تُعد و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني إحد الو ازرات اﻷكثر أهم ة في الح ومة الفلسطين ة،
حيث تعنﻰ الحفا علﻰ أمن المجتمع ،وتنظم الح اة المدن ة ،وتقوم بتقد م الخدمة من أجل
تأمين وحما ة أمن المواطن الشخصي ،واﻻقتصاد  ،والس اسي ،وتتألف من شقين :الش
المدني الذ

العس ر والش

شمل اﻹدارات التي تعني اﻷحوال المدن ة للمواطن ،اﻹدارة

العامة لﻸحوال المدن ة والجوازات واﻹقامات وشؤون اﻷجانب واﻹدارة العامة للشؤون العامة

والتي من خﻼلها يتم تسجيل مؤسسات المجتمع المدني من جمع ات خيرة وهيئات أهل ة
اﻹضافة إلﻰ اﻹدارات العامة اﻹدارة والمال ة والشؤون القانون ة ،ووحدات م تب الوزر التي

تُقدم المشورة في مجاﻻت حقوق اﻹنسان واﻹعﻼم وشؤون المرأة والقدس والرقا ة العامة واستق ال
ش او المواطنين )الوصف الوظ في لو ازرة الداخل ة.(2012 ،
ص َب عينيها إعادة اﻻعت ار لمواطنيها من خﻼل اِتّ اع أقصر
وضعت و ازرة الداخل ة نُ ْ
الطرق ﻹنجاز المعامﻼت ،حيث وضعت لذلك خطة البناء التنظ مي واله لي ،واستطاعت في
زمن ق اسي إ صال أ سر الخدمات المتعلقة الشؤون المدن ة واﻷمن ة من خﻼل إنشاء اﻹدارات

والمديرات التي تُقدم الخدمة إلﻰ المواطن من المهد إلﻰ اللحد ،إضافة إلﻰ إصدار جواز السفر
الفلسطيني الذ وضع حداً لمعاناة المواطن في المطارات والدول التي قصدها ،ما اهتمت
الو ازرة بتنظ م الح اة المدن ة من خﻼل رعا ة ومتا عة منظمات المجتمع المدني من خﻼل اﻹدارة

العامة

للشؤون

المدن ة،

)و ازرة الداخل ة :2016 ،نت().(22

وقدمت

مشارع

القوانين

لتنظ م

الح اة

المدن ة

 1.1.5.2رسالة وزارة الداخل ة واﻷمن الوطني:

تسعﻰ و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني إلﻰ خدمة المجتمع الفلسطيني وحف أمنه واستق ارره

من المخاطر الداخل ة والتهديدات الخارج ة من خﻼل اﻷجهزة اﻷمن ة واﻹدارات والهيئات
المختلفة المدن ة والعس رة ،ومن خﻼل التنسي

والتفاعل مع الو ازرات اﻷخر ومؤسسات

المجتمع المدني وف تعال م الدين اﻹسﻼمي الحنيف )و ازرة الداخل ة :2016 ،نت().(22
 2.1.5.2رؤ ة وزارة الداخل ة واﻷمن الوطني:

الوصول إلﻰ أعلﻰ مستو ات اﻷمن واﻻستقرار في المجتمع الفلسطيني ،وأعلﻰ

درجة من المهن ة والشفاف ة في اﻷداء )و ازرة الداخل ة :2016 ،نت().(22
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ِ 3.1.5.2ﻗ َ م وزارة الداخل ة واﻷمن الوطني:

تُ ْؤ ِمن الو ازرة مجموعة من الق م حسب )الخطة اﻻستراتيج ة لو ازرة الداخل ة واﻷمن
الوطني -الش المدني (2014 ،والتي تُ ْستَ َمد من م اد الدين اﻹسﻼمي وتشرعاته ،من أهمها:
* الشفاف ة والنزاهة.

* المساءلة وس ادة القانون.
* اﻻنض ا واﻻلتزام.

 4.1.5.2غا ات وزارة الداخل ة واﻷمن الوطني:

تتمثل غا ات و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني حسب )الخطة اﻻستراتيج ة لو ازرة الداخل ة

واﻷمن الوطني -الش المدني (2014 ،ف ما يلي:

 .1رفﻊ مستو التحول اﻹلكتروني في مجاﻻت العمل افة ،وذلك بتطو ر البن ة التحت ة
لش ة الحاسوب ،ورفع مستو التحول اﻹلكتروني للعمل اﻹدار مع تجو د الخدمات

اﻹلكترون ة واﻷنظمة المعلومات ة وتحسينها.

 .2اﻻرتقاء التنم ة اﻹدار ة وال شر ة ،والتي تشتمل علﻰ تفعيل ملف التطو ر والتخط

اﻻستراتيجي ،مع اﻻهتمام بتطو ر بيئة العمل مواصفات مناس ة وتعززها بإجراءات

اﻷمن والسﻼمة ،و ذلك تحقي

الرضا الوظ في من خﻼل تطو ر الكوادر ال شرة

ﻹم ان ة إدارة اﻷزمات التي قد تواجه الو ازرة.

 .3تعز ز الشراكة والتواصل مﻊ الجمهور والمؤسسات المحل ة والدول ة ،وذلك من خﻼل
تعزز التغط ة اﻹعﻼم ة لﻺنجازات والمشارع وتفعيل ملف العﻼقات العامة بهدف
تعزز الشراكة مع المؤسسات المحل ة والدول ة.

 .4اﻻرتقاء البناء المؤسسي وتدع مه ،وتشتمل علﻰ تطو ر اله ل ة وما يترتب عليها
من تطو ر أر ان العمل المؤسسي.

 .5رفﻊ مستو

رضا الجمهور عن الخدمات ،من خﻼل تطو ر بيئة تقد م الخدمة

للجمهور وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
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 5.1.5.2اله ل ة العامة لوزارة الداخل ة واﻷمن الوطني الش المدني:

لكي تتم ن و ازرة الداخل ة من النهوض مسؤول اتها وتنفيذ خططها وأهدافها ،ش ل ُيلبي

احت اجات المواطنين أقصﻰ درجات الفعال ة والكفاءة والمرونة ،في ظل العراقيل والمش ﻼت

المزمنة التي ُعاني منها المواطن الفلسطيني جراء الس اسات التعسف ة الصهيون ة ،شرعت الو ازرة
في وضع ه ل ة عامة ما ُ َم ِّ ن ل إداراتها من تفعيل خدماتها في ظل الظروف الراهنة
)ه ل ة و ازرة الداخل ة.(2007 ،
النظر إلﻰ ش ل رقم ) (1.5.2نﻼح

أن الش

المدني في و ازرة الداخل ة واﻷمن

الوطني يتكون من عدة قطاعات ،يرأس ل قطاع و يل مساعد يت ع و يل و ازرة الداخل ة وهو
أعلﻰ سلطة تنفيذ ة في الو ازرة ،و ون مسؤوﻻً أمام الوزر في إدارة ل اﻹدارات العامة في

الو ازرة التي تت عه ،و تولﻰ اﻹشراف علﻰ سير العمل اليومي في الو ازرة ومتا عته ،وعن تنفيذ

الس اسة العامة والخطة السنو ة ،وتحضير التقارر الشهرة والرع ة التفصيل ة عن نشاطات
الو ازرة املةٕ ،واصدار التعل مات التنفيذ ة لمرؤوس ه ،وتنسيب التعيينات والتنقﻼت في الو ازرة،

واﻹشراف علﻰ عمل الو ﻼء المساعدين ٍّل في قطاعه.

و نقس ـ ــم اله ـ ــل التنظ مـي لـو ازرة الداخليـة )الشـ

وه ـ ــي) :ه ل ة و ازرة الداخل ة(2007 ،

المدنـي( إلــﻰ ثﻼثة أقس ـ ــام رئ سة

أوﻻً /القطاعات :وما تتضمنه من مجموعة من اﻹدارات التي تعمل في المجال

نفسه لكل قطاع ،علماً أنه قد تم دمج مديرات المحافظات ضمن أحد القطاعات.

ثان اً /اﻹدارات :وهي اﻹدارات التي ترجع إلﻰ و يل الو ازرة م اشرة ،وذلك

ﻻختصاص ل إدارة مهام وظ ف ة محددة.

ثالثاً /الوحدات :وتُ َعد وحدات مساندة لعمل اﻹدارات المر زة ،وتت ع م اشرة

إلﻰ وزر الداخل ة.
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ش ل ) :(1.5.2ه ل ة و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني – قطاع غزة
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وف ما يلي توض حاً للقطاعات والمهام التي تتوﻻها اﻹدارات العامة) :اﻹدارة العامة للشؤون

اﻹدارة(2016 ،

أوﻻً /القطاعات:
 .1ﻗطاع الشؤون العامة والس اس ة ،و شمل:

أ .اﻹدارة العامة للشؤون العامة :وهي تُعنﻰ بتسجيل الجمع ات الخيرة ومتا عتها
والهيئات اﻷهل ةٕ ،واصدار شهادات ُحسن السير والسلوك للمواطنين حسب الحاجة،
وتطو ر العﻼقة بين الو ازرة ومؤسسات المجتمع المدني ،ورسم س اسات قواعد العمل
وتوج ه الجمع ات نحو الحاجة الفعل ة للمجتمع.

ب .اﻹدارة العامة للشؤون الس اس ة :وهي تُعنﻰ متا عة ل ما له عﻼقة الشأن
الفلسطيني محل اً ،إقل م اً ودول إً ،وانجاز الدراسات واﻷ حاث المتعلقة الصراع
الفلسطيني اﻻسرائيلي) .هذه اﻹدارة غير مفعلة منذ عام  ،2014حيث تم تفرغها
من الموظفين العاملين فيها(.

 .2ﻗطاع الشؤون اﻹدار ة والمال ة والمحافظات ،و شمل:

أ .اﻹدارة العامة للشئون المال ة :وهي تُعنﻰ بتلب ة جم ع اﻻحت اجات التشغيل ة
واللوجست ة علﻰ مستو الو ازرة ،وفقاً لما تقرره اﻷنظمة والقوانين المال ة ،ذلك

الم َنﱠفذ من خﻼل منظومة الشؤون المال ة.
العمل علﻰ تطو ر النظام المالي ُ
ب .اﻹدارة العامة للشؤون اﻹدار ة :وهي تُعنﻰ استقطاب الكوادر ال شرة المميزة،
والعمل علﻰ تطو ر الم اني واﻹنشاءات الخاصة الو ازرة ،ومتا عة ل ما يخص
الموظفين من الناح ة اﻹدارة والمال ة اعت ا اًر من تارخ تعيينهم وحتﻰ إنهاء

خدماتهم.

ت .مدير ــات المحافظــات :تُعد المديرات هي الواجهة الم اشرة للتواصل مع الجمهور
حيث تُعنﻰ بتنفيذ جم ع المعامﻼت الرسم ة الخاصة المواطن ـي ـ ــن منـ ـ ــذ الوﻻدة
وحتﻰ الممات ،والتي تكون من خﻼل دوائر تا عة من الناح ة الفن ة ل عض
المَق ﱠدمة للمواطن ٍّل حسب م ان
اﻹدارات المر زة ،غرض تسهيل الخدمات ُ
س نه ،وتشمـ ــل هـ ـ ــذه المعام ـ ــﻼت )اﻷحوال المدن ة – الجوازات – اﻹقامات(،
وتتمثـ ـ ـ ـ ــل بخمـ ـــس مدير ـ ــات علـ ــﻰ مستـ ــو قطـ ــاع غ ـ ـ ـ ـزة )الشمال ،غزة ،الوسطﻰ،

خانيونس ،رفح(.
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 .3ﻗطاع اﻷحوال المدن ة والجوازات وشؤون اﻹﻗامات ،و شمل:

أ .اﻹدارة العامة للجوازات :وهي تُعنﻰ بإصدار وتجديد جوازات السفر العاد ة
والدبلوماس ةٕ ،واضافة اﻷبناء دون سن  13عاماً علﻰ جواز السفر ﻷحد الوالدين،
والتظهير )التعديل( علﻰ الجواز.

ب .اﻹدارة العامة لﻸحوال المدن ة :وهي اﻹدارة المسؤولة عن التسجيل الحيو للمواطنين
ٕواصدار الشهادات الخاصة لكل منها.
ت .اﻹدارة العامة لﻺﻗامات وشؤون اﻷجانب والمغتر ين :وهي اﻹدارة المسؤولة عن
إصدار اﻹقامات لﻸجانب والدبلوماسيين ومتا عة تجديدها ،وتنظ م إقامة اﻷجانب

حسب شرو اﻹقامةٕ ،واعداد طاقات اﻹقامة لغير المواطنين والتأكد من توزعها.

 .4ﻗطاع المعلومات ة والتخط

والتطو ر ،و شمل:

ونظُم المعلومات :وهي اﻹدارة المسؤولة عن تطو ر
أ .اﻹدارة العامة للحاسوب ُ

وتحديث أجهزة الحاسب اﻵلي في الو ازرة ،ووضع نظام خاص المعلومات المتعلقة
أنشطة الو ازرة وما تحتاجه من اﻷنظمة والبرامج ،وتدرب العاملين في الو ازرة علﻰ

استخدامات الحاسب اﻵلي.
ب .وحدة التخط

والتطو ر :وهي مسؤولة عن إعداد خط

ومتوسطة وطو لة المد

الو ازرة افة قصيرة

التعاون مع مختلف إدارات الو ازرة ودوائرها ومديراتها،

وتقد م المشورة والدعم الفني لمختلف إدارات الو ازرة ومديراتها ف ما يتعل بتطو ر

الخط

والمشارعٕ ،واجراء دراسات منتظمة لله ل الوظ في واله ل ة العامة

للو ازرة التنسي مع إدارات ومديرات الو ازرة ،وتقد م اﻻقتراحات التطو رة الﻼزمة.

ثان اً /اﻹدارات المر ز ة:

 .1اﻹدارة العامة للعﻼﻗات العامة واﻹعﻼم :وهي اﻹدارة المسؤولة عن اﻹشراف علﻰ

عﻼقة الو ازرة أجهزتها ٕواداراتها المختلفة ،وتطو ر عﻼقة الو ازرة المؤسسات الرسم ة

وغير الرسم ة ،وتوطيد العﻼقة بين الو ازرة والعاملين فيهإ ،واجراء ال حث واﻻستطﻼعات
للتعرف علﻰ اتجاهات الجمهور وآرائه نحو الو ازرة وأدائهإ ،واصدار النشرات

والمطبوعات المختلفةٕ ،واعداد التقارر اﻹخ ارة التي تحمل أهم وآخر التطورات
والنشاطات داخل الو ازرة ،وذلك اللغتين العر ة واﻹنجليزة.
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 .2اﻹدارة العامة للشؤون القانون ة :وهي اﻹدارة المسؤولة عن إعداد الدراسات واﻻتفاق ات
والسجﻼت القانون ة المتعلقة الو ازرة ،وتنظ مها الش ل الذ ُ َس ِّهل الرجوع إليها عند
الحاجة ،واﻹشراف علﻰ أعمال القانونيين العاملين في الو ازرة ،وتمثيل الو ازرة أمام

القضاء ،وتقد م المشورة القانون ة للو ازرة ،والبت في الش او والتظلمات في مختلف

القضا ا التي تُحال إليها.
 .3اﻹدارة العامة لشؤون العشائر واﻹصﻼح :وهي تُعنﻰ العمل علﻰ ترسيخ م اد الوحدة
الوطن ة ،ومساعدة رجال اﻷمن والشرطة علﻰ فرض النظام والقانون ،والتنسي مع و ازرة
العدل والقضاء والشرطة في حل الخﻼفات.

 .4ديوان الوزارة :ومهامه متمثلة أرشفة ل ما صدر عن و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني

و ل ما يرد إليها ،وتوثي ق اررات وتعم مات معالي وزر الداخل ة واﻷمن الوطني وو يل

الو ازرة ،وتوزع البرد اليومي الخاص المديرات في محافظات قطاع غزة ،واﻹدارات
العامة.

ثالثاً /الوحدات العاملة في الوزارة:

 .1وحدة حقوق اﻹنسان :ومهامها متمثلة التأكد من مراعاة م اد

حقوق اﻹنسان من

خﻼل إعمال مبدأ س ادة القانون ،واستق ال ش او المواطنين ح و ازرة الداخل ة واﻷمن
الوطني ومتا عتها.

 .2وحدة الرﻗا ة الداخل ة والش او  :وتتمثل مهامها في متا عة تنفيذ الخط اﻻستراتيج ة
ِن
المختلفة والتي تتعل
في ُم ّو من م ونات الو ازرة ،اﻹضافة إلﻰ استق ال الش او ُ
ش او المواطنين في قطاع غزة ف ما يتعل اﻷمور الخاصة الو ازرة.

ظم المعلومات:
 2.5.2اﻹدارة العامة للحاسوب وُن ُ
حسب )و ازرة الداخل ة :2016 ،نت(

)(22

فإن اﻹدارة العامة للحاسوب هي أحد اﻹدارات

الفاعلة بو ازرة الداخل ة ،وتختص بتقد م الحلول المتكاملة المحوس ة والتي تُسهم ش ل فاعل في
إيجاد الحلول لكثير من المش ﻼت ،وتوفر بيئة عمل مناس ة من خﻼل ش ة حاسوب متكاملة

تر جم ع اﻹدارات والوحدات المختلفة ،و ذلك إيجاد البدائل المناس ة وتطو ر العمل في الو ازرة
وتسهيل العمل ات واﻹجراءات اﻹدارة ،وتقد م الدعم الفني وص انة ش ة الو ازرة وأجهزة

الحاسوب وملحقاتها واﻷجهزة الم تب ة.

96

الفصل الثاني
ظم المعلومات جاهدة إلﻰ تحديد الغا ات ،واﻷهداف
وتسعﻰ اﻹدارة العامة للحاسوب وُن ُ

التي تخدم الرؤ ة العامة واﻷهداف اﻻستراتيج ة للو ازرة ،من أجل تحسين مستو اﻷداء وت س

اﻹجراءات وتقد م خدمات أفضل لتحسين مستو دقة ونوع ة المعلومات وسرعة توفيرها لصناع

القرار ومتلقي الخدمة ،وتعزز التواصل معهم و ذلك رفع مستو العمل ات الرقاب ة وتخف ض
النفقات.

وتتكون اﻹدارة العامة لنظم المعلومات والحاسوب من خمس دوائر متخصصة ،وهي:
 .1دائرة التطو ر والخدمات اﻹلكترون ة.
ظم.
الن ُ
 .2دائرة البرمجة وتحليل ُ

ظم التشغيل.
ون ُ
 .3دائرة الش ات ُ
 .4دائرة الص انة والدعم الفني.
 .5دائرة الدعم الفني الخارجي.

 3.5.2اﻷنظمة المحوس ة لد إدارات وزارة الداخل ة:

ظم المعلومات بإنتاج اﻷنظمة المحوس ة المختلفة في
ون ُ
تقوم اﻹدارة العامة للحاسوب ُ
الو ازرة ،والتي من هدفها تسهيل نقل الب انات والمعلومات المختلفة ما بين الم ونات المختلفة

للو ازرة ،اﻹضافة إلﻰ حفظها وأرشفتها ،حيث تم إنتاج  12نظام محوسب يخدم القطاعات

المختلفة في الو ازرة ،وهي علﻰ النحو التالي) :الع ار شي(56 :2015 ،

 -1الشؤون المال ة :يدير النظام ل اﻷعمال المال ة ضمن دورة مستند ة متكاملة تمر بها
المعاملة في دائرة من دوائر اﻹدارة العامة للشؤون المال ة.

 -2الشؤون اﻹدار ة :قوم النظام بإدارة ب انات الموظفين الشخص ة والوظ ف ة ،والحضور
والغ اب واﻹجازات ،والتدرب والرواتب واله ل ة.

 -3الديوان :قوم النظام عمل مسح ضوئي للمراسﻼت الصادرة والواردة ،وتخزن ب انات
المستندات املة مع إم ان ة التعديل وال حث عدة مفات ح.

 -4اﻹﻗامات وشؤون اﻷجانب :قوم النظام بتنظ م دخول اﻷجانب وتنظ م إقامتهم في قطاع
غزة ،وذلك عد تقد م طلب للحصول علﻰ تأشيرة دخول والتدقي عل ه أمن اً ،ثم تأتي عمل ة
إصدار تصارح اﻹقامة ل أنواعها.
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 -5المعابر التجار ة :قوم النظام بتسجيل ب انات العاملين في المعابر التجارة سواء انوا

سائقين أم ُعماﻻً ،وتسجيل ب انات شاحنات نقل ال ضائع ،وتسجيل حر ات الدخول والمغادرة

للشاحنات من ٕوالﻰ المعبر.
 -6ال صمة :قوم النظام بتخزن صمات المواطنين واﻷجانب والصور الشخص ة من عدة
اتجاهات في عدة مراكز تت ع و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني ،وُنجز هذا النظام عمل ات
ال حث عن أ صمة تم العثور عليها في مسرح الجرمة ،أو للتأكد من شخص ة الفرد،
وُخزن ب انات وقضا ا المجرمين ،و تكامل هذا النظام مع نظام اﻷحوال المدن ة ونظام
اﻹقامات وشؤون اﻷجانب.

 -7الس ارات :قوم هذا النظام بتخزن ب انات تفصيل ة عن مر ات و ازرة الداخل ة – الش

المدني ،و انات الص انة وتكلفتها ،والزوت والوقود والتأمين والترخ ص ،مع إم ان ة تنفيذ

جم ع العمل ات علﻰ الب انات.

 -8الشؤون القانون ة :قوم النظام بتخزن ب انات تفصيل ة عن اﻻستشارات القانون ة المطلو ة

من اﻹدارات العامة لو ازرة الداخل ة ،وتخزن معلومات سن التشرعات بجم ع مراحلها

ومتا عتها ،وتخزن ب انات التحقي مع موظفين أو مواطنين ٕوادارة ب انات القضا ا.
 -9اﻷحوال المدن ة :قوم النظام ش ل أساسي بتسجيل المواليد ،حيث تتكامل الب انات مع و ازرة
تعتمد عل ه الو ازرات الح وم ة

الصحة ،وُوفر النظام السجل الس اني والذ
والمؤسسات الخاصة ،والجامعات ،والبلد ات ،والمؤسسات اﻷهل ة في حال حاجتهم لب انات
المواطنين الشخص ة ،إضافة لذلك قوم هذا النظام بإصدار الهو ات وشهادات الم ﻼد.

افة،

 -10الجوازات :قوم هذا النظام بإصدار وتجديد جوازات سفر عاد ة لحاملي الهو ات ،أو
خاصة للذين ﻻ حملون هو اتٕ ،وام ان ة تعديل ب انات الجواز ،ما يت ح النظام إضافة
اﻷبناء علﻰ جواز السفر.

 -11المعابر :هذا النظام يدير عمل ة الدخول والمغادرة من خﻼل معبر رفح و يت حانون،

حيث عتمد علﻰ منظومة اﻷحوال المدن ة والجوازات عند اﻻستعﻼم عن ب انات المسافرن،
و قوم فحص إن انت توجد حالة َمنع من ِقبل اﻷجهزة اﻷمن ة أو المحاكم فور اﻻستعﻼم
عنه.

 -12الشؤون العامة :ضم هذا النظام ل ما يتعل

الجمع ات اﻷهل ة والخيرة ،المحل ة

واﻷجنب ة ،إضافة لكت ة العرائض ٕواصدار شهادات ُحسن السير والسلوك.

98

الفصل الثاني
مما سب

ستنتج ال احث ما يلي:

 تهتم و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني قطاع غزة موضوع اﻷمن القومي ،و ظهر ذلك
جل اً من خﻼل رسالتها ،حيث ورد فيها أنها )تسعﻰ نحو حف

أمن واستقرار

المجتمع الفلسطيني من المخاطر الداخل ة والتهديدات الخارج ة( ،و ؤ د ذلك أ ضاً
رؤ ة الو ازرة )التي تسعﻰ للوصول إلﻰ أعلﻰ مستو ات اﻷمن واﻻستقرار في

المجتمع الفلسطيني(.

 أحد الغا ات التي تسعﻰ الو ازرة للوصول إليها ،هو رفع مستو التحول اﻹلكتروني

في ل مجاﻻت العمل ،اﻷمر الذ يدعوها لﻼهتمام المجال التقني وذلك لتحو ل
العمل الب انات والمعلومات من الش ل الورقي ِل ص ح علﻰ ش ل إلكتروني ،في
الوقت الذ فرض عليها تحد اً بي اًر والمتمثل في توفير الحما ة الﻼزمة لتلك
المعلومات )اﻷمن المعلوماتي(.

 من الغا ات اﻷخر التي تسعﻰ الو ازرة للوصول إليها هو رفع مستو

رضا

الجمهور عن الخدمات المقدمة لهم ،وﻻ َ ُ و ُن ذلك إﻻ من خﻼل تقد م الخدمة
أسرع وقت مم ن و جودة عال ة ،وَ ُ و ُن ذلك استخدام التقن ة الحديثة.

ظم
ون ُ
 توجد إدارة مختصة بتكنولوج ا المعلومات متمثلة اﻹدارة العامة للحاسوب ُ

المعلومات في الو ازرة ،من مهامها وضع الس اسات الخاصة أمن المعلومات،
المختلفة.
ومراق ة تطبي وتنفيذ تلك الس اسات ُ

 الب انات والمعلومات التي يتم تناقلها حساسة وخطيرة ،خاصة أن منها ما هو أمني

حت ،اﻷمر الذ ُم ن أن ينع س علﻰ اﻷمن القومي للدولة سل اً في حال فقدانها
أو تسرها ،لذلك يجب علﻰ العاملين أخذ اﻹجراءات الﻼزمة لمنع تسرب تلك
المعلومات ،من خﻼل الممارسة اﻷخﻼق ة السل مة في التعامل معها.

 تعتمد الو ازرة علﻰ العديد من اﻷنظمة المحوس ة في العمل ،ﻻ س ما أن هذه

اﻷنظمة تقوم بنقل المعلومات ما بين إدارات ووحدات ومديرات الو ازرة والموجودة

في مناط جغراف ة مختلفة ،اﻷمر الذ

ستدعي توفير الحما ة الﻼزمة للم ونات

الماد ة والبرمج ة لتلك المنظومات للحفا علﻰ المعلومات التي يتم ت ادلها.
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ختاماً ،تناول الفصل الحالي من الدراسة خمسة م احث وهي:

 الم حث اﻷول :عنوان "عصر المعلومات واﻷمن القومي" ،حيث أبرز أهم ة الب اناتوالمعلومات في العصر الحالي ،وح ﱠدَد عناصر اﻷمن المعلوماتي الرئ سة ،ما أوضح
مخاطر استخدام التقن ات الحديثة ش ل غير سل م ،وفي ختام الفصل تناول الحديث
عن اﻷمن القومي وعﻼقته المعلومات.

 أما الم حث الثاني :فهو عنوان "أهم ة اﻻلتزام أخﻼق ات المهنة لد العاملين في حقلالمعلومات" ،ﱠ
أبرَز أهم ة ممارسة أخﻼق ات المهنة في
وضح مفهوم المهنة عمومًا ،و َ
الشرعة اﻹسﻼم ة ،ما حﱠد َد أخﻼق ات المهنة التي يجب علﻰ الموظف أن يتحلﻰ بها.

 وتناول الم حث الثالث" :محددات التأثير علﻰ العاملين في حقل المعلومات" ،والتيجاءت في أرعة أ عاد وهي :اﻻلتزام الديني واﻷخﻼقي للعاملين في حقل المعلومات،

المختلفة ،والحوافز والم افآت المختلفة وتأثيرها
واﻹدارة اﻷخﻼق ة وتطبي الس اسات ُ
علﻰ العاملين ،وأخي اًر اﻷوضاع المختلفة والسائدة في المجتمع.

 -أما الم حث ال ار ﻊ :فهو عنوان "أخﻼق ات المهنة الخاصة العمل في مجال المعلومات

اﻹلكترون ة" ،فقد قام بتحليل أهم ة العمل استخدام المعلومات اﻹلكترون ة وتب ان

مخاطر التعامل معها ،ومن ثم تحدث عن جرائم اﻹنترنت والتشرعات القانون ة التي
وخِت َم الم حث عرض
حددت ف ة التعامل مع المعلومات ،وأثر ذلك علﻰ المجتمعُ ،
أخﻼق ات المهنة التي يجب علﻰ العاملين ممارستها في حقل المعلومات اﻹلكترون ة.

 وفي الم حث الخامس واﻷخير :عنوان "و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني والواقعاﻹلكتروني" ،تم استعراض و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني – الش

المدني قطاع غزة

وهي محل الدراسة ،حيث قام سرد نشأة الو ازرة ،ومن ثم عرض رسالتها ،ورؤ تها،
وِق مها والغا ات الخاصة بها ،وتم عرض ه ل ة الو ازرة املة ،تﻼ ذلك الحديث عن

ظم المعلومات ودورها في داخل الو ازرة ،إضافة لعرض
ون ُ
اﻹدارة العامة للحاسوب ُ
اﻷنظمة المعلومات ة المعمول بها في الو ازرة.

في الفصل القادم سيتم استعراض عض الدراسات التي ان لها صلة وعﻼقة موضوع

اﻷخﻼق ات والمعلومات ،حيث تم تقس م الدراسات إلﻰ فلسطين ة ،وعر ة وأجنب ة ،ما س قوم
ال احث عرض الفجوة ال حث ة بين الدراسات السا قة ودراسته.
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الدراسات السا قة

 1.3الدراسات الفلسطين ة.
 2.3الدراسات العر ة.

 3.3الدراسات اﻷجنب ة.
 4.3الفجوة ال حث ة.

الفصل الثالث

مقدمة:

الدراسات السا قة
يهدف هذا الفصل إلى طرح اﻷدب ات والدراسات السا قة والتي لها عﻼقة موضوع

الدراسة الحال ة ،و ذلك الﻌﻼقة متغيراتها ،ما ُي َوفر لل احث فهماً مﻌمقاً لموضوع الدراسة
ومش لتها ،وقوفاً على أهم النتائج والتوص ات لتلك الدراسات .وقد واجه ال احث صﻌو ة في
الوصول لدراسات لها عﻼقة م اشرة مش لة الدراسة ،وذلك ﻷن موضوع الدراسة هو موضوع
حديث ،ولم يتناوله أحد سا قاً ،وذلك في حدود ما ﱠ
اطلع عل ه ال احث من دراسات محل ة وعر ة،

واستأنس ال احث قدر المستطاع الدراسات ذات الﻌﻼقة ولو ش ل جزئي مع موضوع الدراسة

الحال ة.

بناء
وقد ﱠ
قسم ال احث الدراسات السا قة إلى ثﻼثة تصن فات رئ سة ،حيث تم ترتيبها ً
على التسلسل الزمني من اﻷحدث حتى اﻷقدم ،وهذه التصن فات الثﻼثة هي:
 الدراسات الفلسطين ة.
 الدراسات الﻌر ة.

 الدراسات اﻷجنب ة.
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 1.3الدراسات الفلسطين ة:
 -1دراسة )الدنف:(2013 ،

وسُبل تطو رها"
"واقع إدارة أمن ُنظُم المعلومات في الكل ات التقن ة قطاع غزة ُ

حيث هدفت هذﻩ الدراسة إلى التﻌرف على واقع إدارة أمن نظم المﻌلومات في الكل ات التقن ة
قطاع ﻏزة وسبل تطو رها ،حيث استخدم ال احث المنهج الوصفي التحليلي ،وَ ﱠو َن مجتمع
الدراسة من الﻌاملين على ُنظم المﻌلومات في الكل ات التقن ة وعددهم  180موظف ،حيث

تمثلت الﻌينة ﻌدد  123موظف .استخدم ال احث اﻻست انة والمقا ﻼت أدوات للدراسة.
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة -1 :إدراك اﻹدارات الﻌل ا للكل ات التقن ة أهم ة س اسات

أمن المﻌلومات ،إﻻ أنه ﻻ يوجد في أ

من الكل ات س اسات مﻌمول بها ،ومط قة على أسس

واضحة -2 .في المقابل تتوفر سبل وطرق جيدة لتطو ر أمن نُظم المﻌلومات في الكل ات
التقن ة .أما أهم التوص ات التي توصلت إليها الدراسة فهي -1 :ضرورة ق ام الكل ات التقن ة

ببناء س اسات أمن نُظم المﻌلومات الخاصة بها ،والﻌمل على نشرها وتطب قها ،والق ام بتطو رها
ومراجﻌتها وتقي م المخاطر ش ل دور ُ -2 .ينصح أن تقوم الكل ات التقن ة اﻻعتناء بدور
أكبر التدرب ،وزادة الموازنات المال ة المخصصة لﻌمل ات أمن المﻌلومات.
 -2دراسة )حميد:(2012 ،

"المعلومة اﻷمن ة في ضوء الشر عة اﻹسﻼم ة وأثرها في تحقي اﻷمن"

حيث هدفت هذﻩ الدراسة إلى توض ح المقصود من المﻌلومة اﻷمن ة في ضوء الشرﻌة
اﻹسﻼم ة وأثرها في تحقي

اﻷمن ،إضافة إلى إبراز الصورة الناصﻌة للمفاه م اﻷمن ة،

وضوا طها وشروطها في اﻹسﻼم .أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة -1 :إن اﻷمن

حاجة إنسان ة ملحة وضرورة وﻻ تستق م الح اة اﻹنسان ة مﻌزل عنها -2 .إن اﻷمن واﻷمان

من دواعي اﻻستقرار والرقي واﻻزدهار على مستو الفرد والجماعة والدولة .أما أهم التوص ات
التي توصلت إليها هذه الدراسة فهي -1 :إن الدولة مطال ة الرقا ة على مجرات الﻌمل اﻷمني

لديها ،ورعا ة حقوق رعا اها وص انتها خصوصاً عند تﻌرض اﻷجهزة اﻷمن ة لها -2 .وجوب

تش يل جهات رقاب ة حازمة وقادرة على أداء دورها شفاف ة ونزاهة ،وأن تؤخذ تقاررها وتوص اتها
بدقة -3 .ضرورة مواك ة التطور التكنولوجي الحاصل في الحقل اﻷمني حول الﻌالم مما يجﻌل

الﻌمل اﻷمني أكثر نجاعة.
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 -3دراسة )شلبي:(2011 ،

"واقع اﻹدارة اﻹلكترون ة في الجامعة اﻹسﻼم ة وأثرها ﻋلﻰ التطو ر التنظ مي"

هدفت هذﻩ الدراسة إلى التﻌرف على واقع اﻹدارة اﻹلكترون ة في الجامﻌة اﻹسﻼم ة ،وأثرها
على التطو ر التنظ مي ،وذلك من خﻼل دراسة ثﻼثة محاور في التطو ر التنظ مي :تطو ر

اله ل التنظ مي ،تنم ة الموارد ال شرة ،وتوظيف تكنولوج ا المﻌلومات في الجامﻌة .وقد

توصلت الدراسة إلى -1 :وجود إدراك لد

مجتمع الدراسة في الجامﻌة لم از ا اﻹدارة

والتكنولوج ا ،ما أنهم على مﻌرفة التطب قات اﻹلكترون ة المتوفرة في الجامﻌة مثل البرد
اﻹلكتروني -2 .ﻌض الﻌاملين لم تكن لديهم مﻌرفة بوجود ﻌض التطب قات مثل نظام

اﻻجتماع عن ُﻌد ،برنامج التﻌل م اﻹلكتروني ،نظام الشراء اﻹلكتروني -3 .هناك عق ات حالت
دون تطبي اﻹدارة اﻹلكترون ة ،منها نقص الحوافز التشج ﻌ ة لتطبي برامج اﻹدارة اﻹلكترون ة،
ونقص اﻹم انات الماد ة والفن ة وال شرة -4 .تطبي اﻹدارة اﻹلكترون ة أد إلى تطو ر اله ل

التنظ مي من خﻼل التوجه نحو الﻼمر زة لتقليل عدد المستو ات اﻹدارة ،إﻻ أنه لم تكن هناك
مشار ة من قبل الﻌاملين في عمل ة اتخاذ الق اررات .وأوصت الدراسة بـِ -1 :ضرورة رفع مستو
التوع ة الثقاف ة أهم ة التحول إلى اﻹدارة اﻹلكترون ة واستﻌمال أدواتها في الﻌمل اليومي

للموظف ،والﻌمل على تﻌزز اله ل التنظ مي اﻹدار

ما يتناسب مع عمل ة التغيير إلى

اﻹدارة اﻹلكترون ة -2 .تطو ر أنظمة المﻌلومات اﻹدارة المحوس ة حيث تغطي الجوانب
اﻹدارة افة ،وضرورة التوسع في استخدام النماذج اﻹلكترون ة ﻹدارة شؤون الموظفين،
لﻼستفادة من م از اها المتﻌددة تقليل النفقات وتخف ض وقت إنجاز المﻌامﻼت.
 -4دراسة ) س سو:(2010 ،

"أثر تطبي اﻹدارة اﻹلكترون ة ﻋلﻰ فاءة العمل ات اﻹدار ة في مشروع مسح سجﻼت
الﻼجئين الفلسطينيين في و الة الﻐوث الدول ة -غزة"

هدفت هذﻩ الدراسة إلى التﻌرف على أثر تطبي نظام اﻹدارة اﻹلكترون ة على فاءة الﻌمل ات
اﻹدارة ،في مشروع مسح سجﻼت الﻼجئين الفلسطينيين في و الة الغوث الدول ة م تب ﻏزة
اﻹقل مي ،من خﻼل الجوانب اﻹيجاب ة والسلب ة لنظام اﻹدارة اﻹلكترون ة الخاص المشروع.

استخدم ال احث المنهج الوصفي التحليلي ،وَ ﱠو َن مجتمع الدراسة من الﻌاملين بو الة الغوث
والذين لهم عﻼقة م اشرة المشروع وعددهم  25موظف ،وقد استخدم أسلوب الحصر الشامل.
استخدم ال احث أسلوب المقابلة أداة للدراسة.
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من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة -1 :يزد نظام اﻹدارة اﻹلكترون ة من فاءة عمل ة
اتخاذ القرار في المشروع ،و ؤد تطبي نظام اﻹدارة اﻹلكترون ة إلى خل نظام رقا ة إلكترون ة

دقي ومح م ،مما يؤد بدوره إلى زادة حجم اﻹنتاج ٕوالى تحسين جودة اﻹنتاج -2 .تطبي
النظام يؤد إلى تقل ص المصارف اﻹدارة ،وأ ضاً إلى خفض مصارف الموارد ال شرة ،ما
أن تطبي النظام أد إلى الﻌدالة في توزع الﻌمل وتقي م الموظف .وخلصت الدراسة إلﻰ ﻋدة
نظام اﻹدارة اﻹلكترون ة الحالي في المناط

توص ات ،ان أهمها -1 :تطبي

الخمسة التي

توجد فيها و الة الغوث ورطها ضمن ش ة مر زة واحدة -2 .اﻻستﻌانة بخبراء متخصصين
لتقد م اﻻستشارات الﻼزمة لتطو ر نظام اﻹدارة اﻹلكترون ة الحالي ،ووضع آل ات ٕواجراءات
ومﻌايير واضحة لﻌمل ة اتخاذ القرار في المشروع -3 .تطو ر نظام اﻹدارة اﻹلكترون ة حيث

يت ح إم ان ة الرقا ة للمديرن والمشرفين ،واﻻستﻌانة بتقن ات النظم الخبيرة في تطو ر النظام
وزادة فاءته.

 -5دراسة )ﻋمار:(2009 ،

"مد إم ان ة تطبي اﻹدارة اﻹلكترون ة بو الة غوث وتشﻐيل الﻼجئين م تب غزة اﻹقل مي

هدفت الدراسة إلى مﻌرفة مد

ودورها في تحسين أداء العاملين"
إم ان ة تطبي

اﻹدارة اﻹلكترون ة في و الة ﻏوث وتشغيل

الﻼجئين م تب ﻏزة اﻹقل مي ،من خﻼل التﻌرف على مد

اﻹم انات المال ة والتقن ة وال شرة ،ومد

توافر متطل ات نجاحها من

التزام ودعم اﻹدارة الﻌل ا ودورها في تحسين أداء

الﻌاملين في الو الة .وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي -1 :وجود مﻌرفة من قبل موظفي الو الة
اﻹدارة اﻹلكترون ة ومتطل ات نجاحها ،وتوفر المتطل ات المال ة والتقن ة وال شرة واﻹدارة

الﻼزمة لتطبي اﻹدارة اﻹلكترون ة -2 .وجود التزام ودعم من قبل اﻹدارة الﻌل ا لس اسة تطبي

اﻹدارة اﻹلكترون ة ،وحرص اﻹدارة على مواك ة المستجدات التقن ة وتهيئة الموظفين نفس اً
ومﻌنو اً ﻻستخدام اﻹدارة اﻹلكترون ة -3 .تأييد اﻷفراد لتطب قات اﻹدارة اﻹلكترون ة من الناح ة

اﻷمن ة ،وتوفر القناعة أن استخدام اﻹدارة اﻹلكترون ة ﻌمل على زادة فاعل ة و فاءة اﻷداء
الوظ في بدرجة بيرة ،من خﻼل سرعة إنجاز الﻌمل ورفع اﻹنتاج ة وسرعة ودقة تنفيذ
التﻌل مات ،وتوفير وقت وجهد الموظفين -4 .وجود ضﻌف في نظام الحوافز للمتميزن في

الﻌمل اﻹلكتروني ،وقصور اﻹدارة الﻌل ا في مشار ة جم ع المستو ات اﻹدارة في وضع البرامج
المتﻌلقة بتطبي اﻹدارة اﻹلكترون ة.
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وخلصت الدراسة إلﻰ جملة توص ات ،من أهمها -1 :زادة الدعم المالي الﻼزم لتدرب
الموظفين وتأهيلهم على تطبي اﻹدارة اﻹلكترون ة -2 .وضع نظام حوافز فﻌال للمتميزن في

البن ة التحت ة لتكنولوج ا المﻌلومات وتطو رها وتحديثها ،لضمان
الﻌمل اﻹلكتروني ،ومتا ﻌة ُ
صﻼحيتها لتطبي اﻹدارة اﻹلكترون ة استمرار ،وضرورة أن تﻌمل اﻹدارة على نشر ثقافة الﻌمل
اﻹلكترون ة.

 2.3الدراسات العر ة:

 -1دراسة )السحي اني:(2011 ،

" لمة السر والمسؤول ة الجنائ ة ﻋن إفشائها"

هدفت الدراسة إلى التﻌرف على مفهوم لمة السر واستخداماتها المختلفة ،ومﻌرفة ُح م الشرﻌة
اﻹسﻼم ة واﻷنظمة من لمة السر وحمايتها ،و ان أساس اﻻلتزام حما ة لمة السر في

الشرﻌة واﻷنظمة .توصلت الدراسة إلﻰ ﻋدة نتائج -1 :لمة السر تُﻌد طرقة للتﻌارف أو
تحديد هو ة اﻷشخاص واﻷش اء ،وتُساعد على تخطي مراحل ثيرة دون جذب اﻻنت اه أو

التﻌرف على الشخص ة -2 .ﻻ َ ْشتَ ِر النظام السﻌود أن ون النظام محم اً لمة السر ،بل
إن الدخول ﻏير المشروع ِ
ﻌاقب عل ه ،حتى ولو لم َ ْﻌ ِن صاح ه بوضع لمة المرور عل ه لكي
ُ
حم ه من تطفل اﻵخرن .وخُلصت الدراسة إلﻰ عض التوص ات ،من أهمها -1 :إيجاد

نصوص صرحة وواضحة تُجرم إفشاء لمة السر في الشر ات المال ة واﻻقتصاد ة واﻹنتاج ة
واﻻجتماع ة وﻏيرها ،التي طلع عليها الموظف ح م وظ فته -2 .يجب أن ُيتبنى تدرس مواد

تتﻌل

أدب ات وأخﻼق ل مهنة ،وخطورة إفشاء تلك اﻷسرار وما يترتب عليها من عقو ة ،ﻻ

س ما أن هذه اﻷسرار في عصر التكنولوج ا تنتشر سرعة.
 -2دراسة )الكساس ة:(2011 ،

"أثر الرقا ة اﻹلكترون ة في جودة الخدمات الداخل ة في المصارف اﻹسﻼم ة العاملة في اﻷردن"

هدفت الدراسة إلى التﻌرف على أثر الرقا ة اﻹلكترون ة أ ﻌادها )الرقا ة على المدخﻼت ،الرقا ة
على التشغيل ،الرقا ة على ش ة اﻹنترنت ،الرقا ة على أمن الب انات والملفات( في جودة

الخدمات الداخل ة في المصارف اﻹسﻼم ة الﻌاملة في اﻷردن.
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وتوصلت الدراسة إلﻰ ﻋدة نتائج أهمها -1 :تبين أن مستو تقي م الﻌاملين في المصارف

اﻹسﻼم ة الﻌاملة في اﻷردن ﻷ ﻌاد الرقا ة اﻹلكترون ة ان مرتفﻌاً -2 .تبين أن مستو تقي م
الﻌاملين في المصارف اﻹسﻼم ة الﻌاملة في اﻷردن ﻷ ﻌاد جودة الخدمات )الملموس ة،
اﻻستجا ة ،اﻻعتماد ة ،المهن ة( ان مرتفﻌاً -3 .وجود أثر ذ

دﻻلة إحصائ ة للرقا ة

اﻹلكترون ة أ ﻌادها مجتمﻌة ومنفردة في جودة الخدمات الداخل ة في المصارف اﻹسﻼم ة

الﻌاملة في اﻷردن .وعلى ضوء النتائج خلصت الدراسة إلﻰ جملة من التوص ات ان أهمها:

 -1وضع البرامج الﻼزمة لتأهيل وتدرب الﻌاملين في المصارف اﻹسﻼم ة الﻌاملة في اﻷردن،
الرقا ة اﻹلكترون ة.

ومتا ﻌة تنفيذها ما م نهم من التﻌامل مع التقن ات الحديثة وتطبي

 -2اﻻستمرار في الجهود الرام ة إلى نشر الوعي حول أهم ة الرقا ة اﻹلكترون ة.
 -3دراسة )المالكي:(2011 ،

"دور اﻹدارة اﻹلكترون ة في تفعيل التوﻋ ة اﻷمن ة لمنسو ي العﻼقات العامة قطاﻋات وزارة الداخل ة"

هدفت الدراسة إلى مﻌرفة دور تقن ة المﻌلومات )اﻹدارة اﻹلكترون ة( في تفﻌيل التوع ة اﻷمن ة،

والوصول أفراد المجتمع إلى ﻏرس المفاه م والق م الصح حة والسلو ات اﻹيجاب ة ،وتكون

مجتمع الدراسة من منتسبي الﻌﻼقات الﻌامة والتوج ه قطاعات و ازرة الداخل ة السﻌود ة،
واستخدم ال احث المنهج الوصفي التحليلي .أهم نتائج الدراسة -1 :يتضح أن أفراد الدراسة
لديهم وعي بدور اﻹدارة اﻹلكترون ة وأمن المﻌلومات والتوع ة اﻷمن ة لد
الﻌامة قطاعات و ازرة الداخل ة السﻌود ة -2 .توفر مقومات تطبي

مجاﻻت التوع ة اﻷمن ة لد

منسو ي الﻌﻼقات

اﻹدارة اﻹلكترون ة في

منسو ي الﻌﻼقات الﻌامة قطاعات و ازرة الداخل ة .ومن أهم

توص ات الدراسة -1 :تحديد أنواع الجرائم اﻹلكترون ة واﻷخطار التي تهدد أمن المﻌلومات

وأساليب م افحتها ﻻ

ون إﻻ سن التشرﻌات والقوانين واﻷنظمة الضا طة -2 .إيجاد

استراتيج ات أمن ة توعو ه لبناء الحمﻼت اﻹعﻼم ة ،وف

خط

مدروسة وواضحة شأن

استخـدام تكنولوجيــا المﻌلومــات واﻻتصاﻻت -3 .إنشاء بن ة تحت ة تﻼئم استخدام تطب قات

اﻹدارة اﻹلكترون ة ،والتنو ر والت صير أهم ة الوعي الحاسو ي والمﻌلوماتي.
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 -4دراسة )الحملي:(2009 ،

"دور أمن المعلومات في إدارة المعرفة بإمارة منطقة جازان"

حيث هدفت هذﻩ الدراسة إلى مﻌرفة دور أمن المﻌلومات في إدارة المﻌرفة بإمارة منطقة جازان.

من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة -1 :هناك ممارسات مهمة تتﻌل بإدارة المﻌرفة

تتمثل في ت ادل المﻌلومات بين اﻷقسام في داخل اﻹمارة ،و ين أقسام اﻹمارة واﻹدارات ذات
الﻌﻼقة خارجها وفي صناعة الق اررات اﻹدارة -2 .الحما ة في إدارة المﻌلومات تتمثل في توفير

ش ةر

داخل ة بين اﻷجهزة ،وتفﻌيل تخص ص لمة مرور لكل مستخدم -3 .هناك ت ﻌات

ومخاطر محتملة نتيجة عدم الﻌنا ة أمن المﻌلومات في إدارة المﻌرفة .من أهم التوص ات التي

توصلت إليها هذه الدراسة -1 :الحرص على عدم ت ادل لمات المرور من أجل إنجاز الﻌمل
إﻻ من ِقَب ْل ﻌض الثقات من الزمﻼء فق  ،مع ضرورة تغييرها ﻌد اﻻنتهاء من ذلك -2 .اتخاذ
إجراءات لمنع استخدام أجهزة التخزن الخاصة ) (USBالﻌاملين على المﻌلومات المصنفة
السرة -3 .أن تكون إدارة الحاسب اﻵلي مرت طة م اشرة بو يل اﻹمارة للشؤون اﻷمن ة أو

بو يل اﻹمارة م اشرة ،لما لهذه اﻹدارة من أهم ة في أمن المﻌلومات.
 -5دراسة )الصقعبي:(2005 ،

"إفشاء الموظف العام للسر الوظ في وﻋقو ته في النظامين السعود والمصر "

هدفت هذﻩ الدراسة إلى ب ان مفهوم السر الوظ في ،إضافة إلى تحديد موقف الشرﻌة اﻹسﻼم ة

والنظام السﻌود

والقانون المصر من حما ة السر الوظ في ،وتحديد الﻌقو ات المختلفة التي

تترتب على إفشاء السر الوظ في.

من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة :أ -السر الوظ في جزء من واج ات الوظ فة

الﻌامة وهي مقررة للصالح الﻌام ،إذ أن الموظف إذا ما أفشى س اًر وظ ف اً دون سبب مشروع فإنه
سبب ضر اًر لسمﻌة الوظ فة الﻌامة .ب -تذهب الشرﻌة اﻹسﻼم ة إلى أن إفشاء السر دليل

على خ انة اﻷمانة ،أو الغدر ،لذلك حرصت على وجوب تمانه طالما ان س اًر ﻻ يتﻌارض مع
مقاصدها .من أهم التوص ات التي توصلت إليها هذه الدراسة -1 :ضرورة تفصيل واجب

حما ة أسرار الوظ فة في نظام الخدمة المدن ة -2 .ضرورة تأليف دليل ﻷخﻼق ات الوظ فة
الﻌامة يتضمن إبراز السلو ات الشرفة التي يجب أن يلتزم بها الموظف ،وعلى رأسها تمان

أسرار الدولة ،اﻹدارة واﻷفراد.
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 -3ضرورة زادة الوعي الشرعي والقانوني الخاص اﻷسرار ،لكي يتﻌرف جم ع أفراد المجتمع

على وجوب تجنب التطفل على اﻷسرار سواء انت مالكتها الدولة أو اﻹدارة أو اﻷفراد.
ن
الم ْذِنب عبرة
 -4ضرورة نشر اﻷح ام الجزائ ة المتﻌلقة بإفشاء اﻷسرار الوظ ف ة ،حتى و ُ
لكل من تسول له نفسه اﻷمارة السوء اﻻعتداء على حرمات اﻷفراد أو هي ة اﻹدارة أو رامة
الدولة.

 -6دراسة ) لو:(2005 ،

"أخﻼق ات مجتمع المعلومات في ﻋصر اﻹنترنت"

وقد هدفت هذﻩ الدراسة إلى التﻌرف مفهوم مجتمع المﻌلومات الرقمي الذ

تمثل ش ة

اﻹنترنت اﻷساس المتنامي له ،إضافة إلى مناقشة المش ﻼت اﻷخﻼق ة التي تواجهه سبب

اﻻستخدام السيئ لهذه التكنولوج ا المﻌلومات ة اﻻتصال ة ،حيث أكدت هذه الدراسة على ذ ر

اﻷخﻼق ات الحميدة المطلوب من مجتمع المﻌلومات التﻌامل بها عند استخدام ش ة اﻹنترنت.

من أهم النتائج والتوص ات التي توصلت إليها هذه الدراسة :أ -وضع اللوائح والقوانين التي تحد
من الجرائم المﻌلومات ة وتحمى حقوق الملك ة الف رة والخصوص ة وتتح م في تدف المﻌلومات.

ب -تشج ع ال حث والدراسة في مجال أخﻼق ات مجتمع المﻌلومات وأخﻼق ات المهنة ،نتيجة
الحاجة إلى دراسات عر ة تدعم المجال .ج -إعداد اﻷدلة اﻹرشاد ة الخاصة أخﻼق ات مجتمع
المﻌلومات وأخﻼق ات المهنة وأخﻼق ات التﻌامل مع اﻻنترنت .د -تبني برامج التﻌل م المستمر

لتدرب الﻌاملين على أخﻼق ات المهنة وتوع ة المجتمع الﻌري أهم ة ال ُﻌد اﻷخﻼقي لمجتمع
المﻌلومات.
 -7دراسة )ﻋبد المحمود:(2003 ،

"تحد ات رجل اﻷمن العر ي"

وقد هدفت هذﻩ الدراسة إلى تﻌداد ﻌض التحد ات الرئ سة التي تواجه رجل اﻷمن الﻌري ،وهو

في بدا ة قرن جديد ،مع محاولة عرض ﻌض الحلول واﻹجراءات التي ستساعد في التقليل من

أثر تلك التحد ات .من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة -1 :إن هناك تحد ات

حق ق ة ماثلة أمام الشرطة الﻌر ة ،فقد ظهرت الﻌديد من التطورات الﻌلم ة وﻏيرها مما أوجد
واقﻌاً جديداً يجب على الشرطة أن تﻌمل من خﻼله ،وأن هذا الواقع الجديد خل تحد ات عديدة

لرجل الشرطة الﻌري.
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 -2إن قض ة تأصيل الﻌلوم الشرط ة هي قض ة ح ة ،وأن هذا التأصيل يجب أن ﻌتمد على
ما يلي :اﻻعتماد على الجذور اﻹسﻼم ة في الﻌمل الشرطي ،الحداثة والتجديد واﻻعتماد على
اﻷسس الﻌلم ة وال حث الﻌلمي في الﻌمل الشرطي .من أهم التوص ات التي تم الخروج بها من
هذه الدراسة -1 :التر يز على التقن ات الحديثة في الﻌمل الشرطي في ل جوان ه ،فالتقن ة

الحديثة والمتجددة تﻌطي الشرطة سﻼحاً جديداً وفﻌاﻻً ،ومؤث اًر في الﻌمل الشرطي -2 .نتيجة
للتر يز على التقن ات الحديثة ،فإن التوص ة ت ﻌاً لذلك تشير إلى إعادة النظر في أسلوب

التدرب ووسائله ،وقبل ذلك ص اﻏة أهدافه.
 -8دراسة )العمر:(1999 ،

"أخﻼق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقا ة ﻋليها من منظور إسﻼمي"

حيث هدفت هذﻩ الدراسة إلى التﻌرف على أخﻼق الﻌمل في اﻹسﻼم وأثرها على مناحي الح اة،
وخاصة تلك المرت طة الوظ فة والﻌمل ،مع المقارنة التراث اﻹدار الﻌلمي الحديث .حيث ر ز

ال احث على ب ان أخﻼق الﻌمل التي حث عليها اﻹسﻼم ،مع توض ح اﻵثار الضارة للفساد

اﻹدار  ،ثم تناول ف ة اﻹعداد السل م ﻷخﻼق ات الﻌمل وتهيئة الﻌاملين عليها وتدربهم.

من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة -1 :ثراء اﻹسﻼم وتﻌال مه حصيلة وافرة من
التوجيهات الران ة لغرس أخﻼق الﻌمل في نفوس أت اعه ،وحثهم على اﻻلتزام بها -2 .إن

اﻹسﻼم مع نه ه الشديد عن الفساد اﻹدار ومواطن الشر ،فإنه حاول أن سد مداخل الشر

والفساد في الﻌمل ات اﻹدارة .من أهم التوص ات التي تم الخروج بها من هذه الدراسة -1 :أن

على الجم ع واج ات سواء أكانوا أكاد ميين أم موظفين في الجهاز الح ومي ،أن ﻌملوا مﻌاً
لتحديد المقصود من أخﻼق الﻌمل ،و ف ة تطب قها في جسم اﻹدارة الﻌامة بدقة وتفصيل.

 -2النظر في

ف ة اﻻستمرار في تطبي أدوات التح م اﻷخﻼقي ،مثل ميثاق الﻌمل وﻏيرها

ظم التح م والمراق ة.
من ُن ُ
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 3.3الدراسات اﻷجنب ة:

 -1دراسة ) (2011 ،Hall et al.عنوان:

""Impacts of organizational capabilities in information security
"آثار القدرات التنظ م ة في مجال أمن المعلومات"

هدفت هذﻩ الدراسة إلى اخت ار الﻌﻼقة بين استراتيج ة أمن المﻌلومات وأداء الشر ات ،مع

قدرات الشر ة ﻌامل مهم في إنجاح تطبي استراتيج ة أمن المﻌلومات ٕوانجاح الشر ة.
وخُلصت هذﻩ الدراسة إلى وجود دﻻئل على أن قدرات المنظمة التي تشمل القدرة على تطو ر
وعي ظرفي عالي الجودة المخاطر البيئ ة الحال ة والمستقبل ة ،والقدرة على امتﻼك الوسائل

المناس ة ،والقدرة على تنظ م اﻻستجا ة لمخاطر أمن المﻌلومات ،تنﻌ س إيجاب اُ على فاعل ة
تطبي استراتيج ة أمن المﻌلومات ،والذ بدوره يؤثر إيجاب اً على أداء المنظمة ،ومع ذلك ل س
صنع القرار ونجاح تطبي استراتيج ة أمن المﻌلومات.
هناك عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة بين ُ
 -2دراسة ) (2007 ،AMA/policy Institute Researchعنوان:

""Electronic monitoring & surveillance survey
"مسح المراق ة اﻹ لكترون ة"

هدفت هذﻩ الدراسة إلى ال حث حول استخدام تكنولوج ا الرقا ة اﻹلكترون ة في أكثر من )(304
شر ة عاملة في الوﻻ ات المتحدة ،وقد ر زت الدراسة على مد استخدام تلك التكنولوج ا لض

إنتاج ة الموظفين وضمان أمن الب انات في تلك الشر ات ،حيث ر زت على المجاﻻت التال ة:

استخدام تكنولوج ا الرقا ة اﻹلكترون ة ،البرد اﻹلكتروني ،مواقع اﻹنترنت ،واﻻتصاﻻت الهاتف ة.
وقد بينت الدارسة أن %73 :من الشر ات تستخدم تكنولوج ا متطورة لمراق ة البرد اﻹلكتروني،

ف ما تستخدم اقي الشر ات أشخاصاً مﻌينين لقراءة ذلك البرد .خلصت الدراسة إلى أن استخدام
الجودة ،وضمان أمن ب انات الشر ة ،والذ

الرقا ة اﻹلكترون ة ان مقروناً بخدمات ض
الشر ة من ض ووقف أ خرق قانوني فيها.

ُ َم ّ ن
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 -3دراسة ):(2005 ،David

"Balancing productivity and privacy Electronic monitoring of
"employees
"توازن اﻹنتاج ة وخصوص ة مراق ة الموظفين الكترون اً"

هدفت الدراسة إلى التﻌرف على أثر استخدام أساليب الرقا ة اﻹلكترون ة في م ان الﻌمل،
وسلطت الضوء على نقطة الخﻼف بين وجهة نظر أصحاب الﻌمل في استخدام تلك اﻷساليب

لتحقي المصالح اﻻقتصاد ة ،ولفت نظر الموظفين إلى تلك اﻷساليب ،ومن أهم المجاﻻت التي

تناولتها الدراسة استخدام اﻹنترنت والبرد اﻹلكتروني .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها
الدراسة -1 :إن التطور التكنولوجي فسح المجال أمام الموظفين لمزاولة أنشطة خارج ة ،والتي

من الضرور مراقبتها -2 .إ مان أصحاب الﻌمل الرقا ة اﻹلكترون ة أداة فﻌالة لض

تجاوز

القانون في الﻌمل وحما ة الب انات -3 .إ مان أصحاب الﻌمل الرقا ة اﻹلكترون ة أداة فﻌالة
لضمان الكفاءة والفاعل ة في الﻌمل.

 -4دراسة ):(2003 ،Fulford & Doherty

“The application of information security policies in large UK-based
”organizations: an exploratory investigation
"تطبي س اسات أمن المعلومات في المؤسسات الكبيرة في بر طان ا"

هدفت هذﻩ الدراسة إلى ال حث في است ﻌاب ونشر أثر س اسات أمن المﻌلومات في الشر ات
الكبيرة في المملكة المتحدة .وخلصت هذﻩ الدراسة إلى أنه على الرﻏم من شيوع س اسات أمن
المﻌلومات إﻻ أنه ﻻ تزال فيها درجة عال ة من التنوع من حيث محتواها ونشرها.
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التعلي والتعقيب ﻋلﻰ الدراسات السا قة:

إن أهم ما ُميز هذه الدراسة عن الدراسات السا قة ،هو تر يزها على أخﻼق ات المهنة
الخاصة الﻌاملين في حقل المﻌلومات )الورق ة واﻹلكترون ة( ،اعت ار اﻷخﻼق ات مؤثر قو

على اﻷمن المﻌلوماتي ،حيث تم تأكيد ذلك خﻼل الفصول الﻼحقة من هذه الدراسة .وموضوع

هذه الدراسة جديد من حيث المحتو والمضمون ،فهي اﻷولى في مضمونها على المستو ين
المحلي الفلسطيني والﻌري ،وذلك في حدود ما ﱠ
اطلع عل ه ال احث من ُ تُ ْب ومراجع ،اﻷمر
الذ أوجد صﻌو ة في إيجاد دراسات محل ة أو عر ة سا قة ستند إليها في حثه.
* أوجه اﻻستفادة من الدراسات السا قة ،فقد استفاد ال احث منها في اﻷمور التال ة:
 -1تحديد جزء من مش لة الدراسة ،تم اﻻستفادة من دراسة ) لو.(2005 ،

 -2تحديد ﻌض أهداف الدراسة وأهميتها ،تم اﻻستفادة من دراسة )عبد المحمود.(2003 ،
 -3تحديد الخطو الﻌرضة للدراسة ،تم اﻻستفادة من دراسة ).(2011 ،Hall et al.
* نقا اﻻتفاق مع الدراسات السا قة ،فقد انت على النحو التالي:

 -1وجود تحد ات بيرة في مجال أمن المﻌلومات في ظل التطورات الﻌلم ة المتسارعة،
حيث اتفقت في ذلك مع دراسة )حميد.(2012 ،

 -2أهم ة التأصيل الديني ﻷخﻼق ات المهنة على تنوعها ،حيث سيتناول ال احث التأصيل
الشرعي اﻹسﻼمي لهذه
)الصقﻌبي.(2005 ،

اﻷخﻼق ات،

حيث اتفقت

في

ذلك

مع

دراسة

 -3ضرورة التر يز على موضوع التدرب في مجال أخﻼق ات المهنة المختلفة ،حيث اتفقت
في ذلك مع دراسة )السحي اني.(2011 ،

 -4ضرورة َسن التشرﻌات القانون ة الخاصة الجرائم اﻹلكترون ة ونشرها ،وتطبي اﻷح ام
الجزائ ة المختلفة ح الممارسة السلب ة ﻷخﻼق ات المهنة ،حيث اتفقت في ذلك مع
دراسة )المالكي.(2011 ،
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* نقا اﻻختﻼف مع الدراسات السا قة ،وقد انت على النحو التالي:

 -1تُﻌد هذه الدراسة من أولى الدراسات التي سيتم تطب قها في هذا المجال على المستو
المحلي الفلسطيني والﻌري.

 -2لم تذ ر أ ٌ من الدراسات السا قة ضرورة وضع مدونة تُنظم قواعد السلوك وتوضحها
) (Code of Ethicsف ما يتﻌل أخﻼق ات الﻌاملين في حقل المﻌلومات ش ل
خاص.

 -3س قوم ال احث بتوض ح أهم ة ممارسة الﻌاملين في حقل المﻌلومات اﻹلكترون ة
ﻷخﻼق ات المهنة المتﻌلقة بهذا المجال ،وتب ان انﻌ اس ذلك على اﻷمن المﻌلوماتي.

 4.3جدول الفجوة ال حث ة:

جدول ) :(1.3جدول الفجوة ال حث ة بين الدراسات السا قة والدراسة الحال ة

الدراسات السا قة

تحدثت عن أهم ة ممارسة

الفجوة ال حث ة

لم يتم تناول موضوع أخﻼق ات

الدراسة الحال ة

ستتناول موضوع أخﻼق ات المهنة

أخﻼق ات المهنة ش ل عام في

المهنة للﻌاملين في حقل

المﻌلومات على المستو المحلي

المستو المحلي الفلسطيني

تناولت ﻌض اﻹجراءات التي

لم يتم ذ ر أهم ة وضرورة وضع

ستر ز على ضرورة وضع مدونة

لم يتم تناول و ازرة الداخل ة واﻷمن

مجتمع الدراسة هو و ازرة الداخل ة

وأهم ة أخﻼق الﻌمل الﻌامة في

لم يتم تناول الﻌﻼقة بين أخﻼق ات
المهنة للﻌاملين في حقل

ستبرز الﻌﻼقة بين أخﻼق ات

وضحت دور أمن المﻌلومات في

لم يتم تناول الﻌﻼقة بين الكشف

ستبرز الﻌﻼقة بين الكشف عن

المؤسسات المختلفة الﻌر ة
واﻷجنب ة

يجب الﻌمل عليها للحفا على

الفلسطيني

قواعد ﻷخﻼق ات المهنة للﻌاملين

المﻌلومات من الض اع أو السرقة

في حقل المﻌلومات

المؤسسات الح وم ة والمؤسسات

الوطني في فلسطين مجتمع

تناولت في مجتمع الدراسة ﻌض
الخاصة ﻏير الفلسطين ة

أبرزت أهم ة المﻌلومة اﻷمن ة،
الخدمة الﻌامة
إدارة المﻌرفة

المصدر /إﻋداد ال احث

الدراسة

المﻌلومات واﻷمن المﻌلوماتي

عن المﻌلومات واﻷمن المﻌلوماتي

للﻌاملين في حقل المﻌلومات على
)في قطاع ﻏزة فق (

خاصة قواعد السلوك ﻷخﻼق ات
المهنة في مجال المﻌلومات

واﻷمن الوطني قطاع ﻏزة –
الش المدني

المهنة للﻌاملين في حقل

المﻌلومات واﻷمن المﻌلوماتي

المﻌلومات واﻷمن المﻌلوماتي
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ض ال احــث خــﻼل الفصــل الثالــث الد ارســات المحل ــة والﻌر ــة واﻷجنب ــة التــي
ختامـاًَ /عـ َـر َ

له ــا عﻼق ــة الد ارس ــة ،حي ــث اس ــتﻌرض ع ــدد ) (17د ارسـ ــة ) 5د ارس ــات فلس ــطين ة ،و 8د ارس ــات

عر ــة ،و 4د ارســات أجنب ــة( ،وقــد بــرزت أهم ــة الد ارســات مــن حيــث تناولهــا ل ـ ﻌض موضــوعات

الد ارســة ،فمنهــا مــا تنــاول جــزءاً مــن أخﻼق ــات ِ
الم َهـ ْن المختلفــة ،و ﻌضــها تنــاول أمــن المﻌلومــات،
ود ارس ــة عر ــة واح ــدة ج ــاءت عل ــى ِذ ــر عنـ ـوان أخﻼق ــات مهن ــة المﻌلوم ــات ،وق ــد ت ــم ع ــرض
الدراسات الفلسطين ة أوﻻً ومن ثم الﻌر ة و ليها ختاماً الدراسات اﻷجنب ة.

حاول ال احث قدر المستطاع أن يجمع الدراسات اﻷقرب لموضوع دراسته ،وناقش في نها ة

ـح
الفصــل الفجــوة ال حث ــة وأوجــه التشــا ه واﻻخــتﻼف بــين د ارســته والد ارســات الســا قة ،مــا أ َْو َ
ضـ َ
الم َﻌ ْنـ ـَون
ال اح ــث م ــا مي ــز ه ــذه الد ارس ــة ع ــن الد ارس ــات الس ــا قة ،وذل ــك تمهيـ ـداً للفص ــل ال ار ــع ُ

بـــِ :الطر ق ــة واﻹجـ ـراءات ،والـ ـذ سـ ـ ﻌرض ال اح ــث م ــن خﻼل ــه م ــنهج ومجتم ــع وعين ــة الد ارســة،

اﻹض ــافة إل ــى أداة الد ارســة وخطـ ـوات بن ــاء اﻻس ــت انة ،وأخيــ اًر س س ــتﻌرض خــﻼل الفص ــل الق ــادم

اﻷساليب اﻹحصائ ة التي استخدمها في تحليل ب انات الدراسة.
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 2.4منهج الدراسة.
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الفصل ال ار ع /الطر قة واﻹجراءات

 1.4مقدمة:

تُعد منهج ة الدراسة ٕواجراءاتها محو اًر رئ ساً يتم من خﻼله إنجاز الجانب التطب قي من
الدراسة ،ومن خﻼلها م ن الحصول على الب انات المطلو ة ﻹجراء التحليل اﻹحصائي للتوصل

إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدب ات ال حث المتعلقة موضوع الدراسة ،و التالي تُحق
اﻷهداف التي تسعى لتطب قها.

المتﱠ ع ومجتمع وعينة الدراسة ،و ذلك أداة الدراسة
يتناول هذا الفصل وصفاً للمنهج ُ
المستخدمة وطرقة إعدادها و ف ة بنائها وتطو رها ،ومد صدقها وث اتها ،و نتهي الفصل
ُ
المعاَلجات اﻹحصائ ة التي استُخدمت في تحليل الب انات واستخﻼص النتائج ،وف ما يلي
وصف لهذه اﻹجراءات.

 2.4منهج الدراسة:

استخدم ال احث المنهج الوصفي التحليلي ،وهو "المنهج الذ سعى لوصف الظواهر
عامة أو اﻷحداث المعاصرة ،أو الراهنة ،فهو أحد أش ال التحليل والتفسير الُمن ﱠ
ظم لوصف
ََ
ظاهرة أو مش لة ما ،وُقدم ب انات عن خصائص معينة في الواقع ،وتتطلب معرفة المشار ين
في

الدراسة

والظواهر

التي

ندرسها،

واﻷوقات

التي

نستعملها

لجمع

الب انات"

)الحمداني ،(100 :2006 ،وذلك لوصف مش لة الدراسة ،وتحليل ب اناتهإ ،وايجاد العﻼقة بين
م وناتها.
وقد استخدم ال احث مصدرن أساسيين للمعلومات ،هما:

 -1المصادر الثانو ة :حيث اتجه ال احث في معالجة اﻹطار النظر إلى مصادر

الب انات الثانو ة والتي تتمثل في الكتب ،والمراجع العر ة واﻷجنب ة ذات العﻼقة،
والدورات والمقاﻻت والتقارر ،واﻷ حاث والدراسات السا قة التي تناولت موضوع
الدراسة ،وال حث والمطالعة في مواقع اﻹنترنت المختلفة.

 -2المصادر اﻷول ة :استخدمت هذه المصادر لمعالجة الجوانب التحليل ة لموضوع
الدراسة ،حيث لجأ ال احث إلى جمع الب انات اﻷول ة من خﻼل اﻻست انة أداة

صممت خص صاً لهذا الغرض.
رئ سة للدراسةُ ،
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 3.4مجتمع الدراسة:

ناء على مش لة
ُمثل مجتمع الدراسة جم ع مفردات الظاهرة التي يدرسها ال احث ،و ً
الدراسة وأهدافها ،فإن مجتمع الدراسة الحال ة يتكون من جم ع الموظفين العاملين في و ازرة

الداخل ة واﻷمن الوطني  -الش المدني قطاع غزة ذو المستو ات اﻹشراف ة المختلفة ،ممن

لهم عﻼقة م اشرة العمل في حقل المعلومات سواء الورق ة أو اﻹلكترون ة ،و ذلك فإن مجتمع

الدراسة شمل جم ع الموظفين الذين عملون مسمى وظ في )و يل ،مدير ،نائب مدير ،رئ س
ً
قسم ،ورئ س شع ة( وال الغ عددهم ) (256موظفاً.

الجدول التالي ي ِ
وضح مجتمع الدراسة ش ل أكثر تفص ﻼً حسب المعلومات التي تم
ُ
الحصول عليها من اﻹدارة العامة للشؤون اﻹدارة بو ازرة الداخل ة – الش المدني خﻼل عام

 ،2016حيث تم إجراء حصر شامل لتلك العينة وهي على النحو التالي:
جدول ) :(1.4مجتمع الدراسة

المسمى اﻹشرافي

الﻌدد

المسمى اﻹشرافي

الﻌدد

مدير عام

22

نائب مدير عام

16

77

رئ س شع ة

و يل

مدير دائرة
رئ س قسم

العدد اﻹجمالي

1

94

و يل مساعد

نائب مدير دائرة
 256موظفاً

3

31
12

المصدر /اﻹدارة العامة للشؤون اﻹدارة بو ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني – 2016

 4.4عينة الدراسة:

قام ال احث بتوزع ) (40است انة عينة استطﻼع ة –وقد تم استخدام هذه العينة ﻻحقاً

ضمن العينة النهائ ة للدراسة ،-للتأكد من صدق وث ات اﻻست انة حيث ُمثل ذلك العدد ما
نسبته  %15.6من عينة الدراسة املة ،وقد استخدم ال احث أسلوب الحصر الشامل ،حيث تم
توزع ) (256است انة على مجتمع الدراسة ،وقد تم استرداد ) (247است انة ،أ بنس ة %96.5

من مجتمع الدراسة ،حيث تجدر اﻹشارة إلى إنه لم يتم ن ال احث من الوصول ل عض

الموظفين؛ وذلك لوجودهم في إجازات خارج الو ازرة وعددهم ) (9موظفين ،بذلك وصل عدد

اﻻست انات التي خضعت للتحليل ) (247است انة.
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 5.4أداة الدراسة:

تم إعداد است انة حول "ممارسة الﻌاملين في حقل المﻌلومات ﻷخﻼق ات المهنة ودورها

في تﻌز ز اﻷمن المﻌلوماتي ،دراسة حالة /وزارة الداخل ة واﻷمن الوطني – الش

المدني

قطاع غزة" وذلك عد اﻻطﻼع واﻻستفادة من الدراسات السا قة واﻷدب ات المتعلقة موضوع

متغيرتها.
ا
الدراسة أو

وتتكون است انة الدراسة من قسمين رئ سيين ،هما:

أ -القسم اﻷول :وهو ع ارة عن الب انات الشخص ة والوظ ف ة للشخص المستجيب

)الجنس ،المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخدمة ،المسمى الوظ في ،عدد الدورات
الحاصل عليها في مجال الحاسوب ،عدد الدورات الحاصل عليها في مجال أمن

الحاسوب ،و ف ة التعامل المعلومات(.

ب -القسم الثاني :وهو ع ارة عن مجاﻻت الدراسة ،و تكون من ) (44فقرة موزعة على
) (4مجاﻻت ،وهي:

 -1المجال اﻷول :حما ة البرمج ات ضمن المحور اﻷول )أخﻼق ات المهنة(،
و تكون من ) (11فقرة.

 -2المجال الثاني :الكشف عن المعلومات ضمن المحور اﻷول )أخﻼق ات
المهنة( ،و تكون من ) (13فقرة.

 -3المجال الثالث :الملك ة الف رة ضمن المحور اﻷول )أخﻼق ات المهنة(،
و تكون من ) (6فقرات.

 -4المجال ال ار ع :اﻷمن المعلوماتي والذ
) (14فقرة.

ُمثل المحور الثاني ،و تكون من

وقد تم استخدام مق اس ل رت الخماسي لق اس استجا ات اﻷشخاص الم حوثين لفقرات اﻻست انة

حسب الجدول التالي:
اﻻستجا ة
الدرجة

مواف

جدول ) :(2.4درجات مق اس ل رت الخماسي
5

شدة

مواف
4

ﻻ أعلم
3

مﻌارض
2

مﻌارض شدة

1
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اﻻستجا ة ،اعتمد ال احث على ترتيب

الح م على مستو
ولتفسير نتائج الدراسة و ُ
المتوسطات الحساب ة على مستو المجاﻻت لﻸداة ل ومستو الفقرات في ل مجال ،وقد

حدد ال احث درجة الموافقة حسب المحك المعتمد للدراسة ما هو موضح الجدول )(3.4

التالي:

المعتمد في الدراسة
جدول ) :(3.4المحك ُ

درجة الموافقة

الوزن النسبي

متوسطة

أكبر من %68 - %52

بيرة جداً
بيرة

قليلة

قليلة جدًا

أكبر من %100 - %84
أكبر من %84 - %68

أكبر من %52 - %36
من  %20حتى %36

المصدر(Ozen et al., 2012) /

 6.4خطوات بناء اﻻست انة:

أع ﱠد ال احث أداة الدراسة لمعرفة "ممارسة الﻌاملين في حقل المﻌلومات ﻷخﻼق ات

المهنة ودورها في تﻌز ز اﻷمن المﻌلوماتي ،في و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني – الش المدني
قطاع غزة" ،واتﱠ ع ال احث الخطوات التال ة لبناء اﻻست انة:
 -1ﱠ
اطلع على اﻷدب اﻹدار

والدراسات السا قة ذات الصلة موضوع الدراسة،

واﻻستفادة منها في بناء اﻻست انة وص اغة فقراتها.

المشرفين في تحديد مجاﻻت
 -2استشار عددًا من أساتذة الجامعات الفلسطين ة و ُ
اﻻست انة وفقراتها.

 -3ح ﱠدد المحاور الرئ سة التي شملتها اﻻست انة ذلك حﱠدَد ل فقرة من فقراتها.
 -4تم تصم م اﻻست انة في صورتها اﻷول ة وقد تكونت من ) (4مجاﻻت موزعة على
محورن و) (40فقرة ،والملح رقم ) (2يبين اﻻست انة صورتها اﻷول ة.
 -5تم عرض اﻻست انة على )ُ (17م َح ِّماً من أعضاء هيئة التدرس في ُ ٍل من
جامعة اﻷقصى ،وأكاد م ة اﻹدارة والس اسة ،والجامعة اﻹسﻼم ة ،وجامعة فلسطين،

اﻹضافة إلى عض الكل ات والمؤسسات الح وم ة ،والملح رقم )ُ (3ي ِّبين أسماء
الم َح ِّ مين لﻼست انة.
ُ
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الم َح ِّ مين تم حصر ل التعد ﻼت على فقرات اﻻست انة من حيث
 -6في ضوء آراء ُ
اﻹضافة أو الحذف أو إعادة الص اغة التي أشاروا إليها ،حيث تم جمع ل ما سب
في الملح

رقم ) (4وهو الخاص بنتائج تح م اﻻست انة ،لتستقر اﻻست انة في

صورتها النهائ ة على ) (44فقرة موزعة على ) (4مجاﻻت ضمن محورن ما هو
الملح

رقم ) .(5وتم توزع اﻻست انة عد أن تم الحصول على تاب تسهيل

مهمة توزع اﻻست انة ما هو مرف في الملح رقم ).(6

 7.4صدق اﻻست انة:
صدق

اﻻست انة

عني

"أن

قس

اﻻستب ان

ما

ُوضع

لق اسه"

)الجرجاو  ،(105 :2010 ،ما ُقصد الصدق "شمول اﻻستقصاء لكل العناصر التي يجب
أن تدخل في التحليل من ناح ة ،ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناح ة ثان ة ،حيث تكون مفهومة

لكل من ستخدمها" )عبيدات وآخرون.(179 :2001 ،
وقد تم التأكد من صدق اﻻست انة طرقتين:

المح مين "الصدق الظاهر " ،حيث ُقصد الصدق
أ -اﻻست انة من وجهة نظر ُ
الم َح ِّ مين المتخصصين في مجال الظاهرة
الظاهر "أن يختار ال احث عدداً من ُ
أو المش لة موضوع الدراسة" )الجرجاو  ،(107 :2010 ،حيث تم عرض
اﻻست انة على )ُ (17م َح ِّ ماً متخصصاً في مجاﻻت اﻹدارة ،واﻷمن القومي
الم َح ِّ مين وقام بإجراء ما يلزم
وتكنولوج ا المعلومات ،وقد استجاب ال احث ﻵراء ُ
المقدمة،
المقترحات ُ
من حذف أو تعديل أو إضافة أو إعادة ص اغة في ضوء ُ
و ذلك خرج اﻻستب ان في صورته النهائ ة ما هو الملح رقم ).(5

ب -صدق المق اس ،وهو ينقسم إلى جزأين :اﻻتساق الداخلي Internal Validity
والصدق البنائي .Structure Validity

 (1اﻻتساق الداخلي  ،Internal Validityوُقصد ه مد اتساق ل فقرة
من فقرات اﻻست انة مع المجال الذ تنتمي إل ه هذه الفقرة ،وقد قام ال احث

حساب اﻻتساق الداخلي لﻼست انة ،وذلك من خﻼل توزع اﻻست انة على

عينة استطﻼع ة م ونة من ) (40م حوثاً من مجتمع الدراسة ،وحساب

معامﻼت اﻻرت ا بين ل فقرة من فقرات مجاﻻت اﻻست انة والدرجة الكل ة
للمجال نفسه.
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ُيوضح جدول ) (4.4معامل اﻻرت ا بين ل فقرة من فقرات مجال "حما ة البرمج ات" ضمن
محور أخﻼق ات المهنة ،والدرجة الكل ة للمجال ،والذ ُيبين أن معامﻼت اﻻرت ا المبينة دالة
عند مستو دﻻلة  α ≤ 0.05و ذلك ُ َعد المجال صادقاً لما ُوضع لق اسه.
جدول ) :(4.4معامل اﻻرت ا بين ل فقرة من فقرات
مجال "حما ة البرمج ات" والدرجة الكل ة للمجال

4
5
6
7
8
9

10
11

ظم المعلومات.
يوجد في المؤسسة فر مختص أمن ُن ُ
تتوفر لد معرفة اف ة أساليب حما ة البرمج ات.
أعمل جاهداً على تطو ر قدراتي في حما ة البرمج ات.

تحرص اﻹدارة على توع ة القائمين على حما ة البرمج ات من خﻼل

اﻷنشطة المختلفة مثل )النشرات – الدورات – ورش العمل(.

أحرص على اﻹلمام الس اسات النافذة في حما ة البرمج ات.

أتعاون مع الزمﻼء ف ما يتعل

أمتنع عن الق ام أ

نشا

حما ة البرمج ات مهن ة وموضوع ة.

من شأنه أن يؤد

حق قي أو ظاهر أو محتمل في البرمج ات.

إلى نشوء تضارب

أتفاد إقامة عﻼقات وث قة مع جهات خارج ة تعتمد مصالحها ش ل
أساسي على ق اررات المؤسسة المبن ة على نظام المعلومات.

يتوفر برنامج مضاد للفيروسات على اﻷجهزة الخاصة العمل و تم
تحديثه ش ل دور .

آخـ ـ ـ ــذ اﻻحت اطـ ـ ـ ــات الﻼزمـ ـ ـ ــة عنـ ـ ـ ــد التعامـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــع مرفقـ ـ ـ ــات البر ـ ـ ـ ــد
اﻹلكتروني ) (E-Mailالوارد.

أحرص شدة على عدم إعادة إرسال الرسائل الواردة والتي قد تحتو

على مرفقات ضارة ).(Spyware

مﻌامل بيرسون

3

)(Sig.

2

الق مة اﻻحتمال ة

م
1

الفقــــــــــــــرة

* اﻻرت ا دال إحصائ اً عند مستو دﻻلة α ≤ 0.05

0.471
0.639
0.613
0.762
0.580
0.504
0.459
0.468
0.423
0.522
0.618

*0.002

*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.001
*0.003
*0.002
*0.007
*0.001
*0.000
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ُيوضح جدول ) (5.4معامل اﻻرت ا بين ل فقرة من فقرات مجال "الكشف عن المعلومات"
ضمن محور أخﻼق ات المهنة ،والدرجة الكل ة للمجال ،والذ ُيبين أن معامﻼت اﻻرت ا المبينة
دالة عند مستو دﻻلة  α ≤ 0.05و ذلك ُ َعد المجال صادقاً لما ُوضع لق اسه.
جدول ) :(5.4معامل اﻻرت ا بين ل فقرة من فقرات
مجال "الكشف عن المعلومات" والدرجة الكل ة للمجال

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

مﻌامل بيرسون

3

)(Sig.

2

يوجد تصنيف واضح لدرجات سرة المعلومات في المؤسسة.

*0.000 0.719

تتوفر لد ﱠ معرفة تامة معايير اﻹفصاح عن المعلومات.

أتقيد بتنفيذ توجيهات اﻹدارة وتعل ماتهم وف
الكشف عن المعلومات.

التسلسل اﻹدار في

أسعى جاهدًا نحو تطبي معايير سرة المعلومات داخل المؤسسة.

يتم إ ﻼغ الموظفين في المؤسسة المعلومات التي يتوجب الكشف
عنها ٌل ف ما يخص عمله.
يوجد حرص شديد لد إدارة المؤسسة على عدم إفشاء المعلومات
والوثائ والمستندات الرسم ة لﻶخرن.

يلتزم العاملون في المؤسسة اﻻمتناع عن اﻹدﻻء أ

تصرح أو مداخلة تتعل

مواض ع ما زالت قيد الدراسة.

يتم اﻹفصاح ش ل امل ودقي

تعلي

أو

عن المعلومات الرسم ة التي

تستوجب اﻹفصاح عنها ح م الوظ فة.

توجد توع ة مستمرة من قبل اﻹدارة المختصة للموظفين في إجراءات

المت عة في المؤسسة.
اﻷمان ُ
توجد آل ة واضحة للحفا على وسائل التخزن التي تحتو
المعلومات السرة الورق ة.

توجد آل ة واضحة للحفا

المعلومات السرة اﻹلكترون ة.

الق مة اﻻحتمال ة

م
1

الفقــــــــــــــرة

على وسائل التخزن التي تحتو

ط ُرق آمنة للتخلص من المعلومات السرة الورق ة.
توجد ُ
ط ُرق آمنة للتخلص من المعلومات السرة اﻹلكترون ة.
توجد ُ

* اﻻرت ا دال إحصائ اً عند مستو دﻻلة α ≤ 0.05

على
على

*0.000 0.583
*0.000 0.538
*0.001 0.506
*0.000 0.693
*0.000 0.675
*0.001 0.515
*0.000 0.668
*0.000 0.628
*0.000 0.742
*0.000 0.594
*0.000 0.668
*0.000 0.619
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بين ل فقرة من فقرات مجال "الملك ة الف رة" ضمن

ُيوضح جدول ) (6.4معامل اﻻرت ا
محور أخﻼق ات المهنة ،والدرجة الكل ة للمجال ،والذ

ُيبين أن معامﻼت اﻻرت ا المبينة دالة
عند مستو دﻻلة  α ≤ 0.05و ذلك ُ َعد المجال صادقاً لما ُوضع لق اسه.
جدول ) :(6.4معامل اﻻرت ا بين ل فقرة من فقرات
مجال "الملك ة الف رة" والدرجة الكل ة للمجال

مﻌامل بيرسون

)(Sig.

الق مة اﻻحتمال ة

م

الفقــــــــــــــرة

1

يوجد وعي ٍ
اف لد الموظفين حقوق الملك ة الف رة.

*0.000 0.898

3

يتم اتخاذ إجراءات قانون ة صارمة ح منته ي الملك ة الف رة.

*0.000 0.826

2
4
5
6

توجد رقا ة فعالة للمحافظة على جهود اﻵخرن.

*0.000 0.883

تتوفر ظروف عمل جيدة وآمنة تضمن عدم ممارسة أ انتهاك ف ر *0.000 0.875 .
يوجد احترام من ِقبل المؤسسة لحقوق الملك ة الخاصة الجهات
*0.000 0.792
المختلفة ذات الصلة معها.

يتم الحصول على الموافقات والتفو ض الﻼزم وفقاً للس اسات النافذة
ذات العﻼقة وذلك حفاظًا على الملك ة الف رة.

* اﻻرت ا دال إحصائ ًا عند مستو دﻻلة α ≤ 0.05

*0.000 0.804
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ُيوضح جدول ) (7.4معامل اﻻرت ا بين ل فقرة من فقرات المحور الثاني "اﻷمن المعلوماتي"،
والدرجة الكل ة للمجال ،والذ ُيبين أن معامﻼت اﻻرت ا المبينة دالة عند مستو دﻻلة
 α ≤ 0.05و ذلك ُ َعد المجال صادقاً لما ُوضع لق اسه.

جدول ) :(7.4معامل اﻻرت ا بين ل فقرة من فقرات
محور "اﻷمن المعلوماتي" والدرجة الكل ة للمجال

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

يوجد دعم ومساندة من اﻹدارة العل ا لتطبي

.Software

س اسة وسائل الحما ة الماد ة

س اسة وسائل الحما ة البرمج ة

توجد د ار ة اف ة لد المسؤولين اﻷمن المعلوماتي.

ستعان بخبراء متخصصين من خارج المؤسسة لتقد م اﻻستشارات والتدرب

الﻼزم في الحفا على أمن المعلومات.

توجد س اسة واضحة في ف ة التعامل مع المعلومات للحفا على أمنها.

تتوفر الكاشفات البيولوج ة مثل ) صمة العين ،أو صمة اﻹص ع ،أو صمة

الصوت( الخاصة الدخول لنظام المعلومات لﻸشخاص المصرح لهم.

تتوفر وسائل مصادقة لحما ة النظام من أ تسلل استخدام ال طاقات الممغنطة.

تستخدم برامج الجدران النارة ) (Firewallsفي منع محاوﻻت اﻻختراق

للنظام.

توجد مراجعة دورة ﻹجراءات اﻷمان المت عة في حما ة م ونات النظام الماد ة
والبرمج ة ).(Hardware & Software

يتم تنفيذ مناورات دورة لق اس مد

نظام المعلومات.

مﻌامل بيرسون

3

.Hardware

)(Sig.

2

يوجد دعم ومساندة من اﻹدارة العل ا لتطبي

الق مة اﻻحتمال ة

م
1

الفقــــــــــــــرة

اﻻستعداد نحو صد أ

محاولة ﻻختراق

توجد ص انة دورة لم ونات النظام تحس اً ﻷ خلل ماد أو برمجي.
يتم استخدام أحدث اﻷجهزة والتقن ات للحفا على أمن المعلومات.

المت عة في المؤسسة
تشعر الذنب في حال تجاوزك ﻹحد إجراءات اﻷمان ُ
على الرغم من عدم معرفتك بتلك اﻹجراءات.

المط قة عند تنفيذ
أسعى جاهداً لمعرفة الس اسات ُ
عملي أخﻼقي.

* اﻻرت ا دال إحصائ ًا عند مستو دﻻلة α ≤ 0.05

ﻷ

إجراء حتى

ون

*0.000 0.756
*0.000 0.789
*0.000 0.663
*0.000 0.588
*0.000 0.758
*0.000 0.764
*0.000 0.609
*0.001 0.502
*0.000 0.724
*0.000 0.657
*0.000 0.750
*0.000 0.717
*0.030 0.344
*0.000 0.256
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 (2الصدق البنائي َ ُ ،Structure Validityعد الصدق البنائي أحد مقاي س
صدق اﻷداة الذ ق س مد تحق اﻷهداف التي ترد اﻷداة الوصول إليها ،وُبين

مد ارت ا

ل مجال من مجاﻻت الدراسة الدرجة الكل ة لفقرات اﻻست انة.

ُيبين جدول ) (8.4أن جم ع معامﻼت اﻻرت ا في جم ع مجاﻻت اﻻست انة دالة إحصائ اً عند
مستو دﻻلة  ،α ≤ 0.05و ذلك تُعد جم ع مجاﻻت اﻻست انة صادقة لما ُوضعت لق اسه.
جدول ) :(8.4معامل اﻻرت ا بين درجة ل مجال من مجاﻻت اﻻست انة والدرجة الكل ة لﻼست انة
مﻌامل بيرسون

الق مة اﻻحتمال ة

الكشف عن المعلومات

0.863

*0.000

أمن المعلومات

0.902

المجال

لﻼرت ا

0.603

حما ة البرمج ات

0.823

الملك ة الف رة

*0.000
*0.000

* اﻻرت ا دال إحصائ اً عند مستو دﻻلة α ≤ 0.05

 8.4ث ات اﻻست انة :Reliability

)(Sig.

*0.000

ُقصد بث ات اﻻست انة "أن ُعطي اﻻستب ان النتائج نفسها إذا أُعيد تطب قه عدة مرات

متتال ة" )الجرجاو  ،(97 :2010 ،وُقصد ه أ ضاً "إلى أ

درجة ُعطي المق اس قراءات

متقارة عند ل مرة ُستخدم فيها ،أو ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستمرارته عند تكرار
استخدامه في أوقات مختلفة" )القحطاني .(236 :2004 ،وقد تحق ال احث من ث ات است انة

الدراسة من خﻼل استخدام طرقة معامل ألفا رون اخ ،Cronbach's Alpha Coefficient
و انت النتائج ما هي مبينة في جدول )(9.4

جدول ) :(9.4معامل ألفا رون اخ لق اس ث ات اﻻست انة

المجال

حما ة البرمج ات

عدد الفقرات

مﻌامل ألفا رون اخ

الصدق الذاتي*

6

0.882

0.939

11

الكشف عن المعلومات

13

اﻷمن المعلوماتي

14

الملك ة الف رة

جم ع المجاﻻت مﻌ ًا

44

0.915
0.841
0.825

0.801

* الصدق الذاتي = الجذر التر عي لمعامل ألفا رون اخ

0.956
0.917
0.908

0.895
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يتضح من النتائج الموضحة في جدول ) (9.4أن ق مة معامل ألفا رون اخ مرتفع لكل مجال،
حيث تتراوح بين ) ،(0.915 - 0.825بينما بلغت لجم ع فقرات اﻻست انة ) .(0.801و ذلك

ق مة الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال ،حيث تتراوح بين ) ،(0.956 - 0.908بينما بلغت
لجم ع فقرات اﻻست انة ) ،(0.895وهذا عني أن الث ات مرتفع ودال إحصائ اً.

بذلك تكون اﻻست انة قد تحققت صورتها النهائ ة ما هي في الملح رقم ) ،(5و ون ال احث

قد تأكد من صدق است انة الدراسة وث اتها حيث في حال تم توزع اﻻست انة مرة أخر فإنها

ستُعطي النتائج نفسها تقر ًا ،مما يجعله على ثقة تامة صحة اﻻست انة وصﻼحيتها لتحليل
النتائج واﻹجا ة على أسئلة الدراسة واخت ار فرض اتها.

 9.4اﻷساليب اﻹحصائ ة المستخدمة:

تم تفرغ اﻻست انة وتحليلها استخدام برنامج التحليل اﻹحصائي

Statistical

) ،Package for the Social Sciences (SPSSحيث قام ال احث بتنفيذ اخت ار التوزع

الطب عي  Normality Distribution Testوذلك ﻻخت ار ما إذا انت الب انات تت ع التوزع
الطب عي من عدمه ،بواسطة استخدام اخت ار ولمجوروف – سمرنوف Kolmogorov-
 Smirnov Testللتأكد من ذلك ،و انت النتائج ما هي مبينة في جدول ).(10.4
جدول ) :(10.4نتائج اخت ار التوزع الطب عي

المجال

حما ة البرمج ات

ق مة اﻻخت ار
0.560

الكشف عن المعلومات

0.862

اﻷمن المعلوماتي

0.604

الملك ة الف رة

جم ع المجاﻻت مﻌًا

1.143
0.474

الق مة اﻻحتمال ة
)(Sig.

0.912
0.447
0.146
0.859

0.978

و تضح من النتائج في الجدول ) (10.4أن الق مة اﻻحتمال ة لجم ع مجاﻻت الدراسة أكبر من

مستو الدﻻلة  ،α ≤ 0.05و ذلك فإن توزع الب انات لهذه المجاﻻت يت ع التوزع الطب عي،
الم ْعَل ِم ﱠة لﻺجا ة على فرض ات الدراسة.
حيث تم استخدام اﻻخت ارات َ
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وقد تم استخدام اﻷدوات اﻹحصائ ة التال ة:

 .1النسب المئو ة والتك اررات ) (Frequencies & Percentagesلوصف عينة
الدراسة.

 .2المتوس الحسابي والمتوس الحسابي النسبي.

 .3اخت ار معامل ألفا رون اخ  Cronbach's Alpha Coefficientلمعرفة ث ات
فقرات اﻻست انة.

 .4اخت ار ولمجوروف – سمرنوف  Kolmogorov-Smirnov Testﻻخت ار ما
إذا انت الب انات تت ع التوزع الطب عي من عدمه.

 .5اخت ار اﻻنحدار المتعدد استخدام طرقة ) (Stepwiseلمعرفة أثر المتغيرات على
عضها ال عض.

 .6معامل ارت ا

بيرسون ) (Pearson Correlation Coefficientلق اس درجة

اﻻرت ا  ،حيث قوم هذا اﻻخت ار على دراسة العﻼقة بين متغيرن ،وقد استخدمه

ال احث لحساب اﻻتساق الداخلي والصدق البنائي لﻼست انة و ذلك لدراسة العﻼقة

بين المجاﻻت.

 .7اخت ار  Tفي حال عينة واحدة ) (T-Testلمعرفة ما إذا انت متوس

درجات

اﻻستجا ة قد وصلت إلى الدرجة المتوسطة أم زادت أم قلت عن ذلك ،وقد
استخدمها ال احث للتأكد من دﻻلة المتوس لكل فقرة من فقرات اﻻست انة.

 .8اخت ار تحليل الت اين اﻷحاد

) One Way Analysis of Variance -

 (ANOVAلمعرفة ف َم إذا ان هناك فروقات ذات دﻻلة إحصائ ة بين ثﻼث
مجموعات أو أكثر من الب انات .استخدمها ال احث لفحص الفروق إن ُوجدت التي
تُعز للمتغير الذ

شتمل على ثﻼث مجموعات فأكثر.

ختاماً ،فإن ال احث قد تناول خﻼل هذا الفصل الطرقة واﻹجراءات المعتمدة في هذه

الدراسة ،حيث تناول منهج ومجتمع وعينة الدراسة ،واﻷداة التي استخدمها في جمع الب انات

ط ُرق
وهي )اﻻست انة( ،ومن ثم قام عرض خطوات بناء هذه اﻻست انة ،ما تطرق للحديث عن ُ
معالجة اﻻست انة إحصائ اً بهدف التحق من صدقها وث اتها ،ما ذ ر ال احث اﻷساليب
المستخدمة في هذه الدراسة ،وذلك حتى يتم ن من استخدامها في تحليل الب انات
اﻹحصائ ة ُ
التي تم الحصول عليها ،في سبيل تحقي أهداف وفرض ات الدراسة والتي سيتناولها ال احث
خﻼل الفصل التالي وهو فصل "تحليل الب انات واخت ار الفرض ات".
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تحليل الب انات واخت ار الفرض ات

 1.5الوصف اﻹحصائي لعينة الدراسة وف الب انات الشخص ة.
 2.5تحليل فقرات اﻻست انة.

 3.5اخت ار فرض ات الدراسة.

الفصل الخامس

الفصل الخامس /تحليل الب انات واخت ار الفرض ات
مقدمة:

يتضمن هذا الفصل عرضاً لتحليل الب انات واخت ار فرض ات الدراسة ،وذلك من أجل

اﻹجا ة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اﻻست انة والتي تم التوصل إليها من خﻼل

تحليل فقراتها ،والوقوف على الفروقات في استجا ات العينة حول موضوع الدراسة وفقاً

للمتغيرات الشخص ة والوظ ف ة )الجنس ،المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخدمة ،المسمى

الوظ في ،عدد الدورات الحاصل عليها في مجال الحاسوب ،عدد الدورات الحاصل عليها في
مجال أمن الحاسوب ،و ف ة التعامل المعلومات(.

تم إجراء المعالجات اﻹحصائ ة للب انات التي تم جمعها بواسطة است انة الدراسة من

خﻼل فحص الب انات وتنظ فها من الق م المفقودة إن ُوجدت ،وتم استخدام برنامج التحليل
اﻹحصائي  SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في ثنا ا هذا

الفصل.

 1.5الوصف اﻹحصائي لعينة الدراسة وف الب انات الشخص ة:

ف ما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وف الب انات الشخص ة الواردة في اﻻست انة:
 -1توزع عينة الدراسة حسب الجنس.

 -2توزع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي.

 -3توزع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة.
 -4توزع عينة الدراسة حسب المسمى الوظ في.

المستجيب في
 -5توزع عينة الدراسة حسب عدد الدورات الحاصل عليها ُ
مجال الحاسوب.
المستجيب في
 -6توزع عينة الدراسة حسب عدد الدورات الحاصل عليها ُ
مجال أمن الحاسوب.
 -7توزع عينة الدراسة حسب ف ة تعامل المستجيب المعلومات.
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 1.1.5توز ع عينة الدراسة حسب الجنس:

جدول ) :(1.5توزع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

أنثى

42

ذر

المجموع

النس ة المئو ة %

205

83%

247

100%

17%

يتضح من الجدول ) (1.5أن ما نسبته ) (%83من عينة الدراسة هم من الذ ور ،بينما تمثل
نس ة اﻹناث ) ،(%17و عزو ال احث هذا الفارق الكبير لطب عة مجتمع الدراسة حيث إن نس ة
الذ ور تفوق نس ة اﻹناث ثير ،وقد اتفقت الدراسة مع دراسة )حماد (2013 ،التي أثبتت تدني

عمل المرأة في البيئة العر ة والتي َغَلب فيها العاملون من الذ ور على اﻹناث ،و رجع ذلك إلى
طب عة المجتمعات العر ة عامة ،والعمل في قطاع غزة ش ل خاص.
 2.1.5توز ع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:

جدول ) :(2.5توزع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النس ة المئو ة %

173

70%

2

0.8%

دبلوم متوس فأقل

36

ماجستير

36

الوروس

د توراه

المجموع

247

14.6%
14.6%
100%

يتضح من الجدول ) (2.5أن ما نسبته ) (%14.6من عينة الدراسة حاصلون على درجة
الدبلوم المتوس

أو أقل ،أما الحاصلون على درجة ال الوروس فتمثل نسبتهم ) (%70وهي

النس ة اﻷعلى ضمن هذه الفئة ،أما من حملون درجة الماجستير ف مثلون ) (%14.6من عينة
الدراسة ،أما حملة درجة الد توراه فهم مثلون ) (%0.8من عينة الدراسة ،حيث تمثل هذه

النس ة أقل النسب ضمن هذه الفئة .هذه النسب تع س أن القطاع اﻷوسع من موظفي و ازرة

الداخل ة واﻷمن الوطني هم من حملة الشهادات العلم ة ،اﻷمر الذ َس ُ َس ِّهل عليهم فهم موضوع
الدراسة ،التالي القدرة على إعطاء إجا ات أكثر دقة وموضوع ة.
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 3.1.5توز ع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة:

جدول ) :(3.5توزع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
عدد سنوات الخدمة

العدد

النس ة المئو ة %

من  – 5أقل من  10سنوات

116

47%

73

29.55%

أقل من  5سنوات

11

من  10سنوات – أقل من  15سنة

47

المجموع

247

من  15سنة فأكثر

4.45%
19%

100%

يتضح من الجدول ) (3.5أن ما نسبته ) (%4.45من عينة الدراسة سنوات خدمتهم

أقل من  5سنوات وهي النس ة اﻷقل ضمن هذه الفئة ،أما نس ة ) (%47فتتراوح سنوات خدمتهم

من  5حتى أقل من  10سنوات وهي النس ة اﻷعلى ضمن هذه الفئة ،وأما ) (%19من عينة
الدراسة فتتراوح سنوات خدمتهم من  10سنوات حتى أقل من  15سنة ،بينما ) (%29.55من

عينة الدراسة عدد سنوات خدمتهم من  15سنة فأكثر.

و عزو ال احث ذلك إلى أن الموظف ﻻ حصل على منصب إشرافي في الو ازرة إﻻ إذا

انت له  5سنوات تقر اً في الخدمة ،وقد اتفقت الدراسة مع دراسة )شا  (2013 ،التي
أوضحت أن و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني حرصت على وجود ادر ش ابي يتحمل أع اء العمل،
وقد أُت حت الفرصة في أثناء التعيينات الجديدة التي تمت عد استن اف العديد من موظفي و ازرة

الداخل ة عد أحداث عام  2007في قطاع غزة ،وذلك حتى ﻻ حدث انقطاع في العمل ،ولت قى
خدمة الجمهور مستمرة ،و ﱠ
أن من سنوات خدمتهم  10سنوات فأكثر هم موظفون سا قون لم
ستن فوا عن أداء واجبهم ،وما زالوا على رأس عملهم.
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المسمى الوظ في:
 4.1.5توز ع عينة الدراسة حسب ُ

المسمى الوظ في
جدول ) :(4.5توزع عينة الدراسة حسب ُ

المسمى الوظ في
ُ
وظ فة إدارة فق

196

79.35%

وظ فة إدارة وفن ة مع ًا

38

15.39%

وظ فة فن ة فق
المجموع

العدد
13

247

النس ة المئو ة %
5.26%
100%

يتضح من الجدول ) (4.5أن ما نسبته ) (%79.35من عينة الدراسة عملون في

وظ فة إدارة )و يل ،مدير ،نائب مدير ،رئ س قسم أو شع ة( ،بينما من عملون في وظ فة فن ة

)مدخل ب اناتُ ،مبرمج ،مهندس ش ات ،مهندس قواعد ب انات( تُمثل نسبتهم )،(%5.26
فق ُ
بينما ما نسبته ) (%15.39يجمعون ما بين الوظ فة اﻹدارة والفن ة معاً.
و عزو ال احث ذلك أن الوظائف اﻹشراف ة هي وظائف إدارة حتة ،إﻻ إذا انت في

ظم المعلومات التي تأتي ضمن عينة
إدارة فن ة متخصصة مثل اﻹدارة العامة للحاسوب ونُ ُ
الدراسة ،وهي اﻹدارة الفن ة المتخصصة في مجال تكنولوج ا المعلومات ،حيث ُم ن للموظف
أن يجمع ما بين الوظ فة اﻹدارة والفن ة معاً ،ما أنه يوجد فنيين في اﻹدارات والمديرات

والوحدات المختلفة في الو ازرة يت عون لهذه اﻹدارة.
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 5.1.5توز ع عينة الدراسة حسب عدد الدورات الحاصل عليها في مجال الحاسوب:
جدول ) :(5.5توزع عينة الدراسة حسب عدد الدورات
الحاصل عليها في مجال الحاسوب

عدد الدورات في

العدد

النس ة المئو ة %

دورة واحدة

33

13.4%

ثﻼث دورات

48

خمس دورات فأكثر

85

مجال الحاسوب

ﻻ يوجد
دورتان

أرع دورات
المجموع

أ

11
46
24

247

4.5%

18.6%
19.4%
9.7%

34.4%
100%

يتضح من الجدول ) (5.5أن ما نسبته ) (%4.5من عينة الدراسة غير حاصلين على

دورة في مجال الحاسوب وهي أقل نس ة ضمن هذه الفئة ،أما الحاصلون على دورة واحدة

فتمثل نسبتهم ) ،(%13.4أما الحاصلون على دورتين ف مثلون ) (%18.6من عينة الدراسة،
أما الحاصلون على ثﻼث دورات فهم مثلون ) (%19.4من عينة الدراسة .أما الحاصلون على

أرع دورات في المجال نفسه ف انت نسبتهم ) (%9.7من عينة الدراسة ،و انت ما نسبته

) (%34.4عدد الحاصلين على خمس دورات فأكثر حيث تُمثل هذه النس ة أعلى ق مة ضمن
هذه الفئة.
ﻻح ال احث أن عدد الم حوثين الحاصلين على تلك الدورات يزد ش ل طرد

مع

زادة عدد الدورات في مجال الحاسوب ،و عزو ال احث ذلك إلى سعي الموظفين نحو اﻻرتقاء
أنفسهم في مجال الحاسوب ،وذلك لمواك ة التطور التقني من جهة ،ومن جهة أخر حتى

تتوفر لديهم المعرفة والمهارة الﻼزمة للتعامل مع اﻷنظمة المعلومات ة التي يتم العمل بها في

الو ازرة ،ما أن الو ازرة تهتم بتنم ة مهارات العاملين لديها في مجال استخدام الحاسوب ،سع اً

منها نحو توفير القدرة والمرونة لد موظفيها للتعامل مع اﻷنظمة المعلومات ة المختلفة المعمول
بها في الو ازرة.
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 6.1.5توز ع عينة الدراسة حسب عدد الدورات الحاصل عليها في مجال أمن الحاسوب:
جدول ) :(6.5توزع عينة الدراسة حسب عدد الدورات
الحاصل عليها في مجال أمن الحاسوب

عدد الدورات في

العدد

مجال أمن الحاسوب

ﻻ يوجد

36

14.6%

دورة واحدة

ثﻼث دورات

16

خمس دورات فأكثر

16

أرع دورات

12

المجموع

على أ

106

42.9%

61

دورتان

النس ة المئو ة %

247

24.7%
6.47%
4.86%
6.47%
100%

يتضح من الجدول ) (6.5أن ما نسبته ) (%42.9من عينة الدراسة غير حاصلين
دورة في مجال أمن الحاسوب وهي أعلى نس ة ضمن هذه الفئة ،أما الحاصلون على

دورة واحدة فتمثل نسبتهم ) ،(%24.7أما الحاصلون على دورتين ف مثلون ) (%14.6من عينة
الدراسة ،أما الحاصلون على ثﻼث دورات فهم مثلون ) (%6.47من عينة الدراسة ،والحاصلون

على أرع دورات في المجال نفسه انت نسبتهم ) (%4.86من عينة الدراسة حيث تُمثل هذه
النس ة أقل ق مة ضمن هذه الفئة ،و انت ما نسبته ) (%6.47عدد الحاصلين على خمس
دورات فأكثر.

ﻻح ال احث أن عدد الحاصلين على تلك الدورات يتناقص لما زاد عدد الدورات في

مجال أمن الحاسوب ،و عزو ال احث ذلك إلى عدم اهتمام الموظفين اﻻرتقاء أنفسهم في مجال

أمن الحاسوب من جهة ،ما أن الو ازرة لم ِ
تول اهتماماً نحو تنم ة معارف ومهارات العاملين
لديها في هذا الجانب المتخصص من علوم الحاسوب ،والذ

توفر المعرفة المبدئ ة اﻷساس ة لد أ

أص ح اليوم من الضرورة م ان

مستخدم للحاسوب في هذا المجال ،حيث يوجد تقصير

واضح في هذا الجانب إذا ما قارﱠنا هذه النتائج النتائج التي حصلنا عليها سا قاً عند دراسة
توزع عينة الدراسة حسب عدد الدورات الحاصل عليها الم حوثون في مجال الحاسوب ،و عزو
ال احث ذلك إلى عدم اهتمام الموظفين البرامج التدرب ة ش ل عام ،و ش ل خاص البرامج

التدرب ة التي تتعل

الجانب اﻷمني التقني.

135

الفصل الخامس
 7.1.5توز ع عينة الدراسة حسب ف ة التعامل المعلومات:

جدول ) :(7.5توزع عينة الدراسة حسب ف ة التعامل المعلومات
ف ة التعامل المعلومات

ورق اً فق

إلكترون اً فق

ورق اً ٕوالكترون ًا

المجموع

العدد

النس ة المئو ة %

10

4%

35

202

247

14.2%
81.8%
100%

يتضح من الجدول ) (7.5أن ما نسبته ) (%14.2من عينة الدراسة يتعاملون

المعلومات ش ل ورقي ،أما الذين يتعاملون المعلومات ش ل إلكتروني فق

فتمثل نسبتهم

) (%4وهي النس ة اﻷقل ضمن هذه الفئة ،و انت نس ة ) (%81.8تمثل الذين يتعاملون

المعلومات ش ل ورقي ٕوالكتروني معاً من عينة الدراسة ،حيث تمثل هذه النس ة أعلى نس ة
ضمن هذه الفئة.
ﻻح ال احث أن عدد أفراد العينة الذين يتعاملون مع المعلومات الش ل الورقي يزد

عن عدد أفراد العينة الذين يتعاملون المعلومات إلكترون اً ،و عزو ال احث ذلك إلى سعي الو ازرة
نحو رفع مستو التحول اﻹلكتروني  -ما أشار إلى ذلك ُمس قاً ضمن غا ات و ازرة الداخل ة

واﻷمن الوطني -أ

اﻻنتقال في التعامل المعلومات من الش ل الورقي ل ص ح على نحو

إلكتروني ش ل امل ،لكن ما زال اﻻعتماد على الش ل الورقي موجوداً و درجة بيرة حتى

تارخ إعداد هذه الدراسة.
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 2.5تحليل فقرات اﻻست انة:

لتحليل فقرات اﻻست انة تم استخدام اخت ار  Tلعينة واحدة لمعرفة ما إذا ان متوس

درجة اﻻستجا ة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة )ﻻ أعلم( وهي ) (3أم ﻻ.
الفرض ة الصفر ة :متوس

درجة اﻹجا ة ساو ) ،(3وهي تقابل درجة الموافقة المتوسطة

المستخدم.
)ﻻ أعلم( حسب مق اس ل رت ُ

الفرض ة البديلة :متوس درجة اﻹجا ة ﻻ ُساو ).(3

إذا انت  Sig.) Sig. > 0.05أكبر من  (0.05فإنه ﻻ م ن رفض الفرض ة

الصفرة ،و ون في هذه الحالة متوس

آراء اﻷفراد حول الظاهرة موضع الدراسة ﻻ يختلف

جوهر اً عن درجة الموافقة المتوسطة ) .(3أما إذا انت  Sig.) Sig. < 0.05أقل من (0.05

فيتم رفض الفرض ة الصفرة وقبول الفرض ة البديلة القائلة أن متوس

آراء اﻷفراد يختلف

جوهر اً عن درجة الموافقة المتوسطة ) ،(3وفي هذه الحالة م ن تحديد ما إذا ان متوس
اﻹجا ة يزد أو ينقص صورة جوهرة عن درجة الموافقة المتوسطة ،وذلك من خﻼل ق مة
اﻻخت ار  ،Tفإذا انت ق مة اﻻخت ار موج ة فمعناه أن المتوس
درجة الموافقة المتوسطة )ﻻ أعلم( ،والع س صح ح.

الحسابي لﻺجا ة يزد عن

في الجزء التالي سيتم عرض اﻹجا ة عن أسئلة الدراسة الفرع ة ،إضافة لعرض نتائج

تحليل فقرات اﻻست انة والتي تتكون من مجاﻻت أرعة ،وهي:

أ -مجال "حما ة البرمج ات" ضمن محور أخﻼق ات المهنة.

ب -مجال "الكشف عن المعلومات" ضمن محور أخﻼق ات المهنة.
ت -مجال "الملك ة الف رة" ضمن محور أخﻼق ات المهنة.
ث -محور "اﻷمن المعلوماتي".
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اﻹجا ة عن السؤال اﻷول :ما واﻗع أخﻼﻗ ات المهنة لد

وزارة الداخل ة واﻷمن الوطني – الش المدني قطاع ﻏزة؟

العاملين في حقل المعلومات في

ُيبين جدول ) (8.5إجا ات أفراد العينة عن فقرات محور أخﻼق ات المهنة في و ازرة
الداخل ة ،متمثلة المتوس الحسابي ،والمتوس الحسابي النسبي ،و لما زاد المتوس الحسابي

دل على درجة موافقة أعلى .وتم استخدام اخت ار  Tلمعرفة ما إذا
والمتوس الحسابي النسبي ﱠ
ان متوس درجة اﻻستجا ة قد وصل إلى درجة الموافقة المتوس )ﻻ أعلم( وهي ) (3أم ﻻ.
جدول ) :(8.5واقع أخﻼق ات المهنة للعاملين في حقل المعلومات

المتوس الحسابي

المتوس الحسابي النسبي

جم ع فقرات المجال معًا

3.2780

65.56

71.93 3.5965

ق مة اﻻخت ار )(T

3

الملك ة الف رة

2

الكشف عن المعلومات

3.7960

75.92

الق مة اﻻحتمال ة )(Sig.

1

حما ة البرمج ات

3.7155

74.31

95.595

*0.000

الترتيب

م

المحور

103.049

*0.000

57.445

*0.000

95.594

* المتوس الحسابي دال إحصائ ًا عند مستو دﻻلة α ≤ 0.05

*0.000

2
1
3

 -يتضح من جدول ) (8.5أن فقرات محور "الكشف عن المعلومات" احتلت المرت ة اﻷولى،

حيث انت استجا ة الم حوثين لها أعلى من اقي المحاور ،حيث ان المتوس الحسابي

الحسابي النسبي لها  ،%75.92وق مة اﻻخت ار
لها ) ،(3.7960والمتوس
 ،(95.595) Tوهذا عني أن هناك موافقة بدرجة بيرة من ِقبل أفراد العينة على هذه الفقرة
حسب المحك المعتمد.

 في المرت ة اﻷخيرة احتلت فقرات محور "الملك ة الف رة" ،حيث انت استجا ة الم حوثينلها أقل من اقي المحاور ،حيث ان المتوس

الحسابي لها ) ،(3.2780والمتوس

الحسابي النسبي لها  ،%65.56وق مة اﻻخت ار  ،(57.445) Tوهذا عني أن هناك
موافقة بدرجة متوسطة من ِقبل أفراد العينة على هذه الفقرة حسب المحك المعتمد.
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 و تحليل نتيجة جم ع فقرات مجال "أخﻼق ات المهنة" معاً ،ظهر أن المتوس الحسابي لها) ،(3.5965والمتوسطة الحسابي النسبي ) ،(%71.93والذ
أخﻼق ات المهنة لد

عني أن الموافقة على واقع

العاملين حقل المعلومات في و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني – الش

المدني قطاع غزة جاءت بدرجة بيرة ،و عزو ال احث ذلك إلى تطبي
الس اسات واﻹجراءات الخاصة التي تتعل

الو ازرة عض

ل من "حما ة البرمج ات والكشف عن

المعلومات" ،و خضع العاملون في الو ازرة لتلك الس اسات دون وجود ﻻئحة واضحة من
الو ازرة نحو تلك الس اسات ،هذا من جانب ،ومن جانب آخر ﻻ يوجد الوعي الكافي لد

العاملين في
الو ازرة.

ف ة التعامل مع الملك ة الف رة الخاصة المعلومات التي عملون عليها في

تحليل فقرات مجال "حما ة البرمج ات" ضمن المحور اﻷول "أخﻼﻗ ات المهنة":

حتو مجال "حما ة البرمج ات" على ) (11فقرة ،وقد استهدف ال احث من خﻼل تلك

الفقرات تحديد مستو حما ة البرمج ات التي تُوفرها و ازرة الداخل ة بواسطة اﻹدارة المختصة من
وجهة نظر العاملين في حقل المعلومات الو ازرة من ذو المناصب اﻹشراف ة.

ُيبين جدول ) (9.5إجا ات أفراد العينة عن فقرات المحور متمثلة المتوس الحسابي،
دل على
والمتوس الحسابي النسبي ،و لما زاد المتوس الحسابي والمتوس الحسابي النسبي ﱠ
درجة موافقة أعلى.

وتم استخدام اخت ار  Tلمعرفة ما إذا ان متوس درجة اﻻستجا ة قد وصل إلى درجة

الموافقة المتوس )ﻻ أعلم( وهي ) (3أم ﻻ.
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جدول ) :(9.5المتوس الحسابي وق مة اﻻحتمال ) (Sig.لكل فقرة
من فقرات مجال "حما ة البرمج ات"

5
6
7
8
9

10
11

المتوس الحسابي

4

المتوس الحسابي النسبي

3

أعمل جاهداً على تطو ر قدراتي في حما ة البرمج ات.

تحرص اﻹدارة على توع ة القائمين على حما ة

البرمج ات من خﻼل اﻷنشطة المختلفة مثل )النشرات –

الدورات – ورش العمل(.

أحرص على اﻹلمام الس اسات النافذة في حما ة

البرمج ات.

أتعاون مع الزمﻼء ف ما يتعل

وموضوع ة.

حما ة البرمج ات مهن ة

أمتنع عن الق ام أ نشا من شأنه أن يؤد إلى نشوء
تضارب حق قي أو ظاهر أو محتمل في البرمج ات.

أتفاد

إقامة عﻼقات وث قة مع جهات خارج ة تعتمد

مصالحها ش ل أساسي على ق اررات المؤسسة المبن ة
على نظام المعلومات.

يتوفر برنامج مضاد للفيروسات على اﻷجهزة الخاصة
العمل و تم تحديثه ش ل دور .

آخ ـ ــذ اﻻحت اطـ ــات الﻼزم ـ ــة عنـ ــد التعام ـ ــل م ـ ــع مرفق ـ ــات
البرد اﻹلكتروني ) (E-Mailالوارد.

أحرص شدة على عدم إعادة إرسال الرسائل الواردة
والتي قد تحتو على مرفقات ضارة ).(Spyware
جم ع فقرات المجال معاً

3.63

72.6

3.19
3.54
3.77
4.04

63.8
70.8
75.4
80.8

ق مة اﻻخت ار )(T

2

3.16

63.2

الق مة اﻻحتمال ة )(Sig.

1

ظم المعلومات.
يوجد في المؤسسة فر مختص أمن ُن ُ
تتوفر لد معرفة اف ة أساليب حما ة البرمج ات.

3.71

74.2

46.619

*0.000

الترتيب

م

الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

52.784

*0.000

58.239

*0.000

40.679
58.176
66.055
69.715

*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

7

11
8

10
9
6
2

4.02

80.4

60.888

*0.000

3

3.89

77.8

55.183

*0.000

4

3.86
4.05

3.71

77.2
81

74.31

* المتوس الحسابي دال إحصائ اً عند مستو دﻻلة α ≤ 0.05

62.980
69.294

103.049

*0.000
*0.000
*0.000

5
1
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م ن استخﻼص المﻼحظات التال ة من خﻼل جدول ):(9.5

 المتوس الحسابي اﻷعلى ان للفقرة "أحرص شدة على عدم إعادة إرسال الرسائل الواردةوالتي قد تحتو على مرفقات ضارة ) "(Spywareوهو ساو ) (4.05علماً أن الدرجة

الكل ة من ) ،(5أ أن المتوس الحسابي النسبي ) (%81وق مة اﻻخت ار ،(69.294) T
والق مة اﻻحتمال ة  Sig.هي ) ،(0.000وهذا عني أن هناك موافقة بدرجة بيرة من ِقبل
أفراد العينة على هذه الفقرة حسب المحك المعتمد.

 المتوس الحسابي اﻷقل ان للفقرة "تتوفر لد معرفة اف ة أساليب حما ة البرمج ات" وهوساو

) (3.16من أصل ) ،(5أ

أن المتوس

الحسابي النسبي ) (%63.2وق مة

اﻻخت ار  ،(46.619) Tوالق مة اﻻحتمال ة  Sig.هي ) ،(0.000وهذا عني أن هناك
موافقة بدرجة متوسطة من ِقبل أفراد العينة على هذه الفقرة حسب المحك المعتمد.

 ش ل عام ُم ن القول أن المتوس الحسابي لجم ع فقرات بند )حما ة البرمج ات( ُساو) (3.71من أصل ) ،(5وأن المتوس الحسابي النسبي ساو ) ،(%74.31ق مة اﻻخت ار
 ،(103.049) Tوالق مة اﻻحتمال ة  Sig.تساو ) ،(0.000لذلك ُعد مجال "حما ة
المعلومات" داﻻً إحصائ اً عند مستو دﻻلة  ،α ≤ 0.05مما يدل على أن هناك موافقة من
قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال بدرجة بيرة حسب المحك المعتمد في الدراسة.

 -ﻻح ال احث أن هناك حرصاً بنس ة ) (%81من ِقبل أفراد العينة على التعامل السل م مع

رسائل البرد اﻹلكتروني الصادرة ،ما أن أولئك اﻷفراد أكدوا بنس ة ) (%80.4أنهم حرصون

المستخدمة في
على اﻻمتناع عن الق ام أ نشا ُم ن أن ُسبب ضر اًر لتلك البرمج ات ُ
ولكن هناك قصور
الو ازرة ،اﻷمر الذ يؤ د على توافر اﻻستعداد اﻷخﻼقي لد أفراد العينة،
ْ

من ِقبل إدارة المؤسسة في تعزز هذا الجانب –حسب أفراد العينة -سواء بتوع ة العاملين

ط ُرق حما ة البرمج ات من خﻼل عقد الدورات ،والمحاضرات أو ورش العمل ،فقد
بوسائل و ُ
جاءت موافقة أفراد العينة على ذلك بدرجة متوسطة ).(%63.8

 -ﻻح ال احث أ ضاً أن المتوس الحسابي النسبي ﻻستجا ة أفراد العينة على محور حما ة

البرمج ات انت بدرجة بيرة ) ،(%74.3وهذه النس ة تُعد نس ة منخفضة في هذا المجال لما
له من تأثير على اﻷمن المعلوماتي ما سيتم عرضه ﻻحقاً ،ف ان من الواجب تعزز هذا اﻷمر
حيث تكون نس ة اﻻستجا ة بدرجة بيرة جداً ،وهذا اﻷمر قع على عات إدارة المؤسسة.
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تحليل فقرات مجال " الكشف عن المعلومات" ضمن المحور اﻷول "أخﻼﻗ ات المهنة":

حتو مجال "الكشف عن المعلومات" على ) (13فقرة ،وقد استهدف ال احث من خﻼل

المت عة لد
تلك الفقرات تحديد مستو إجراءات اﻷمان ُ
المعلومات الموجودة لديها أو التخلص منها ش ل آمن ،وذلك من وجهة نظر العاملين في حقل

المعلومات الو ازرة من ذو المناصب اﻹشراف ة.

و ازرة الداخل ة في سبيل الحفا

على

ُيبين جدول ) (10.5إجا ات أفراد العينة عن فقرات المحور متمثلة المتوس الحسابي،
دل على
والمتوس الحسابي النسبي ،و لما زاد المتوس الحسابي والمتوس الحسابي النسبي ﱠ
درجة موافقة أعلى.

وتم استخدام اخت ار  Tلمعرفة ما إذا ان متوس درجة اﻻستجا ة قد وصل إلى درجة

الموافقة المتوس )ﻻ أعلم( وهي ) (3أم ﻻ.
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جدول ) :(10.5المتوس الحسابي وق مة اﻻحتمال ) (Sig.لكل فقرة
من فقرات مجال "الكشف عن المعلومات"

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

في الكشف عن المعلومات.

أسعى جاهدًا نحو تطبي
المؤسسة.

معايير سرة المعلومات داخل

يتم إ ﻼغ الموظفين في المؤسسة المعلومات التي يتوجب
الكشف عنها ل ف ما يخص عمله.

يوجد حرص شديد لد

إدارة المؤسسة على عدم إفشاء

المعلومات والوثائ والمستندات الرسم ة لﻶخرن.

يلتزم العاملون في المؤسسة اﻻمتناع عن اﻹدﻻء أ

أو تصرح أو مداخلة تتعل

تعلي

مواض ع ما زالت قيد الدراسة.

يتم اﻹفصاح ش ل امل ودقي عن المعلومات الرسم ة التي
تستوجب اﻹفصاح عنها ح م الوظ فة.

توجد توع ة مستمرة من قبل اﻹدارة المختصة للموظفين في

المت عة في المؤسسة.
إجراءات اﻷمان ُ
توجد آل ة واضحة للحفا على وسائل التخزن التي تحتو على
المعلومات السرة الورق ة.

توجد آل ة واضحة للحفا على وسائل التخزن التي تحتو على
المعلومات السرة اﻹلكترون ة.

ط ُرق آمنة للتخلص من المعلومات السرة الورق ة.
توجد ُ
ط ُرق آمنة للتخلص من المعلومات السرة اﻹلكترون ة.
توجد ُ

جم ع فقرات المجال معًا

المتوس الحسابي

3

أتقيد بتنفيذ توجيهات اﻹدارة وتعل ماتهم وف التسلسل اﻹدار

المتوس الحسابي النسبي

2

تتوفر لد ﱠ معرفة تامة معايير اﻹفصاح عن المعلومات.

3.51

70.2

4.30

86

4.21
3.82
4.21
3.76
3.95
3.42
3.74
3.77
3.70
3.52

3.7960

* المتوس الحسابي دال إحصائ ًا عند مستو دﻻلة α ≤ 0.05

84.2
76.4
84.2
75.2
79

68.4
74.8
75.4
74

70.4

75.92

ق مة اﻻخت ار )(T

1

يوجد تصنيف واضح لدرجات سرة المعلومات في المؤسسة.

3.44

68.8

الق مة اﻻحتمال ة )(Sig.

م

53.344

*0.000

الترتيب

الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

49.517

*0.000

84.902

*0.000

75.933
57.615
76.666
61.959
72.867
48.349
56.502
62.519
58.415
59.967
95.595

*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

12
11
1
2
5
3
7
4

13
8
6
9

10
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م ن استخﻼص المﻼحظات التال ة من خﻼل جدول ):(10.5

 -المتوس الحسابي اﻷعلى ان للفقرة "أتقيد بتنفيذ توجيهات اﻹدارة وتعل ماتهم وف التسلسل

اﻹدار في الكشف عن المعلومات" وهو ساو ) (4.3علماً أن الدرجة الكل ة من ) ،(5أ أن

المتوس الحسابي النسبي ) (%86وق مة اﻻخت ار  ،(84.902) Tوالق مة اﻻحتمال ة  Sig.هي
) ،(0.000وهذا عني أن هناك موافقة بدرجة بيرة جداً من ِقبل أفراد العينة على هذه الفقرة
حسب المحك المعتمد.

 -المتوس الحسابي اﻷقل ان للفقرة "توجد توع ة مستمرة من قبل اﻹدارة المختصة للموظفين

المت عة في المؤسسة" وهو ساو ) (3.42من أصل ) ،(5أ أن المتوس
في إجراءات اﻷمان ُ
الحسابي النسبي ) (%68.4وق مة اﻻخت ار  ،(48.349) Tوالق مة اﻻحتمال ة  Sig.هي
) ،(0.000وهذا عني أن هناك موافقة بدرجة بيرة من ِقبل أفراد العينة على هذه الفقرة حسب
المحك المعتمد.

الحسابي لجم ع فقرات بند )الكشف عن المعلومات(

 ش ل عام ُم ن القول أن المتوسُساو ) (3.796من أصل ) ،(5وأن المتوس الحسابي النسبي ساو ) ،(%75.92ق مة
اﻻخت ار  ،(95.595) Tوالق مة اﻻحتمال ة  Sig.تساو ) ،(0.000لذلك ُعد مجال "الكشف
عن المعلومات" داﻻً إحصائ اً عند مستو دﻻلة  ،α ≤ 0.05مما يدل على أن هناك موافقة من

قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال بدرجة بيرة ،حسب المحك المعتمد في الدراسة.

أفراد العينة ،نحو الحفا

على

 اتضح لل احث أن هناك استعداداً بدرجة بيرة جداً لدالمعلومات التي ملكون الصﻼح ة التعامل معها ،وذلك من خﻼل التقيد بتوجيهات اﻹدارة

مدون ،ما أن سعي أفراد العينة نحو
وتعل ماتها ،على الرغم من أنه ﻻ يوجد شيء م توب أو ﱠ

تطبي معايير سرة المعلومات داخل المؤسسة ان على نحو بير جداً ،اﻷمر الذ يؤ د على
توافر اﻷخﻼق المهن ة الﻼزمة للتعامل مع المعلومات في مجال "الكشف عن المعلومات" ،في

الوقت الذ ُطلب ف ه من إدارة المؤسسة –من وجهة نظر أفراد العينة -توفير التوع ة المستمرة
بإجراءات اﻷمان المتﱠ عة في المؤسسة ،مع ضرورة وضع تصنيف واضح وم توب لدرجات

سرة المعلومات في المؤسسة ،مع إبراز صﻼح ات ل مستو وظ في نحو اﻹفصاح عن
المعلومات التي يتعامل بها.
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تحليل فقرات مجال "الملك ة الف ر ة" ضمن المحور اﻷول "أخﻼﻗ ات المهنة":

حتو مجال "الملك ة الف رة" على ) (6فقرات ،وقد استهدف ال احث من خﻼل تلك

المت عة في الحفا على المعلومات الخاصة الو ازرة أو
الفقرات تحديد مستو الممارسة العمل ة ُ
الجهات التي لها عﻼقة بها ،وذلك من وجهة نظر العاملين في حقل المعلومات الو ازرة من ذو
المناصب اﻹشراف ة.

ُيبين جدول ) (11.5إجا ات أفراد العينة عن فقرات المحور متمثلة المتوس الحسابي،
دل على
والمتوس الحسابي النسبي ،و لما زاد المتوس الحسابي والمتوس الحسابي النسبي ﱠ
درجة موافقة أعلى.

وتم استخدام اخت ار  Tلمعرفة ما إذا ان متوس درجة اﻻستجا ة قد وصل إلى درجة

الموافقة المتوس )ﻻ أعلم( وهي ) (3أم ﻻ.

\جدول ) :(11.5المتوس الحسابي وق مة اﻻحتمال ) (Sig.لكل فقرة
من فقرات مجال "الملك ة الف رة"

4
5
6

الف رة.

تتوفر ظروف عمل جيدة وآمنة تضمن عدم ممارسة أ

انتهاك ف ر .

يوجد احترام من ِقبل المؤسسة لحقوق الملك ة الخاصة
الجهات المختلفة ذات الصلة معها.

يتم الحصول على الموافقات والتفو ض الﻼزم وفقاً للس اسات
النافذة ذات العﻼقة وذلك حفاظاً على الملك ة الف رة.
جم ع فقرات المجال معاً

المتوس الحسابي

3

يتم اتخاذ إجراءات قانون ة صارمة ح

منته ي الملك ة

المتوس الحسابي النسبي

2

توجد رقا ة فعالة للمحافظة على جهود اﻵخرن.

3.21

64.2

3.15

63

3.05
3.53
3.42

3.2780

* المتوس الحسابي دال إحصائ اً عند مستو دﻻلة α ≤ 0.05

61

70.6
68.4

65.56

ق مة اﻻخت ار )(T

1

يوجد وعي ٍ
اف لد الموظفين حقوق الملك ة الف رة.

3.31

66.2

الق مة اﻻحتمال ة )(Sig.

م

44.031

*0.000

الترتيب

الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

49.228

*0.000

39.739

*0.000

43.722
61.689
56.272
57.445

*0.000
*0.000
*0.000

*0.000

3
4
5
6
1
2
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م ن استخﻼص المﻼحظات التال ة من خﻼل جدول ):(11.5

 المتوس الحسابي اﻷعلى ان للفقرة "يوجد احترام من ِقبل المؤسسة لحقوق الملك ة الخاصةالجهات المختلفة ذات الصلة معها" وهو ساو ) (3.53علماً أن الدرجة الكل ة من ) ،(5أ

أن المتوس الحسابي النسبي ) (%70.6وق مة اﻻخت ار  ،(61.689) Tوالق مة اﻻحتمال ة
 Sig.هي ) ،(0.000وهذا عني أن هناك موافقة بدرجة بيرة من ِقبل أفراد العينة على هذه
الفقرة حسب المحك المعتمد.

 -المتوس الحسابي اﻷقل ان للفقرة "تتوفر ظروف عمل جيدة وآمنة تضمن عدم ممارسة أ

انتهاك ف ر " وهو ساو ) (3.05من أصل ) ،(5أ

أن المتوس الحسابي النسبي )(%61

وق مة اﻻخت ار  ،(43.722) Tوالق مة اﻻحتمال ة  Sig.هي ) ،(0.000وهذا عني أن هناك
موافقة بدرجة متوسطة من ِقبل أفراد العينة على هذه الفقرة حسب المحك المعتمد.

 ش ل عام ُم ن القول أن المتوس الحسابي لجم ع فقرات بند )الملك ة الف رة( ُساو) (3.278من أصل ) ،(5وأن المتوس الحسابي النسبي ساو ) ،(%65.56ق مة اﻻخت ار

 ،(57.445) Tوالق مة اﻻحتمال ة  Sig.تساو ) ،(0.000لذلك ُعد مجال "الملك ة الف رة"
داﻻً إحصائ اً عند مستو دﻻلة  ،α ≤ 0.05مما يدل على أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة
على فقرات هذا المجال بدرجة متوسطة حسب المحك المعتمد في الدراسة.

 -ﻻح ال احث أن نس ة استجا ة أفراد العينة نحو "الملك ة الف رة" انت بدرجة متوسطة وهي

النس ة اﻷقل مقارنة مجالي "حما ة البرمج ات والكشف عن المعلومات" ،حيث عزو ال احث

المتﱠ عة في الحفا على معلومات المؤسسة
ذلك إلى عدم معرفة أفراد العينة الممارسات العمل ة ُ
وأسرارها ،و عتقد ال احث ضرورة وجود مدونات توضح الس اسات العامة لهذا الجانب ،ما أن

دور الثواب والعقاب في هذا المجال ُمغﱠيب تمامًا ،لذا ان من الواجب على إدارة المؤسسة نحو
تفعيل التحفيز )الماد والمعنو للمنض طين في هذا المجال( والعقاب ) اتخاذ إجراءات قانون ة

صارمة ح المقصرن( ،وذلك عد أن تتم توع ة الموظفين حقوق الملك ة الف رة ش ل امل.
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اﻹجا ة عن السؤال الثاني :ما مستو اﻷمن المعلوماتي في وزارة الداخل ة واﻷمن الوطني –

الش المدني قطاع ﻏزة؟؟

حتو مجال "اﻷمن المعلوماتي" على ) (14فقرة ،وقد استهدف ال احث من خﻼل تلك

الفقرات تحديد مستو

قدرة و ازرة الداخل ة على حما ة المعلومات الموجودة لديها وم افحة

اﻷنشطة المضادة والتي تتمثل في الجرائم اﻹلكترون ة ،وذلك من وجهة نظر العاملين في حقل

المعلومات الو ازرة من ذو المناصب اﻹشراف ة.

ُيبين جدول ) (12.5إجا ات أفراد العينة عن فقرات المحور متمثلة المتوس الحسابي،
دل على
والمتوس الحسابي النسبي ،و لما زاد المتوس الحسابي والمتوس الحسابي النسبي ﱠ
درجة موافقة أعلى .وتم استخدام اخت ار  Tلمعرفة ما إذا ان متوس درجة اﻻستجا ة قد وصل
إلى درجة الموافقة المتوس )ﻻ أعلم( وهي ) (3أم ﻻ.
ان من الواضح أن المتوس

الحسابي لمحور "اﻷمن المعلوماتي" فقراته امﻼً

) ،(3.403والمتوس الحسابي النسبي ) ،(%68.06وق مة اﻻخت ار  ،(81.266) Tاﻷمر
الذ شير إلى استجا ة وموافقة بيرة من ِقبل أفراد العينة على مستو اﻷمن المعلوماتي
بناء على المحك
ُ
المطب في و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني – الش المدني قطاع غزة ،وذلك ً
المعتمد في الدراسة.
عزو ال احث ذلك إلى أمرن مهمين ،هما:

أَ -س ْعي العاملين في حقل المعلومات الو ازرة ممن شملتهم العينة نحو معرفة
المط قة في الو ازرة عند تنفيذهم ﻷ إجراء حتى ٕوان لم تكن هناك س اسة
الس اسات ُ
واضحة معروفة ومنشورة من ِقبل جهات اﻻختصاص الو ازرة ،ما أنهم سعون
جاهدين أن تكون جم ع ممارساتهم وسلو اتهم أخﻼق ة أ

المقصود حتى يتم تحقي الجانب اﻷمني المطلوب.

أن تكون على النحو

ب -هناك قصور من جهات اﻻختصاص في الو ازرة نحو اتخاذ عض اﻹجراءات

اﻷمن ة الضرورة مثل :نشر الس اسات التي يجب ات اعها للحفا على المعلومات،
إضافة إلى عدم استخدام أحدث اﻷجهزة والتقن ات للحفا

على أمن المعلومات

المصرح لهم الدخول لﻸنظمة المعلومات ة الخاصة
والتحق من هو ة اﻷشخاص ُ
الو ازرة واستخدامها.
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جدول ) :(12.5المتوس الحسابي وق مة اﻻحتمال ) (Sig.لكل فقرة
من فقرات محور "اﻷمن المعلوماتي"

4
5
6
7
8
9
10
11
12

س اسة وسائل

يوجد دعم ومساندة من اﻹدارة العل ا لتطبي

الحما ة البرمج ة .Software

توجد د ار ة اف ة لد المسؤولين اﻷمن المعلوماتي.

ستعان بخبراء متخصصين من خارج المؤسسة لتقد م

اﻻستشارات والتدرب الﻼزم في الحفا على أمن المعلومات.
توجد س اسة واضحة في
على أمنها.

ف ة التعامل مع المعلومات للحفا

تتوفر الكاشفات البيولوج ة مثل ) صمة العين ،أو صمة

اﻹص ع ،أو

صمة الصوت( الخاصة

المعلومات لﻸشخاص المصرح لهم.

تتوفر وسائل مصادقة لحما ة النظام من أ
ال طاقات الممغنطة.

الدخول لنظام

تسلل استخدام

تستخدم برامج الجدران النارة ) (Firewallsفي منع

محاوﻻت اﻻختراق للنظام.

توجد مراجعة دورة ﻹجراءات اﻷمان المت عة في حما ة
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات النظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة والبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرمج ة
).(Hardware & Software

يتم تنفيذ مناورات دورة لق اس مد
محاولة ﻻختراق نظام المعلومات.

اﻻستعداد نحو صد أ

توجد ص انة دورة لم ونات النظام تحس ًا ﻷ
برمجي.

يتم استخدام أحدث اﻷجهزة والتقن ات للحفا

المعلومات.

خلل ماد أو
على أمن

المتوس الحسابي

3

الحما ة الماد ة .Hardware

المتوس الحسابي النسبي

2

يوجد دعم ومساندة من اﻹدارة العل ا لتطبي

ق مة اﻻخت ار )(T

1

س اسة وسائل

الق مة اﻻحتمال ة )(Sig.

م

3.71

74.2

62.634

*0.000

3.73
3.47
3.17
3.49

74.6
69.4
63.4
69.8

64.682
53.035
43.771
55.042

الترتيب

الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

4
3
7

11
6

2.54

50.8

32.791

*0.000

14

2.82

56.4

39.399

*0.000

13

3.28

65.6

50.730

*0.000

9

3.38

67.6

62.773

*0.000

8

3.07

61.4

48.445

*0.000

12

3.52
3.22

70.4
64.4

55.855
45.341

*0.000
*0.000

5

10
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المتوس الحسابي

جم ع فقرات المجال معًا

المتوس الحسابي النسبي

المط قة عند تنفيذ ﻷ إجراء
أسعى جاهداً لمعرفة الس اسات ُ
حتى ون عملي أخﻼقي.

ق مة اﻻخت ار )(T

14

المت عة في المؤسسة على الرغم من عدم معرفتك بتلك
ُ
اﻹجراءات.

الق مة اﻻحتمال ة )(Sig.

13

تشعر الذنب في حال تجاوزك ﻹحد

إجراءات اﻷمان

4.06

81.2

75.007

*0.000

2

4.19

83.8

82.683

*0.000

1

3.403

* المتوس الحسابي دال إحصائ ًا عند مستو دﻻلة α ≤ 0.05

68.062

81.266

الترتيب

م

الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

*0.000

ما م ن استخﻼص المﻼحظات التال ة من خﻼل جدول ):(12.5

المط قة عند تنفيذ
 المتوس الحسابي اﻷعلى ان للفقرة "أسعى جاهداً لمعرفة الس اسات ُﻷ إجراء حتى ون عملي أخﻼقي" وهو ساو ) (4.19علماً أن الدرجة الكل ة من ) ،(5أ

أن المتوس الحسابي النسبي ) (%83.8وق مة اﻻخت ار  ،(82.683) Tوالق مة اﻻحتمال ة
 Sig.هي ) ،(0.000وهذا عني أن هناك موافقة بدرجة بيرة من ِقبل أفراد العينة على هذه
الفقرة حسب المحك المعتمد.

 -المتوس الحسابي اﻷقل ان للفقرة "تتوفر الكاشفات البيولوج ة مثل ) صمة العين ،أو صمة

اﻹص ع ،أو صمة الصوت( الخاصة الدخول لنظام المعلومات لﻸشخاص المصرح لهم" وهو
ساو ) (2.54من أصل ) ،(5أ

أن المتوس الحسابي النسبي ) (%50.8وق مة اﻻخت ار

 ،(32.791) Tوالق مة اﻻحتمال ة  Sig.هي ) ،(0.000وهذا عني أن هناك موافقة بدرجة
ﻗليلة من ِقبل أفراد العينة على هذه الفقرة حسب المحك المعتمد.
المت عة في المؤسسة
 النس ة لفقرة "تشعر الذنب في حال تجاوزك ﻹحد إجراءات اﻷمان ُعلى الرغم من عدم معرفتك بتلك اﻹجراءات" ان المتوس الحسابي لها ) ،(4.06بينما

المتوس الحسابي النسبي ) ،(%81.2وق مة اﻻخت ار  ،(75.007) Tفقد انت استجا ة أفراد
العينة على هذه الفقرة بيرة ،حيث عزو ال احث ذلك إلى سعي الموظفين نحو التحلي
أخﻼق ات المهنة المطلو ة.
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 -يتضح أن معرفة المسؤولين بجانب اﻷمن المعلوماتي هي معرفة متواضعة ،حيث يؤ د وجهة

النظر هذه استجا ة أفراد العينة الم حوثين بدرجة بيرة ) ،(%69.4ف ان من الواجب إثراء هذه
المعرفة ،وعلى الرغم من ذلك ،فإن اﻹدارة العل ا تُوفر دعماً ومساندة ش ل بير –حسب وجهة
نظر أفراد العينة أ ضاً -في هذا المجال ،فإنها تعمل على توفير الدعم الﻼزم نحو تطبي

الس اسات المطلو ة في مجال اﻷمن المعلوماتي سواء أكان في الجانب الماد
أو الجانب البرمجي ) (Softwareعلى ٍ
حد سواء.
 -يؤ د ال احث على ضرورة تنفيذ المناورات الدورة وذلك لق اس مد

المسؤولة عن أمن المعلومات في الو ازرة نحو صد أ

)(Hardware

استعداد الجهات

محاوﻻت ﻻختراق أنظمة المعلومات

الموجودة فيها ،ما يؤ د على ضرورة اﻻستعانة بخبراء في هذا المجال من أجل الحصول على

اﻻستشارة الدورة الﻼزمة ،حتى يتم تﻼفي أ خلل قبل وقوعه.

 -جدير الذ ر أنه تتوفر مدونة خاصة الس اسات العامة ﻷمن المعلومات في الو ازرات

والمؤسسات الح وم ة ،صادرة عن و ازرة اﻻتصاﻻت وتكنولوج ا المعلومات )مرفقة في الملح

رقم  ،(1لكن هذه المدونة غير ُمعلنة للموظفين العاملين في المؤسسات الح وم ة حتى تارخ
إعداد هذه الدراسة ،حيث تُوضح هذه المدونة اﻹجراءات اﻷمن ة التي يجب أن يت عها ل
الموظفين على اختﻼف مستو اتهم الوظ ف ة )موظفي الفئة العل ا – موظفي تكنولوج ا المعلومات
– ل الموظفين(.

150

الفصل الخامس
 3.5اخت ار فرض ات الدراسة:

 -الفرض ة الرئ سة اﻷولى :توجد عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة بين ممارسة العاملين في حقل

المعلومات ﻷخﻼق ات المهنة وتعزز اﻷمن المعلوماتي ،و نبث عنها الفرض ات الفرع ة التال ة:
O

توجد عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة بين حما ة البرمج ات و ين اﻷمن المعلوماتي.

 Oتوجد عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة بين الكشف عن المعلومات و ين اﻷمن المعلوماتي.
O

توجد عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة بين الملك ة الف رة و ين اﻷمن المعلوماتي.

م ن مﻼحظة اﻷمور التال ة من جدول ) (13.5والذ

"أخﻼق ات المهنة" مع محور "اﻷمن المعلوماتي":

يختبر الفرق بين متغيرات محور

جدول ) :(13.5الفروق بين متغيرات الدراسة واﻷمن المعلوماتي

3

الملك ة الف رة

2
4

معامل بيرسون

1

حما ة البرمج ات

)(Sig.

م

الق مة اﻻحتمال ة

المتغير

0.533

الكشف عن المعلومات

0.673

مجموع المتغيرات )أخﻼﻗ ات المهنة(

0.790

0.757

* اﻻرت ا دال إحصائ ًا عند مستو دﻻلة α ≤ 0.05

*0.000

*0.000
*0.000

*0.000

 -معامل اﻻرت ا بين "ممارسة العاملين ﻷخﻼق ات المهنة" و"تعزز اﻷمن المعلوماتي" ساو

) ،(0.790والق مة اﻻحتمال ة  Sig.تساو ) (0.000وهي أقل من مستو الدﻻلة ،α ≤ 0.05

وهذا يدل على وجود عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة بين ممارسة العاملين ﻷخﻼق ات المهنة وتعزز

اﻷمن المعلوماتي.
 -معامل اﻻرت ا

بين "حما ة البرمج ات" و"اﻷمن المعلوماتي" ساو ) ،(0.533والق مة

اﻻحتمال ة  Sig.تساو ) (0.000وهي أقل من مستو الدﻻلة  ،α ≤ 0.05وهذا يدل على
وجود عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة بين حما ة البرمج ات واﻷمن المعلوماتي.

 -معامل اﻻرت ا بين "الكشف عن المعلومات" و"اﻷمن المعلوماتي" ساو ) ،(0.673والق مة

اﻻحتمال ة  Sig.تساو ) (0.000وهي أقل من مستو الدﻻلة  ،α ≤ 0.05وهذا يدل على
وجود عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة بين الكشف عن المعلومات واﻷمن المعلوماتي.
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 -معامل اﻻرت ا

بين "الملك ة الف رة" و"اﻷمن المعلوماتي" ساو

) ،(0.757والق مة

اﻻحتمال ة  Sig.تساو ) (0.000وهي أقل من مستو الدﻻلة  ،α ≤ 0.05وهذا يدل على
وجود عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة بين الملك ة الف رة واﻷمن المعلوماتي.

ص ال احث و ناء على النتائج السا قة إلى صحة الفرض ة بوجود عﻼقة ذات دﻻلة
 َخلُ َإحصائ ة بين أخﻼق ات المهنة أ عادها الثﻼثة )حما ة البرمج ات ،الكشف عن المعلومات،
ون ال احث قد أجاب عن السؤال الثالث

والملك ة الف رة( واﻷمن المعلوماتي ،و هذه النتيجة
من أسئلة الدراسة المعنون بـِ )هل توجد عﻼﻗة ذات دﻻلة إحصائ ة بين أخﻼﻗ ات المهنة لد

العاملين في حقل المعلومات واﻷمن المعلوماتي في وزارة الداخل ة واﻷمن الوطني – الش

المدني قطاع ﻏزة؟( أنه توجد عﻼقة بين المتغيرات السا قة ،إذاً س ون لهذه المتغيرات الثﻼثة

تأثير واضح على اﻷمن المعلوماتي.

 -الفرض ة الرئ سة الثان ة :يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائ ة عند مستو  α ≤ 0.05ﻷخﻼق ات

المهنة لد العاملين في حقل المعلومات على اﻷمن المعلوماتي.
جدول ) :(14.5نتائج تحليل اﻻنحدار ال س
معامﻼت

المتغير المستقل

اﻻنحدار

المقدار الثابت

0.241

متوسط أخﻼقيات المهنة
اخت ارات النموذج

)(B

0.879

على اﻷمن المعلوماتي

الخطأ

المع ار

0.159
0.044

معامل اﻻنحدار ال س

لتأثير أخﻼق ات المهنة
ﻗ مة

الق مة

معامل بيتا

اخت ار

اﻻحتمال ة

الدﻻلة

-

1.516

0.131

-

0.790

0.790a = R

 Fالمحسو ة = 406.611

معامل التحديد 0.624 = R Square

)(T

20.165

)(Sig.

0.000

الخطأ المع ار للنموذج

دالة

)0.40438 =(SE

مستو المعنو ة = 0.000a

معامل التحديد المعدل= 0.622
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اﻻطﻼع على جدول ) (14.5م ن قراءة نتائج اﻻنحدار ال س

واستنتاج ما يلي:

استخدام طرقة )،(Enter

 يوضح الجدول أعﻼه نموذج اﻻنحدار النهائي اســتخدام طر قــة ) (Enterلﻸمــن المعلومــاتي)المتغيـ ــر التـ ــا ع( والـ ــذ يتـ ــأثر صـ ــورة جوهر ـــة وذات دﻻلـ ــة إحصـ ــائ ة أخﻼق ـ ــات المهنـ ــة

)المتغير المستقل(.

 -معامل اﻻنحدار ال س

)0.790a = (R

 -معام ـ ــل التحدي ـ ــد المع ـ ــدل =  ،0.622وه ـ ــذا عن ـ ــي أن م ـ ــا نس ـ ــبته ) (%62.2م ـ ــن اﻷم ـ ــن

المعلوم ــاتي )المتغي ــر الت ــا ع( ت ــم تفس ــيره م ــن خ ــﻼل العﻼق ــة الخط ــة م ــع أخﻼق ــات المهن ــة

)المتغير المستقل( ،والنس ة المت ق ة ) (%37.8قد ترجع إلــى عوامــل أخــر تــؤثر فــي اﻷمــن

المعلومــاتي مثــل )اســتخدام الحاســب اﻵلــي فــي مهــام أخــر ﻻ تتعل ـ

المختلفة(.
الموثوق ة واﻷمانة في طلب المعلومات من مصادرها ُ

العمــل ،ــذلك تحــر

 ق مــة  Fالمحســو ة =  ،406.611والق مــة اﻻحتمال ــة  ،0.000a = Sig.وهــذا يؤ ــد علــىصــحة الفرض ـ ة بوجــود عﻼقــة معنو ــة ذات دﻻل ــة إحصــائ ة بــين أخﻼق ــات المهنــة واﻷم ــن
المعلوماتي.

 -اﻹجا ــة عــن هــذه الفرض ـ ة ــون ال احــث قــد أجــاب عــن الس ـؤال ال ار ــع مــن أســئلة الد ارســة

والمعنون بـِ "هل يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائ ة عنــد مســتو  α ≤ 0.05ﻷخﻼﻗ ــات المهنــة

لــد العـــاملين فـــي حقــل المعلومـــات علـــى اﻷمــن المعلومـــاتي؟" أنــه يوجــد أثــر ذو دﻻلــة
إحصائ ة للمتغير المستقل )أخﻼق ات المهنة( على المتغير التا ع )اﻷمن المعلوماتي(.
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 الفرض ة الرئ سة الثالثة :توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو الدﻻلة α ≤ 0.05لمتغيرات الدراسة )أخﻼق ات المهنة واﻷمن المعلوماتي( تُعز لـِ )الجنس – المؤهل العلمي
– عدد سنوات الخدمة – المسمى الوظ في – عدد الدورات الحاصل عليها الموظف في

مجال الحاسوب – عدد الدوارات الحاصل عليها الموظف في مجال أمن الحاسوب –
ومجال العمل المعلوماتي(.

تم استخدام اخت ار ) (Tلعينتين مستقلتين لمعرفة ما إذا ان هناك فروق ذات دﻻلة إحصائ ة،

وهو اخت ار َم ْعَلمي صلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من الب انات ،ذلك تم استخدام اخت ار
"الت اين اﻷحاد  "One way Anovaلمعرفة ما إذا ان هناك فروق ذات دﻻلة إحصائ ة،
صلُح لمقارنة ثﻼثة متوسطات أو أـ ثر.
وهذا اﻻخت ار َم ْعَلمي َ ْ

توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو الدﻻلة  α ≤ 0.05بين متوسطات استجا ات

الم حوثين حول )ممارسة العاملين في حقل المعلومات ﻷخﻼﻗ ات المهنة ودورها في تعز ز
اﻷمن المعلوماتي( ُتعز إلى الجنس.

جدول ) :(15.5نتائج اخت ار  Tللفروق بين متوسطات إجا ات الم حوثين على ممارسة العاملين
في حقل المعلومات ﻷخﻼق ات المهنة ودورها في تعزز اﻷمن المعلوماتي تعز لمتغير الجنس

المحور

أخﻼﻗ ات المهنة
اﻷمن المعلوماتي
جم ع المحاور

الوس

الجنس

العدد

ذر

205

3.5925

205

3.3805

205

3.5395

أنثى

42

أنثى

42

ذر
ذر

أنثى

42

اﻻنحراف

الحسابي

المع ار

0.60741
0.66231

3.6158
3.5136
3.5903

0.51143
0.63345
0.59507
0.51958

ﻗ مة F

ﻗ مة

الدﻻلة

)(Sig.

النتيجة

1.183

0.278

ﻻ يوجد فروق

0.001

0.976

ﻻ يوجد فروق

0.453

0.502

ﻻ يوجد فروق
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 -من النتائج الموضحة في جدول ) (15.5تبين أن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.المقابلة ﻻخت ار

 Tللعينتين المستقلتين أكبر من مستو الدﻻلة  α ≤ 0.05لمجالي "أخﻼق ات المهنة واﻷمن

المعلوماتي" والمجاﻻت مجتمعة معاً ،و ذلك ُم ن استنتاج أنه ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة
إحصائ ة بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاﻻت والمجاﻻت مجتمعة معاً
ُتعز إلى الجنس ،و رجع ذلك إلى طب عة العمل و يئة العمل الواحدة التي عمل بها الجنسان،
حيث ﻻ يوجد اختﻼف بين ِ ﻼ الجنسين ف ﻼهما مارس أخﻼق ات المهنة الخاصة المعلومات
تحت ظروف عمل واحدة ،ما أنها ﻻ تحتاج إلى بذل مجهود بدني مميز.

 التالي يتساو الجنسان في إم ان ة ممارستهم ﻷخﻼق ات المهنة وفهمهم لدورها في تعززاﻷمن المعلوماتي داخل الو ازرة.

 اتفقت هذه النتائج مع دراسة ) س سو (2010 ،أنه ﻻ توجد فروق في العمل من خﻼلظم المحوس ة بين الجنسين ،واتفقت أ ضاً مع دراسة )الكساس ة.(2011 ،
الن ُ
ُ
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توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو الدﻻلة  α ≤ 0.05بين متوسطات استجا ات

الم حوثين حول )ممارسة العاملين في حقل المعلومات ﻷخﻼﻗ ات المهنة ودورها في تعز ز
اﻷمن المعلوماتي( ُتعز إلى المؤهل العلمي.

جدول ) :(16.5نتائج اخت ار الت اين اﻷحاد للفروق بين متوسطات إجا ات الم حوثين على ممارسة العاملين
في حقل المعلومات ﻷخﻼق ات المهنة ودورها في تعزز اﻷمن المعلوماتي تعز لمتغير المؤهل العلمي

المحور

أخﻼﻗ ات
المهنة

المؤهل العلمي

العدد

دبلوم متوس فأقل

36

الوروس

ماجستير
د توراه

المجموع

اﻷمن

المعلوماتي

جم ع

المحاور

2

3.7280

36

247
173

3.4211

2

3.4286

ماجستير

173

3.5594

2

3.6532

ماجستير

36

المجموع

3.1944

247

دبلوم متوس فأقل

د توراه

3.5238

3.4031

36

الوروس

3.5066
3.5965

36

المجموع

3.6360

0.60848

173

دبلوم متوس فأقل

د توراه

الحسابي

المع ار

3.6055

36

الوروس

الوس

247

اﻻنحراف

3.6080
3.4285
3.5482

0.59009
0.55029
1.47025

ﻗ مة F

0.375

ﻗ مة

الدﻻلة

)(Sig.

0.771

النتيجة

ﻻ يوجد فروق

0.59129
0.59956
0.68278
0.48793
1.81827

1.668

0.175

ﻻ يوجد فروق

0.65814
0.58262
0.58686
0.51176
1.55726

0.674

0.569

ﻻ يوجد فروق

0.58225
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 -من النتائج الموضحة في جدول ) (16.5تبين أن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.المقابلة ﻻخت ار

الت اين اﻷحاد

أكبر من مستو

الدﻻلة  α ≤ 0.05لمجالي "أخﻼق ات المهنة واﻷمن

المعلوماتي" والمجاﻻت مجتمعة معاً ،و ذلك ُم ن استنتاج أنه ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة
إحصائ ة بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاﻻت والمجاﻻت مجتمعة معاً

ُتعز إلى المؤهل العلمي ،و عزو ال احث ذلك إلى أن أفراد الدراسة ،و غض النظر عن
مؤهﻼتهم العلم ة ،تتوفر لديهم المعرفة أهم ة أخﻼق ات المهنة الخاصة العاملين في حقل
المعلومات ،ما أنه تتوفر لديهم رؤ متشابهة حول دور أخﻼق ات المهنة في تعزز اﻷمن

المعلوماتي.

 -إضافة لما سب فإن غالب ة أفراد عينة الدراسة لديهم مؤهل علمي جامعي ) الوروس فأعلى(

وهو ما ُمثل نسبته ) (%85من أفراد العينة .وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة
) س سو.(2010 ،
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توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو الدﻻلة  α ≤ 0.05بين متوسطات استجا ات

الم حوثين حول )ممارسة العاملين في حقل المعلومات ﻷخﻼﻗ ات المهنة ودورها في تعز ز
اﻷمن المعلوماتي( ُتعز إلى عدد سنوات الخدمة.

جدول ) :(17.5نتائج اخت ار الت اين اﻷحاد للفروق بين متوسطات إجا ات الم حوثين على ممارسة العاملين
في حقل المعلومات ﻷخﻼق ات المهنة ودورها في تعزز اﻷمن المعلوماتي تعز لمتغير عدد سنوات الخدمة

المحور

أخﻼﻗ ات
المهنة

عدد سنوات الخدمة

العدد

أقل من  5سنوات

11

المعلوماتي

المحاور

3.5310

0.55582

من  5حتى أقل من  10سنوات

116

من  15سنة فأكثر

73

3.6295

من  10حتى أقل من  15سنة

47

3.6188

247

3.5965

من  5حتى أقل من  10سنوات

116

3.3922

من  15سنة فأكثر

73

3.4540

أقل من  5سنوات

من  10حتى أقل من  15سنة
المجموع

جم ع

الحسابي

المع ار

3.5729

المجموع

اﻷمن

الوس

11
47

3.2403
3.3891

247

3.4031

من  5حتى أقل من  10سنوات

116

3.5278

من  15سنة فأكثر

73

3.5856

أقل من  5سنوات

من  10حتى أقل من  15سنة
المجموع

11
47

247

اﻻنحراف

3.4583
3.5614
3.5482

0.60403
0.61048
0.57253

ﻗ مة F

0.202

ﻗ مة

الدﻻلة

)(Sig.

0.895

النتيجة

ﻻ يوجد فروق

0.59129
0.60632
0.71351
0.73053
0.51746

0.385

0.764

ﻻ يوجد فروق

0.65814
0.55592
0.60091
0.62348
0.5355

0.241

0.868

ﻻ يوجد فروق

0.58225
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الفصل الخامس
 -من النتائج الموضحة في جدول ) (17.5تبين أن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.المقابلة ﻻخت ار

الت اين اﻷحاد

أكبر من مستو

الدﻻلة  α ≤ 0.05لمجالي "أخﻼق ات المهنة واﻷمن

المعلوماتي" والمجاﻻت مجتمعة معاً ،و ذلك ُم ن استنتاج أنه ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة
إحصائ ة بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاﻻت والمجاﻻت مجتمعة معاً

ُتعز إلى عدد سنوات الخدمة ،و عزو ال احث ذلك إلى أن عدد سنوات الخدمة لم تؤثر على
ٍ
مستو أخﻼق ات المهنة ،فهذه الممارسة تكون على ٍ
متساو تقر اً لد أفراد العينة.
قدر
 -ﻻح ال احث أن ما يهتم ه أفراد العينة هو توفير وتحقي اﻷمن المعلوماتي المطلوب بناء

على المعرفة والخبرة المتوفرة لديهم ،ما أن استخدام اﻷنظمة المعلومات ة المعمول بها في الو ازرة

يتسم السهولة وﻻ حتاج إلى خبرة بيرة ،اﻷمر الذ

لم يجعل سنوات الخدمة محددًا ﻻختﻼف

آراء الم حوثين حول دور ممارسة أخﻼق ات المهنة في تعزز اﻷمن المعلوماتي في و ازرة
الداخل ة واﻷمن الوطني – الش المدني في قطاع غزة.
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الفصل الخامس
توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو الدﻻلة  α ≤ 0.05بين متوسطات استجا ات

الم حوثين حول )ممارسة العاملين في حقل المعلومات ﻷخﻼﻗ ات المهنة ودورها في تعز ز
المسمى الوظ في.
اﻷمن المعلوماتي( ُتعز إلى ُ

جدول ) :(18.5نتائج اخت ار الت اين اﻷحاد للفروق بين متوسطات إجا ات الم حوثين على ممارسة العاملين
المسمى الوظ في
في حقل المعلومات ﻷخﻼق ات المهنة ودورها في تعزز اﻷمن المعلوماتي تعز لمتغير ُ

المحور

أخﻼﻗ ات
المهنة

المسمى الوظ في
ُ

العدد

وظ فة إدارة فق

196

وظ فة فن ة فق

وظ فة إدارة وفن ة مع ًا

38

وظ فة إدارة فق

196

وظ فة إدارة وفن ة مع ًا

38

وظ فة إدارة فق

196

وظ فة إدارة وفن ة مع ًا

38

المجموع

اﻷمن

المعلوماتي

جم ع

المحاور

13

وظ فة فن ة فق
المجموع

وظ فة فن ة فق
المجموع

الوس

الحسابي

المع ار

3.6067

0.58598

3.7009
3.5080

247

3.5965

13

3.5220

3.4315
3.2162

247

3.4031

13

3.6562

247

اﻻنحراف

3.5629
3.4350
3.5482

0.70090
0.58573

ﻗ مة F

0.656

ﻗ مة

الدﻻلة

)(Sig.

0.520

النتيجة

ﻻ يوجد فروق

0.59129
0.64502
0.77118
0.67016

1.942

0.146

ﻻ يوجد فروق

0.65814
0.57257
0.69418
0.59288

1.004

0.368

ﻻ يوجد فروق

0.58225

160

الفصل الخامس
 -من النتائج الموضحة في جدول ) (18.5تبين أن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.المقابلة ﻻخت ار

الت اين اﻷحاد

أكبر من مستو

الدﻻلة  α ≤ 0.05لمجالي "أخﻼق ات المهنة واﻷمن

المعلوماتي" والمجاﻻت مجتمعة معاً ،و ذلك ُم ن استنتاج أنه ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة
إحصائ ة بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاﻻت والمجاﻻت مجتمعة معاً

المسمى الوظ في ،و عزو ال احث ذلك إلى أن أخﻼق ات المهنة ﻻ تُعد مع ا اًر في
ُتعز إلى ُ
بناء على الصﻼح ات
التفر بين أفراد العينة حسب ُ
المسمى الوظ في ،ولكن يتم التفر بينهم ً
المستخدمة في
المختلفة من خﻼل اﻷنظمة المعلومات ة ُ
الممنوحة لهم للوصول إلى المعلومات ُ
الو ازرة ،مع اﻹشارة إلى أن معظم أفراد العينة عملون في وظ فة إدارة بنس ة ) (%94.7من

نس ة أفراد العينة ،وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة )شلبي (2011 ،ودراسة
)الكساس ة.(2011 ،
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الفصل الخامس
توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو الدﻻلة  α ≤ 0.05بين متوسطات استجا ات

الم حوثين حول )ممارسة العاملين في حقل المعلومات ﻷخﻼﻗ ات المهنة ودورها في تعز ز
اﻷمن المعلوماتي( ُتعز إلى عدد الدورات الحاصل عليها الموظف في مجال الحاسوب.

جدول ) :(19.5نتائج اخت ار الت اين اﻷحاد للفروق بين متوسطات إجا ات الم حوثين على ممارسة العاملين
في حقل المعلومات ﻷخﻼق ات المهنة ودورها في تعزز اﻷمن المعلوماتي تعز لمتغير عدد الدورات الحاصل

المحور

عدد الدورات الحاصل
عليها في مجال
الحاسوب
ﻻ يوجد

أخﻼﻗ ات
المهنة

دورة واحدة
دورتان

الحسابي

11

3.6351

0.58806

46

3.7109

0.55618

33

ثﻼث دورات
خمس دورات فأكثر

85

ﻻ يوجد

11

المجموع

المعلوماتي

العدد

الوس

24

3.6509
3.6514
3.5351
3.4948

247

3.5965

دورة واحدة

33

3.4610

ثﻼث دورات

48

خمس دورات فأكثر

85

دورتان

أرع دورات
المجموع

اﻻنحراف
المع ار

48

أرع دورات

اﻷمن

عليها الموظف في مجال الحاسوب

46
24
247

3.4805
3.4736
3.4554
3.4970
3.2765
3.4031

ﻗ مة F

ﻗ مة

الدﻻلة

)(Sig.

النتيجة

0.54741
0.69409
0.40741

1.048

0.390

ﻻ يوجد فروق

0.60504
0.59129
0.46849
0.67812
0.60297
0.73180
0.60186

0.974

0.434

ﻻ يوجد فروق

0.66968
0.65814
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الفصل الخامس
المحور

عدد الدورات الحاصل
عليها في مجال
الحاسوب
ﻻ يوجد

جم ع

المحاور

العدد
11

3.5965

46

3.6515

0.54442

دورة واحدة
ثﻼث دورات

48

خمس دورات فأكثر

85

أرع دورات
المجموع

الحسابي

المع ار

0.54194

33

دورتان

الوس

اﻻنحراف

24
247

3.6034
3.6024
3.5256
3.4402
3.5482

ﻗ مة F

ﻗ مة

الدﻻلة

)(Sig.

النتيجة

0.54938
0.67478
0.41717

1.040

0.395

ﻻ يوجد فروق

0.60059
0.58225

 -من النتائج الموضحة في جدول ) (19.5تبين أن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.المقابلة ﻻخت ار

الت اين اﻷحاد

أكبر من مستو

الدﻻلة  α ≤ 0.05لمجالي "أخﻼق ات المهنة واﻷمن

المعلوماتي" والمجاﻻت مجتمعة معاً ،و ذلك ُم ن استنتاج أنه ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة
إحصائ ة بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاﻻت والمجاﻻت مجتمعة معاً
ُتعز إلى عدد الدورات الحاصل عليها الموظف في مجال الحاسوب ،وُفسر ال احث ذلك أن
المعرفة العامة غير المتخصصة في استخدام تقن ة المعلومات متوفرة لد معظم أفراد العينة

والمتمثلة بنس ة ) ،(%95.5ما أن اﻷنظمة المعلومات ة المعمول بها في الو ازرة قد اتسمت

ال ساطة وعدم التعقيد ،وهو ما س ﱠهل على أفراد العينة ممارسة أخﻼق ات المهنة الخاصة
العاملين في مجال المعلومات ،اﻷمر الذ سينع س إيجا اً على اﻷمن المعلوماتي.
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الفصل الخامس
توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو الدﻻلة  α ≤ 0.05بين متوسطات استجا ات

الم حوثين حول )ممارسة العاملين في حقل المعلومات ﻷخﻼﻗ ات المهنة ودورها في تعز ز
اﻷمن المعلوماتي( ُتعز إلى عدد الدورات الحاصل عليها الموظف في مجال أمن الحاسوب.

جدول ) :(20.5نتائج اخت ار الت اين اﻷحاد للفروق بين متوسطات إجا ات الم حوثين على ممارسة العاملين
في حقل المعلومات ﻷخﻼق ات المهنة ودورها في تعزز اﻷمن المعلوماتي تعز لمتغير عدد الدورات الحاصل

المحور

عدد الدورات الحاصل
عليها في مجال أمن
الحاسوب
ﻻ يوجد

أخﻼﻗ ات
المهنة

دورة واحدة
دورتان

الحسابي

106

3.5042

0.58642

36

3.6960

0.62598

61

ثﻼث دورات
خمس دورات فأكثر

16

ﻻ يوجد

106

المجموع

المعلوماتي

العدد

الوس

12

3.5656
3.8095
3.8172
3.7235

247

3.5965

دورة واحدة

61

3.2822

ثﻼث دورات

16

خمس دورات فأكثر

16

دورتان

أرع دورات
المجموع

اﻻنحراف
المع ار

16

أرع دورات

اﻷمن

عليها الموظف في مجال أمن الحاسوب

36
12
247

3.3619
3.5099
3.4866
3.4940
3.7455
3.4031

ﻗ مة F

ﻗ مة

الدﻻلة

)(Sig.

النتيجة

0.53788
0.9978

0.52057

1.674

0.141

ﻻ يوجد فروق

0.70994
0.59129
0.66198
0.65497
0.62227
0.71009
0.36225

1.671

0.142

ﻻ يوجد فروق

0.76040
0.65814
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الفصل الخامس
المحور

عدد الدورات الحاصل
عليها في مجال أمن
الحاسوب
ﻻ يوجد

106

3.4686

36

3.6495

0.60902

دورة واحدة
ثﻼث دورات

16

خمس دورات فأكثر

16

دورتان

أرع دورات
المجموع

الحسابي

المع ار

0.58089

61

جم ع

المحاور

العدد

الوس

اﻻنحراف

12
247

3.4948
3.7288
3.7364
3.7290
3.5482

ﻗ مة F

ﻗ مة

الدﻻلة

)(Sig.

النتيجة

0.53423
0.61181
0.46330

1.604

0.160

ﻻ يوجد فروق

0.69280
0.58225

 -من النتائج الموضحة في جدول ) (20.5تبين أن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.المقابلة ﻻخت ار

الت اين اﻷحاد

أكبر من مستو

الدﻻلة  α ≤ 0.05لمجالي "أخﻼق ات المهنة واﻷمن

المعلوماتي" والمجاﻻت مجتمعة معاً ،و ذلك ُم ن استنتاج أنه ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة
إحصائ ة بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاﻻت والمجاﻻت مجتمعة معاً

ُتعز إلى عدد الدورات الحاصل عليها الموظف في مجال أمن الحاسوب ،وذلك على الرغم من
ضعف ق مة الدﻻلة ) ،(Sig.حيث يتضح أن نس ة أفراد العينة غير الحاصلين على أ دورة
في مجال أمن الحاسوب ) (%43وهي النس ة الغال ة هنا.

 -عزو ال احث عدم وجود فروق بين أفراد العينة إلى أن الم حوثين تتوفر لديهم المعرفة

اﻷساس ة في مجال أمن الحاسوب دون الحصول على أ

دورات في المجال ،ما أن محتو

الدورات التي حصل عليها عض أفراد العينة قد ﻻ تكون لها عﻼقة م اشرة الممارسة اﻷخﻼق ة

للعاملين في حقل المعلومات ،ما أن عدم وضوح الس اسات واﻹجراءات المتﱠَعة في الو ازرة ان
عامﻼً مساعداً في عدم وجود فروق ،وأن اﻹجراءات المط قة انت تأتي بتوجيهات من الرئ س

الم اشر ﻷفراد العينة وعلى نحو شفهي غير م توب ،ف عمل أفراد العينة على تنفيذ المطلوب
ُ
ن
المتخصصة في مجال أمن
دو أن ون هناك دور للمعرفة ُ
الم تس ة من تلك الدورات ُ
المعلومات.
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الفصل الخامس
توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو الدﻻلة  α ≤ 0.05بين متوسطات استجا ات

الم حوثين حول )ممارسة العاملين في حقل المعلومات ﻷخﻼﻗ ات المهنة ودورها في تعز ز
اﻷمن المعلوماتي( ُتعز إلى ف ة التعامل المعلومات.

جدول ) :(21.5نتائج اخت ار الت اين اﻷحاد للفروق بين متوسطات إجا ات الم حوثين

على ممارسة العاملين في حقل المعلومات ﻷخﻼق ات المهنة ودورها في تعزز اﻷمن المعلوماتي
تعز لمتغير ف ة التعامل المعلومات

المحور

أخﻼﻗ ات
المهنة

ف ة التعامل المعلومات
ورق اً فق

إلكترون ًا فق

المعلوماتي

جم ع

المحاور

35
10

الحسابي

المع ار

3.5413

0.54493

3.4957

ورق اً ٕوالكترون اً مع ًا

202

3.6111

ورق اً فق

35

3.5347

المجموع

اﻷمن

العدد

الوس

إلكترون ًا فق

247
10

3.5965
3.3429

ورق اً ٕوالكترون اً مع ًا

202

3.3833

ورق ًا فق

35

3.5397

المجموع

إلكترون ًا فق

ورق اً ٕوالكترون اً مع ًا
المجموع

247
10

202
247

اﻻنحراف

3.4031
3.4575
3.5541
3.5482

0.59463
0.60049

ﻗ مة F

0.357

ﻗ مة

الدﻻلة

)(Sig.

0.700

النتيجة

ﻻ يوجد فروق

0.59129
0.50161
0.80093
0.67472

0.832

0.437

ﻻ يوجد فروق

0.65814
0.51682
0.63440
0.59266

0.135

0.874

ﻻ يوجد فروق

0.58225
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الفصل الخامس
 -من النتائج الموضحة في جدول ) (21.5تبين أن الق مة اﻻحتمال ة ) (Sig.المقابلة ﻻخت ار

الت اين اﻷحاد

أكبر من مستو

الدﻻلة  α ≤ 0.05لمجالي "أخﻼق ات المهنة واﻷمن

المعلوماتي" والمجاﻻت مجتمعة معاً ،و ذلك ُم ن استنتاج أنه ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة
إحصائ ة بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاﻻت والمجاﻻت مجتمعة معاً
ُتعز إلى ف ة التعامل المعلومات.

 -عزو ال احث ذلك إلى أن معظم أفراد العينة بنس ة ) (%81.7من النس ة اﻹجمال ة

للم حوثين يتعاملون المعلومات )ورق ًا ٕوالكترون اً( ،حيث ستكون الممارسة العمل ة ﻷخﻼق ات
المهنة في هذا المجال متوافقة ،ﻷن ظروف العمل واﻹجراءات التي يت عونها ستكون واحدة وذلك

من خﻼل توجيهات الرئ س الم اشر.

 -و ؤ د ال احث على أهم ة التعامل مع المعلومات بنوعيها ،حيث ﻻ م ن اﻻستغناء عن

العمل أحدهما في الو ازرة حتى تارخ إعداد هذه الدراسة ،مع التأكيد على حساس ة المعلومات
وسرتها في الحالتين ،في الوقت الذ

اﻷمر الذ

تسعى ف ه الو ازرة نحو رفع مستو التحول اﻹلكتروني،

فرض استخدام نوعي المعلومات )الورقي واﻹلكتروني(.

ختاماً ،استعرض ال احث في هذا الفصل التحليل اﻹحصائي للب انات استخدام برنامج

التحليل اﻹحصائي  ،SPSSحيث تم تحليل عينة الدراسة وف
العاملين في حقل المعلومات )الورقي واﻹلكتروني( من ذو

المعلومات العامة للموظفين

المناصب اﻹشراف ة في و ازرة

الداخل ة واﻷمن الوطني – الش المدني قطاع غزة ،ما قام ال احث بتحليل فقرات أداة الدراسة

)اﻻست انة( ،اﻹضافة إلى اﻹجا ة عن تساؤﻻت الدراسة ،ذلك اخت ار فرض ات الدراسة
النتائج الواقع الموجود في الو ازرة،

ٕواث اتها ،وقد قام ال احث التعلي على النتائج ،وحاول ر
ص َل ال احث إلى أن نس ة
ما ر نتائج التحليل اﻹحصائي بنتائج الدراسات السا قة .وتََو ﱠ
ممارسة أخﻼق ات مهنة المعلومات في الو ازرة جاءت بنس ة بيرة ) ،(%71.93وأن مستو
طﱠب في الو ازرة جاء بنس ة بيرة أ ضاً ).(%68.06
الم َ
اﻷمن المعلوماتي ُ

في الفصل التالي واﻷخير للدراسة ،سيتم عرض أهم النتائج التي توصل إليها ال احث

في هذه الدراسة من خﻼل التحليل اﻹحصائي للب انات التي تم الحصول عليها بواسطة أداة

الدراسة )اﻻست انة( ،ذلك س عرض ال احث عض التوص ات والمقترحات التي م ن اﻻستفادة

منها مستق ﻼً ،واقتراح عض الدراسات التي ُم ن أن تُثر هذا الموضوع.
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الفصل السادس

 1.6نتائج الدراسة.

النتائج والتوص ات

 2.6توص ات الدراسة.

المقترحة.
 3.6الدراسات ُ

النتائج والتوص ات

الفصل السادس /النتائج والتوص ات

مقدمة:

تناول ال احث في هذا الفصل تلخ صاً لنتائج الدراسة في ضوء ما خلُصت إل ه نتائج
التحليل اﻹحصائي والتي تم رطها مع نتائج عض الدراسات السا قة ،وقد تم ذ رها في الفصل

الساب  ،ما أوضح هذا الفصل إجا ات أسئلة الدراسة املة ،إضافة لعرض نتائج فرض ات

الدراسة ،وصوﻻً إلى وضع توص ات تساعد على رفع مستو

ممارسة العاملين في حقل

المعلومات ﻷخﻼق ات المهنة في و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني ،من أجل تحقي اﻷهداف التي
ُوضعت لهذه الدراسة .وفي ختام الفصل تم اقتراح عض الد ارسات التي م ن تنفيذها استنادًا
على الدراسة الحال ة.

 1.6نتائج الدراسة:

من خﻼل تحليل الجوانب النظرة والعمل ة للدراسة ،والتي تم عرضها على ش ل تساؤﻻت
وفرض ات متعلقة عدة متغيرات ،تم التوصل إلى عض النتائج ،وس عمل ال احث على عرضها

تال اً:

أوﻻً /النتائج الخاصة مجاﻻت الدراسة:

أ -النتائج المتعلقة بواقع أخﻼق ات المهنة:

أظهرت الدراسة توفر واقع أخﻼق ات المهنة لد العاملين في حقل المعلومات في و ازرة الداخل ة
واﻷمن الوطني – الش المدني قطاع غزة بنس ة بيرة تُقدر بـِ ) ،(%71.93حيث ينبث عن
هذه اﻷخﻼق ات ثﻼثة مجاﻻت )حما ة البرمج ات ،الكشف عن المعلومات ،والملك ة الف رة(
على النحو التالي:

 -1حما ة البرمج ات:

أظهرت الدراسة توفر إجراءات حما ة البرمج ات ﻷخﻼق ات المهنة للعاملين في حقل
المدني في قطاع غزة بنس ة بيرة

المعلومات بو ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني – الش
تُقدر ب ـِ ) ،(%74.31و رجع ذلك إلى حرص الموظفين على اﻻلتزام اﻹجراءات

المطلو ة منهم لحما ة البرمج ات ،و اﻻطﻼع على ش ل رقم ) (1.6نجد أن تلك

اﻹجراءات تمتعت المواصفات التال ة:
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 (1يوجد في

المؤسسة فر

 (2تتوفر لد

معرفة اف ة

 (3أعمل جاهداً  (4تحرص اﻹدارة  (5أحرص على
على تطو ر

على توع ة

ظم أساليب حما ة قدراتي في حما ة القائمين على
مختص أمن ُن ُ
البرمج ات حما ة البرمج ات
البرمج ات
المعلومات

من خﻼل اﻷنشطة
المختلفة

 (6أتعاون مع

اﻹلمام الس اسات الزمﻼء ف ما يتعل

 (7أمتنع عن

الق ام أ نشا

 (8أتفاد إقامة  (9يتوفر برنامج

عﻼقات وث قة مع مضاد للفيروسات

النافذة في حما ة حما ة البرمج ات من شأنه أن يؤد

جهات خارج ة

على اﻷجهزة

أو محتمل في

ق اررات المؤسسة

دور

البرمج ات

مهن ة وموضوع ة إلى نشوء تضارب تعتمد مصالحها الخاصة العمل

 (10آخذ

اﻻحت اطات

الﻼزمة عند
التعامل مع

حق قي أو ظاهر ش ل أساسي على و تم تحديثه ش ل مرفقات البرد
البرمج ات

المبن ة على نظام
المعلومات

 (11أحرص شدة
على عدم إعادة
إرسال الرسائل

الواردة والتي قد
تحتو على

اﻹلكتروني الوارد مرفقات ضارة

ش ل ) :(1.6رسم ب اني يوضح نتائج فقرات مجال حما ة البرمج ات
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 يوجد حرص شديد لد الموظفين على عدم إرسال الرسائل الواردة والتي قد تحتو
على مرفقات ضارة ) (Spywareبنس ة بيرة جداً تُقدر بــِ ).(%81

 متنع الموظفون عن الق ام أ نشا من شأنه أن يؤد إلى نشوء تضارب حق قي
أو ظاهر أو محتمل في البرمج ات بنس ة بيرة تُقدر بــِ ).(%80.8
 يتفاد

الموظفون إقامة عﻼقات وث قة مع جهات خارج ة تعتمد مصالحها ش ل

أساسي على ق اررات المؤسسة المبن ة على نظام المعلومات بنس ة بيرة تُقدر
بــِ ).(%80.4

 يتوفر برنامج مضاد للفيروسات على اﻷجهزة الخاصة العمل ،و تم تحديثه ش ل
دور بنس ة بيرة تُقدر بــِ ).(%77.8

 أخذ الموظفون اﻻحت اطات الﻼزمة عند التعامل مع مرفقات البرد اﻹلكتروني
) (E-Mailالوارد بنس ة بيرة تُقدر بــِ ).(%77.2
 يتعاون الموظفون مع زمﻼئهم ف ما يتعل
بنس ة بيرة تُقدر بــِ ).(%75.4
 يوجد في المؤسسة فر
بــِ ).(%74.2

حما ة البرمج ات مهن ة وموضوع ة

ظم المعلومات بنس ة
مختص أمن ُن ُ

بيرة تُقدر

 عمل الموظفون جاهدين على تطو ر قدراتهم في حما ة البرمج ات بنس ة بيرة
تُقدر بــِ ).(%72.6
 حرص الموظفون على اﻹلمام الس اسات النافذة في حما ة البرمج ات بدرجة بيرة
تُقدر بــِ ).(%70.8
 تحرص اﻹدارة على توع ة القائمين على حما ة البرمج ات من خﻼل اﻷنشطة

المختلفة مثل )النشرات – الدورات – ورش العمل( بدرجة متوسطة تُقدر
بــِ ).(%63.8

 تتوفر لد الموظفين معرفة اف ة أساليب حما ة البرمج ات بدرجة متوسطة تُقدر
بــِ ).(%63.2

 يوجد ضعف واضح في دور اﻹدارة نحو الموظفين في مجال توعيتهم بوسائل
المستخدمة في الو ازرة ،في ظل وجود
وآل ات ٕواجراءات حما ة البرمج ات المختلفة ُ
ِ
ﻻتّ اع اﻹجراءات المناس ة في حما ة البرمج ات.
اﻻستعداد الواضح للموظفين َ
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 -2الكشف عن المعلومات:

أظهرت الدراسة توفر إجراءات الكشف عن المعلومات ﻷخﻼق ات المهنة للعاملين في

حقل المعلومات بو ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني – الش المدني قطاع غزة بنس ة بيرة
تُقدر ب ـِ ) ،(%75.92و رجع ذلك إلى ات اع الموظفين التوجيهات الصادرة عن اﻹدارة،
و اﻻطﻼع على ش ل رقم ) (2.6نجد أن تلك اﻹجراءات تمتعت المواصفات التال ة:
 يتقيد الموظفون بتنفيذ توجيهات اﻹدارة وتعل ماتهم وف
الكشف عن المعلومات بدرجة بيرة جداً تُقدر بـ ـِ ).(%86

التسلسل اﻹدار في

 سعى الموظفون جاهدين نحو تطبي معايير سرة المعلومات داخل المؤسسة
بدرجة بيرة جداً تُقدر بــِ ).(%84.2
 يوجد حرص شديد لد إدارة المؤسسة على عدم إفشاء المعلومات والوثائ
والمستندات الرسم ة لﻶخرن بدرجة بيرة جداً تُقدر بــِ ).(%84.2

 قوم الموظفون اﻹفصاح ش ل امل ودقي عن المعلومات الرسم ة التي
تستوجب اﻹفصاح عنها ح م الوظ فة بدرجة بيرة تُقدر بــِ ).(%79
 يتم إ ﻼغ الموظفين في المؤسسة المعلومات التي يتوجب الكشف عنها ٌل
ف ما يخص عمله بدرجة بيرة تُقدر بــِ ).(%76.4
 توجد آل ة واضحة للحفا على وسائل التخزن التي تحتو على المعلومات
السرة اﻹلكترون ة بدرجة بيرة تُقدر بــِ ).(%75.4
 يلتزم العاملون في المؤسسة اﻻمتناع عن اﻹدﻻء أ

تعلي

أو تصرح أو

مداخلة تتعل مواض ع ما زالت قيد الدراسة بدرجة بيرة تُقدر بــِ ).(%75.2
 توجد آل ة واضحة للحفا على وسائل التخزن التي تحتو على المعلومات
السرة الورق ة بدرجة بيرة تُقدر بــِ ).(%74.8

ط ُرق آمنة للتخلص من المعلومات السرة الورق ة بدرجة بيرة تُقدر
 توجد ُ
بــِ ).(%74
ط ُرق آمنة للتخلص من المعلومات السرة اﻹلكترون ة بدرجة بيرة تُقدر
 توجد ُ
بــِ ).(%70.4

 تتوفر لد الموظفين معرفة تامة معايير اﻹفصاح عن المعلومات بدرجة بيرة
تُقدر بــِ ).(%70.2
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ط ُرق
 (1يوجد
ط ُرق  (13توجد ُ
 (2تتوفر لد ﱠ  (3أتقيد بتنفيذ  (4أسعى جاهداً  (5يتم إ ﻼغ  (6يوجد حرص  (7يلتزم  (8يتم اﻹفصاح  (9توجد توع ة  (10توجد آل ة  (11توجد آل ة  (12توجد ُ
ش ل امل مستمرة من قبل واضحة للحفا واضحة للحفا آمنة للتخلص آمنة للتخلص
الموظفين في شديد لد إدارة العاملون في
تصنيف واضح معرفة تامة توجيهات اﻹدارة نحو تطبي
لدرجات سرة

المعلومات في
المؤسسة

معايير

وتعل ماتهم وف

معايير سرة

المؤسسة

اﻹفصاح عن التسلسل اﻹدار المعلومات داخل المعلومات التي
المعلومات

في الكشف عن
المعلومات

المؤسسة

يتوجب الكشف
عنها ٌل ف ما
يخص عمله

المؤسسة على

المؤسسة

والوثائ

تعلي أو تصرح

عدم إفشاء
المعلومات

والمستندات

الرسم ة لﻶخر ن

اﻻمتناع عن
اﻹدﻻء أ

أو مداخلة تتعل
مواض ع ما

زالت قيد الد ارسة

ودقي عن

اﻹدارة المختصة على وسائل

تستوجب

المعلومات

المعلومات

للموظفين في

الرسم ة التي إجراءات اﻷمان

اﻹفصاح عنها
ح م الوظ فة

المت عة في
ُ
المؤسسة

على وسائل

التخزن التي

التخزن التي

السرة الورق ة

السرة

تحتو على

تحتو على
المعلومات

من المعلومات من المعلومات
السرة الورق ة

السرة

اﻹلكترون ة

اﻹلكترون ة

ش ل ) :(2.6رسم ب اني يوضح نتائج فقرات مجال الكشف عن المعلومات
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 يوجد تصنيف واضح لدرجات سرة المعلومات في المؤسسة بدرجة بيرة تُقدر
بــِ ).(%68.8

 توجد توع ة مستمرة من قبل اﻹدارة المختصة للموظفين في إجراءات اﻷمان
المت عة في المؤسسة بدرجة بيرة تُقدر بــِ ).(%68.4
ُ

 -3الملك ة الف ر ة:

أظهرت الدراسة توفر الممارسات العمل ة الخاصة الملك ة الف رة ﻷخﻼق ات المهنة

للعاملين في حقل المعلومات بو ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني – الش المدني قطاع غزة
بنس ة متوسطة تُقدر بـِ ) ،(%65.56و رجع ذلك إلى عدم وجود وعي ٍ
اف لد
الموظفين حقوق الملك ة الف رة ،و اﻻطﻼع على ش ل رقم ) (3.6نجد أن تلك

اﻹجراءات تمتعت المواصفات التال ة:
 يوجد احترام من ِقبل المؤسسة لحقوق الملك ة الخاصة الجهات المختلفة ذات
الصلة معها بدرجة بيرة تُقدر بــِ ).(%70.6
 حصل الموظفون على الموافقات والتفو ض الﻼزم وفقاً للس اسات النافذة ذات
العﻼقة وذلك حفاظاً على الملك ة الف رة بدرجة بيرة تُقدر بــِ ).(%68.4
 يوجد وعي ٍ
اف لد
بــِ ).(%66.2

الموظفين حقوق الملك ة الف رة بدرجة متوسطة تُقدر

 توجد رقا ة فعالة من ِقبل اﻹدارة للمحافظة على جهود اﻵخرن بدرجة متوسطة
تُقدر بــِ ).(%64.2
 تتخذ إدارة المؤسسة إجراءات قانون ة صارمة ح منته ي الملك ة الف رة بدرجة
متوسطة تُقدر بــِ ).(%63
 تتوفر ظروف عمل جيدة وآمنة تضمن عدم ممارسة أ
متوسطة تُقدر بــِ ).(%61

انتهاك ف ر بدرجة

 بيئة العمل في هذا المجال ﻻ تتوفر فيها الظروف المناس ة التي تضمن أﻻ

حدث أ انتهاك للملك ة الف رة ،لعدم وجود س اس ات واضحة تُحدد معالم
اﻹجراءات التي يجب على الموظف ات اعها ،في سبيل تحقي الحما ة المطلو ة

للمعلومات التي تكون متاحة لد الموظفين ل حسب اختصاصه ،ما أن هناك

ضعفاً في عمل ة الرقا ة ومتا عة المقصرن في الحفا
ُ
وحمايتها ،إضافة لعدم اتخاذ أ

إجراء قانوني ح

على الملك ة الف رة

من ينتهك تلك الملك ة.
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 (1يوجد وعي افي

 (2توجد رقا ة فعالة  (3يتم اتخاذ إجراءات  (4تتوفر ظروف عمل  (5يوجد احترام من ِقبل  (6يتم الحصول على

لد الموظفين حقوق للمحافظة على جهود
الملك ة الف رة

اﻵخرن

قانون ة صارمة ح

جيدة وآمنة تضمن عدم المؤسسة لحقوق الملك ة الموافقات والتفو ض

منته ي الملك ة الف رة ممارسة أ انتهاك
فر

الخاصة الجهات

المختلفة ذات الصلة
معها

الﻼزم وفقاً للس اسات
النافذة ذات العﻼقة
وذلك حفاظاً على
الملك ة الف رة

ش ل ) :(3.6رسم ب اني يوضح نتائج فقرات مجال الملك ة الف رة
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ب -النتائج المتعلقة بواقع اﻷمن المعلوماتي:

أظهرت الدراسة توفر إجراءات اﻷمن المعلوماتي بو ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني – الش
المدني في قطاع غزة بنس ة بيرة تُقدر ب ـِ ) ،(%68.06و رجع ذلك إلى سعي الموظفين نحو

المط قة في جانب حما ة المعلومات المتوفرة في المؤسسة ،و اﻻطﻼع على
معرفة الس اسات ُ
ش ل رقم ) (4.6نجد أن تلك اﻻجراءات تمتعت المواصفات التال ة:


المط قة عند تنفيذهم ﻷ
سعى الموظفون جاهدين لمعرفة الس اسات ُ
ون عملهم أخﻼق اً بدرجة بيرة تُقدر بــِ ).(%83.8

إجراء حتى

ن
المت عة في
 شعر الموظفو الذنب في حال تجاوزهم ﻹحد إجراءات اﻷمان ُ
المؤسسة على الرغم من عدم معرفتهم بتلك اﻹجراءات بدرجة بيرة تُقدر
بــِ ).(%81.2
 يوجد دعم ومساندة من اﻹدارة العل ا لتطبي
 Softwareبدرجة بيرة تُقدر بــِ ).(%74.6

 يوجد دعم ومساندة من اﻹدارة العل ا لتطبي
 Hardwareبدرجة بيرة تُقدر بــِ ).(%74.2
 توجد ص انة دورة لم ونات النظام تحس اً ﻷ
تُقدر بــِ ).(%70.4
 توجد س اسة واضحة في
بيرة تُقدر بــِ ).(%69.8
 توجد د ار ة
بــِ ).(%69.4

اف ة لد

س اسة وسائل الحما ة البرمج ة
س اسة وسائل الحما ة الماد ة

خلل ماد

أو برمجي بدرجة بيرة

ف ة التعامل مع المعلومات للحفا

المسؤولين

على أمنها بدرجة

اﻷمن المعلوماتي بدرجة

بيرة تُقدر

 توجد مراجعة دورة ﻹجراءات اﻷمان المت عة في حما ة م ونات النظام الماد ة
والبرمج ة ) (Hardware & Softwareبدرجة متوسطة تُقدر بــِ ).(%67.6
 تُستخدم برامج الجدران النارة ) (Firewallsفي منع محاوﻻت اﻻختراق للنظام
بدرجة متوسطة تُقدر بــِ ).(%65.6

 يتم استخدام أحدث اﻷجهزة والتقن ات للحفا على أمن المعلومات بدرجة متوسطة
تُقدر بــِ ).(%64.4
 ستعان بخبراء متخصصين من خارج المؤسسة لتقد م اﻻستشارات والتدرب الﻼزم
في الحفا على أمن المعلومات بدرجة متوسطة تُقدر بــِ ).(%63.4
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 (1يوجد دعم  (2يوجد دعم  (3توجد د ار ة  (4ستعان
ومساندة من

ومساندة من

اﻹدارة العل ا

اﻹدارة العل ا

الماد ة

البرمج ة

لتطبي س اسة لتطبي س اسة

اف ة لد

المسئولين
اﻷمن

بخبراء

متخصصين
من خارج

وسائل الحما ة وسائل الحما ة المعلوماتي المؤسسة لتقد م
اﻻستشارات

والتدرب الﻼزم

 (5توجد

س اسة واضحة
في ف ة

التعامل مع
المعلومات

للحفا على
أمنها

 (6تتوفر

 (7تتوفر

 (8تستخدم

الخاصة

من أ تسلل

محاوﻻت

 (9توجد

 (10يتم تنفيذ

 (11توجد

 (12يتم

 (13تشعر

 (14أسعى

الكاشفات وسائل مصادقة برامج الجدران مراجعة دورة مناورات دورة ص انة دورة استخدام أحدث الذنب في حال جاهداً لمعرفة
الس اسات
لق اس مد لم ونات النظام اﻷجهزة تجاوزك ﻹحد
البيولوج ة لحما ة النظام النارة في منع ﻹجراءات

الدخول لنظام
المعلومات

لﻸشخاص

المصرح لهم

استخدام

ال طاقات

الممغنطة

اﻷمان المت عة اﻻستعداد نحو تحس اً ﻷ

اﻻختراق للنظام في حما ة

م ونات النظام
الماد ة

والبرمج ة

صد أ

محاولة

ﻻختراق نظام
المعلومات

ش ل ) :(4.6رسم ب اني يوضح نتائج فقرات محور اﻷمن المعلوماتي

والتقن ات

المط قة عند
إجراءات اﻷمان ُ

المت عة في
خلل ماد أو للحفا على
ُ
برمجي أمن المعلومات المؤسسة مع
اﻹلكترون ة

عدم معرفتك

بتلك اﻹجراءات

تنفيذ ﻷ

إجراء حتى

ون عملي
أخﻼقي
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 يتم تنفيذ مناورات دورة لق اس مد اﻻستعداد نحو صد أ
المعلومات بدرجة متوسطة تُقدر بــِ ).(%61.4
 تتوفر وسائل مصادقة لحما ة النظام من أ
بدرجة متوسطة تُقدر بــِ ).(%56.4

محاولة ﻻختراق نظام

تسلل استخدام ال طاقات الممغنطة

 تتوفر الكاشفات البيولوج ة مثل ) صمة العين ،أو صمة اﻹص ع ،أو صمة
الصوت( الخاصة الدخول لنظام المعلومات لﻸشخاص المصرح لهم بدرجة قليلة
تُقدر بــِ ).(%50.8

المختلفة داخل
 يتوفر دعم ومساندة من اﻹدارة العل ا نحو تطبي س اسات الحما ة ُ
الو ازرة على الرغم من عدم وجود س اسة واضحة ُمعلنة في هذ الجانب .من جهة
أخر  ،هناك ضعف واضح في استخدام أحدث اﻷجهزة والتقن ات الﻼزمة للحفا

المختصة في توفير وسائل
على أمن المعلومات ،ما أن هناك
اً
قصور عند اﻹدارة ُ
المفترض اﻷخذ بها ،تنفيذ عمل ات الفحص
الحما ة المختلفة .من وسائل الحما ة ُ
الدورة لﻸنظمة ،واﻻستعانة بخبراء مختصين للتأكد من عدم وجود مخاطر محتملة
المختلفة.
في اﻷنظمة المعلومات ة ُ
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ثان اً /النتائج الخاصة فرض ات الدراسة:

 -1توجد عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة  α ≤ 0.05بين ممارسة
العاملين في حقل المعلومات ﻷخﻼق ات المهنة وتعزز اﻷمن المعلوماتي.

 -2توجد عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة  α ≤ 0.05بين حما ة
البرمج ات وتعزز اﻷمن المعلوماتي.

 -3توجد عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة  α ≤ 0.05بين الكشف عن
المعلومات وتعزز اﻷمن المعلوماتي.

 -4توجد عﻼقة ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة  α ≤ 0.05بين الملك ة
الف رة وتعزز اﻷمن المعلوماتي.

 -5يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائ ة عند مستو  α ≤ 0.05ﻷخﻼق ات المهنة لد
العاملين في حقل المعلومات على اﻷمن المعلوماتي.

 -6ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة  α ≤ 0.05بين متوسطات

استجا ات الم حوثين حول متغيرات الدراسة )أخﻼق ات المهنة واﻷمن المعلوماتي(
تُعز لـِ )الجنس – المؤهل العلمي – عدد سنوات الخدمة – المسمى الوظ في –
عدد الدورات الحاصل عليها الموظف في مجال الحاسوب – عدد الدوارات

الحاصل عليها الموظف في مجال أمن الحاسوب – ومجال العمل المعلوماتي(.

 ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة  α ≤ 0.05بين
متوسطات استجا ات الم حوثين حول ممارسة العاملين في حقل المعلومات
ﻷخﻼق ات المهنة ودورها في تعزز اﻷمن المعلوماتي تُعز إلى الجنس.

 ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة  α ≤ 0.05بين
متوسطات استجا ات الم حوثين حول ممارسة العاملين في حقل المعلومات
ﻷخﻼق ات المهنة ودورها في تعزز اﻷمن المعلوماتي تُعز إلى المؤهل
العلمي.

 ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة  α ≤ 0.05بين
متوسطات استجا ات الم حوثين حول ممارسة العاملين في حقل المعلومات
ﻷخﻼق ات المهنة ودورها في تعزز اﻷمن المعلوماتي تُعز إلى عدد
سنوات الخدمة.
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 ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة  α ≤ 0.05بين
متوسطات استجا ات الم حوثين حول ممارسة العاملين في حقل المعلومات
المسمى
ﻷخﻼق ات المهنة ودورها في تعزز اﻷمن المعلوماتي تُعز إلى ُ
الوظ في.

 ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة  α ≤ 0.05بين
متوسطات استجا ات الم حوثين حول ممارسة العاملين في حقل المعلومات
ﻷخﻼق ات المهنة ودورها في تعزز اﻷمن المعلوماتي تُعز إلى عدد
الدورات الحاصل عليها الم حوث في مجال الحاسوب.

 ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة  α ≤ 0.05بين
متوسطات استجا ات الم حوثين حول ممارسة العاملين في حقل المعلومات
ﻷخﻼق ات المهنة ودورها في تعزز اﻷمن المعلوماتي تُعز إلى عدد
الدورات الحاصل عليها الم حوث في مجال أمن الحاسوب.

 ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو دﻻلة  α ≤ 0.05بين
متوسطات استجا ات الم حوثين حول ممارسة العاملين في حقل المعلومات
ﻷخﻼق ات المهنة ودورها في تعزز اﻷمن المعلوماتي تُعز إلى مجال
العمل المعلوماتي.
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 2.6توص ات الدراسة:
التالي:

قام ال احث بإعداد توص ات الدراسة لعدة جهات ل حسب اختصاصه على النحو

أوﻻً /المجلس التشر عي الفلسطيني:

َ .1سن وتطبي التشرعات القانون ة الﻼزمة ،التي توفر البيئة والحاضنة المناس ة لحما ة
لسن التشرعات التي تُ َج ِّرم من
اﻷنظمة المعلومات ة التي يتم العمل عليها ،إضافة َ
ُيخالف تلك القوانين ومرتكبي تلك الجرائم ،وذلك لمواجهة الجرائم المعلومات ة.

ثان اً /الح ومة الفلسطين ة:

 .1استحداث مناهج دراس ة من ضمن مناهج التعل م العام مراحله المختلفة والتعل م
الجامعي ،تختص بتعل م أخﻼق ات استخدام التقن ات الحديثة والتعامل مع المعلومات

طب في دول اﻹمارات العر ة المتحدة(.
ش ل خاص ) النموذج ال ُم َ
 .2إنشاء سحا ة تخزن إلكترون ة ) (Cloud Storageوتأمينها ،حيث تكون ُمشفرة
وتضم جم ع الب انات الح وم ة الموجودة في قواعد ب انات المؤسسات الح وم ة،
ووضع س اسة حما ة موحدة لهذه السحا ة اﻹلكترون ة.

 .3ضرورة تبني الح ومة للهاكرز اﻷخﻼقيين ) (Ethical Hackersحتى ﻻ يتحولوا إلى
مجرمين إلكترونيين ،وتوظيف مهاراتهم وقدراتهم ما يخدم اﻷمن المعلوماتي ،من

ظم المعلومات ة المستخدمة.
الن ُ
خﻼل اكتشاف الثغرات اﻷمن ة التي ُم ن أن تظهر في ُ
 .4توطين أخﻼق ات العمل من خﻼل )التقدير( و)الم افآت( ،وقد أثبتت هذه الطرقة
جدواها في زادة طاقة العاملين وحماسهم ،وزادة مستو

اﻹنتاج ة ونس ة وﻻء

الموظفين ،وهما حققان حاجة إنسان ة راسخة في الوجدان ،أهم وأعم أث اًر من بنود
التعاقد الوظ في ،ﻷنها تتعامل مع محفزات ذات ة موجودة في ِ
الفطرة ال شرة.

ثالثاً /وزارة الداخل ة واﻷمن الوطني:
 .1اﻻهتمام العنصر ال شر

اعت اره الر يزة اﻷساس ة في ممارسة أخﻼق ات المهنة

الخاصة المعلومات ،واﻻهتمام بإعداد وتنفيذ البرامج التدرب ة المختلفة ،وورشات
العمل ،والمحاضرات ،والنشرات التوعو ة الدورة المتخصصة في مجال اﻷمن
المعلوماتي.
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 .2ضرورة وضع مدونة لقواعد السلوك الخاص أخﻼق ات المهنة )،(Code of Ethics
طﻼع جم ع للعاملين في حقل المعلومات عليها ٕوالزامهم على العمل بها.
وا ِّ
 .3ضرورة إعداد مدونة خاصة الس اسات العامة لﻸمن المعلوماتي ،وتعم مها على

الموظفين وتطب قها ،حيث تكون هذه المدونة المرجع القانوني عند تنفيذ الموظف

لمهامه الوظ ف ة والمسؤول ات المطلو ة منه ،حيث تحتو على المسائل التال ة/

أ -تصنيف المعلومات من حيث توفرها ومعاييرها وسرتها ،وصﻼح ات ل
موظف في التعامل معها واﻹفصاح عنها.

ب -آل ات التعامل مع البرمج ات المطورة داخل اً ،وحقوق الوصول إليها
واستخدامها ،ومسائل حما ة البرمج ات التقن ة والقانون ة.

ت -المسائل المتصلة بوسائ

التخزن والحف

خارج النظام ،من حيث تحديد

وسائ التخزن المستخدمة ،وتبو بها وحفظها والوصول إليها وت ادلها ٕواتﻼفها.

النسخ اﻻحت اط ة
ث -عمل ات النسخ اﻻحت اط ة للب انات ،من حيث وقت عمل ُ
وتخزنها و ف ة استخدامها وتوث قها وتشفيرها إذا انت تتطلب ذلك.

 .4تفعيل عمل ة الرقا ة والمتا عة على الموظفين في أثناء أدائهم لمسؤول اتهم الوظ ف ة
المناطة بهم ،وذلك لضمان الحفا على أسرار المؤسسة ،وحما ة المعلومات الخاصة
المؤسسات والجهات ذات العﻼقة الو ازرة.

 .5ضرورة استخدام وسائل الحما ة الخاصة الولوج لﻸنظمة الخاصة الو ازرة مثل
استخدام الكاشفات البيولوج ة ) صمة العين ،صمة اﻷص ع( ،مع ضرورة توفير
وسائل مصادقة لضمان عدم دخول أشخاص غير ُمصرح لهم استخدامها.

 .6استخدام تقن ة ) ،(Cyber Rangeوذلك لق اس مد جهوزة الو ازرة لصد أ محاولة

اختراق لﻸنظمة .حيث تُعد هذه التقن ة أحد اﻵل ات الجديدة التي تستهدف تعظ م
اﻷمن اﻹلكتروني ،من خﻼل خل بيئة حق ق ة تُحاكي الش ات الحيو ة ،حيث يتم فيها

محاكاة الش ة التقليد ة تماماً سواء من خﻼل البرمج ات أو الم ونات الماد ة ،ما
يتم فيها أ ضاً اﻻستعانة أدوات اختراق مثل الفيروسات والبرامج الضارة.

 .7استخدام الجدران النارة ) (Firewallsبنوعيها البرمجي ) (Softwareوالماد

المختلفة )& ،Server ،Gateway ،Desktop
) ،(Hardwareعلى المستو ات ُ
 (Applicationsوذلك للحما ة من البرمج ات الخبيثة ) (Spywareوالهجمات

اﻹلكترون ة المحتملة على اﻷنظمة المعلومات ة ،والعمل على وقف نشاطها.
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ار عاً /الموظفون العاملون في الوزارة:

 .1على الموظف التصرف وفق ًا للقانون ،وأن مارس صﻼح اته التقديرة ح اد ة
واستهدافاً لصالح العمل فق  ،ما حق المصلحة العامة ،و ما ﻻ يتعارض مع اللوائح
والقوانين السارة.

 .2احترام السرة والخصوص ة في التعامل مع المستفيدين من المعلومات ،فيجب على
المقدمة من
الموظف أن يتحلى السرة المهن ة ل الم ادين ،إذ ت قى المعلومات ُ
مشموﻻت المستفيد وحده ،وﻻ يجوز لغيره معرفته؛ ﻷن ذلك ي قى من خصوص اته
وحده.

 .3اﻻهتمام حما ة والمحافظة على الموروث المعلوماتي بجم ع أش اله ،فعلى الموظف
أن يتحلى بروح الغيرة على ما تتضمنه المؤسسة من معلومات ووثائ  ،ف سعى للحفا
عليها وحمايتها من أ ش ل من أش ال التلف أو الض اع.

 .4احترام ٕوادراك ق مة

انات مصادر المعلومات والجهود الف رة للمسؤولين عنها،

فيتولى الموظف الق ام عدة أعمال توث ق ة منها المعالجة الماد ة للوثائ

ومنها

المعالجة الف رة ،وعل ه؛ يجب أن ُقدر الملك ة الف رة للمعلومات ،فﻼ قع تحرفاً وﻻ
تحو اًر في مصادر المعلومات ف ما يخص ش لها أو مضمونها.

 .5الحرص على تطو ر المعرفة والمهارات والقدرات المهن ة ،ف ح م الممارسة اليوم ة
للوظ فة ،فإن الموظف

ون مؤهﻼً لتشخ ص النقائص التي تتعل

الميدان ،وهو

قادر فضل مضاعفة مجهوداته الدراسة وال حث والتدرب أن طور عمله و قضي
على السلب ات التي تعوقه ،و رتقي مهاراته المهن ة والفن ة.

 .6مناقشة مدونات السلوك والس اسات الخاصة بإجراءات أمن المعلومات مع زمﻼء
العمل ،للتأكد من الفهم الصح ح والسل م لهما.

 .7مراجعة ٍل من مدونة قواعد السلوك ومدونة س اسات أمن المعلومات ش ل دور ،
للتأكد من دقة تنفيذ ما جاء بهما من إجراءات.
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النتائج والتوص ات
المقترحة:
 3.6الدراسات ُ

 (1دور تنفيذ المناورات الميدان ة في تعزز القدرة الدفاع ة لفر
نحو صد الهجمات اﻹلكترون ة.

أمن المعلومات

 (2أثر البرامج التدرب ة في تعزز أخﻼق ات المهنة للعاملين في حقل المعلومات.

 (3دراسة مقارنة بين واقع اﻷمن المعلوماتي في المؤسسات الح وم ة ومؤسسات
القطاع الخاص.

 (4دور المحافظة على البرمج ات في تعزز اﻷمن المعلوماتي.
 (5دور الكشف عن المعلومات في تعزز اﻷمن المعلوماتي.

 (6دور الحفا على الملك ة الف رة في تعزز اﻷمن المعلوماتي.
ختاماً /تناول ال احث في الفصل اﻷخير أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،ومن ثم

بناء على نتائج التحل ﻼت اﻹحصائ ة المختلفة ذات اﻷسس العلم ة،
قام بتقد م عدة توص ات ً
وتم استعراض النتائج وفقاً لمحاور الدراسة الرئ سة ،ما أبرزت الدراسة مجموعة من الدراسات

المقترحة والتي تصب وتدعم في المجال نفسه ،حيث م ن تنفيذ تلك الدراسات ُمستق ﻼً .وفي
ُ
نها ة الدراسة قام ال احث بتوثي أهم المراجع والكتب والدراسات العر ة واﻷجنب ة طرقة علم ة،
إضافة لتوثي المواقع اﻹلكترون ة التي استخدمت في الدراسة.

ن
الم ِقل،
وأخي اًر ،أمل ال احث أن و قد ُوف لجﻼء ما قصد ،وما هذا العمل إﻻ ُجهد ُ
معترفاً ف ه التقصير عن اﻹحاطة له ،فإن ان ف ه الجدة واﻹجادة فهو بتوفي وفضل من الله

وحدهٕ ،وان ان من خطأ وزلل فمن ال احث ،و سأل الله تعالى أن يتقبل العمل و جعله خالصاً
لوجهه الكرم ،وأن غفر له الزلل ،إنه جواد رم.
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مصادر ومراجع الدراسة

مراجع الدراسة
أوﻻً :المصادر/
-

القرآن الكر م.

ثان اً :المراجع العر ة/
-

إبراه م ،راشد ) :(2008التحقي

-

اﻹدارة العامة للشئون اﻹدار ة ،وزارة الداخل ة واﻷمن الوطني – الش

-

الجنائي في جرائم تقن ة المعلومات ،دراسة تطب ق ة

على إمارة أبوظبي .مر ز اﻹمارات للدراسات وال حوث اﻻستراتيج ة ،أبوظبي.
ابن منظور ) :(2010لسان العرب .ج ،10دار صاد ،بيروت.

).(2016

المدني.

إدرس ،ثابت عبد الرح م ) :(2005نظم المعلومات اﻹدار ة في المنظمات المعاصرة.
دار الجامعة ،اﻹس ندرة.

اﻷسطل ،مال ) :(1999نحو ص اغة نظر ة ﻷمن دول مجلس التعاون لدول الخليج

العر ة .مر ز اﻹمارات للدراسات وال حوث اﻻستراتيج ة ،أبوظبي.

اﻷشعر  ،أحمد داوود ) :(2008الوجيز في أخﻼق ات العمل .خوارزم العلم ة للنشر

والتوزع .الراض ،السعود ة.

اﻷلفي ،محمد صالح ) :(2008إدمان اﻻنترنت ،الم تب المصر الحديث ،القاهرة.

 أمين ،جﻼل ) :(2009ماذا حدث للمصر ين .دار الشروق ،القاهرة.-

برف ك ،اترش ا سين ) :(2014التعل م العالي في عصر اﻹنترنت .المر ز القومي
للترجمة ،القاهرة.

بدران ،أم ة وحوسة ،ه فاء ) :(2013دراسات في قوانين المهنة وآدابها .دار الصفاء

للط اعة والنشر والتوزع ،ع ﱠمان.

بدو  ،إسماعيل ) :(1980القانون اﻹدار  .دار الف ر العري ،القاهرة.

البراء ،أحمد ) :(2007القوانين النفس ة لتطو ر اﻷمم .مجلة اﻹسﻼم اليوم ،عدد،34
جدة ،السعود ة.

س سو ،محمد ) :(2010أثر تطبي

اﻹدارة اﻹلكترون ة على فاءة العمل ات اﻹدار ة

في مشروع مسح سجﻼت الﻼجئين الفلسطينيين و الة الغوث – غزة .رسالة ماجستير

غير منشورة ،ل ة التجارة ،الجامعة اﻹسﻼم ة ،غزة ،فلسطين.
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-

ال شر  ،قدرة ) .(2006درجة التزام مدير المدارس الثانو ة في دولة اﻹمارات العر ة

-

عزز ،إبراه م ) :(2014وسائل اﻻتصال الجديدة واﻷمن القومي ،دراسة في دور مواقع

-

المتحدة أخﻼق ات المهنة من وجهة نظر معلمي مدارسهم .رسالة ماجستير غير

منشورة ،جامعة عمان العر ة للدراسات العل ا ،اﻷردن.

التواصل اﻻجتماعي في زعزعة أمن واستقرار الدول .مجلة استراتيج ا ،المعهد العس ر

للوثائ والتقو م ،العدد  ،1ص ،16الجزائر.

بن خلدون ،عبد الرحمن ) :(2006مقدمة ابن خلدون ،ج .2الهيئة العامة المصرة
للكتاب ،القاهرة.

بني خالد ،خلف ) :(2007درجة التزام اﻹدار ين التر و ين أخﻼق ات مهنة التعل م.
الجامعة الهاشم ة ،اﻷردن.

بي سي مجازن ) :(1997قصة التكنولوج ا التي غيرت وجه العالم .السنة الثالثة ،العدد

ال ار ع ،إبرل ،ص.25

-

بير  ،رالف ارتن ) :(2011آفاق الق مة .ترجمة د .عاطف سﻼم ،الهيئة العامة لقصور

-

التم مي ،عز الدين ) :(2007العمل في اﻹسﻼم .دار عمان ،اﻷردن.

-

الثقافة ،القاهرة.

تر ي ،صقر ) :(1998اﻹعﻼم العر ي وتحد ات العولمة .منشورات و ازرة الثقافة ،دمش .

الجرجاو  ،زاد ) :(2010القواعد المنهج ة لبناء اﻻستب ان .الط عة الثان ة ،مط عة

أبناء الجراح ،فلسطين.

جردة الراض ،2005/04/09 ،المملكة العر ة السعود ة) .سلطان الطخ م ،أهم ة

الس اسات اﻷمن ة للمعلومات(.

جردة الوس  ،2002/09/17 ،عدد الثﻼثاء ،ال حرن) .منصور الجمر  ،عصر
المعلومات قود اﻹنسان ة إلى عصر المعرفة(.

جنسن ،إيرك ) :(2006الفقر والتعل م .المر ز القومي للترجمة ،القاهرة.

حبيب ،إبراه م ) :(2010أصول دراسات اﻷمن القومي "أصول إدارة الدولة" .مر ز
التخط

والدراسات اﻻستراتيج ة بو ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني ،غزة ،فلسطين.

حجاز  ،عبد الفتاح ) :(2009م افحة جرائم الكمبيوتر واﻹ نترنت ،في القانون العر ي
النموذجي .دار النهضة العر ة ،القاهرة.
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-

الحسن ،إحسان ) :(2008علم اجتماع الجر مة .دار النهضة العر ة ،القاهرة.

حشمت ،قاسم ) :(1991علم المعلومات بين النظر ة والتطبي  .دار غري للط اعة.

القاهرة.

حماد ،أحمد سم ح ) :(2013تقي م مد

نجاح الخدمات اﻹلكترون ة لو ازرة التر ة

والتعل م قطاع غزة من وجهة نظر العاملين .رسالة ماجستير غير منشورة .قسم إدارة

اﻷعمال ،ل ة التجارة ،الجامعة اﻹسﻼم ة ،غزة ،فلسطين.

الحمداني ،موف  ،وآخرون ) :(2006مناهج ال حث العلمي .مؤسسة الوراق للنشر،

ع ﱠمان ،اﻷردن.

الحملي ،شوقي ) :(2009دور أمن المعلومات في إدارة المعرفة بإمارة منطقة جازان.

جامعة نايف العر ة للعلوم اﻷمن ة ،الراض.

حميد ،معين ) :(2012المعلومة اﻷمن ة في ضوء الشر عة اﻹسﻼم ة وأثرها في تحقي
اﻷمن .الجامعة اﻹسﻼم ة ،غزة ،فلسطين.

الحميدان ،عصام ) :(2010أخﻼق ات المهنة في اﻹسﻼم وتطب قاتها في أنظمة المملكة

العر ة السعود ة .م ت ة العب ان ،الراض ،السعود ة.

دونة اﻷخﻼق ات اﻷكاد م ة.
الحوراني ،غالب صالح عبد الرحمن ) :(2005تطو ر ُم ّ
رسالة د توراه غير منشورة ،الجامعة اﻷردن ة ،اﻷردن.
الخطة اﻻستراتيج ة لو ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني  -الش المدني ).(2014

دراز ،محمد عبد الله ) :(1991دستور اﻷخﻼق في القرآن .مؤسسة الرسالة ،بيروت.

الدراوشة ،عبد الله سالم ) :(2014أثر الفقر وال طالة على السلوك الجرمي في المجتمع

اﻷردني من وجهة نظر العاملين في جهاز اﻷمن العام .المجلة اﻷردن ة للعلوم

اﻻجتماع ة .المجلد  ،7العدد .2014 ،2

-

الدنف ،أ من ) :(2013واقع إدارة أمن ُنظُم المعلومات في الكل ات التقن ة قطاع غزة
وسُبل تطو رها .الجامعة اﻹسﻼم ة ،غزة ،فلسطين.
ُ

-

الرافعي ،عبد المجيد ) :(2001نحو ميثاق شرف ﻷخﻼق مجتمع المعلومات ،مجلة

-

ديوان الموظفين العام ،السلطة الوطن ة الفلسطين ة ،قانون الخدمة المدن ة المعدل.

).(2005

المعلومات ،عدد  ،195ص ،25القاهرة.
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-

رزن ك ،د فيد ب :(1990) .أخﻼق ات العلم ،سلسلة عالم المعرفة ،الكو ت.

-

الزهراني ،سعيد ) :(2007أخﻼق ات العمل اﻹدار  .رسالة ماجستير غير منشورة ،ل ة

-

-

رو نسون ،بول ) :(2009قاموس اﻷمن الدولي .مر ز اﻹمارات للدراسات وال حوث
اﻻستراتيج ة ،أبوظبي.

التر ة ،جامعة أم القر  ،م ة الم رمة.

الزواهرة ،عمر عبد الله ) :(2009أثر المتغيرات اﻻقتصاد ة على السلوك الجرمي في
المجتمع اﻷردني من وجهة نظر العاملين في جهاز اﻷمن العام .رسالة د توراه ،جامعة

مؤتة ،اﻷردن.

سالم ،صﻼح ) :(2003تكنولوج ا المعلومات واﻻتصاﻻت واﻷمن القومي للمجتمع.
عين للدراسات وال حوث اﻹنسان ة واﻻجتماع ة ،الهرم ،القاهرة.

السب عي ،سعد ) :(2013اﻹعﻼم الجديد ودوره في تعز ز اﻷمن الوطني في المملكة

العر ة السعود ة .جامعة نايف العر ة للعلوم اﻷمن ة ،الراض.

السحي اني ،يوسف ) :(2011لمة السر والمسؤول ة الجنائ ة عن إفشائها .جامعة
نايف العر ة للعلوم اﻷمن ة ،الراض ،السعود ة.

سل م ،أحمد عزت ) :(2015سلطة دينام ات التفاعل اﻻجتماعي .الهيئة العامة لقصور
الثقافة ،القاهرة.

سيلز ،د فيد إل ) :(2010الموسوعة الدول ة للعلوم اﻻجتماع ة .المر ز القومي
للترجمة ،القاهرة.

شا  ،ناصر ) :(2013دور البرامج التدر ب ة في تنم ة رأس المال ال شر من وجهة
نظر العاملين .أكاد م ة اﻹدارة والس اسة للدراسات العل ا ،غزة ،فلسطين.

شلبي ،جمانة ) :(2011واقع اﻹدارة اﻹلكترون ة في الجامعة اﻹسﻼم ة وأثرها على

التطو ر التنظ مي .رسالة ماجستير غير منشورة ،ل ة التجارة ،الجامعة اﻹسﻼم ة ،غزة،
فلسطين.

الصقعبي ،صالح ) :(2005إفشاء الموظف العام للسر الوظ في وعقو ته في النظامين

السعود والمصر  .جامعة نايف العر ة للعلوم اﻷمن ة ،الراض ،السعود ة.

طا ع ،سامي ) :(1997استخدام ش ات اﻻنترنت في الحمﻼت اﻹعﻼم ة .المجلة
المصرة ل حوث اﻹعﻼم ،جامعة القاهرة ،ل ة اﻹعﻼم ،ص.2
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-

ع اس ،حسن عبد الله ) :(2012أخﻼق ات الكمبيوتر .مجلس النشر العلمي ،جامعة
الكو ت.

عبد المحمود ،ع اس ) :(2003تحد ات رجل اﻷمن العر ي .جامعة نايف للعلوم اﻷمن ة،

الراض ،السعود ة.

عبيدات ،ذوقان وعدس ،عبد الرحمن ،وعبد الح  ،ايد ) :(2001ال حث العلمي –

مفهومه وأدواته وأسالي ه .دار الف ر للنشر والتوزع ،عمان.

الع ار شي ،حسن ) :(2015واقع نظام الرقا ة اﻹدار ة اﻹلكترون ة وسبل تطو ره في وزارة
الداخل ة الفلسطين ة الش

العل ا ،غزة ،فلسطين.

المدني – قطاع غزة .أكاد م ة اﻹدارة والس اسة للدراسات

العس ر  ،سل مان إبراه م ) :(2008المعرفة بين الرقمي والمطبوع .مجلة العري ،و ازرة
الثقافة الكو ت ة ،عدد  ،593ص ،10الكو ت.

الع ش ،عﻼء خليل ) :(2007نظام الحوافز والم افآت وأثره في تحسين اﻷداء الوظ في
في وزارات السلطة الفلسطين ة في قطاع غزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،ل ة

التجارة ،الجامعة اﻹسﻼم ة ،غزة ،فلسطين.

-

علي ،نبيل ) :(1994العرب وعصر المعلومات .سلسلة عالم المعرفة ،الكو ت.

-

عل ان ،رحي مصطفى ) :(2008إدارة المعرفة .دار الصفاء للنشر ،عمان.

-

علي ،نبيل ،وحجاز  ،ناد ة ) :(2005الفجوة الرقم ة  ..رؤ عر ة لمجتمع المعرفة.

سلسلة عالم المعرفة ،العدد  ،318المجلس الوطني للثقافة والفنون واﻵداب ،الكو ت.

عمار ،محمد ) :(2009مد

إم ان ة تطبي

اﻹدارة اﻹلكترون ة بو الة غوث وتشغيل

الﻼجئين م تب غزة اﻹقل مي ودورها في تحسين أداء العاملين .رسالة ماجستير غير

منشورة ،ل ة التجارة ،الجامعة اﻹسﻼم ة ،غزة ،فلسطين.

العمر ،فؤاد عبد الله ) :(1996اﻹعداد اﻷخﻼقي وأهميته في اﻹدارة الح وم ة .مجلة

دراسات الخليج والجز رة العر ة ،عدد .83

العمر ،فؤاد ) :(1999أخﻼق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقا ة عليها
من منظور إسﻼمي .المعهد اﻹسﻼمي لل حوث والتدرب ،البنك اﻹسﻼمي للتنم ة ،حث

رقم  ،52جدة.

العو ثاني ،سالم م ارك ) :(2010أخﻼق ات وآداب المهنة في الجامعات .الم ﻼ ،ال من.
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-

ع سى ،غسان ،وأمين ،سلو ) :(2008نظم المعلومات اﻻستراتيج ة .دار المسيرة

-

الﻐزالي ،أبو حامد محمد بن محمد ) :(1995إح اء علوم الدين .ج ،3دار المعرفة،

-

للنشر والتوزع والط اعة ،اﻷردن.

الﻐزالي ،أبو حامد محمد بن محمد ) :(1991خل المسلم .دار الدعوة ،القاهرة.

بيروت.

الﻐزالي ،محمد ) :(1999اﻹسﻼم واﻷوضاع اﻻقتصاد ة .دار الدعوة ،القاهرة.

القاسم ،محمد عبد الله ) :(2008أساس ات أمن المعلومات .م ت ة نيل وفرات ،القاهرة.

القحطاني ،سالم بن سعيد وآخرون ) :(2004منهج ال حث في العلوم السلو ة،2 .

م ت ة الملك فهد الوطن ة ،الراض.

قد  ،عبد المجيد البر ة ) :(2014أ عاد مجتمع المعرفة في الوطن العر ي ،جامعة
نايف العر ة للعلوم اﻷمن ة ،الراض.

القرضاو  ،يوسف ) :(2002اﻹ مان والح اة .م ت ة وه ة ،القاهرة.

الكب سي ،صﻼح الدين ) :(2005إدارة المعرفة .المنظمة العر ة للتنم ة اﻹدارة،

القاهرة.

الكساس ة ،عماد ) :(2011أثر الرقا ة اﻹلكترون ة في جودة الخدمات الداخل ة في
المصارف اﻹسﻼم ة العاملة في اﻷردن .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق

اﻷوس  ،عمان ،اﻷردن.

لو ،ص اح ) :(2005أخﻼق ات مجتمع المعلومات في عصر اﻹنترنت .مجلة م ت ة

الملك فهد الوطن ة .مج  ،13ع .1جامعة السلطان قابوس ،مسق  ،عمان.

المالكي ،راض ) :(2011دور اﻹدارة اﻹلكترون ة في تفعيل التوع ة اﻷمن ة لمنسو ي

العﻼقات العامة قطاعات وزارة الداخل ة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف
العر ة للعلوم اﻷمن ة ،الراض ،السعود ة.

-

مجلة ايت العر ة ) :(1995اﻹنترنت وما عدها .يوليو ،ص.42

-

المرهضي ،سنان غالب ) :(2009أثر نظام الحوافز على أخﻼق ات الوظ فة العامة.

-

-

محمد ،خالد وليد ) :(2007آفاق اﻷمن اﻹسرائيلي  ..الواقع والمستقبل .مر ز الزتونة
للدراسات واﻻستشارات ،بيروت.

)نسخة إلكترون ة(
دراسة منشورة بجامعة صنعاء ،ال منُ .
المصر  ،محمد عبد الﻐني ) :(1986أخﻼق ات المهنة .م ت ة الرسالة الحديثة ،ع ﱠمان.
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المعاضيد  ،معن وعد الله ) :(2005أخﻼق ات منظمات اﻷعمال والم از ا التنافس ة

-

نشرة شعاع ) :(2000تصدر عن الش ة العر ة لﻺعﻼم العلمي ،القاهرة ،عدد .319

-

اﻷخﻼق ة أنموذج مقترح للمنظمات العر ة .جامعة الموصل .نسخة إلكترون ة.

المنجد في اللغة العر ة المعاصرة ) :(2002دار المشرق ،بيروت.

ه ل ة وزارة الداخل ة واﻷمن الوطني  -الش المدني.(2007) .

هيل ،ما ل ) :(2004أثر المعلومات في المجتمع ،دراسة لطب عتها وق متها
واستعمالها .مر ز اﻹمارات للدراسات وال حوث اﻻستراتيج ة ،أبوظبي.

الوصف الوظ في لوزارة الداخل ة واﻷمن الوطني – الش المدني.(2012) .

وهف ،سلمان بني علي ) :(2003أمن المعلومات في ضوء التطور التقني والمعلوماتي

الحديث في الش ات الﻼسلك ة النقالة .ورقة حث ة ،أكاد م ة شرطة دبي ،مر ز ال حوث

والدراسات ،اﻹمارات.

اغي ،محمد عبد الفتاح ) :(1995اﻷخﻼق ات في اﻹدارة .م ت ة ال قظة للنشر ،اﻷردن.
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 -1موقع الهيئة ُ
 2016/01/13الساعة  01:15ص احاً.
 -2موقع تك تارجت http://searchsecurity.techtarget.com ،تم استرجاعه بتارخ
مساء.
 2016/03/05الساعة 7:15
ً

 -3موقع قاموس اﻷعمال http://www.businessdictionary.com ،تم استرجاعه
مساء.
بتارخ  2016/03/05الساعة 8:10
ً

 -4موقع و يبيد ا https://ar.wikipedia.org ،تم استرجاعه بتارخ 2016/01/15
مساء.
الساعة 6:23
ً

 -5مجتمع

البرمجة

المعلومات ة،

www.facebook.com/TechnoTikniya

مساء.
استرجاعه بتارخ  2016/02/10الساعة 10:15
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 -7موقع صح فة اﻷهرام http://www.ahram.org.eg ،تم استرجاعه بتارخ
مساء.
 2016/02/25الساعة 7:10
ً

 -8موقع

المعهد

المصر

للدراسات

الس اس ة

واﻻستراتيج ة،

مساء.
 www.eipass-eg.orgتم استرجاعه بتارخ  2016/02/27الساعة 9:45
ً

 -9موقع صيد الفوائد http://saaid.net ،تم استرجاعه بتارخ  2016/02/25الساعة
مساء.
11:25
ً

 -10موقع دعم لتقن ة المعلومات http://sitcegypt.org ،تم استرجاعه بتارخ
مساء.
 2016/02/27الساعة 9:05
ً

 -11موقع مر ز الجز رة للدراسات http://studies.aljazeera.net ،تم استرجاعه بتارخ
مساء.
مساء ،و تارخ  2016/04/11الساعة 10:40
 2016/02/28الساعة 6:40
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ً
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مساء.
6:25
ً
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مساء.
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ً
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 -14موقع دن ا الوطن http://www.alwatanvoice.com ،تم استرجاعه بتارخ
 2016/03/10الساعة  1:35ص احاً.

 -15موقع الجز رة نت http://www.aljazeera.net ،تم استرجاعه بتارخ 2016/04/03
مساء.
الساعة 6:20
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 -16موقع

شر ة

اﻹنترنت

لﻸسماء
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المخصصة

،ICANN

مساء.
 http://www.icann.orgتم استرجاعه بتارخ  2016/02/28الساعة 9:00
ً

 -17موقع

الحوار

المتمدن،

http://www.ahewar.org

مساء.
 2016/04/07الساعة 5:25
ً

 -18موقع
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و ب،

http://www.islamweb.net

مساء.
 2016/04/07الساعة 8:05
ً

تم

تم
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بتارخ
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 -20موقع و ازرة اﻻتصاﻻت وتكنولوج ا المعلومات http://www.mtit.gov.ps ،تم
مساء.
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،Cybrarians Journal
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س اسة أمن المعلومات

تش ل هذه الوث قة اﻷساس للس اسة العامة ﻷمن المعلومات في جم ع الو ازرات والمؤسسات

الح وم ة الواجب إت اعها ،حيث تﻼئم درجات الموظفين ومهامهم المختلفة في اﻹدارات والدوائر
واﻷقسام حيت إنها تشمل ل الموظفين دون استثناء.

لتسهيل عمل ة قراءة الس اسة العامة وتسر عها ل حسب تخصصه ومجاله ،فقد تم إضافة هامش
لنها ة ل س اسة لتحديد الفئة المستهدفة من هذه الس اسة.
الهوامش على ثﻼثة مستو ات التالي:
] م [ موظفو الفئة العل ا واﻷولى

] ت [ موظفو تكنولوج ا المعلومات وأمن المعلومات

]

[ ل الموظفين

ل س إلزاماً على ل الموظفين قراءة جم ع الس اسات ٕوانما فق الس اسات المتعلقة بهم.
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مجاﻻت تطبي الس اسة اﻷمن ة لنظم المعلومات
تتناول هذه الوث قة اعت ارات اﻷمن في المجاﻻت الثمان ة التال ة:
 .1المسؤول ات اﻹدارة.
 .2اﻷمن الماد .

 .3أمن تح م الدخول.
 .4أمن المعلومات.
 .5أمن التطب قات.

 .6أمن اﻻتصال والش ات.

 .7تقي م وتدقي المخاطر اﻷمن ة.
 .8إدارة اﻷحداث اﻷمن ة.
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التعريفات
المصطلح

أ .نظام المعلومات

التعر ف

نظام معلومات إلكتروني يقوم بمعالجة البيانات إلكترونيا ً من خﻼل استخدام
تكنولوجيا المعلومات  --ومنها على سبيل المثال ﻻ الحصر :أنظمة الحاسوب،
الخوادم ،أجهزة الحاسوب ،وسائط التخزين ،وأجهزة اﻻتصاﻻت وموارد الﺷبكة.

ب .السرة  /الخصوص ة

اﻷﺷخاص المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى المعلومات المخزنة أو المعالجة
من خﻼل نظم المعلومات.

ث .إتاحة نظم المعلومات

نظم المعلومات ينبغي أن تكون متاحة للمستخدمين ،في أي فترة زمنية محددة.

ت .سﻼمة المعلومات
ج .الس اسة اﻷمن ة

لتكنولوج ا المعلومات

ح .معلومات مصنفة
خ .الموظفون

د .مر ز الب انات
ذ .غرفة الحاسوب

ر .الش فرات الخبيثة

غزة
تلفون +970 8 2829262/3
فاكس +970 8 2829450

اﻷﺷخاص المصرح لهم فقط يمكنهم إجراء تغييرات على المعلومات المحفوظة أو
المعالجة من خﻼل نظم المعلومات.

قائمة التعليمات اﻹدارية التي تصف اﻻستخدام السليم واﻹدارة للحاسوب وموارد
الﺷبكة بغرض حماية هذه الموارد وكذلك المعلومات المحفوظة أو المعالجة من
خﻼل نظم المعلومات من أي تعديل أو تدمير أو وصول غير مصرح به.
يﺷير إلى فئات من المعلومات التي صنفت وفقا ً ﻷنظمة اﻷمن.
اﻷفراد الذين يعملون في الحكومة بغض النظر عن الفترة والوظيفة.
مركز رئيس لمعالجة البيانات يضم نظم المعلومات والمعدات ذات الصلة .وهناك
وحدة داخل المركز تعمل على استقبال الطلبات المتعلقة بالعمل وإصدار النتائج
من وإلى المستخدمين.
غرفة مخصصة ﻻستضافة معدات الحاسوب.
البرامج التي تؤدي إلى آثار غير مرغوب فيها على نظم المعلومات .أمثلة على
الﺷيفرات الخبيثة :فيروسات الكمبيوتر ،ديدان الﺷبكة ،حصان طروادة الخ…

http://www.gcc.gov.ps
Email gcc@gov.ps
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 .1المسؤول ات اﻹدار ة

 .1.1اﻹدارات العامة والدوائر

 .1.1.1يتم مراجعة س اسات أمن المعلومات والمعايير والتعل مات واﻹجراءات ش ل دور  ] .م [

 .1.1.2تضمن اﻹدارات أن الحما ة اﻷمن ة تكون متك فة ومتجاو ة مع تغيرات البيئة والتكنولوج ا.
] م[

 .1.1.3تضمن اﻹدارات وجود بند مالي في الموازنة لتغط ة احت اجات ومصادر الحما ة اﻷمن ة
الضرورة ] .م [

 .1.1.4تضمن اﻹدارات حف وص انة مخزون العتاد الماد
سارة المفعول عنا ة و ش ل سل م ] .م [

والبرمج ات وعقود الص انة والضمانات

 .1.1.5يجب أن تطب اﻹدارات س اسة فعالة للفصل بين المهام والواج ات لتجنب تنفيذ ل المهام
اﻷمن ة ش ل فرد  ] .م [

 .1.1.6تلتزم اﻹدارات منح الموظفين أقل الصﻼح ات الﻼزمة على موارد نظم المعلومات ما
ضمن سير العمل ] .م [

 .1.1.7تضمن اﻹدارات سرة المعلومات وسﻼمتها وتوفرها ،وغيرها من الجوانب اﻷمن ة لنظم

المعلومات الخاضعة لس طرتها ما شمل أنظمة المعلومات المدارة من جهات خارج ة.

]م [

 .1.1.8أمن المعلومات هو مسؤول ة ل موظف في الح ومة .وعلى هذا النحو يجب أن تضمن
اﻹدارات تثقيف الموظفين حول الس اسة اﻷمن ة لتكنولوج ا المعلومات وتعزز الوعي

اﻷمني لديهم ] .م [
غزة
تلفون +970 8 2829262/3
فاكس +970 8 2829450

http://www.gcc.gov.ps
Email gcc@gov.ps

Gaza
Tel. +970 8 2829262/3
Fax +970 8 2829450

203

السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية
وزارة اﻻتصــاﻻت وتكنولوجيا المعلومات
اﻹدارة العامة للحاسوب الح ومي

ملح رقم )(1

Palestinian National Authority

Ministry of Telecom. & Information Technology

Government Computer General Directorate

 .1.1.9يجب على اﻹدارات نشر وتطبي الس اسة اﻷمن ة الخاصة بتكنولوج ا المعلومات ما يتواءم
مع الس اسة اﻷمن ة العامة المت عة ] .م [

 .1.1.10يجب على اﻹدارات إعﻼم الموظفين أنهم في حالة مخالفة بنود الس اسة اﻷمن ة المط قة قد
يتعرضون ﻹجراءات تأديب ة ،و ختلف مستو هذه اﻹجراءات التأديب ة حسب خطورة
المخالفة ] .م [

 .1.1.11يجب على اﻹدارات إعﻼم الموظفين المؤقتين أنه في حال انتهاك الس اسة العامة ﻷمن
المعلومات قد يتعرضون ﻹنهاء عقودهم وذلك ت عاً لشدة اﻻنتهاك ] .م [

 .1.1.12الموظفون الذين لهم ح الوصول غير المراقب إلى نظم المعلومات والموارد يجب اخت ارهم
عنا ة وأن

ونوا على علم ووعي المسؤول ات والواج ات الملقاة على عاتقهم ،و جب أن

يتم إ ﻼغهم رسم اً مستو التخو ل الممنوح لهم للوصول إلى نظم المعلومات ] .م [

 .1.1.13يجب تعل م الموظفين وتدربهم لتم ينهم من اﻻطﻼع على مسؤول اتهم وأداء واج اتهم ما
يخص أمن تكنولوج ا المعلومات ] .م [

 .1.1.14يجب على اﻹدارات إعﻼم الموظفين مسؤول اتهم ف ما يخص أمن تكنولوج ا المعلومات من
بدا ة تعيينه وطوال فترة عمله في الح ومة ش ل دور  ] .م [

 .1.1.15الموظفون الذين عالجون أو يتعاملون مع أنظمة معلومات مصنفة يجب عليهم اجت از
معايير اﻷمانة واﻻستقامة وذلك شر للتعيين ،ونوع الفحص ومستواه )فحص موسع،
عاد ( يجب أن يتناسب مع مستو حساس ة المعلومات التي سوف يتعامل معها ] .م [
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 .1.2الجهات الخارج ة

 .1.2.1يجب أن يتقيد مزودو الخدمات الخارج ة أو البرامج التجارة س اسة أمن
تكنولوج ا المعلومات في اﻹدارات أو أ
تصدرها الح ومة ] .م [

من متطل ات أمن المعلومات التي

 .1.2.2يجب على اﻹدارات مراق ة ومراجعة معايير أمن المعلومات المقدمة من
مزود الخدمات والبرامج التجارة لكي تتأكد من إدارتها ش ل صح ح ] .م [

 .1.2.3يجب أن يخضع المستشارون الخارجيون والمتعاقدون والموظفون المنتدبون

والمؤقتون الذين عملون مع الح ومة لنفس المتطل ات والمسؤول ات الخاصة
أمن تكنولوج ا المعلومات وت عاتها موظفي الح ومة تماماً ] .م [

 .1.3إدارة اﻷزمات

 .1.3.1يجب توثي

خط

اﻻستجا ة للطوار والكوارث المتعلقة أنظمة المعلومات

المهمة وتختبر ش ل دور ومن ثم دمجها مع خطة استمرارة العمل ] .م [

]ت[
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 .2اﻷمن الماد
 .2.1البيئة

 .2.1.1يجب وضع خطة ق اس ة تراعي المعايير اﻷمن ة عند اخت ار م ان مر ز
الحاسوب ،مع وضع مرجع ه لهذه المعايير تلزم اﻹدارات ] .م [ ] ت [

 .2.1.2مراكز الب انات وغرف الحاسوب يجب أن تكون مؤمنة جيداً من ناح ة اﻷمن
الماد

ومحم ة من الكوارث والتهديدات اﻷمن ة ،سواء الطب ع ة أم الناجمة

عن أس اب أخر  ،من أجل تقليل حجم الخسائر ومدة التعطيل ] .م [ ] ت [

 .2.1.3يجب وضع وسائ النسخ اﻻحت اطي التي تحتو على المعلومات اﻷساس ة
أو الحساسة على مسافة آمنة من الموقع الرئ س من أجل تفاد
الناجمة عن ارثة في الموقع الرئ سي ] .ت [ ] م [

اﻷضرار

 .2.1.4مراكز الب انات وغرف الحاسوب يجب أن تكون مطا قة لمستو أمني محدد

ٕواذا ان نظام المعلومات الموجود يتطلب التعامل مع معلومات سرة فيجب
أن يتواف مع مستو أمني أعلى لضمان سرة المعلومات ] .م [ ] ت [

 .2.2أمن المعدات

 .2.2.1جم ع نظم المعلومات يجب أن توضع في بيئة آمنة أو حضور الموظفين
المخولين لمنع الوصول غير المسموح ه ] .ت [

 .2.2.2يجب على الموظفين الذين في عهدتهم مبيوتر محمول ،أو المساعد الرقمي
الشخصي ،أو أجهزة الحوس ة النقالة ﻷغراض العمل أن يراعوا المعايير

اﻷمن ة للحفا على هذه المعدات] .
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 .2.3التح م في الوصول الماد
 .2.3.1يجب أن

ون هناك قائمة أسماء اﻷشخاص المسموح لهم الوصول إلى

مراكز الب انات وغرف الكمبيوتر وما شا ه ،وهذه القائمة يجب أن تراجع
وتحدث ش ل دور  ] .م [ ] ت[

 .2.3.2يجب أن ون جم ع مفات ح الوصول ،طاقات اﻷمان ،لمات السر .. ،الخ،

الﻼزمة للدخول إلى أ من أنظمة الكمبيوتر والش ات مؤمنة ضمن إجراءات

أمن ة محددة جيداً وصارمة ] .م [ ] ت [

 .2.3.3يجب مراق ة جم ع الزائرن لمراكز الب انات أو غرف الحاسوب طوال الوقت
من قبل موظف ح ومي مخول ] .ت [

 .2.3.4يجب تفعيل خاص ة الحما ة التلقائ ة ) لمة سر شاشة التوقف المحم ة وقفل

لوحة المفات ح( في الخوادم ومحطات الحاسوب ،ومحطات العمل أو الحواسيب
الصغيرة إذا لم

ن هناك أ

نشا

لمدة محددة مس قاً من الوقت لمنع

الوصول إلى النظام طرقة غير مشروعة .و جب إنهاء دورة تسجيل الدخول

واﻻتصال إذا اقتضى اﻷمر ،قبل تر هم العمل ليوم أو أكثر] .

[]ت[

 .2.3.5يجب على ل موظف له غرفة منفصلة وتحتو على نظام معلومات معين
قفل ال اب عند مغادرة هذه الغرفة] .

[

 .2.3.6يجب أن توضع شاشات العرض الخاصة طرقة ﻻ تسمح لغير المخولين
برؤ تها] [ ] .ت[
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 .3أمن تح م الدخول

 .3.1التح م الوصول للب انات

 .3.1.1ﻻ يجوز الوصول إلى المعلومات إﻻ بإذن من أصحاب المعلومات ذات
الصلة] .

[]ت[

 .3.1.2تمنح حقوق الوصول إلى الب انات للمستخدمين على أساس الحاجة] .
]ت[

[

 .3.1.3يجب أن تكون حقوق الوصول إلى الب انات محددة تحديداً واضحاً و تم
مراجعتها ش ل دور  ] .ت [

 .3.1.4الوصول إلى نظم المعلومات المصنفة -مستو خاص فما أعلى -يجب أن
تقيد طرق التح م المنطقي للوصول ] .ت [

 .3.2التحق من الشخص ة

 .3.2.1ﻻ سمح الوصول إلى معلومات مصنفة دون تحق مناسب من الشخص ة.
]

[]ت[

 .3.2.2يجب أن يتم التحق من الشخص ة على نحو يتناسب مع حساس ة المعلومات
المراد الوصول إليها ] .ت [

 .3.2.3يجب مراق ة محاوﻻت الدخول المتتا عة وغير الناجحة ] .ت [

 .3.3الخصوص ة

 .3.3.1تحتف اﻹدارة حقها فحص جم ع المعلومات المخزنة أو المرسلة عبر أنظمة
المعلومات الح وم ة مع مراعاة القوانين المحل ة للخصوص ة] .
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 .3.4تحديد الهو ة

 .3.4.1يجب أن ون لكل موظف اسم مستخدم وحيد ،و جب أﻻ ون هناك اسم مستخدم مشترك
إﻻ بإذن خاص من الموظف الح ومي المختص أمن المعلومات] .

[]ت[

 .3.4.2المستخدم مسؤول عن جم ع اﻷنشطة التي قوم بها من خﻼل اسم المستخدم الخاص ه[ ] .

 .3.5إدارة امت ازات المستخدم

 .3.5.1يجب تعطيل جم ع الحسا ات عد فترة محددة سلفاً من خمولها ] .ت [ ] م [
 .3.5.2يجب مراجعة امت ازات المستخدم دور اً ] .ت [

 .3.5.3في حال انتقال أو استقالة الموظف من الح ومة ،يجب إلغاء جم ع اﻻمت ازات
المتعلقة بنظم المعلومات فو ًار ] .م [ ] ت [ ]

[

 .3.5.4يجب أن يتم تحديد ومراق ة استخدام اﻻمت ازات الخاصة الموظفين ] .ت [

 .3.6إدارة لمات المرور

 .3.6.1يجب على اﻹدارات تحديد س اسة صارمة لكلمة المرور تحديد الحد اﻷدنى لطول هذه
الكلمة ،طب عة اخت ار الكلمات ،مدة استخدام الكلمة ،اﻹضافة إلى وجود إرشادات توضح
ف ة اخت ارها ] .ت [

 .3.6.2منع مشار ة لمات المرور بين الموظفين أو إفشاء سرتها إﻻ عند الضرورة؛ ﻷن هذا يزد

من احتمال ة انتهاك أمن المعلوماتٕ ،واذا ان ﻻبد من مشار ة لمات المرور في عض
اﻷح ان فﻼبد من أخذ اﻹذن المسب

من إدارة أمن المعلومات اﻹضافة إلى أنه يجب

تغييرها ش ل دور وعند انتهاء الحاجة لمشار ة لمة المرور ﻻبد من تغييرها فو اًر.
]
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 .3.6.3عند تخزن لمات المرور يجب حمايتها ،و جب تشفير لمات المرور عند انتقالها خﻼل
وسائل اتصال غير موثوقة ،وفي حال عدم القدرة على تطبي

تقن ة التشفير يجب تطبي

وسائل تح م للحد من تعرض نظم المعلومات للمخاطر والوصول بها إلى مستو مقبول.

]ت[

 .3.6.4حظر على الموظفين التقا

لمات المرور أو مفات ح التشفير ،أو أ

الوصول ،والتي م ن أن تؤد إلى الوصول غير المصرح ه] .

 .3.6.5يجب تغيير جم ع لمات المرور اﻻفتراض ة ﻷ
واستخدامه ش ل رسمي] .

[]ت[

[

آل ة أخر لمراق ة

نظام من نظم المعلومات عند تشغيله

 .3.6.6يجب تغير لمات المرور فو اًر إذا اشت ه أنها مخترقة ،أو عند الكشف عنها للفنيين من أجل
الص انة والدعم.

 .3.7الوصول إلى الش ة

 .3.7.1حظر إضافة أ

]

[]ت[

قسم ﻷ

نظام معلومات إﻻ موافقة مس قة من دائرة أمن المعلومات مع

مراعاة المحافظة على مستو مناسب من أمن المعلومات] .ت[

 .3.8توثي اﻷحداث

 .3.8.1يجب على اﻹدارات تحديد س اسة ذات عﻼقة بتوثي وتسجيل أنشطة نظم المعلومات التا عة
لها وفقاً ﻻحت اجات العمل ،وتصنيف الب انات ] .م [ ] ت [

 .3.8.2أ

توثي لﻸحداث يجب أن حتو على معلومات اف ة عند الرجوع إل ه لمراجعة مستو

فعال ة أمن النظام ] .ت [
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سجﻼت التوثي

لفترة تتناسب مع استعمالها أداة لمراجعة

اﻷحداث ،و جب مراعاة أن تكون هذه السجﻼت مؤمنة حيث ﻻ م ن تعديلها،
و م ن اﻻطﻼع عليها من قبل اﻷشخاص المخولين فق  ] .ت [

 .3.8.4يجب عدم توثي أ معلومات غير ضرورة ] .ت [
 .3.8.5يجب مراجعة سجﻼت التوثي

ش ل دور خاصة المتعلقة التطب قات وأنظمة

التشغيل ،وعند الشك بوجود ثغرة أمن ة يجب توث قها وعمل تقرر عنها ] .م [
]ت[]

[

 .3.8.6يجب أن ون هناك تزامن التوقيت بين جم ع أنظمة المعلومات ] .ت [
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 .4أمن المعلومات

 .4.1خصوص ة الب انات

 .4.1.1ﻻ يجوز الكشف عن المعلومات المتعلقة بنظم المعلومات التي م ن أن تمس
أمن تلك النظم للمستخدمين أو أ

أطراف أخر إﻻ على أساس مبدأ الحاجة

للمعرفة و إذن مسب من إدارة تكنولوج ا المعلومات ] .ت [

 .4.1.2يجب على الموظفين عدم اﻹفصاح ﻷ

شخص عن أ

معلومات تتعل

اﻷفراد أو اﻷقسام أو الطرق المحددة المستخدمة لمعرفة نقا الضعف لنظام

معين أو أ

أنظمة خاصة قد تعرضت لﻺتﻼف سبب الجرائم أو التجاوزات

الحاسو ة استثناء أولئك الذين يتعاملون مع الحدث و تحملون مسؤول ة اﻷمن
لتلك اﻷنظمة أو المحققين المخولين التحقي بتلك الجرائم] .

[

 .4.1.3يجب على الموظفين أن ﻻ فصحوا لﻸشخاص غير المصرح لهم عن طب عة
وموقع أنظمة المعلومات وﻻ عن أنظمة الرقا ة المستخدمة أو الطرق التي تنفذ

بها] .

[

 .4.1.4يجب تشفير جم ع المعلومات التي تصنف تصن فاً خاصاً] .

[]ت[

 .4.1.5يجب على اﻹدارات اﻻلتزام أمن أنظمة المعلومات افة ،وعدم اﻻقتصار
على تخزن ونقل ومعالجة ٕواتﻼف المعلومات المصنفة] .

[] ت [] م [

 .4.1.6يجب مراعاة الخصوص ة عند التعامل مع الب انات الشخص ة للموظفين.
]
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 .4.2النسخ اﻻحت اطي

 .4.2.1يجب توثي آل ات النسخ اﻻحت اطي واﻻسترداد على أن تفحص ش ل دور
وتنفذ ش ل سل م ] .ت [

 .4.2.2يجب أن يتم تنفيذ النسخ اﻻحت اطي على فترات منتظمة ] .ت [

 .4.2.3يجب أن يتم مراجعة نشاطات النسخ اﻻحت اطي ش ل منتظم ] .ت [

 .4.2.4يجب حف نسخ النسخ اﻻحت اطي في م ان عيد عن موقع النظام على أن
تكون محم ة ش ل جيد ،ما أن الوسائل المستخدمة في النسخ اﻻحت اطي

في أثناء النقل يجب أن تكون محم ة من اﻷشخاص غير المصرح لهم
الوصول أو اﻻستخدام الخاطئ أو اﻹتﻼف ] .ت[
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 .5أمن التطب قات

 .5.1تطو ر وص انة التطب قات
 .5.1.1يجب على فر

اﻷمن ة ،والضوا
]ت[

تطو ر التطب قات امتﻼك الخط

اﻷمن ة وتنفيذ التدابير

المناس ة للنظام قيد التطو ر وفقاً للمتطل ات اﻷمن ة للنظام.

 .5.1.2يجب أن تصان الوثائ وقوائم التطب قات ش ل سل م على أن تقيد وف معاير
الحاجة للمعرفة ] .ت [

 .5.1.3يجب مراجعة وفحص وسائل الرقا ة اﻷمن ة قبل تنفيذها ] .ت [
 .5.1.4يجب الحفا على سﻼمة التطب قات في ظل ضوا

أمن ة مﻼئمة مثل آل ة

التح م في اﻹصدار والفصل بين بيئات التطو ر واﻻخت ار والتشغيل ] .ت [

 .5.1.5ﻻ يجب السماح لفر تطو ر التطبي

الوصول إلى الب انات إﻻ للضرورة ] .ت [

 .5.2إدارة اﻹعدادات والتح م بها.

 .5.2.1يجب توثي آل ات رقا ة التغيير ،لطلب وقبول التغيير في البرنامج أو النظام ] .ت [

 .5.2.2يجب اﻷخذ عين اﻻعت ار التغيرات الواقعة على آل ات الحما ة اﻷمن ة الحال ة ] .ت [
 .5.2.3يجب مراق ة ومراجعة تر يب جم ع المعدات والبرمج ات الحاسو ة ] .ت [
 .5.2.4يجب أن تكفل اﻹدارات إ ﻼغ الفر
نظم المعلومات ] .ت [ ]
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 .6أمن اﻻتصال والش ات
 .6.1حما ة الش ة

 .6.1.1منع نشر عناو ن ٕواعدادات أنظمة الش ة الداخل ة دون موافقة الجهة المعن ة ] .ت [

 .6.1.2يجب حما ة جم ع الش ات الداخل ة المتصلة مع ش ة ح وم ة أو ش ة عامة أخر
صح ح ] .ت [

شل

 .6.1.3يجب أن تكون التدابير اﻷمن ة فعالة لمنع الوصول غير المصرح ه عن عد إلى النظم
والب انات ] .ت [

 .6.1.4منع الموظفون الموصولة أجهزتهم الش ة الداخل ة من اﻻتصال أ
ش ل من اﻷش ال إﻻ موافقة الجهة المختصة] .

 .6.1.5ﻻ يجوز للموظفين ر

أ

[

ش ة خارج ة

أ

جهاز نظم معلومات غير مصرح ه إلى الش ة الح وم ة دون

الحصول على موافقة الجهة المختصة] .

[

 .6.1.6يجب أن يتم مراجعة إعدادات ٕوادارة أنظمة اﻻتصال والمعلومات ش ل دور  ] .ت [
 .6.1.7يجب أﻻ تؤثر عمل ة اﻻتصال مع أ
]ت[

ش ة أخر على المعايير اﻷمن ة لطرفي اﻻتصال.

 .6.1.8منع توصيل الموارد الحاسو ة الخاصة المملو ة للموظفين الش ة الداخل ة للح ومة من دون

إذن مسب من دائرة أمن الش ات ،وتكفل اﻹدارات استخدام هذه الموارد الشخص ة معايير

مطا قة لس اسة أمن تكنولوج ا المعلومات] .

[

 .6.1.9يجب تشفير المعلومات المصنفة تصن فاً خاصاً عند نقلها من خﻼل اتصال خارجي غير
آمن ] .ت [ ]
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 .6.1.10يجب تشفير المعلومات المصنفة تصن فاً عالي السرة عند نقلها داخل الش ة
المحل ة على أن تكون آل ة التشفير متوافقة مع س اسة أمن تكنولوج ا

المعلومات ] .ت [ ]

 .6.2أمن اﻹنترنت

[

 .6.2.1يجب أن تكون جم ع طرق الوصول إلى اﻹنترنت إما عن طر

مر ز ة

لبوا ات اﻹنترنت أو من خﻼل بوا ة اﻹنترنت الخاصة الدائرة ما يتماشى مع

المعايير اﻷمن ة .في الظروف التي ﻻ ون هذا مم ناً ،أو النظر إلى طرقة
اﻻستخدام ،قد ينظر في السماح لﻺدارات الوصول إلى اﻹنترنت من خﻼل

أجهزة قائمة بذاتها ،شرطة أن تكون هناك موافقة ،مع وجود آل ة مناس ة

للرقا ة ] .ت [

 .6.2.2ين غي على اﻹدارات أن تنظر في الفائدة من حجب عض المواقع غير
الخاصة العمل .مع اﻷخذ عين اﻻعت ار أن عدم فلترة عض المواقع ﻻ عني
السماح للموظف بتصفح تلك المواقع ] .م [ ] ت [ ]

 .6.2.3يجب أن يوضح ل قسم للمستخدمين س استه ف ما يتعل
لﻺنترنت] .م[

[

اﻻستخدام المقبول

 .6.2.4يجب أن يتم الفحص والتحق من جم ع البرامج والملفات التي تم تحميلها من
ش ة اﻹنترنت استخدام البرمج ات المضادة للفيروسات ] .ت [ ]

 .6.2.5ﻻ يجوز للموظفين تنفيذ أ
من مصدر موثوق ه] .
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 .6.3أمن البر د اﻹلكتروني

 .6.3.1يجب على ل إدارة أن توضح س استها للموظفين ش ل واضح ف ما يتعل
اﻻستخدام المقبول للبرد اﻻلكتروني ] .م [

 .6.3.2يجب على مسؤولي اﻷنظمة إنشاء عمل ة منهج ة للتسجيل واﻻحتفا وحذف
رسائل البرد اﻻلكتروني والسجﻼت المرفقة بها ] .ت [

 .6.3.3يجب فحص الرسائل الصادرة والواردة للبرد اﻻلكتروني من الفيروسات وأ
ملفات مشبوهة ] .ت [ ]

[

 .6.3.4يجب حما ة عناو ن البرد الداخل ة أو التي تحتو على المواقع الح وم ة من
التعديل أو الوصول غير المصرح ه ] .ت [

 .6.3.5يجب نقل البرد اﻻلكتروني الذ

حتو على معلومات سر ة عبر نظام

معلوماتي مصرح ه ومصدق عل ه من مسؤول اﻷمن الح ومي .ما و جب
نقل البرد اﻻلكتروني الذ

حتو

السرة ما هو موضح في ] .6.1.10

على معلومات مصنفة تصن فاً عالي
[

 .6.3.6منع فتح أو إعادة توج ه رسائل البرد اﻹلكتروني المرسلة من مصادر
مشبوهة] .

[

 .6.4الحما ة ضد فيروسات الكمبيوتر والش فرات الخبيثة

 .6.4.1يجب أن تكون البرمج ات المضادة للفيروسات مفعلة دائماً على جم ع الخوادم
واﻷجهزة في الش ة المحل ة ،وأ ضاً على اﻷجهزة التي تتصل عن عد
الش ة الح وم ة الداخل ة] .ت[ ] [
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 .6.4.2يجب على اﻹدارات حما ة أنظمة المعلومات الخاصة بها من الفيروسات
والش فرات الخبيثة ،ما و جب تحديث برامج مضادات الفيروسات ش ل دور
و لما ان ذلك ضرور اً ] .ت [ ]

[

 .6.4.3منع استخدام وسائ التخزن والملفات من المصادر مجهولة اﻷصل إﻻ عد
[

فحصها وتنظ فها من الفيروسات والش فرات الخبيثة] .

 .6.4.4منع المستخدمون من تا ة أو تشغيل أو نسخ أو نشر فيروسات الكمبيوتر أو
الش فرات الخبيثة] .

[

 .6.4.5يجب على اﻹدارات أن تنفذ تدابير مناس ة لحما ة أجهزة اﻻتصال الﻼسلك ة
أو اﻷجهزة الحاسو ة المتنقلة من الفيروسات والش فرات الخبيثة ] .ت [ ]

[

 .6.5إدارة البرمج ات وملفات التصح ح

 .6.5.1يجب فق تشغيل البرمج ات موثوقة المصدر على أجهزة الكمبيوتر والش ات.
]

[

 .6.5.2منع تشغيل البرامج غير المصرح بها على أنظمة المعلومات الح وم ة دون
إذن مسب من مسؤول الدائرة ] .ت [ ]

[

 .6.5.3يجب على اﻹدارات حما ة أنظمة المعلومات من نقا الضعف المعروفة عن
طر

تطبي أحدث الرقع اﻷمن ة الموصى بها من مزود

المعلومات أو تنفيذ تدابير أمن ة تعو ض ة ] .ت [ ]

[

منتجات أنظمة

 .6.5.4يجب إجراء تقي م للمخاطر وعمل اخت ار قبل تطبي تصح حات نظم اﻷمان،
لتقليل اﻵثار السلب ة وغير المرغوب بها على أنظمة المعلومات ] .ت [ ]
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 .6.6أمن الش ة الﻼسلك ة

 .6.6.1يجب على اﻹدارات توثي

ومراق ة والتح م في الش ات الﻼسلك ة المتصلة

ش ة الح ومة الداخل ة ] .ت [

 .6.6.2يجب اِتّ اع الضوا

اﻷمن ة السل مة من توثي

الدخول ،واستخدام التشفير

لحما ة الب انات المنقولة عبر الش ات الﻼسلك ة المتصلة مع ش ة الح ومة

الداخل ة ] .ت [ ]
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 .7تقي م وتدقي المخاطر اﻷمن ة
 .7.1تقي م المخاطر اﻷمن ة

 .7.1.1يجب أن يتم تقي م المخاطر اﻷمن ة لنظم المعلومات والتطب قات مرة واحدة ل
عامين على اﻷقل ،على أن يتم إنجاز تقي م المخاطر اﻷمن ة قبل التحسينات

والتغييرات الرئ سة المرت طة بتلك النظم والتطب قات ] .ت [

 .7.1.2يجب أن

ون استعمال البرمج ات المستخدمة لتحليل تقي م المخاطر اﻷمن ة

مقيدة ومضبوطة ] .ت [

 .7.2التدقي اﻷمني

 .7.2.1يجب أن يتم تقي م نظم المعلومات دور اً من قبل مدققين من طرف مستقل
وموثوق ه ،وذلك لتحديد الحد اﻷدنى من الضوا

اﻷمن ة إلى مستو مقبول ] .ت [

الﻼزمة لتقليل المخاطر

 .7.2.2يجب أن يتم مراجعة مد

اﻻمتثال لس اسات أمن الش ات والحاسوب ش ل

 .7.2.3يجب أن يتم تقييد وض

استعمال البرمج ات المستخدمة لتحليل التدقي

دور  ] .ت [

اﻷمني ] .ت [
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 .8إدارة اﻷحداث اﻷمن ة

 .8.1مراق ة اﻷحداث اﻷمن ة

 .8.1.1يجب على اﻹدارات إنشاء آل ة لتحديد الحوادث ومراقبتها بهدف احتواء ومنع
الحوادث اﻷمن ة ] .م [

 .8.1.2يجب أن تكفل اﻹدارات أن سجﻼت النظام ومعلومات الدعم اﻷخر محفوظة
لغرض إث ات وتت ع الحوادث اﻷمن ة فق  ] .ت [

 .8.2اﻻستجا ة للحوادث اﻷمن ة

 .8.2.1يجب على اﻹدارات أن تنشئ وتوث وتحف خطوات معالجة الحوادث اﻷمن ة
ﻷنظمة المعلومات التا عة لها ] .ت [

 .8.2.2يجب على الموظفين معرفة واِتّ اع خطوات معالجة الحوادث اﻷمن ة الموثقة.
]م[

 .8.2.3يجب اﻹ ﻼغ فو اًر عن جم ع أعطال الش ة أو أنظمة البرمج ات ،والتحذيرات
والتنبيهات ومناط

الضعف المشت ه بها ﻷمن المعلومات ،وما شا ه ذلك،

ومش ﻼت أمن الش ة المحتملة ،إلى الطرف المسؤول وفقاً ﻹجراءات التعامل

مع اﻷحداث اﻷمن ة ] .ت [ ]

[

 .8.2.4يجب إجراء خطوات فورة في حالة وجود احتمال اختراق النظام وفقاً لخطوات
معالجة الحوادث اﻷمن ة الموثقة ] .ت [

غزة
تلفون +970 8 2829262/3
فاكس +970 8 2829450

http://www.gcc.gov.ps
Email gcc@gov.ps

Gaza
Tel. +970 8 2829262/3
Fax +970 8 2829450
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است انة الدراسة صورتها اﻷول ة قبل
التح م

ملح رقم )(2
)است انة الدراسة صورتها اﻷول ة(

برنامج الدراسات العليا المشترك بين
أكاديمية اﻹدارة والسياسة العليا وجامعة
اﻷقصى بغزة
تخصص القيادة واﻹدارة

اﻷخ الكرم/اﻷخت الكرمة...................................... :المحترم/ة ،،،،

تح ة طي ة و عد،،

الموضوع :تعبئة است انة حث علمي

قوم ال احث بإجراء دراسة عنوان" :ممارسة العاملين في حقل المعلومات

ﻷخﻼق ات المهنة ودورها في تعز ز اﻷمن المعلوماتي" وذلك للحصول على درجة
الماجستير من البرنامج المشترك بين أكاد م ة اﻹدارة والس اسة للدراسات العل ا وجامعة اﻷقصى
غزة – تخصص الق ادة واﻹدارة.

وﻷهم ة الموضوع ،فإنه َ ُسر ال احث أن ضع بين أيد م هذه اﻻست انة للتكرم من
حضرتكم المساعدة في إتمام هذه الدراسة عن طر اﻹجا ة عن اﻷسئلة التي تتضمنها هذه

اﻻست انة ،راجين من م الدقة والموضوع ة أمﻼً في الوصول إلى معلومات أفضل لموضوع

الدراسة ،مؤ دين لكم أن الب انات التي سيتم الحصول عليها ست قى سرة ولن تستخدم سو

ﻷغراض ال حث العلمي.

شاكر ن ومثمنين حسن استجابتكم ،،،،،،

ال احث :أشرف فهمي مشتهى
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ملح رقم )(2
أوﻻً :الب انات الشخص ة
 (1المؤهل العلمي/

)

)

( دبلوم متوس فأقل
( ماجستير

)

)

( د توراه

 (2سنوات الخدمة/

)

( أقل من  5سنوات

)

( من  - 5أقل من  10سنوات

 (3المسمى الوظ في/

)

( وظ فة إدارة فق )و يل ،مدير ،رئ س قسم أو شع ة(

)

)

)
 (4الجنس/
 (5عدد الدورات الحاصل عليها
في مجال الحاسوب/

 (6عدد الدورات الحاصل عليها
في مجال أمن الحاسوب/

 (7مجال العمل المعلوماتي/

( من  - 10أقل من  15سنة

( وظ فة إدارة وفن ة معاً

)
)

( ﻻ يوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد) ،

)

( أنثى
( دورة واحدة) ،

( أرع دورات) ،

)

( ﻻ يوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد) ،

)

( ورقي فق

)

( أكثر من  15سنة

( وظ فة فن ة فق )مدخل ب انات ،مبرمج ،مهندس ش ات ،مهندس قواعد ب انات(

(ذر

)

)

( الوروس

( دورتان) ،

( خمس دورات فأكثر
( دورة واحدة) ،

( أرع دورات) ،

( دورتان) ،

( خمس دورات فأكثر
)

( إلكتروني فق

)

( ثﻼث دورات،

( ثﻼث دورات،

( ورقي ٕوالكتروني معاً
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ملح رقم )(2
ثان اً :محاور الدراسة

المحور اﻷول) :أخﻼق ات المهنة(

أوﻻً :حما ة البرمج ات :وهي ع ارة عن اﻹجراءات التي يجب أن عرفها يت عها الموظفون في سبيل توفير الحما ة
الﻼزمة ُلنظُم المعلومات الخاصة المؤسسة.

م

الرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

1

لد معرفة اف ة أساليب حما ة البرمج ات.

3

تحرص اﻹدارة على توع ة القائمين على حما ة البرمج ات.

2
4
5
6
7
8
9

10

5

مواف

شدة

4

مواف

3

ﻻ أعلم

2

معارض

1

معارض
شدة

أعمل جاهداً على تطو ر قدراتي في حما ة البرمج ات.

أحرص على اﻹلمام القوانين واﻷنظمة النافذة في حما ة البرمج ات.
يتم التعاون مع الزمﻼء ف ما يتعل

حما ة البرمج ات مهن ة وموضوع ة

يتم اﻻمتناع عن الق ام أ نشا من شأنه أن يؤد إلى نشوء تضارب
حق قي أو ظاهر أو محتمل في البرمج ات.

يتم تفاد إقامة عﻼقات وث قة مع جهات خارج ة تعتمد مصالحها ش ل

أساسي على ق اررات المؤسسة المبن ة على نظام المعلومات.

يوجد حرص في التعامل مع مرفقات البرد اﻹلكتروني ).(E-Mail

يوجد حرص شديد عدم إعادة إرسال الرسائل الواردة والتي قد تحتو

على مرفقات ضارة ).(Spyware

ظم المعلومات.
يوجد في المؤسسة فر مختص أمن ُن ُ

المستخدمة في المؤسسة ،وما هي
ثان اً :الكشف عن المعلومات :وهي المعرفة بتصن فات المعلومات المختلفة ُ
المت عة في الحفا على سر تها.
إجراءات اﻷمان ُ
م

1
2
3

الرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

يوجد تصنيف واضح لدرجات سرة المعلومات في المؤسسة.

5

مواف

شدة

4

مواف

3

ﻻ أعلم

2

معارض

1

معارض
شدة

لد المعرفة التامة المعلومات التي ُم ن اﻹفصاح عنها.

أتقيد بتنفيذ توجيهات اﻹدارة وتعل ماتهم وف التسلسل اﻹدار في الكشف
عن المعلومات.
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م

4
5
6
7
8
9

10
11

الرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

أسعى جاهداً نحو سرة المعلومات داخل المؤسسة.

5

مواف

شدة

4

مواف

3

ﻻ أعلم

2

معارض

1

معارض
شدة

يتم إ ﻼغ الموظفين في المؤسسة المعلومات التي يتوجب الكشف عنها
والمعلومات السرة.

يوجد حرص شديد في المؤسسة نحو إفشاء المعلومات الرسم ة والوثائ
والمستندات للغير.

تلتزم المؤسسة اﻻمتناع عن اﻹدﻻء أ

تتعل

مواض ع ما زالت قيد الدراسة.

تعلي أو تصرح أو مداخلة

يتم اﻹفصاح ش ل امل ودقي عن المعلومات الرسم ة التي تستوجب

اﻹفصاح عنها ح م الوظ فة.

توجد توع ة مستمرة من قبل اﻹدارة المختصة للموظفين في إجراءات اﻷمان

المت عة في المؤسسة.
ُ
توجد آل ة واضحة للحفا على وسائل التخزن التي تحتو على المعلومات
السرة )الورق ة واﻹلكترون ة(.

توجد طرقة آمنة للتخلص من المعلومات السرة )الورق ة واﻹلكترون ة(.

المت عة في الحفا على معلومات وأسرار المؤسسة أو الجهات التي
ثالثاً :الملك ة الف ر ة :وهي الممارسة العمل ة ُ
لها عﻼقة المؤسسة على حد سواء.

م

الرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

1

يوجد وعي افي للموظفين حقوق الملك ة الف رة.

3

توجد رقا ة فعالة للمحافظة على جهود اﻵخرن المختلفة.

2
4
5
6

5

مواف

شدة

4

مواف

3

ﻻ أعلم

2

معارض

1

معارض
شدة

يتم اتخاذ إجراءات قانون ة صارمة ح مخترقي الملك ة الف رة.

تتوفر ظروف عمل جيدة وآمنة تضمن عدم ممارسة أ اختراق ف ر .

يوجد احترام افي من قبل المؤسسة لحقوق الملك ة الخاصة الجهات
المختلفة ذات المصالح معها.

يجب الحصول على الموافقات والتفو ض الﻼزم وفقاً للقوانين واﻷنظمة
النافذة ذات العﻼقة من أجل الحفا على الملك ة الف رة.
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ملح رقم )(2
المحور الثاني) :اﻷمن القومي المعلوماتي( :هو قدرة المؤسسة على حما ة المعلومات الخاصة بها ،والحفا على

سر تها وم افحة اﻷنشطة المضادة ،والتي تتمثل في الجرائم اﻹلكترون ة مثل عمل ات اﻻختراق اﻹلكتروني.

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

الرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

5

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

يوجد دعم ومساندة من اﻹدارة العل ا لتطبي
الماد ة والتقن ة.

س اسة وسائل الحما ة

شدة

ستعان بخبراء من خارج المؤسسة في المحافظة على أمن المعلومات.

توجد س اسة واضحة في
أمنها.

على

ف ة التعامل مع المعلومات للحفا

تتوفر الكاشفات البيولوج ة ) صمة العين ،صمة اﻹص ع ،صمة
الصوت( الخاصة الدخول لنظام المعلومات لﻸشخاص المصرح لهم.

تتوفر وسائل لحما ة النظام من أ تسلل استخدام ال طاقات الممغنطة.

تستخدم برامج الجدران النارة ) (Firewallsفي منع محاوﻻت اﻻختراق
للنظام.

توجد مراجعة دورة ﻹجراءات اﻷمان المت عة في حما ة م ونات النظام
الماد ة والبرمج ة ).(Hardware & Software

يتم تنفيذ مناورات دورة لق اس مد
ﻻختراق نظام المعلومات.

اﻻستعداد نحو صد أ

محاولة

10
12

المت عة في
تشعر الذنب في حال تجاوزك ﻹحد إجراءات اﻷمان ُ
المؤسسة على الرغم من عدم معرفتك بتلك اﻹجراءات.

13

شدة

مواف

ﻻ أعلم

معارض

معارض

توجد د ار ة اف ة لد المسئولين في اﻷمن المعلوماتي.

توجد ص انة دورة لم ونات النظام تحس اً ﻷ خلل ماد أو برمجي.

11

مواف

4

3

2

1

يتم استخدام أحدث اﻷجهزة والتقن ات للحفا على أمن المعلومات.

ُعتبر عملك أخﻼقي )من وجهة نظرك( عند مخالفتك للس اسة المت عة
في المؤسسة المتعلقة أمن المعلومات مع عدم معرفتك بها.

وتقبلوا فائق اﻻحترام والتقدير

الباحث
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قائمة أسماء ُم َح ِّ ِمي است انة الدراسة
ْ

)قائمة أسماء ُم َح ِّ ِمﻲ اﻻست انة(
ْ
م

اﻻسم

جهة العمل

1

أ.د .ماجد الف ار

د .محمد المدهون

أكاد م ة اﻹدارة والس اسة

4

د .ناجي الظاظا

جامعة فلسطين

د .تامر فطاير

جامعة اﻷقصى

2
3
5
6
7
8
9

د .وس م الهابيل
د .حسن قنوع

د .رائد الحجار

د .أحمد الواد ة

د .أ من اﻷشقر

10

د .نبيل اللوح

13

د .هشام المغار

11
12
14
15
16
17

د .محمود الشنطي
د .إ اد اﻷغا

د .إبراه م حبيب

الجامعة اﻹسﻼم ة
الجامعة اﻹسﻼم ة
جامعة فلسطين

جامعة اﻷقصى

المسمى  -التخصص

نائب رئ س الجامعة للشؤون اﻹدارة
رئ س أكاد م ة اﻹدارة والس اسة

أستاذ مشارك في قسم إدارة اﻷعمال

أستاذ مساعد في تكنولوج ا المو ايل -
عميد ل ة تكنولوج ا المعلومات سا قاً
أستاذ مساعد في أمن المعلومات -
رئ س قسم هندسة البرمج ات

أستاذ مساعد في أمن وحما ة المعلومات -
رئ س قسم الجودة

مساعد نائب الرئ س للشؤون اﻷكاد م ة

أكاد م ة اﻹدارة والس اسة

النائب اﻷكاد مي

أكاد م ة اﻹدارة والس اسة

نائب رئ س اﻷكاد م ة لشؤون التعل م المستمر

ل ة الرا )الشرطة(

النائب اﻷكاد مي

جامعة اﻷقصى

ديوان الموظفين العام
الجامعة اﻹسﻼم ة

ل ة العودة اﻷمن ة

م .غسان المصر

و ازرة المال ة

م .جﻼل مرزوق

و ازرة الخارج ة

م .رامي لبد

ملح رقم )(3

و ازرة الخارج ة

أستاذ مساعد في المناهج وطرق التدرس

مدير عام اﻹدارة العامة للتدرب والتطو ر
رئ س قسم تكنولوج ا الوسائ المتعددة
عميد ل ة العودة

مدير دائرة الش ات

مدير عام إدارة الحاسوب وتكنولوج ا المعلومات
 مختص في أمن المعلوماتمدير الشؤون القنصل ة –

مختص في أمن المعلومات
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الم َح ِّ ِمين على اﻻست انة
مﻼحظات ُ

الم َح ِّ ِمين ﻋلﻰ اﻻست انة
ملح رقم ) :(4مﻼحظات ُ
المحور اﻷول) :أخﻼق ات المهنة(

أ.د .ماجد الف ار

د .محمد المدهون

د .وس م الهابيل

د .ناجي الظاظا

د .حسن قنوع

د .تامر فطاير

د .رائد الحجار

د .أحمد الواد ة

د .أ من اﻷشقر

د .نبيل اللوح

د .محمود الشنطي

د .إ اد اﻷغا

د .هشام المغار

د .إبراه م حبيب

م .غسان المصر

ص اغة

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب
مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

تعديل

مناسب

اﻷسئلة مناس ة لكن حاجة لﻼختصار

مناسب
مناسب
مناسب

مناسب

اﻷسئلة مناس ة

مناسب

مناسب
مناسب

اﻷسئلة مناس ة

ص اغة
ص اغة

اﻷسئلة مناس ة لكن عضها حتاج إلﻰ إيجاز

مناسب

مناسب
مناسب
مناسب

مناسب
تعديل
مناسب

حذف
مناسب
ص اغة
ص اغة

اﻷسئلة مناس ة

اﻷسئلة مناس ة

اﻷسئلة مناس ة

مناسب
تعديل

مناسب

مناسب

مناسب

ص اغة

ص اغة

اﻷسئلة مناس ة لكن حاجة ﻹﻋادة الترتيب حسب اﻷهم ة

مناسب

مناسب
مناسب
مناسب
ص اغة
ص اغة

اﻷسئلة مناس ة

مناسب

مناسب

مناسب

حذف

مناسب

ظم المعلومات.
يوجد في المؤسسة فر مختص أمن ُن ُ

مناسب

على مرفقات ضارة ).(Spyware

مناسب

يوجد حرص شديد عدم إعادة إرسال الرسائل الواردة والتي قد تحتو

مناسب

10

يوجد حرص في التعامل مع مرفقات البرد اﻹلكتروني ).(E-Mail

مناسب

9

أساسي على ق اررات المؤسسة المبن ة على نظام المعلومات.

مناسب

8

يتم تفاد إقامة عﻼقات وث قة مع جهات خارج ة تعتمد مصالحها ش ل

مناسب

7

حق قي أو ظاهر أو محتمل في البرمج ات.

اﻷسئلة مناس ة

6

يتم اﻻمتناع عن الق ام أ نشا من شأنه أن يؤد إلى نشوء تضارب

اﻷسئلة مناس ة

5

يتم التعاون مع الزمﻼء ف ما يتعل

حما ة البرمج ات مهن ة وموضوع ة

مناسب

4

أحرص على اﻹلمام القوانين واﻷنظمة النافذة في حما ة البرمج ات.

مناسب

3

تحرص اﻹدارة على توع ة القائمين على حما ة البرمج ات.

2

أعمل جاهداً على تطو ر قدراتي في حما ة البرمج ات.

تعديل

1

لد معرفة اف ة أساليب حما ة البرمج ات.

م .رامي لبد

م

الفﻘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

م .جﻼل مرزوق

ظم المعلومات الخاصة المؤسسة.
أوﻻً :حما ة البرمج ات :وهي ﻋ ارة ﻋن اﻹجراءات التي يجب أن عرفها يت عها الموظفون في سبيل توفير الحما ة الﻼزمة ُلن ُ

الم َح ِّ ِمين ﻋلﻰ اﻻست انة
ملح رقم ) :(4مﻼحظات ُ
أ.د .ماجد الف ار

د .محمد المدهون

د .وس م الهابيل

د .ناجي الظاظا

د .حسن قنوع

د .تامر فطاير

د .رائد الحجار

د .أحمد الواد ة

د .أ من اﻷشقر

د .نبيل اللوح

د .محمود الشنطي

د .إ اد اﻷغا

د .هشام المغار

مناسب

مناسب

ص اغة

مناسب

ص اغة

مناسب

مناسب

ص اغة

مناسب

مناسب

مناسب
تعديل

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

اﻷسئلة مناس ة لكن حاجة لﻼختصار

مناسب
مناسب

اﻷسئلة مناس ة

مناسب
تعديل

اﻷسئلة مناس ة

مناسب

اﻷسئلة مناس ة

تعديل

اﻷسئلة مناس ة

مناسب

تعديل
مناسب
مناسب
حذف

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

اﻷسئلة مناس ة لكن عضها حتاج إلﻰ إيجاز

مناسب

ص اغة

مناسب

مناسب

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

اﻷسئلة مناس ة لكن حاجة ﻹﻋادة الترتيب حسب اﻷهم ة

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب
تعديل
تعديل
تعديل
تعديل
مناسب
مناسب

مناسب

تعديل

مناسب

تعديل

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

تعديل

تعديل

تعديل

توجد طرقة آمنة للتخلص من المعلومات السرة )الورق ة واﻹلكترون ة(.

تعديل

السرة )الورق ة واﻹلكترون ة(.

د .إبراه م حبيب

المت عة في المؤسسة.
ُ
توجد آل ة واضحة للحفا على وسائل التخزن التي تحتو على المعلومات

اﻷسئلة مناس ة

توجد توع ة مستمرة من قبل اﻹدارة المختصة للموظفين في إجراءات اﻷمان

اﻷسئلة مناس ة

اﻹفصاح عنها ح م الوظ فة.

ص اغة

يتم اﻹفصاح ش ل امل ودقي عن المعلومات الرسم ة التي تستوجب

مناسب

11

تتعل

مواض ع ما زالت قيد الدراسة.

مناسب

10

تلتزم المؤسسة اﻻمتناع عن اﻹدﻻء أ

تعلي أو تصرح أو مداخلة

مناسب

9

والمستندات للغير.

مناسب

8

يوجد حرص شديد في المؤسسة نحو إفشاء المعلومات الرسم ة والوثائ

مناسب

7

والمعلومات السرة.

ص اغة

6

يتم إ ﻼغ الموظفين في المؤسسة المعلومات التي يتوجب الكشف عنها

اﻷسئلة مناس ة

5

أسعى جاهداً نحو سرة المعلومات داخل المؤسسة.

مناسب

4

عن المعلومات.

مناسب

3

أتقيد بتنفيذ توجيهات اﻹدارة وتعل ماتهم وف التسلسل اﻹدار في الكشف

مناسب

2

لد المعرفة التامة المعلومات التي ُم ن اﻹفصاح عنها.

مناسب

1

يوجد تصنيف واضح لدرجات سرة المعلومات في المؤسسة.

م .غسان المصر

م

م .رامي لبد

الفﻘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

م .جﻼل مرزوق

المت عة في الحفا ﻋلﻰ سر تها.
المستخدمة في المؤسسة ،وما هي إجراءات اﻷمان ُ
ثان اً :الكشف ﻋن المعلومات :وهي المعرفة بتصن فات المعلومات المختلفة ُ

الم َح ِّ ِمين ﻋلﻰ اﻻست انة
ملح رقم ) :(4مﻼحظات ُ
أ.د .ماجد الف ار

د .محمد المدهون

د .وس م الهابيل

د .ناجي الظاظا

د .حسن قنوع

د .تامر فطاير

د .رائد الحجار

تعديل

مناسب

تعديل

ص اغة

اﻷسئلة مناس ة لكن حاجة لﻼختصار

تعديل

اﻷسئلة مناس ة

اﻷسئلة مناس ة

تعديل

اﻷسئلة مناس ة

اﻷسئلة مناس ة

مناسب
مناسب

اﻷسئلة مناس ة

ص اغة
مناسب

اﻷسئلة مناس ة لكن عضها حتاج إلﻰ إيجاز

تعديل
تعديل

مناسب

ص اغة
مناسب
ص اغة

اﻷسئلة مناس ة

د .أحمد الواد ة اﻷسئلة مناس ة لكن حاجة ﻹﻋادة الترتيب حسب اﻷهم ة

د .أ من اﻷشقر
مناسب

د .نبيل اللوح

د .محمود الشنطي

مناسب

د .إ اد اﻷغا

د .هشام المغار

مناسب
مناسب
مناسب
تعديل
تعديل

النافذة ذات العﻼقة من أجل الحفا على الملك ة الف رة.

تعديل

يجب الحصول على الموافقات والتفو ض الﻼزم وفقاً للقوانين واﻷنظمة

د .إبراه م حبيب

6

المختلفة ذات المصالح معها.

اﻷسئلة مناس ة

5

يوجد احترام افي من قبل المؤسسة لحقوق الملك ة الخاصة الجهات

اﻷسئلة مناس ة

4

تتوفر ظروف عمل جيدة وآمنة تضمن عدم ممارسة أ اختراق ف ر .

اﻷسئلة مناس ة

3

توجد رقا ة فعالة للمحافظة على جهود اﻵخرن المختلفة.

2

يتم اتخاذ إجراءات قانون ة صارمة ح مخترقي الملك ة الف رة.

اﻷسئلة مناس ة

1

يوجد وعي افي للموظفين حقوق الملك ة الف رة.

م .غسان المصر

م

م .رامي لبد

الفﻘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

م .جﻼل مرزوق

المت عة في الحفا ﻋلﻰ معلومات وأسرار المؤسسة أو الجهات التي لها ﻋﻼقة المؤسسة ﻋلﻰ حد سواء.
ثالثاً :الملك ة الف ر ة :وهي الممارسة العمل ة ُ

المحور الثاني) :اﻷمن الﻘومي المعلوماتي( :هو قدرة المؤسسة ﻋلﻰ حما ة المعلومات الخاصة بها ،والحفا ﻋلﻰ سر تها وم افحة اﻷنشطة المضادة ،والتي تتمثل في
أ.د .ماجد الف ار

د .محمد المدهون

د .وس م الهابيل

د .ناجي الظاظا

د .حسن قنوع

د .تامر فطاير

د .رائد الحجار

د .أحمد الواد ة

د .أ من اﻷشقر

د .نبيل اللوح

د .محمود الشنطي

د .إ اد اﻷغا

د .هشام المغار

د .إبراه م حبيب

م .غسان المصر

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

تعديل

مناسب

تعديل

مناسب

تعديل

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

ص اغة

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

توجد د ار ة اف ة لد المسئولين في اﻷمن المعلوماتي.

مناسب

2

الماد ة والتقن ة.

مناسب

1

يوجد دعم ومساندة من اﻹدارة العل ا لتطبي

س اسة وسائل الحما ة

م .رامي لبد

م

الفﻘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

م .جﻼل مرزوق

الجرائم اﻹلكترون ة مثل ﻋمل ات اﻻختراق اﻹلكتروني.

أ.د .ماجد الف ار

د .محمد المدهون

د .وس م الهابيل

د .ناجي الظاظا

د .حسن قنوع

د .تامر فطاير

د .رائد الحجار

د .أحمد الواد ة

د .أ من اﻷشقر

د .نبيل اللوح

د .محمود الشنطي

د .إ اد اﻷغا

د .هشام المغار

تعديل

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب
مناسب

اﻷسئلة مناس ة لكن حاجة لﻼختصار

مناسب

اﻷسئلة مناس ة

اﻷسئلة مناس ة

مناسب
مناسب

اﻷسئلة مناس ة

اﻷسئلة مناس ة

اﻷسئلة مناس ة

اﻷسئلة مناس ة

تعديل
تعديل
تعديل
تعديل

اﻷسئلة مناس ة لكن عضها حتاج إلﻰ إيجاز

تعديل

تعديل

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

مناسب

تعديل

مناسب

ص اغة

اﻷسئلة مناس ة لكن حاجة ﻹﻋادة الترتيب حسب اﻷهم ة

تعديل

مناسب

مناسب
تعديل
مناسب
تعديل
مناسب
تعديل

مناسب

مناسب

تعديل

مناسب

تعديل

تعديل

تعديل

تعديل

مناسب

نها ة نتيجة تح م اﻻست انة

مناسب

13

ُعتبر عملك أخﻼقي )من وجهة نظرك( عند مخالفتك للس اسة المت عة
في المؤسسة المتعلقة أمن المعلومات مع عدم معرفتك بها.

مناسب

12

المت عة في
تشعر الذنب في حال تجاوزك ﻹحد إجراءات اﻷمان ُ
المؤسسة على الرغم من عدم معرفتك بتلك اﻹجراءات.

11

يتم استخدام أحدث اﻷجهزة والتقن ات للحفا على أمن المعلومات.

مناسب

10

توجد ص انة دورة لم ونات النظام تحس اً ﻷ خلل ماد أو برمجي.

د .إبراه م حبيب

ﻻختراق نظام المعلومات.

اﻷسئلة مناس ة

يتم تنفيذ مناورات دورة لق اس مد

اﻻستعداد نحو صد أ

محاولة

م .غسان المصر

الماد ة والبرمج ة ).(Hardware & Software

مناسب

توجد مراجعة دورة ﻹجراءات اﻷمان المت عة في حما ة م ونات النظام

مناسب

للنظام.

مناسب

9

تستخدم برامج الجدران النارة ) (Firewallsفي منع محاوﻻت اﻻختراق

اﻷسئلة مناس ة

8

تتوفر وسائل لحما ة النظام من أ تسلل استخدام ال طاقات الممغنطة.

اﻷسئلة مناس ة

7

الصوت( الخاصة الدخول لنظام المعلومات لﻸشخاص المصرح لهم.

مناسب

6

تتوفر الكاشفات البيولوج ة ) صمة العين ،صمة اﻹص ع ،صمة

مناسب

5

أمنها.

ف ة التعامل مع المعلومات للحفا

مناسب

4

توجد س اسة واضحة في

على

تعديل

3

ستعان بخبراء من خارج المؤسسة في المحافظة على أمن المعلومات.

م .رامي لبد

م

الفﻘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

م .جﻼل مرزوق

الم َح ِّ ِمين ﻋلﻰ اﻻست انة
ملح رقم ) :(4مﻼحظات ُ

ملح رقم )(5

است انة الدراسة صورتها النهائ ة
عد التح م

ملح رقم )(5
)است انة الدراسة صورتها النهائ ة(
برنامج الدراسات العل ا المشترك بين

أكاد م ة اﻹدارة والس اسة العل ا وجامعة اﻷقصى غزة
تخصص الق ادة واﻹدارة

اﻷخ الكرم/اﻷخت الكرمة ...................................... :المحترم/ة ،،،،
السﻼم عل م ورحمته تعالى و ر اته،،،

الموضوع :تعبئة است انة حث علمي

قوم ال احث بإجراء دراسة عنوان" :ممارسة العاملين في حقل المعلومات ﻷخﻼق ات

المهنة ودورها في تعز ز اﻷمن المعلوماتي – دراسة حالة /و ازرة الداخل ة واﻷمن الوطني

)الش

المدني قطاع غزة(" وذلك للحصول على درجة الماجستير من البرنامج المشترك بين

أكاد م ة اﻹدارة والس اسة للدراسات العل ا وجامعة اﻷقصى غزة – تخصص الق ادة واﻹدارة.

وﻷهم ة الموضوع ،فإنه َ ُسر ال احث أن ضع بين أيد م هذه اﻻست انة للتكرم من حضرتكم
المساعدة في إتمام هذه الدراسة عن طر اﻹجا ة عن اﻷسئلة التي تتضمنها هذه اﻻست انة،
راجين من م الدقة والموضوع ة أمﻼً في الوصول إلى معلومات أفضل لموضوع الدراسة،

مؤ دين لكم أن الب انات التي سيتم الحصول عليها ست قى سرة ولن تستخدم سو ﻷغراض
ال حث العلمي.

شاكر ن ومثمنين حسن استجابتكم ،،،،،،

أخو م ال احث :أشرف فهمي مشتهى
236

ملح رقم )(5
أوﻻً :الب انات الشخص ة

 (1الجنس/

)

(ذ ر

( أنثى

)

 (2المؤهل العلمي/

)

( دبلوم متوس فأقل

)

( الوروس

 (3عدد سنوات الخدمة/

)

)

( أقل من  5سنوات

( من  - 10أقل من  15سنة

)

( من  - 5أقل من  10سنوات

 (4المسمى الوظ في/

)

( وظ فة إدارة فق )و يل ،مدير ،نائب مدير ،رئ س قسم أو شع ة(

)

( وظ فة إدارة وفن ة معاً

)

)

( ماجستير

 (5عدد الدورات الحاصل عليها )

 (6عدد الدورات الحاصل عليها )

( ﻻ يوجــد) ،

في مجال الحاسوب/

في مجال أمن الحاسوب/

)

 (7ف ة التعامل المعلومات/

)

)

( من  15سنة فأكثر

( وظ فة فن ة فق )م ِ
دخل ب انات ،مبرمج ،مهندس ش ات ،مهندس قواعد ب انات(
ُ
( ﻻ يوجــد) ،

)

)

( د توراه

( أرع دورات) ،

( أرع دورات) ،
( ورق اً فق

( دورة واحدة) ،

( دورتان) ،

( ثﻼث دورات،

( دورة واحدة) ،

( دورتان) ،

( ثﻼث دورات،

( خمس دورات فأكثر

( خمس دورات فأكثر

)

( إلكترون اً فق

)

( ورق اً ٕوالكترون اً معاً
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ثان اً :محاور اﻻست انة

إرشادات لتعبئة اﻻست انة/

تتكون اﻻست انة من عدة محاور ،تحت ل محور توجد عدة فقرات مرت طة المحور الموجودة ف ه،

نرجو من م قراءة ل فقرة بتمعن ومن ثم وضع إشارة ) (Xفي المر ع الذ يتواف مع إجابتك أمام ل

فقرة.

على سبيل المثال ،في الفقرة اﻷولى من المحور اﻷول )يوجد في المؤسسة فر

المعلومات( ،إذا نت تعتقد أن هذا الفر

مختص أمن ُنظُم

موجود في المؤسسة التي تعمل بها )وهي وزارة الداخل ة

واﻷمن الوطني( ،حينها ضع إشارة ) (Xفي خانة )مواف

شدة( ،أما إذا نت تعتقد أن هذا الفر

غير موجود ،ضع إشارة ) (Xفي خانة )معارض شدة( ،أما إذا نت ﻻ تعلم ف َم إذا ان هذا الفر
موجود أم ﻻ ،ضع ) (Xفي خانة )ﻻ أعلم(.

المحور اﻷول) :أخﻼق ات المهنة(

أوﻻً :حما ة البرمج ات :وهي ع ارة عن اﻹجراءات التي يجب أن يت عها الموظفون في سبيل توفير الحما ة الﻼزمة
ُلنظُم المعلومات الخاصة المؤسسة.

م

الفقــــــــــــــرة

1

ظم المعلومات.
يوجد في المؤسسة فر مختص أمن ُن ُ

3

أعمل جاهدًا على تطو ر قدراتي في حما ة البرمج ات.

2
4
5
6
7
8
9

مواف

شدة

مواف

ﻻ أعلم

معارض

معارض
شدة

تتوفر لد معرفة اف ة أساليب حما ة البرمج ات.

تحرص اﻹدارة على توع ة القائمين على حما ة البرمج ات من خﻼل

اﻷنشطة المختلفة مثل )النشرات – الدورات – ورش العمل(.

أحرص على اﻹلمام الس اسات النافذة في حما ة البرمج ات.

أتعاون مع الزمﻼء ف ما يتعل

حما ة البرمج ات مهن ة وموضوع ة.

أمتنع عن الق ام أ نشا من شأنه أن يؤد إلى نشوء تضارب حق قي

أو ظاهر أو محتمل في البرمج ات.

أتفاد

إقامة عﻼقات وث قة مع جهات خارج ة تعتمد مصالحها ش ل

أساسي على ق اررات المؤسسة المبن ة على نظام المعلومات.

يتوفر برنامج مضاد للفيروسات على اﻷجهزة الخاصة العمل و تم

تحديثه ش ل دور .
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م

10
11

الفقــــــــــــــرة

آخـ ـ ـ ـ ــذ اﻻحت اطـ ـ ـ ـ ــات الﻼزمـ ـ ـ ـ ــة عنـ ـ ـ ـ ــد التعامـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــع مرفقـ ـ ـ ـ ــات البر ـ ـ ـ ـ ــد

مواف

شدة

مواف

ﻻ أعلم

معارض

معارض
شدة

اﻹلكتروني ) (E-Mailالوارد.

أحرص شدة على عدم إعادة إرسال الرسائل الواردة والتي قد تحتو
على مرفقات ضارة ).(Spyware

المستخدمة في المؤسسة ،واﻹلمام
ثان اً :الكشف عن المعلومات :وهي المعرفة بتصن فات المعلومات المختلفة ُ
المت عة في الحفا على سر تها.
بإجراءات اﻷمان ُ
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

الفقــــــــــــــرة

يوجد تصنيف واضح لدرجات سرة المعلومات في المؤسسة.

مواف

شدة

مواف

ﻻ أعلم

معارض

معارض
شدة

تتوفر لد ﱠ معرفة تامة معايير اﻹفصاح عن المعلومات.

أتقيد بتنفيذ توجيهات اﻹدارة وتعل ماتهم وف التسلسل اﻹدار في الكشف
عن المعلومات.

أسعى جاهدًا نحو تطبي معايير سرة المعلومات داخل المؤسسة.

يتم إ ﻼغ الموظفين في المؤسسة المعلومات التي يتوجب الكشف عنها
ٌل ف ما يخص عمله.
يوجد حرص شديد لد

إدارة المؤسسة على عدم إفشاء المعلومات

والوثائ والمستندات الرسم ة لﻶخرن.

يلتزم العاملون في المؤسسة اﻻمتناع عن اﻹدﻻء أ تعلي أو تصرح

أو مداخلة تتعل

مواض ع ما زالت قيد الدراسة.

يتم اﻹفصاح ش ل امل ودقي عن المعلومات الرسم ة التي تستوجب

اﻹفصاح عنها ح م الوظ فة.

توجد توع ة مستمرة من قبل اﻹدارة المختصة للموظفين في إجراءات اﻷمان

المت عة في المؤسسة.
ُ
توجد آل ة واضحة للحفا على وسائل التخزن التي تحتو على المعلومات
السرة الورق ة.

توجد آل ة واضحة للحفا على وسائل التخزن التي تحتو على المعلومات
السرة اﻹلكترون ة.

ط ُرق آمنة للتخلص من المعلومات السرة الورق ة.
توجد ُ

ط ُرق آمنة للتخلص من المعلومات السرة اﻹلكترون ة.
توجد ُ
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المت عة في الحفا على معلومات وأسرار المؤسسة أو الجهات التي
ثالثاً :الملك ة الف ر ة :وهي الممارسة العمل ة ُ
لها عﻼقة المؤسسة على حد سواء.

م

الفقــــــــــــــرة

1

يوجد وعي ٍ
اف لد الموظفين حقوق الملك ة الف رة.

3

يتم اتخاذ إجراءات قانون ة صارمة ح منته ي الملك ة الف رة.

2
4
5
6

مواف

شدة

مواف

ﻻ أعلم

معارض

معارض
شدة

توجد رقا ة فعالة للمحافظة على جهود اﻵخرن.

تتوفر ظروف عمل جيدة وآمنة تضمن عدم ممارسة أ انتهاك ف ر .

يوجد احترام من ِقبل المؤسسة لحقوق الملك ة الخاصة الجهات المختلفة
ذات الصلة معها.

يتم الحصول على الموافقات والتفو ض الﻼزم وفقاً للس اسات النافذة ذات

العﻼقة وذلك حفاظاً على الملك ة الف رة.

المحور الثاني) :اﻷمن المعلوماتي( :هو قدرة المؤسسة على حما ة معلومات الدولة ،والحفا على سر تها وم افحة
اﻷنشطة المضادة ،والتي تتمثل في الجرائم اﻹلكترون ة مثل عمل ات اﻻختراق اﻹلكتروني.

م

1
2
3
4
5
6
7

الفقــــــــــــــرة

س اسة وسائل الحما ة

يوجد دعم ومساندة من اﻹدارة العل ا لتطبي
الماد ة .Hardware

يوجد دعم ومساندة من اﻹدارة العل ا لتطبي

مواف

شدة

مواف

ﻻ أعلم

معارض

معارض
شدة

س اسة وسائل الحما ة

البرمج ة .Software

توجد د ار ة اف ة لد المسئولين اﻷمن المعلوماتي.

ستعان بخبراء متخصصين من خارج المؤسسة لتقد م اﻻستشارات

والتدرب الﻼزم في الحفا على أمن المعلومات.
توجد س اسة واضحة في
أمنها.

ف ة التعامل مع المعلومات للحفا

على

تتوفر الكاشفات البيولوج ة مثل ) صمة العين ،أو صمة اﻹص ع ،أو

صمة الصوت( الخاصة الدخول لنظام المعلومات لﻸشخاص المصرح

لهم.

تتوفر وسائل مصادقة لحما ة النظام من أ
الممغنطة.

تسلل استخدام ال طاقات

240

ملح رقم )(5
م

8
9

10
11
12
13
14

الفقــــــــــــــرة

تستخدم برامج الجدران النارة ) (Firewallsفي منع محاوﻻت اﻻختراق
للنظام.

مواف

شدة

مواف

ﻻ أعلم

معارض

معارض
شدة

توجد مراجعة دورة ﻹجراءات اﻷمان المت عة في حما ة م ونات النظام
الماد ة والبرمج ة ).(Hardware & Software

يتم تنفيذ مناورات دورة لق اس مد
ﻻختراق نظام المعلومات.

اﻻستعداد نحو صد أ

محاولة

توجد ص انة دورة لم ونات النظام تحس ًا ﻷ خلل ماد أو برمجي.
يتم استخدام أحدث اﻷجهزة والتقن ات للحفا على أمن المعلومات.

المت عة في
تشعر الذنب في حال تجاوزك ﻹحد إجراءات اﻷمان ُ
المؤسسة على الرغم من عدم معرفتك بتلك اﻹجراءات.
المط قة عند تنفيذ
أسعى جاهدًا لمعرفة الس اسات ُ
ون عملي أخﻼقي.

ﻷ

إجراء حتى

وتفضلوا بقبول فائق اﻻحترام والتقدير
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تاب تسهيل مهمة ال احث
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