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The study aimed to identify the role of library and academic
information departments in the Arab countries in promoting a
culture of information security among undergraduate, masters
and doctoral students enrolled in library and information
departments in the Arab countries from their point of view, in
light of the variables (age, gender, educational level, group) . The
descriptive analytical method was used for its relevance to the
nature of the study and the achievement of its objectives. The
questionnaire was used as a tool for the study, where a random
sample of 1500 students from library and information
departments in the Arab countries was selected, and 1414 of
them responded. In the students of the Levant, the second group
is represented by the students of the Arab Gulf, and the third
group is represented by the students of Arab countries in the
African continent. Distribute the questionnaire electronically via
social media and through e-mails. The study reached several
results, the most prominent of which was the absence of
statistically significant differences due to the study variables (age,
gender, educational level, group) at the level of 0.05 or less, and
that 52.7 percent of the study sample had not previously read
information on information security. The study presented a set of
recommendations, the most prominent of which was that the
Arabic library and information departments add a compulsory
course of 3 credit hours on information security in the three
educational stages.
Key words: Departments of Libraries and Information,
Information Security, Library and Information Students, The
Levant, The Arabian Gulf, Arab Countries in The African
Continent.
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امللخص:

هدفت الدراسة إىل التعرف على دور أقسام املكتبات واملعلومات األكادميية يف الدول العربية يف تعزيز
ثقافة أمن املعلومات لدى طلبة البكالوريوس واملاجستري والدكتوراة امللتحقني يف أقسام املكتبات
واملعلومات يف الدول العربية من وجهة نظرهم ،يف ضوء املتغريات(العمر ،اجلنس ،املستوى التعليمي،
اجملموعة) .وقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته لطبيعة الدراسة وحتقيق أهدافها .واستخدم
االستبيان كأداة للدراسة حيث اختري عينة عشوائية بلغت  1500من طلبة أقسام املكتبات واملعلومات يف
الدول العربية فاستجاب منهم  ،1414وكان الغري مستويف الشروط  10استبياانت ،يف حني ان العدد
الذي استوىف الشروط ومت اعتماده هلذه الدراسة  1404استبيان موزعه على  3جمموعات :اجملموعة األوىل
تتمثل يف طلبة بالد الشام ،أما اجملموعة الثانية فتتمثل يف طلبة اخلليج العريب ،واجملموعة الثالثة تتمثل يف
طلبة الدول العربية يف القارة األفريقية .وزع االستبيان إلكرتونيا عرب وسائل التواصل االجتماعي ومن خالل
رسائل الربيد اإللكرتوين .توصلت الدراسة إىل عدة نتائج كان أبرزها عدم وجود فروق ذات داللة احصائية
تعزى ملتغريات الدراسة (العمر ،اجلنس ،املستوى التعليمي ،اجملموعة) عند مستوى  0.05فأقل ،وان ما
نسبة  52.7من عين ة الدراسة مل يسبق هلا قراءة معلومات عن أمن املعلومات .قدمت الدراسة جمموعة من
التوصيات كان أبرزها ان تضيف أقسام املكتبات واملعلومات العربية مساق إجباري بواقع  3ساعات
معتمدة عن أمن املعلومات يف املراحل التعليمية الثالث.
الكلمات املفتاحية :أقسام املكتبات واملعلومات ،أمن املعلومات ،طلبة املكتبات واملعلومات ،بالد الشام،
اخلليج العريب ،الدول العربية يف القارة األفريقية.
املقدمة:

تعد املكتبات ومراكز املعلومات العمود الفقري للمؤسسات اليت تتبع هلا سواء اكانت جامعية أو عامة أم مدرسية اخل،...
وتقع على عاتقها العديد من املسؤوليات اليت تواجه اجملتمع وتلبية احتياجاته وتوعية أفراده وتقدمي اخلدمات املباشرة وغري املباشرة
له.
يُعد الوعي أبمن املعلومات واإلملام ابملخاطر اليت تكمن يف الشبكة العنكبوتية مبا فيها من :قرصنة وجتسس واتصاالت غري
متطورا من أمن املعلومات ،حيث يركز على زايدة الوعي فيما يتعلق ابملخاطر احملتملة اليت تؤدي إىل انتشار
مرغوب فيها ،جزءًا
ً
الربامج الضارة واالحتيال والتزوير وانتحال الشخصية))CIO, 2018

يتمثل هدف الوعي أبمن املعلومات يف توعية اجلميع أبهنم عرضة لفرص وخماطر يف عامل التهديدات احلايل ،وتغيري
3د ، .جامعة فلسطني التقنية -خضوري،
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سلوكيات املخاطر البشرية ،وإنشاء ثقافة تنظيمية آمنة أو حتسينها ،حيث يسعى الوعي أبمن املعلومات إىل فهم وتعزيز
 (Oecd, 2021).السلوكيات.
إن املخاطر واملفاهيم املتعلقة مبخاطر اإلنسان حول املعلومات وأمنها مع فهم وتعزيز الثقافة التنظيمية ابعتبارها تدبري
مضاد للتهديدات سريعة التطور ،أحد األسباب اليت اتفق عليها الباحثون أبن وترية نظام املعلومات يتطور ويتوسع ،بينما برانمج
مصحواب
الوعي األمن بني املوظفني يرتاجع) .(U.S, 2015ان االعتماد السريع للخدمات على شبكة اإلنرتنت مل يكن
ً
ابحتضان مماثل للثقافة األمنية ،وان تطور الوعي أبمن املعلومات استجاب ًة للطبيعة املتطورة للهجمات اإللكرتونية ،وزايدة
استهداف املعلومات الشخصية ،وتكلفة وحجم انتهاكات أمن املعلومات ،وعالوةً على ذلك ،فإن العديد من األفراد يفكرون
يف األمن من حيث الضوابط التقنية ،وال يدركون أهنم كأفراد هم أهدافا ،وأن سلوكهم ميكن أن يزيد من املخاطر أو يوفر تدابري
مضادة للمخاطر والتهديدات() .(Obama, 2016تتطور مقاييس الوعي أبمن املعلومات استجاب ًة هلذه احلاجة بسرعة ،من
أجل فهم وقياس مشهد التهديد البشري ،وقياس وتغيري فهم اإلنسان وسلوكه ،وقياس املخاطر التنظيمية واحلد منها وقياس فعالية
الوعي أبمن املعلومات وتكلفته ابعتباره إجراء مضاد) .(Furnell, 2008تعتمد املكتبات ومراكز املعلومات بشكل متزايد
يوما بعد يوم على الشبكات واملعلومات خاصة يف البيئة اليت فرضتها جائحة كوروان ،وهذا االعتماد جيعل املكتبات عرضة
للمخاطر اإللكرتونية ،حيث اشار(الدهشان والسيد )2020 ،إىل ان اجلامعات مبا فيها من أقسام حتتاج إىل التحول الرقمي
أكثر من املؤسسات االخرى؛ ألهنا ترتبط بعامل املعرفة .تركز اجلامعات على حتقيق أعلى استفادة من تكنولوجيا املعلومات حلماية
انظمتها من املخاطر ،وتركز أيضاً على تثقيف العاملني ابلوعي أبمن املعلومات(املوجي وحممود وامام.)2021 ،
وذكر(الشوابكة )2007 ،ان للمكتبات اجلامعية دور هام يف تزويد الطلبة بثقافة املعلومات .وجد استطالع أجرته شركة برايس
ووتر هاوس كوبرز ( )2014أن املوظفني احلاليني بنسبة ( )%31واملوظفني السابقني بنسبة ( )%27ال يزالون يسامهون يف
حوادث أمن املعلومات .أشارت نتائج املسح إىل ارتفاع عدد احلوادث الفعلية املنسوبة إىل املوظفني بنسبة  %25منذ استطالع
عام  .(Da Veiga, 2015)2013مما سبق ،يتضح ان أقسام املكتبات واملعلومات يف الوطن العريب يتوجب عليها تعليم
امللتحقني هبا أمن املعلومات من اجل بناء ثقافة حلماية املعلومات واألنظمة والشبكات ،كما ان املكتبات ابنواعها املختلفة
ترتبط ارتباطا وثيقا ابجملتمع حيث تؤثر فيه بشكل كبري وهذا التأثري يفرض على العاملني فيها توعية اجملتمع أبمن املعلومات الذي
يفرتض ان يكونوا قد تعلموه يف أقسام املكتبات واملعلومات ،ومن هذا املنطلق نشأت احلاجة إىل هذه الدراسة اليت تبحث يف
دور أقسام املكتبات واملعلومات األكادميية يف الوطن العريب يف تعزيز ثقافة أمن املعلومات لدى الطلبة امللتحقني هبا من وجهة
نظرهم.
م ْشكلةُ ال ّدر ِ
اسة ومربّراُتُا :مما ال شك فيه ان املكتبات ومراكز املعلومات بكافة انواعها تعتمد يف ختزين وحفظ املعلومات

على انظمة وبرامج تكنولوجية قادرة على ختزين واسرتجاع الكم اهلائل من املعلومات ،إال ان املخاطر اليت تواجه املعلومات حتتاج
إىل اجراءات ووعي حلمايتها ،كما ان الوعي املعلومايت بكافة اجراءاته يعزز الثقة والطمأنينة ،وقد اشارت(فوزي )2019 ،ان جرائم
املعلومات هتدد األمن واإلستقرار والسلم اجملتمعي .كما اشار كل من )  (Prabowo, Wijayanto, 2020ان عدد
مستخدمي اإلنرتنت وعدد الساعات اليت يقضوهنا على اإلنرتنت قد ارتفع بشكل كبري يف جائحة كوروان (كوفيد  ،)19وقد
اصبح هناك حاجة ضرورية للوعي املعلومايت .لذا يرى الباحث من خالل عمله األكادميي يف اجلامعات ضرورة توعية اعضاء اهليئة
التدريسية العاملني يف أقسام املكتبات واملعلومات األكادميية وامناء املكتبات ابنواعها املختلفة أبمن املعلومات ملا له من انعكاس
اجيايب كبري على ثقافة أمن املعلومات لدى طلبة األقسام وابلتايل على اجملتمع برمته ،لذا تتمثّل مشكلة ال ّدراسة يف السؤال
الرئيسي :ما دور أقسام املكتبات واملعلومات األكادميية يف الدول العربية يف تعزيز ثقافة أمن املعلومات لدى الطلبة امللتحقني هبا
من وجهة نظرهم؟
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اجلنس ،املستوى التعليمي ،اجملموعة) عن َد مستوى ال ّداللة 0.05؟

 -2ما دور أقسام املكتبات واملعلومات األكادميية يف الدول العربية يف تعزيز ثقافة أمن املعلومات لدى طلبة األقسام؟
 -3هل توجد عالقة بني درجة أمن املعلومات وبني تعزيز ثقافة أمن املعلومات لدى الطلبة امللتحقني أبقسام املكتبات واملعلومات
األكادميية يف الدول العربية؟
فرضيات الدراسة:
متغريات:
 -1ال يوجد فروق ذات داللة إحصائيّة يف إجاابت طلبة أقسام املكتبات واملعلومات األكادميية يف الدول العربية تُعزى للْ ّ
(العمر ،اجلنس ،املستوى التعليمي ،اجملموعة) عن َد مستوى ال ّداللة .0.05

 -2ال يتوافر الوعي الكايف أبمن املعلومات لدى الطلبة امللتحقني أبقسام املكتبات واملعلومات األكادميية يف الدول العربية.
 -3قلة وسائل التوعية املستخدمة يف توعية طلبة أقسام املكتبات واملعلومات األكادميية يف الدول العربية أبمن املعلومات.
أمهية ال ّدر ِ
اسة:
 -1األمهية النظرية :تعد هذه الدراسة من الدراسات النادرة اليت تبحث يف ثقافة أمن املعلومات لدى الطلبة امللتحقني أبقسام
املكتبات واملعلومات ،كما ميكن ان تفتح هذه الدراسة آفاقا لدراسات مستقبلية ،كما وميكن ان يبىن عليها الكثري من الدراسات
الالحقة.
 -2األمهية التطبيقية :من خالل النتائج والتوصيات فان هذه الدراسة اعضاء اهليئة التدريسية يف أقسام املكتبات واملعلومات،
حيث تقدم هلم املعلومات واآلراء واخلطط اليت ممكن تطبيقها يف األقسام لتعزيز ثقافة أمن املعلومات لدى الطلبة.
أهداف ال ّدر ِ
اسة:
 اهلدف الرئيسي :يتمثل اهلدف الرئيسي يف معرفة دور أقسام املكتبات واملعلومات األكادميية يف الدول العربية يف تعزيزثقافة أمن املعلومات لدى الطلبة امللتحقني هبا من وجهة نظرهم.

 األهداف الفرعية :تتمثل يف: -1التعرف على درجة حصول طلبة أقسام املكتبات واملعلومات على معلومات عن أمن املعلومات.
 -2التعرف على وسيلة حصول طلبة أقسام املكتبات واملعلومات على معلومات عن أمن املعلومات.
 -3التعرف على أمهية نشر ثقافة أمن املعلومات من وجهة نظر طلبة أقسام املكتبات واملعلومات.
 -4تبيان التوصيات اليت اليت تسهم يف تعزيز الثقافة املعلوماتية لدى طلبة أقسام املكتبات واملعلومات يف الدول العربية.
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متغريات( :العمر،
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دات ال ّدر ِ
اسة:
ُُم ّد ُ
 -احلدودُ املكانيّةُ :الدول العربية.

احلدود الزمانيّةُ :الفصل الدراسي األول (من  2021/9/1إىل اتريخ .)2022/2/1
ُ

احلدود البشريّةُ :طلبة ختصص علم املكتبات واملعلومات يف الوطن العريب( بكالوريوس ،ماجستري ،دكتوراة).
ُ

 احلدود املوضوعية :معرفة دور أقسام املكتبات واملعلومات األكادميية يف الوطن العريب يف تعزيز ثقافة أمن املعلوماتلدى الطلبة امللتحقني هبا من وجهة نظرهم.
الكلمات ال ّدالّة:
ُ
أقسام املكتبات واملعلومات :هي تلك األقسام اليت تطرحها اجلامعات يف جمال اآلداب أو العلوم اإلجتماعية لنيل
درجة علمية ما يف ختصص علم املكتبات واملعلومات ،وهذا العلم يهتم بدراسة دورة حياة املعلومات بدأ من مصدرها (املؤلف)
مرورا ابلقناة املستخدمة يف نقلها (الوعاء) ان تهاائ مبستقبلها (القارئ) فضال عن األجهزة واألدوات املستخدمة يف ختزينها
ومعاجلتها واسرتجاعها ،ويتالف علم املعلومات من جوانب نظرية وأخرى تطبيقية ،كما ان هذا العلم يهتم بدراسة املعلومات من
ِ
احلماية هلا من التعرض للسرقة(مهشري وعليان.)1996 ،
خالل مجعها ،وتصنيفها ،وحتليلها ،وختزينها ،واستعادهتا وتوفري
أمن املعلومات :هو أتمني املعلومات املتداولة عرب شبكة اإلنرتنت من املخاطر اليت هتددها ومينع االعتداء عليها،
وذلك من خالل توفري األدوات والوسائل الالزمة حلماية املعلومات من املخاطر الداخلية أو اخلارجية ،ومن خالل املعايري
خمولني ،وميثل اهلدف من أي برانمج أمن يعد لنظام
واإلجراءات املتخذة ملنع وصول املعلومات إىل أيدي أشخاص غري ّ
املعلومات محاية معلومات املنظمة أو املنشأة املعنية بتقليل املخاطر اليت قد تؤثر على توافر املعلومات وسريتها وسالمتها مبستوي
مقبول وحمدد ،ويتضمن برانمج أمن املعلومات اجليد توافر عنصرين رئيسيني ،يتمثالن يف حتليل املخاطرة وإدارة املخاطرة (اهلادي،
.)2006
طلبة املكتبات واملعلومات :هم الطلبة الذين يلتحقوا بتخصص علم املكتبات واملعلومات أو اي مسمى مرتبط بذلك،
مبختلف الدرجات العلمية ،ويتبعوا يف الغالب إىل كليات اآلداب أو الرتبية ،أو اإلدارة ،أو احلاسوب ،أو تكنولوجيا
املعلومات،ويف هذه الدراسة فان املوضوع يتعلق ابلطلبة امللتحقيني أبقسام املكتبات واملعلومات األكادميية يف ال الدول العربية،
(الشوابكة ،يونس امحد)2006 ،
كل من لبنان ،وسوراي ،وفلسطني ،واألردن ،ومتتد بالد الشام
بالد الشام :هي املساحة اجلغرافية اليت تشمل أراضي ّ
وتتوسط ثالث قارات ،هي :آسيا ،وأفريقيا ،وأورواب( ،عبد ربه.)2019 ،
املتوسطّ ،
على طول الساحل الشرقي للبحر األبيض ّ

كل من :السعودية ،واإلمارات ،وعُمان ،والكويت ،والبحرين،
اخلليج العريب :هي املساحة اجلغرافية اليت تشمل أراضي ّ

وقطر ،والعراق ،وهي املنطقة اجلغرافية يف اجلنوب الغريب من قارة آسيا اليت تطل على اخلليج العريب وتقع عموماً جنوب منطقة
اهلالل اخلصيب( ،سيد.)2020 ،
كل من :مصر ،وجزر القمر ،والسودان،
الدول العربية يف القارة األفريقية :هي املساحة اجلغرافية اليت تشمل أراضي ّ

وجيبويت ،والصومال ،وموريتانيا ،وليبيا ،وتونس ،واملغرب ،واجلزائر( ،ابو عناية.)2019 ،
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 -1دراسةُ (Ulven& Wangen, 2021( :بعنوان" خماطر األمن السرباين يف مؤسسات التعليم العايل ،هدفت

الدراسة إىل مراجعة األدبيات ذات العالقة مبخاطر األمن السيرباين يف مؤسسات التعليم العايل ،واستخدمت الدراسة اسلوب
املكتيب ،حيث تبني أن األحباث التجريبية يف جمال خماطر األمن السيرباين اندرة ،وتبني وجود فجوة كبرية يف نتائج الدراسات
والبحوث اليت متت مراجعتها على فرتة زمنية جتاوزت  12عام ،لكن تبني وجود اتفاق كبري حول متطلبات ومصادر األمن
السيرباين ،وأمهية األمن السيرباين يف محاية وأمن املعلومات ،كما تبني أن هناك تسع خماطر إلكرتونية حقيقية حباجة إىل أمن
سيرباين.

 -2دراسةُ( :كوىي )2018 ،بعنوان "سياسة أمن املعلومات يف املكتبات ومراكز املعلومات-دراسة حالة" قدمت الباحثة

عرضا ألمهية أمن املعلومات يف املكتبات ومراكز املعلومات وتطرقت للتهديدات اليت يواجهها أمن املعلومات يف املكتبات،

واألخطار اليت جتعل املكتبات أكثر عرضة للتهديدات ،كما تطرقت إىل تطبيق أمن املعلومات على مكتبات جامعة زاخو يف
كردستان – العراق ،وقد اوصت الباحثة على ضرورة وجود وثيقة لسياسة أمن املعلومات يف املكتبات ومراكز املعلومات.
 -3دراسةُ( :الساملي وآخرون )2017 ،بعنوان "واقع ممارسات أمن املعلومات يف املكتبة الرئيسة جبامعة السلطان قابوس،

ومدى توافقها مع املعيار الدويل ألمن املعلومات ( :)ISO/IEC 27002دراسة حالة" هدفت الدراسة إىل الكشف عن واقع
ممارسات أمن املعلومات يف املكتبة الرئيسة جبامعة السلطان قابوس ،وحتديد مدى توافقها مع املعيار الدويل ألمن املعلومات
اعتمدت الدراسة على منهج دراسة احلالة ،ابستخدام عدة أساليب تتمثل يف الزايرات امليدانية ،واملقابالت الشخصية،
وتتبع الواثئق واملواقع اإللكرتونية ،واستخدمت استمارة املراجعة أداة جلمع البياانت ،كشفت نتائج الدراسة عن توافق أغلب
ممارسات أمن املعلومات يف املكتبة الرئيسة مع ممارسات املعيار الدويل ألمن املعلومات ،خرجت الدراسة مبجموعة من التوصيات
أمهها ضرورة االستمرار يف تدريب وتوعية املستفيدين يف املكتبات حول االستخدام األمثل ملصادر وخدمات املعلومات ،والعمل
على تطوير سياسة أمنية ابملكتبات تستند على املعيار الدويل ألمن املعلومات ،كما أوصت الدراسة بضرورة ختزين النسخ
االحتياطية لألنظمة والربجميات خارج مبىن املكتبة ،وتوفري مصدر بديل للطاقة خاص بتشغيل املعدات احلاسوبية؛ لضمان استمرار
العمل يف حال انقطاع التيار الكهرابئي ابملكتبة.
 -4دراسةُ( :البكري )2017 ،بعنوان "أمن املعلومات ابملكتبات اجلامعية السودانية ابإلشارة إىل مكتبيت جامعة النيلني
وجامعة وادي النيل " بني الباحث ان مشكلة الدراسة تكمن يف ان املكتبات اجلامعية تعاين يف اجتاه امن املعلومات كثريا اذ يتم
اخرتاق مواقع اجلامعات واملكتبات بسهولة وختريبها وتدمريها فال بد من أتمني هذه املواقع أتميناً جيدا .وبني أيضاً ان أمهية الدراسة

تنبع من أمهية سرية املعلومة نفسها ابلنسبة للمكتبات اجلامعية اليت يراتدها طالب اجلامعات .وهتدف الدراسة ايل التعرف علي
خماطر عدم أتمني املعلومات وكيفية أتمينها جيدا ابلنسبة للمكتبات اجلامعية .استخدم الباحث املنهج التارخيي من خالل اإلطالع
على األدبيات املنشورة واملتعلقة ابملوضوع قيد الدراسة وأداة املالحظة للمكتبات اجلامعية ابلسودان.

 -5دراسةُ( :الزهيمي )2015 ،بعنوان " واقع أمن املعلومات يف املكتبات العمانية :دراسة حالة على املكتبة الرئيسية
ِ
هدفت ال ّدراسة إىل التعرف على واقع امن نظم املعلومات يف املكتبات العمانية من خالل تقييم واقع
جبامعة السلطان قابوس".
أمن املعلومات يف مكتبة جامعة السلطان قابوس ،وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة عدم وجود مركزية يف مسئولية االشراف األمن
على األنظمة اآللية يف املكتبة الرئيسية ،وهذا ما أدى إىل وجود ثغرات امنية حول سالمة البياانت يف النظام اآليل للمكتبة ،أما
أبرز توصيات هذه الدراسة فتتمثل يف ضرورة سياسة واضحة ومكتوبة حول اإلجراءات املتبعة لسالمة وأمن األنظمة اآللية هبا.
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 -6دراسةُ( :السرحيي )2006 ،بعنوان "أمن املكتبات ونظم املعلومات :دراسة على حالة مكتبة جامعة امللك عبد العزيز
عر ِ
ِ
ف على اإلجراءات واألنظمة املتبعة حلماية نظام ومقتنيات مكتبة اجلامعة من املخاطر األمنيةً ،وكان
جبدة"
هدفت ال ّدراسةُ إىل التّ ُّ
من أبرز نتائج هذه الدراسة ان مكتبة اجلامعة تواجه مشاكل أمنية مل تتعود عليها ،وحتتاج إىل جهد كبري للتغلب عليها ،أما أبرز
توصيات هذه الدراسة فتتمثل يف توفري األنظمة واختاذ اإلجراءت الكفيلة حلماية املكتبة من املخاطر اليت حتيط هبا.

ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة :من خالل ما سبق جند ان مجيع الدراسات ركزت على مؤسسات اكادميية ومل
تتناول اي منها أقسام املكتبات واملعلومات بشكل خاص ،إال ان الدراسة احلالية قد ركزت على أقسام املكتبات واملعلومات
بشكل منفرد وخاص ،كما أن الدراسات السابقة قد ركزت على أمهية املخاطر اليت تواجه أمن املعلومات وانواع تلك املخاطر،
واعتمدت أغلب هذه الدراسات على املنهج الوصفي التحليلي ،وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف صياغة
االستبيان واثراء اجلانب النظري من الدراسة ،وأن ما مييز هذه الدراسة أيضاً ابهنا ركزت على رأي الطلبة يف أمن املعلومات يف مجيع
املستوايت الدراسية لتخصص علم املكتبات واملعلومات.

منهجيةُ ال ّدر ِ
اسة :لتحقيق أهداف الدراسة ولطبيعتها اليت تطلبت الوصف والتفسري الدقيق ومجع البياانت والتفاعل معها
ّ

التحليلي؛ ألن هذا املنهج مظلة للبحوث والدراسات اإلنسانية
الوصفي
املنهج
بغرض الوصول إىل نتائج،
ِّ
ِّ
َ
اعتمد الباحث على َ
واالجتماعية ويصف الظاهرة املدروسة ويكشف عن العالقة بني الظاهرة املدروسة واملتغريات اليت تؤثر فيها.
جمتمع ال ّدراسة :ﻤﺷل جمتمع الدراسة  3جمموعات بؤرية من طلبة أقسام املكتبات واملعلومات جبميع املستوايت الدراسية

من البكالوريوس-الدكتوراة ،وتتمثل اجملموعة األوىل :بطلبة دول بالد الشام ،والثانية :بطلبة دول اخلليج العريب ،والثالثة :بطلبة
الدول العربية يف القارة األفريقية ،وذلك خالل فرتة اجراء الدراسة( :من  2021/9/1إىل اتريخ .)2022/2/1

يتضح من اجلدول ( )1ان أكثر جمموعة كانت من دول بالد الشام بنسبة  ،%43.01بينما كانت اجملموعة اليت
حلت يف الرتتيب الثاين للدول العربية يف افريقيا بنسبة  ،%29.91يف حني حلت دول اخلليج العريب يف الرتتيب الثالث واالخري
بنسبة .%27.06
عيّنةُ ال ّدراسة :متّ اختيار عيّنة عشوائيّة بلغت  1500طالب وطالبة من طلبة أقسام املكتبات واملعلومات(من
البكالوريوس-الدكتوراة) يف بالد الشام واخلليج العريب والدول العربية الواقعة يف القارة األفريقية ،وارسل اليهم االستبيان إلكرتونيا عرب
وسائل التواصل االجتماعي والربيد اإللكرتوين؛ فاستجاب منهم  1414شخص ،وكان  10منها غري مستوفية للشروط وابلتايل
فان العدد الذي صلح ومت اعتماده هلذه الدراسة  1404استبيان.
ِ
ِ
عن أسئلتِها ،مت إجراء دراسة
جلمع البياانت؛
ولتحقيق أهداف ال ّدراسة واإلجابة ْ
صم َم الباحث استبياانً ْ
أداة ال ّدراسةّ :
استطالعية لتجربة النّسخة املبدئية ،إ ْذ متّ توزيعُها على عيّنة قو ُامها ( )100من طلبة أقسام املكتبات واملعلومات يف اجملموعات
وبعد مجعِها ودراستِها متّ تعديل االستبيان بناءً على نتائِجها.
الثالثة يف العام َ 2022
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ابستخدام معامل ألفا كورنباخ )Cronbachs Alpha (a؛ للتّأكد من ِ
ِ
ثبات أداة ال ّدراسة،
ثبات أداة ال ّدراسة:
ُ
ْ
ِ
ِ
لتحقيق
جتعل االستبيان صاحلاً
فق ْد كان معامل الثّبات العام جلمي ِع فقرات ال ّدراسة  ،0.8921وهذه النّسبة عالية ،حبيث ُ
أهداف ال ّدر ِ
اسة ،واجلدول( )3يوضح معامل ألفا كورنباخ لقياس ثبات أداة الدراسة.
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سؤال من األسئلة مع حمورها موجبة ودالة احصائيا عند مستوى الداللة  0.01فأقل مما يدل على صدق اتساقها مع حمورها،
ذلك:
يبني
()2
واجلدول

Volume: 4

من مخسة أساتذة ثالثة منهم متخصصون يف علم املكتبات
عر ُ
مكونة ْ
ص ْد ُق أداة ال ّدراسة :متّ ْ
ض االستبيان على جمموعة ّ
واملعلومات واثنان يف جمال احلاسوب والشبكات من درجة برفسورِ ُ ،
حول فقرات االستبيان من
الرأي َ
ب منهم إبداء ّ
حيث طُل َ
ودق اللّغة وسالمتِها ،ومت األخذ مبقرتحاهتِِم وتوجيهاهتِِم ومت التّعديل بناء على ذلك ،حيث مت اخلروج ابملعلومات
حيث املالءَمة ِّ
النّهائية ُلالستبيان .مت احتساب ِ
معامل االرتباط بريسون ملعرفة الصدق الداخلي لالستبيان ،حيث مت حساب معامل االرتباط بني
ّ
ّ
درجة كل سؤال من أسئلة االستبيان ابلدرجة الكلية للفقرة اليت ينضوي حتتها السؤال ،حيث أتضح ان قيم معامل ارتباط كل

Ibrahim Khalil KHADER

يتضح من اجلدول ( )4ان النسبة األكرب هي للفئة العمرية  22سنة فأقل بنسبة  %86.1ولصاحل اإلانث ،تالها الفئة
العمرية  33-23سنة بنسبة  %13.0ولصاحل اإلانث أيضاً ،وحل يف املرتبة الثالثة الفئة العمرية  44-34سنة بنسبة %0.6
ولصاحل الذكور ،يف حني حل يف املرتبة الرابعة واألخرية الفئة العمرية  45سنة فأكثر بنسبة  %0.3ولصاحل الذكور أيضاً.

يتضح من اجلدول ( )5ان النسبة األكرب هي للمستوى من طلبة درجة البكالوريوس بنسبة  ،%78.8تالها
املستوى من طلبة درجة املاجستري بنسبة  ،%20.5وحل يف املرتبة الثالثة واألخرية طلبة الدكتوراة بنسبة .%0.07
احملور األول :سبق لك/ي احلصول على معلومات عن أمن املعلومات؟

يتضح من اجلدول ( )6ان النسبة األكرب هي للفئة اليت مل حتصل على اي معلومة عن أمن املعلومات بنسبة  ،%52.7تالها
الفئة اليت حصلت على القليل من املعلومات عن أمن املعلومات بنسبة  ،%19.5وحل يف املرتبة الثالثة واألخرية الفئة اليت مل حتصل
على اي معلومة عن أمن املعلومات بنسبة .%19.5

احملور الثاين :وسيلة حصولك على معلومات عن أمن املعلومات؟
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يتضح من اجلدول ( )7ان النسبة األكرب هي للفئة حصلوا على معلومات عن أمن املعلومات من اإلعالم ووسائل التواصل
اإلجتماعي بنسبة  ،%66.8تالها الفئة اليت حصلت على معلومات عن أمن املعلومات من األصدقاء بنسبة  ،%14.5وحل يف
املرتبة الثالثة الفئة اليت حصلت على معلومات عن أمن املعلومات عن طريق اجلامعة أو أقسام املكتبات واملعلومات بنسبة ،%12.7
يف حني حل يف الرتتيب الرابع واألخرية الفئة اليت حصلت على معلومات عن أمن املعلومات عن طريق القراءة بنسبة .%6.0
احملور الثالث :أمهية نشر ثقافة أمن املعلومات؟

يتضح من اجلدول ( )8ان النسبة األكرب هي للفئة الذين رأوا انه من املهم نشر ثقافة أمن املعلومات بنسبة  ،%74.6يف
حني الفئة اليت ترى عدم أمهية نشر ثقافة أمن املعلومات جاءت إجاابهتا بنسبة .%25.4

احملور الرابع :دور أقسام املكتبات واملعلومات األكادميية يف تعزيز ثقافة أمن املعلومات لديك ؟
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يتضح من اجلدول ( )9أن هناك موافقة على دور أقسام املكتبات واملعلومات األكادميية يف تعزيز ثقافة أمن املعلومات
لدى طلبة األقسام مبتوسـط  2.55من  3.00وهـو متوسـط يقـع فـي الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي من  2.35إىل 3.00
وهي الفئة اليت تشري إىل خيـار أوافـق على أداة الدراسة ،كما يتضح أن هناك جتانس يف موافقة مفردات عينة الدراسة حيث
تراوحت ما بني  2.87 – 2.66وهي متوسطات تقع يف الفئـة الثالثـة مـن فئـات املقيـاس الثالثي والتـي تشـري إىل أوافـق علـى أداة
الدراسـة ممـا يوضـح التجـانس فـي موافقـة مفـردات عينـة الدراسـة علـى دور أقسام املكتبات واملعلومات األكادميية يف تعزيز ثقافة أمن
املعلومات لدى طلبة األقسام ،ويتضح أيضاً أن هناك موافقة علـى مجيع أدوار أقسام املكتبات واملعلومات فـي تعزيـز ثقافـة أمـن
املعلومـات لدى طلبة األقسام ،كما يتضح أن أبرز أألدوار تتمثل يف تعزيز ثقافة أمن املعلومات يف اجملتمع تتمثل يف تنمية الفكر
الثقايف أبمهية أمن املعلومات يف اجملتمع وتفسر هذه النتيجة أبن قيام مؤسسات التعليم العايل بتنمية الفكر الثقايف أبمهية أمن
املعلومات يف اجملتمع يسهم يف توعية اجملتمع هبذا اجلانب مما يعزز من ثقافة أمن املعلومات يف اجملتمع وعليه فأن أبرز أدوار
مؤسسات التعليم العايل يف التوعية أبمهية أمن املعلومات لدى طلبة األقسام.
الفروق بختالف متغري اجلنس:
11
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يتضـح مـن اجلدول ( )10عـدم وجـود فـروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى  0.05فأقل يف اجتاهات عينة الدراسة
حول احلصول على معلومات عن أمن املعلومات ،ووسيلة احلصول على معلومات عن أمن املعلومات ،وأمهية نشر ثقافة أمن
املعلومات ،ودور أقسام املكتبات واملعلومات األكادميية يف تعزيز ثقافة أمن املعلومات لدى طلبة األقسام ابختالف متغري اجلنس.
الفروق بختالف متغري العمر:
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية يف إجاابت عينة الدراسة طبقاً إىل اختالف متغري العمر مت
استخدام اختبار ( ت  ) Independent Sample T- testلتوضيح داللة الفروق بني إجاابت مفردات عينة الدراسة،
ومت دمج فئات من  23سنة فأكثر يف فئة واحدة لقلة عدد التكرارات ،وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول (:)11
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جدول ( )10يبني نتائج اختبار ( ت  )Independent Sample T- testللفروق بني إجاابت مفردات عينة
الدراسة طبقاً إىل متغري اجلنس:

Volume: 4

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية يف إجاابت عينة الدراسة طبقاً إىل اختالف متغري اجلنس
مت استخدام اختبار ( ت  ) Independent Sample T- testلتوضيح داللة الفروق بني إجاابت مفردات عينة
الدراسة ،وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول (:)10
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يتضـح مـن اجلدول ( )11عـدم وجـود فـروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى  0.05فأقل يف اجتاهات عينة الدراسة
حول احلصول على معلومات عن أمن املعلومات ،ووسيلة احلصول على معلومات عن أمن املعلومات ،وأمهية نشر ثقافة أمن
املعلومات ،ودور أقسام املكتبات واملعلومات األكادميية يف تعزيز ثقافة أمن املعلومات لدى طلبة األقسام ابختالف متغري العمر.
الفروق بختالف متغري املستوى التعليمي:
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية يف إجاابت عينة الدراسة طبقاً إىل اختالف متغري املســتوى

التعليمــي تــم اســتخدام حتليــل التبــاين األحــادي One Way ANOVAكما يتضح يف اجلدول (:)12
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يتضـح مـن اجلدول ( )12عـدم وجـود فـروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى  0.05فأقل يف اجتاهات عينة الدراسة
حول احلصول على معلومات عن أمن املعلومات ،ووسيلة احلصول على معلومات عن أمن املعلومات ،وأمهية نشر ثقافة أمن
املعلومات ،ودور أقسام املكتبات واملعلومات األكادميية يف تعزيز ثقافة أمن املعلومات لدى طلبة األقسام ابختالف متغري املستوى
التعليمي ،كما يتضح وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  0.05فأقل يف اجتاهات عينة الدراسة حول دور أقسام
املكتبات واملعلومات األكادميية يف تعزيز ثقافة أمن املعلومات لدى طلبة األقسام ابختالف املستوى التعليمي.
الفروق بختالف متغري اجملموعة:
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية يف إجاابت عينة الدراسة طبقاً إىل اختالف متغري
اجملموعة مت استخدام اختبار ( ت  ) Independent Sample T- testلتوضيح داللة الفروق بني إجاابت مفردات
عينة الدراسة ،وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول (:)13
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يتضـح مـن اجلدول ( )13عـدم وجـود فـروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى  0.05فأقل يف اجتاهات عينة الدراسة
حول احلصول على معلومات عن أمن املعلومات ،ووسيلة احلصول على معلومات عن أمن املعلومات ،وأمهية نشر ثقافة أمن
املعلومات ،ودور أقسام املكتبات واملعلومات األكادميية يف تعزيز ثقافة أمن املعلومات لدى طلبة األقسام ابختالف متغري
اجملموعة.
ُخالصة ال ّدراسة:

يرجو الباحث أن يكون قد وفّق يف ِ
تناول جو ِ
انب ال ّدراسة اليت تتعلّق يف دور أقسام املكتبات واملعلومات األكادميية يف
ُ
ومن خالل األساليب اإلحصائية املتّبعة،
الدول العربية يف تعزيز ثقافة أمن املعلومات لدى الطلبة امللتحقني هبا من وجهة نظرهمْ ،
ِ
ِ
وحل إشكاليّة ال ّدراسة،
وبعد حتليل النّتائج اليت متّ احلصول عليها ومناقشتها فقد وصل يف األخري لإلجابة على تساؤالت ال ّدراسةّ ،
لذا ميكن القول أبن هناك أمهية وضرورة ملحة لبناء وتعزيز ونشر ثقافة أمن املعلومات بكل القطاعات واملستوايت واملسؤوليات
والبيئات.

نتائج الدراسة:
 -1كشفت نتائج هذه الدارسة عن عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني اجتاهات عينة الدراسة وفقا للمتغريات( :اجلنس،
العمر ،املستوى التعليمي ،اجملموعة) عند مستوى الداللة االحصائية  0.05فأقل.
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 -1العمل على توجيه دراسات الطلبة البحثية لدراسة أمن املعلومات.
 -2تنمية الوعي لدي الطلبة أبمهية ثقافة أمن املعلومات كأقصر الطرق حلماية املعلومات.
 -3وضع اخلطط الكفيلة اليت تتعلق ابلربامج اليت تسهم يف دعم زايدة ثقافة أمن املعلومات حلمايتها من اجلرائم
املعلوماتية.
 -4عقد اللقاءات واحلوارات التفاعلية مع الطلبة حول أمن املعلومات ومحايتها من الربجميات اخلبيثة والفريوسات وتنظيم
ورش العمل والدورات على مستوى األقسام لتتنمية وتعزيز فكرة أمن املعلومات واإلهتمام ابألفكار الناجتة عن الطلبة.
 -5إقرار مساق إجباري بواقع  3ساعات معتمدة جلميع الطلبة يدرس يف كل مستوى من املستوايت التعليمية.
الدراسات املقرتحة:
 -1دور أمن املعلومات يف املكتبات وعالقته مبجاهبة التحدايت اليت تواجه العرب واملسلمني.
 -2املكتبات الوطنية العربية ودورها يف تعزيز أمن املعلومات وانعكاسه على اهلوية الوطنية.
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تّ ْوصيات الدراسة:

Volume: 4

 -2ان عينة الدراسة ليس لديها الوعي الكايف أبمن املعلومات ،مع ان القليل منهم قد سبق هلم قرارءة معلومات عن أمن
املعلومات أو حصلوا عليها عن طريق وسائل التواصل االجتماعي واإلعالم ،مما يعن قلة وسائل التوعية أبمن املعلومات وخاصة
اليت تقدم من خالل الندوات.
 -3إن عينة الدراسة أكدت على أمهية نشر ثقافة أمن املعلومات وأتضح أيضاً أمهية دور أقسام املكتبات واملعلومات األكادميية
يف نشر ثقافة أمن املعلومات لدى طلبة األقسام.
 -4أتضح من إجاابت عينة الدراسة دعمهم لدور أقسام املكتبات واملعلومات األكادميية يف نشر ثقافة أمن املعلومات لدى طلبة
األقسام واليت تتمثل يف تنمية الوعي لدي الطالب أبمهية أمن املعلومات ،وتفعيل الربامج اليت تسهم يف دعم زايدة ثقافة أمن
املعلومات.
 -5ان عينة الدراسة أكدت على أمهية عقد حوارات تفاعلية مع الطلبة حول أمن املعلومات ،وعقد الدورات واملؤمترات والندوات
اليت من شأهنا ان أتسس ألمن املعلومات ،وتفسر هذه النتيجة أبن تنمية الوعي لدى الطلبة أبمهية نشر ثقافة أمن املعلومات يعزز
من وعيهم وممارساهتم اليت تدعم تعزيز أمن املعلومات.

Ibrahim Khalil KHADER
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