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الملخص:
هدف هذا البحث �إىل تقدمي �إطار مقرتح لتحقيق التناف�س��ية للجامعات الفل�سطينية ,من خالل ممار�سة
اجلامع��ات ملعيار �أمن املعلوم��ات ( ,)ISO/IEC 27002للت�أثري على العدالة التنظيمي��ة والتماثل التنظيمي.
موظف�� ًا املنهج الو�ص��في التحليل��ي .ولتحقيق �أه��داف البحث ،قام الباحثان با�س��تخدام اال�س��تبانة �أدا ًة جلمع
املعلوم��ات ،وط ّبقاه��ا عل��ى عين��ة مكونة م��ن  214موظف��ا من موظف��ي الإدارة العلي��ا والو�س��طى ,يف اجلامعات
الفل�س��طينية يف قط��اع غ��زة .وقد تو�ص��ل البح��ث �إىل نتائج ع��دة ،من �أهمها �أن املتو�س��ط احل�س��ابي الن�س��بي
جلمي��ع فقرات ممار�س��ة معيار �أم��ن املعلومات ( )ISO/IEC 27002ي�س��اوي  ،% 84.37واملتو�س��ط احل�س��ابي
الن�س��بي جلمي��ع فق��رات تواف��ر التناف�س��ية ي�س��اوي  ،% 85.74واملتو�س��ط احل�س��ابي الن�س��بي جلمي��ع فقرات
تواف��ر العدال��ة التنظيمية ي�س��اوي  ،% 76.98واملتو�س��ط احل�س��ابي الن�س��بي جلميع فقرات حتقي��ق التماثل
التنظيم��ي ي�س��اوي  .% 88.41كم��ا �أظه��رت النتائج وج��ود عالقة طردية بني ممار�س��ة معيار �أم��ن املعلومات
( )ISO/IEC 27002وحتقيق التناف�سية وحتقيق العدالة التنظيمية ،وبني توافر العدالة التنظيمية وحتقيق
التماثل التنظيمي ،وبني العدالة التنظيمية والتناف�سية ،وعدم وجود عالقة بني ممار�سة معيار �أمن املعلومات
( )ISO/IEC 27002وحتقيق التماثل التنظيمي ،وبني التماثل التنظيمي والتناف�سية.
الكلمات املفتاحية :العدالة التنظيمية  ،التماثل التنظيمي ،التناف�سية� ،أمن املعلومات.
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Competitiveness of Regulatory Justice at Palestinian
Universities when Practicing Information Security Standard
(ISO/IEC 27002) in Light of Regulatory Symmetry: A
Strategic Developmental Practical Proposal
Abstract:
The research aimed to propose a framework for achieving competition
between Palestinian universities through their practice of Information Security
Standard (ISO/IEC 27002) in order to influence regulatory justice and
regulatory symmetry, using the descriptive analytical method. To achieve the
research objectives, the researchers used a questionnaire as a tool to collect
information and administered it to a sample consisting of 214 employees
from senior and middle management at Palestinian universities in Gaza
Strip. The research revealed the following major results: The mean of all
items of the practice of (ISO / IEC 27002) was %84.37; the mean of all
items referring to the availability of competitiveness was % 85.74; the mean
of all items referring to regulatory justice was %76.98; and the mean of
all items referring to regulatory symmetry was %88.41. The results also
showed a positive relationship between these dimensions: the practice of
ISO / IEC 27002 and the achievement of competition and regulatory justice;
the availability of regulatory justice and the achievement of regulatory
symmetry; and regulatory justice and competitiveness. However, there was
no relationship between these dimensions: the practice of ISO / IEC 27002
and the achievement of regulatory symmetry; regulatory symmetry and
competitiveness.
Keywords: Regulatory justice, Regulatory symmetry, Competitiveness,
Information security.
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المقدمة:
متثل التناف�س��ية القاعدة الأ�سا�س��ية الت��ي يرتكز عليها �أداء اجلامعات ،حيث يع��د البقاء والنجاح هدفا
ا�س�تراتيجيا للجامعات ,يف ظل التطورات املتالحقة والتناف�سية العاملية ،ومن النادر �أن متتلك اجلامعات �سبقا
تناف�سيا على كافة الأ�صعدة قيا�س ًا للمناف�سني الآخرين ،لذا �صار لزام ًا عليها ال�سعي لتعزيز مكانتها التناف�سية.
وتع��د العدالة التنظيمية كم�ص��در �أ�سا�س��ي ورئي�س��ي من م�ص��ادر التناف�س��ية ،حيث �إن��ه �إذا مت تغييب العدالة
التنظيمي��ة يف امل�ؤ�س�س��ات الأكادميية ف�إنها ت�ؤثر �س��لب ًا عل��ى طبيعية مكونات املناخ الأكادمي��ي ،وبالتايل ت�ؤثر
�سلب ًا على فاعلية الدور املنوط بالعاملني.
كم��ا �أن العدال��ة التنظيمي��ة تعد �أحد املو�ض��وعات الت��ي القت اهتمام ًا الفت�� ًا من قبل الباحث�ين ,كونها تتميز
بت�أث�ير �إيجاب��ي عل��ى املنظمة� ,س��واء على الو�ض��ع االقت�ص��ادي� ,أو االجتماعي� ,أو التناف�س��ي ،مم��ا يقربها من
حتقيق �أهدافها ,وزيادة كفاءتها وفاعليتها (عليان.)2016 ،
ولأن اجلامعات اليوم تعمل يف بيئة من �أهم خ�صائ�ص��ها التغري ال�س��ريع ،واملناف�س��ة ال�شر�س��ة التي تتلقاها على
جميع امل�س��تويات� ,س��واء الأكادميية� ,أو الإدارية ،تعد من الدوافع الرئي�سية للأخذ مبدخل ممار�سة وتطبيق
�أمن املعلومات ,وفق معايري م�ض��بوطة و�ص��ارمة ،لأنه كلما زادت حدة املناف�س��ة� ،أ�ص��بح من ال�ض��روري �أن تتميز
اجلامعات يف تطبيق معايري �أمن املعلومات وفق املقايي�س الدولية بهدف تدعيم مركزها التناف�سي.
حيث ت�ش��كل املعلومات للم�ؤ�س�سات الأكادميية البنية التحتية ,التي متكنها من �أداء مهامها� ،إذ �أن نوع املعلومات
وكميتها وطريقة عر�ض��ها تعد الأ�س��ا�س يف جناح عملية �ص��نع الق��رارات ،وعليه ف�إن للمعلوم��ات قيمة عالية,
ت�س��توجب و�ضع ال�ض��وابط الالزمة ال�ستخدامها وتداولها ،لذا ف�إن امل�ش��كلة التي يجب �أخذها يف احل�سبان هي
توفري احلماية الالزمة للمعلومات ,و�إبعادها عن اال�ستخدام غري امل�شروع لها (عبد احلميد.)2015 ،
ويف ظ��ل التط��ورات ال�س��ريعة ,والقلق الأمن��ي املتزايد حول التعدي��ات املختلفة ,على �أمن و�س�لامة املعلومات,
يف امل�ؤ�س�س��ات الأكادميية ،ظهرت العديد من الت�س��ا�ؤالت ,عن �أنظمة و�سيا�س��ات حماية تلك املعلومات ,املتعلقة
بت�أهي��ل العنا�ص��ر الب�ش��رية ,القادرة على اكت�ش��اف ذل��ك التعدي ومعاجلت��ه ،وميكن ت�أهيل وتطوير العنا�ص��ر
الب�ش��رية م��ن خ�لال حتقي��ق التماث��ل التنظيمي ,ال��ذي يعد م��ن الو�س��ائل الأ�سا�س��ية واحلديثة يف ال�س��لوك
الإداري؛ لربط العاملني مبنظماتهم ،ويعمل على التقليل من ترك العاملني للعمل ،ويزيد من الر�ضا الوظيفي،
والوالء ،وااللتزام التنظيمي ،كما يزيد من م�ستوى دافعية الفرد للعمل.
وانطالق�� ًا من هذه احلقيقة� ,أ�ص��بح االهتمام باملعلومات و�أمنها جزء ًا هام ًا من ا�س�تراتيجيات اجلامعات ,حتى
تك��ون قادرة على املناف�س��ة ،و�أ�ص��بح حتقيق العدالة التنظيمية �أحد جم��االت التناف�س بني اجلامعات ،وهكذا
فامليزة التناف�س��ية تعد مفتاحا لنجاح اجلامعات .لذا �أ�ص��بح لزام ًا ومن ال�ض��روري �أن ت�س��عى اجلامعات ,وعلى
كاف��ة توجهاته��ا يف ت�أكي��د �أهمي��ة الأخذ ب�أم��ن املعلوم��ات ,والتوجيهات واملعاي�ير املنظمة له ،بالإ�ض��افة �إىل
�ض��رورة التوا�ص��ل والتع��اون والتن�س��يق يف تنفيذ �أمن املعلوم��ات ,على كافة امل�س��تويات امل�ؤ�س�س��ية والقطاعية
والقومية والدولية.
ويه��دف ه��ذا البحث �إىل و�ض��ع �إط��ار مقرتح لتحقي��ق التناف�س��ية للجامعات الفل�س��طينية ,من خالل ممار�س��ة
اجلامعات ملعيار �أمن املعلومات ( ,)ISO/IEC 27002للت�أثري على العدالة التنظيمية والتماثل التنظيمي

مشكلة البحث:
تعد التناف�س��ية من متطلبات بقاء ومنو امل�ؤ�س�س��ات ب�شكل عام؛ �س��واء الربحية �أو اخلدمية ،ولكن حتقيق
التناف�س��ية يتطلب من ال�ش��ركات االلت��زام بتحقيق الوالء التنظيمي والع�ض��وية والت�ش��ابه ،وهذا يتحقق من
خ�لال وج��ود العدالة� ,س��واء يف التوزيع� ,أو التعام�لات� ,أو االخالق ،وقد مت اختيار متغ�ير ميكن �أن ي�ؤثر على
جميع املتغريات �سابقة الذكر ,للو�صول حلل م�شكلة الدرا�سة املتمثلة بالتناف�سية .وهذا املتغري الذي ي�سمى يف
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منهجية البحث العلمي باملتغري امل�ستقل ,وهو ممار�سة معيار �أمن املعلومات الدويل وهو (،)ISO/IEC 27002
فبينت درا�س��ة املبي�ض�ين (� )2015أن م�س��توى نظم املعلومات اال�س�تراتيجية وامليزة التناف�س��ية كان متو�سط ًا.
بينما درا�سة حممد (� )2013أو�صت ب�ضرورة االهتمام بدور نظم وتكنولوجيا املعلومات ,خللق بيئة تنظيمية
حمف��زة ,لتحقيق الأداء املتميز .ودرا�س��ة جواد (� )2013أو�ص��ت ب�ض��رورة تطبيق تكنولوجي��ا املعلومات ذات
مرتك��زات تكنولوجي��ة متقدمة ,لأثرها الوا�ض��ح على حت�س�ين امليزة التناف�س��ية� .أما درا�س��ة ن�ص��ر ()2013
عر�ضت �أمثلة جلامعات من دول االحتاد الأوروبي اعتمدت يف جميع معامالتها على الإدارة االلكرتونية� ,سواء
بتطوي��ر نظ��م املعلوم��ات� ,أو االهتمام بالبح��ث والتطوير التكنولوجي يف الو�ص��ول �إىل امليزة التناف�س��ية .كل
تلك الدرا�س��ات تبني �ض��رورة االهتمام باملعلومات ,ونظم املعلومات ,لتحقيق امليزة التناف�س��ية .وقام الباحثان
مبقاب�لات �شخ�ص��ية م��ع العمداء ،ور�ؤ�س��اء الأق�س��ام ،و�أع�ض��اء الهيئت�ين الإداري��ة والأكادميي��ة .يف جامعات
قطاع غزة ،بالإ�ض��افة �إىل الدرا�س��ة املكتبية .يرى الباحثان �أن هناك نق�ص��ا لدى الإدارة العليا والو�س��طى يف
اجلامعات الفل�سطينية ,يف معرفتهم وفهمهم لواقع العدالة التنظيمية كم�صدر للتناف�سية ,لل�سعي نحو ممار�سة
وتطبي��ق معاي�ير �أم��ن املعلومات ,يف �ض��وء التماثل التنظيمي .كما تبني �أي�ض�� ًا عدم وجود درا�س��ات تتعلق بهذا
املو�ض��وع .وهناك حث من قبل الأكادمييني واملديرين والعمداء ونواب الر�ؤ�س��اء يف اجلامعات على القيام مبثل
تل��ك الدرا�س��ات ,ف��كان البد من درا�س��ة ت�أثري املحافظة على �أم��ن املعلومات على حتقيق التناف�س��ية ,من خالل
ت�أثريها على جمموعة من املتغريات ،ولهذا كانت م�ش��كلة البحث املتمثلة يف �ض��رورة البحث عن و�سائل لتعزيز
التناف�سية.

أسئلة البحث:
ميكن �صياغة م�شكلة البحث يف ال�س�ؤال الرئي�سي التايل:
ما واقع العدالة التنظيمية كم�ص��در للتناف�س��ية ,من خالل ممار�سة اجلامعات الفل�سطينية ملعيار �أمن املعلومات
( ,)ISO/IEC 27002يف �ضوء التماثل التنظيمي؟
ويتفرع من هذا ال�س�ؤال الرئي�سي جمموعة من الت�سا�ؤالت التالية:
 .1ما م�ستوى ممار�سة اجلامعات الفل�سطينية ملعيار �أمن املعلومات ()ISO/IEC 27002؟
 .2ما م�ستوى توافر (التناف�سية ،العدالة التنظيمية ،التماثل التنظيمية) يف اجلامعات الفل�سطينية؟
 .3م��ا العالق��ة بني ممار�س��ة اجلامعات الفل�س��طينية ملعي��ار �أم��ن املعلوم��ات ( ,)ISO/IEC 27002وحتقيق
(التناف�سية ،العدالة التنظيمية ،التماثل التنظيمي)؟
 .4م��ا العالق��ة ب�ين توافر العدال��ة التنظيمي��ة وحتقي��ق (التناف�س��ية ،التماث��ل التنظيم��ي) يف اجلامعات
الفل�سطينية؟
 .5ما العالقة بني حتقيق التماثل التنظيمي وتوافر التناف�سية يف اجلامعات الفل�سطينية؟
 .6ما مقدار التغري يف التناف�س��ية يف اجلامعات الفل�س��طينية نتيجة التغري يف ممار�س��ات معيار �أمن املعلومات
( ،)ISO/IEC 27002والعدالة التنظيمية ،والتماثل التنظيمي؟
 .7م��ا الإط��ار املقرتح لتحقي��ق التناف�س��ية للجامعات الفل�س��طينية من خالل ممار�س��ة اجلامع��ات ملعيار �أمن
املعلومات( )ISO/IEC 27002للت�أثري على العدالة التنظيمية والتماثل التنظيمي؟

أهداف البحث:

التعرف على م�ستوى ممار�سة اجلامعات الفل�سطينية ملعيار �أمن املعلومات (.)ISO/IEC 27002
.1
ّ
 .2الك�ش��ف ع��ن م�س��توى توافر(التناف�س��ية ،العدال��ة التنظيمي��ة ،التماث��ل التنظيم��ي) يف اجلامع��ات
الفل�سطينية.
 .3بيان العالقة بني ممار�س��ة اجلامعات الفل�س��طينية ملعي��ار �أمن املعلوم��ات ( )ISO/IEC 27002وحتقيق
(التناف�سية ،العدالة التنظيمية ،التماثل التنظيمي).
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 .4بي��ان العالق��ة ب�ين توافر العدال��ة التنظيمي��ة وحتقيق(التناف�س��ية ،التماثل التنظيم��ي) يف اجلامعات
الفل�سطينية.
 .5بيان العالقة بني حتقيق التماثل التنظيمي وتوافر التناف�سية يف اجلامعات الفل�سطينية.
 .6الك�ش��ف عن مقدار التغري يف التناف�س��ية يف اجلامعات الفل�س��طينية نتيجة التغري يف ممار�س��ات معيار �أمن
املعلومات ( ،)ISO/IEC 27002والعدالة التنظيمية ،والتماثل التنظيمي.
 .7و�ض��ع الإطار املقرتح لتحقيق التناف�س��ية للجامعات الفل�س��طينية من خالل ممار�س��ة اجلامعات ملعيار �أمن
املعلومات ( )ISO/IEC 27002للت�أثري على العدالة التنظيمية والتماثل التنظيمي.

أهمية البحث:

 .1ي�س��تمد البحث �أهميته من الدور الذي حتققه العدالة التنظيمية ,كم�صدر للتناف�سية يف اجلامعات ،ومن
ت�أث�ير ممار�س��ة اجلامعات ملعيار �أم��ن املعلومات ( )ISO/IEC 27002على العدال��ة التنظيمية والتماثل
التنظيمي.
 .2هناك ندرة يف الأبحاث املتعلقة مبو�ض��وع تعزيز امليزة التناف�س��ية ,من خالل ممار�سة معيار �أمن املعلومات
(.)ISO/IEC 27002
 .3يعد هذا البحث هو الأول ح�س��ب علم الباحثني  ،والذي يتناول العالقة بني حتقيق التناف�س��ية ,وتطبيق
معيار �أمن املعلومات ( )ISO/IEC 27002يف �ضوء التماثل التنظيمي.
 .4تعت�بر خمرج��ات هذا البحث مهمة للباحثني واملهتمني بهذا املجال ب�ش��كل عام ،وللجامعات الفل�س��طينية
ب�شكل خا�ص.

فرضيات وأنموذج البحث:
�أو ًال :فر�ضيات البحث:
بن��اء عل��ى ما تناولته مقدمة وم�ش��كلة البحث والدرا�س��ة اال�س��تطالعية ,ميكن تقريب م�ش��كلة البحث للواقع
ً
ب�ص��ياغة الفرو�ض ,طبق ًا للمتغريات امل�س��تقلة ,املتمثلة مبمار�س��ات معيار �أمن املعلومات()ISO/IEC 27002
وه��ي (تنظي��م �أم��ن املعلومات� ،أمن املوارد الب�ش��رية� ،ص��يانة �أنظم��ة املعلوم��ات� ،إدارة حوادث �أم��ن املعلومات،
الأمن املادي والبيئي) ،واملتغري التابع املتمثل يف(التناف�س��ية) ،و�أي�ض�� ًا يف ظل وجود املتغري املعرت�ض (العدالة
التنظيمية) ،واملتغري الو�سيط (التماثل التنظيمي).
	.1ال توجد عالقة ذات داللة �إح�ص��ائية عند م�س��توى داللة ( )0.05≤αبني ممار�س��ة معيار �أمن املعلومات
( )ISO/IEC 27002وحتقيق (التناف�سية ،العدالة التنظيمية ،التماثل التنظيمي).
	.2ال توجد عالقة ذات داللة �إح�ص��ائية عند م�س��توى داللة ( )0.05≤αبني العدالة التنظيمية وحتقيق
(التناف�سية ،التماثل التنظيمي) يف اجلامعات الفل�سطينية.
	.3ال توج��د عالقة ذات داللة �إح�ص��ائية عند م�س��توى دالل��ة ( )0.05≤αبني حتقي��ق التماثل التنظيمي
وتوافر التناف�سية يف اجلامعات الفل�سطينية.
	.4ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�ص��ائية عند م�س��توى داللة ( )0.05≤αلكل من "ممار�س��ة معايري �أمن املعلومات
( ،)ISO/IEC 27002العدالة التنظيمية ،التماثل التنظيمي" ،يف التناف�سية باجلامعات الفل�سطينية.
ا

ا

ا

ا
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ثاني ًا� :أمنوذج البحث:

()ISO/IEC 27002
تنظيم أمن المعلومات

أمن معلومات الموارد البشرية

العدالة التنظيمية
أبعاد التنافسية

أبعاد العدالة

الجودة

صيانة أنظمة المعلومات

عدالة التوزيع

إدارة حوادث أمن المعلومات

عدالة التعامالت

الكفاءة

األمن المادي والبيئي

العدالة التقيمية

االستجابة

المتغيرات المستقلة

التحديث

المتغير التابع

العدالة األخاليقية
أبعاد التماثل
المتغير المعترض

الوالء التنظيمي

التشابه
التنظيمي

العضوية
املصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على متغيرات البحث

المتغير الوسيط

حدود البحث:
يتن��اول البح��ث مو�ض��وع واق��ع العدال��ة التنظيمي��ة كم�ص��در للتناف�س��ية ,من خ�لال ممار�س��ة اجلامعات
الفل�س��طينية ملعيار �أمن املعلومات ( )ISO/IEC 27002يف �ض��وء التماثل التنظيمي :مقرتح تطبيقي تنموي
ا�س�تراتيجي ،وذلك بالتطبيق على موظفي الإدارة العليا والو�س��طى يف اجلامعات الفل�س��طينية ,يف قطاع غزة
(جامعة الأزهر ،اجلامعة الإ�سالمية ،جامعة الأق�صى) خالل العام 2017م.

اإلطار النظري
معايري �أمن املعلومات ()ISO/IEC 27002
 مفهوم �أمن املعلومات:ميكن تعريف �أمن املعلومات على �أنه" :جمموعة من الإجراءات الإدارية ,والتقنية ,التي يتم اتخاذها ل�ضمان
توفري احلماية الالزمة للمعلومات ,من التهديدات الداخلية� ,أو اخلارجية"( ,عبد الواحد.)2015 ،
�أم��ا مفه��وم معايري �أمن املعلومات ( )ISO/IEC 27002ميكن تعريفه على �أنه�" :أحد �سل�س��لة معايري ،27000
ال�ص��ادرة عن املنظمة العاملية للتوحيد القيا�سي ،والذي يهدف �إىل �إن�شاء نظام �إدارة �أمن املعلومات ،وي�ستخدم
يف امل�ؤ�س�سات لتحديد الأهداف واملطالب الأمنية ،والتوافق مع الت�شريعات والقوانني ،وو�ضع �إجراءات جديدة
لإدارة �أمن املعلومات ,وحتديد امل�س���ؤوليات ,وال�ض��وابط و�إدارة �أ�ص��ول امل�ؤ�س�س��ة ،ويتكون من  12ف�ص ًال ،ت�شتمل
على  39معيار ًا رئي�سي ًا ،والتي ت�ضم  133معيارا فرعي ًا" (العربي.)2015 ،
https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.35.1
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يرى الباحثان� :أنه ميكن تطبيق خم�س��ة ف�ص��ول فقط من معيار �أمن املعلومات ( ,)ISO/IEC 27002املكونة
من  12ف�ص� ً
لا ،والذي ي�ش��تمل على قواعد املمار�س��ة العملية لأنظمة �إدارة �أمن املعلومات ،واملتمثلة يف :تنظيم
�أم��ن املعلوم��ات� ،أم��ن معلومات املوارد الب�ش��رية� ،ص��يانة �أنظمة املعلوم��ات� ،إدارة حوادث �أم��ن املعلومات ،الأمن
املادي والبيئي.
 �أهمية �أمن املعلومات:لق��د �أ�ص��بح لأم��ن املعلومات �أهمية كبرية و�ض��رورة ال غن��ى عنها ,يف ظل التطور امل�س��تمر وال�س��ريع يف تقنيات
املعلوم��ات ،والذي ي�ؤدى بدوره �إىل تطور م�س��تمر و�س��ريع يف �أ�س��اليب اخ�تراق البيانات واملعلوم��ات ،لذا تكمن
�أهمية �أمن املعلومات يف:
 .1تعمل على تقليل املخاطر التي قد ت�ؤثر على توافر املعلومات و�سريتها و�سالمتها ,مب�ستوى مقبول وحمدد
(عبد احلميد.)2015 ،
�	.2أمن املعلومات مل يعد ق�ض��ية يتوالها فنيون وتكنوقراط داخل املنظمات كل على حدة ب�ش��كل جمز�أ ،بل
�أ�صبحت من الق�ضايا التي يتوالها �سيا�سيون ,وا�سرتاتيجيون ,و�صناع قرار ,يرتجمونها يف �صورة �سيا�سات,
وا�سرتاتيجيات ,تعمل �ضمن منظومة واحدة متكاملة ,مبا يكفل �ضبط العالقة ما بني نظام �أمن املعلومات
و�أمن املنظمة ,وتوجهها يف م�سارها ال�صحيح (ن�صيف.)2012 ،
 .3جزء �أ�سا�سي من عمليات الإدارة الناجحة (الدنف.)2013 ،
 .4ت�ساعد على خف�ض املخاطر �إىل احلد الأدنى (هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.)2016 ،
ويرى الباحثان �ض��رورة �أن تقف اجلامعات عند م�س���ؤولياتها يف ال�س��عي نحو تطوير �سيا�س��ات لأمن املعلومات,
تك��ون مرجعيته��ا معي��ار ( ,)ISO/IEC 27002لأنه��ا �أ�ص��بحت م��ن املو�ض��وعات الأك�ثر حيوي��ة وفعالية ,يف
امل�ؤ�س�سات الأكادميية يف ظل التناف�سية العاملية.

العدالة التنظيمية

 مفهوم العدالة التنظيمية:ميك��ن تعري��ف العدال��ة التنظيمي��ة ب�أنه��ا" :ال�ص��فة الت��ي تعك���س الطريق��ة الت��ي يحكم م��ن خالله��ا الفرد
عل��ى عدال��ة الأ�س��لوب ,ال��ذي ي�س��تخدمه املدي��ر يف التعام��ل مع��ه عل��ى امل�س��تويني الوظيف��ي والإن�س��اين"
(.)Castillo & Fernandez, 2017
ويرى الباحثان ب�أن العدالة التنظيمية تتمثل يف حتقيق امل�ساواة ,والنزاهة ,يف حقوق املوظفني ,وواجباتهم,
الت��ي تع�بر عن عالقة املوظف بامل�ؤ�س�س��ة ،وجت�س��د فكرة العدالة مب��د�أ حتقيق االلتزامات م��ن قبل املوظفني
وبناء عليه ميكن اخلروج
جت��اه امل�ؤ�س�س��ة التي يعملون فيها ،وت�أكيد الثقة التنظيمية املطلوبة ب�ين الطرفني.
ً
مبفهوم للعدالة التنظيمية ب�أنها :ا�س�تراتيجية تعتمد على عدالة يف التوزيع ،وعدالة يف التعامالت ،وعدالة
يف التقييم ،وعدالة يف املمار�سات الأخالقية ،من �أجل حتقيق النجاح والتميز.
 �أهمية العدالة التنظيمية: .1تبني حقيقة النظام التوزيعي للرواتب والأجور يف املنظمة.
 .2حتقق ال�سيطرة الفعلية والتحكم يف عملية اتخاذ القرارات (عدوان.)2016 ،
 .3تك�شف املناخ التنظيمي ال�سائد يف املنظمة.
 .4تظهر منظومة القيم االجتماعية والأخالقية والدينية عند العاملني.
 .5ت�ؤدي �إىل حتديد جودة نظام املتابعة والرقابة ،والتقييم ،والقدرة على تفعيل �أدوار التغذية الراجعة
(عليان.)2016 ،
 .6التخلي عن ال�سيا�سات التنظيمية الهدامة القائمة على البريوقراطية (�شلدان وال�سلطي.)2017 ،
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التماثل التنظيمي
 مفهوم التماثل التنظيمي:ميكن تعريف التماثل التنظيمي ب�أنه�" :س��لوك تنظيمي ميثل �ش��عور ع�ض��و هيئة التدري�س يف اجلامعة بوجود
روابط جذب نف�سية واجتماعية تربطه باجلامعة والكلية والق�سم الذي يعمل به" (العتيبي.)2016 ،
وي��رى الباحثان �أن مفهوم التماثل التنظيمي ي�ش�ير �إىل الت�ش��ابه يف القيم والأه��داف والرغبات بني املوظفني
وامل�ؤ�س�سة ،وذلك من خالل والء املوظف وتوحده مع امل�ؤ�س�سة ،و�شعوره باجلاذبية واالنتماء والفخر.
 �أهمية التماثل التنظيمي: .1يوفر منافع كثرية مما يجعل املنظمة �أكرث تطور ًا وانتاج ًا (احلوامدة والقرالة.)2006 ،
 .2تقدمي امل�صلحة العامة على امل�صلحة ال�شخ�صية ،والبحث عن �سبل جناح املنظمة.
� .3شعور العاملني بالر�ضا الوظيفي والقناعة بالعمل (العتيبي.)2016 ،
 .4تنمي��ة روح االنتم��اء وال��والء والإخال���ص ,وبالت��ايل تنمي��ة االب��داع واالبت��كار والتعاون (ال�ش��واورة،
.)2016
وي��رى الباحث��ان �أن التماث��ل التنظيمي يعد �ض��رورة ملحة ,نظر ًا ملا ت�ش��هده البيئة الإداري��ة والأكادميية من
�أحداث ،وتطورات رافقها العديد من الآثار والظواهر ال�سلبية ,والتي �شكلت م�أزق ًا �أ�صبح من ال�ضروري �أن تعمل
اجلامعات على مواجهته.

التناف�سية:

 مفهوم التناف�سية:لقد عرفها �أبو حمرة ( )2017ب�أنها" :قدرة اجلامعة على تقدمي خدمة تعليمية وبحثية عالية اجلودة ،مما
ينعك�س �إيجاب ًا على م�س��توى خريجيها ,و�أع�ض��اء هيئة التدري�س ،الأمر الذي يك�سبهم قدرات ومزايا تناف�سية
يف �س��وق العمل مب�س��توياته املختلف��ة ،ويف نف�س الوقت يعك�س ثقة املجتمع فيها ,وم��ن ثم التعاون معها ،وزيادة
�إقبال الطالب على االلتحاق بها".
وي��رى الباحث��ان �أن التناف�س��ية تتمثل يف اجتهاد امل�ؤ�س�س��ة ,وقدرتها يف حتقيق التح�س�ين امل�س��تمر ،وامتالكها
للعديد من املوارد واملهارات والتكنولوجيا ,لتلبية احتياجات امل�س��تفيدين ,لتحقيق التميز والتناف�س يف ميدان
العمل.
 �أهمية التناف�سية:�	.1إيج��اد قيم��ة للعم�لاء تلبي احتياجاتهم وت�ض��من والئهم ،وتدعم وحت�س��ن �س��معة امل�ؤ�س�س��ة يف �أذهانهم
(يا�سني.)2017 ،
 .2تتيح للم�ؤ�س�سة اال�ستمرار والتجديد.
 .3ت�ؤثر �إيجاب ًا يف مدركات العمالء.
 .4حتقيق التميز اال�سرتاتيجي عند املناف�سني يف اخلدمات املقدمة للعمالء (�أبو حمرة.)2017 ،
وي��رى الباحثان �أن التناف�س��ية تعد من �أبرز �س��مات الع�ص��ر احلديث ,كحقيقة �أ�سا�س��ية ,حتدد جناح �أو ف�ش��ل
امل�ؤ�س�سات بدرجة دقيقة يف املتغريات املت�سارعة ،و�أن �أهمية التناف�سية لدى اجلامعات تتمثل يف درجة قدرتها
على مواجهة التهديدات ,ونقاط ال�ض��عف ,والتحديات البيئية ،وا�ستطاعتها احلفاظ على ا�ستمرارية حت�سني
جودتها التعليمية عرب الزمن ،وزيادة الطلب عليها.
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الدراسات السابقة:
والتعرف على الأ�ساليب
رجع الباحثان �إىل بع�ض الدرا�سات ،للوقوف على �أهم املو�ضوعات التي تناولتها،
ّ
والإجراءات التي تبنتها ،والنتائج التي تو�صلت �إليها.
التعرف �إىل درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية احلكومية
درا�س��ة �شلدان وال�سلطي ( ،)2017هدفت �إىل ّ
مبحافظ��ات غ��زة للعالقات الإن�س��انية وعالقته��ا بالعدال��ة التنظيمية ،وقد وظفت املنهج الو�ص��في امل�س��حي،
وا�س��تخدمت اال�س��تبانة ،وتو�ص��لت �إىل نتائ��ج ،من �أهمها �أن م�س��توى العدالة التنظيمية ل��دى مديري املدار�س
الثانوية كان بوزن ن�سبي (.)% 74.19
درا�س��ة الغم��اري ،ب��ن كحل��ة والف��را ( ،)2017هدف��ت �إىل التع��رف �إىل عملي��ة التحفيز وعالقته��ا بالعدالة
التنظيمية لدى م�ؤ�س�س��ة ال�ش��رطة الفل�س��طينية بقطاع غزة ،فوظفت املنهج الو�ص��في التحليلي ،وا�س��تخدمت
اال�س��تبانة ،فتو�ص��لت �إىل نتائج ،من �أهمها �أن ن�س��بة موافقة �أفراد العينة لفقرات العدالة التنظيمية جاءت
بدرجة متو�سطة (.)% 52.4
التعرف �إىل م�س��توى الت�س��ويق الداخلي يف اجلامعات الفل�س��طينية,
درا�س��ة �أب��و حم��رة ( ،)2017هدف��ت �إىل ّ
وعالقته بتحقيق امليزة التناف�س��ية لديها ،فوظفت املنهج الو�ص��في التحليلي ،وا�ستخدمت اال�ستبانة ،فتو�صلت
�إىل نتائ��ج ،م��ن �أهمها� :أن م�س��توى حتقيق امليزة التناف�س��ية جاء بدرجة كبرية حيث ح�ص��لت على وزن ن�س��بي
(.)% 76.32
درا�س��ة  ،)2017(Weaverهدفت �إىل حتديد من لديهم �ص�لاحية و�إمكانية الو�ص��ول �إىل البيانات ،ووظفت
املنه��ج الو�ص��في املكتب��ي ،وتو�ص��لت �إىل نتائ��ج� ،أهم��ا �أن الق��ادة لديهم م�س���ؤولية مت�أ�ص��لة للحف��اظ على �أمن
امل�س��تفيدين ،و�أن جميع الذين لديهم �إمكانية الو�ص��ول �إىل املعلومات يجب عليهم �أن يحرتموا �ض��رورة وجود
�ضمانات للحفاظ على �أ�سرار امل�ستفيدين.
درا�س��ة  Castilloو ،)2017(Fernandezهدف��ت �إىل حتدي��د �أبع��اد العدال��ة التنظيمي��ة ور�ض��ا الطالب،
فوظف��ت املنهج الو�ص��في التحليلي ،وا�س��تخدمت اال�س��تبانة ،فتو�ص��لت �إىل ع��دة نتائج� ،أبرزه��ا وجود عالقة
�إيجابي��ة بني ر�ض��ا طلبة اجلامع��ة والعدالة (التوزيعية ،الإعالمية ،ال�شخ�ص��ية) ,بينما ال يوجد عالقة بني
ر�ضا الطلبة والعدالة الإجرائية.
درا�سة العتيبي ( ،)2016هدفت �إىل التعرف �إىل درجة توافر التماثل التنظيمي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س
بجامعة الطائف ،فوظفت املنهج الو�ص��في التحليلي ،وا�س��تخدمت اال�س��تبانة ،فتو�صلت �إىل نتائج ،من �أهمها �أن
درجة توافر التماثل التنظيمي جاءت بدرجة مرتفعة ومبتو�سط ح�سابي (.)% 61.3
درا�س��ة ال�ش��واورة ( ،)2016هدف��ت �إىل التع��رف �إىل درج��ة التماث��ل التنظيم��ي ل��دى معلم��ي وزارة الرتبية
والتعلي��م يف مديري��ة تربي��ة ق�ص��بة الك��رك ،وبيان عالقت��ه بالدافعي��ة ،فوظفت املنه��ج الو�ص��في التحليلي،
وا�س��تخدمت اال�ستبانة ،فتو�ص��لت �إىل نتائج ،من �أهمها �أن درجة التماثل التنظيمي لدة املعلمني كان متو�سط ًا،
وكذلك دافعيتهم للعمل ،ووجود عالقة بني كل من التماثل التنظيمي والدافعية.
درا�سة  Lopez-Leyvaو ،)2016(Rhoadesهدفت �إىل مقارنة القدرة التناف�سية يف جمال التعليم العايل
بني �أربعة بلدان �آ�سيوية ،و�أربعة بلدان يف �أمريكيا الالتينية ،وذلك وفق مقارنة م�ؤ�شرات املنتدى االقت�صادي
العاملي للفرتة  ،2015–2007وتو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج� ،أبرزها وجود فروق يف خم�س نقاط يف نوعية �إدارة
اجلامعات ل�صالح البلدان الآ�سيوية ،ووجود فجوة بفارق قدره  104نقطة يف جودة تعليم الريا�ضيات والعلوم
ل�صالح البلدان الآ�سيوية.
ا

ا

ا

12

المجلة العربيـة لضمـان
جودة التعليم الجامعي

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.35.1

د .ن�ضال حمدان م�صطفى امل�صري

�أ .حممد �أحمد عودة الأغا

املجلد احلادي ع�شر العدد (2018 )35م

درا�س��ة  Matkeviciene ،Stonkieneو ،)2016(Vaiginieneهدف��ت �إىل تق��دمي منوذج لتحليل القدرة
التناف�س��ية لنظ��ام التعلي��م العايل ,على �أ�س��ا�س تطبيق من��وذج املا�س بورت��ر لبحث القدرة التناف�س��ية للنظام
الوطني للتعليم العايل ،ووظفت املنهج الو�ص��في املكتبي ,من خالل اال�س��تقراء واال�س��تنتاج واملقارنة ،وتو�صلت
الدرا�س��ة �إىل �أنه ميكن تطبيق النموذج املقرتح لتقييم �أداء م�ؤ�س�س��ات التعليم العايل وقدرتها التناف�سية على
مراقبة البيئة الداخلية واخلارجية.
درا�س��ة العرب��ي ( ،)2015هدف��ت �إىل حتلي��ل معاي�ير �آي��زو  27002لإدارة �أنظم��ة �أم��ن املعلومات وال�ص��ادرة
ع��ن املنظمة الدولي��ة للتوحيد القيا�س��ي (�آيزو) ،ووظف��ت املنهج الو�ص��في التحليلي ،ومنهج حتليل امل�ض��مون،
وا�س��تخدمت اال�س��تبانة ،فتو�ص��لت �إىل جمموعة من النتائج� ،أهمها �أن جميع جامعات الدرا�س��ة حر�ص��ت على
تطبيق معايري فرعية يف ( )11معيار ًا �أ�سا�سي ًا بن�سبة  % 28.20من �إجمايل معايري �آيزو .27002
درا�س��ة  Chahalو )2015(Bakshiهدف��ت �إىل معرف��ة �أث��ر ر�أ���س امل��ال الفك��ري على امليزة التناف�س��ية يف
القطاع امل�ص��ريف ،فوظفت املنهج الو�ص��في ،وا�س��تخدمت اال�س��تبانة ،وتو�ص��لت �إىل عدة نتائج� ،أبرزها �أن ر�أ�س
املال الفكري له ت�أثري مبا�شر و�إيجابي على امليزة التناف�سية ،و�أن التعلم التنظيمي له دور يف عالقة ر�أ�س املال
الفكري بامليزة التناف�سية.
ا

ا

ا

التعقيب على الدراسات السابقة:
يتبني من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ،ما يلي:
 .1هدفت �إىل تو�ضيح �أهمية العدالة التنظيمية ك�أ�سلوب �إداري وكم�صدر للتناف�سية.
�	.2أكدت على �ضرورة ال�سعي نحو التناف�سية.
�	.3أكدت على �ضرورة تطبيق معايري �أمن املعلومات.
 .4متي��ز البح��ث احلايل يف �أنه يحاول الك�ش��ف ع��ن واقع العدالة التنظيمية كم�ص��در للتناف�س��ية من خالل
ممار�س��ة اجلامعات الفل�س��طينية ملعيار �أمن املعلومات ( ,)ISO/IEC 27002يف �ضوء التماثل التنظيمي،
يف حني �أن الدرا�سات ال�سابقة اقت�صرت على الك�شف عن متغري واحد فقط من متغريات البحث احلايل.
 .5متيز البحث احلايل با�ستخدامه طريقة "دلفاي" يف بناء اال�ستبانة.

اإلطار المقترح:
لبناء مقرتح تطبيقي تنموي ا�سرتاتيجي لتعزيز وحتقيق التناف�سية للجامعات الفل�سطينية من خالل ممار�سة
اجلامع��ات ملعي��ار �أمن املعلوم��ات ( )ISO/IEC 27002للت�أثري عل��ى العدالة التنظيمي��ة والتماثل التنظيمي،
فق��د مت االعتم��اد على الإطار النظ��ري للبحث ،والنتائج امليدانية ،بالإ�ض��افة �إىل بع���ض املراجع ،ومن خالل
مناق�شة النتائج ،ف�إنه ميكن و�ضع مقرتح تطبيقي تنموي ا�سرتاتيجي وفق ما يلي:
�أو ًال :مدخالت الإطار املقرتح
 .1الر�ؤية:
�أن ت�ص��بح اجلامعات الفل�س��طينية يف ال�ص��دارة عربي ًا ودولي ًا ,من حيث التميز الأمن��ي ,واملعلوماتي ,والبحثي,
واملنهجي ,واخلريجني ,واملناهج ,وتناف�س بفعالية يف كل خمرجاتها.
 .2املنطلقات النظرية:
• �إن التمي��ز واملناف�س��ة وحتقي��ق ثالوث التطوير امل�س��تمر ,يعتمد على العديد م��ن املتغريات ,التي يجب
درا�ستها ,والتعرف على كيفية تنميتها.
• �إن الو�ص��ول �إىل التناف�س��ية له قواعد و�أ�ص��ول يجب البدء يف و�ض��عها ,و�أهم هذه الأ�ص��ول هو الأمن
وال�سالمة ,لكل �أ�صول املنظمة ,وخا�صة �أمن املعلومات.
• يف ظل التقدم التكنولوجي ف�إن احلاجة تزداد لالهتمام ب�أمن املعلومات.
https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.35.1
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• �إن احلف��اظ عل��ى الأم��ن كوظيفة من وظائف املنظمة مهم جد ًا ,لي�ش��عر العامل��ون بالعدالة يف جميع
حقوقهم وم�س�ؤولياتهم.
• �إن �شعور املوظفني بالعدالة يك�سبهم الوالء والع�ضوية للجامعات ,وهذا ينمي لديهم البحث عن قدرة
عالية لتحقيق التناف�سية والتميز.
� .3أهداف الإطار املقرتح:
التع��رف �إىل الفائ��دة الت��ي تعود على اجلامع��ات من تطبيق املعايري الدولية لأمن املعلومات ,وخا�ص��ة
•
ّ
معيار (.)ISO/IEC 27002
التعرف �إىل كيفية تنمية قدرة اجلامعات على تطبيق معايري �أمن املعلومات ,وفق املعايري الدولية.
•
ّ
• الو�صول �إىل طرائق و�أ�ساليب مبتكرة ل�شعور العاملني بالعدالة التنظيمية.
• الك�شف عن تعزيز االنتماء والوالء والع�ضوية للعاملني يف اجلامعات.
• الو�صول باجلامعات �إىل قمة التناف�سية ,من خالل التزامها باملعايري الدولية لأمن املعلومات ،واهتمامها
بالعدالة والتماثل التنظيمي.
• �إظهار امليزة التناف�س��ية للجامعات ,من خالل ما تتميز به �س��واء يف املناهج� ,أو االمتحانات� ,أو الكادر
الأكادميي ,والإداري.
 .4حتليل الو�ضع الراهن من خالل م�صفوفة " "SOWTللجامعات الفل�سطينية ,لكل متغريات البحث الأربعة,
وذلك وفق ال�شكل التايل:

14

نقاط القوة

الفر�ص

 اجلامع ��ات الفل�س ��طينية توج ��د بها خط ��ط ا�س�ت�راتيجية ,تبنياهتمامه ��ا بالأم ��ن وال�س�ل�امة ,وذلك من خ�ل�ال ر�ؤي ��ة اجلامعات
ور�سالتها و�أهدافها املعلنة.
 يف ظل التطور التكنولوج ��ي تدرك اجلامع ��ات �أن هناك �ضرورةلالهتم ��ام ب�أم ��ن املعلوم ��ات ,وتطبي ��ق املعاي�ي�ر الدولي ��ة لأم ��ن
املعلومات.
 اجلامع ��ات الفل�سطينية تلت ��زم بقوان�ي�ن و�إج ��راءات معلنة ,تدلعلى التزامه ��ا بالعدال ��ة التنظيمية ،وه ��ذا ما ي�شعر ب ��ه العاملون
بو�ضوح من خالل توحيد النظام املايل (الكادر) املطبق.
 اجلامع ��ات الفل�سطينية تلزم باملحافظة عل ��ى ال�سلوك الإيجابيللعامل�ي�ن ,م ��ن خ�ل�ال املحافظ ��ة �أو تعدي ��ل وتوجي ��ه �سلوكه ��م,
با�ستخدام املحف ��زات والدوافع املتنوعة ,مما يخل ��ق عند العاملني
والء وانتماء ور�ضا يحقق التماثل التنظيمي.
 يوجد ل ��دى اجلامع ��ات كادر متميز ق ��ادر على �إيج ��اد خمرجاتمناف�سة.
 يوجد لدى اجلامعات مناهج قوية للو�صول �إىل خريج مناف�س. ا�ستخدام وا�سع للتكنولوجي ��ا يف املعامالت الإدارية والأكادميية,ت� ��ؤدي �إىل ال�سرع ��ة والدق ��ة واجل ��ودة ،مم ��ا يحق ��ق التناف�سي ��ة
للجامعات.

 توج ��د م�ؤ�س�س ��ات حملي ��ة ودولي ��ة مهتم ��ة باملعاي�ي�ر الدولي ��ةللحفاظ على �أم ��ن املعلومات ،وميكن اال�ستعان ��ة بها يف احل�صول
على التدريب �أو فهم تلك املعايري.
 ت ��درك وتثم ��ن امل�ؤ�س�س ��ات ذات ال�شراك ��ة م ��ع اجلامع ��ات �أهمي ��ةاملحافظ ��ة عل ��ى �أم ��ن املعلوم ��ات ,وخا�ص ��ة �أن هن ��اك تب ��ادال
للمعلومات بينها وبني اجلامعات ,مما ي�ستوجب احلفاظ عليها.
 التعلي ��م الع ��ايل ب�صفته امل�ش ��رف عل ��ى اجلامعات يدع ��و ويبنيالت ��زام اجلامع ��ات مبعاي�ي�ر �أم ��ن املعلوم ��ات ،وي�ش�ت�رط ح�ص ��ول
اجلامعات على االعتمادات للتخ�ص�صات ,وبني تطبيق املعايري.
 يوج ��د قوان�ي�ن موح ��دة تقريب� �اً تلت ��زم به ��ا اجلامع ��ات ,لي�شعرالعاملون بالعدال ��ة ,وخا�صة عندما يقارن املوظ ��ف يف �أي جامعة
مع نظريه يف جامعة �أخرى.
 البطالة والظ ��روف االقت�صادية ب�شكل عام يخل ��ق والء وانتماء�أكرب للعاملني يف م�ؤ�س�ساتهم.
 الدعم املجتمعي وامل�ؤ�س�سي للجامعات يخلق لها قدرة تناف�سيةعالية.
 امل�ؤ�س�س ��ات الدولية والعربي ��ة الداعمة للجامع ��ات الفل�سطينيةيخلق التناف�سية.
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نقاط ال�ضعف

التهديدات

 التطبي ��ق ال�شام ��ل للمعاي�ي�ر الدولي ��ة لأم ��ن املعلوم ��ات( )ISO/IEC 27002حتت ��اج �إىل تكالي ��ف م�ستم ��رة ،وه ��ذا
يتعار�ض مع ما تعانيه اجلامعات من نق�ص للموارد املالية.
 تطبي ��ق املعاي�ي�ر الدولي ��ة لأم ��ن املعلوم ��ات (ISO/IEC )27002يحت ��اج �إىل كادر مدرب ,وبيئة تنظيمي ��ة مهي�أ للتطبيق
وخا�صة يف الهياكل.
 �ضع ��ف امل�شارك ��ة الفعال ��ة يف و�ض ��ع اخلط ��ط اال�سرتاتيجي ��ةوخا�ص ��ة �أثناء حتدي ��د احلاجة لأم ��ن املعلومات االلك�ت�روين ,لأن
البع�ض يعترب �أن لي�س اجلميع ذا خربة يف هذا املجال.
 �إن العدالة تعت�ب�ر ن�سبية داخل اجلامعات ,مبعن ��ي �أن ما تعتربهالإدارة عدال ��ة ،ق ��د يعت�ب�ره املوظ ��ف ظلم� �اً ،وخا�ص ��ة فيم ��ا يتعلق
بالتدوير الوظيفي� ،أو الرتقيات �أو تق�سيم العمل.
 �إن هناك بع�ض القي ��ادات ال ت�ؤمن ب�ضرورة مراع ��اة ال�سلوكيات,و�أهمية تعزيز الوالء واالنتماء لدى العاملني من خالل االهتمام
ب�سلوكياتهم ،و�ضورة االهتمام باحلوافز املادية واملعنوية.
 ال ي�ستطيع �أح ��د �أن ينك ��ر دخول موظف�ي�ن بالوا�سط ��ة وهذا ماي�ضعف املخرج ��ات اجلامعية ،وه ��ذا ي�ضعف ق ��درة اجلامعات على
التناف�سية.
 قيام اجلامعات بفتح برامج درا�سي ��ة دون النظر �إىل �سوق العملي�ضعف قدرة اجلامعات التناف�سية.

 هج ��رة العق ��ول �أ�صح ��اب الكف ��اءات للخ ��ارج وخا�ص ��ة يف ظ ��لانخفا� ��ض الرواتب مقارنة مب ��ا مينح يف اخل ��ارج ,مما ي� ��ؤدي �إىل
ت ��دين اال�ستف ��ادة م ��ن الكف ��اءات واخل�ب�رات ,وخا�ص ��ة يف املج ��ال
التكنولوجي و�أمن املعلومات.
 الظ ��روف ال�سيا�سية التي تع ��اين منها فل�سط�ي�ن� ،سواء احتالل�أو انق�س ��ام مم ��ا ي�سبب ع ��دم �شع ��ور البع� ��ض بالعدال ��ة ,و�أن قيادة
اجلامعات متيل للحزب �أو للحركة التي ميكن �أن تعدمها.
 الظ ��روف االقت�صادي ��ة وارتف ��اع الأ�سع ��ار والتكالي ��ف وم�شكل ��ةالرواتب ,ت�ؤدي �إىل �شعور املوظف بانخفا�ض قدرة راتبه على �سد
التزاماته ,مما ي�شعره بعدم الوالء او الر�ضا.
 الظ ��روف التكنولوجي ��ة وخا�ص ��ة يف ظ ��ل اال�ستخ ��دام الوا�س ��عللتكنولوجي ��ا م ��ن قب ��ل الط�ل�اب وحاجاته ��م �إىل �أن تواك ��ب
اجلامعات تلك التغريات التكنولوجية.
 ق ��درة اجلامع ��ات اخلارجي ��ة عل ��ى عم ��ل املكتب ��ات �أو املخت�ب�راتالعلمي ��ة ،وقدرته ��ا املالية يف دع ��م الأبح ��اث العلمي ��ة واملتميزين,
مم ��ا يخل ��ق له ��ا تناف�سي ��ة عالي ��ة؛ وه ��ذا ال يتحق ��ق للجامع ��ات
الفل�سطينية.
 �إغ�ل�اق املعابر املتك ��رر يجع ��ل اجلامعات غ�ي�ر ق ��ادرة على عملامل�ؤمت ��رات الدولي ��ة ،و�أن الأكادميي�ي�ن غري قادري ��ن على اخلروج
للم�شاركة ،مما يقلل قدرة اجلامعات التناف�سية.

 .5الركائز التي يعتمد عليها الإطار املقرتح:
يرتكز الإطار املقرتح عل جمموعة من الدعائم واملعززات التي ميكن من خاللها حتقيق التناف�سية للجامعات,
م��ن خالل االهتمام مبقوم��ات احلفاظ على �أمن املعلوم��ات وفق املعايري الدولية ،واالهتم��ام مبقومات العدالة
والتماثل التنظيمي وذلك وفق التايل:
 االهتمام باملقومات التكنولوجية لأمن املعلومات. تنمية وتطوير العاملني لبناء قاعدة تنموية لأمن املعلومات. دعم البحوث العلمية للأكادمييني التي تهتم بالبحث يف املعايري الدولية لأمن املعلومات. تطوير البيئة املادية املنا�سبة التي ت�سهل تطبيق املعايري الدولية لأمن املعلومات. م�شاركة العاملني يف و�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية ,ومبا حتتويه من ر�ؤيا ور�سالة و�أهداف وا�سرتاتيجياتي�شعر من خاللها العاملون بالعدالة التنظيمية.
 النظ��ر لأه��داف العاملني يف اجلامع��ات جنب ًا �إىل جن��ب مع �أهداف اجلامعات لي�ش��عر العامل��ون بالتماثلالتنظيمي.
 تطوير النظم الأكادميية والإدارية والعالئقية للجامعات الفل�سطينية مبا يخدم ويحقق التناف�سية. تنمية �أ�ساليب االختبارات يف اجلامعات الفل�سطينية ,وتطوير املناهج مبا يحقق التناف�سية.ثاني ًا :عمليات الإطار املقرتح:
ليحق��ق الإط��ار املق�ترح �أهدافه فال بد م��ن تفاعل املدخالت مع بع�ض��ها البع�ض ,وهي متثل املتغريات امل�س��تقلة
واملعرت�ض��ة والو�س��يطة ,وذلك للو�ص��ول �إىل خمرجات (تناف�س��ية) ذات فعالية ،وميكن بيان تفاعل مدخالت
الإطار املقرتح وفق التايل:
https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.35.1
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 .1تفاعل مقومات �أمن املعلومات لتحقيق العدالة التنظيمية ,مع مراعاة التماثل التنظيمي ويتحقق ذلك من
خالل ما يلي:
 دعم الإدارة العليا لوظيفة املوارد الب�ش��رية ,املتمثلة بتحليل وت�صميم الوظائف ,والتي من خاللها ميكنمعرفة وحتديد الواجبات وامل�س��ئوليات لكل موظف ,فيما يتعلق ب�أمن املعلومات ،وكذلك تنظيم العالقات
ب�ين الإدارات ,وتوزي��ع الأدوار يف حماي��ة و�أم��ن املعلوم��ات ب�ين العامل�ين يف اجلامع��ات ,وه��ذا التحديد
والتنظيم ي�شعر العاملني بالعدالة ,ويراعي حتقيق الوالء واالنتماء والع�ضوية داخل اجلامعات.
 م�ش��اركة العاملني يف و�ض��ع ال�سيا�سات والإجراءات الأمنية ،وم�ش��اركة العاملني يف و�ضع �أهداف الوظيفةالأمنية يعزز �شعور العاملني بالعدالة ,ويحقق الوالء التنظيمي.
 من��ح العامل�ين الأجهزة احلديث��ة والربامج املتطورة وتدريبه��م عليها ,ال�س��تخدامها يف الأمن املعلوماتي,وت�س��هيل تطبي��ق املنظومة الأمنية للمعلومات ,وخا�ص��ة يف ظ��ل الثغرات التكنولوجي��ة؛ ف�إن ذلك يحقق
العدالة ,ويلبي رغبة الإدارة يف والء العاملني وانتمائهم.
 .2تفاعل مقومات �أمن معلومات املوارد الب�ش��رية لتحقيق العدالة التنظيمية ,مع مراعاة التماثل التنظيمي,
ويتحقق ذلك من خالل ما يلي:
 ع��ن وج��ود �آليات وا�ض��حة ال�س��تقطاب وتعيني العامل�ين ،يجعل املوظفني ي�ش��عرون بالعدال��ة منذ بدايةعملهم ,ويخلق عندهم الوالء والع�ضوية.
 وج��ود معلومات متثل و�ص��فا وظيفيا وا�ض��حا للمه��ام والأدوار وامل�س���ؤوليات يعطى العامل�ين دافعا داخليالل�شعور بعدالة التعامل.
 وج��ود نظام وا�ض��ح وحم��دد ومعل��ن للرواتب والأج��ور وتوف�ير املعلومات الكافي��ة عنها يجع��ل املوظفنيي�شعرون بعدالة التوزيع ,وبالتايل حتقيق انتماء وع�ضوية العاملني.
 وج��ود �إج��راءات حمددة من قبل املوارد الب�ش��رية تتعلق بحقوق املوظف عن ت��رك اخلدمة و�إجراءات�صرفها ,يجعل العاملني ي�شعرون بالعدالة والوالء التنظيمي.
 .3تفاع��ل مقوم��ات �ص��يانة �أنظم��ة املعلومات لتحقي��ق العدال��ة التنظيمية ,م��ع مراعاة التماث��ل التنظيمي,
ويتحقق ذلك من خالل ما يلي:
 وج��ود تقيي��م ورقابة على كل ما يق��وم به املوظف من مدخ�لات وعمليات وخمرج��ات للمعلومات يجعلهيدرك ب�أنه �سيتم مكاف�أته على ما يقوم به من عمل ,وهذا بالطبع يحقق له العدالة التقييمية ,وبالتايل
التماثل التنظيمي.
 عندما يرى العاملون �أن الإدارة ت�س��تخدم طرقا و�أ�س��اليب حلماية املعلومات التي ي�س��تخدمونها ،ووجود�سيا�س��ات وا�ض��حة لهذا يجعله ي�ش��عر ب�أهمية ما يقوم به ,و�أن ما يقوم به حممي ,وال ميكن اخرتاقه ،و�أن
الإدارة ت�ش�ترى برامج ذات تكلفة يف �س��بيل حتقيق احلماية ووجود بيئة �آمنة ،واهتمام الإدارة بو�ض��ع
خطط ا�س�تراتيجية للدعم الفني واختيار نظم الت�ش��غيل والربامج ،فكل هذا يجعل هناك عدالة �إدارية
والء تنظيميا لدى املوظف.
�أخالقية ,وبالتايل ً
	�إن اهتم��ام الإدارة بتطوي��ر التكنولوجي��ا ومراقب��ة الثغ��رات التقني��ة ،وحتليل نقاط القوة ,وال�ض��عف,والفر���ص ,والتهدي��دات ,للربام��ج امل�س��تخدمة والتطبيقات ،واال�س��تعانة ب�ش��ركات متخ�ص�ص��ة للربامج,
ومراقب��ة حماي��ة املعلوم��ات االلكرتوني��ة ،واحلف��اظ عل��ى حماي��ة الربام��ج م��ن اخرتاقه��ا ,والو�ص��ول
للمعلومات التي يعترب املوظف م�س���ؤوال عن حمايتها ،فهذا يحقق للموظف �أهمية كبرية يف حتقيق الوالء
التنظيمي للموظف الذي ي�شعر �أن الإدارة حتافظ على املعلومات التي ي�ستخدمها �أو يبتكرها ويطورها.
 .4تفاع��ل مقوم��ات �إدارة حوادث �أمن املعلوم��ات لتحقيق العدالة التنظيمية ,مع مراع��اة التماثل التنظيمي,
ويتحقق ذلك من خالل ما يلي:
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	�إعط��اء العامل�ين احل��ق يف التبليغ عن نقاط ال�ض��عف الأمنية من خالل م�س���ؤوليهم ,يخلق ل��دى العاملنيم�س���ؤولية �أخالقية للحفاظ على امل�ؤ�س�س��ة ،وذلك من خالل ممار�س��تهم لل�ص��دق ,والأمان��ة ,والإخال�ص،
وهذا يحقق العدالة ال�شخ�صية الأخالقية.
	�إن ممار�س��ة الإدارة لوظائفها يف �إدارة احلوادث الأمنية ,يجعل العاملني ي�ش��عرون بفعالية املعاجلة التيتقوم بها الإدارة يف احلوادث الأمنية ،وهذا يحقق لهم الر�ضا والدافع الإيجابي ,وهذا كله ميكن �شموله
يف العدالة الأخالقية والتقييمية ،وبالتايل ميكن �أن يزيد من �شعور املوظف بالوالء التنظيمي.
 .5تفاع��ل مقومات الأمن املادي والبيئي لتحقيق العدالة التنظيمية ,مع مراعاة التماثل التنظيمي ,ويتحقق
ذلك من خالل ما يلي:
	�إن اهتمام الإدارة يف اجلامعات باملكاتب والأجهزة من ال�سرقات� ,أو احلرائق� ,أو الدخول غري املرخ�ص لها,يجعل العاملني ي�ش��عرون بالعدالة يف حتديد امل�س���ؤوليات ،كما �أنه يوجد و�س��ائل لتعزيز تلك امل�س�ؤوليات،
و�أهمها وجود احلدود املادية مثل ,املباين ,والف�صل بني املكاتب ,ووجود كامريات مراقبة ,ووجود مواعيد
حم��ددة للزي��ارات ,كل ذلك يحقق حماية �أف�ض��ل للمعلومات التي �أن�ش��ائها املوظف� ,أو ي�س��تخدمها ,وهذا
والء ومتاثال تنظيميا �أف�ضل.
يحقق ً
	�إن م�س���ؤولية املوظ��ف تعتم��د وتتوق��ف عل��ى مق��دار م��ا مت القيام به م��ن االهتم��ام باملع��دات والأجهزةوالتخزي��ن داخ��ل وخارج اجلامعات ,ووجود ت�ش��ريعات للحماية املادية والبيئي��ة كل ذلك يحقق عدالة
بني ما مينح للموظف وما يحا�سب عليه ،وهذا يجعل املوظف ذا انتماء حقيقي للجامعة التي يعمل بها.
ثالث ًا :خمرجات الإطار املقرتح:
�إن حتدي��د التناف�س��ية يف اجلامع��ات الفل�س��طينية ك�أه��م خمرج��ات الإط��ار املق�ترح يتطلب معرف��ة وحتديد
جمموعة من املعايري وهي كالتايل:
 .1حتديد مقومات توافر التناف�سية يف اجلامعات الفل�سطينية وهي:
 دع��م الإدارة العلي��ا ملبد�أ التناف�س��ية ,وما يرتتب عليه م��ن اهتمام بالبحث العلم��ي واخلريجني والنظامالأكادميي.
 تواف��ر الدع��م امل��ايل ملب��د�أ التناف�س��ية ,وا�س��تعداد الإدارة يف حتمل التكاليف يف �س��بيل حتقي��ق �أهدافتناف�سية طويلة الأجل.
 حتمل �إدارة اجلامعات التكاليف لإن�شاء بنية تكنولوجية قادرة على مواكبة التغريات احلالية. وجود خطط ا�سرتاتيجية يف اجلامعات تكون �أهدافها اال�سرتاتيجية تتعلق بتحقيق التناف�سية. وجود �أهداف للجامعات تتعلق ببناء �شركات وحتالفات ا�سرتاتيجية للتعاون العلمي وخدمة املجتمع. وجود �إدارة م�ستقلة تابعة لرئي�س اجلامعة ,هدفها متابعة الأهداف املتعلقة بتحقيق التناف�سية. ا�ستعانة اجلامعات باخلربات اخلارجية لتعزيز التناف�سية.	�إتاحة اجلو الأكادميي املنا�سب لبيئة مناف�سة ,وخا�صة يف العدالة واملعاملة وامل�شاركة والالمركزية. .2حتديد مالمح امليزة التناف�سية يف اجلامعات الفل�سطينية وهي:
 ح�صول اجلامعات الفل�سطينية على جوائز دولية يف البحث العلمي. ح�صول اجلامعات الفل�سطينية على اعتمادات متتالية للربامج الأكادميية. وج��ود خط��ة ا�س�تراتيجية للجامعات ,تب�ين الر�ؤية والر�س��الة والأهداف ل��كل كلية �أو دائرة يف �س��بيلحتقيق التناف�سية.
 وجود خريجني من اجلامعات الفل�سطينية يعملون يف ال�سوق الدويل واثبات مكانتهم. اهتمام اجلامعات باحل�صول على اعتمادات من امل�ؤ�س�سات الأكادميية والتعليمية الدولية والإقليمية. اهتمام اجلامعات بتطوير خططها الدرا�سية وحتديثها ب�شكل دوري.https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.35.1
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 اهتمام اجلامعات بامل�س�ؤولية املجتمعية ودورها الفعال يف ذلك. قيام اجلامعات الفل�سطينية بعمل �شراكات واتفاقيات (تو�أمة) مع جامعات �إقليمية ودولية. ح�صول جمالت اجلامعات الفل�سطينية على معامل ت�أثري عربي. اهتمام اجلامعات الفل�سطينية بفتح برامج للدرا�سات العلمية. اهتمام اجلامعات الفل�سطينية بالتعلم التقليدي والتعليم االلكرتوين. قيام اجلامعات الفل�سطينية باال�شرتاط على الأكادمييني لديها بعدم �إكمال درا�ستهم يف بع�ض اجلامعاتذات ال�سمعة الأكادميية ال�ضعيفة.
 .3حتديد املعوقات التي تواجه التناف�سية يف اجلامعات الفل�سطينية ،وطرق التغلب عليها وهي:
 الظروف االقت�صادية ال�صعبة التي حتد من الإيرادات التي حت�صلها اجلامعات الفل�سطينية. اعتماد اجلامعات الفل�سطينية على ر�سوم الطالب فقط يف حت�صيل �إيراداتها. طرائق التدري�س التقليدية يف بع�ض اجلامعات. زي��ادة عدد اخلريجني ,وعدم �أعمال ,وزيادة البطالة ي�س��بب عدم اهتمام الطالب باالجتهاد واالهتمام,لعدم وجود احلافز �أو الدافع للح�صول على ال�شهادة اجلامعية.
 عدم اهتمام اجلامعات باجلانب التطبيقي� ,أو التدريب خارج املقررات الدرا�سية. وجود �أبحاث لبع�ض الأكادمييني ال تعالج م�ش��كالت وق�ض��ايا ع�ص��رية ,بل مت �إعدادها لأغرا�ض خا�ص��ةمثل الرتقية.
 عدم توجهات بحثية لدى اجلامعات �أدى �إىل عدم فعالية البحث العلمي يف اجلامعات. االعتم��اد عل��ى الوا�س��طة يف التعي�ين �أو يف اختي��ار الأكادمييني يف التدري���س �أو الإ�ش��راف ,يجعل جودةاملخرجات بها نق�ص وغري قادرة على املناف�سة.
 قيادات يف اجلامعات غري قادرة على اتخاذ قرارات جوهرية ,واالكتفاء بت�سيري الأمور كما هي فقط.رابع ًا :املتابعة والتقومي:
م��ن �أج��ل احلك��م على مدى فعالية الإطار املق�ترح املتعلق بتطبيق معايري �أمن املعلوم��ات ,ال بد من حتديد مدى
الفعالية التي حققتها الربامج واال�سرتاتيجيات التي و�ضعت لتح�سني تطبيق املعايري الدولية لأمن املعلومات،
وبالتايل ن�س��تطيع الوقوف على فعالية �أو عدم فعالية كل ا�س�تراتيجية ,وقيا�س االنحرافات يف التطبيق ويف
الت�أثري على �أ�ص��ل م�ش��كلة البحث وهو حت�س�ين التناف�س��ية ،وقد �أثب��ت البحث يف �إطاره العمل��ي فعالية ت�أثري
تطبيق املعايري الدولية لأمن املعلومات على العدالة والتماثل التنظيمي وذلك للتح�سني يف التناف�سية ،فيو�صي
الباحثان ب�ضرورة اعتماد هذا الإطار املقرتح ،مع �ضرورة التقييم وفق جمموعة من الأ�سئلة التالية:
�أ .تنظيم �أمن املعلومات :وميكن الت�أكد من تطوير وتنمية وتنظيم �أمن املعلومات ليكون لها دور فعال يف حتقيق
العدال��ة التنظيمية ،وبالتايل حتقيق التناف�س��ية ،مع �ض��رورة االهتمام بالتماث��ل التنظيمي ,وذلك من خالل
الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
 هل مت تدريب وتنمية العاملني يف اجلامعات على ا�ستخدام الو�سائل التكنولوجية احلديثة لتحقيق �أمناملعلومات ولتحقيق التناف�سية؟
 ه��ل مت حتفي��ز العامل�ين يف اجلامع��ات عل��ى الإب��داع واالبت��كار يف جم��ال الوظيفي��ة الأمني��ة لتحقي��قالتناف�سية؟
 ه��ل مت العم��ل عل��ى التنوي��ع يف ثقافات العاملني ل�ض��مان عدم مقاوم��ة التغيري يف حالة �إن�ش��اء فرق عملحملية و�أجنبية لإعداد �أبحاث م�شرتكة عن �أمن املعلومات؟
 ه��ل يت��م تدريب الإدارة العليا وتنميتهم على كيفية توجيه وتغري �س��لوك العامل�ين نحو حتقيق العدالةوالتماثل التنظيمي؟
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 هل مت ت�أهيل العاملني يف اجلامعات على املراجعة الدورية لأمن املعلومات ,من خالل الن�ش��رات والندواتوامل�ؤمترات وور�ش العمل؟
 هل يتم عمل ندوات وم�ؤمترات و�أيام درا�سية ي�شارك فيها العاملون لتعزيز الوالء والع�ضوية؟ هل توجد مكاف�آت للعاملني الذين يبدون قدرة على حتديد املخاطر ذات ال�صلة بالأطراف اخلارجية؟ هل توجد مكاف�آت للعاملني الذين يبدون قدرة على املعاجلة الأمنية عند التعامل مع الأطراف اخلارجية؟ هل تقوم الإدارة العليا بعقد االتفاقيات ال�س��رية ,وتبني معايري �أمن املعلومات ,وتقبل م�ش��اركة العاملنييف تنمية وتطوير النظام الأمني لينا�سب املعايري الدولية؟
 هل تتبنى اجلامعات مبد�أ املراجعة الدورية لأمن املعلومات ,لينا�سب معايري �أمن املعلومات الدولية؟ب� .أمن املوارد الب�شرية :وميكن الت�أكد من تطوير وتنمية وتنظيم �أمن املوارد الب�شرية ليكون لها دور فعال يف
حتقيق العدالة التنظيمية ،وبالتايل حتقيق التناف�س��ية ،مع �ض��رورة االهتمام بالتماثل التنظيمي ,وذلك من
خالل الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
 ه��ل يوجد قوانني و�إجراءات وا�ض��حة لتحديد الأدوار وامل�س���ؤوليات داخل العمل ،وم��ا �أهميتها لتحقيقالعدالة والتماثل التنظيمي؟
 هل توجد معلومات وا�ض��حة للو�ص��ف واملوا�ص��فات الوظيفية داخ��ل اجلامعات ،وما �أهميته��ا خللق امليزةالتناف�سية للجامعة؟
 هل يتوفر طلب وا�ضح وحمدد للتوظيف من حيث اكتمال البيانات و�سريتها؟ ه��ل توج��د �إدارة متخ�ص�ص��ة لتدري��ب العامل�ين عل��ى م�س���ؤولياتهم وحقوقه��م القانونية ،و�أمنه��م املاديواملعنوي؟
 هل توجد ملفات الكرتونية لبيانات العاملني ،وهل يتم حتديثها للمعلومات با�ستمرار؟ هل يوجد تدريب وتنمية للعاملني على كيفية الو�صول للمعلومات ،ومدى ال�سماح يف الو�صول �إليها؟ ه��ل يت��م الإع�لان للعاملني ع��ن اللوائح الالزم��ة للحفاظ على �أم��ن املعلوم��ات ,والعقوب��ات املرتتبة علىاخلروقات يف ذلك؟
 هل توجد �إدارة متخ�ص�صة تابعة لإدارة القوى الب�شرية هدفها تدريب وتوعية العاملني بكل ما ي�ستجدمن �سيا�سات اجلامعة الأمنية؟
 هل مت تدريب العاملني على كيفية اال�ستفادة من ال�سيا�سات الأمنية على ال�شعور بالعدالة التنظيمية؟ هل مت تدريب العاملني على كيفية اال�ستفادة من ال�سيا�سات الأمنية على ال�شعور بالتماثل التنظيمي؟ هل يتم الت�أكد من تطبيق الإدارة العليا ملبادئ العدالة التنظيمية من خالل مراعاة ال�سيا�س��ات الأمنية،وما هي املخرجات املتوقعة على التناف�سية؟
 هل وقع املوظف على العقاب الذي ي�ستحقه يف حالة خمالفته لل�سيا�سة الأمنية للجامعة؟ هل يعلم املوظف ومت تدريبه على ما هي الأفعال التي يتبعها للحفاظ على ال�سيا�سة الأمنية للجامعة؟ ه��ل يعل��م املوظ��ف ما ه��و العقاب الذي �سيح�ص��ل علي��ه يف حال��ة قيامه ب�أي خل��ل �أو تق�ص�ير يف االلتزامبال�سيا�سات الأمنية؟
ج� .ص��يانة �أنظمة املعلومات :وميكن الت�أكد من �ص��يانة �أنظمة املعلومات ليكون لها دور فعال يف حتقيق العدالة
التنظيمي��ة ،وبالتايل حتقيق التناف�س��ية ،مع �ض��رورة االهتمام بالتماثل التنظيمي وذل��ك من خالل الإجابة
عن الأ�سئلة التالية:
 هل يتوفر لدى اجلامعة �إجراءات لتحديد م�س�ؤوليات جميع امل�شاركني يف �إدخال البيانات؟ هل يتوفر �إجراءات وا�ضحة للتحكم يف الو�صول للملفات؟ ه��ل يتوف��ر لدى اجلامعة برامج ت�س��هل عملية تبادل املعلومات داخلي ًا وخارجي ًا ،وهل يوجد لها �ض��وابطومراقبة؟
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 هل تتيح اجلامعة للعاملني ا�س��تخدام الو�س��ائل والربامج احلديثة داخ��ل اجلامعة ،وهل يوجد دعم فنيللعاملني لت�سهيل الو�صول �إليها؟
 ه��ل ي�ش��عر العامل��ون بالعدال��ة م��ن �إج��راءات الأم��ن يف تطوي��ر ودع��م العملي��ات �أو �ض��وابط الت�ش��فريامل�ستخدمة؟
 هل تتم املراجعة الفنية لأي تغريات ,ويتم اال�س��تجابة لطلبات العاملني بخ�صو�ص الإجراءات الأمنية,ومنع ت�سريب املعلومات ،وما �أهميتها يف حتقيق التماثل التنظيمي؟
 هل توفر اجلامعة قاعدة بيانات الكرتونية ي�ستفيد منها العاملون ،وهل توجد لها �ضوابط لتتحكم بعدمت�سرب املعلومات؟
 هل توجد داخل اجلامعة �إدارة متخ�ص�صة بالتكنولوجيا واملعلومات ،وهل تقوم مبراقبة ومراجعة نقاطال�ضعف التقنية؟
د� .إدارة ح��وادث �أم��ن املعلوم��ات :وميك��ن الت�أك��د من �ص��يانة �أنظمة املعلوم��ات ليكون لها دور فع��ال يف حتقيق
العدال��ة التنظيمية ،وبالتايل حتقيق التناف�س��ية ،مع �ض��رورة االهتمام بالتماث��ل التنظيمي ,وذلك من خالل
الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
 هل توجد حرية داخل اجلامعات حول الإبالغ عن حوادث �أمن املعلومات؟ ه��ل تتوف��ر املعلوم��ات والإح�ص��اءات داخل اجلامعات الت��ي تتعلق بنقاط ال�ض��عف والق��وة املتعلقة ب�أمناملعلومات؟
 ه��ل يوجد تناف���س بني اجلامعات على كيفي��ة �إدارة حوادث �أمن املعلومات ،وما اال�س�تراتيجيات لتحقيقهذا التناف�س؟
 هل ميكن للعاملني التوا�صل ب�سهولة مع امل�س�ؤولني عن تلقي �أخبار ومعلومات الثغرات الأمنية؟ هل ي�شعر العاملون بالعدالة يف ح�صولهم على التدريب الالزم على الإجراءات الالزمة ملنع وقوع احلوادثالأمنية؟
 هل ي�شعر العاملون بالعدالة التنظيمية يف الإجراءات املتبعة عند وقوع احلوادث الأمنية؟ هل توجد �إجراءات حمددة متبعة عند وقوع احلوادث الأمنية لزيادة قدرتها التناف�سية؟ هل ت�شجع اجلامعات العاملني على امل�شاركة �ضمن فريق عمل للتعلم من حوادث �أمن املعلومات؟ هل ي�شعر العاملون بالعدالة والتماثل التنظيمي عن التقارير الدورية للحوادث الأمنية؟ هل توجد �إجراءات �سريعة للإبالغ عن احلوادث الأمنية ،وهل توجد حرية للعاملني يف الإبالغ ،وهل متتدريب العاملني على الإبالغ؟
 هل توجد مناذج معدة م�سبق ًا للإبالغ عن احلوادث الأمنية؟ه��ـ .الأم��ن امل��ادي والبيئ��ي :وميك��ن الت�أكد من الأم��ن املادي والبيئ��ي ليكون له��ا دور فعال يف حتقي��ق العدالة
التنظيمية ،وبالتايل حتقيق التناف�س��ية ،مع �ض��رورة االهتمام بالتماثل التنظيم��ي ,وذلك من خالل الإجابة
عن الأ�سئلة التالية:
 هل توجد حماية للأجهزة والربامج ،وما هي الإجراءات املتبعة للحماية ملنع الو�ص��ول لغري امل�ستخدمنيواملخول لهم باال�ستخدام؟
 ما الإجراءات املتبعة حلماية خطوط االت�صال واالنرتنت وال�شبكات الوا�صلة للجامعات؟ ه��ل ي�ش��عر املوظ��ف بتحقيق العدال��ة نتيجة اهتم��ام اجلامعة به م��ن الناحية الأمنية �س��واء املادية �أوالبيئية؟
 هل يوجد تعميم على املوظفني بكيفية احلفاظ على الأمن املادي والبيئي لتحقيق التماثل التنظيمي؟ ه��ل توج��د عناية من قبل اجلامعات بطرق الت�ص��رف بالأجه��زة التالفة خوف ًا من وج��ود بع�ض البياناتعليها عند بيعها كخردة؟
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-

هل توجد طرق وو�سائل حلماية الأجهزة املتنوعة داخل اجلامعة؟
هل يوجد �أ�شخا�ص متخ�ص�صون ملتابعة حماية الأجهزة والت�أكد من �صيانتها ب�شكل م�ستمر؟
هل توجد حرا�سات مدربة داخل اجلامعات؟
هل يوجد ا�ستعانة بال�شرطة على بوابات اجلامعات تعزيز ًا للحماية اجلامعية؟
هل توجد ا�س�تراتيجيات لت�أمني املناطق احل�سا�س��ة داخل اجلامعات ،وخا�ص��ة املختربات واملعامل وغرف
ال�شبكات والأجهزة؟

منهجية البحث وإجراءاته:
منهج البحث:

ويعرف ب�أنه "�أحد �أ�ش��كال
من �أجل حتقيق �أهداف البحث قام الباحثان با�س��تخدام املنهج الو�ص��في التحليليّ ،
التحليل والتف�س�ير العلمي املنظم ,لو�ص��ف ظاهرة �أو م�ش��كلة حمددة ،وت�صويرها كمي ًا عن طريق جمع بيانات،
ومعلومات مقننة عن الظاهرة �أو امل�شكلة ،وت�صنيفها ،وحتليلها ،و�إخ�ضاعها للدرا�سة الدقيقة" (ملحم.)2000 ،

جمتمع وعينة البحث:

تكون��ت عين��ة البح��ث من موظف��ي الإدارة العلي��ا والو�س��طى يف اجلامعات الفل�س��طينية يف قطاع غ��زة ,وهي:
اجلامعة الإ�س�لامية ،جامعة الأزهر ،جامعة الأق�ص��ى ،والبالغ عددهم ( )250موظفا ،وفق �إح�صائيات �ش�ؤون
املوظفني للعام الدرا�سي ( ،)2017/ 2016وقد ا�ستجاب من هذا املجتمع ( )214موظفا.

�أداة البحث:

لقد ا�س��تخدم الباحثان �أ�س��لوبا علميا �إح�ص��ائيا للو�ص��ول �إىل �أداة البحث ،وهذا الأ�س��لوب هو "دلفاي" وذلك
ويعرف رو�س��مان وكاري طريقة "دلفاي"
للو�ص��ول �إىل �أدق النتائج ،وهو الأ�س��لوب الذي يعتمد على اخلرباءّ .
ب�أنها" :و�س��يلة جلمع الآراء واملعلومات من جمموعة مق�ص��ودة من امل�ش��اركني �أو اخلرباء �أو غريهم ممن تتوفر
التعرف على
يف مواقعهم القدرة على تقدمي امل�س��اعدة يف م�ض��مار امل�شكلة املطروحة ،ويهدف هذا الأ�سلوب �إىل ّ
الر�أي املتفق عليه بني جماعة خمتارة بعناية" (املريعي.)2007 ،
وميكن تلخي�ص املراحل التي مير بها �أ�سلوب دلفاي بالتايل (املريعي:)2007 ،
املرحلة الأوىل :توزيع ا�س��تبانة مفتوحة على اخلرباء امل�ش��اركني حول املو�ض��وع املراد جتميع معلومات عنه،
و�أي�ض��ا ي�ض��يف الباحث بع�ض العبارات التي يراها مهمة بناء على خربت��ه العملية والنظرية (تكوين قائمة
معايري).
املرحلة الثانية :بعد �أن يتم تكوين القائمة ال�س��ابقة يقوم الباحث بتنظيمها على �ش��كل ا�ستبانة مغلقة ،ومن
ثم توزيعها على امل�شاركني (اخلرباء) لإعطاء كل معيار امل�ستوى الذي ي�ستحقه من الأهمية بتدرج تنازيل (من
 :3مهم �إىل  :1غري مهم) ،ثم يح�سب املتو�سط احل�سابي لدرجات �أهمية كل معيار.
املرحلة الثالثة :الهدف من هذه املرحلة قيا�س م�س��توى �إجماع امل�ش��اركني (اخلرباء) على متو�س��طات درجات
الأهمي��ة الت��ي ح�ص��ل عليه��ا كل معيار ،وذلك بعر�ض القيمة التي ح�ص��ل عليه��ا ،ومن ثم طلب ر�أيه��م فيها� ,إما
باملوافقة �أو ب�إعطاء قيمة بديلة يف حالة عدم املوافقة ،وقد عدل مقيا�س الأهمية الن�س��بية ليكون خما�س��ي
الت��درج ( )1 ،1.5 ،2 ،2.5 ،3به��دف تو�س��يع عملي��ة االختي��ار للم�ش��اركني(اخلرباء) ,وبع��د ذلك يتم ح�س��اب
املتو�س��ط احل�س��ابي اجلديد لدرجة �أهمية كل معيار ،ثم �إيجاد الفرق بني القيمة اجلديدة والقيمة القدمية,
باعتبار �أن داللة الفرق على الإجماع تكون كالتايل ،والتي ميكن ت�سميتها مبعادلة دلفاي:
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ولقد قام الباحثان بتطبيق �أ�سلوب "دلفاي" ذي املراحل ال�سابقة لت�صميم ا�ستبانة لقيا�س تطبيق ا�سرتاتيجية
�إدارة املواهب الب�شرية لتحقيق التميز البحثي يف �ضوء جمتمع املعرفة.

�صدق اال�ستبانة:

اعتمد الباحثان على تدريج خما�سي متدرج لقيا�س �أراء املحكمني عند حتكيم فقرات اال�ستبانة ،وقد تراوحت
متو�سطات تقديرات املحكمني بني ( ،)5.00 – 4.21وهي قيم مرتفعة تدل على اتفاق املحكمني على منا�سبتها
وانتمائها ملو�ض��وع البحث ،كما قام الباحثان بالتحقق من ال�ص��دق البنائي ملجاالت اال�س��تبانة ,ومدى ارتباطها
بالدرجة الكلية ,من خالل معامل ارتباط بري�س��ون ،حيث تراوحت قيمها بني ( ،)0.783 – 0.302وهي متثل
درجة �صدق بنائي.

ثبات اال�ستبانة:

مت التحق��ق من ثبات ا�س��تبانة الدرا�س��ة من خالل معامل �ألف��ا كرونباخ ،حيث تبني �أن قيمته لال�س��تبانة ككل
( )0.874وهذه القيمة تعد مرتفعة ومطمئنة ملدى ثبات اال�ستبانة.

عرض النتائج ومناقشتها:

فيما يلي عر�ض للنتائج التي مت التو�صل �إليها من خالل �إجابة �أفراد عينة البحث عن الأ�سئلة وفق ًا لرتتيبها:
الإجاب��ة ع��ن ال�س���ؤال الأول" :م��ا م�س��توى ممار�س��ة اجلامع��ات الفل�س��طينية ملعي��ار �أم��ن املعلوم��ات
()ISO/IEC 27002؟".
من �أجل الإجابة عن هذا ال�س���ؤال ،قام الباحثان بالتحليل الو�ص��في للمحور الأول من اال�س��تبانة ،وذلك وفق
اجلدول ( )1التايل:
جدول ( :)1م�ستوى ممار�سة اجلامعات الفل�سطينية ملعيار �أمن املعلومات ()ISO/IEC 27002
م

الفقرة

.1

تلت ��زم الإدارة العلي ��ا بدع ��م وتوف�ي�ر م�ستلزم ��ات �أم ��ن
املعلومات
تتم مراجعة �أمن املعلومات ب�شكل دوري
يوجد حتديد للم�س�ؤوليات التي تتعلق ب�أمن املعلومات
يوجد حتدي ��د ملتطلب ��ات �أم ��ن املعلوم ��ات عن ��د التعامل مع
الأطراف اخلارجية
توجد �ضوابط ملعاجلة وتو�صيل املعلومات التي ت�ستخدمها
الأطراف اخلارجية

.2
.3
.4
.5

22

المجلة العربيـة لضمـان
جودة التعليم الجامعي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

4.62

0.72

92.34

2

4.59

0.74

91.87

3

4.36

0.48

87.20

4

3.72

0.58

74.49

5

4.70

0.53

94.02

1
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جدول ( :)1يتبع
م

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

4.40

0.33

87.98

2

4.61

0.59

92.15

1

3.59

0.79

71.78

5

4.44

0.77

88.79

2

3.76

0.49

75.14

4

4.31

0.52

86.26

3

4.14

0.31

82.82

3

4.64

0.64

92.90

3

4.76

0.47

95.14

1

3.83

0.44

76.64

5

4.60

0.73

91.96

4

4.75

0.47

95.05

2

4.52

0.29

90.34

1

3.76

0.48

75.14

4

4.70

0.53

94.02

1

3.75

0.48

74.95

5

3.92

0.45

78.32

2

3.83

0.52

76.54

3

3.99

0.22

79.79

5

3.96

0.42

79.25

3

4.00

0.54

80.09

2

3.79

0.55

75.79

5

3.86

0.48

77.20

4

4.61

0.65

92.15

1

جميع فقرات البعد اخلام�س :الأمن املادي والبيئي

4.04

0.23

80.90

4

جميع فقرات حمور تطبيق معيار �أمن املعلومات

4.22

0.14

84.37

الفقرة
جميع فقرات البعد الأول :تنظيم �أمن املعلومات

.1
.2
.3
.4
.5

يتم الت�أكد من دقة ال�سرية الذاتية وامل�ؤهالت الأكادميية واملهنية للعاملني
تت�أكد من �أن العاملني لديهم القدرة على التعامل مع ق�ضايا �أمن املعلومات
يوجد و�ضوح و�إعالن للعقوبات اخلا�صة باخلروقات الأمنية للمعلومات
يوجد تدريب وتعليم للعاملني على �أمن املعلومات
يتم �إلغاء كلمات املرور و�صالحيات الو�صول عند انتهاء خدمة املوظف
جميع فقرات البعد الثاين� :أمن معلومات املوارد الب�شرية

.1
.2
.3
.4
.5

يتم حتديد املتطلبات الأمنية الالزمة حلفظ وت�أمني �أنظمة املعلومات
توجد �آليات للت�أكد من �صحة البيانات املدخلة واملخرجة والعمليات
تهتم الإدارة بحماية �سرية و�سالمة املعلومات من خالل و�سائل الت�شفري
توجد �ضوابط للتحكم يف الو�صول �إىل ملفات نظام املعلومات
يوجد حتديد للم�س�ؤوليات والأدوار املرتبطة ب�إدارة ال�ضعف التقني
جميع فقرات البعد الثالث� :صيانة �أنظمة املعلومات

.1
.2
.3
.4
.5

توجد �ضوابط للتبليغ عن مواطن ال�ضعف واحلوادث يف �أنظمة املعلومات
يتم التعلم واال�ستفادة من حوادث �أمن املعلومات يف امل�ستقبل
يتم الت�أكد من تدخل اجلهات الأمنية للتحقيق قبل طم�س احلقائق
يوجد حتديد للإجراءات وامل�س�ؤوليات عند وقوع حوادث �أمن املعلومات
يتم اال�ستعانة بلجان متخ�ص�صة ونزيهة للتحقيق يف حوادث �أمن املعلومات
جميع فقرات البعد الرابع� :إدارة حوادث �أمن املعلومات

.1
.2
.3
.4
.5

يقت�صر الو�صول �إىل مرافق معاجلة املعلومات على الأفراد املخولني فقط
تتجنب الإدارة و�ضع �أي لوحات تدل على مرافق معاجلة املعلومات
يتم فح�ص الأجهزة واملعدات قبل دخولها غرف معاجلة املعلومات
يوجد منع للو�صول غري املرخ�ص للأجهزة واملعدات وحاويات املعلومات
تو�ضع �ضوابط حلماية معدات و�أجهزة املنظمة من �أي �أخطار ب�شرية
وطبيعية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

يت�ضح من نتائج اجلدول ( )1ما يلي:
	�إن املتو�سط احل�سابي الن�سبي جلميع فقرات املحور الأول "معيار �أمن املعلومات" ي�ساوي ( ،)% 84.37وقدُتع��زى ه��ذه النتيجة �إىل �أن اجلامعات تتج��ه نحو تطبيق معايري دولية يف �أم��ن املعلومات ,ملا تواجهه من
خماطر تتعلق باالخرتاق يف ظل التناف�سية العاملية ،وهذا م�ستنبط من كل الن�سب املرتفعة لكل املجاالت
اخلا�صة بهذا املحور.
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	�إن البعد "الثالث" ح�صل على املرتبة الأوىل ,حيث بلغ املتو�سط احل�سابي الن�سبي ( ،)% 90.34و ُتعزىه��ذه النتيج��ة �إىل �أن اجلامعات تعترب �ص��يانة �أنظمة املعلوم��ات جزء ًا هام ًا من �أم��ن املعلومات ،وذلك من
خالل تخ�صي�ص ق�سم خا�ص ل�صيانة �أنظمة املعلومات ,يكون القائمون عليه من ذوي الكفاءات العلمية.
	�إن البعد "الأول" ح�ص��ل على املرتبة الثانية ,حيث بلغ املتو�س��ط احل�سابي الن�سبي ( ،)% 87.98و ُتعزىه��ذه النتيجة �إىل �أن الإدارة العليا للجامعات ت�ست�ش��عر مدى اخلط��ر الناجم عن حفظ املعلومات و�أمنها،
لذا �أولت كل االهتمام بدعم ،ومراجعة ،وحتديد للم�س�ؤوليات ،وو�ضع ال�ضوابط لل�سري عليها يف املحافظة
على �أمن املعلومات.
	�إن البعد "الثاين" ح�صل على املرتبة الثالثة ,حيث بلغ املتو�سط احل�سابي الن�سبي ( ،)% 82.82و ُتعزىه��ذه النتيج��ة �إىل �أن اجلامع��ات تعم��ل وب�ش��كل م�س��تمر عل��ى �ض��مان �أن كل املوظف�ين ق��د مت حتدي��د
م�س�ؤولياتهم ,و�أنهم منا�سبون للأدوار املنوطة بهم.
	�إن البع��د "اخلام���س" ح�ص��ل عل��ى املرتبة الرابعة ,حيث بلغ املتو�س��ط احل�س��ابي الن�س��بي (،)% 80.90و ُتع��زى ه��ذه النتيجة �إىل �أن الإدارة العليا تعمل على و�ض��ع �ض��وابط حلماية مع��دات و�أجهزة اجلامعة،
واالهتمام بكل ما له عالقة ب�أمن املعلومات.
 بينما ح�ص��ل البعد "الرابع" على املرتبة الأخرية ,حيث بلغ املتو�س��ط احل�س��ابي الن�س��بي (،)% 79.79و ُتع��زى ه��ذه النتيج��ة �إىل �أن اجلامع��ات تعم��ل على و�ض��ع اخلط��ط الالزم��ة ,والتعامل مع ح��وادث �أمن
املعلومات ,بالرغم من ح�صولها على املرتبة الأخرية.
الإجاب��ة ع��ن ال�س���ؤال الثاين" :ما م�س��توى توافر (التناف�س��ية ،العدال��ة التنظيمية ،التماث��ل التنظيمي) يف
اجلامعات الفل�سطينية؟".
م��ن �أج��ل الإجابة عن هذا ال�س���ؤال ،قام الباحث��ان بالتحليل الو�ص��في للمحاور الثاين ،والثال��ث ،والرابع ،من
اال�ستبانة ،وذلك وفق اجلداول ( ،)4( ،)3( ،)2التالية:
جدول ( :)2م�ستوى توافر التناف�سية يف اجلامعات الفل�سطينية
م

الفقرة

.1
.2
.3

يتوفر لدى اجلامعة تخ�ص�صات تلبي حاجات ورغبات الطالب
يوجد لدى اجلامعة دائرة للـت�أكد من جودة اخلدمات التعليمية املقدمة
يوجد لدى اجلامعة قدرة على تقدمي تخ�ص�صات تلبي التغيريات
احلديثة
يتوفر لدى اجلامعات قدرات �أكادميية و�إدارية على �إيجاد خمرجات فعالة
يتوفر لدى اجلامعات قدرة على التنوع يف طرائق التدري�س
يوجد لدى اجلامعات خمرجات بحثية متميزة
يتوفر لدى اجلامعات مناهج علمية قوية وقادرة على املناف�سة
ت�ستخدم اجلامعات و�سائل تكنولوجية حديثة يف االت�صال والتوا�صل
تكلفة الر�سوم اجلامعية تراعي الو�ضع املايل للطالب
تلبي اجلامعات رغبات الطالب املتجددة
تعمل اجلامعات على الت�شبيك من �أجل تقدمي خدمات تعليمية �أف�ضل
حت�صل اجلامعات على جوائز دولية يف البحث العلمي
ت�ستقطب اجلامعات اخلرباء الأكادمييني لتقدمي خدمات �أف�ضل

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
24
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الرتتيب

4.81

0.46

96.26

2

4.84

0.46

96.82

1

4.71

0.61

94.21

7

3.83

0.41

76.64

17

3.89

0.47

77.76

14

3.91

0.45

78.22

13

3.75

0.64

74.95

19

4.21

0.41

84.21

11

4.52

0.80

90.37

10

4.61

0.65

92.24

9

4.13

0.33

82.52

12

3.87

0.43

77.48

16

3.88

0.50

77.66

15
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جدول ( :)2يتبع
م

.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

الفقرة

تدعم اجلامعات �أع�ضاءها للم�شاركة يف امل�ؤمترات الدولية
ت�ساهم اجلامعات يف امل�س�ؤولية املجتمعية
حتافظ اجلامعات على العاملني املتميزين واملبدعني
تتابع اجلامعات خريجيها من حيث التدريب والت�شغيل
تقوم اجلامعات برتقية املبدعني واملتميزين لديها
توجد خطة ا�سرتاتيجية للجامعات تهتم بالتميز والإبداع
تهتم اجلامعات ب�أبحاث التخرج املتميزة وتكافئ الطالب املبدعني
جميع فقرات حمور التناف�سية

املتو�سط االنحراف الوزن
احل�سابي املعياري الن�سبي

الرتتيب

4.71

0.45

94.30

6

4.78

0.43

95.61

4

4.71

0.48

94.11

8

4.80

0.41

95.98

3

4.75

0.53

95.05

5

3.83

0.39

76.54

18

3.19

0.39

63.83

20

4.29

0.11

85.74

يت�ضح من نتائج اجلدول ( )2ما يلي:
	�إن املتو�س��ط احل�س��ابي الن�س��بي جلميع فقرات حمور "التناف�سية" ي�س��اوي ( ،)% 85.74وقد ُتعزى هذهالنتيجة �إىل �ش��دة املناف�س��ة بني اجلامعات املوجودة يف قطاع غزة ,و�سعي كل جامعة يف التميز يف نوعية
اخلدمات التي تقدمها للطلبة.
 الفقرة ( )2احتلت املرتبة الأوىل ,مبتو�س��ط ح�س��ابي ن�س��بي قدره ( ،)% 96.82و ُتعزى هذه النتيجة�إىل �إدراك اجلامع��ات �أن طبيع��ة اخلدم��ات املقدم��ة للطلب��ة هي �أهم عن�ص��ر ميكن من خالل��ه �أن تناف�س
علي��ه اجلامع��ات الأخرى ،لذا �أوجدت دائرة خا�ص��ة تهتم بذلك ,يكون القائم��ون عليها من ذوي الكفاءة
العلمية والأكادميية.
 الفق��رة ( )20احتلت املرتبة الأخرية ,مبتو�س��ط ح�س��ابي ن�س��بي ق��دره ( ،)% 63.83ويع��زى ذلك �إىلقل��ة امل��وارد املالية للجامع��ات ,والتي تق��ف عائق ًا �أمام ال�س��عي نحو تطبي��ق وتطوير الأبح��اث املتميزة،
وبالرغم من ذلك �إال �أن بع�ض اجلامعات تكرم كل نهاية ف�ص��ل درا�س��ي الطلبة املتميزين يف تقدمي �أبحاث
تخرج �سواء ملرحلة البكالوريو�س �أو املاج�ستري من خالل تقدمي هدية مالية رمزية.
جدول ( :)3م�ستوى توافر العدالة التنظيمية يف اجلامعات الفل�سطينية
الوزن
الن�سبي

الرتتيب

 .1يجد العامل ��ون عدالة عند مقارن ��ة مدخالتهم وخمرجاته ��م مع العاملني
الآخرين
 .2توجد عدالة يف الرواتب والأجور و�أنها معدة على �أ�س�س عادلة
 .3توجد عدالة يف احلوافز املادية واملعنوية التي متنح للعاملني

3.93

0.44

78.50

1

3.20

0.40

64.02

2

3.01

0.41

60.28

3

جميع فقرات البعد الأول :عدالة التوزيع

3.38

0.25

67.60

4

3.68

0.74

73.55

3

4.87

0.41

97.48

1

3.89

0.37

77.85

2

م

الفقرة

 .1ي�شعر العاملون بالعدالة يف تعامل القادة معهم داخل العمل وخارجه
 .2توجد عدالة يف تطبيق الإجراءات عند تعامل القادة مع العاملني
 .3توجد �أ�س�س تنظيمية تعتمد عليها يف تعاملك مع الآخرين
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جدول ( :)3يتبع
الوزن
الن�سبي

الرتتيب

4.15

0.32

82.96

1

3.81

0.39

76.17

3

3.83

0.38

76.54

2

3.89

0.38

77.85

1

جميع فقرات البعد الثالث :العدالة التقييمية

3.99

0.22

79.79

5

 .1توجد عدالة يف املمار�سات الإدارية الأخالقية املمار�سة من قبل القيادة
 .2توجد عدالة يف املمار�سات ال�شخ�صية الأخالقية املمار�سة من قبل القيادة
 .3توجد عدالة يف املمار�سات العالئقية الأخالقية املمار�سة من قبل القيادة

4.41

0.75

88.22

1

3.80

0.45

75.98

3

3.86

0.43

77.29

2

جميع فقرات البعد الرابع :العدالة الأخالقية

4.02

0.32

80.50

2

جميع فقرات حمور العدالة التنظيمية

3.85

0.15

76.98

الفقرة

م

جميع فقرات البعد الثاين :عدالة التعامالت

 .1توجد نزاهة يف التقييم الإداري الذي ميار�سه القادة
 .2توجد عدالة يف الرتقية والنمو الوظيفي داخل اجلامعات
 .3توجد لوائح وقوانني يتم االعتماد عليها عند البدء بتقييم املوظفني

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

يت�ضح من نتائج اجلدول ( )3ما يلي:
	�إن املتو�س��ط احل�س��ابي الن�س��بي جلميع فقرات حم��ور "العدال��ة التنظيمية" ي�س��اوي ( ،)% 76.98وقدُتع��زى ه��ذه النتيج��ة �إىل �أن العامل�ين ال يح�ص��لون عل��ى خمرج��ات تتنا�س��ب م��ع مدخالته��م ،وخا�ص��ة
يف العال��ة املتعلق��ة بالأج��ور والرواتب ,يف ظل االنق�س��ام احلا�ص��ل ال��ذي �أدى بدوره �إىل وج��ود فارق يف
الرواتب ,وخا�صة يف جامعة الأق�صى احلكومية.
	�إن البعد "الثاين" ح�ص��ل على املرتبة الأوىل ,حيث بلغ املتو�سط احل�سابي الن�سبي ( ،)% 82.96و ُتعزىه��ذه النتيجة �إىل طبيعة املجتمع الفل�س��طيني املرتابط القائم على االحرتام ،و�إىل �ش��عور القادة ب�أنهم
�سوف يكونون بعد فرتة من العاملني ,النتهاج اجلامعات �سيا�سة رئا�سة الأق�سام مدة ال تزيد عن �سنتني.
	�إن البعد "الرابع" ح�صل على املرتبة الثانية ,حيث بلغ املتو�سط احل�سابي الن�سبي ( ،)% 80.50و ُتعزىه��ذه النتيج��ة �إىل �أن الإدارة العلي��ا تنتهج �س��لوكا �أخالقي��ا �إداريا و�شخ�ص��يا وعالئقيا م��ع اجلميع دون
متييز.
	�إن البعد "الثالث" ح�صل على املرتبة الثالثة ,حيث بلغ املتو�سط احل�سابي الن�سبي ( ،)% 76.85و ُتعزىهذه النتيجة �إىل �شعور املوظفني بالظلم مقارنة بالأعمال التي يقدمونها.
 بينم��ا ح�ص��ل البع��د "الأول" على املرتبة الأخرية ,حيث بلغ املتو�س��ط احل�س��ابي الن�س��بي (،)% 67.60و ُتع��زى هذه النتيج��ة �إىل �أن املوظفني الإداريني ي�ش��عرون بالظلم مقارنة بزمالئه��م الأكادمييني ,حيث
�إن فارق الراتب كبري.
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جدول ( :)4م�ستوى توافر التماثل التنظيمي يف اجلامعات الفل�سطينية
الفقرة

م

املتو�سط االنحراف الوزن
احل�سابي املعياري الن�سبي

الرتتيب

4.73

0.53

94.67

1

4.73

0.51

94.58

2

4.72

0.56

94.49

3

4.73

0.29

94.58

1

3.79

0.47

75.79

3

4.30

0.46

85.98

1

4.19

0.39

83.83

2

4.09

0.28

81.87

3

3.86

0.35

77.10

3

4.74

0.46

94.86

1

4.72

0.46

94.39

2

جميع فقرات البعد الثالث :الع�ضوية

4.44

0.26

88.79

2

جميع فقرات حمور التماثل التنظيمي

4.42

0.16

88.41

 .1يوجد حما�س لدى املوظفني يف حتقيق �أهداف اجلامعة
 .2يدافع املوظفون عن �سمعة جامعتهم
 .3يدعم املوظفون بقاء وا�ستمرار وتطور اجلامعة
جميع فقرات البعد الأول :الوالء التنظيمي

 .1ي�شعر العاملون بوجود قيم م�شرتكة مع العاملني الآخرين داخل اجلامعة
 .2ي�شعر العاملون بوجود �أهداف م�شرتكة مع العاملني الآخرين داخل
اجلامعة
 .3ي�شعر العاملون بوجود م�صالح م�شرتكة مع العاملني الآخرين داخل
اجلامعة
جميع فقرات البعد الثاين :الت�شابه التنظيمي

 .1ي�شعر العاملون بجاذبية نف�سية جتاه اجلامعة
 .2ي�شعر العاملون باالنتماء جتاه اجلامعة
 .3ي�شعر العاملون بالفخر لعملهم باجلامعة

يت�ضح من نتائج اجلدول ( )4ما يلي:
	�إن املتو�سط احل�سابي الن�سبي جلميع فقرات حمور "التماثل التنظيمي" ي�ساوي ( ،)% 88.41وقد ُتعزىهذه النتيجة �إىل �شعور املوظفني بتكامل وتطابق �أهدافهم مع �أهداف اجلامعة.
	�إن البعد "الأول" ح�ص��ل على املرتبة الأوىل ,حيث بلغ املتو�س��ط احل�سابي الن�سبي ( ،)% 94.58و ُتعزىه��ذه النتيج��ة �إىل �أن املوظف�ين يهتمون فعلي ًا مب�س��تقبل و�س��معة وبق��اء جامعتهم ،و�إن حتقي��ق �أهدافها
يعنى حتقيق �أهدافهم.
	�إن البعد "الثالث" ح�صل على املرتبة الثانية ,حيث بلغ املتو�سط احل�سابي الن�سبي ( ،)% 88.79و ُتعزىهذه النتيجة �إىل قوة عالقة املوظفني باجلامعة ,وارتفاع م�س��توى الوالء واالنتماء ،و�أن تقدم اجلامعة
يعنى تقدمهم.
 بينما ح�ص��ل البعد "الثاين" على املرتبة الأخرية ,حيث بلغ املتو�س��ط احل�س��ابي الن�س��بي (،)% 81.87بالرغم من ح�ص��ولها على املرتبة الأخرية� ,إال �أنه ميكن تف�س�ير هذه النتيجة ب�ش��عور املوظفني ب�أن قيم
و�أهداف وم�صالح املوظفني تتماثل وتت�شابه مع قيم و�أهداف وم�صالح اجلامعة.
الإجاب��ة ع��ن ال�س���ؤال الثال��ث" :م��ا العالق��ة ب�ين ممار�س��ة اجلامع��ات الفل�س��طينية ملعي��ار �أم��ن املعلوم��ات
( )ISO/IEC 27002وحتقيق (التناف�سية ،العدالة التنظيمية ،التماثل التنظيمي)؟"
وللإجابة عن هذا الت�س��ا�ؤل قام الباحثان ب�صياغة الفر�ضية الأوىل" :ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية
عند م�س��توى داللة ( )0.05≤αبني ممار�سة معيار �أمن املعلومات ( )ISO/IEC 27002وحتقيق (التناف�سية،
العدالة التنظيمية ،التماثل التنظيمي)" .واجلداول ( ،)7( ،)6( ،)5التالية تو�ضح اختبار الفر�ضية:
ا
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جدول ( :)5العالقة بني ممار�سة اجلامعات الفل�سطينية ملعيار �أمن املعلومات ( )ISO/IEC 27002وحتقيق التناف�سية
الفر�ضية الأوىل

معامل بري�سون لالرتباط

القيمة االحتمالية().Sig

العالقة بني ممار�سة اجلامعات الفل�سطينية ملعيار �أمن
وحتقيق التناف�سية ) (ISO/IEC 27002املعلومات

.163

0.009

يت�ضح من اجلدول (� )5أن معامل االرتباط ي�ساوي( ،)0.163و�أن القيمة االحتمالية (� ).Sigأقل من م�ستوى
الدالل��ة ( ,)α ≥ 0.05وه��ذا ي��دل عل��ى وجود عالقة طردي��ة ذات داللة �إح�ص��ائية بني ممار�س��ة معيار �أمن
املعلومات ( )ISO/IEC 27002وحتقيق التناف�س��ية ،وبالتايل يتم قبول الفر�ضية البديلة ،ويعزو الباحثان
ذلك �إىل �أهمية حتقيق الأمن وال�س�لامة ل�ش��عور كل �أ�ص��حاب العالقة من عاملني ومتعاملني باهتمام امل�ؤ�س�سات
ب�أمن املعلومات الذي يعترب ذات �أهمية كبرية يف التناف�س ،وخا�صة يف ظل التناف�س املعلوماتي بني امل�ؤ�س�سات.
جدول ( :)6العالقة بني ممار�سة اجلامعات الفل�سطينية ملعيار �أمن املعلومات ( )ISO/IEC 27002وحتقيق العدالة
التنظيمية
البند

تنظيم �أمن املعلومات
�أمن معلومات املوارد
الب�شرية
�صيانة �أنظمة املعلومات
�إدارة حوادث �أمن
املعلومات
الأمن املادي والبيئي
ممار�سة معيار �أمن
املعلومات ب�شكل عام

معامل االرتباط
القيمة االحتمالية
معامل االرتباط
القيمة االحتمالية
معامل االرتباط
القيمة االحتمالية
معامل االرتباط
القيمة االحتمالية
معامل االرتباط
القيمة االحتمالية
معامل االرتباط
القيمة االحتمالية

عدالة
التوزيع

عدالة
التعامالت

العدالة
التقييمية

العدالة
الأخالقية

.167
0.007
-0.103
0.067
0.093
0.088
0.009
0.449
-0.104
0.065
0.042
0.272

-0.035
0.307
.165
0.008
0.060
0.192
.247
<0.001
0.100
0.073
.191
0.003

.175
0.005
-0.039
0.286
.122
0.037
.116
0.045
0.010
0.442
.156
0.011

-0.012
0.433
.315
<0.001
.302
<0.001
0.035
0.307
.179
0.004
.327
<0.001

العدالة
التنظيمية
ب�شكل عام
0.112
0.051

.197
0.002
.278
<0.001
.196
0.002
0.109
0.057
.351
<0.001

يت�ضح من اجلدول (� )6أن معامل االرتباط ي�ساوي ( ،)0.351و�أن القيمة االحتمالية (� ).Sigأقل من م�ستوى
الدالل��ة ( ,)α ≥ 0.05وه��ذا ي��دل عل��ى وجود عالقة طردي��ة ذات داللة �إح�ص��ائية بني ممار�س��ة معيار �أمن
املعلوم��ات ( )ISO/IEC 27002وحتقيق العدالة التنظيمية ،وبالتايل يتم قبول الفر�ض��ية البديلة ،ويعزو
الباحثان ذلك �إىل �أن العدالة التنظيمية ميار�س��ها املديرون وي�ش��عر بها العاملون ولهذا تظهر عالقة �سيا�سات
�أمن املعلومات بالعدالة ،فيمكن للمديرين ممار�سة العدالة من خالل �سيا�سات �أمن املعلومات.

28

المجلة العربيـة لضمـان
جودة التعليم الجامعي

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.35.1

د .ن�ضال حمدان م�صطفى امل�صري

�أ .حممد �أحمد عودة الأغا

املجلد احلادي ع�شر العدد (2018 )35م

جدول ( :)7العالقة بني ممار�سة اجلامعات الفل�سطينية ملعيار �أمن املعلومات ( )ISO/IEC 27002وحتقيق التماثل
التنظيمي
البند

تنظيم �أمن املعلومات
�أمن معلومات املوارد الب�شرية
�صيانة �أنظمة املعلومات
�إدارة حوادث �أمن املعلومات
الأمن املادي والبيئي
ممار�سة معيار �أمن املعلومات
ب�شكل عام

معامل االرتباط
القيمة االحتمالية
معامل االرتباط
القيمة االحتمالية
معامل االرتباط
القيمة االحتمالية
معامل االرتباط
القيمة االحتمالية
معامل االرتباط
القيمة االحتمالية
معامل االرتباط
القيمة االحتمالية

الوالء
التنظيمي

الت�شابه
التنظيمي

الع�ضوية

التماثل التنظيمي
ب�شكل عام

-0.003

.237

.212

.254

0.484

<0.001

0.001

<0.001

-.196

-.198

0.079

-.192

0.002

0.002

0.126

0.002

0.017

-0.035

0.005

-0.007

0.400

0.307

0.469

0.459

0.079

.193

0.095

.213

0.124

0.002

0.082

0.001

-.130

-0.032

0.062

-0.063

0.029

0.321

0.182

0.179

-0.097

0.061

.187

0.080

0.079

0.186

0.003

0.122

يت�ضح من اجلدول (� )7أن معامل االرتباط ي�ساوي ( ،)0.080و�أن القيمة االحتمالية (� ).Sigأكرب من م�ستوى
الداللة ( ,)α≤0.05وهذا يدل على عدم وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني ممار�سة معيار �أمن املعلومات
( )ISO/IEC 27002وحتقيق التماثل التنظيمي ،وبالتايل يتم قبول الفر�ض��ية ال�صفرية ،ويعزو الباحثان
عدم العالقة بني �سيا�س��ات �أمن املعلومات والتماثل التنظيمي �إىل �أن التماثل التنظيمي ميثل �س��لوكيات ،وهي
ال�ص��ندوق الأ�س��ود لدى الإن�س��ان ،ولهذا ف�إن هناك �ص��عوبة لوجود عالقة بينه وبني �سيا�س��ات �أمن املعلومات،
وخا�ص��ة �أن تل��ك ال�س��لوكيات تت�أثر بعوامل الر�ض��ا والقناع��ة واملي��ول والإدراك ,وهذا يظهر �ص��عوبة وجود
العالقة ,خا�ص��ة عندما نتحدث عن �سيا�س��ات �أمن املعلومات ,وما تت�ض��منه من �إج��راءات �إدارية وتكنولوجية
وا�ضحة وحمددة.
الإجاب��ة ع��ن ال�س���ؤال الرابع" :م��ا العالقة بني تواف��ر العدال��ة التنظيمية وحتقي��ق (التناف�س��ية ،التماثل
التنظيمي) يف اجلامعات الفل�سطينية؟"
وللإجابة عن هذا الت�سا�ؤل قام الباحثان ب�صياغة الفر�ضية الثانية" :ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )0.05≤αبني العدالة التنظيمية وحتقيق (التناف�سية ،التماثل التنظيمي) يف اجلامعات
الفل�سطينية" ،واجلداول ( ،)9( ،)8التالية تو�ضح اختبار الفر�ضية:
ا
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جدول ( :)8العالقة بني توافر العدالة التنظيمية وحتقيق التناف�سية يف اجلامعات الفل�سطينية
م

.1
.2
.3
.4

البند

العالقة بني عدالة التوزيع وحتقيق امليزة التناف�سية
العالقة بني عدالة التعامالت وحتقيق امليزة التناف�سية
العالقة بني العدالة التقييمية وحتقيق امليزة التناف�سية
العالقة بني العدالة الأخالقية وحتقيق امليزة التناف�سية
العالقة بني العدالة التنظيمية ب�شكل عام وحتقيق امليزة التناف�سية

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

.290
.243
.117
.236
.419

0.000
0.000
0.043

<0.001
<0.001

يت�ضح من اجلدول (� )8أن معامل االرتباط ي�ساوي(  ،)0.419و�أن القيمة االحتمالية (� ).Sigأقل من م�ستوى
الدالل��ة ( ,)0.05≤αوه��ذا يدل على وجود عالقة طردية ذات داللة �إح�ص��ائية ب�ين العدالة التنظيمية يف
اجلامعات الفل�س��طينية والتناف�سية ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن �شعور العاملني بالعدالة التنظيمية يجعلهم
يبذلون �أكرب جهد لديهم يف �سبيل التميز والتناف�سية.
جدول ( :)9العالقة بني توافر العدالة التنظيمية وحتقيق التماثل التنظيمي يف اجلامعات الفل�سطينية
ا

البند

معامل االرتباط
القيمة االحتمالية
معامل االرتباط
القيمة االحتمالية
معامل االرتباط
القيمة االحتمالية
معامل االرتباط
القيمة االحتمالية
معامل االرتباط
القيمة االحتمالية

عدالة التوزيع
عدالة التعامالت
العدالة التقييمية
العدالة الأخالقية
العدالة التنظيمية
ب�شكل عام

الوالء
التنظيمي

الت�شابه
التنظيمي

الع�ضوية

التماثل التنظيمي
ب�شكل عام

-0.041

.146

-0.036

0.041

0.277

0.017

0.299

0.274

-0.027

.126

.119

.123

0.345

0.033

0.041

0.037

-0.017

0.003

-.121

-0.075

0.404

0.485

0.039

0.138

0.028

0.020

.218

.148

0.340

0.383

0.001

0.015

-0.023

.138

.117

.132

0.371

0.022

0.043

0.027

يت�ضح من اجلدول (� )9أن معامل االرتباط ي�ساوي ( ،)0.132و�أن القيمة االحتمالية (� ).Sigأقل من م�ستوى
الداللة ( ,)0.05≤αوهذا يدل على وجود عالقة طردية ذات داللة �إح�صائية بني توافر العدالة التنظيمية
وحتقي��ق التماث��ل التنظيمي ،ويعزو الباحث��ان ذلك �إىل �أن �ش��عور العاملني بالعدالة التنظيمي��ة ب�أنواعها هو
ال�سبيل يف حتقيق الوالء واالنتماء والع�ضوية.
الإجاب��ة عن ال�س���ؤال اخلام���س" :ما العالقة بني حتقي��ق التماثل التنظيمي وتوافر التناف�س��ية يف اجلامعات
الفل�سطينية؟"
وللإجابة عن هذا الت�سا�ؤل قام الباحثان ب�صياغة الفر�ضية الثالثة" :ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية
عند م�س��توى داللة ( )0.05≤αبني حتقيق التماثل التنظيمي وتوافر التناف�سية يف اجلامعات الفل�سطينية"،
واجلدول ( )10التايل يو�ضح اختبار الفر�ضية
ا

ا
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جدول ( :)10العالقة بني حتقيق التماثل التنظيمي وتوافر التناف�سية يف اجلامعات الفل�سطينية
البند

م

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

-0.154

0.012

0.278

<0.001

0.035

0.304

0.090

0.094

العالقة بني الوالء التنظيمي وحتقيق امليزة التناف�سية
.1
العالقة بني الت�شابه التنظيمي وحتقيق امليزة التناف�سية
.2
العالقة بني الع�ضوية وحتقيق امليزة التناف�سية
.3
العالقة بني التماثل التنظيمي ب�شكل عام وحتقيق امليزة التناف�سية

يت�ض��ح م��ن اجل��دول (� )10أن معام��ل االرتب��اط ي�س��اوي ( ،)0.090و�أن القيمة االحتمالي��ة (� ).Sigأكرب من
م�ستوى الداللة ( ,)0.05≤αوهذا يدل على عدم عالقة ذات داللة �إح�صائية بني حتقيق التماثل التنظيمي
يف اجلامع��ات الفل�س��طينية والتناف�س��ية ،ويع��زو الباحث��ان ع��دم العالق��ة بينهم��ا �إىل �أن املوظ��ف قد ي�ش��عر
ب�سلوكيات تتعلق بالفخر واالنتماء واجلاذبية واحلما�س ,ولكن هذه ال�سلوكيات هدفها �شعور املوظفني بالر�ضا،
فوجوده��ا يعتربه املوظف �ض��روريا ومن متطلبات العمل ،ولي�س �ش��رط ًا �أن تكون العالقة مع امليزة التناف�س��ية
خطي��ة ،فق��د توجد عالقة ولكن لي�س��ت عالقة خطية ،مبعن��ي �أنه يف بداية عمل املوظف ف���إن زيادة التماثل
التنظيم��ي ت���ؤدي للتناف�س��ية ،وبعد مدة م��ن الزمن يف العمل ت�ص��بح �أبعاد التماثل التنظيمي �ض��رورية للعمل
وبالتايل ت�ص��بح العالقة لي�س��ت خطية ،ولكن بعد م�ضي عمر الإن�س��ان ف�إن وجود التماثل التنظيمي قد يودي
�إىل عالقة مع التناف�سية.
ويلخ�ص الباحثان العالقة بني متغريات الدرا�سة وفق الآتي:
�إن تطبي��ق وممار�س��ة معيار �أم��ن املعلوم��ات ( )ISO/IEC 27002ي�ؤدي �إىل حتقيق العدال��ة تنظيمية والتي
بدوره��ا ت���ؤدي �إىل حتقي��ق التناف�س��ية يف اجلامع��ات الفل�س��طينية ،ولي�س �ش��رط ًا وج��ود التماث��ل التنظيمي
لتحقيق تلك العالقة ،و�إن كان االهتمام بالتماثل التنظيمي �ضروريا لعالقته بالعدالة التنظيمية التي تعترب
متغريا معرت�ضا لتحقيق التناف�سية يف �ضوء ممار�سة معيار �أمن املعلومات.
الإجاب��ة عن ال�س���ؤال ال�س��اد�س" :ما مقدار التغري يف التناف�س��ية يف اجلامع��ات الفل�س��طينية نتيجة التغري يف
ممار�سات معيار �أمن املعلومات ( ،)ISO/IEC 27002والعدالة التنظيمية ،والتماثل التنظيمي؟"
وللإجابة عن ى هذا الت�س��ا�ؤل قام الباحثان ب�ص��ياغة الفر�ض��ية الرابعة" :ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية
عن��د م�س��توى دالل��ة ( )0.05≤αل��كل م��ن ممار�س��ة معاي�ير �أم��ن املعلوم��ات ( ،)ISO/IEC 27002العدال��ة
التنظيمية ،التماثل التنظيمي يف التناف�سية باجلامعات الفل�سطينية" ،واجلداول ( )13( ،)12( ،)11التالية
تو�ضح اختبار الفر�ضية:
جدول ( :)11مقدار التغري يف التناف�سية يف اجلامعات الفل�سطينية نتيجة التغري يف ممار�سات معيار �أمن املعلومات
()ISO/IEC 27002
ا

ا

املتغريات امل�ستقلة

معامالت االنحدار
3.715

املقدار الثابت
0.031
تنظيم �أمن املعلومات
-0.004
�أمن معلومات املوارد الب�شرية
0.029
�صيانة �أنظمة املعلومات
0.045
�إدارة حوادث �أمن املعلومات
0.035
الأمن املادي والبيئي
معامل االرتباط = 0.189
https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.35.1

قيمة اختبار T

القيمة االحتماليةSig.

<0.001
16.373
0.196
1.297
0.873
-0.160
0.308
1.023
0.211
1.256
0.364
0.909
معامل التحديد املُعدَّل= 0.12
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تب�ين م��ن اجلدول (� )11أن معامل االرتب��اط = ( ،)0.189ومعامل التحديد املُع��دَّ ل = ( ،)0.12وهذا يعني �أن
( )% 12من التغري يف التناف�سية مت تف�سريه من خالل العالقة اخلطية ،والن�سبة املتبقية  % 88قد ترجع
�إىل عوامل �أخرى ت�ؤثر على التناف�سية باجلامعات الفل�سطينية.
جدول ( :)12مقدار التغري يف التناف�سية يف اجلامعات الفل�سطينية نتيجة التغري يف العدالة التنظيمية
املتغريات امل�ستقلة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتماليةSig.

3.109

16.425

<0.001

3.389

0.001

4.023

<0.001

2.215

0.028

2.331

0.021

املقدار الثابت
0.098
عدالة التوزيع
0.089
عدالة التعامالت
0.069
العدالة التقييمية
0.052
العدالة الأخالقية
معامل االرتباط = 0.426

معامل التحديد املُعدَّل= 0.166

تب�ين م��ن اجلدول (� )12أن معامل االرتباط = ( ،)0.426ومعام��ل التحديد املُعدَّ ل= ( ،)0.166وهذا يعني �أن
( )% 16.6من التغري يف التناف�سية مت تف�سريه من خالل العالقة اخلطية والن�سبة املتبقية  % 83.4قد
ترجع �إىل عوامل �أخرى ت�ؤثر على التناف�سية باجلامعات الفل�سطينية.
جدول ( :)13مقدار التغري يف التناف�سية يف اجلامعات الفل�سطينية نتيجة التغري يف التماثل التنظيمي
املتغريات امل�ستقلة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتماليةSig.

املقدار الثابت
الوالء التنظيمي
الت�شابه التنظيمي
الع�ضوية

4.031

20.274

<0.001

-0.055

-2.229

0.027

0.106

4.179

<0.001

0.019

0.681

0.496

معامل االرتباط = 0.316

معامل التحديد املُعدَّل= 0.087

تب�ين من اجلدول (� )13أن معام��ل االرتباط = ( ،)0.316ومعامل التحديد املُعدَّ ل = ( ،)0.087وهذا يعني �أن
( )% 8.7من التغري يف التناف�س��ية مت تف�س�يره من خالل العالقة اخلطية والن�س��بة املتبقية  % 91.3قد
ترجع �إىل عوامل �أخرى ت�ؤثر على التناف�سية باجلامعات الفل�سطينية.
ويلخ�ص الباحثان الت�أثري بني متغريات الدرا�سة وفق الآتي:
�إن التناف�س��ية تت�أث��ر مبتغ�يرات الدرا�س��ة الثالثة ممار�س��ة �أم��ن املعلوم��ات ( ،)ISO/IEC 27002والعدالة
التنظيمية ،والتماثل التنظيمي بن�سبة ( )% 37.3 = % 8.7 +%16.6 +% 12على التوايل والباقي يعود
ملتغريات �أخرى ميكن درا�ستها ،وهذا يظهر �أهمية درا�سة املتغريات الثالثة.
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اال�ستنتاجات والتو�صيات والآليات املقرتحة لتنفيذها:
م

تو�صيات البحث

 .1تب�ي�ن �أن اجلامع ��ات
الفل�سطيني ��ة تق ��وم
مبمار�س ��ة معي ��ار �أم ��ن
املعلوم ��ات (ISO/
 )IEC 27002بن�سبة
(.)% 84.37

�أن تق ��وم اجلامع ��ات بو�ض ��ع
خط ��ة ا�سرتاتيجي ��ة متكاملة
مرن ��ة ملمار�س ��ة معي ��ار �أم ��ن
املعلومات
)(ISO/IEC 27002
داخل اجلامع ��ات ،يك ��ون �أحد
�أهم ركائزها تعزي ��ز وحتقيق
.التناف�سية

النتائ ��ج
� .2أظه ��رت
�أن م�ست ��وى تواف ��ر
التناف�سي ��ة يف اجلامعات
الفل�سطيني ��ة بلغ ��ت
()% 85.74

�ض ��رورة قي ��ام اجلامع ��ات
باحلف ��اظ عل ��ى نق ��اط القوة
يف املج ��ال التناف�سي ,وحتفيز
العامل�ي�ن عل ��ى اال�ستم ��رار
يف االب ��داع واالبت ��كار والنم ��و
للمحافظ ��ة عل ��ى البق ��اء
واال�ستم ��رار ال ��ذي ين�ش� ��أ عن
التناف�سي ��ة ،وتعزيزه ��ا م ��ن
خ�ل�ال تق ��دمي كل م ��ا ه ��و
جدي ��د ,وج ��ودة عالي ��ة يف
جم ��ال مدخ�ل�ات وخمرجات
التعليمي ��ة
العملي ��ة
والأكادمييني يف اجلامعات,
�أن تعم ��ل اجلامع ��ات عل ��ى
االهتم ��ام بعدال ��ة التوزي ��ع
لتحقي ��ق العدال ��ة التنظيمية
جلميع العاملني.

 .3تب�ي�ن �أن م�ست ��وى توافر
العدال ��ة التنظيمي ��ة يف
اجلامع ��ات الفل�سطيني ��ة
بن�سب ��ة
تتوف ��ر
(.)% 76.98
 .4ك�شف ��ت النتائ ��ج �أن
هن ��اك موافق ��ة بدرج ��ة
كب�ي�رة م ��ن قب ��ل �أف ��راد
العين ��ة عل ��ى ق ��درة
اجلامع ��ات الفل�سطيني ��ة
عل ��ى حتقي ��ق التماث ��ل
التنظيمي ،وذلك بن�سبة
(.)% 88.41

�آليات التنفيذ

اجلهة امل�شاركة
يف التنفيذ

الإطار الزمني

 .1تخ�صي� ��ص موازن ��ة
لدعم تطبي ��ق ا�سرتاتيجية
ممار�س ��ة معي ��ار �أم ��ن
املعلومات.
 .2و�ض ��ع خط ��ة متكامل ��ة
لتطبي ��ق كل عنا�ص ��ر معيار
�أم ��ن املعلوم ��ات (ISO/
.)IEC 27002
 .3و�ض ��ع خط ��ط بديل ��ة
ملمار�س ��ة معي ��ار �أم ��ن
املعلومات.
 .1عم ��ل دورات تدريبي ��ة الإدارة العلي ��ا ،م�ستمر
تتعل ��ق بتنمي ��ة مه ��ارات مدي ��رو الدوائ ��ر،
الإبداع واالبتكار يف اجلانب ر�ؤ�ساء الأق�سام
والأكادمي ��ي
الإداري
والتكنولوجي.
 .2عم ��ل �أي ��ام درا�سي ��ة
ون ��دوات وم�ؤمت ��رات تع ��زز
التناف�سية.
الإدارة العلي ��ا،
مدي ��رو الإدارات،
ر�ؤ�س ��اء الأق�س ��ام،
فري ��ق عم ��ل
التخطيط.

عم ��ل خط ��ة
ا�سرتاتيجية ملدة
� 15سن ��ة يت ��م
تق�سيمه ��ا �إىل
متو�سطة الأجل,
ث ��م ق�ص�ي�رة
الأج ��ل ,وتبق ��ى
م�ستم ��رة بع ��د
ذلك.

 .1العم ��ل عل ��ى مقارن ��ة الإدارة العليا
العامل�ي�ن
مدخ�ل�ات
مبخرجاتهم.
 .2و�ض ��ع قان ��ون ع ��ادل
لتوزيع الأجور واحلوافز.
�أن تهت ��م اجلامع ��ات بتدري ��ب � .1أخ ��ذ �آراء العامل�ي�ن الإدارة العلي ��ا ،م�ستمر
العامل�ي�ن عل ��ى االنتم ��اء قب ��ل اتخ ��اذ الق ��رارات مدي ��رو الدوائ ��ر،
وال ��والء وحتفيزه ��م عل ��ى وم�شاركته ��م يف تنمي ��ة ر�ؤ�ساء الأق�سام.
وتطوي ��ر املناه ��ج والنظ ��ام
ذلك.
اجلامع ��ي ،وه ��ذا يحق ��ق
للموظف�ي�ن،
ال ��والء
واملحافظ ��ة عل ��ى حقوقه ��م
واال�ستق ��رار
والأم ��ن
الوظيف ��ي مب ��ا يحق ��ق
الإنتم ��اء ،وال ��والء للعم ��ل
وللجامعة وللنظام.

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.35.1
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تو�صيات البحث

م

�آليات التنفيذ

اجلهة امل�شاركة
يف التنفيذ

الإطار
الزمني

 .5تبني �أنه توجد عالق ��ة طردية ذات
داللة �إح�صائية بني ممار�سة معيار
�أم ��ن املعلوم ��ات (ISO/IEC
 )27002وحتقي ��ق التناف�سي ��ة،
وحتقي ��ق العدال ��ة التنظيمي ��ة ،كما
وتوج ��د عالق ��ة طردية ب�ي�ن توافر
العدال ��ة التنظيمي ��ة وحتقي ��ق
التماثل التنظيمي ،والتناف�سية.
 .6تب�ي�ن �أن ��ه ال توج ��د عالق ��ة ذات
دالل ��ة �إح�صائي ��ة ب�ي�ن ممار�س ��ة
معي ��ار �أم ��ن املعلوم ��ات (ISO/
 )IEC 27002وحتقي ��ق التماثل
التنظيمي ،وال توج ��د عالقة �أي�ضاً
ب�ي�ن حتقي ��ق التماث ��ل التنظيم ��ي
يف اجلامع ��ات الفل�سطيني ��ة
والتناف�سية.

قي ��ام
�ض ��رورة
اجلامع ��ات باالهتمام
وتعزي ��ز ممار�س ��ات
املعلوم ��ات
�أم ��ن
لتحقي ��ق الكف ��اءة
يف تطبي ��ق العدال ��ة
التنظيمي ��ة والتماثل
التنظيمي.
�ض ��رورة البح ��ث ع ��ن
متغريات �أخ ��رى يتم
درا�سته ��ا والبح ��ث يف
متغرياته ��ا ميك ��ن �أن
يكون لأمن املعلومات
عالق ��ة به ��ا ،وميك ��ن
م ��ن
اال�ستف ��ادة
تطوي ��ر �أنظم ��ة �أم ��ن
املعلومات.

 .1عم ��ل ن ��دوات ب�ش ��كل م�ستم ��ر الإدارة العلي ��ا ،م�ستمر
ي�شمل كل العاملني حول االهتمام مدي ��رو الدوائر،
ر�ؤ�ساء الأق�سام.
ب�أمن املعلومات.
 .2حتفيز العاملني نحو املحافظة
عل ��ى �أم ��ن املعلوم ��ات والإبالغ عن
�أي تق�ص�ي�ر يف اجلان ��ب الأمن ��ي
للمعلومات م ��ن �أي زمي ��ل �أو جهة
داخلية �أو خارجية.
 .1عم ��ل دورات متعلق ��ة بالبح ��ث الإدارة العلي ��ا ،م�ستمر
العلم ��ي ال�ستف ��ادة العامل�ي�ن يف مدي ��رو الدوائر،
كيفي ��ة اختي ��ار املتغ�ي�رات وكيفي ��ة ر�ؤ�ساء الأق�سام.
تطويره ��ا مب ��ا يتالءم م ��ع طبيعة
كل م�شكلة بحثية .وهذا ي�ؤدي �إىل
معرف ��ة املتغ�ي�رات الت ��ي ميك ��ن �أن
تكون نتيج ��ة لأ�سب ��اب تتعلق ب�أمن
املعلومات.

� .7إن التناف�سي ��ة تت�أث ��ر مبتغ�ي�رات
الدرا�س ��ة الثالث ��ة ممار�س ��ة
�أم ��ن املعلوم ��ات(ISO/IEC
 ،)27002والعدال ��ة التنظيمي ��ة،
والتماث ��ل التنظيم ��ي ,بن�سب ��ة
(=% 8.7+ % 16.6 + % 12
 )% 37.3عل ��ى الت ��وايل ,والباقي
يعود ملتغريات �أخرى.

قي ��ام
�ض ��رورة
اجلامع ��ات بالبح ��ث
املتغ�ي�رات
ع ��ن
الت ��ي
الأخ ��رى
يك ��ون له ��ا ت�أث�ي�ر
عل ��ى التناف�سي ��ة
يف اجلامع ��ات ،لأن
متغ�ي�رات البح ��ث
ت�ساه ��م فق ��ط ب� �ـ
 % 37.3من التغري
يف التناف�سية.

 .1ح ��ث الباحث�ي�ن عل ��ى اختي ��ار الإدارة العلي ��ا ،م�ستمر
متغ�ي�رات ودرا�سته ��ا ملعرف ��ة مدي ��رو الدوائر،
ر�ؤ�ساء الأق�سام.
ت�أثريها على التناف�سية.
 .2اال�ستعان ��ة باخل�ب�رات
الأكادميي ��ة والبحثي ��ة يف اختي ��ار
املتغريات.

ا

ا
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