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  /واقع ادارة اهن نظن املعلوهات يف كلية علوم احلاسوب  والرياضيات 
 (دراسة هسحية) جاهعة ذي قار

 حيدر جواد كاظم                        .م.د رشيد حميد مزيدأ
 ذي قار /الكمية التقنية 

Haider75jawad@gmail.com 
                                                                                         

   : الممخص
 /وم الحاسوب والرياضيات مواقع ادارة امن نظم المعمومات في كمية ع التعرفييدف البحث الى  

وماىي الوسائل المتبعة في  المعموماتالتيديدات التي تتعرض بيا نظم  والمعرفةذي قار جامعة 
م المنيج الوصفي المسحي في تغطية موضوع امن نظم ستخدقد او الكمية لحماية نظميا المعموماتية 

مفردة  وتحميميا احصائيا .وقد توصمت   99عمى عينة بمغت  عن طريق توزيع استبانة المعمومات 
% من افراد عينة الدراسة تتراوح سنوات خبرتيم في 44ان نحو   الدراسة لمعديد من النتائج اىميا
سنة وتمك النسبة تدل اىتمام الكمية بتطبيق نظم المعمومات  05الى 09مجال نظم المعمومات  ما بين 

عينة الدراسة الى ان النسية االكبر كانت من  ال فرادالمؤىالت العممية  اختالف اوان معالمحوسبة .
% من افراد عينة الدراسة لدييم اختصاصات 79اكثر من  كما انحممة الشيادة الجامعية االولية .

يجب أن انو  ر بنظم المعمومات .واوصت الدراسة بعدة توصيات من اىمياعممية تتصل بشكل او اخ
تحفز الكمية  عمى االستمرار في االىتمام بالبنية التحتية لنظم المعمومات وتطويرىا  لكي تجاري  

 .سياسات أمن المعمومات الخاصة بيا  الكميةتضع كما يجب ان  االبتكارات التكنولوجية السريعة.

 احية: )إدارة، امن نظم المعمومات، الحاسوب  والرياضيات(.الكممات المفت

 

 

 



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
347 

The reality of information systems security management in the 

College of Computer Science and Mathematics / Dhi Qar 

University - a survey study 

Prof. Dr. Rashid Hamid Mazeed           Haider Jawad Kazem 

Technical College / Dhi Qar 

Abstracts: 

  The research aims to identify the reality of information systems 

security management in the College of Computer Science and Mathematics / 

University of Dhi Qar 1 and knowledge of the threats to which information 

systems are exposed and what are the means used in the college to protect its 

information systems. It reached 90 subjects and analyzed statistically. The 

study reached many results, the most important of which is that about 44% of 

the study sample members have years of experience in the field of 

information systems between 10 to 15 years, and this percentage indicates the 

college’s interest in applying computerized information systems. The sample 

of the study indicated that the largest female was a holders of an initial 

university degree. Also, more than 70% of the study sample had scientific 

specializations related in one way or another to information systems. The 

study recommended several recommendations, the most important of which 

is that it should motivate the college to continue paying attention to the 

infrastructure Information systems and their development to keep pace with 

rapid technological innovations. The college should also set its own 

information security policies. 

Keywords: (management, information systems security, computer and 

mathematics). 

 مقدمة 

ان التطور السريع والمتزايد في مجال تكنموجيا المعمومات القى بظاللو عمى مجتمع 
المعرفة والمعمومات وان االىتمام المتزايد من قبل الدول والمؤسسات والمنظمات  عمى 
جمع المعمومات واالستفادة منيا في مجاالت الحياة المختمفة حتى ان الدول المتقدمة 
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مومات باعتبارىا موردا اساسيا لموارد الدولة وخصوصا بعد التطور اصبحت تيتم بالمع
التقني في مجال تكنموجيا المعمومات الذي نعيشو في وقتنا الحاضر لذا اصبح من  
الضروري عمى المنظمات والمؤسسات وخاصة في قطاع التعميم العالي  السعي الى 

االت واستثمارىا في بناء نظم توفير المعمومات باستخدام تكنموجيا المعمومات واالتص
وتطبيقات الحاسب االلي لمقيام باألعمال التشغيمية الروتينية اليومية واتخاذ القرارات 
والقيام باألعمال االدارية المعقدة واستخداميا في التعميم االلكتروني في االوقات 

تذتيم الضرورية وتوفير امكانية االتصال باألنترنت لمطالب لغرض التواصل مع اسا
 .عبر القنوات المباشرة والغير مباشرة

 الدراسةمشكمة 
ان التزايد في استخدام التقنيات والتكنموجيا الحديثة من وسائل االتصال والحاسبات 
وشبكات المعمومات يؤدي الى ازدياد تحديات امن المعمومات في البيئة الكترونية ومع 

ت تمك التقنيات عاجزة عن السيطرة ىذا االتساع والتطور في استخدام التقنيات اصبح
 .والحد من المخاطر االمنية التي تحيط بنظم المعمومات

 اهداف الدراسة 
 تيدف الدراسة لتحقيق عدد من االىداف من اىميا :

جامعة /كمية عموم الحاسوب والرياضيات .التعرف عمى واقع امن نظم المعمومات في0
  ذي قار

كمية عموم التي تواجو  امن نظم المعمومات في .الكشف عن التيديدات والمخاطر 2
 جامعة ذي قار ./الحاسوب والرياضيات

 ..التحقق من فعالية اساليب امن المعمومات المعتمدة3
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 اهمية الدراسة

كمية عموم الحاسوب تكمن اىمية الدراسة لكونيا تدرس ادارة امن نظم المعمومات في 
ة تمقي الضوء عمى اىمية افادة العاممين كما ان الدراسجامعة ذي قار  /والرياضيات 

ة نظم المعمومات الخاصة بالكمية من معرفة دور امن المعمومات في حماي الكميةفي 
ويعتبر امن نظم المعمومات  ذا اىمية ألصحاب القرار ومتخذيو في الجامعات لما لو 

عن  عالقة في صنع سياسات واستراتيجيات وطنية تعمل ضمن منظومة االمن الوطني
لوطني وتوجيييا في المسار طريق ضبط العالقة بين امن المعمومات واالمن ا

 .الصحيح

كما ان الدراسة جسدت مفاىيم جديدة وذلك باعتبارىا انطمقت من التعرف عمى مفيوم 
ادارة المخاطر واالستفادة من تحقيق ادارة صحيحة وسميمة ألمن المعمومات بما يضمن 

كمية عموم الحاسوب ىمية امن نظم المعمومات في استمرارية العمل وتوضيح ا
 . ذي قارجامعة  /والرياضيات 

 منهجية الدراسة

 تم استخدام المنيج الوصفي في الدراسة عن طريق ما يأتي :

االطار النظري بمراجعة االدبيات السابقة عن طريق الكتب والمجالت والدوريات  -0
 والمقاالت والرسائل الجامعية .

 ميدانية وشممت : اجراءات -2



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
320 

حيث عمومات في الكمية استخدام االستبانة كأداة في دراسة واقع ادارة امن نظم الم -ا 
وزعت االستبانة عمى عينة الدراسة وتم تجميع البيانات واجراء المعالجات االحصائية 

 عمييا وتحميل النتائج

 مجتمع الدراسة 

كمية عموم ى نظم المعمومات في حدد الباحث مجتمع الدراسة باألشخاص العاممين عم
ت وجميع االفراد الذين ليم عالقة بنظم المعموماجامعة ذي قار /الحاسوب والرياضيات 

 سبة عالية .وتستفيد منيا بن

 حدود الدراسة

 جامعة ذي قار /كمية عموم الحاسوب والرياضياتالحدود المكانية :

كمية عموم م  المعمومات في الحدود الموضوعية :التعرف عمى واقع ادارة امن نظ -2
 قار جامعة ذي  /الحاسوب والرياضيات

 الدراسات المحمية 

دراسة حاتم ناىي محيسن وعواد كاظم حمود .تقويم نظام ادارة امن المعمومات في  -0
.المجمة العراقية لمعموم ISO-27001دائرة تكنموجيا المعمومات وفق المواصفة 

  39-39,ص 2905, 6ع 2والتكنموجيا,مج

تطرقت الدراسة الى تطبيق المتطمبات القياسية الدولية لنظام ادارة امن المعمومات 
في وزارة العموم والتكنموجيا العراقية وبالتحديد ISO -27001حسب المواصفة القياسية 

دائرة التكنموجيا وىدفت الدراسة الى السيطرة عمى التيديدات التي تتعرض ليا امن نظم 
تطبيق سياسة معمنة في ادارة امن المعمومات من شانيا اعطاء  المعمومات عن طريق
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ممارسات فاعمة واعطاء ضمانات مقبولة في ادارة امن المعمومات توفر فاعمية اكثر 
في تنفيذ االعمال وتعزز من ثقة المستفيدين من خدمات وتطبيقات تقدميا دائرة 

 ISO-27001صفة الدولية التكنموجيا والمعمومات في الوزارة عن طريق تطبيق الموا

ايثار عبد اليادي .تقييم نظام ادارة امن المعمومات في الييئة العراقية لمحاسبات  -
مجمة العموم  iso/IEC 27001:213والمعموماتية عمى وفق المواصفة الدولية)

 26-0,ص0905, 86ع 20االقتصادية  مج

ى وفق المواصفة الدولية في تناولت الدراسة موضوع تقييم نظام ادارة امن المعمومات عم
الييئة العراقية لمحواسيب والمعموماتية وىدفت الدراسة الى اجراء تقييم مآبين نظام ادارة 
امن المعمومات القائم حاليا في الييئة العراقية لمحواسيب والمعموماتية وبين نظام ادارة 

عمال قوائم ( باستISO/IEC271:2013امن المعمومات عمى وفق المواصفة الدولية )
 فحص تدقيقية من اجل تشخيص فجوات عدم مطابقة مع المواصفات الدولية

 الدراسات العربية 

.الصاحب ,محمود حسن . سياسة أمن المعمومات في الجامعات: دراسة حالة .مجمة  0
متاح عمى الرابط 56-40,  ص 2903,  33البوابة العربية لممكتبات والمعمومات  ع
http://search.mandumah.com  22/9/2929تاريخ الزيارة 

قدمت ىذه الدراسة  عرضا لمشكمة تحديد مصادر التيديدات التي تواجييا نظم 
المعمومات في الجامعات  واالسباب التي تجعل الجامعات اكثر عرضة لمتيديدات واتبع 

فمسطين واالطراف  –متخذا جامعة بوليتكنك  الباحث المنيج الوصفي ودراسة الحالة
المتعاممة معيا كعينة لمدراستو وقد استنتج الباحث عمى عدم وجود خطة لتطوير 
االنظمة والعاممين في نظام المعمومات في الجامعة وعدم التزاميم بالتعميمات الخاصة 

http://search.mandumah.com/
http://search.mandumah.com/
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ة وتبادل بفتح البريد الكتروني وعدم وجود سياسات رسمية واجراءات وضوابط لحماي
 المعمومات

.قدور مقراني . تقييم مدى مساىمة امن نظم المعمومات االلكتروني في الحد من 
مخاطر نظم المعمومات دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر .جامعة قاصدي مرباح 

متاح عمى الرابط  2906ورقمة كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير .الجزائر
http//Desktop/mekrani-kadour  22/9/2929تاريخ الزيارة 

تناولت الدراسة تقييم المن نظام المعمومات في مؤسسة اتصاالت الجزائر وماىي   
انواع المخاطر التي تيدد نظام المعمومات وتأثير السياسات االمنية عمى المكونات 

انواع المخاطر  المادية والبرمجية لنظم المعمومات وقد ىدفت الدراسة الى التعرف عمى
التي تواجو نظم المعمومات والتعرف عمى السياسات االمنية المتبعة من الحد من تمك 
المخاطر وقياس درجة العالقة بين السياسات االمنية والحد من مخاطر نظم المعمومات 
وقد تم اعتماد المنيج الوصفي لإلجابة عمى التساؤالت واثبات فرضيات الدراسة اما 

انب العممي فتم استخدام دراسة الحالة باالستعانة بأدوات البحث مثل بالنسبة لمج
 المالحظة والمقابمة واالستبيان

 الدراسات االجنبية 

.دراسة آي تشيو يو.بعنوان فيم العوامل التي تؤثر عمى نجاح تقييم مخاطر أمن 0
 المعمومات: حالة مؤسسة التعميم العالي األسترالية.

 Understanding Factors Affecting Success of Information Security 
Risk Assessment: The Case of an Australian Higher Educational 
Institution .https://translate.google.com 



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
323 

ىدفت الدراسة لمتعرف واستكشاف العوامل التي تؤثر في نجاح عممية تقييم المخاطر 
ؤسسات التعميم العالي في استراليا، وقد افترضت التي تتعرض ليا نظم المعمومات في م

مشاركة اإلدارة العميا، األعضاء  :(الدراسة ستة من العوامل المؤثرة عمى النحو التالي 
البارعين، األدوات واآلليات، سياسات نظم المعمومات، وعي األفراد، والطالب، 

عبر إجراء التحميل  واالستراتيجيات الواضحة(، وقد اعتمدت الدراسة المنيج الكيفي
االستكشافي، واستخدمت المقابالت كأداة لجمع البيانات باإلضافة إلى مراجعة وثائق 
سياسات أمن المعمومات، وتوصمت الدراسة بأنو يوجد أثر لعوامل حديثة مثل استخدام 
برامج وطرق مناسبة في عممية إدارة مخاطروالتيديدات التي تتعرض ليا  نظم 

 المعمومات.

ة تيم لين .إدارة أمن المعمومات في الجامعات األسترالية: تحميل استكشافي دراس
Information Security Management In Australian Universities –An 

Exploratory Analysis 

https://scholar.google.com 

وما  ىدفت الدراسة إلى معرفة واقع إدارة أمن نظم المعمومات في الجامعات األسترالية،
ىي العوامل األساسية التي تؤثر بفعاليتيا، وكيف من الممكن تطويرىا، وأجريت الدراسة 

جامعة أسترالية، وتم طرح األسئمة عمى رئاسات الجامعات ومدراء اقسام  32عمى 
تكنولوجيا المعمومات ومسئولي أمن المعمومات، عبر مقابمة استخدم فييا أسموبي 

 .األسئمة المفتوحة والمغمقة
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 الجانب النظري 

 نظم المعمومات 2

 نبذة تاريخية 1-6-2

سنة ق.م الجذور االولى لتاريخ نظم  5999يعد اكتشاف الكتابة عند السومريين منذ 
المعمومات وذلك عند تسجيل المعمومات عمى الرقم الطينية أي اصبح باإلمكان تسجيل 

لزمان دون الضرورة المعمومات في وعاء غير بشري ينقل الى أي مكان او عبر ا
لالنتقال بواسطة اإلنسان ويعد اكتشاف  الكتابة التي نقمت المعرفة من الذاكرة الى وعاء 
صمب خارجي يكون قابل لمتحرك وان التعريف الحديث لمنظم المعمومات انطبق بشكل 
كبير عمى اختراع الكتابة  وعممياتو فقد عرف نظام المعمومات حديثا عمى انو تسجيل 

ومة وخزنيا واسترجاعيا  وباكتشاف الكتابة امكن لإلنسان ان يسجل المعمومة لممعم
وخزنيا واسترجاعيا وكانت اكثر كتابات السومريين تتعمق بالقانون واالدارة والحرب 
والتجارة  وبعد ان توصل الصينيون الى صناعة الورق تطورت نظم المعمومات 

عممية جمع القران الكريم في عيد  واصبحت ذا اىمية عالية لممجتمع العربي وتعد
الخالفة الراشدة اضخم عممية بناء قاعدة بيانات تتميز الدقة والموضوعية وان اختراع 
االلة الطابعة من قبل االوربيين وبعده الحاسب االلي حيث تطورت وسائل حفظ 
المعمومات واسترجاعيا وتطورت نظم المعمومات بشكل كبيركما تطورت وسائل تخزين 

 (0معمومات.)ال
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 اهمية نظم المعمومات 2

لقد سعت المؤسسات والمنظمات الى الحصول عمى المساعدة لتحقيق اىدافيا من وراء 
بناء نظم معمومات جيدة وسميمة لما ليذه النظم من اىمية استراتيجية في تحقيق اىداف 

 (2المؤسسة وتأتي ىذه االىمية مما يأتي:)

ىم الموارد بالنسبة لممؤسسة في اتخاذ القرارات .ان نظام المعمومات يعتبر من ا0
الصحيحة التي تستدعي الى معمومات دقيقة وسميمة لغرض اتخاذ القرارات بدون 

 ارتجالية واالبتعاد عن العشوائية .

.ان ظيور تكنموجيا المعمومات وتطوراتيا  في عصر الثورة التكنموجية واستخدام تمك 2
سات والمنظمات القى بظاللو عمى اىمية انظمة التكنموجيا بشكل واسع في المؤس

المعمومات التي تزود االدارات بالمعمومات المطموبة ,والدقيقة, والسرعة الالزمة ,والوقت 
 المناسب.

.تقدم نظم المعمومات لألفراد داخل المؤسسة المعمومات عن طريق جمع البيانات 3
اسطة ادخال كم كبير من وتحميميا عن طريق استخدام الحاسب الكتروني وذلك بو 

البيانات بشكل سريع وسيل الى برامج الحاسب الكتروني والحصول عمى المعمومات 
 المطموبة بشكل سريع .

.تحدد نظم المعمومات مجاالت االتصال بين اقسام المؤسسة ان كان بشكل عمودي 4
 او افقي لغرض سيولة استرجاع وتبادل المعمومات.  

في دراسة جميع المشاكل وبمختمف انواعيا واقتراح الحمول  . تساعد نظم المعمومات5
 ليا 
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. تمكن نظم المعمومات المؤسسات والمنظمات عمى تحقيق افضل النتائج باقل 6
 الجيود واقل وقت وتكمفة لتحقيق اىداف المؤسسة

 خصائص ومزايا نظم المعمومات

شروط اساسية ىنالك عدة خصائص  يجب توافرىا  في نظم المعمومات والتي تعد 
 (3)لنجاح وفاعمية النظم منيا:

 .تحقيق اليدف أو الغايات التي أنشئت من أجميا0

.خدمة جميع المستويات اإلدارية في المؤسسة  وكذلك جميع المجاالت الوظيفية 2
المختمفة عن طريق تزويد اصحاب القرار ومتخذيو بالمعمومات المناسبة وبالجودة 

عداد التقارير  المطموبة وا 

.يحتوي عمى درجة كبيرة  من التكامل بين األنظمة الفرعية المكونة لو من خالل ربط 3
ىذا التكامل بالتقنية المستخدمة وربط األجيزة المستخدمة مع البرامج واألنظمة 
نتاج مخرجات مشتركة واستخدام  باإلضافة إلى تكامل التطبيقات ومنع االزدواجية وا 

 نظمة أخرى.مخرجات بعض األنظمة كمدخالت أل

.توفير قاعدة بيانات ومعمومات مركزية تسمح لعدد كبير من المستخدمين باستخدام 4
 األنظمة في  الوقت  نفسو باستقاللية عن بعضيم البعض.

.ان تكون األنظمة مقبولة من قبل مستخدمييا في المنظمة وتولد االقتناع بأىميتيا 5
 وفوائدىا

البساطة من خالل تقديم خدمة مبسطة وتجنب .يجب أن تتميز األنظمة بالسيولة و 6
 التشعبات أو التكرار
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.أن تتميز األنظمة بالمرونة ، وىذا يعني إمكانية إدخال التعديالت الالزمة عمييا 7
لمواكبة التغيرات التي قد تحدث في بيئة العمل وتؤثر عمييا لتواكب التغيرات التي قد 

 تحدث في األنظمة اإلدارية األخرى.

د اإلدارة في اتخاذ قرارات الناجحة والفعالة والصحيحة عن طريق إعداد .تساع8
المعمومات المناسبة في الوقت المناسب بواسطة  تزويد المستويات اإلدارية المختمفة 

 بيذه المعمومات بغرض ممارسة وظائفيا في التخطيط  والرقابة واتخاذ القرارات

قابة والتحكم في جميع المعمومات .استثمار مصدر المعمومات في المؤسسة والر 9
الموجودة فيو من خالل ربط جميع األطراف المنتجة لممعمومات داخل المؤسسة بوحدة 

 القيادة وصنع القرار

.القدرة عمى تبادل المعمومات ومشاركتيا عبر الشبكات واالتصاالت داخل وخارج 09
 المؤسسة

امل معيا المؤسسة ومعالجتيا .القدرة عمى حفظ وتخزين كافة المعمومات التي تتع00
 والقدرة عمى استرجاعيا بالشكل والوقت والحجم الذي يخدم المستفيد

 مكونات نظم المعمومات 2

يتكون نظام المعمومات من العديد من االجزاء والتي تسمى بالبنية التحتية وتترابط ىذه 
نشر وتوزيع المكونات لغرض ادخال ومعالجة البيانات وحفظيا ومن ثم استرجاعيا  و 

 المعمومة واخيرا تنفيذ التغذية العكسية ومن الممكن ان نمخص تمك المكونات باالتي:
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 المكونات المادية  : .0

ونعني بيا كل المكونات والموارد المادية من اجيزة ومواد تستخدم في معالجة البيانات 
 راق واالقراصوالمعمومات  كاالت والمكائن والحاسبات كما تشمل الوسائط مثل االو 

: ونعني بيا جميع االجيزة المستخدمة في معالجة البيانات وتحويميا الى  االجهزةا. 
معمومات وحفظيا واسترجاعيا ويعتبر الحاسب االلي من اىم االجيزة المستخدمة في 
نظم المعمومات  المكونات المادية لمكمبيوتر ، مثل وحدة المعالجة المركزية والتخزين 

 وحدات ادخال ااإلضافي ، و 

وىي النيايات الطرفية مثل االقراص الممغنطة واالقراص الوسائط المتعددة :ب. 
او شبكات االتصال من بعد ونعني بيا كل الوسائط التي تمكن باستخدام  الميزرية

الحاسب االلي لممستفيدين في أي مكان يتواجدون فيو مثل شبكات الياتف والمودمات 
(4) 

 . االفراد 2

موعة افراد المؤسسة المختصين وغير المختصين الذين يستعممون نظم وىم مج
المعمومات والمستفيدين منو وتحتاج كل مؤسسة تستخدم نظام معمومات خاص بيا الى 
افراد لتشغيل وادارة ىذا النظام ومكوناتو وعميو فان تطوير وتدريب ىؤالء االفراد من 

 وباإلمكان تقسيميم الى :  االمور اليمة لغرض مواكبة التحديث في النظم

: وىم االشخاص المعنين بتطوير ودعم ومساندة نظم المعمومات في ا. األخصائيين
النظام  ومبرمجوالمؤسسة وكذلك االشخاص المعنين بتحميل حاجات المستفيدين 
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ومحممو النظام ومشغمي االجيزة وغيرىم من االشخاص اصحاب الوظائف االدارية 
 لعاممين في نظام المعمومات.والكتابية والفنية ا

: وىم جميع االشخاص الذين يستخدمون نظام المعمومات  ب. المستفيدون النهائيون
او االشخاص الذين يستفيدون من المعمومات التي يخرجيا النظام وقد يكونوا مدراء او 
ة محاسبين او زبائن وان اغمب المستفيدين من النظام في المؤسسة التعميمية ىم االساتذ

 (5والطمبة .)

: ويشمل ىذا المكون جميع البرامج والتوجييات التي تدير  . االجراءات والبرامج3
النظام وىنا نعني بيا جميع البرامج التي توجو المكونات المادية لمحاسب الكتروني 
وكذلك جميع التعميمات التي يحتاجيا العاممين لمعالجة وتحميل البيانات ويمكن ان نقسم 

 ون الى ثالث محاور ىي:ىذا المك

:وىي البرامج التي بغيابيا يصعب عمينا تشغيل الحاسب االلكتروني  ا. برامج النظام
وغيرىا من برامج  MSDOS , UNIX,WINDOWSوتسمى برامج التشغيل مثل :

التشغيل وىي المسؤول الرئيسي عن عمل الحاسب االلي والتحكم بعممو وتوفير البيئة 
 قبل المستخدمين  . االمثل الستثماره من

:وىي ا لبرامج التي يتم بيا عمل التطبيق من قبل المستفيد النيائي  ب. برامج التطبيق
مثل نظام االجور او معالجة النصوص او نظام مراقبة المنتج او برامج قواعد البيانات 
وتمك البرامج تسمح لممستخدمين نظم  المعمومات من االستفادة بشكل جيد ودقيق من 

 النظم وتكون تمك البرامج مكتوبة بصورة خاصة لتطبيقات محددة  . تمك

: وىي التعميمات  او الخطوات التي يجب عمى  االفراد الذين سيعممون  ج. االجراءات
بنظام المعمومات  اتباعيا  فيي تعميمات التشغيل واالرشادات التي تصف لمستخدمي 
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ستخدام البرامج وتعميمات ممئ النظام ما الواجب عممو ومن امثمتيا تعميمات ا
 (6االستمارات ونماذج البيانات وغيرىا وتعميمات استخدام البرامج التطبيقية .)

 Budget. الميزانية :4

وتعد الميزانية من اىم مكونات  نظم المعمومات وذلك ان عدم وجودىا يؤثر عمى عمل 
حيث ال يمكن اقامة أي  نظم المعمومات لما توفره من اجيزة وبرامج والعاممين ...الخ

نظام معمومات داخل المؤسسة ما لم يتم تخصيص ميزانية كافية إلدامة عمل النظام 
 (7داخل المؤسسة )

 قياس كفاءة نظم المعمومات

نعني بكفاءة نظام المعمومات ىو مدى تحقيق النظام ألىدافو الموضوعة من اجمو أي 
ىو مستيدف من تحقيقو خالل وقت محدد الوصول الى النتيجة الواقعية ومقارنتيا مع ما

ويمكن تحديد كفاءة النظام بمقدرتو عمى توفير المعمومات الالزمة عن الماضي 
والحاضر والمستقبل بالوقت والكمفة والدقة المناسبة وما ىو مقدار مساعدتو لإلدارة في 

 (8مياميا .)

 ت ىي :ويمكن ان نحدد مؤشرات قياس كفاءة النظام عن طريق اربعة مؤشرا

:ونعني بيا توفير درجة من الدقة في اعداد المعمومات لغرض استخداميا بثقة  .الدقة1
 عالية في االمور االدارية مثل الرقابة واتخاذ القرارات والتخطيط .

 :ونعني بو ان تتطابق انواع البيانات والمعمومات مع حاجة المستفيدين . .التطابق2

عاة الزمن في ايجاد البيانات والمعمومات بيدف : وىنا يجب مرا .الزمن المناسب3
 اتخاذ قرارات مناسبة .
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: وىذا المؤشر يعتبر من المؤشرات الميمة في قياس كفاءة النظام  . الكمفة المناسبة4
اذ يجب ان تكون منافع المعمومات المتوفرة من النظام ذات كمفة موازية او تفوق 

 تكاليف استخدام ىذا النظام .

مؤشرات الثالثة االولى طرف اول في قياس كفاءة النظام وان أي خمل بيا وتعتبر ال
يؤثر سمبا عمى المنافع التي نحصل عمييا من النظام حيث تتاثر القرارات المتخذة في 
حال عدم وجود دقة في المعمومات او لم يتم الحصول عمييا بوقت مناسب او عدم 

ع حاجات المستفيدين اما المؤشر الرابع وجود تطابق لممعمومات المتأتية من النظام م
 (9فيعد الطرف الثاني في مقياس كفاءة النظام .)

 امن المعمومات  

( تم استخدامو بشكل شائع   Information Securityان مصطمح امن المعمومات )
بعد استخدام الوسائل التكنموجية في تخزين البيانات ومعالجتيا وتداوليا عبر شبكات 

وخصوصا بعد انتشار استخدام الشبكة العالمية االنترنيت وقد عرف المعمومات 
الباحثين مصطمح امن المعمومات من زوايا عدة فقد عرف من الزاوية االكاديمية عمى 
انو "العمم الذي يبحث في توفير الحماية لممعمومات من المخاطر التي تيددىا ومن 

 (.09انشطة االعتداء عمييا ")

قانونية فقد عرف عمى انو الدراسات والتدابير التي تتخذ لحماية سرية اما من الزاوية ال
وسالمة المحتوى وتوفر المعمومات ومكافحة انشطة االعتداء عمييا واستغالل نظميا 

 (00في ارتكاب الجريمة .)
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كما عرف من الجانب التقني عمى انو مجموعة االجراءات والتدابير الوقائية التي 
جال التقني او الوقائي لمحفاظ عمى المعمومات واالجيزة تستخدم سواء في الم

 (02والبرمجيات فظال عن االجراءات المتعمقة بالحفاظ عمى العاممين في ىذا المجال .)

 اهمية امن المعمومات2

ترتبط اىمية امن المعمومات مع اىمية المعمومات بشكل كبير وذلك لكون المعمومات  
االقتصادية يستخدميا الجميع سواء كانوا دول او قوة اليستيان بيا من الناحية 

مؤسسات او افراد لذا اصبحت ىدف لممياجمة من الجميع فقد تكون تمك المعمومات 
حد فاصل بين المكاسب والخسائر لممؤسسات والشركات او انيا تكمف الفرد مايممكو او 

لمعمومات في احيانا حياتو لذا ان مشكمة العصر ال تنحصر في كيفية الحصول عمى ا
خضم الكم الوفير من المعمومات بل تكمن المشكمة ىنا في كيفية حماية تمك المعمومات 

 من التيدديات التي تحيط بيا .

ولغرض تالفي العبث بالمعمومات او سرقتيا او تحريفييا تضع الدول والمؤسسات 
معمومات خطط وسياسات متكاممة  واجراءات وبناء سمسمة من االنشطة لتطوير امن ال

 (03والكشف السريع عن الميددات والمشاكل التي قد تواجو تمك النظم. )

 مكونات امن نظم المعمومات 2

يعتمد امن نظم المعمومات عمى اربعة مكونات رئيسية في عممية التنفيذ والتشغيل كل 
 ( 04منيا ميم ومرتبط ارتباطا وثيقا مع االخر وتمك المكونات ىي :)
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تبر العمميات من المكونات االساسية لنظام امن المعمومات وىي ذات .العمميات : تع0
طبيعة مستمرة وتحكميا مجموعة من القوانين التي تقرىا المنظمات الدولية لمتوحيد 

 . ISOالقياسي 

.االفراد : ونعني بيم االشخاص العاممين عمى نظام امن المعمومات من متخصصين 2
الخبرات الذين تتعاقد معيم المؤسسة لغرض حماية او مستشارين او اصحاب الميارات و 

 امن معموماتيا .

.التقنيات الحديثة :وىي التكنموجيا  التي تستخدم في عممية حماية نظم المعمومات من 3
عمميات التخريب وتكون احيانا ذات عمر قصير نسبيا وتتوافر العديد من تقنيات حماية 

الموردين والمنتجين لتمك التقنيات كما ان المعمومات وذلك لوجود سمة التنافس بين 
التطورات السريعة في مجال التكنموجيا اوجدت تقنيات متعددة تواكب التطورات 

 الحاصمة في البيئة المعموماتية .

.الثقافة : وىنا نعني بيا ثقافة بيئة االعمال في المؤسسة وعالقتيا مع المجتمع حيث 4
حفظ خطة ثقافة المؤسسة والمترابطة مع ثقافة يكون الدارة المؤسسة دور اساسي في 

 المجتمع

 تهديدات امن نظم المعمومات 2

بالرغم من اىمية امن المعمومات لنظم المعمومات داخل المؤسسات التعميمية اال ان تمك 
 ومن اىم تمك التيديدات ىي: النظم  الزالت عرضة لمتيديدات االمنية
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 المعموماتتهديدات البنى التحتية لنظام اوال.

وىي التيديدات التي تتعرض ليا تكنموجيا المعمومات المستخدمة في النظام وىنالك  
عدة اساليب ووسائط لمياجمة تمك البنى ينتيجيا المياجم وقد يستخدم اكثر من اسموب 

 (05)  :ومن ىذه االساليب والميددات

 البرامج الضارة:   .0
 Eavesdroppingالتنصت  .2
 (Fabricationالتزوير) .3
 (Intrusionالتطفل ) .4
 (Denial of Serviceعرقمة الخدمة ) .5
 Socialring Engineeاليندسة االجتماعية  .6

 ثانيا.التهديدات الطبيعية والخارجية ألنظمة المعمومات 

ىنالك العديد من الميددات الطبيعية والبيئية التي تيدد انظمة المعمومات ومكوناتيا  
 (06) ومنيا:

 رة . ارتفاع درجة الحرا0

 .  عوامل التاكل2

 . المجال المغناطيسي3

 .الغبار4

 .عدم استقرار الطاقة5
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 ثالثا. تهديدات االشخاص ) التهديدات البشرية(

يعتمد أمن أنظمة المعمومات بشكل أساسي عمى نزاىة األشخاص الذين يتعاممون معيا 
مر في  مراقبتو فال يكفي التأكد من كفاءة الموظف وأىميتو عند التعيين بل يجب أن يست

ألن التغيير السموكي  لمموظف متوقع في أي وقت من االوقات لذا يجب ان يشمل ذلك 
اإلشراف عمى الموظف والمراقبة عن كثب وتوثيق عممو  وان يتوفر التدريب لمساعدين 
ليؤالء الموظفين  كما يجب عند انتياء عمل الموظف في المؤسسة وانياء خدماتو 

التي كان يتمتع بيا  من قبل عمى ان يتم ذلك قبل فترة كافية  سحب جميع الصالحيات
( وقسم 07خوفا من حدوث عمميات انتقامية يقوم بيا الموظف المنتيية خدمتو .)

 الباحثون مصادر تيديدات االشخاص الى قسمين ىما :

 ا. تيديدات االشخاص الداخمية 

 ب تيديدات االشخاص الخارجية 

 انواع المهاجمين 

انواع المياجمين لنظم المعمومات  وتختمف دوافعيم من وراء ذلك اليجوم ولمعرفة تتعدد 
انواع المياجمين ومعرفة المستوى التقني الذي يمتمكونو يسمح لنا بمعرفة قدراتيم 
اليجومية وبالتالي معرفة الوسائل التي يمكننا من التصدي لتك اليجمات  ويسمى 

المعمومات وىم شخص او مجموعة من المياجمين لنظم المعمومات بقراصنة 
االشخاص  يبحثون عن دخول غير مصرح بو من أجل الدخول إلى أنظمة المعمومات 
، واألغمبية لدييم نوايا إجرامية ، لكن عامة الناس ال يستطيعون التمييز بين مختمف 

 (18) القراصنة ، ومن اىم المياجمين :
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 HacKerا. الهاكر 
ث انو يتحدى نظام المعمومات واجراءات الحماية المتخذة من يدعى الياكر بالمتطفل حي

قبل المؤسسة لكنو في الغالب اليكون مدفوع بدافع الخبث او التخريب بل يكون ىجومو 
لغرض اثبات قدرتو عمى تخطي اجراءات االمان لمنظام المعموماتي وىذا  مثمما حدث 

ام  بعممية خرق ألحد موردي عندما حاول أحد المتخصصين في تقنية المعمومات بالقي
نظام األمان لشبكة اإلنترنت البريطانية وكان ىدفو كشف الثغرات االمنية بتمك الشبكة 
وقد نجح في الحصول عمى عناوين واسماء وكممات المرور ومعمومات تخص البطاقات 

 (09االئتمانية الكثر من اربعة وعشرون الف شخص )

 Crackerب الكراكر 
المخترقين يكون اخطر من الياكرز وذلك لكونو يتمتع بإمكانيات  تقنية  الكراكر نوع من

وفنية في تكنموجيا المعمومات عالية جدا  تمكنو من االبداع في مجال االختراق ويتحدى 
الكراكر الياكر عن طريق تكسير امن انظمة المعمومات  وتسريب البيانات والمعمومات 

ع من الغرور لكونو يرى نفسو احد النخب السرية وتطغي عمى شخصية الكراكر نو 
العالمية التي يتمنى المرء باالنضمام الييا ويستخدم الكراكر اسموب التستر في عممو. 

 سنة . 45سنة و 25وتتراوح اعمار الكراكر بين 

 ج. المحتالين 
وىذا النوع من المخترقين يتمتع بالطمع والحذر ويتميز ايضا بسرعتو وفعاليتو باقتناص 
فرص المبادرة حيث يعرف متى وكيف واين ينفذ ىجمتو ويشبو ىذا النوع كثيرا المص 
التقميدي لكون غرضو الرئيسي في تنفيذ ىجومو ىو الحصول عمى مكسب مالي باي 
صورة كانت وتكون اكفر ىجمات ىذا النوع من المخترقين عمى انظمة المعمومات 

 لممؤسسات المالية .



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
337 

 د. المنتقمون 
يم المنتقمون الن صفة االنتقام ىي الصفة التي تميزىم عن بقية فئات ويطمق عمي

المخترقين وتكون الدافع الرئيسي ليم في عممية االختراق والمنتقم شخص كان يعمل 
داخل المؤسسة ويعرف كل الثغرات االمنية الموجودة في نظام المعمومات داخل 

انات والممفات الغير مصرح لو المؤسسة وبالتالي يستطيع المنتقم الوصول الى البي
بدخوليا واالطالع عمييا وقد يكون المنتقم لديو الصالحيات في الوصول الى تمك 

 (29الممفات لكنو يخون ثقة اصحاب العمل بو ويستعمميا لتحقيق اىدافو الخبيثة .)

 وسائل الحماية البرمجية ألنظمة المعمومات2

ج المتاحة التي توفر الحماية لممعمومات التي الحماية البرمجية ىي استخدام جميع البرام
تنتقل عبر الشبكات أو التي يتم تخزينيا عمى أجيزة الكمبيوتر سواء عن طريق منع 
الدخول أو التشفير أو مكافحة الفيروسات أو ... ، وتعتبر الحماية البرمجية من أىم 

خدمة  في حماية الخطوات في تحقيق األمن لمنظم المعمومات ومن اىم الوسائل المست
 برامج انظمة المعمومات ىي :

 Cryptography.التشفير 1

يعتبر التشفير من اقدم الوسائل التي استخدمت في حماية المعمومات فقد استخدمو 
سنة اما في عصرنا الحديث قكان لمتشفير الدور االساسي في  4999الفراعنة قبل نحو 

ء في الحربين العالمتين االولى والثانية حماية المعمومات المتبادلة بين جيوش الحمفا
وكان لو دور فاعل في المجاالت السياسية والعسكرية وميام الدول والحكومات بشكل 
عام ,ويعد اختراع الحاسب االلي ونظم االتصاالت من االسباب الرئيسية في االىتمام 

 IBMنت شركة بعممية تشفير المعمومات المخزنة لحمايتيا من السرقة والتدمير وقد تب
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طريقة لتشفير المعمومات التي اعتبرت من الوسائل  الفعالة في تامين  0979في عام 
 Data Encryptionالمعمومات االقتصادية في المجال المالي وسميت ب)

Standard DES ثم توالت بعدىا ابتكار طرق اخرى من التشفير مثل  طريقة تشفير )
وطريقة الوغاريثم المنفصمة    Diffe& Hellmanالمفتاح الذي ابتكرىا ديف وىيممان 

 (20وطريقة التواقيع الرقمية . )

 FireWall.الجدران النارية 

يرجع اطالق مصطمح الجدار الناري الى قرن من الزمن حيث اطمق عمى جدران 
البيوت المصنوعة من الطوب والتي بإمكانيا ايقاف النيران المحتممة اما كتقنية فقد 

وجود في نيايات الثمانينات من القرن الماضي وتحديدا عند ظيور تقنية ظيرت الى ال
االنترنت وكانت الفكرة االساسية من ظيور تقنية الجدار الناري ىو ايقاف الخروقات 
االمنية التي تتعرض ليا شبكة االنترنت. وباإلمكان تعريف الجدار الناري عمى انو " 

رة عمى تحقيق غربمة عمى التواصالت كل الة موضوعة في شبكة معموماتية وقاد
(كما يعرف عمى انو " برنامج يفصل بين المناطق الموثوق  بيا 22الداخمة والخارجة ")

والمناطق الغير موثوق بيا  في شبكات الحاسوب ويكون اداة مخصصة او برنامج 
عمى جياز حاسوب اخر الذي بدوره يقوم بمراقبة العمميات التي تمر بالشبكة ويرفض 

( او انو " أداة تصفي أو تحجز مرور 23او يقرر احقية المرور ضمن قواعد معينة")
البيانات بين الشبكة الداخمية المحمية والشبكة الخارجية التي نخشى منيا واليدف منو 
ىو حجز المستخدم في حيز سياسة أمنية معينة، وىذه السياسة قد تكون مثاًل منع أي 

المرور من الداخل إلى الخارج . أو قد تكون ىذه دخول من الخارج مع السماح ب
السياسة السماح بالدخول من أماكن معينة فقط أو من جانب مستفيدين معينين أو 

 (24تسمح بدخول ألنشطة معينة دون باقي االنشطة")



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
339 

 .برامج مكافحة الفيروسات 

حث عن برامج مكافحة الفيروسات ، أو برامج مكافحة البرامج الضارة ، ىي أداة تب
التطبيقات والبرامج الضارة التي تعمل عمى جياز الحاسوب  والتي ال ينبغي أن تكون 
موجودة عمييا. وتستخدم تمك البرامج العديد من الطرق لمتمييز بين الوثائق والممفات 
المخزنة او المثبتة في جياز الحاسوب الخاص بالنظام وبين البرامج المضرة التي 

ي تنفيذ ىجماتيم كما يمكن لتمك البرامج من تحديد اوقات يستخدميا المياجمين ف
االختراقات بواسطة الفايروسات , فعندما تعثر  برامج مكافحة الفيروسات عمى أي 
برنامج ضار موجود داخل النظام  ، فإنو يقوم بوضع خيارات لعزل ذلك الفايروس 

وم بحذفيا نيائيا .ويستفاد وجعميا غير قادرة عمى  القيام بالميمة التي اوكمت ليا بل تق
من عزل الفايروسات الضارة في تسييل ميمة برامج مكافحة الفايروسات بتحميل 
االخطار وتطوير دفاعاتيا وطرق الوقاية منيا لتكون اكثر قوة وامكانية في التصدي 

 (25لمفايروسات . )

 .أنظمة وادوات  كشف ومنع التسمل واالختراق4

قات في حماية انظمة المعمومات في المؤسسات وتعتبر تستخدم انظمة منع االخترا
اضافة الى البرامج السابق ذكرىا في حماية نظم المعمومات في ما اذا استطاع المياجم 
او أي برنامج ضار من احداث ضرر في نظام المعمومات ,ويجب تفحص تمك 

صورة االنظمة واالدوات من فترة الى اخرى لغرض تمكن النظام من اداء ميامو ب
صحيحة وفاعمة ولتمك االنظمة واالدوات فائدة كبيرة لمقائمين عمى عمل نظم المعمومات 
حيث انيا توظف التقارير التي تصدرىا النظم االلية في وضع احصائيات وتصورات 
محددة عن نشاط النظام وامنو وتحتاج ىذه االنظمة واالدوات الى ادارة ومراقبة اكثر 
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م المعمومات ومسؤولي امن تمك النظم عمى عكس الجدران من قبل القائمين عمى نظ
 (26النارية التي ال تحتاج الى ذلك .)

 .التوقيع الرقمي 5

و ىو عبارة عن مخطط رياضي يستعمل لغرض التحقق من سالمة نص الرسائل  
واصالتيا وسالمة  البرامج  الممفات والوثائق  الرقمية و يعتمد التوقيع الرقمي عمى 

لتشفير اليجاد حل  لمشاكل التي قد تحدث عمييا عمميات السرقة او االحتيال عممية  ا
وضمان  عدم التعديل في محتويات الرسائل أثناء نقميا عبر شبكة اإلنترنت. كما يوفر 
التوقيع الرقمي  معمومات إضافية حول أصل الرسالة ومصدرىا وحالتيا. وقد ظير 

ويستخدم اليوم في مختمف  0976م مصطمح التوقيع الرقمي  ألول مرة في عا
المجاالت من ابرزىا  التجارة اإللكترونية والتوقيع الرقمي طريقة موثوقة لمغاية ؛ يتم 
تنظيميا وتصديقيا من قبل طرف ثالث و يتيح ذلك تحديد ىوية المرسل والمستقبل 
ا إلكترونًيا ، لضمان موثوقية األشخاص والمعمومات ، والحفاظ عمى خصوصيتيم. كم

أنو يساعد المؤسسات عمى حماية نفسيا من االحتيال و يعتمد التوقيع الرقمي عمى 
تقنيات التشفير غير المتماثل ، أو كما ُيعرف باسم تشفير المفتاح العام. من خالل 

( ؛ يتم إنشاء مفتاحين RSAاستخدام خوارزميات التشفير غير المتماثل مثل *)
(.وتتم عممية التوقيع 072اح عام ومفتاح خاص)يشكالن زوًجا رياضًيا مرتبًطا: مفت

 (27الرقمي وفًقا لمخطوات االتية: )

 سياسة  امن المعمومات

ان السياسة امن المعمومات او ما قد يسمييا بعضيم باالستراتيجية االمنية ما ىي اال 
االساس الذي ينتج نظام امني متكامل اذا ما اعد لو تخطيط جيد وتم ترتيبيا وتوزيعيا 
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مى االشخاص بصورة صحيحة وان يتم كل ىذا برعاية االدارات العميا لممؤسسة ع
وبعدىا يتم مراقبة ىذه السياسة واجراء التعديالت والتحسينات عمييا وقد عرف الباحثون 
سياسة امن المعمومات عمى انيا" مجموعة من القواعد والقوانين والممارسات التي 

تحقيق غايات أمنية خاصة، ولكي تكون جدية تضبط عمل المؤسسة وتحمي مصادرىا ل
وممكنة يجب أن تمنح ىذه القوانين االفراد القدرة عمى تحديد االفعال الحسنة واالفعال 

(كما عرفت عمى انيا "مجموعة التوجييات والموائح 28التي تتنافى مع ىذه السياسات")
وحماية وتوزيع المعمومات  والقواعد والممارسات التي ترشد الى كيفية قيام المنظمة بإدارة

(عرفيا اخرون عمى انيا " ىي عبارة عن مجموعة القواعد التي يطبقيا األشخاص 29")
لدى التعامل مع التقنية ومع المعمومات داخل المنشأة وتتصل بشؤون الدخول إلى 
دارتيا والتي البد أن يساىم في إعدادىا وتفيميا  المعمومات والعمل عمى نظميا وا 

وتنفيذىا كل من مسؤولي أمن الموقع، مديري الشبكات، وموظفي الكمبيوتر، وتقبميا 
فريق االستجابة لمحوادث واإلعطاب، وممثمي مجموعات المستخدمين، ومستويات 

( اما البعض فقد رأى ان السياسة االمنية تصبح فاعمة اذا تطابقت 39اإلدارة العميا ")
 نالك سياسة امن واحدة تتناسب مع الجميع.مع ثقافة المؤسسة وبيئتيا البرمجية وليس ى

 اهمية سياسة امن المعمومات 2

 ( 30)باإلمكان ان نمخص اىمية سياسة امن المعمومات بعدة نقاط وىي: 

.تحديد موارد المؤسسة الميمة والكبيرة من المعمومات والتي تعد ذات قيمة لممؤسسة و 0
 لموارد .الن المقصود من وضع سياسة امنية ىو حماية تمك ا

.عن طريق السياسة االمنية لممؤسسة يتم تفويض مجموعة من االشخاص بممارسة 2
 ميام حماية امن نظم المعمومات داخل المؤسسة 
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.تعد السياسة االمنية لممؤسسة مرجع رئيسي واساسي يرجع الييا في حال تعارض 3
 ميام امن المعمومات مع بعضيا البعض او مع غيرىا من الميام .

 دد اىداف المؤسسة المرتبطة بأمن المعمومات ..تح4

 .تحدد ميام وواجبات العاممين في المؤسسة في ما يتعمق في معالجة المعمومات .5

 .تحدد ميام فريق امن المعمومات ونطاق عممو .6

 متطمبات السياسة االمنية 

تحقق ان كل سياسة امنية حين تضعيا  المؤسسات لحماية نظميا المعموماتية يجب ان 
 (32المتطمبات االتية : )

.ان تكون كمفة السياسة االمنية الموضوعة لممؤسسة غير مكمفة وتناسب المؤسسة 0
 والعاممين فييا 

 . أن تكون منسجمة مع طريقة أداء الموظفين لعمميم والتعامل مع العالم الخارجي.2

 .ان ال تتعارض مع االجراءات القانونية داخل المؤسسة .3

العوامل اإلجرائية ، وبالتالي ، في كثير من الحاالت ، يتم التضحية ببعض  . مراعاة4
 متطمبات السياسة االمنية  مقابل تسييل  عمل المؤسسة .

. أن ال تحتوي عمى قيود غير معقولة بحيث  تمنع المستفيدين من استخدام أجيزة 5
 الكمبيوتر الخاصة بيم بطريقة ال تخدم المؤسسة  بشكل غير مباشر.

 



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
343 

 خصائص السياسة االمنية 

عند كتابة السياسة االمنية لممؤسسة ما يجب ان تتمتع تمك السياسة بصفات وخصائص 
لكونيا موجية الى مستخدمي نظام المعمومات بالدرجة االساس والى متخذي القرار من 

 (33االدارة العميا في المؤسسة ومن صفات السياسة االمنية الناجحة ىي : )

بسيطة: ليس كل العاممين  في المؤسسة لدييم الخبرة في مجال امن . المغة ال0
المعمومات لذلك  يجب أن تكون المغة التي تكتب بيا سياسة األمن لغة بسيطة  ال 
تتضمن عمى الكثير من الكممات الصعبة وان يكون ىنالك شرح مبسط وواضح لكل 

 كممة 

ة ومفيومة لمجميع وان تكون .الوضوح : يجب ان تكون سياسة امن المعمومات واضح2
القواعد واالجراءات والقوانين التي تتضمنيا السياسة موضوعة وفق مبررات ومعايير 

 مقنعة لغرض تنفيذىا من الجميع  عن اقتناع .

.تحديد المسؤوليات: يجب ان تحدد السياسة االمنية مسؤولية كل شخص بشكل 3
داخل المؤسسة فال يمكن التركيز واضح وماىي الواجبات والميام الموكمة لكل شخص 

عمى مسؤول امن المعمومات وحده وتكميفو بمعظم الميام وبالتالي سيولد انطباعا لدى 
الغير بان ىنالك شخص واحد مسؤول عن امن نظام المعمومات في المؤسسة وان بقية 

 االشخاص اصحاب دور ىامشي في حماية نظام المعمومات 

ىم الخطوات في كتابة السياسة االمنية لممؤسسة ىو .سمطة فرض السياسة: ان من ا4
تحديد من ليم صالحيات منع المستفيد  من الخدمات التي يقدميا نظام المعمومات 
داخل المؤسسة في حالة مخالفة ذلك المستفيد لمقوانين والقواعد االمنية لممؤسسة كما 
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تي يقدميا النظام من الميم تحديد من ليم الصالحية في ايقاف بعض من الخدمات ال
 في حالة كانت تؤثر عمى أداء النظام بشكل عام 

.المرونة : من المستحيل ان تغطي السياسة االمنية لجميع االحتماالت  التي ستقع 5
في الحاضر او المستقبل لذا البد ان تتصف بالمرونة والسماح  بتعديميا واتاحة المجال 

 لجتيا لمحاالت االستثنائية عندما تظير لغرض معا

 الجانب التطبيقي 

تكون مجتمع الدراسة من العاممين عمى  نظم المعمومات في كمية عموم الحاسوب 
جامعة ذي قار  باإلضافة الى المستفيدين من رؤوساء االقسام العممية /والرياضيات 

اختار الباحث في و . الكميةواالدارية  بشكل اساسي من خدمات نظم المعمومات في 
فرد من العاممين في مجال  99وقد بمغ حجم العينة  نة القصدية  ب العيدراستو  اسمو 

نظم المعمومات والمستفيدين من تمك النظم من رؤساء االقسام العممية ومدراء االقسام 
 . وتم تفريق االستبانة عمى كافة افراد العينة   عب االدارية والمالية في الكميةوالش

% وبعد تفقد 94.4نسبة االستجابة كانت  استبانة أي ان 85وقد تم استرداد 
نظرا لعدم تحقق المتطمبات الالزمة لإلجابة وعميو يكون ما  3االستبانات أستثني منيا 

%  من العدد اإلجمالي لمعينة  وىي 91.1استبانة بواقع نسبة صحة  82يألم منيا ىو 
ع العينة , ( يظير توزي0نسبة جيدة وفي مستوى مناسب لعمل الدراسة والجدول رقم)

 والمسترجع , والصالح , عمى كميات مجتمع الدراسة
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 (توزيع المجتمع والعينة ونسبة االستجابة1جدول رقم )

 

 

 

 

 الصالح المسترجع الموزع العينة المجتمع  اسم القسم
 7 9 11 11 11 عمادة الكمية 
 19 19 19 19 19 قسم الحاسبات
 21 21 23 23 23 قسم الرياضيات

 14 14 14 14 14 يا المعموماتقسم تكنموج
 5 5 5 5 5 شعبة الشؤون االدارية 

 3 3 4 4 4 شعبة الحسابات 
 4 4 4 4 4 شعبة التسجيل 
 2 2 2 2 2 وحدة المكتبة 

 2 2 2 2 2 الوحدة القانونية
 2 2 3 3 3 شعبة االعالم

 2 2 2 2 2 شعبة ضمان الجودة 
 2 2 2 2 2 وحدة االحصاء

 82 85 91 91 91 المجموع 
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( من مجموع عينة الدراسة تتراوح سنوات   (44%(  ان قرابة   2ويبين الجدول )
 الكميةسنة وىو ما يشير الى اىتمام   15 -10خبرتيم في مجال نظم المعمومات من 

بتطبيق نظم معمومات محوسبة في اداء اعماليا وبالتالي يتطمب توظيف اشخاص 
 متخصصين في نظم المعمومات.

 ( توزيع العينة حسب سنوات الخبرة2جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة 
 12.1 10 اقل من خمس سنوات

 23.2 19 سنوات  10-سنوات  5من 
 44 36 سنة 15 –سنوات  10من 
 20.7 17 سنة فاكثر   15

 100 82 المجموع  

 

صحاب التخصص في مجال ان اغمب المبحوثين ىم من ايبين ( 3الجدول ) اما 
الحاسوب او تكنموجيا المعمومات  والذين ىم عمى ادراك ومعرفة   بعمل نظم 
المعمومات  او ممن يستطيعون باإلسيام في تطوير تمك النظم بشكل اساسي في حين 

تصل مباشرة بنظم المعمومات مثل ان المتبقي من المبحوثين يحممون تخصصات قد ت
وعدد اقل يحممون تخصصات متنوعة  والتي قد تعزز من فيم االدارة والمحاسبة (  )

 وادراك اىمية واقع ادارة نظم المعمومات في الجامعة والكميات والمراكز البحثية .
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 ( توزيع العينة حسب المؤهل العممي3جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار التخصص العممي  
 %22 18 عموم حاسبات

 %17 14 هندسة حاسبات  
 %11 9 تكنموجيا معمومات

 %9.7 8 محاسبة 
 .%13.5 11 ادارة اعمال 

 %26.8 22 غير ذلك
 %111 82 المجموع

 

 التحميل االحصائي  لفقرات االستبانة 

المتكونة من سبعة محاور االستبانة  قام الباحث  بتحميل فقرات كل محور من محاور
واالنحراف المعياري   كما تم  عمى حدة عن طريق احتساب الوسط الحسابي المرجح 

معرفة اتجاه العينة نحو كل فقرة  من فقرات المحور بواسطة احتساب المتوسط 
 الحسابي لمفقرة وحسب مقياس ليكرت الخماسي.
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 المحور االول  الحماية المادية .0
 ( تحميل فقرات المحور االول الحماية المادية4الجدول رقم )

اتفق  الفقرة
 بشدة

الاتفق  الاتفق ايدمح اتفق
 بشدة

المتوسط 
الحسابي 
 المرجح

 ترتيب السؤال اتجاه العينة االنحراف المعياري

 الخامس الاتفق 1.268 2.34 27 23 15 11 6 1
 الثاني اتفق 1.363 3.72 9 8 12 21 32 2
 االول اتفق بشدة 1.089 4.32 3 5 6 16 52 3
 الرابع اتفق 0.960 3.64 2 3 36 22 19 4
 الثالث اتفق 1.326 3.71 7 9 15 19 32 5

 .المحور الثاني الحماية البرمجية 2
 ( تحميل فقرات المحور الثاني الحماية البرمجية5جدول رقم )

اتفق  الفقرة
 بشدة

الاتفق  الاتفق محايد اتفق
 بشدة

المتوسط 
الحسابي 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

اتجاه 
 العينة

ترتيب 
 السؤال

 االول اتفق 1.133 3.89 3 8 15 25 31 6
 الخامس ال اتفق 1.069 2.06 28 34 10 7 3 7
 الثالث اتفق  1.162 3.69 4 10 17 27 24 8
 الثاني اتفق 1.199 3.76 5 9 13 28 27 9

10 1 5 5 18 53 1.57 0.943 
ال اتفق 

 بشدة
 السادس

 الرابع ال اتفق 1.209 2.51 20 22 25 8 7 11
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 حور الثالث  : حماية االفراد.الم3

 ( تحميل فقرات المحور الثالث حماية االفراد6جدول رقم )

اتفق  الفقرة
 بشدة

الاتفق  الاتفق محايد اتفق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اتجاه 
 العينة

 ترتيب السؤال

 الرابع ال اتفق 1.198 2.53 15 33 17 9 8 12
 االول اتفق  1.269 3.76 8 3 20 20 31 13
 الثاني اتفق  1.252 3.75 9 5 7 37 24 14
 الثالث اتفق  1.030 3.73 2 8 21 30 21 15
 الخامس ال اتفق 1.098 2.40 18 30 21 9 4 16

 المحور الرابع: سياسة امن المعمومات.4
 ومات( تحميل فقرات المحور الرابع سياسة امن المعم7جدول رقم)

اتفق  الفقرة
 بشدة

الاتفق  الاتفق محايد اتفق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اتجاه 
 العينة

 ترتيب السؤال

 الرابع ال اتفق 0.776 2.03 19 45 14 4 0 17
 الخامس ال اتفق 1.099 2.02 31 31 11 5 4 18
 السادس ال اتفق 1.015 1.92 34 30 9 8 1 19
 الثاني ال اتفق 1.246 2.42 21 31 12 11 7 21
 االول اتفق 1.083 3.63 3 10 20 30 19 21
 الثالث ال اتفق 1.042 2.10 22 43 7 6 4 22
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 المحور الخامس : التحكم بالوصول الى نظام المعمومات  - 5
 ( تحميل فقرات المحور الخامس التحكم بالوصول الى نظام المعمومات8جدول رقم )

اتفق  الفقرة
 ةبشد

الاتفق  الاتفق محايد اتفق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اتجاه 
 العينة

 ترتيب السؤال

 االول اتفق 1.265 3.74 9 5 9 34 25 23
 الخامس ال اتفق 1.221 2.12 38 11 21 9 3 24
 الثالث ال اتفق 1.163 2.40 19 31 18 8 6 25
 نيالثا ال اتفق 1.045 2.50 17 21 33 8 3 26
 الرابع ال اتفق 1.162 2.30 22 32 14 9 5 27

 المحور السادس : االجراءات المتبعة لضبط نظم المعمومات  - 6
( تحميل فقرات المحور السادس االجراءات المتبعة لضبط نظام 9جدول رقم )

 المعمومات

اتفق  الفقرة
 بشدة

الاتفق  الاتفق محايد اتفق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياريا

اتجاه 
 العينة

ترتيب 
 السؤال

 الثاني اتفق 1.165 3.97 6 3 11 29 33 28
 الرابع اتفق 1.044 3.65 2 10 21 30 19 29
 السادس محايد 1.001 2.62 16 11 46 6 3 31
 الخامس اتفق 1.015 3.60 3 4 34 22 19 31
 الثالث اتفق 1.088 3.78 6 2 17 36 21 32
 االول اتفق  1.144 4.10 3 8 7 23 41 33
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 المحور السابع :سبل تطوير ادارة امن نظم المعمومات  -7

 ( سبل تطوير ادارة امن نظم المعمومات11جدول رقم )

اتفق  الفقرة
 بشدة

الاتفق  الاتفق محايد اتفق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اتجاه 
 العينة

ترتيب 
 السؤال

34 
اتفق  0.921 4.12 2 3 9 37 31

 بشدة
 االول

 السادس اتفق 1.235 3.74 8 4 15 29 26 35

36 
اتفق  1.052 4.04 3 6 7 34 32

 بشدة
 الثاني

 الرابع اتفق 1.161 3.90 6 4 11 32 29 37
 الخامس اتفق 1.088 3.78 6 2 17 36 21 38
 الثالث اتفق 0.952 3.92 1 8 10 40 23 39

 1.068 3.91 لعامالمتوسط ا

 تحميل االحصائي لمحاور االستبانةال
 ( التحميل االحصائي لمحاور االستبانة11جدول رقم )

المتوسط  المحور 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ترتيب المحور  اتجاه العينة 

 الثالث اتفق 1.201 3.54 االول
 الخامس محايد 1.119 2.91 الثاني 
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 الرابع حايدم 1.169 3.23 الثالث
 السابع ال اتفق 1.043 2.35 الرابع 

 السادس محايد 1.171 2.61 الخامس
 الثاني اتفق 1.076 3.62 السادس 

 االول اتفق 1.068 3.91 السابع

 

 النتائج 

الى عدة نتائج عن خصائص افراد عينة الدراسة العاممين في مجال  ل البحثلقد توص
باالضافة الى  جامعة ذي قار/اسوب والرياضيات كمية عموم الحنظم المعمومات في 

اراء افراد عينة الدراسة حول موضوع الدراسة ومن اىم تمك النتائج التي تم التوصل ليا 
 ما ياتي :

% من افراد عينة الدراسة تتراوح سنوات خبرتيم في مجال نظم 44ان نحو  .0
بتطبيق نظم  ميةالكسنة وتمك النسبة تدل اىتمام  05الى 09المعمومات  ما بين 

 المعمومات المحوسبة .
مع اختالف المؤىالت العممية الفراد عينة الدراسة الى ان النسية االكبر كانت من  .2

 حممة الشيادة الجامعية االولية .
او  بشكل % من افراد عينة الدراسة لدييم اختصاصات عممية تتصل79اكثر من  .3

 اخر بنظم المعمومات .
 %.66من الذكور وبنسبة  ظم المعمومات في الكميةاممين في مجال ناكثر الع .4



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
353 

ما يقارب من نصف افراد عينة الدراسة يرون ان توفر ادارة امن نظم المعمومات  .5
 اقل من متوسط . في الكمية

تستخدم نظم معمومات محوسبة الدراسة يرون ان الكمية % من افراد عينة 99نسبة  .6
 بمستوى مرتفع نسبيا .

عينة الدراسة يرون ان التدريب الذي يتمقونو في مجال  % من افراد79ما يقارب  .7
 امن المعمومات منخفض.

صة آلمن % من فراد عينة الدراسة يعتقدون ان  نسبة الموازنة المخص85نسبة  .8
من الموازنة الكمية غير كافية لسد احتياجات اقسام نظم  المعمومات في الكمية 

 المعمومات في الجامعة .

 التوصيات

نتج من تحميل ادوات الدراسة وفي ضوء تحقيق اىداف الدراسة  فانو من  من خالل ما
 الممكن لمباحث ان يضع عدة توصيات كاالتي :

وقد أعطت نتائج الدراسة مؤشرات عمى وجود نسبة جيدة من حماية البنية التحتية  .0
عمى االستمرار في  الكمية لنظم المعمومات لكن ىذه النتيجة يجب أن تحفز 

بالبنية التحتية لنظم المعمومات وتطويرىا  لكي تجاري  االبتكارات االىتمام 
 التكنولوجية السريعة.

سياسات أمن المعمومات  جامعة ذي قار/كمية عموم الحاسوب والرياضيات تضع  .2
الخاصة بيا ، وتعمل عمى نشرىا وتطبيقيا وتطويرىا ومراجعتيا لما ليا من أثر في 

اتي  ، وتوضيح اإلطار العام  الذي  من شأنو تحسين اإلجراءات األمن المعموم
 توجيو آليات عمل موظفي نظم المعمومات وزيادة وعييم اتجاه أمن المعمومات.
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أظيرت النتائج أن نسبة حماية األفراد )األمن التنظيمي( مقبولة نسبيًا ، وىذا ما   .3
وابتكار  االىتمام بجانب  مراقبة العاممين في نظم المعموماتالكمية الى يدعو  

آليات مراقبة وتفعيل  اإلجراءات العقابية ضد منتيكي أمن نظم المعمومات من 
 الداخل.

  امن  بزيادة الموازنة  المالية المخصصة لمعمميات الكميةقيام اإلدارات العميا في  ..4
  المعمومات

ن . القيام بوضع البرامج المجدولة لمنسخ االحتياطي المنتظم والطارئ والتحقق م 5
 النسخ االحتياطي .عمميات  صحة 

.ضرورة تقييم المخاطر والتيديدات التي قد يتعرض ليا نظام المعمومات بشكل دوري 6
لغرض الوقوف عمى االجراءات التي يجب ان تتخذ الستعادة عمل النظام ووضع خطط 

 طوارئ بضمان سالمة امن نظم المعمومات .

 المصادر

مي لزىر ,"اىمية نظام المعمومات التسويقي في اتخاذ القرارات التسويقية ,)رسالة .عم0
 000(,ص2996ماجستير ,جامعة بن يوسف بن خدة ,

.حريو شعبان محمد شريف ,"مخاطر نظم المعمومات المحاسبية االلكترونية :دراسة 2
-االسالمية تطبيقية عمى المصارف العاممة في قطاع غزة ,)رسالة ماجستير ,الجامعة

 49(.ص2996غزة,

االردن :   -. الزغبي ,حسن عمي.نظم المعمومات اإلستراتيجية )مدخل استراتيجي(.3
 .30, ص2995دار وائل لمنشر والتوزيع، 
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