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جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا -كمية الدراسات التجارية
المستخمص:

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة في تحقيق أمن المعمومات اإللكترونية،

حيث تم استخدام المتغير المعدل المصداقية والمتغير الوسيط تكنولوجيا المعمومات المستخدمة ،وتم بناء نموذج البحث
بناء عمى الدراسات السابقة حيث تم
وتحديد متغيراتو والفرضيات اعتماداً عمى أدبيات الدراسة ،وتم تطوير مقاييس الدراسة ً
تصميم استبانة لجمع البيانات ،وقد بمغت عينة الدراسة  5;6باستخدام العينة العشوائية الطبقية ،وكانت أىم النتائج أن
زيادة مستوى فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة ستؤدي إلى زيادة مستوى أمن المعمومات االلكترونية لدي الموظفين
في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،وكذلك أن زيادة مستوى تكنولوجيا المعمومات في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة
بمقدار درجة واحدة سيؤدي إلى رفع مستوى أمن المعمومات االلكترونية بمقدار ( )37::6درجة وذلك في ظل غياب تأثير
باقي المتغيرات

األخرى7

ABSTRACT:
This study aimed to identify the role of the effectiveness of computerized management
information systems to achieve security of electronic information; whereas the study used
credibility as a modified variable and information technology as a mediator variable. The
study model was built and its variables and hypotheses were identified based on the literature
review; while the study measurements were developed depending on previous studies
)through designing a questionnaire for data collection. The study sample consisted of (283
using a stratified random sample. The most important results of the study indicated that the
increase in the level of effectiveness of computerized management information systems will
lead to an increase in the level of security of electronic information between the staff of the
Palestinian universities in the Gaza Strip. Moreover, an increase in the level of information
technology in Palestinian universities in the Gaza Strip by one degree will lead to an increase
in the level of security of electronic information by (0.773); especially in the light of absence
of the effect of other variables.
الكممات المفتاحية :المصداقية  ،تكنولوجيا المعمومات المستخدمة  ،أمن المعمومات 7
المقدمة:

أصبحت نظم المعمومات ىامة جداً وضرورية وذلك لتنامي العالقة المتبادلة بين أعمال المنظمة وتكنولوجيا المعمومات بيا،
فيناك عالقة قوية بين قدرة المنظمة عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات بيا وقدرتيا عمى تحقيق استراتيجيتيا وأىدافيا

العامة ( 7)Laudon & laudon, 2012, p12وتعتبر نظم المعمومات الرافد األساسي التخاذ الق اررات ،حيث يصفيا
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البعض بمثابة الوقود المحرك ،ويؤكد الجميع-مؤسسات وأفراد -بأن تكنولوجيا الحاسوب باإلضافة إلى المعمومات يمعبان
دو اًر أساسياً في حل المشكالت اإلدارية التي أصبحت أكثر تعقيداً ،ونتيجة لذلك أصبح لدى العديد من أصحاب المنظمات
ميل إلى تحويل النشاطات اإلدارية التقميدية لكي تدار عن طريق آخر ما توصمت إليو التكنولوجيا الحديثة وفق أنظمة

إدارية محوسبة ،لما لذلك من أثر عمى سرعة وجودة العمل (سمطان5333 ،م) 7ويعد أمن المعمومات خاصية ميمة لنظم
إدارة المعمومات ،حيث ال يرحب المديرون والمسئولون بوضع البيانات الحساسة ذات األىمية في نظم الحاسب اآللي ،إال
إذا اتخذت جميع االحتياطات لحماية تمك البيانات من الوصول غير المشروع إلييا ،ويتعمق الوجو اآلخر ألمن المعمومات

بالتدمير والضياع غير ا لمقصود لمبيانات ،بسبب الكوارث الطبيعية كالحريق ،الفيضانات واألعاصير والبراكين  ،ولتوفير
أمن المعمومات في مثل ىذه الحاالت يمزم عادة إعداد نسخة إضافية عمى األقل من قاعدة البيانات وتخزينيا في مكان

آمن ،وان اختراق أمن النظام يمكن تعريفو بفشل عناصر نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة بإنجاز الوظائف أو تقديم
الخدمات المطموبة ،وىذا الفشل يكون في ضياع أحد أو جميع العناصر= إتاحة النظام ،كمال النظام أو موثوقية النظام
(7)Robson, 2004
مشكمة الدراسة :

إن أمن المعمومات ىو أمر يمس بشكل مباشر كل المتعاممين مع نظم المعمومات ولذا فإنو موضوع ينمو البحث بو ويمكن

أن يصبح فرعاً مستقالً من عموم المعرفة االنسانية ،وقد تعددت مظاىر اختراق أمن نظم المعمومات سواء كان بسرقة أو

بتدمير المعمومات من قبل العاممين في ىذه النظم داخمياً ،أو خارجياً من خالل بث الفيروسات وما شابييا ،أو من خالل

اليجمات االلكترونية (القحطاني والغثير533< ،م ،ص ،)47ومن خالل االطالع عمى دراسات سابقة في موضوع نظم
المعمومات اإلدارية وأمن المعمومات ،فقد تمثمت مشكمة الدراسة في ضرورة االستفادة من تطبيقات نظم المعمومات اإلدارية
المحوسبة وذلك باستخدام تكنولوجيا المعمومات بأبعاد مختمفة مثل (البرمجيات المستخدمة ،األجيزة المادية المستخدمة،

االتصاالت المستخدمة ،الخدمات الجامعية عبر اإلنترنت) ،والتي تؤدي بدورىا إلى الحد من مخاطر أمن المعمومات التي

تضر بالمنظمات العاممة وخاصة الجامعات الفمسطينية وذلك ألىمية المعمومات التي تخص المستويات اإلدارية المختمفة
وأيضاً الطالب والطالبات فييا ،وىذا بدوره ينعكس عمى مصداقية المعمومات المتداولة الكترونياً ومدى الوثوق بيا ،والتي
ظيرت كفجوة بحثية من خالل نتائج وتوصيات في دراسات سابقة 7وعمى ضوء ما سبق تبمورت مشكمة الدراسة التي قادت

إلى االطالع عمى العديد من الدراسات المتعمقة بمشكمة الدراسة واستجابة لتوصيات الدراسات السابقة كان من الضروري
إجراء الدراسة الحالية ،وبناء عميو فإن مشكمة الدراسة تمثمت في السؤال الرئيس التالي= ما ىو دور تكنولوجيا المعمومات
المستخدمة بين فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة ومصداقية أمن المعمومات اإللكترونية؟
وينبثق من ذلك عدة تساؤالت فرعية وهي:

 74كيف يؤثر الدور الوسيط لتكنولوجيا المعمومات المستخدمة بين فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة وأمن
المعمومات اإللكترونية؟
 75ما ىو دور فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة في تحقيق مصداقية أمن المعمومات اإللكترونية في الجامعات
الفمسطينية7

 76ما ىو دور المصداقية كمتغير معدل في تحقيق أمن المعمومات اإللكترونية في الجامعات الفمسطينية؟
 77ما ىو دور المتغيرات التحكمية في فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة ومصداقية أمن المعمومات اإللكترونية7
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أهداف الدراسة :

تيدف الدراسة إلى توضيح دور تكنولوجيا المعمومات المستخدمة بين فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة ومصداقية
أمن المعمومات اإللكترونية ،وتوضيح أثر المصداقية في زيادة أمن المعمومات اإللكترونية ،باإلضافة إلى التعرف عمى دور

تكنولوجيا المعمومات المستخدمة في أمن المعمومات اإللكترونية لدى الموظفين من استخدام نظم معمومات إدارية محوسبة
فعالة ،ومعرفة أثر دور المتغير المعدل لممصداقية في العالقة بين فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة وأمن

المعمومات اإللكترونية ،وأخي اًر معرفة أثر المتغيرات التحكمية في تحقيق المصداقية من خالل األنظمة اإللكترونية7

أهمية الدراسة:

األهمية العممية :جاءت أىمية الدراسة العممية متزامنة مع التوصيات الواردة في الدراسات السابقة حول إجراء البحوث
والدراسات في البيئة الفمسطينية في موضوع إداري حديث أال وىو فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة واستخدام

تكنولوجيا المعمومات لرفع مستوى العمل اإلداري في الجامعات الفمسطينية 7وكذلك تمثل ىذه الدراسة منطمقاً عممياً لدراسات
أخرى في نفس المجال ،وتعد إضافة عممية أيضاً لمدراسات المحمية التي تناولت موضوع الجامعات الفمسطينية في قطاع

غزة 7واستخدم عدة متغيرات منيا المتغير المستقل والمتغير التابع وأضيف استخدام المتغير المعدل والمتغير الوسيط لمعرفة
دورىم وتأثيرىم عمى المتغيرات األخرى والعالقة بينيما7
األهمية العممية :مساعدة المعنيين بتطوير عمل األنظمة اإلدارية المحوسبة في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة في

التخطيط المستقبمي نحو استخدام تكنولوجيا المعمومات كحل لبعض المشكالت التي تواجو عمل الجامعات في قطاع غزة
وخاصة في مجال أمن المعمومات ،وكذلك األثر الفعال في تحقيق ميزة تنافسية وتخفيض التكاليف وتوفير الوقت والجيد،

والمرونة العالية في تحديث وتطوير العمل في جميع المستويات اإلدارية في الجامعات7
نموذج الدراسة:

استند نموذج الدراسة عمى ما تم االطالع عميو في األدبيات النظرية ذات العالقة وكذلك نظرية المعمومات والدراسات

السابقة ،وتم إعداد نموذج الدراسة التالي والذي يشمل المتغيرات المستقل والوسيط والمعدل والتابع7
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المتغير المعدل

شكل رقم ( = )4نموذج الدراسة

متغيرات الدراسة:

بناء عمى النموذج السابق تنقسم المتغيرات قيد الدراسة إلى=

 7 4المتغير المستقل= فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة ويتفرع منو= المساعدة في سرعة اتخاذ الق اررات ،سرعة
الحصول عمى المعمومات ،مواكبة التطورات الحديثة ،تمبية احتياجات المستويات اإلدارية ،رضا المستخدم النيائي7
 75المتغير المعدل= المصداقية7
 76المتغير الوسيط= تكنولوجيا المعمومات المستخدمة7
 77المتغير التابع= أمن المعمومات اإللكترونية7
فرضيات الدراسة:

ىناك عالقة بين فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة وأمن المعمومات اإللكترونية في الجامعات الفمسطينية7
ىناك عالقة بين فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة ومصداقية أمن المعمومات اإللكترونية في الجامعات

الفمسطينية7
ىناك عالقة بين فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة وتكنولوجيا المعمومات المستخدمة في الجامعات الفمسطينية7
ىناك عالقة بين المصداقية وأمن المعمومات اإللكترونية في الجامعات الفمسطينية7

ىناك عالقة بين تكنولوجيا المعمومات المستخدمة وأمن المعمومات اإللكترونية في الجامعات الفمسطينية7

توجد فروق معنوية في مصداقية أمن المعمومات اإللكترونية في الجامعات الفمسطينية تعزى لممتغيرات التحكمية (الجنس،
العمر ،المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي ،عدد سنوات الخبرة ،اسم الجامعة)7
الدراسات السابقة:

دراسة :أيمن العمري 9002( ،م) :

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثر نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة عمى أداء العاممين في شركة االتصاالت

الفمسطينية ،ولتحقيق أىداف الدراسة تم تصميم وتطوير استبانة من  93فقرة لغرض جمع البيانات وقياس متغيرات الدراسة
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ولقد تم توزيع االستبيان عمى أفراد العينة البالغ عددىم  693موظفاً ،وتم االعتماد عمى الحزمة اإلحصائية ( )SPSSلمقيام

بالتحميل اإلحصائي ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا= وجود أثر ذو داللة إحصائية لمتطمبات تشغيل وادارة نظم
المعمومات اإلدارية (المادية ،البرمجية ،البشرية ،التنظيمية) عمى أداء العاممين في شركة االتصاالت ،ووجود فروق ذات

داللة إحصائية بين تصورات المبحوثين حول متطمبات تشغيل وادارة نظم المعمومات اإلدارية تعزى لممتغيرات الديموغرافية
(الجنس ،المستوى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،مكان العمل ،المستوى الوظيفي) ،وأنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
تصورات المبحوثين حول األداء الوظيفي تعزى لمتغيرات الجنس ،المستوى التعميمي وسنوات الخبرة ،وال توجد فروق حول
األداء الوظيفي تعزى لمتغير العمر7
دراسة :صبري أبو سبت 9002( ،م) :

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييم دور نظم المعمومات اإلدارية في صنع الق اررات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية في قطاع

غزة ،وترتكز الدراسة عمى استكشاف مدى وجود فروقات بين مكونات نظم المعمومات اإلدارية في الجامعات (المعدات،
البرمجيات ،االتصاالت ،وقواعد البيانات – المستوى التنظيمي لدائرة نظم المعمومات ،كفاءة األفراد العاممين في النظام)،
كما ركزت الدراسة عمى قياس دور جودة المعمومات واستخدام نظم المعمومات اإلدارية في عممية صنع الق اررات ،واستخدم
الباحث استبانة لجمع البيانات وتألفت عينة الدراسة من  4<8متخذ قرار موزعة عمى الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة،
وتم اعتماد العينة الطبقية ،وقد خمصت الدراسة الى وجود فروقات في مكونات نظم المعمومات اإلدارية لصالح الجامعة

االسالمية ،وأن ىناك عالقة قوية جداً بين المستوى التنظيمي لدائرة نظم المعمومات وجودة استخدام المعمومات في عممية

صنع الق اررات ،وأظيرت الدراسة إلى أن نظم المعمومات الحالية ال ترتقي إلى النظم الخبيرة حيث ال تعطي حموالً

لممشكالت ،عدم توفيرىا لمعمومات إحصائية خارجية وعدم اتصاليا المباشر مع مراكز إحصاء داخل الوطن أو خارجو،
وقدمت الدراسة العديد من التوصيات التي من شأنيا تطوير دور نظم المعمومات اإلدارية في عممية صنع الق اررات7
دراسة :أحمد فرج اهلل 9009( ،م) :

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي يمعبو االستثمار في تكنولوجيا المعمومات في تطوير األداء المؤسسي باإلضافة
إلى معرفة طبيعة وقوة العالقة بين االستثمار في تكنولوجيا المعمومات بأبعاده األربعة وتطوير األداء المؤسسي ،وذلك من
خالل تطبيق الدراسة عمى الجامعات الفمسطينية العاممة بقطاع غزة ،وقد اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي وتكونت

الدراسة من ( ) 5<7موظف من الموظفين ذوي المناصب اإلدارية في الجامعات الفمسطينية ،حيث تم اختيارىم بطريقة
العينة العشوائية الطبقية ،واستخدم الباحث االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من

النتائج أىميا= يسيم االستثمار في تكنولوجيا المعمومات في تحسين نوعية القرار وتسيل ميام المدير ،كما ويعمل عمى
سرعة وكفاءة انجاز المعامالت ،باإلضافة إلى تحسين فاعمية عناصر الرقابة والمتابعة والشفافية ،وكذلك تخفيف عبء
العمل عن موظفي الجامعة من خالل تبسيط اجراءات العمل ،كما توصمت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة احصائية
بين االستثمار في تكنولوجيا المعمومات وبين تطوير األداء المؤسسي في الجامعات الفمسطينية العاممة في قطاع غزة7
دراسة :نجالء شحادة 9009( ،م) :

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثر تكنولوجيا المعمومات في زيادة فاعمية الحكومة اإللكترونية وذلك من خالل دراسة

حالة ديوان الخدمة المدنية في األردن ،حيث تكون مجتمع الدراسة من فئتين ىما الموظفون في ديوان الخدمة والمراجعون،

أما عينة الدراسة فقد تكونت من ( )4;8موظفاً يعممون في الديوان و( )598من المراجعين المستفيدين من الخدمات

المقدمة عبر البوابة اإللكترونية لديون الخدمة المدنية ،ومن أىم نتائج الدراسة= وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
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المتغيرات المستقمة والمتمثمة في مكونات تكنولوجيا المعمومات وبين المتغير التابع فاعمية الحكومة اإللكترونية من وجية
نظر الموظفين7
دراسة :عزيزة العتيبي 9000( ،م) :

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات عمى أداء الموارد البشرية في األكاديمية الدولية
االسترالية في ممبورن ،وأثر ذلك عمى األداء الوظيفي ،وكذلك أيضاً التعرف عمى أنظمة الموارد البشرية المستخدمة حالياً
في المؤسسات التعميمية ،وأنظمة الخدمات التعميمية اإللكترونية لما ليا من دور كبير في التوجو نحو استخدام التكنولوجيا
في إدارة الموارد البشرية ،وقد تكون مجتمع الدراسة من المستويات اإلدارية واألكاديمية المختمفة في األكاديمية ،حيث بمغ
عددىم نحو ( ):5موظفاً ،واستخدمت الباحثة استبيان مكون من ( ):6فقرة كأداة لمدراسة ،والمنيج الوصفي التحميمي

لتحقيق أىداف الدراسة ،وقد أظيرت الدراسة عدة نتائج أىميا= ىناك وضوح لدى عينة الدراسة ألىمية استخدام تكنولوجيا

المعمومات في إدارة الموارد البشرية ،كما وأيضاً تدعم إدارة األكاديمية عممية التحول إلى استخدام تكنولوجيا المعمومات في

إ دارة الموارد البشرية ،كما توصمت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة تعزى إلى
المتغيرات الشخصية ،الخدمات التعميمية اإللكترونية7
اختالف الدراسة عن الدراسات السابقة= الحظ الباحثون بأن ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة والفمسطينية منيا
بالذات أنو في ىذه الدراسة تم التركيز عمى فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة وأثرىا في أمن المعمومات اإللكترونية

وذلك من خالل استخدام المتغير الوسيط (تكنولوجيا المعمومات المستخدمة) والمتغير المعدل (المصداقية) ،والذي بحسب
عمم الباحثون أن موضوع الدراسة لم يتم التطرق إليو من قبل7
مفهوم تكنولوجيا المعمومات المستخدمة:

اء العامة منيا أو
تمعب تكنولوجيا المعمومات بتطبيقاتيا المختمفة دو اًر حيوياً ميماً في تحسين إنتاجية المنظمات اإلدارية سو ً
الخاصة ،ولذا نجد بأن ىناك جدالً محتدماً ما بين الوحدات اإلدارية لموقوف عمى كيفية استخدام ىذه التكنولوجيا بذلك
الشكل الذي يحقق األىداف المنشودة ،حيث إن ىذه التطورات اليائمة قد أسيمت في خمق فرص غير مسبوقة في مجاالت

عدة= كرفع مستوى األداء الوظيفي ،وتحسين الق اررات اإلدارية ،وتسييل وتبسيط اإلجراءات ،واالستخدام األمثل لمقوى
العاممة ،ىذا فضالً عن إسياميا الكبير في األنظمة المالية (الخوالدة5337 ،م ،ص ،)455وقد رأى ىنتر بأن اإللمام

بمستحدثات تكنولوجيا التعميم في مجال التعميم العالي ال يعني أن يكون عضو ىيئة التدريس الجامعي مينياً في ىذا
المجال ،بل أن يكون لديو مستوى من القدرة المنطقية والتي بدونيا ال يستطيع الوصول إلى الفيم المطموب لممفاىيم

والمصطمحات التكنولوجية ( ،)Hunter, 1992, p68وتعتبر تكنولوجيا المعمومات ىي مجموعة األدوات التي تساعدنا
في استقبال المعمومة ومعالجتيا وتخزينيا واسترجاعيا وطباعتيا ونقميا بشكل إلكتروني سواء أكانت عمى شكل نص أم
صوت أم صورة أم فيديو ،وذلك باستخدام الحاسوب (الزعبي وآخرون533: ،م) ،ويتصور الكثير من الناس أن مفيوم
التكنولوجيا يتعمق بشكل أساسي في األدوات واآلالت التي تصنع ،وىذا من حيث العمم يعد مفيوم ًا خاطئاً ،فالتكنولوجيا في

حقيقة األمر ،ىي العقل اإلنساني الذي يفكر في كيفية إدارة الحياة نحو األحسن من جية ،واآلالت واألدوات والمعدات

التي تقدم ليذا العقل خدمة أفضل من السابق من جية أخرى ،وتكنولوجيا المعمومات ىي تعريف لكممة
 TECHNOLOGYوالمشتقة من الكممة اليونانية  TECHNEوتعني فني ًا أو ميارات ،أما الجزء الثاني من الكممة

LOGYوتعني عمماً أو دراسة (الشرفا533; ،م) ،وتكنولوجيا المعمومات ىي أنواع االكتشافات والمستجدات واالختراعات

كافة التي تتعامل مع جميع المعمومات من حيث الحجم والتحميل والتخزين واالسترجاع في الوقت والطريقة المناسبين

(قنديمجي ،والسامرائي5335 ،م) ،وقد عرفيا (العمري5337 ،م) بأنيا "نظام مكون من مجموعة من الموارد المترابطة
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والمتفاعمة يشتمل عمى األجيزة والبرمجيات والموارد البشرية والبيانات والشبكات واالتصاالت التي تستخدم المعمومات
المعتمدة عمى الحاسوب" ،وتكمن أىميتيا بأنيا تساعد المنظمات عمى البقاء واالزدىار فيما توفره من قدرات معموماتية
تمكنيا من القيام بعممياتيا اإلدارية بكفاءة عالية (الضمور5336 ،م) ،كما أن تكنولوجيا المعمومات تمثل انطالقة واسعة

من القدرات والمكونات والعناصر المتنوعة ،إضافة إلى دورىا في تأمين المعرفة المطموبة ،تمك المعرفة التي ىي صنيعة

امتزاج ثالثية ،النظم الحاسوبية ،وشبكات االتصال ،والمعرفة التكنولوجية (قنديمجي ،والجنابي5338 ،م)7
مفيوم فاعمية نظم المعمومات اإلدارية= أوضح (عبد الرزاق5344 ،م) بأن ميدان الفاعمية يمثل المفيوم األوسع والشامل
ألداء األعمال ،لذلك فإن إيجاد تعريف محدد ودقيق متفق عميو يعد أم اًر صعباً في أدبيات اإلدارة ،فقد أوضح ( Robbins

 ) & Conzo, 1995أن الفاعمية تعني "التأكد من أن استخدام الموارد المتاحة قد أدى إلى تحقيق الغايات واألىداف
المرجوة منيا ،كما عرفيا (عبوي5339 ،م ،ص; )5بأنيا عبارة عن "درجة قدرة المنظمة عمى تحقيق أىدافيا ،حيث يتم
األخذ بعين االعتبار مجال المتغيرات عمى مستويين ىما مستوى األقسام ومستوى المنظمة ،أما فاعمية نظم المعمومات
فيعرفيا ( )Tong and Yap, 1996بأنيا تشير إلى مدى مساىمة نظام المعمومات في تحقيق األىداف التنظيمية 7وعرف
(الطائي 5337 ،م ،ص )4;5فاعمية نظم المعمومات اإلدارية بأنيا "قياس قدرة نظام المعمومات اإلدارية عمى توليد

المخرجات بالخصائص المطموبة والتي تساىم في تسييل ميمة صنع الق اررات بشكل يحقق رضا المستفيدين من ىذه
المخرجات" ،وعرفيا الطائي والخفاجي <533م ،ص )99بأنيا "قدرة نظم المعمومات عمى توليد المخرجات بالخصائص
المطموبة لتسيم في ترشيد عمميات اتخاذ القرار بشكل يحقق رضا المستفيدين من ىذه المخرجات" 7ومما سبق فإن الباحثون
يعرف فاعمية نظم المعمومات اإلدارية إجرائياُ بأنيا= "ما تمتمكو المنظمة من نظم معمومات إدارية قوية قادرة عمى تحقيق
أىدافيا بما يتناسب مع رؤية ورسالة المنظمة" 7وبشكل عام تعتبر الفاعمية من الصعب قياسيا ،فمثالً المنظمات الكبيرة

تنتج خدمات متنوعة وتنفذ أنشطة متنوعة وتنتج مخرجات متنوعة يمكن قياسيا ،وان كافة المدراء في جميع المنظمات
عندىم مشكمة في قياس الفاعمية لمنظماتيم ،أما في الشركات الحالية يستخدم المدراء طرق جديدة لقياس الفاعمية باستخدام
مؤشرات مثل رضا الموظفين أو مدى تمبية رغبات الزبائن (عبوي5339 ،م ،ص;7)5

مفيوم أمن المعمومات= لضمان برنامج ناجح ألمن المعمومات في المؤسسات البد من إجراءات عممية إدارة المخاطر
بفعالية ،بحيث ال تقتصر فقط عمى حماية موجوداتيا وممتمكاتيا المعموماتية ويكون اليدف الرئيسي لممؤسسة حينيا حماية
تحقيق رسالتيا ،وال يجب النظر إلى عممية إدارة المخاطر عمى أنيا عممية تقنية بحتة يقوم بيا ويستخدميا خبراء أمن ونظم
المعمومات ولكن وظيفة ضرورية من وظائف اإلدارة في المنظمة ).(Bowen, 2006, p84

ويمكن تعريف أمن

المعمومات بأنو= "العمم الذي يعمل عمى توفير الحماية لممعمومات من المخاطر التي تيددىا أو االعتداء عمييا ،وذلك من

خالل توفير األدوات والوسائل الالزمة لحماية المعمومات من المخاطر الداخمية أو الخارجية ،ووضع المعايير واإلجراءات
الالزم ة لمنع وصول المعمومات إلى أيدي أشخاص غير مخولين عبر االتصاالت ،ولضمان أصالة وصحة ىذه
االتصاالت (ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة533; ،م) 7يقصد بأمن المعمومات "البحث عن سبل توفير الحماية لممعمومات من
المخاطر التي قد تيددىا من خالل استخدام األدوات المختمفة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان حماية المعمومات من

األخطار الداخمية والخارجية")الطاىر والخفاف2011 ،م) ،والقدرة عمى التعامل مع تمك المخاطر لضمان نجاح تأمين
المعمومات ألن المعمومات ذات قيمة عالية تستوجب وضع الضوابط الالزمة الستخداميا ووضع السبل الكفيمة بحيازتيا
لتوفير الحماية الالزمة ليا (الحميدي وآخرون5338 ،م) ،كما عرف أمن المعمومات بأنو= "مجموعة من اإلجراءات
والتدابير الوقائية التي تستخدم سواء في المجال التقني أو الوقائي لمحفاظ عمى المعمومات واألجيزة والبرمجيات إضافة إلى

اإلجراءات المتعمقة بالحفاظ عمى العاممين في ىذا المجال" (القحطاني والغثير533< ،م) 7ويعرف أمن المعمومات بأنو
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"الحفاظ عمى المعمومات المتواجدة في أي نظام معموماتي من مخاطر الضياع أو التمف أو من مخاطر االستخدام غير
الصحيح سواء المتعمد أو غير المتعمد أو من مخاطر الكوارث الطبيعية ،وىو مجموعة من التدابير الوقائية المستخدمة في
المجالين اإلداري والفني لحماية مصادر البيانات من أجيزة وبرمجيات وبيانات من التجاوزات أو التدخالت غير المشروعة

التي تقع عن طريق الصدفة أو عمداً عن طريق التسمل أو اإلجراءات الخاطئة المستخدمة من قبل إدارة المصادر

المعموماتية" (أبو الفتوح2010 ،م) 7ويرى الباحثون أن المصداقية ىي= إمكانية الوثوق بالمعمومات وأن تكون قابمة
لممراجعة كي نستطيع االعتماد عمييا ،وكذلك يجب أن تتصف بصدق التمثيل أي أن تمثل أو تصور المضمون الذي

تيدف إليو تمثيالً صادقاً ،وكذلك أن تتسم المعمومات بالحيادية وعدم التحيز حيال المصالح المتعارضة لمن يستخدمون
تمك المعمومات ،وأن تكون مطابقة لمواقع الفعمي ،ومتطابقة مع متطمبات متخذ القرار7

تحميل االستبيان واختبار الفرضيات :

وصف منهجية الدراسة:

تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي لدراسة الظاىرة كما ىي في الواقع ،حيث تم التطرق لوصف الظاىرة محل الدراسة،

وقد اعتمد الباحثون االستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات ،وتم تصميم فقرات االستبيان استناداً إلى األدبيات والدراسات
السابقة وتحوير الفقرات بما يالئم الدراسة ،وذلك لقياس تأثير فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة عمى مصداقية أمن

المعمومات اإل لكترونية ،وقياس توافر عامل تكنولوجيا المعمومات المستخدمة في تحقيق أمن المعمومات ،وقد اشتمل
االستبيان عمى  :8فقرة موزعة عمى أربعة محاور حيث يمثل كل محور متغير من متغيرات الدراسة باإلضافة إلى
المتغيرات التحكمية قيد الدراسة ،حيث تم تصميم االستبانة وفق مقياس ليكرت الخماسي المتدرج الذي يتكون من خمسة
مستويات عمى النحو التالي= "موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة" ،حيث تم إعطاء األرقام عممية

التحميل عمى النحو التالي الرقم ( )4يقابل موافق بشدة ،الرقم ( )5يقابل موافق ،الرقم ( )6يقابل محايد ،الرقم ( )7يقابل
غير موافق ،الرقم ( )8يقابل غير موافق بشدة ،وقام الباحثون بتوزيع  73استبيان عمى عينة من موظفين الجامعات التي
وردت في مجتمع الدراسة لقياس مدى صدق وثبات االستبيان ومالئمتو لغرض الدراسة ،ومن ثم تم تحميل ىذه البيانات

بواسطة البرنامج االحصائي المحوسب 7SPSS
مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين العاممين بمختمف المسميات الوظيفية (نائب رئيس الجامعة ،عميد أو منسق،
مدير دائرة أو مركز ،رئيس قسم في دائرة نظم المعمومات ،مبرمج ،مشغل) في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة وتم
اختيار أقدم الجامعات والتي بيا أكبر عدد من الطالب حسب إحصائيات التعميم العالي أال وىي (جامعة األزىر والجامعة
االسالمية وجامعة األقصى وجامعة القدس المفتوحة) والبالغ عددىم < ،439وقد تم اختيار مجتمع الدراسة ىذا بالرغم من
تواجد جامعات فمسطينية أخرى في قطاع غزة وذلك لألسباب التالية=

 74جامعة األقصى ىي الجامعة الحكومية الوحيدة في قطاع غزة7

 75جامعة القدس المفتوحة ىي جامعة تعتمد نظام التعميم المفتوح في دراستيا7
 76جامعتي األزىر واإلسالمية جامعات أىمية تدار من قبل مجالس أمناء الجامعة في كالً منيما ومضى عمى اعتماد
برامجيا األكاديمية أكثر من خمس سنوات وىي تقدم نفس التخصصات األكاديمية تقريباً7

 7 7باقي الجامعات لم يمضي عمى اعتماد كافة برامجيا األكاديمية أكثر من خمس سنوات وبالتالي تم استبعادىا من
مجتمع الدراسة7
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عينة الدراسة :

استناداً إلى معادلة ستيفن ثامبسون فقد بمغت عينة الدراسة  5;6موظف وموظفة من اجمالي مجتمع الدراسة والبالغ

< 439موظف وموظفة وتم اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية الطبقية7
أداة الدراسة :

تم استخدام االستبيان في ىذه الدراسة ،من خالل الرجوع ألدبيات الدراسة والدراسات السابقة والنشرات العممية ،وتم االطالع

عمى فقرات االستبيانات في ىذه الدراسات وتحويرىا بما يخدم غرض الدراسة ،وبعد مراجعة كافة المالحظات واالستناد إلى
مالحظات المشرفين ،تم تطوير االستبيان ،واشتمل االستبيان عمى جزئيين رئيسيين وىما=

الجزء األول= اشتمل عمى البيانات التحكمية7

الجزء الثاني= اشتمل عمى أربعة محاور وىي= محور فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة ،محور أمن المعمومات
اإللكترونية ،محور المصداقية ،ومحور تكنولوجيا المعمومات المستخدمة ،وبمغت فقرات االستبيان  :8فقرة7
ثبات أداة الدراسة :

تم توزيع  73استبيان عمى موظفي الجامعات لقياس صدق وثبات الدراسة وتم توزيعيا كما في جدول رقم ()4
جدول رقم (= )4عينة الصدق وثبات الدراسة
م7

الجامعة

العدد

النسبة

العدد

الصدق والثبات

74

األقصى

103

%2.82

.0

44

75

اإلسالمية

27.

%2.80

77

43

77

76

القدس المفتوحة

2.2

%2782

43

.6

األزىر

22.

%2381

.0

<

المجموع

30.6

%300

2.1

73

المصدر= اعداد الباحثون من الدراسة الميدانية

تم حساب ثبات االستبيان بطريقتين=
 .0طريقة التجزئة النصفية:

قام الباحثون بحساب ثبات االستبيان بطريقة التجزئة النصفية من خالل تطبيق االستبيان عمى عينة مكونة من  73موظف

وموظفة ،حيث تم تقسيم عبارات االستمارة إلى قسمين يضم األول عبارات ذات األرقام الفردية ويضم اآلخر العبارات ذات

األرقام الزوجية ،ومن ثم حساب معامل ارتباط بيرسون بين مجموع درجات المجموعتين ،ومن ثم قام الباحثون بتعديل

درجات الثبات باستخدام معادلة سبيرمان براون7
جدول رقم ( = )5معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية قبل وبعد التعديل
المحور

معامل الثبات

معامل الثبات بعد التعديل

فاعمية نظم المعمومات اإلدارية

37<69

37<9:

المصداقية

37;79

<37<4

أمن المعمومات اإللكترونية

تكنولوجيا المعمومات المستخدمة
الدرجة الكمية

<3793
37;95
37<88

37:8:
37<59
37<::

المصدر = اعداد الباحثون من الدراسة الميدانية

يبين الجدول رقم ( )5أن معامالت الثبات قبل وبعد التعديل تراوحت بين ( )37<9:( ،)37:8:وىي معامالت ثبات
مرتفعة مما يشير لتمتع المقياس بالثبات7
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 .9طريقة ألفاكرونباخ:

تم حساب معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ ،حيث يبين الجدول رقم ( )6أن معامالت ألفا قد تراوحت بين (،)37:<6

( )37<6:مما يدلل عمى تمتع االستبيان بالثبات7
جدول رقم ( = )6معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ
البعد

معامل ألفا كرونباخ

فاعمية نظم المعمومات اإلدارية

37<6:

أمن المعمومات اإللكترونية

37:<6

تكنولوجيا المعمومات المستخدمة

37;68

الدرجة الكمية

;37<8

المصداقية

37<33

المصدر = اعداد الباحثون من الدراسة الميدانية

صدق أداة الدراسة:

الصدق الداخمي= تم حساب الصدق الداخمي لالستبيان عن طريق حساب معامل ارتباط بيرسون لدرجة كل عبارة مع

الدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو ىذه العبارة ،حيث أظيرت النتائج أن الغالبية العظمى من معامالت االرتباط بين
درجة العبارات والدرجة الكمية لممحاور التي تنتمي ليا كانت دالة إحصائياً عند مستوى  ،3738وىذا يشير لتمتع ىذه
الفقرات بالصدق الداخمي7

صدق االتساق الداخمي= يقصد باالتساق الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع البعد أو المحور الذي تنتمي
إليو ىذه الفقرة ،ويتم التحقق من وجود صدق االتساق الداخمي من خالل حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة
والدرجة الكمية لمبعد أو المحور الذي تنتمي إليو باستخدام البرنامج االحصائي  ،SPSSوذلك بيدف التحقق من مدى صدق
االستبانة ككل7

جدول رقم ( = ) 7معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد االستبيان والدرجة الكمية لالستبيان
البعد

معامل االرتباط بالدرجة الكمية

فاعمية نظم المعمومات اإلدارية

*37<:5

أمن المعمومات اإللكترونية
المصداقية

تكنولوجيا المعمومات المستخدمة

*37;4:
*379<9
*37;9:

*دالة إحصائية عند مستوى 73738

المصدر = اعداد الباحثون من الدراسة الميدانية

تبين النتائج الواردة في الجدول رقم ( )7أن معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد االستبيان والدرجة الكمية قد
تراوحت بين ( )37<:5( ،)379<9وجميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،3738وىذا يؤكد تمتع االستبيان بصدق
االتساق الداخمي7
اختبار الفرضيات :

الفرضية الرئيسية األولى= تنص الفرضية الرئيسية األولى عمى "وجود عالقة بين فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة

وأمن المعمومات اإللكترونية في الجامعات الفمسطينية" ،حيث تم التحقق من صحة الفرضية من خالل حساب أسموب
االنحدار الخطي البسيط ،وتم دراسة عالقة كل متغير من المتغيرات المستقمة التي تمثل أبعاد "فاعمية نظم المعمومات

اإلدارية المحوسبة" عمى المتغير التابع "أمن المعمومات االلكترونية" باستخدام االنحدار البسيط ،حيث تراوحت معامالت
االرتباط ما بين ( )378:5وذلك لمبعد األول "المساعدة في سرعة اتخاذ الق اررات" و( )37:64وذلك لمبعد الخامس "رضا
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المستخدم النيائي" ،وكانت معامالت االرتباط طردية مما يعني بأن زيادة مستوى فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة
ستؤدي إلى زيادة مستوى أمن المعمومات االلكترونية لدي الموظفين في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة7
جدول رقم ( =) 8نتائج معامالت االنحدار واالرتباط بين أبعاد نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة وأمن المعمومات اإللكترونية
المتغير التابع "أمن المعمومات اإللكترونية"
معامل

المتغير المستقل

ارتباط

الحد الثابت
()a

معامل

معامل

االنحدار
( )B

معنوية النموذج عند مستوى .0.5

بيرسون
()r
*.0570

التحديد
()R2

F

0048.

.0606

.0307

0060507

مستوى
الداللة
()Sig.
.0...

سرعة الحصول عمى المعمومات

*.067.

00059

.07.9

.0448

0000338

.0...

معنوي

مواكبة التطورات الحديثة

*.0660

00870

.0563

.0436

0.00046

.0...

معنوي

تمبية احتياجات المستويات اإلدارية

*.0695

00338

.0685

.0483

0400439

.0...

معنوي

رضا المستخدم النيائي

*.0730

00456

.0656

.0535

0980693

.0...

معنوي

الكمي

*.0764

.0670

.0846

.0584

36405.3

.0...

معنوي

المساعدة في سرعة اتخاذ الق اررات

النتيجة
معنوي

*دالة إحصائية عند مستوى 73738

المصدر = اعداد الباحثون من الدراسة الميدانية

واتفقت ىذه النتائج مع دراسة (شاىين5345 ،م) والتي أظيرت وجود تأثيرات عالية لكل من العوامل المتعمقة بالبيئة
القانونية واألنظمة والضوابط المينية التنظيمية والتقنية ،والثقافية واالجتماعية ،والعوامل االقتصادية عمى مستوى كفاءة
وفاعمية نظم المعمومات المحاسبية ،غير أن تأثير تمك المتغيرات تتفاوت أحياناً بدرجات مختمفة وفقاً لمستوى االىتمام
والدعم الذي تمقاه من اإلدارة المصرفية ،دراسة (أبو كميل5344 ،م) والتي أوضحت أن إدارة المصارف تطبق اجراءات
رقابية صارمة ومشددة في عممية ادخال وتشغيل واستخراج البيانات والمعمومات في ظل النظم اإللكترونية ،دراسة (أبو
عمر533< ،م) والتي خمصت إلى وجود عالقة قوية ذات داللة إحصائية بين فاعمية نظم المعمومات اإلدارية وبين قدرة
المصارف العاممة في فمسطين عمى إدارة األزمات ،وخمصت الدراسة إلى أن ما نسبتو  %9979من قدرة المصارف عمى
إدارة األزمات يفسره فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة والباقي يعود لعوامل أخرى7

الفرضية الرئيسية الثانية= تنص الفرضية الرئيسية الثانية عمى "وجود عالقة بين فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة
ومصداقية أمن المعمومات اإللكترونية في الجامعات الفمسطينية" ،حيث تم التحقق من صحة الفرضية من خالل أسموب
االنحدار الخطي البسيط ،وتم دراسة عالقة المتغير المستقل الذي يتمثل في "فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة"

عم ى المتغير التابع "مصداقية أمن المعمومات االلكترونية" ،ووجد أن ىناك ارتباط خطي طردي بين مستوى فاعمية نظم

المعمومات اإلدارية المحوسبة ومستوى مصداقية أمن المعمومات االلكترونية حيث بمغ معامل االرتباط بين المتغيرين

( ،)379;6وبالنظر إلى نتائج تحميل االنحدار الخطي البسيط نالحظ أن ىناك تأثير موجب في مستوى فاعمية نظم
المعمومات اإلدارية المحوسبة ومستوى مصداقية أمن المعمومات االلكترونية ،حيث بمغ معامل االنحدار الخطي البسيط
( ) 37;5:وىذا يعني أن تحسين مستوى فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة
بمقدار درجة واحدة سيؤدي الي رفع مستوى مصداقية أمن المعمومات االلكترونية بمقدار ( )37;5:درجة وذلك في ظل

غياب تأثير باقي المتغيرات األخرى ،كما وبمغ معامل التحديد لنموذج االنحدار ( )37799وىذا يعني أن متغير فاعمية نظم

المعمومات اإلدارية المحوسبة يفسر ( )%7979من تباين متغير مصداقية أمن المعمومات االلكترونية في الجامعات
الفمسطينية بقطاع غزة7
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جدول رقم ( = ) 9نتائج معامل االنحدار واالرتباط بين فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة ومصداقية أمن المعمومات اإللكترونية
المتغير التابع "مصداقية أمن المعمومات اإللكترونية"
المتغير المستقل

فاعمية نظم المعمومات اإلدارية

معامل
ارتباط

بيرسون
()r
*.0683

الحد الثابت
()a

.0740

معامل

معامل

معنوية النموذج عند مستوى 0802

االنحدار
( )B

التحديد
()R2

F

.0807

.0466

0060860

مستوى
الداللة
()Sig.
.0...

النتيجة
معنوي

*دالة إحصائية عند مستوى 73738

المصدر = اعداد الباحثون من الدراسة الميدانية

واتفقت ىذه النتائج مع دراسة (الرشيدي5345 ،م) والتي أظيرت أن األنظمة المحاسبية المحوسبة المطبقة في الشركات
المساىمة العامة المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية قادرة عمى التوافق مع قواعد القياس المتعمقة بالقيمة العادلة وفقاً
لمعايير التقارير المحاسبية الدولية من وجية نظر مدققي الحسابات العاممين في مكاتب التدقيق العاممة في دولة الكويت،

وكذلك من وجية نظر المديرين الماليين في الشركات المساىمة العامة ،دراسة (القشي5336 ،م) والتي أظيرت أن توفير

كل من األمان والموثوقية والتوكيدية ال يمكن تحقيقو إال من خالل إنشاء وتطوير نظام ربط بين نظام الشركة المحاسبي

وموقعيا اإللكتروني عمى شبكة اإلنترنت ،وىذا ما حققو الباحث في دراستو من خالل تطوير نظام يوفر األمان والموثوقية
والتوكيدية لتعامالت العمالء والزبائن مع الشركة عبر موقعيا اإللكتروني عمى شبكة اإلنترنت7
الفرضية الرئيسية الثالثة= تنص الفرضية الرئيسية الثالثة عمى "وجود عالقة بين فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة

وتكنولوجيا المعمومات المستخدمة في الجامعات الفمسطينية" ،حيث تم التحقق من صحة الفرضية من خالل أسموب
االنحدار الخطي البسيط ،وتم دراسة عالقة المتغير المستقل الذي يتمثل في "فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة"
عمى المتغير التابع "تكنولوجيا المعمومات المستخدمة" ،ووجد أن ىناك ارتباط خطي طردي بين مستوى فاعمية نظم
المعمومات اإلدارية المحوسبة ومستوى تكنولوجيا المعمومات المستخدمة حيث بمغ معامل االرتباط بين المتغيرين
( ،) 37:97وبالنظر إلى نتائج تحميل االنحدار الخطي البسيط نالحظ أن ىناك تأثير موجب في مستوى فاعمية نظم

المعمومات اإلدارية المحوسبة ومستوى تكنولوجيا المعمومات المستخدمة ،حيث بمغ معامل االنحدار الخطي البسيط

( )37;5:وىذا يعني أن تحسين مستوى فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة في جامعات الفمسطينية بقطاع غزة
بمقدار درجة واحدة سيؤدي إلى رفع مستوى تكنولوجيا المعمومات المستخدمة بمقدار ( )37;5:درجة وذلك في ظل غياب
تأثير باقي المتغيرات األخرى ،كما وبمغ معامل التحديد لنموذج االنحدار ( )378;7وىذا يعني أن متغير فاعمية نظم

المعمومات اإلدارية المحوسبة يفسر ( )%8;77من تباين متغير تكنولوجيا المعمومات المستخدمة في الجامعات الفمسطينية

بقطاع غزة7
جدول رقم ( =) :نتائج معامل االنحدار واالرتباط بين فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة وتكنولوجيا المعمومات المستخدمة
المتغير التابع "تكنولوجيا المعمومات المستخدمة"
المتغير المستقل

فاعمية نظم المعمومات اإلدارية

معامل
ارتباط

بيرسون
()r
*.0764

الحد الثابت
( )a

.080.

معامل

معامل

معنوية النموذج عند مستوى 0802

االنحدار
( )B

التحديد
2
( )R

F

.0807

.0584

3640895

مستوى
الداللة
()Sig.
.0...

النتيجة
معنوي

المحوسبة
*دالة إحصائية عند مستوى 73738

المصدر = اعداد الباحثون من الدراسة الميدانية
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واتفقت ىذه النتائج مع دراسة (أبو سبت )5338 ،والتي خمصت إلى وجود عالقة قوية جداً بين المستوى التنظيمي لدائرة
نظم المعمومات وجودة واستخدام المعمومات في عممية صنع الق اررات ،وأثبتت الدراسة وجود تقنيات حديثة في مكونات نظم

المعمومات اإلدارية في الجامعات ،مما جعل الجامعات تعتمد عمى ىذه النظم اعتماداً كبي اًر في صنع الق اررات ،كما وأشارت

الدراسة إلى وجود عالقة طردية قوية بين جودة المعمومات (الدقة ،المالئمة ،التوقيت المناسب ،الكمية) واستخدام نظم
المعمومات في عممية صنع الق اررات7
الفرضية الرئيسية الرابعة= تنص الفرضية الرئيسية الرابعة عمى "وجود عالقة بين المصداقية وأمن المعمومات االلكترونية
في الجامعات الف مسطينية " ،حيث تم التحقق من صحة الفرضية من خالل أسموب االنحدار الخطي البسيط ،وتم دراسة
عالقة المتغير المستقل الذي يتمثل في "المصداقية" عمى المتغير التابع "أمن المعمومات االلكترونية" ،ووجد أن ىناك

ارتباط خطي طردي بين المصداقية وأمن المعمومات االلكترونية حيث بمغ معامل االرتباط بين المتغيرين (،)37:88
وبالنظر إلى نتائج تحميل االنحدار الخطي البسيط نالحظ أن ىناك تأثير موجب في مستوى زيادة المصداقية ومستوى أمن
المعمومات االلكترونية ،حيث بمغ معامل االنحدار الخطي البسيط ( )379<3وىذا يعني أن زيادة مستوى المصداقية في

ا لجامعات الفمسطينية بقطاع غزة بمقدار درجة واحدة سيؤدي إلى رفع مستوى أمن المعمومات االلكترونية بمقدار ()379<3
درجة وذلك في ظل غياب تأثير باقي المتغيرات األخرى ،كما وبمغ معامل التحديد لنموذج االنحدار ( )378:4وىذا يعني
أن متغير المصداقية يفسر ( )%8:74من تباين متغير أمن المعمومات االلكترونية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة7
جدول رقم (; )= نتائج معامل االنحدار واالرتباط بين المصداقية وأمن المعمومات اإللكترونية
المتغير التابع "أمن المعمومات اإللكترونية"
المتغير المستقل

المصداقية

معامل
ارتباط

بيرسون
()r
*.0755

الحد الثابت
( )a

00058

معامل

معامل

معنوية النموذج عند مستوى 0802

االنحدار
( )B

التحديد
2
( )R

F

.069.

.0570

34506003

مستوى
الداللة
()Sig.
.0...

النتيجة
معنوي

*دالة إحصائية عند مستوى 73738
المصدر = اعداد الباحثون من الدراسة الميدانية

واتفقت ىذه النتائج مع دراسة (الرشيدي )5345 ،والتي أظيرت أن األنظمة المحاسبية المحوسبة المطبقة في الشركات
المساىمة العامة المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية قادرة عمى التوافق مع قواعد القياس المتعمقة بالقيمة العادلة وفقاً
لمعايير التقارير المحاسبية الدولية من وجية نظر مدققي الحسابات العاممين في مكاتب التدقيق العاممة في دولة الكويت،
وكذلك من وجية نظر المديرين الماليين في الشركات المساىمة العامة ،دراسة (القشي )5336 ،والتي أظيرت أن توفير

كل من األمان والموثوقية والتوكيدية ال يمكن تحقيقو إال من خالل إنشاء وتطوير نظام ربط بين نظام الشركة المحاسبي
وموقعيا اإللكتروني عمى شبكة اإلنترنت ،وىذا ما حققو الباحث في دراستو من خالل تطوير نظام يوفر األمان والموثوقية
والتوكيدية لتعامالت العمالء والزبائن مع الشركة عبر موقعيا اإللكتروني عمى شبكة اإلنترنت7

الفرضية الرئيسية الخامسة= تنص الفرضية الرئيسية الخامسة عمى "وجود عالقة بين تكنولوجيا المعمومات المستخدمة وأمن
المعمومات اإللكترونية في الجامعات الفمسطينية " ،حيث تم التحقق من صحة الفرضية من خالل أسموب االنحدار الخطي
البسيط ،وتم دراسة عالقة المتغير المستقل الذي يتمثل في "تكنولوجيا المعمومات المستخدمة" عمى المتغير التابع "أمن
المعمومات اإللكترونية" ،ووجد أن ىناك ارتباط خطي طردي بين تكنولوجيا المعمومات المستخدمة وأمن المعمومات
االلكترونية حيث بمغ معامل االرتباط بين المتغيرين ( ،)37:89وبالنظر إلى نتائج تحميل االنحدار الخطي البسيط نالحظ

أن ىناك تأثير موجب في مستوى تكنولوجيا المعمومات المستخدمة عمى أمن المعمومات االلكترونية ،حيث بمغ معامل
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االنحدار الخطي البسيط ( )37::6وىذا يعني أن زيادة مستوى تكنولوجيا المعمومات في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة
بمقدار درجة واحدة سيؤدي إلى رفع مستوى أمن المعمومات االلكترونية بمقدار ( )37::6درجة وذلك في ظل غياب تأثير
باقي المتغيرات األخرى ،كما وبمغ معامل التحديد لنموذج االنحدار ( )378:4وىذا يعني أن متغير تكنولوجيا المعمومات

المستخدمة يفسر ( )%8:74من تباين متغير أمن المعمومات اإللكترونية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة7
جدول رقم (< )= نتائج معامل االنحدار واالرتباط بين تكنولوجيا المعمومات المستخدمة وأمن المعمومات اإللكترونية
المتغير التابع "أمن المعمومات اإللكترونية"
المتغير المستقل

معامل
ارتباط
بيرسون
()r

الحد الثابت
( )a

معامل
االنحدار
( )B

معامل
التحديد
()R2

F

تكنولوجيا المعلومات المستخدمة

*.0756

.087.

.0773

.0570

3460503

معنوية النموذج عند مستوى 0802
مستوى
الداللة
()Sig.
.0...

النتيجة
معنوي

*دالة إحصائية عند مستوى 73738
المصدر = اعداد الباحثون من الدراسة الميدانية

واتفقت ىذه النتائج مع دراسة (عمار5345 ،م) والتي توصمت إلى أن مشكالت حماية وتأمين موارد شبكات الحاسب اآللي
ال تكمن في توريد األجيزة وتثبيت البرمجيات فقط وانما تكمن في إعداد اإلنسان القادر عمى تشغيل وادارة تمك األجيزة
والبرمجيات في اطار سياسات واجراءات معينة ضمن بيئة يسود فييا روح الفريق ،كما تتطمب الحماية اعادة تصميم
اليياكل التنظيمية إلحداث توافق بينيا وبين اجراءات ووظائف العمل في مجال الحماية المطموبة كما أنو البد من توفير
مختصين في أمن المعمومات يحممون مؤىالت تتناسب مع المطموب منيم ،والبد من تعيين مدراء متخصصين لمراكز تقنية
المعمومات ،ولمتقميل من أخطار اختراق الحاسبات يجب بذل الجيود الكافية في توعية وتدريب مستخدمي الحاسبات اآللية،
دراسة (تايو533; ،م) والتي توصمت لمنتائج التالية :تتحقق فعالية إدارة أمن نظم المعمومات بمقدار توفر سياسة أمن

المعمومات ،يؤثر األمن المادي لممكونات البرمجية والمادية في كفاءة إدارة أمن نظم المعمومات ،تؤثر قواعد إدارة

الحواسيب والشبكات بفاعمية عمى إدارة أمن نظم المعمومات ،رغبة المبحوثين في التعامل مع اآلليات واألساليب المختمفة،
دراسة (الرواشدة وآخرون5345 ،م) والتي خمصت إلى أنو كان واضحاً أن البنوك األردنية ممتزمة بمعايير لجنة بازل

ل مسالمة وأمن الخدمات المصرفية اإللكترونية ،وىذه البنوك تأخذ في االعتبار جميع المخاطر المحتممة قبل تطبيق أي
نظام لمخدمات اإللكترونية ،وال يمكن تجاىل األدلة عمى حرص األردن عمى حماية نفسيا وعمالئيا من خطر السرقة عن

طريق الوسائل اإللكترونية ،وشممت أيضاً مواقع البنوك عمى شبكة اإلنترنت مع تعميمات مفصمة لضمان عدم سقوط
العمالء فريسة لمقراصنة7

الفرضية الرئيسية السادسة= تنص الفرضية الرئيسية السابعة عمى "توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات
المبحوثين حول مصداقية أمن المعمومات اإللكترونية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تعزى لممتغيرات التحكمية التالية

(الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي ،عدد سنوات الخبرة ،اسم الجامعة)" ،ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية
تم استخدام اختبار ( )Tفي حاالت العينتين المستقمتين الختبار الفروق التي تعزى لمتغير الجنس ،بينما تم استخدام اختبار
تحميل التباين األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفروق التي تعزى لممتغيرات األخرى التي تتكون من أكثر من
مجموعتين ،وقد أظيرت النتائج عدم وجود فروق جوىرية في جميع المتغيرات التحكمية باستثناء متغير اسم الجامعة فقد

بمغت قيمة  )55753<( Fولمتحقق من مصدر الفروقات فقد قام الباحث باستخدام اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية والذي
يظير من خالل نتائجو بأنو يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  3738بين موظفي جامعة األقصى وجامعة
القدس المفتوحة وكانت الفروق لصالح موظفي جامعة القدس المفتوحة ،وكذلك يوجد فروق بين موظفي جامعة األقصى
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وجامعة األزىر وكانت الفروق لصالح موظفي جامعة األقصى ،وأيضاً يوجد فروق بين موظفي الجامعة اإلسالمية وجامعة
القدس المفتوحة وكانت الفروق لصالح موظفي جامعة القدس المفتوحة ،وبين موظفي جامعة القدس المفتوحة وجامعة

األزىر وكانت الفروق لصالح موظفي القدس المفتوحة7
النتائج :

توصمت الدراسة من خالل تحميل متغيرات الدراسة وعالقتيا بأمن المعمومات ألىم النتائج التالية=

 74أن زيادة مستوى فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة ستؤدي إلى زيادة مستوى أمن المعمومات االلكترونية لدي
الموظفين في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة7
 75أن تح سين مستوى فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة بمقدار درجة واحدة
سيؤدي الي رفع مستوى مصداقية أمن المعمومات االلكترونية بمقدار ( )37;5:درجة وذلك في ظل غياب تأثير باقي

المتغيرات

األخرى7

 76أن تحسين مستوى فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة بمقدار درجة واحدة
سيؤدي إلى رفع مستوى تكنولوجيا المعمومات المستخدمة بمقدار ( )37;5:درجة وذلك في ظل غياب تأثير باقي
المتغيرات األخرى7
 77أن زيادة مستوى مصداقية أمن المعمومات في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة بمقدار درجة واحدة سيؤدي إلى رفع
مستوى أمن المعمومات االلكترونية بمقدار ( )379<3درجة وذلك في ظل غياب تأثير باقي المتغيرات

األخرى7

 78أن زيادة مستوى تكنولوجيا المعمومات في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة بمقدار درجة واحدة سيؤدي إلى رفع مستوى
أمن المعمومات االلكترونية بمقدار ( )37::6درجة وذلك في ظل غياب تأثير باقي المتغيرات

األخرى7

 79يوجد عالقة لممتغير المعدل "المصداقية" في العالقة بين األبعاد التالية (سرعة الحصول عمى المعمومات ،مواكبة
التطورات الحديثة ،تمبية احتياجات المستويات اإلدارية ،رضا المستخدم النيائي) وأمن المعمومات االلكترونية في الجامعات

الفمسطينية بقطاع غزة7
 7:ال توجد فروق معنوية في مصداقية أمن المعمومات اإللكترونية في الجامعات الفمسطينية تعزى لممتغيرات التحكمية
(الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،المؤىل العممي ،عدد سنوات الخبرة)7

; 7توجد فروق معنوية في مصداقية أمن المعمومات اإللكترونية في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير اسم الجامعة7
التوصيات:

من خالل تقييم النتائج السابقة توصي الدراسة باآلتي=

 74أن تعمل إدارة الجامعات الفمسطينية عمى تعزيز السموك اإلنساني والميني لدى العاممين لدييا أثناء تعامميم وادارتيم
لنظم المعمومات اإلدارية المحوسبة التي تطبق في الجامعات7
 75االىتمام بالتطورات التكنولوجية الحديثة في مجالي نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة وأمن المعمومات اإللكترونية
وتطبيق ىذه التطورات في الجامعات الفمسطينية7

 76ضرورة التواصل مع التطورات العممية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعمومات من خالل االشتراك في المؤتمرات
والندوات والدورات المتخصصة ومتابعة ما يستجد في ىذا المجال7
 77ضرورة االىتمام بالتدريب المستمر والتطوير واستخدام التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعمومات وااللتزام
بالسياسات اإلدارية واألمنية الخاصة بالمعمومات اإللكترونية في الجامعات الفمسطينية7
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 78التوصيف الدقيق لوظائف دائرة تكنولوجيا المعمومات في الجامعات وتحديد الميام والواجبات لكل شخص لتسييل
عمميات الفصل بين الوظائف المتعارضة بحيث يمكن تحديد المسئولية عند وقوع األخطاء7
 79االىتمام من قبل إدارة الجامعات باالستغالل األمثل لكافة وسائل وأساليب تكنولوجيا المعمومات المستخدمة والمرتبطة
بنظم المعمومات اإلدارية المحوسبة والذي ينعكس بدوره عمى مصداقية أمن المعمومات اإللكترونية مما يؤدي إلى تعزيز

موقع الجامعة التنافسي7
 7:ضرورة تفعيل أنظمة حوافز يكون معيارىا التزام الموظف بأخالقيات األعمال ومتطمبات أمن المعمومات في الجامعات
الفمسطينية7
المراجــع:

 74أبو الفتوح ،مصطفى 5343( ،م) ،التخطيط ألمن المنشئات والشخصيات اليامة ،مصر7

 75أبو حمام ،محمد 5347( ،م)  ،دور نظم المعمومات اإلدارية في تحقيق األمن المعموماتي في جياز الشرطة
الفمسطينية ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطين7
 76أبو زعنونة ،مروان 5347(،م) ،إدارة عالقات العمالء اإللكترونية وأثرىا في سيولة االستخدام والرضا لدى الجامعات
الفمسطينية= الدور الوسيط لمخبرة التكنولوجية ،رسالة دكتوراه ،جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا ،السودان7
 77أبو سبت ،صبري 5338(،م) ،تقييم دور نظم المعمومات اإلدارية في صنع الق اررات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية
في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية-غزة ،فمسطين7

 78الحميدي ،نجم ،والسامرائي ،سموى ،والعبيد ،عبد الرحمن 5338( ،م) ،نظم المعمومات اإلدارية مدخل معاصر ،دار
وائل لمنشر ،األردن7
 79الخوالدة ،تيسير5337( ،م) ،صور التعمم اإللكتروني التي يمارسيا المعمومات في المدارس الخاصة في عمان ،مجمة
القراءة والمعرفة ،العدد (7)67

 7:الديراوي ،كمال 5347(،م) ،عالقة التخطيط االستراتيجي لنظم المعمومات اإلدارية بأمن المعمومات في الجامعات
الفمسطينية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر-غزة ،فمسطين7
; 7الزعبي ،محمد بالل وآخرون 533:( ،م) ،الحاسوب والبرمجيات الجاىزة ،الطبعة الثامنة ،دار وائل لمنشر ،عمان،
األردن7

< 7الشرفا ،سموى محمد533;( ،م) ،دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في تحقيق المزايا التنافسية في المصارف
العاممة في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية-غزة ،فمسطين7
 743الضمور ،فيروز 5336(،م) ،أثر تكنولوجيا المعمومات عمى اإلبداع التنظيمي-دراسة تطبيقية عمى الشركات
الصناعية المساىمة العامة األردنية ،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن7

 744الطاىر ،أسميان ماجد ،والخفاف ،ميا ميدي 5344(،م) ،مقدمة في نظم المعمومات اإلدارية ،ط 74دار وائل لمنشر،
عمان ،األردن7
 745الطائي ،عبد حسين محمد ،والخفاجي ،نعمة عباس خضير533<( ،م) ،نظم المعمومات االستراتيجية= منظور الميزة
التنافسية ،ط ،4دار الثقافة والتوزيع ،عمان ،األردن7

 746الطائي ،محمد عبد حسين 5337(،م) ،نظم المعمومات اإلدارية المتقدمة ،دار وائل لمنشر والتوزيع ،ط ،4عمان،
األردن7
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 747العتيبي ،عزيزة 5343( ،م) ،أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات عمى أداء الموارد البشرية -دراسة ميدانية عمى
األكاديمية الدولية االسترالية ،رسالة ماجستير ،األكاديمية العربية البريطانية لمتعميم العالي ،بريطانيا7
 748العمري ،أيمن 533<( ،م) ،أثر نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة عمى أداء العاممين في شركة االتصاالت
الفمسطينية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية-غزة ،فمسطين7

 749القحطاني ،محمد ،والغثير ،خالد 533<( ،م) ،أمن المعمومات بمغة ميسرة ،الطبعة االولى ،منشورات مكتبة الممك
فيد ،السعودية7
 74:جامعة القدس المفتوحة 533:( ،م)،أنظمة المعمومات اإلدارية ،مطبعة جامعة القدس المفتوحة ،عمان ،األردن7
; 74سمطان ،إبراىيم 5333( ،م) ،نظم المعمومات اإلدارية-مدخل كمي ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر7

< 74شحادة ،نجالء 5345( ،م) ،أثر تكنولوجيا المعمومات في زيادة فاعمية الحكومة اإللكترونية -دراسة حالة ديوان
الخدمة المدنية في األردن ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،األردن7
 753عبد الرزاق ،معتز سممان 5344(،م) ،إدارة األزمات ونظم المعمومات مديات التأثير والفاعمية ،دراسة تطبيقية في
عدد من الشركات السياحية المدرجة في سوق المال العراقي ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،الجامعة اإلسالمية ،مجمة كمية بغداد

لمعموم االقتصادية ،العدد الثامن والعشرون ،العراق7
754عبوي ،زيد 5339( ،م) ،االتجاىات الحديثة في المنظمات اإلدارية ،دار الشروق ،عمان ،األردن7
 755فرج اهلل ،أحمد5345( ،م) ،دور االستثمار في تكنولوجيا المعمومات في تطوير األداء المؤسسي في مؤسسات التعميم
العالي الفمسطينية -دراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية العاممة بقطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية-

غزة ،فمسطين7

 756قنديمجي ،عامر ،والجنابي ،عالء الدين 5338(،م) ،نظم المعمومات اإلدارية وتكنولوجيا المعمومات ،ط ،4دار
المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن7
 757قنديمجي ،عامر ،والسامرائي ،إيمان 5335(،م) ،تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتيا ،دار الوراق لمنشر والتوزيع ،عمان،

األردن7
25. Bowen, Pauline and others (2006): "Information Security Handbook: A Guide for
Managers" ,Washington :NIST.
26. Hunter, J. O. (1992): 'Technological Literacy: Refining a New Concept for General
Education. Educational Technology", March, pp. 26-29.
 27. Laudon, Kenneth C.& Laudon, Jane P. (2012): "Management Information SystemsManaging the Digital Firm", 12th ed., Prentice Hall, USA.
28. Robbins, S. and Conzo, D. (1995): "Fundamentals of Management", Prentice Hall Inc.
29. Robson, Wendy , (2004): "Strategic Management and Information systems", prentice Hall
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30. Tong, J. and Yap, C. (1996): "Information System Effectiveness, a Users Satisfaction
Approach", Information Processing and Management, 32 (5): 601-610.
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