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دراسة أثر إدارة أمن المعلومات على نجاح برنامج أمن نظم المعلومات المحاسبية: مع 

 دراسة ميدانية على الشركات المصرية

 

  ملخص البحث

ر إدارة أمن المعلومات على نجاح برنامج أمن هذا البحث إلى محاولة معرفة أثيهدف 

الغي  هم العوامل والمغييراتا ألطاراً نظريً لقد قدم البحث إ، وفي بيئة األعمال المصرية المعلومات

كما قام البحث ، ثرها على نجاح برنامج أمن المعلوماتوأ غؤثر على فعالية إدارة أمن المعلومات

، وذلك WE ا على عينة من فروع الشركة المصرية لالغصاالتطار ميدانيً باخغبار عناصر ذلك اإل

يانات ا لهذا اليرض. ولقد غم غجميع البغصميمها خصيصً الغي غم سغخدام  قائمة االسغقصاء با

، وعمل الغحليل SPSSحصائى الالزمه الخغبار الفروض اإلحصائية باسغخدام البرنامج اإل

 نغائج، وقد غوصلت معلمية الخغبار الفروضحصائية الغبارات اإلصائى الوصفى وكذلك االخحاإل

امج أمن نظم نغأثير جوهري وإيجابي على نجاح برلها  إدارة أمن المعلوماتإلي أن  الدراسة

اهغمام منظمات األعمال بإدراة أوصت بضرورة كما ، فى البيئة المصرية المعلومات المحاسبية

ً  عغبارها عنصراً ابأمن المعلومات  منظمات  لنجاح برنامج أمن المعلومات فى  هاما وضروريا

 األعمال المصرية.

Abstract 

This research aims to try to find out the impact of information security 

management on the success of the information security program in the 

Egyptian business environment. The study introduced a proposed 

theoretical framework which includes the most important factors and 

variables that might affect the effectiveness of information security 

management, and achieve the success of information systems security 

programs. A questionnaire had been designed and distributed to collect 

the required data to examine the research hypotheses from a sample of 

branches of the Egyptian Telecommunications Company WE using 

SPSS. The results of the study revealed that reached Information 

Security Management have a significant positive impact on the success 

of the Accounting Information Systems Security Program in the 

Egyptian environment. The study recommended to pay more attention 

of implementing information security management and consider it a 

mandatory element of their agenda to achieve the success of the 

information security program in the Egyptian business organizations  
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اإلطــــار العام للبحــــث -1  

 مقدمـــة  1/1

أدى غطور غكنولوجيا المعلومات واالغصاالت إلى إحداث غطور كبير في مجال المعلومات 

وسالمة المعلومات الغي  م المعلوماتنظ الذي زامنه ظهور غهديدات كبيرة ومغنوعة غهدد أمن

، ولضمان أمن المعلومات غقوم المنظمات عادة بإدخال سياسات ومبادئ غوجيهية غغاح غغضمنها

وحوادث أمنية ونقاط ، ومع ذلك الغزال هناك غهديدات (Rotvold, 2008)لجميع األعضاء 

واحداً من أهم الغحديات لذلك أصبح أمن المعلومات ضعف ومخاطر غعصف بالعديد من المنظمات 

والغي غغطلب من إدارات المنظمات اإلدارة الجيدة ألمن  ،الغي غواجه المنظمات في الوقت الراهن

ن الغي غعرف بأنها نهج أمني مسغمر ومنظم إلدارة حماية معلومات المنظمة مو ،نظم المعلومات

 & Zammani)ات آمنة مسئولة ولضمان بقاء المعلومالغير الغعرض للخطر من قبل األطراف 

Razali, 2016). 

حيث غهغم حوكمة أمن  إدارة أمن المعلومات عن حوكمة أمن المعلومات وغخغلف

مع ضمان غوفير الحماية الالزمة لألصول المعلوماغية من بغأسيس بيئة رقابية  المعلومات

غم من هذا لغطوير المسغمر إلدارة المخاطر، وعلى الرالمخاطر المخغلفة، وكذلك وضع خطة ل

 الغي غواجه نظم المعلومات المحاسبية اإللكغرونية.االخغالف فإن كالهما يسعى لغخفيف المخاطر 

 مشكلــــة البحـــــث 1/2

سغمرارية بالغ األهمية من أجل ضمان ا اً أصبح حماية المعلومات في عصر العولمة أمر

ً  ظم المعلوماتلن األمنية غهديداتحيث إن الغصدي لل ،األعمال  يواجه العديد منأصبح غحديا

والحفاظ على سرية ونزاهة المعلومات المنظمات، فأمن المعلومات ال يعني غأمين المعلومة 

ً غأمين البنية الغحغية الغي غسهل اسغخدامها من أجهزة وبرمجيات وغوافرها فقط  ولكن أيضا

 وعوامل بشرية ومادية.

واعغرافاً بذلك بذلت المنظمات جهوداً كبيرة في إدارة ومعالجة أمن المعلومات، وأصبح 

، ووضع من الضروري عليها أن غهغم بوضع نظم وإجراءات غعمل على الحد من غلك المخاطر 

 نظام جيد إلدارغها والعمل على نجاح برنامجها األمني.

 الغالي:وبذلك يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال البحثي 

 ما مدى تأثير إدارة أمن المعلومات على نجاح برنامج أمن نظم المعلومات المحاسبية؟

األسئلة البحثية اإلجابة على ويمكن اإلجابة على السؤال البحثي الرئيسي من خالل 

 الفرعية الغالية:

ن ما المقصود ببرنامج أمن المعلومات؟ وما الفرق بين إدارة أمن المعلومات وحوكمة أم .6

 ؟المعلومات
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امج أمن نظم نهل يؤثر الغنفيذ المسغمر للسياسات المغعلقة بأمن المعلومات على نجاح بر .2

 ؟المعلومات المحاسبية

هل يؤثر وجود إجراءات لغنفيذ عمليات وأنشطة سياسات أمن المعلومات على نجاح  .3

 ؟امج أمن نظم المعلومات المحاسبيةنبر

امج أمن نظم نأمن المعلومات على نجاح برهل يؤثر وجود فريق مغخصص في إدارة  .4

 ؟المعلومات المحاسبية

هل يؤثر وجود فريق غنسيق إلدارة أمن المعلومات حيث الغواصل بفعالية مع جميع  .5

 ؟امج أمن نظم المعلومات المحاسبيةنالمسغويات بالمنظمة على نجاح بر

ج أمن نظم امنهل يؤثر وجود فريق مسئول عن ضمان ضوابط الرقابة على نجاح بر .1

 ؟المعلومات المحاسبية

امج أمن نظم المعلومات نهل يؤثر الغقييم الجيد إلدارة أمن نظم المعلومات على نجاح بر .1

 ؟المحاسبية

 هدف البحــــــــث 1/3

يغمثل الهدف الرئيسي للبحث في "دراسة مدى غأثير إدارة أمن المعلومات على نجاح 

 "يئة المصريةي البف برنامج أمن نظم المعلومات المحاسبية

 ويمكن غحقيق هذا الهدف من خالل غحقيق األهداف الفرعية الغالية:

غحديد المفاهيم األساسية المرغبطة ببرنامج أمن المعلومات، ودراسة أوجه االخغالف بين  .6

 إدارة أمن المعلومات وحوكمة أمن المعلومات.

امج أمن نومات على نجاح بردراسة أثر الغنفيذ المسغمر للسياسات المغعلقة بأمن المعل .2

 نظم المعلومات المحاسبية.

دراسة أثر وجود إجراءات لغنفيذ عمليات وأنشطة سياسات أمن المعلومات على نجاح  .3

 امج أمن نظم المعلومات المحاسبية.نبر

امج أمن نظم ندراسة أثر وجود فريق مغخصص في إدارة أمن المعلومات على نجاح بر .4

 المعلومات المحاسبية.

الغواصل بفعالية مع  يعمل عليدراسة أثر وجود فريق غنسيق إلدارة أمن المعلومات  .5

 امج أمن نظم المعلومات المحاسبية.نجميع المسغويات بالمنظمة على نجاح بر

امج أمن نظم ندراسة أثر وجود فريق مسئول عن ضمان ضوابط الرقابة على نجاح بر .1

 المعلومات المحاسبية.
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امج أمن نظم نلجيد إلدارة أمن نظم المعلومات على نجاح بردراسة أثر الغقييم ا .1

 المعلومات المحاسبية.

 أهميــــة البحــــــث 1/4

 غغمثل أهمية البحث في األهمية العلمية والعملية على النحو الغالي:

 األهمية العلمية 1/4/1

 غغمثل في محاولة إلقاء الضوء على غنوع وغعدد المخاطر الغي غغعرض لها نظم

المعلومات المحاسبية اإللكغرونية، وكذلك غوضيح المحاوالت الغي غقوم بها المنظمات للحد من 

 المعلومات وحوكمة أمن المعلومات.غلك المخاطر عن طريق إدارة أمن 

 األهمية العملية 1/4/2

  في مجال أمن نظم المعلومات المحاسبية في اغخاذ القرارات قد يساعد البحث العاملين

الغي غغعرض  المخاطر من حدة غخفيفالووضع الخطط والبرامج والسياسات الغي غعمل على 

 .لها نظم المعلومات المحاسبية االلكغرونية وأمن نظم المعلومات المحاسبية 

 لومات وكيفية غطبيقها وغنفيذها المع برامج نظم يساعد البحث على الفهم الجيد إلدارة أمن

 في منظمة األعمال.

 فروض البحث 1/5

 في ضوء مشكلة البحث والهدف منها يمكن صياغة الفرض البحثي الرئيسي التالي:

المحاسبية في  المعلومات نظم غؤثر إدارة أمن المعلومات إيجاباً على نجاح برنامج أمن

 األعمال المصرية. منظمات

 الفرض الفرعي األول

 :الفرض الفرعي الثاني

 :الفرض الفرعي الثالث

. 

  :الفرض الفرعي الرابع

. 
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 :الفرض الفرعي الخامس

 :الفرض الفرعي السادس

. 

 منهج البحث 1/6

على المنهج العلمي بشقيه االسغقرائي واالسغنباطي، وذلك على النحو اعغمد الباحثون 

 الغالي:

 Deductive Approachالمنهج االستنباطي  1/6/1

لدراسة والغعرف  Deductive Approach على المنهج االسغنباطياعغمد الباحثون 

امج أمن نظم المعلومات المحاسبية في منظمات على إدارة أمن المعلومات ودورها في نجاح برن

بدراسة وغحليل الدراسات والمقاالت والبحوث  قام الباحثوناألعمال المصرية، وفي إطار ذلك 

المخغلفة الغي لها صلة بموضوع البحث بهدف اشغقاق الفروض اإلحصائية الغي العلمية والعملية 

 سيغم اخغبارها في الدراسة الميدانية.

  Inductive Approachالمنهج االستقرائي  1/6/2

في إجراء الدراسة  Inductive Approachعلى المنهج االسغقرائي اعغمد الباحثون 

الميدانية للغعرف على مدى غأثير إدارة أمن المعلومات علي نجاح برنامج أمن نظم المعلومات 

الوظائف المخغلفة فيما يخغص بمدى إدراكها ألهمية المحاسبية، واخغبار الفروق الجوهرية بين 

  Questionnaire إدارة أمن المعلومات في بيئة األعمال المصرية عن طريق قائمة االسغقصاء

ً لغحقيق هذا اليرض، وكذلك أسلوب المقابالت الشخصية ألفراد عينة البحث  الغي أعدت خصيصا

 الميداني ثم اخغبار فروض البحث  والوصول إلى نغائج وغوصيات البحث.

 حدود البحث 1/7

  نظم المعلومات المحاسبية اإللكغرونية يقغصر البحث على المخاطر الغي غغعرض لها

 دون الدخول في الغفسيرات أو الدوافع من وراء ذلك. فقط

  اقغصرت الدراسة الميدانية على الشركة المصرية لالغصاالتWE  لعدم فقط، وذلك

غجاوب كل من شركة فودافون وشركة أورانج في غقديم المساعدة واإلجابة على 

 االسغبيان.
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اإلطار النظري للبحـــــث -2  

 والمخاطر التي تهدد المعلومات وأنظمتهاأمن نظم المعلومات  2/1

بدأ علم أمن المعلومات وغطور مع بداية غقنية المعلومات وغطورها، فعندما بدأت 

الحاسبات اآللية باحغواء معلومات مهمة بدأ القلق على أمن هذه المعلومات واألجهزة الغي 

غويها ضد المخاطر المحغملة غعالجها. لذلك بدأ الغفكير في غأمين المعلومات واألجهزة الغي غح

 الغي قد غغعرض لها. ومن هذا يجب غوضيح اآلغي:

 Information Security (IS)مفهوم أمن المعلومات  2/1/1

( أمن المعلومات كما عرفغه لجنة أنظمة 2005)  Withman &Mattordوضح

 Committee on National Security Systemsاألمن القومي األمريكية 

(CNSS) نه "حماية المعلومات وعناصرها المهمة بما في ذلك األنظمة واألجهزة الغي بأ

 غسغخدم هذه المعلومات وغخزنها وغرسلها".

( أنه العلم الذي يعمل على غوفير الحماية للمعلومات من المخاطر 2061ويرى دعدوع )

لك من خالل غوفير الغي غهددها أو االعغداء عليها سواء كانت هذه المخاطر داخلية أو خارجية وذ

األدوات والوسائل الالزمة لحمايغها والمعايير واإلجراءات المغخذة لمنع وصول المعلومات إلى 

 أيدي أشخاص غير مخولين.

 متطلبات أمن المعلومات 2/1/2

إن حماية أمن المعلومات يغطلب نشر الوعي بين العاملين في المنظمة باألخطار الغي 

 (2062ذه المغطلبات ما يلي: )أبو موسى وخطاب، غهدد أمن المعلومات ومن ه

( مخاطر أمن نظم المعلومات بأنها جميع الممارسات 2001يرى حامد والحمود )

مقصودة سواء كانت داخل الغير والغأثيرات البيئية المقصودة و البشرية واألحداث السياسية

لبعض أو كل من نظم  المنظمة أو خارجها وينغج عنها إغالف أو غدمير أو سرقة أو غزوير

 المعلومات المحاسبية مغبوعة في كثير من األحيان بغحقيق خسائر في الوقت والجهد واألموال.

من المخاطر والغهديدات ومنها الغالعب في  ظم المعلومات اإللكغرونية للكثيروغغعرض ن

ببيانات أخرى البيانات بقصد غدميرهاسواء بالحذف، أو بالدمج غير الصحيح لبعضها، أو بخلطها 

غير حقيقية أو غبويبها بشكل خاطئ غفقد معه مدلولها ومعناها؛ وقد يحدث الغالعب في البيانات 

بشكل يجعلها ال غعبر عن الحقائق الغي نغجت عنها أصالً، كما أن هذا الغالعب يحدث في مراحل 

لممكن أن غكون مخغلفة من النظام حيث المدخالت أو الغشييل أو الغخزين أو المخرجات. ومن ا

غلك الغهديدات في شكل سرقة وقت أجهزة الكمبيوغر واسغخدامه في األغراض الشخصية 

والدخول غير المصرح به للنظم والشبكات وغخريب وغدمير بعض الملفات، فشل النظام وسقوط 

شبكة االغصال، منع األشخاص المخول لهم بالدخول إلى النظام، الكوارث الطبيعية مثل الحرائق 

والفيضانات أو انقطاع مصدر الطاقة، الكوارث غير الطبيعية مثل الحرائق المفغعلة وغيرها، 
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إدخال فيروسات للكمبيوغر، اإلظهار غير المرخص به للبيانات عن طريق عرضها على شاشات 

العرض أو طبعها وغوزيعها بواسطة أشخاص غير مصرح لهم بذلك، وكذلك مقاطعة غحويل 

 (2062؛ أبو موسى وخطاب،  2005بعيدة.)أبو موسى،  البيانات من أماكن

 Information Security Management (ISM)إدارة أمن المعلومات  2/2

ن إدارة أمن المعلومات هي نهج أمني مسغمر ومنظم إلدارة حماية معلومات المنظمة م

 & Zammani)مسئولة ولضمان بقاء المعلومات آمنة الغير الغعرض للخطر من قبل األطراف 

Razali, 2016) فيالباً ما يواجه أمن المعلومات بالعديد من المشاكل سواء في األجل الطويل ،

أو األجل القصير، وقد غركز معظم منظمات األعمال على منع حدوث مشاكل أمن المعلومات في 

خطة  األجل القصير دون االهغمام بمدى خطورة مشاكل األجل الطويل. لذا يجب على اإلدارة وضع

طويلة األجل لمنع حدوث أي غهديد ألمن المعلومات في األجل الطويل وغخفيض آثارها السلبية 

على المنظمة إلى أدني حد ممكن في حالة حدوثها، كما يجب عليها غحديد نوع القضايا الهامة 

غى الغي غواجه أمن المعلومات وأن غدرسها بعناية وغغفهم طبيعة المشاكل المغعلقة بكل قضية ح

غسغطيع  غجنب غلك المشاكل في المسغقبل وغقديم حلول مناسبة لها )أبو موسى وخطاب، 

2062.) 

وإلدارة أمن المعلومات مجموعة من المغييرات الداخلية الغي غعمل على نجاح برامج 

 أمن نظم المعلومات وهذه المغييرات هي:

 IS Policyسياسة أمن المعلومات  -1

مزيج من المبادئ واألنظمة والمنهجيات والغقنيات واألدوات سياسة أمن المعلومات هي 

، ويرى  (Tryfonas et al., 2001)الغي أنشئت لحماية المنظمة من الغهديات

Alnatheer  (2065 أنها وثيقة اسغراغيجية بمعني أنها غنشأ قبل القيام بأي نشاط من )

لقواعد الغي يجب وضعها واغباعها أنشطة أمن المعلومات فهي غغكون من األهداف واالغجاهات وا

من قبل الموظفين واألطراف األخري الغي غغعامل مع المنظمة، لذا يجب أن غكون هذه السياسة 

واضحة في غحديد األهداف واألدوار ومسئوليات الموظفين واألطراف األخرى ذات المصلحة، كما 

بط أمن المعلومات وأن غكون يجب أن غكون شاملة بمعنى أنها غيطي جميع جوانب مغطلبات وضوا

 مغناسقة مع سياسة المنظمة ورؤيغها. 

 Fung et)وغمثل سياسة أمن المعلومات حجر الزاوية في إدارة أمن المعلومات الجيدة

al., 2003)  كما أن هذه السياسة ليست ثابغة أي يجب أن يغم مراجعغها بانغظام على األقل ،

مرة واحدة في السنة للغأكد من أنها ذات صلة باحغىاجات الوقت الحاضر ويغم إرسالها إلى كامل 

الموظفين واألطراف األخرى ذات المصلحة مع مراعاة أنه عند قيام المنظمة بإحالل أساليب أمن 

حديثة بدالً من أساليب أمن المعلومات الغقليدية يجب المفاضلة من حيث درجة غكنولوجية 

االسغفادة ونجاح برامج أمن المعلومات بين البقاء على األساليب الغقليدية ألمن المعلومات مع 
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غكاملها مع أساليب أمن المعلومات الحديثة أم اإلحالل الغام أكثر إفادة؟ )أبوموسى وخطاب، 

2062.) 

ي لسياسة أمن المعلومات على المسغوى المؤسسي أن غعالج أساسيات هيكل إدارة وينبي

 (Alnatheer, 2015)أمن المعلومات في المنظمة، بما في ذلك: 

أدوار ومسئوليات أمن المعلومات، بيان خط األساس للضوابط األمنية وقواعد غجاوز 

خدمو المنظمة والحد األدنى من خط األساس، وقواعد السلوك الغي من المغوقع أن يغبعها مسغ

 العواقب المغرغبة على عدم االمغثال.

وفيما يلي بعض المعايير الغي ينبيي على المنظمة اغباعها من أجل غنفيذ سياسة أمن 

 فعالة:

يجب أن غكون سياسة أمن المعلومات واضحة ومفهومة من قبل جميع األطراف المعنية   .6

 Madigan et)م لمعرفة ما إذا كان يغم انغهاكها وأن يغم مغابعة هذه السياسة بانغظا

al., 2004) كما يجب وجود مبادئ غوجيهية إجرائية محددة بشكل جيد للغعامل مع ،

 .(Hone& Eloff, 2002)حوادث انغهاك السياسة 

أن غكون مالئمة للثقافة الغنظيمية، ومالئمة للنمط الذي يغسق مع أسلوب االغصال العام   .2

 .(Doherty& Fulford, 2005)في المنظمة 

اسغخدام لية بسيطة لضمان سهولة فهمها، وغحديد اليرض من السياسة ونطاق   .3

 ,.Tryfonas et al)المنظمة وشرح ماهو النشاط المقبول وما هو غير مقبول 

2001). 

ينبيي وضع سياسة أمن المعلومات على أساس االحغىاجات األمنية واألهداف الغجارية   .4

  (Mckay, 2003) .للمنظمة

 IS Proceduresإجراءات أمن المعلومات  -2

يرغبط أمن المعلومات بمجموعة من اإلجراءات المصممة لحماية المعلومات 

(Gordon& Loeb, 2006)  فاإلجراءات هي المبادئ الغوجيهية لغنفيذ العمليات واألنشطة

بمعني أنها إرشادات القائمة على أساس االحغياجات الموضحة في سياسة أمن المعلومات 

الغشييل الغي غشرح كيفية غنفيذ سياسة أمن المعلومات حيث يغم اشغقاق اإلجراءات من سياسة 

بشكل مناسب وصحيح. كما يجب أن غكون اإلجراءات واضحة  ISMاألمن وذلك لضمان غنفيذ 

يقة ومحددة في وصف الخطوات الالزمة إلنجاز العمليات واألنشطة، وينبيي اسغعراضها بطر

دورية أو عند غييرات بيئة األمن نغيجة الغطورات الغكنولوجية المسغمرة لذلك فإنه من الضروري 

وجود إدارة مسئولة عن إدارة برنامج الغييير وقادرة على رسم إجراءات وخطوات مالئمة إلدارة 

غكنولوجيا ذلك الغييير حيث إنه قبل إجراء أي غييير البد من وضع غخطيط جيد يضمن أن اقغناء ال
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 ,Singh & Gupta)الجديدة لن يؤثر سلبياً على سالمة أمن المعلومات ومدى االسغفادة منها

2014) . 

يغضح مما سبق أن إجراءات أمن المعلومات أقرب إلى المسغخدمين واألجهزة من 

ى السياسة األمنية حيث إنها غوفر الخطوات الغفصيلية للغركيب واإلعداد والغهيئة، فهي غعمل عل

 غحويل السياسات والغوجيهات إلى أرض الواقع ومن البيئة النظرية إلى بيئة غشييلية حقيقية.

 ISM Teamفريق إدارة أمن المعلومات  -3

يغكون فريق إدارة أمن المعلومات من الموظفين المشاركين في معظم أنشطة أمن 

اسعة والغعاون في غنفيذ المعلومات، حيث يجب أن يغمغع هذا الفريق بالمعرفة والمهارات الو

وأن يكون دائم الغحديث مع القضايا األمنية الحالية، كما ينبيي أن يمغلك المهارة  ISMعمليات 

 (Maarop et al., 2015)الغقنية الغي غؤهله للقيام باألعمال والمهام الجديدة 

 Coordinator Teamفريق تنسيق إدارة أمن المعلومات  -4

أمن المعلومات كحلقة وصل بين كل من اإلدارة العليا وفريق  يعمل فريق غنسيق إدارة

ISM  ومراجعي أمن المعلومات والموظفين، فهو المسئول عن غنظيم الغدريب والغوعية بالبرامج

إلى اإلدارة العليا، كما ينبيي  ISMوإدارة الموارد المالية والبشرية وغقديم غقرير عن الغقدم في 

الغنسيق مهارات الغواصل الجيدة مع اآلخرين والمعرفة الكاملة بأنشطة أن يغوافر في أفراد فريق 

ISM  حيث القدرة على الغواصل بفعالية مع جميع المسغويات في المنظمة(Zammani & 

Razali, 2016). 

 IS Audit Teamفريق مراجعة أمن المعلومات  -5

ابة، وأنه يغم فريق مراجعة أمن المعلومات هو فريق مسئول عن ضمان ضوابط الرق

غنفيذ العمليات واإلجراءات واألنشطة بشكل صحيح، فينبيي أن يغمغع هذا الفريق بمهارات 

االغصال الجيدة واإللغزام بالوقت المحدد إلنهاء عملية مراجعة أمن المعلومات، ولكي يغم نجاح 

 ISMليات برامج أمن المعلومات يجب أن يكون لدى فريق مراجعة أمن المعلومات فهم جيد لعم

حيث إن نقص المعرفة قد غؤدي إلى طرح األسئلة بطريقة خاطئة وبذلك وجود معلومات ميلوطة 

(ISACA, 2012) 

 تقييم إدارة أمن نظم المعلومات -6

 يغم غقييم إدارة أمن نظم المعلومات من خالل:

اإلدارة المسغمرة لألعمال )خطة اسغمرارية األعمال(: الشئ المهم في اسغمرارية 

ألعمال هي خطة اسغمرارية األعمال، لذلك يجب على المنظمة غحديد مغطلبات أمن المعلومات ا

ً بغحديد خطة  وجعلها جزء ال يغجزأ من خطة اسغمرارية األعمال، وأن غقوم المنظمة أيضا

العمليات واإلجراءات والموارد والمسئوليات للسيطرة على الحوادث والكوارث ولضمان 

أثناء األحداث غير المقصودة وبعدها، ينبيي غطوير هذه الخطة وغوثيقها  اسغمرارية األعمال
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 ISO/IEC)والموافقة عليها من قبل اإلدارة كما يجب اخغبارها لمراقبة فعاليغها 

27002:2013). 
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مراقبة والغأثير على القرارات الحوكمة بوجه عام هي عملية إدارة وغوجيه و

، والهدف الرئيسي لمنظمة أمن (Greene, 2014)واإلجراءات والسلوكيات الغنظيمية 

هو "إنشاء إطار إداري لبدء ومراقبة غنفيذ وغشييل أمن  ISO 27002:2013المعلومات 

 المعلومات داخل المنظمة"

 مفهوم حوكمة أمن المعلومات 2/3/1

IT Governance Institute (2001 )جيا المعلومات عرف معهد حوكمة غكنولو

حوكمة أمن المعلومات على أنها "عنصر أساسي لحوكمة الشركات يغكون من القيادة والهياكل 

الغنظيمية والعمليات المشاركة في حماية األصول المعلوماغية، ومن خاللها يمكن لمنظمات 

 مة الشركات"األعمال معالجة قضايا أمن المعلومات من منظور حوك

( أن حوكمة أمن المعلومات هي "مجموعة من 2060) Abu-Musaويرى 

المسئوليات والممارسات الغي يقوم بها مجلس اإلدارة واإلدارة الغنفيذية بهدف غوفير الغوجيه 

االسغراغيجي، وضمان غحقيق األهداف، والغأكد من إدارة مخاطر أمن المعلومات على نحو 

 من أن موارد أمن المعلومات غسغخدم بشكل فعال"مناسب، وكذلك الغحقق 

 أهداف حوكمة أمن لمعلومات 2/3/2

  إرساء ودعم أمن غكنولوجيا المعلومات لضمان أن أهداف األعمال ومغطلبات أصحاب

 المصلحة لحماية المعلومات يغم الوفاء بها باسغمرار.

  المعلومات.إنشاء بيئة رقابية مالئمة للحفاظ على سرية وغكامل وغوافر 

  دعم العمليات والنظم الخاصة بها، وأيضاً حماية المعلومات من مخغلف المخاطر الغي يمكن

 .(Abu-Musa, 2010)أن غواجهها 

وغحقق حوكمة أمن المعلومات العديد من المنافع لمنظمات األعمال الغي غقوم بغطبيقها، 

 (Whitman and Mattord, 2013)ومن أهم غلك المنافع مايلي: 

 .ارغفاع قيمة أسهم منظمات األعمال الغي غطبق ممارسات الحوكمة 

 .غعزيز غخصيص الموارد األمنية المحدودة 

  إدارة المخاطر بكفاءة وفعالية، وغحسين العمليات وكذلك االسغجابة السريعة للحوادث

 المغعلقة بأمن المعلومات.

 .وضع سياسة فعالة ألمن المعلومات، وااللغزام بغلك السياسة 
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  غخفيض حالة عدم الغأكد من خالل غحديد المخاطر المغعلقة بأمن المعلومات والعمل على

 غخفيضها إلى مسغويات مقبولة.

  غوفير مسغوى من الغأكيد على أن اغخاذ القرارات الحاسمة والهامة ال غسغند على

 معلومات غير صحيحة ومضللة.

 علوماتالفرق بين حوكمة أمن المعلومات وإدارة أمن الم 2/4

ال ينبيي الخلط بين حوكمة أمن المعلومات وإدارة أمن المعلومات فحوكمة أمن 

هي النظام الذي غقوم المنظمة من خالله بغوجيه ومراقبة أمن  (ISO 38500)المعلومات 

 المعلومات.

 National Institute ofويصف المعهد الوطني للمعايير والغكنولوجيا 

Standards and Technology (NIST) (2001 إدارة أمن المعلومات بأنها عملية )

إنشاء وصيانة إطار لغوفير ضمان أن اسغراغيجيات أمن المعلومات غغماشى مع أهداف األعمال 

وغدعمها، وغغماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها من خالل االلغزام بالسياسات والضوابط 

 ي محاولة إلدارة المخاطر.الداخلية، وغوفير إسناد المسئولية، كل ذلك ف

كما أن إدارة أمن المعلومات غهغم باغخاذ قرارات للغخفيف من المخاطر؛ أما الحوكمة 

فهي غحدد من هو المخول باغخاذ القرارات، وغحدد الحوكمة إطار المساءلة وغوفر الرقابة لكفالة 

ضوابط للغخفيف من حدة الغخفيف من حدة المخاطر على نحو كاٍف، في حين غكفل اإلدارة غنفيذ ال

المخاطر، وغوصي اإلدارة باسغراغيجيات أمنية، أما الحوكمة غضمن مواءمة االسغراغيجيات 

 األمنية مع أهداف األعمال واغساقها مع األنظمة.

من خالل ت وإدارة أمن المعلومات بين حوكمة أمن المعلوما الفرقويمكن غوضيح 

 :الجدول الغالي

 

 كمة أمن المعلومات وإدارة أمن المعلومات (: الفرق بين حو6)جدول 

 

 إدارة أمن المعلومات حوكمة أمن المعلومات

 القيام باألمور بشكل صحيح تعني القيام بالشئ الصحيح

 التنفيذ الرقابه

 أذن باتخاذ القرار يأذن بحقوق القرار

 فرض السياسات سن السياسات

 المسئولية المساءله

 تخطيط المشاريع التخطيط االستراتيجي

 استخدام الموارد تخصيص الموارد

 (Allen, 2007)المصدر 
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يغضح مما سبق أن اليرض الرئيسي من أي حوكمة داخل المنظمة هو مساءلة اإلدارة 

أمام أصحاب المصلحة؛ ولذلك يجب أن يكون اليرض من حوكمة أمن المعلومات هو مساءلة 

ة في المنظمة والوصول بالمخاطر واالنغهاكات اإلدارة عن حماية أصول المعلومات المغاح

المرغبطة بأمن المعلومات إلى أدني حد ممكن ، فالحوكمة سواء كانت مالية أو غجارية أو قانونية 

 أو أمن المعلومات غدور حول جعل الناس يفعلون الشيء الصحيح في الوقت المناسب.
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ون لدى المنظمة بعض سياسات األمان والغركيز فقط يرى البعض أنه ال يكفي أن يك

على غأمين الشبكة الخاصة بها، حيث إنه لدمج األمان في العمليات الغجارية، غحغاج المنظمة إلى 

برنامج قوي ألمن المعلومات يقوم بغعيين المحركات الغجارية ومغطلباغها القانونية والغنظيمية 

لذلك من الضروري معرفة ما ، (Vizcayno, 2012) اوالمخاطر والغهديدات الغي غغعرض له

 يلي:

 مفهوم ومكونات برنامج أمن المعلومات 2/5/6

معظم المنظمات قد ال يكون لديها فهم واضح فيما يخغص ببرنامج أمن المعلومات 

وأهدافه وكيفية بنائه، لذلك يجب النظر إلى أفضل الممارسات في هذه الصناعة للحصول على 

بعض الغوجيه، فالمبدأ الغوجيهي األكثر اسغخداماً في جميع أنحاء العالم لبناء برامج األمن هو 

ISO 27001:2005( الذي غم اشغقاقه من المعيار البريطاني القياسي ،BS 7799 وهو ،)

معيار معغرف به دولياً إلدارة أمن المعلومات يوفر غوصيات مفاهيمية رفيعة المسغوى بشأن أمن 

 المنظمة؛ ويغألف هذا المعيار من جزأين هما:

  غحغية شاملة ألمن الجزء األول: هو دليل غنفيذ مع مبادئ غوجيهية حول كيفية بناء بنية

 المعلومات. 

  الجزء الثاني: هو دليل لمراجعة الحسابات يسغند إلى المغطلبات الغي يجب غلبيغها لكي

، ويغم غقسيم المسغند إلى ISO 27001:2005غعغبر المنظمة مغوافقة مع المعيار 

 ,Vizcayno)( الغي يجب أن يغضمنها برنامج األمن: )6المكونات الغالية )شكل 

2012  
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organization وهي بمثابة خريطة ألهداف العمل ودعم اإلدارة واألهداف :

 والمسئوليات األمنية.

: وهو إنشاء وصيانة هيكل أمني Organizational securityاألمن الغنظيمي  .2

وضابط األمن، وغحديد المسئوليات األمنية، غنظيمي من خالل اسغخدام منغدى األمن، 

 وعملية الغرخيص، واالسغعانة بمصادر خارجية، والمراجعة المسغقلة.
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 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 660) 

: حيث Assest classification and controlغصنيف األصول ومراقبغها  .3

غطوير بنية غحغية أمنية لحماية األصول الغنظيمية من خالل إجراءات المساءلة والجرد 

 والغصنيف.

: وهو الحد من المخاطر Human Resources securityالموارد البشرية  أمن .4

الكامنة في الغفاعل البشري من خالل فحص الموظفين، وغحديد األدوار والمسئوليات، 

 وغدريب الموظفين بشكل صحيح وغوثيق غداعيات عدم غلبية الغوقعات.

: وهو Physical and environmental securityاألمن المادي والبيئي  .5

حماية أصول المنظمة عن طريق اخغيار موقع المنظمة بشكل صحيح، وإقامة وصيانة 

 المحيط األمني، وغنفيذ مراقبة الدخول وحماية المعدات.

: حيث الغحكم في الوصول إلى األصول Access controlالغحكم في الوصول  .1

 مراقبة.اسغناًدا إلى مغطلبات العمل وإدارة الهوية وأساليب المصادقة وال

 

 ( مكونات برنامج أمن المعلومات. 6شكل رقم )
 )المصدر: من إعداد الباحثون(   

 Communications and operationsإدارة االغصاالت والعمليات  .1

management ،وذلك من خالل غنفيذ أمن العمليات حيث اإلجراءات الغشييلية :

مكونات 
برنامج أمن 
 المعلومات

سياسة 
 األمن

األمن 
 التنظيمي

تصنيف 
األصول 
 ومراقبتها

أمن 
الموارد 
 البشرية

األمن 
المادي 
إدارة  والبيئي

االتصال 
 والعمليات

التحكم في 
 الوصول

تطوير 
النظام 
 وصيانته

إدارة 
استمرارية 

 األعمال

 االمتثال
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 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 661) 

والفصل بين الواجبات، وغخطيط القدرات، ومراقبة الغييير السليم، والغعامل مع الحوادث، 

 وإدارة الشبكات، والغعامل مع وسائل اإلعالم.

: حيث System development and maintenanceالنظام وصيانغه غطوير .0

 غنفيذ األمن في جميع مراحل عمر النظام من خالل الغطوير والغنفيذ والصيانة والغخلص.

: مكافحة Business continuity managementإدارة اسغمرارية األعمال  .1

 غعطيل العمليات العادية باسغخدام غخطيط االسغمرارية واالخغبار.

: االمغثال للمغطلبات الغنظيمية والغعاقدية والقانونية باسغخدام Complianceاالمغثال  .60

 الضوابط الغقنية، ومراجعة حسابات النظام والوعي القانوني.

  أهداف برامج أمن المعلومات 2/5/2

غوجد عدة أهداف رئيسية وفرعية لبرامج أمن المعلومات، ولكن غغمثل األهداف 

 ( في:2الرئيسية في جميع برامج األمن )شكل 

  Confidentiallyسرية المعلومات )خصوصية المعلومات(  -

سرية المعلومات هي إخفاء المعلومات أو الموارد بمعنى حماية المعلومات من عدم 

 .(White, 2011)مخول له باالطالع عليها اطالع أي شخص غير 

 Integrity of Informationتكاملية المعلومات )سالمة المحتوى(  -

غكاملية المعلومات غعني ضمان سالمة محغوى المعلومات وضمان عدم غيييرها أو 

 غدميرها من قبل جهات غير مخولة.

 

 

أهداف برامج أمن 

 المعلومات

سرية 

 المعلومات

تاحة إ

 المعلومات

تكاملية 

 المعلومات
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 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 620) 

 Availability of Informationإتاحة المعلومات )القدرة على الوصول(  -

 إغاحة المعلومات غعني الغأكد من اسغمرار عمل نظام المعلومات، واسغمرار القدرة على

الغفاعل مع المعلومات وغقديم الخدمة لمسغخدم المعلومات وغوافرها عند الحاجة إليها، والغأكد 

 من أن مسغخدمي غلك المعلومات لن يغعرضوا إلى منع اسغخدامهم لها بطريقة غير مشروعة.

 

الدراسات السابقة -3  

 استقراء الدراسات السابقة 3/1

 COBIT, ISOة باخغبار الغوافق بين االسغخدام المغكامل لكل من ال قامت هذه الدراس

 كآليات إلدارة أمن المعلومات. 17799

 ومن أهم النغائج الغي غوصلت إليها هذه الدراسة ما يلي:

 Information Systems Audit andقامت جمعية ضبط وغدقيق المعلومات 

Control Association (ISACA)  بوضع نموذج كمنهج رئيسى إلدارة أمن المعلومات

وأظهر النموذج عد مجاالت رئيسية إذا اغبعغها المنظمة سوف غصل إلى عدة عوامل غؤدي إلى 

 نجاح برامج أمن المعلومات وهذه المجاالت غغمثل في:

 

 

 

 

ومن أهم النغائج الغي غوصلت إليها هذه الدراسة ضرورة قيام منظمات األعمال بغطبيق 

 غلك المجاالت حغى غصل إلى عدة عوامل غساعد في غفعيل ونجاح برامج أمن المعلومات.

 



 دراسة أثر إدارة أمن المعلومات على نجاح برنامج أمن نظم المعلومات المحاسبية

 

 
 
 

 

 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 626) 

المحاسبية المسغخدمة في القطاع الصناعي غناولت هذه الدراسة أشكال نظم المعلومات 

األردني ودرجة حوسبغها، كما غناولت أهم المخاطر الغي غهدد أمن نظم المعلومات المحاسبية 

اإللكغرونية في شركات القطاع الصناعي األردني؛ وأثر العالقة بين العوامل الديموغرافية 

رجة إدراكهم ألهمية مخاطر أمن نظم للقائمين على نظم المعلومات المحاسبية اإللكغرونية ود

ً بدراسة العالقة بين األنشطة الغي  المعلومات المحاسبية اإللكغرونية، وقامت هذه الدراسة أيضا

غزاولها منظمات األعمال الصناعية األردنية والمخاطر الغي غهدد أمن نطم المعلومات المحاسبية 

قائمين على نظم المعلومات المحاسبية اإللكغرونية وأيضاً أثر العالقة بين العوامل الديموغرافية لل

 ودرجة  إدراكهم لعدد مرات غكرار مخاطر أمن نظم المعلومات المحاسبية اإللكغرونية.

 ومن أهم النغائج الغي غوصلت إليها هذه الدراسة ما يلي:

 

 

 دار وسرقة وقت الحاسب اآللي من قبل الموظفين.إه -أ

 غعرض أجهزة الحاسب اآللي لإلصابة بالفيروسات والبرامج الخبيثة. -ب

 اإلدخال الخاطئ غير المغعمد من قبل الموظفين. -ج

 اشغراك الموظفين بكلمة مرور واحدة. -د

 الغأخير غير المغعمد إلدخال بعض البيانات والمسغندات. -هـ
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 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 622) 

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في خصائص وأهمية غطبيق حوكمة أمن نظم المعلومات، 

وأيضاً غقييم الوضع الحالي والمالمح الرئيسية لحوكمة أمن نظم المعلومات في منظمات األعمال 

 السعودية.

 ومن أهم النغائج الغي غوصلت إليها هذه الدراسة ما يلي:

 

 

 

غناولت الدراسة معرفة الغهديدات المحغملة لنظم المعلومات المحاسبية اإللكغرونية 

ً كيفية الغيلب على هذه الغحديات في اقغصاديات  والمسغخدمة في مجال األعمال الغجارية وأيضا

 الدول النامية.

 ذه الدراسة ما يلي:ومن أهم النغائج الغي غوصلت إليها ه
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 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 623) 

غهدف هذه الدراسة إلى غوضيح الدور الذي غقوم به حوكمة أمن المعلومات في الحد من 

المخاطر الغي غغعرض لها نظم المعلومات المحاسبية اإللكغرونية من خالل المعايير الدولية 

لحوكمة أمن المعلومات حيث الغعرف على نوعية المخاطر الغي غغعرض لها هذه النظم، وأسباب 

ً الغعرف على ماهية حوكمة أمن المعلومات والغحقق من مدى غعرضها للمخا طر، وأيضا

اسغخدامها في بيئة األعمال المصرية، وغحديد المعايير المسغخدمة عند غطبيق حوكمة أمن 

 المعلومات.

 ومن أهم النغائج الغي غوصلت إليها هذه الدراسة ما يلي:

 

 

وأوصت هذه الدراسة بضرورة وجود نشرات إرشادية لغوعية منظمات األعمال 

المصرية عن دور وأهمية حوكمة أمن المعلومات من خالل قيام وزارة االسغثمار بإصدار دليل 

لقواعد ومبادئ ومعايير حوكمة أمن المعلومات بحيث يكون من مرفقات دليل قواعد ومبادئ 

ة العامة للرقابة المالية بإلزام منظمات األعمال بغطبيق ما ورد به حوكمة الشركات، وقيام الهيئ

 من قواعد ومعايير.

غهدف هذه الدراسة إلى غخفيف الغهديدات األمنية ونقاط الضعف الغي غعصف بالعديد من 

معلومات من المؤلفات المنظمات من خالل وضع مجموعة من العوامل الرئيسية إلدارة أمن ال

الموجودة أوالً ومن ثم غأكيد العوامل واكغشاف عوامل أخرى ذات صلة من منظور الممارسين 

، ومن هذه العوامل: )الموظفين، األطراف الخارجية ذات المصلحة، غخطيط الموارد، والمخغصين

غطوير الكفاءات مخاطر، السياسات واإلجراءات، فريق غنسيق ومراجعة أمن المعلومات، إدارة ال

 (والغوعية

 ومن أهم النغائج الغي غوصلت إليها هذه الدراسة ما يلي:

الغي غعمل على نجاح إدارة أمن المعلومات، أثبت الدراسة صحة العديد من العوامل 

وأوضحت أيضاً وجود فهم عاٍل لدى الممارسين لهذه العوامل. وأوصت الممارسين بغنفيذ هذه 

المعلومات من خالل الغركيز على العمليات الغي غحغاج إلى غنفيذ والوثائق العوامل في إدارة أمن 

 االسغراغيجية والغقنية للمنظمة.
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 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 624) 

 تحليل الدراسات السابقة 3/2

أمن المعلومات من خالل معايير دولية مقبولة قبوالً عاماً، ويغم غحديث  غطبق حوكمة

 غلك المعايير بصفة دورية للغوافق مع الغطورات البيئية الغكنولوجية الحديثة.

ضرورة قيام منظمات األعمال بغطبيق مجاالت حوكمة أمن المعلومات وإدارة أمن 

إلى عدة عوامل غساعد في غفعيل  المنظمة غصل المعلومات باإلضافة إلي غطوير برامج األمن حغى

 ونجاح برامج أمن المعلومات.

 أوجه االختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية 3/3

  امج أمن نأمن المعلومات ودورها في نجاح بر إلدارةعلى الرغم من األهمية المغزايدة

حثي الكافي في البيئة العربية نظم المعلومات المحاسبية، إال أنها لم غلق االهغمام الب

 إلى غناوله بالبحث والدراسة. الباحثونوهذا ما دعا 

  الدراسات السابقة غم إجراؤها في عدد من الدول العربية واألجنبية، وال شك أن بيئة

 األعمال المصرية غخغلف عن غيرها من الدول العربية واألجنبية.

الدراسة الميدانية -4  

إدارة أمن قامت أيضاً بقياس مدى غأثير من الغأصيل النظري  البحث اسغكماالً لما غناوله

وذلك من خالل غحليل واسغقراء  نجاح برنامج أمن نظم المعلومات المحاسبية, علىالمعلومات 

 آراء المخغصين بهذا المجال وذلك كما يلي:

 هدف الدراسة الميدانية 4/1

يغمثل الهدف الرئيسي من الدراسة الميدانية في اخغبار فروض الدراسة وذلك من خالل 

امج أمن نغأثير إدارة أمن المعلومات على نجاح برالغعرف على آراء فئات عينة الدراسة حول 

 نظم المعلومات المحاسبية.

 فروض الدراسة الميدانية 4/2

ً للهدف م في  البحثض فرنها يمكن صياغة في ضوء طبيعة مشكلة الدراسة وغحقيقا

 صورة الفرض البديل وذلك كما يلي:

 يغمثل الفرض الرئيسي للبحث في:

في منظمات  ج أمن نظم المعلومات المحاسبيةامن"تؤثر إدارة أمن المعلومات على نجاح بر

 األعمال المصرية"

 ويندرج غحت هذا الفرض الفروض الفرعية الغالية:

 ر الغنفيذ المسغمر للسياسات المغعلقة بأمن المعلومات إيجاباً : "يؤثالفرض الفرعي األول

 امج أمن نظم المعلومات المحاسبية".نعلى نجاح بر
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 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 625) 

 :يؤثر وجود إجراءات لغنفيذ عمليات وأنشطة سياسات أمن  الفرض الفرعي الثاني"

 امج أمن نظم المعلومات المحاسبية".نالمعلومات إيجاباً على نجاح بر

 يؤثر وجود فريق مغخصص في إدارة أمن المعلومات إيجاباً  ثالث:الفرض الفرعي ال"

 امج أمن نظم المعلومات المحاسبية".نعلى نجاح بر

  :يؤثر وجود فريق غنسيق إلدارة أمن المعلومات حيث الغواصل الفرض الفرعي الرابع"

ت امج أمن نظم المعلومانبفعالية مع جميع المسغويات بالمنظمة إيجاباً على نجاح بر

 المحاسبية".

 :يؤثر وجود فريق مسئول عن ضمان ضوابط الرقابة إيجاباً  الفرض الفرعي الخامس "

 امج أمن نظم المعلومات المحاسبية".نعلى نجاح بر

 :يؤثر الغقييم الجيد إلدارة أمن نظم المعلومات إيجاباً على  الفرض الفرعي السادس"

 امج أمن نظم المعلومات المحاسبية".ننجاح بر

 أداة البحث 4/3

( والغي غم غصميمها خصيصاً 6اعغمد الباحثون على اسغمارة االسغقصاء )ملحق 

 .لغجميع البيانات الالزمة الخغبار فروض البحث

 وسيلة البحث 4/4

 اعغمد الباحثون على االخغبارات اإلحصائية للغحقق من معنوية فروض البحث وهي:

 ئيسية لالسغقصاء حول أسئلة االسغقصاء، النسب المئوية لغكرار إجابات األطراف الر

للبيانات الغي  Descriptive Analysisوذلك من خالل إجراء الغحليالت الوصفية  

 غم غجميعها للغعرف على الخصائص األساسية لعينة البحث ومغييراغه.

  إجراء بعض االخغبارات المعلمية مثل: مثل اخغبارT  لعينة واحدة، اخغبار غحليل الغباين

ANOVA وخغبار ،Chi-Square وذلك الخغبار فروض البحث والغعرف على ،

الفروق الجوهرية بين الوظائف المخغلفة فيما يغعلق بإدراكها لغأثير إدارة أمن المعلومات 

 على نجاح برنامج أمن نظم المعلومات المحاسبية.

 مجغمع وعينة الدراسة الميدانية 4/5

ومات على نجاح برنامج أمن نظم المعلومات غناول البحث غأثير إدارة أمن المعل

المحاسبية في بيئة األعمال المصرية فقط، ولقد غم اخغيار عينة البحث من شركات االغصاالت 

المصرية فقط دون الغطرق إلي أي شركات أخرى أو قطاعات أخرى من الشركات، حيث غم اخغبار 

)القرية الذكية، رمسيس،  فقط فروع WEعينة البحث على الشركة المصرية لالغصاالت 

األسكندرية، كفر الشيخ، دسوق( نظرا لعدم غجاوب كل من شركة فودافون وشركة أورانج في 

 .2020غقديم المساعدة واإلجابة على االسغبيان، كما غم غجميع بيانات الدراسة الميدانية في عام 
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 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 621) 

في سبيل غحقيق الهدف من البحث غم االعغماد على أسلوب العينة العشوائية الطبقية في 

( فرد، وقام الباحثون  بغوزيع عدد من قوائم 620اخغيار عينة الدراسة والمكونة من )

والمغمثلة في )فرع  WEاالسغقصاء على مفردات العينة والغي شملت خمس فروع من شركة 

WE  رمسيس, فرع كفر الشيخ, فرع دسوق, فرع اسكندرية(، والجدول القرية الذكية, فرع

 الغالي يوضح عدد اسغمارات االسغقصاء المرسلة والمسغلمة والخاضعة للغحليل اإلحصائي.

 : فئات عينة الدراسة وحجم اسغمارات االسغقصاء المرسلة والمسغلمة والخاضعة للغحليل اإلحصائي(2)جدول 

بنود 

 العينة

االستمارا

ت 

 المرسلة

االستمارا

ت 

 المستلمة

نسبة 

االستمارات 

المستلمة إلي 

 المرسلة

االستمارا

ت 

 المستبعدة

االستمارا

ت 

 الصحيحة

االستمارات الخاضعة 

 للتحليل اإلحصائي

 النسبة العدد

 WEفرع 

 القرية الذكية

63 66 7,19% 6 63 63 52% 

 %93 95 95 5 %2,77 91 93 فرع رمسيس

فرع كفر 

 الشيخ

67 63 7,11% 5 61 61 5786% 

 %92 97 97 9 %1,73 91 55 فرع دسوق

فرع 

 اسكندرية

51 57 3,13% 5 53 53 5987% 

 %933 953 953 93 5,15 963 919 االجمالي

 المصدر: نغائج الغحليل اإلحصائي

 خصائص عينة الدراسة 4/5

بالنسبة للخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة فقد غم اسغخراج الغكرارات والنسب 

 المئوية وذلك بهدف الغعرف على خصائص أفراد عينة الدراسة وذلك كاآلغي: 

 أوالً: بالنسبة للمسمى الوظيفي

ً للمسمى  غم اسغخراج الغكرارات والنسب المئوية لغوزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

 (: 3)وذلك كما هو موضح بجدول الوظيفي 

 (3)جدول 
 الغكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص عينة الدراسة حسب مغيير المسمى الوظيفية

 الفئات

 محاسب مالي
 مراجع 

 داخلي

محاسب 

 تكاليف
 مراقب عام

مراجع لنظم 

المعلومات 

 االلكترونية

 رئيس قسم
 

 مدير عام
 إجمالي

العدد
 

%
سبة 

الن
 

العدد
سبة  

الن
%

 

العدد
سبة 

الن
 

%
 

العدد
سبة 

الن
 

%
 

العدد
سبة 

الن
 

%
 

العدد
سبة 

الن
 

%
 

العدد
سبة 

الن
 

%
 

العدد
 

%
سبة 

الن
 

 111 121 3,3 4 5,37 45 11 12 5,7 9 2,4 5 11 12 5,27 33 إجمالي
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 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 621) 

عينة من الجدول السابق والذى يمثل الغكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص أفراد 

% من حجم عينة الدراسة 5,21مفردة بنسبة  33الدراسة وفقا للمسمى الوظيفي فنجد أن 

% من حجم عينة الدراسة 60مفردة بنسبة  62يعملون محاسبون ماليون, في حين نجد أن 

من حجم عينة الدراسة يعملون  %2,4مفردات بنسبة  5يعملون كمراجع داخلي, كما نجد أن 

% من حجم عينة الدراسة يعملون مراقب 5,1مفردات بنسبة 1محاسبين غكاليف, وأيضا نجد أن 

% من حجم عينة الدراسة يعملون في وظيفة مراجع 60مفردة بنسبة  62عام, في حين نجد أن 

عينة الدراسة  % من حجم5,31مفردة بنسبة  45لنظم المعلومات اإللكغرونية , كما نجد أن 

% من حجم عينة الدراسة يعملون 3,3مفردات  بنسبة  4يعملون كرؤساء أقسام, وأخيراً نجد أن 

 كمدير عام, وهذا يدل على أن عينة الدراسة لديها اإللمام الكافي بموضوع الدراسة.

 الخبرةثانياً: بالنسبة لسنوات 

نة الدراسة وفقاً لسنوات الخبرة غم اسغخراج الغكرارات والنسب المئوية لغوزيع أفراد عي

 (:  4)وذلك كما هو موضح بجدول 

 الغكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة

أقل من 

 سنة

من سنة 

إلي أقل 

من 

 سنوات5

 5من 

سنوات 

إلي أقل 

من 

 سنوات11

من 

سنوات 11

إلي أقل 

من 

 سنة15

 15من 

سنة إلي 

أقل من 

 سنة21

سنة 21من 

 فاكثر
 إجمالي

دد
لع

ا
ة  
سب

لن
ا

%
دد 

لع
ا

ة  
سب

لن
ا

%
دد 

لع
ا

ة  
سب

لن
ا

%
دد 

لع
ا

ة  
سب

لن
ا

%
دد 

لع
ا

ة  
سب

لن
ا

%
دد 

لع
ا

ة  
سب

لن
ا

%
دد 

لع
ا

ة  
سب

لن
ا

%
 

2 7,1 13 0,11 16 3,13 32 7,26 36 31 21 5,17 121 111 

  المصدر: نغائج الغحليل اإلحصائي

من الجدول السابق والذى يمثل الغكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص أفراد عينة 

% من حجم عينة الدراسة لديهم 1,6مفردة بنسبة  2الدراسة وفقاً لسنوات الخبرة  فنجد أن 

نة الدراسة لديهم % من حجم عي0,60مفردة بنسبة  63خبرة أقل من سنة, في حين نجد أن 

عينة  % من حجم3,63مفردة بنسبة  61سنوات, كما نجد أن  5خبرة من سنة إلى أقل من 

مفردة  بنسبة  32سنوات, وأيضا نجد أن  60سنوات إلى أقل من  5الدراسة لديهم خبرة من 

سنة,  بينما نجد أن  65سنوات إلى أقل من  60% من حجم عينة الدراسة لديهم خبرة من 1,21

سنة,  20سنة إلى أقل من 65% من حجم عينة الدراسة لديهم خبرة من 30مفردة بنسبة  31

سنة  20% من حجم عينة الدراسة لديهم خبرة من 5,61مفردة  بنسبة  26أخيراً نجد أن 

فأكثر, وهذا ينعكس بدوره على قدره أفراد العينة على فهم أسئلة االسغقصاء واإلجابة عليها 

 بدقة.
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 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 620) 

 بالنسبة للنظام المحاسبي في المنظمةثالثاً: 

غم اسغخراج الغكرارات والنسب المئوية لغوزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للنظام 

 (:   5)المحاسبي للمنظمة, وذلك كما هو موضح بجدول 

 

 (2جدول )

 التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص عينة الدراسة حسب النظام المحاسبي للمنظمة 

يستخدم يدوي ال 
 الحاسبات اآللية

خليط من العمل اليدوي 
 والتشغيل االلكتروني بالكمبيوتر

يعتمد بدرجة كبيرة علي 
 الكمبيوتر

 إجمالي

النسبة  العدد النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد

% 

1 0,1 43 0,35 76 3,63 12

1 

11

1 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي   

السابق والذى يمثل الغكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص أفراد عينة من الجدول 

ً للنظام المحاسبي للمؤسسة, فنجد أن مفردة واحدة بنسبة  % من حجم عينة 0,0الدراسة وفقا

مفردة بنسبة  43الدراسة يعملون بشكل يدوي ال يسغخدم الحاسبات اآللية, في حين نجد أن 

لهم كخليط من العمل اليدوي والغشييل اإللكغروني % من حجم عينة الدراسة عم0,35

% من حجم عينة الدراسة يعغمد عملهم بدرجة 3,13مفردات بنسبة  11بالكمبيوغر, كما نجد أن 

كبيرة على الكمبيوغر, وهذا يدل أيضاً على أن العينة الغي غم إجراء الدراسة عليها يغوقع أن يكون 

 راسة.لديها المعرفة المطلوبة عن موضوع الد

غم االعغماد في غصميم قائمة االسغقصاء على مقياس ليكرت الخماسي وذلك لقياس 

 (:1)إجابات أفراد العينة وذلك كما هو موضح في جدول 

 ( 1جدول )
 الغصنيف وفقا لمقياس ليكرت

 غير موافق تماما غير موافق محايد موافق موافق تماما التصنيف

 1 2 3 4 5 الدرجة

 

 ثبات وصدق المقاييس المستخدمة في الدراسةاختبار  4/6

 يمكن اخغبار ثبات وصدق المقاييس المسغخدمة في الدراسة وذلك كما يلي:

 التحقق من مستوى الثبات في المقاييس 4/6/1

" لقياس مدى الثبات Cronbach's Alphaغم اسغخدام معامل "ألفا كرونباخ" " 

  في المقياس وذلك كما يلي:
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 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 621) 

غقييم ثبات المقياس الخاص بغحديد غأثير إدارة أمن المعلومات على نجاح برنامج أمن   :  (1جدول)
 لمحاسبيةنظم المعلومات ا

 عدد المقاييس

Correlated 

item_ total 

correlation 

معامل الفا 

كرونباخ )مقياس 

 الثبات(

عدد العبارات 

 المحذوفة

معامل الفا كرونباخ 

 بعد الحذف

X11 453,1  

 

 706,1 

 

 

__ 

 

 

706,1 
X12 574,1 

X13 516,1 

X14 617,1 

X15 615,1 

X16 463,1 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي          

إجمالي أعلى  من الجدول السابق نجد أن جميع عبارات هذا المقياس ذات معامل إرغباط

(  وهو معامل ثبات مرغفع 101,0% باإلضافة إلى أن معامل الفا لهذا المقياس يبلغ )30من 

 وبالغالي نجد هذا المقياس يغمغع بدرجة عالية من الثبات.

 التحقق من مستوى الصدق في استمارة االستقصاء 4/6/2

لصدق الذاغي, ويمكن قياس الصدق في المقياس بعدة أنواع, هي صدق المحغوي, وا

 وصدق االغساق الداخلي, وذلك كما هو موضح في اآلغي:  

 أوالً : صدق المحتوى

غم عرض األداة على الخبراء في مجال الغخصص, ويطلب منهم الحكم علي مدى 

 صالحية فقراغه في قياس الشيء المراد قياسه.

 ثانيا: الصدق الذاتي 

إيجاد الجذر الغربيعي لمعامل الثبات غم حساب الصدق الذاغي لألبعاد وذلك عن طريق 

 كما يلي:  

 (0جدول )

 نغائج الصدق الذاغي لمقاييس الدراسة                   

 البعد

معامل الفا 

كرونباخ )مقياس 

 الثبات(

الصدق 

 الذاتي

نجررراح  ىداره أمرررن المعلومرررات علرررإأثرررر 

 برنامج أمن نظم المعلومات المحاسبية

706,1 007,1 

 المصدر : نتائج التحليل اإلحصائي          
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 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 630) 

( السابق نجد أن جميع البعد غغمغع بدرجة صدق مرغفعة وهذا يؤكد على 0من جدول )

 أن االسغقصاء غغمغع بدرجة عالية من الصدق.

 ثالثاً: صدق االتساق الداخلي

يمكن قياس صدق األداة المسغخدمة وذلك بقياس قوة االرغباط بين درجة المجال 

 (:1المسغخدم ودرجات أسئلة المقياس الكلية وذلك كما هو موضح في الجدول )

 (1جدول )

 نتائج معامل االرتباط بين درجة المجال والدرجة الكلية لالستقصاء

 المتوسط العام لالستقصاء البعد

تأثير إدارة أمن المعلومات على نجاح برنامج أمن 

 نظم المعلومات المحاسبية.
157,** 
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ً وبذلك  كون يمن الجدول السابق نجد أن معامل االرغباط السابق مقبول ودال إحصائيا

من ثبات وصدق اسغمارة االسغقصاء وبذلك أصبح االسغقصاء صالح للغطبيق  واقد غأكد ونالباحث

 على عينة الدراسة.

 سةاألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدرا 4/7

على اخغبار كولمجروف سمرنوف  لمعرفة مدى غبعية بيانات الدراسة اعغمد الباحثون 

 (:60للغوزيع الطبيعي وذلك كما هو موضح بالجدول )

 (60) جدول
 غوزيع البيانات طبيعية( الخغبار S- Kنغائج اخغبار)  

 أبعاد الدراسة

احصاء 

 االختبار

Kolmogorov_ 

Smirnov 

مستوى الداللة 

 اإلحصائي

Asymp Sig 

 القرار

تأثير إداره أمن المعلومات علي نجاح بررامج أمرن نظرم 

 طبيعي 319,3 515,9 المعلومات المحاسبية

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي  

أكبر من  لهذا البعد( Sigجدول السابق نجد أن مسغوى الداللة اإلحصائية )المن 

مسحوبة  له( وبالغالي غم قبول الفرض العدمي بأن البيانات الخاصة 0.05α=مسغوى المعنوية )

من مجغمع يغبع الغوزيع الطبيعي وبالغالي غم االعغماد على األساليب اإلحصائية الخاصة 

 وهي:باالخغبارات المعلمية 

 أوالً: عمل تحليل وصفى لكل فقرة من فقرات االستقصاء
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 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 636) 

 لعينة واحدة Tثانياً: اختبار 

 One – Way ANOVAأسلوب تحليل التباين أحادي االتجاه  ثالثاً:

 اختبار فروض الدراسة ونتائج التحليل اإلحصائي 4/0

 نتائج اختبارات التحليل اإلحصائي  4/0/1

للدراسة على أنه: "غؤثر إدارة أمن المعلومات على نجاح  الرئيسيينص الفرض  

 ". في بيئة األعمال المصرية امج أمن نظم المعلومات المحاسبيةنبر

 ويندرج غحت هذا الفرض الفروض الفرعية الغالية:

  ًالفرض الفرعي األول: "يؤثر الغنفيذ المسغمر للسياسات المغعلقة بأمن المعلومات إيجابا

 امج أمن نظم المعلومات المحاسبية".نعلى نجاح بر

  وأنشطة سياسات أمن الفرض الفرعي الثاني: "يؤثر وجود إجراءات لغنفيذ عمليات

 امج أمن نظم المعلومات المحاسبية".نالمعلومات إيجاباً على نجاح بر

  ًالفرض الفرعي الثالث: "يؤثر وجود فريق مغخصص في إدارة أمن المعلومات إيجابا

 امج أمن نظم المعلومات المحاسبية" .نعلى نجاح بر

 المعلومات حيث الغواصل  الفرض الفرعي الرابع: "يؤثر وجود فريق غنسيق إلدارة أمن

امج أمن نظم المعلومات نبفعالية مع جميع المسغويات بالمنظمة إيجاباً علي نجاح بر

 المحاسبية".

  ًالفرض الفرعي الخامس: "يؤثر وجود فريق مسئول عن ضمان ضوابط الرقابة إيجابا

 امج أمن نظم المعلومات المحاسبية".نعلي نجاح بر

 ر الغقييم الجيد إلدارة أمن نظم المعلومات إيجاباً علي الفرض الفرعي السادس: "يؤث

 امج أمن نظم المعلومات المحاسبية".ننجاح بر

يغم اخغبار ذلك الفرض بفروضه الفرعية من خالل قياس اسغجابات عينة الدراسة على 

األسئلة الخاصة بهذا الجزء في اسغمارة االسغقصاء وذلك من خالل عمل دراسة اسغكشافية 

 ات باإلضافة الى االخغبارات الخاصة بالفروض وذلك على النحو الغالي:  للبيان

أوالً: نغائج الغكرارات والنسب المئوية  والوسط الحسابي واإلنحراف المعياري المغعلقة 

بمدى غأثير إدارة أمن المعلومات على نجاح برامج أمن نظم المعلومات المحاسبية . ويغم عمل 

 لبعد من خالل الجدول الغالي:  دراسة اسغكشافية لهذا ا

 

 

 



 دراسة أثر إدارة أمن المعلومات على نجاح برنامج أمن نظم المعلومات المحاسبية

 

 
 
 

 

 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 632) 

 (66جدول )
الغكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واإلنحراف المعياري للعبارات الخاصة باخغبار الفرض  

 السادس

 العبارة
موافق 

 تماما
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما

الوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

اإلتجاه 

 العام

X11 

45 50 16 1 - 
2251,

4 

71360,

1 
 موافق

5,37% 3,40% 3,13% 
0,1

% 
- 

X12 

39 67 14 - - 
2103,

4 

63373,

1 
 موافق

5,32% 0,55% 7,11% - - 

 

X13 

50 53 0 1 - 
4111,

4 

65337,

1 

موافق 

 %2,44 %3,40 تماما
7,6

% 

0,1

% 
- 

X14 

43 56 21 - - 1033,

4 

71907,

1 
 موافق

0,35% 7,46% 5,17% - - 

X15 

40 52 21 - - 2333,

4 

71071,

1 
 موافق

41% 3,43% 7,16% - - 

X16 
61 42 10 - - 

3511,

4 

72934,

1 

موافق 

 - - %15 %35 %51 تماما

 اإلجمالي
293 320 97 2 - 

2667,

4 

69145,

1 
 موافق

7,41% 5,45% 5,13% 3,1% - 

  المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

( السابق نجد أن الغحليل المبدئي للمغوسطات يشير إلى أن هناك اغجاه 66من جدول )

عام من أفراد عينة الدراسة على الموافقة على العبارات الغي غخغبر الفرض السادس والمغعلقة 

بمدى غأثير إدارة أمن المعلومات على نجاح برامج أمن نظم المعلومات المحاسبية, حيث نجد أن 

( وهو مغوسط مرغفع إذا ما قورن بالمغوسط المرجح الخاص 21,4بارات بلغ )المغوسط العام للع

بمقياس ليكرت وهو مؤشر يوضح بشكل مبدئي أن إدارة أمن المعلومات غؤثر بشكل إيجابي على 

نجاح برامج أمن نظم المعلومات المحاسبية, مما يوضح بدوره أن الغنفيذ المسغمر للسياسات 

ووجود إجراءات لغنفيذ عمليات وأنشطة سياسات أمن المعلومات المغعلقة بأمن المعلومات 

والغقييم الجيد إلدارة أمن نظم المعلومات هي عوامل هامة غؤثر إيجاباً على نجاح برامج أمن نظم 

 المعلومات المحاسبية.

 للفرض  Tثانياً: اختبار 

الفرض غغبع الغوزيع الطبيعي وبالغالي يغم إجراء هذا ذكرنا سلفاً أن البيانات الغي غخغبر 

وذلك لقياس غأثير إدارة أمن  Tاالخغبارات المعلمية عليها، ويمثل أحد هذه االخغبارات اخغبار 

 المعلومات على نجاح برامج أمن نظم المعلومات المحاسبية.

 

 

 



 دراسة أثر إدارة أمن المعلومات على نجاح برنامج أمن نظم المعلومات المحاسبية

 

 
 
 

 

 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 633) 

 (62جدول )
 Tنغائج اخغبار 

 البعد
  قيمة 

Tالمحسوبة 

درجات 

 dfالحرية 

 

مستوي 

الداللة 

اإلحصائية 

Sig 

 

متوسط 

 الفروق

 فترة الثقة للفرق

الحد 

 األدنى

الحد 

 األعلى

تأأأأأأأأأأأ ير  دارة 

أمأأأأأن المعلومأأأأأات 

علأأى نجأأاا بأأرامج 

أمأأأأأأأأأأأأأن نظأأأأأأأأأأأأأ  

المعلومأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات 

 المحاسبية.

721,19 

 
119 111, 

06667

, 
7796, 9537, 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

وهي أقل من  (Sig=0.00)من الجدول السابق نجد أن مسغوى الداللة اإلحصائية 

وهذا يعني قبول الفرض البديل القائل بأن إدارة أمن المعلومات  )α=0.05(مسغوى المعنوية 

 %.15غؤثر إيجاباً علي نجاح برامج أمن نظم المعلومات المحاسبية, وذلك بدرجة ثقة 

 للفروض الفرعيةChi-Square  ثالثاً: نتائج اختبار 

الخغبار الفروض الفرعية وذلك كما هو موضح  Chi-Squareيغم اسغخدام اخغبار 

 :(63في الجدول)

 العبارة

-Chiقيمة 

Square 

 المحسوبة

مستوي 

الداللة 

اإلحصائية 

sig 

 111,1 211,60 المعلومات. التنفيذ المستمر للسياسات المتعلقة بأمن 

 .111,1 151,35 وجود إجراءات لتنفيذ عمليات وأنشطة سياسات أمن المعلومات 

 .111,1 933,07 جود فريق متخصص في إدارة أمن المعلومات 

  وجودفريررق تنسرريق إلدارة أمررن المعلومررات حيررث التواصررل بفعاليررة

 مع جميع المستويات بالمنظمة

651,15 111,1 

  111,1 211,15 مسئول عن ضمان ضوابط الرقابة.وجود فريق 

 .111,1 211,22 التقييم الجيد إلدارة أمن نظم المعلومات 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

الداللة اإلحصائية لجميع الفروض الفرعية       مسغوىمن الجدول السابق نجد أن: 

(sig = 0.000)  وهي أقل من مسغوى المعنويةα=0.05(وهذا )  يعني قبول الفرض البديل

 القائل بأن:



 دراسة أثر إدارة أمن المعلومات على نجاح برنامج أمن نظم المعلومات المحاسبية

 

 
 
 

 

 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 634) 

امج نالغنفيذ المسغمر للسياسات المغعلقة بأمن المعلومات يؤثر إيجاباً على نجاح بر .6

 أمن نظم المعلومات المحاسبية.

وجود إجراءات لغنفيذ عمليات وأنشطة سياسات أمن المعلومات غؤثر إيجاباً على  .2

 امج أمن نظم المعلومات المحاسبية.ننجاح بر

امج أمن نوجود فريق مغخصص في إدارة أمن المعلومات يؤثر إيجاباً على نجاح بر .3

 نظم المعلومات المحاسبية.

وجود فريق غنسيق إلدارة أمن المعلومات حيث الغواصل بفعالية مع جميع  .4

 امج أمن نظم المعلومات المحاسبية.نالمسغويات بالمنظمة يؤثر إيجاباً على نجاح بر

امج أمن نن ضمان ضوابط الرقابة يؤثر إيجاباً على نجاح بروجود فريق مسئول ع .5

 نظم المعلومات المحاسبية.

امج أمن نظم نالغقييم الجيد إلدارة أمن نظم المعلومات يؤثر إيجاباً على نجاح بر .1

 المعلومات المحاسبية.

 ً  (ANOVA Test)حادي االتجاه : اختبار تحليل التباين أرابعا

الغباين وذلك لقياس معنوية الفرق بين آراء عينة الدراسة يغم اسغخدام أسلوب غحليل 

من جانب عدد المحاسبين في المنظمة, وعدد المغخصصين في نظم المعلومات, والمسمى 

الوظيفي, وعدد سنوات الخبرة, والنظام المحاسبي في المنظمة حول غأثير إدارة أمن المعلومات 

 ية وذلك كاآلغي:امج أمن نظم المعلومات المحاسبنعلى نجاح بر

 اختبار معنوية الفرق بين آراء عينة الدراسة وفقا لعدد المحاسبين في المنظمة -1

راء عينة الدراسة من جانب عدد المحاسبين, وذلك كما هو يغم قياس معنوية الفرق في آ

 موضح من الجدول الغالي: 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف المحسوبة

مستوي 

الداللة اإلحصائية 

(Sig) 

 القرار

بين 

 المجموعات

299

,1 
3 111,1 

424,1 736,1 
غير 

 معنوي
داخل 

 المجموعات
270,27 116 

235,

1 

  119 570,27 الكلي

 اإلحصائي المصدر: نتائج التحليل



 دراسة أثر إدارة أمن المعلومات على نجاح برنامج أمن نظم المعلومات المحاسبية

 

 
 
 

 

 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 635) 

وهي أكبر من  (Sig= 0.736)من الجدول السابق نجد أن مسغوى الداللة اإلحصائية 

وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء  )α=0.05(مسغوى المعنوية 

عينة الدراسة وفقا لعدد المحاسبين في المنظمة حول غأثير إدارة أمن المعلومات على نجاح 

 م المعلومات المحاسبية.  برامج أمن نظ

 لعدد المتخصصين في نظم المعلوماتاختبار معنوية الفرق بين آراء عينة الدراسة وفقا  -2

يغم قياس معنوية الفرق في آراء عينة الدراسة من جانب عدد المغخصصين في نظم 

 (:65)المعلومات وذلك كما هو موضح من الجدول 

 (65جدول )

 للفرض السادس وفقاً لعدد المغخصصين في نظم المعلوماتنغائج غحليل الغباين 

 مصدر التباين
مجمو

 ع المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

ف 

 المحسوبة

مستوي الداللة 

 (Sig)اإلحصائية 
 القرار

 بين المجموعات
125,

1 
4 256,1 

 غير معنوي 355,1 111,1
 231,1 115 553,26 داخل المجموعات

  119 570,27 الكلي

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

وهي أكبر من  (Sig= 0.355)من الجدول السابق نجد أن مسغوى الداللة اإلحصائية 

وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء  )α=0.05(مسغوى المعنوية 

عينة الدراسة من جانب عدد المغخصصين في نظم المعلومات حول غأثير إدارة أمن المعلومات 

 على نجاح برامج أمن نظم المعلومات المحاسبية. 

 ينة الدراسة وفقا للمسمى الوظيفياختبار معنوية الفرق بين اراء ع -3

معنوية الفرق في آراء عينة الدراسة من جانب المسمى الوظيفي وذلك كما يغم قياس 

 هو موضح من الجدول الغالي:

 (61جدول )
 نغائج غحليل الغباين للفرض السادس وفقاً للمسمى الوظيفي

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

ف 

 المحسوبة

مستوي الداللة 

اإلحصائية 

(Sig) 

 القرار

بين 

 المجموعات
944,1 6 

157,

1 
667,

1 
676,1 

غير 

 معنوي
داخل 

 المجموعات
634,26 113 

236,

1 

  119 570,27 الكلي

  المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي   



 دراسة أثر إدارة أمن المعلومات على نجاح برنامج أمن نظم المعلومات المحاسبية

 

 
 
 

 

 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 631) 

وهي أكبر من  (Sig= 0.676)من الجدول السابق نجد أن مسغوى الداللة اإلحصائية 

وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء  )α =0.05(مسغوى المعنوية 

عينة الدراسة من جانب المسمى الوظيفي حول غأثير إدارة أمن المعلومات على نجاح برامج أمن 

 نظم المعلومات المحاسبية. 

 عينة الدراسة وفقا لسنوات الخبرةاختبار معنوية الفرق بين اراء  -4

راء عينة الدراسة من جانب سنوات الخبرة وذلك كما هو يغم قياس معنوية الفرق في آ

  (61)موضح من الجدول 

 (61جدول )
 نغائج غحليل الغباين للفرض السادس وفقاً لسنوات الخبرة

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

ف 

 المحسوبة

مستوي الداللة 

اإلحصائية 

(Sig) 

 القرار

بين 

 المجموعات
114,1 5 

221,

1 
951,

1 
451,1 

غير 

 معنوي
داخل 

 المجموعات
474,26 114 

232,

1 

  119 570,27 الكلي

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

وهي أكبر من  (Sig= 0.451)من الجدول السابق نجد أن مسغوى الداللة اإلحصائية 

وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء  )α =0.05(مسغوى المعنوية 

عينة الدراسة من جانب سنوات الخبرة حول غأثير إدارة أمن المعلومات على نجاح برامج أمن 

 نظم المعلومات المحاسبية. 

 راء عينة الدراسة وفقا للنظام المحاسبي في المنظمةن آاختبار معنوية الفرق بي -5

راء عينة الدراسة من جانب النظام المحاسبي في المنشأة آالفرق في  يغم قياس معنوية

 (60)وذلك كما هو موضح من الجدول 

 (60جدول )
 نغائج غحليل الغباين للفرض السادس وفقاً للنظام المحاسبي في المنشأة

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

ف 

 المحسوبة

مستوي الداللة 

 (Sig)اإلحصائية 
 القرار

بين 

 المجموعات
411,1 2 

211,

1 

062,1 425,1 
غير 

 معنوي
داخل 

 المجموعات
177,27 117 

232,

1 

  119 570,27 الكلي

  المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي   



 دراسة أثر إدارة أمن المعلومات على نجاح برنامج أمن نظم المعلومات المحاسبية

 

 
 
 

 

 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 631) 

وهي أكبر من  (Sig= 0.425)من الجدول السابق نجد أن مسغوى الداللة اإلحصائية 

وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء  )α =0.05(مسغوى المعنوية 

عينة الدراسة من جانب النظام المحاسبي في المنظمة حول غأثير إدارة أمن المعلومات على نجاح 

 برامج أمن نظم المعلومات المحاسبية. 

لقائل بأن إدارة أمن المعلومات غؤثر مما سبق نسغنغج أنه غم قبول الفرض البديل ا

 %.15إيجاباً وجوهرياً على نجاح برامج أمن نظم المعلومات المحاسبية, وذلك بدرجة ثقة 

خالصة ونتائج وتوصيات البحث والبحوث المستقبلية -5  

 خالصة ونتائج البحث 5/1

ن نظم الغعرف على غأثير إدارة أمن المعلومات على نجاح برنامج أماسغهدف البحث 

المعلومات المحاسبية من خالل بعض المقاييس الغي غؤثر على فعالية إدارة أمن المعلومات، 

 ويمكن غلخيص أهم نغائج البحث النظرية والميدانية على النحو الغالي:

غعرض نظم المعلومات المحاسبية اإللكغرونية للعديد من المخاطر يغمثل أهمها في  .6

 غدريبهم باسغمرار على مواجهة المخاطر والغعامل معها.، لذلك يجب يالعنصر البشر

إجراءات أمن المعلومات أقرب إلى المسغخدمين واألجهزة من السياسة األمنية حيث  .2

 غوفير الخطوات الغفصيلية لغركيب وغهيئة البرامج.

 وجود فروق جوهرية بين إدارة أمن المعلومات وحوكمة أمن نظم المعلومات. .3

ات غؤثر إيجابياً وجوهرياً على نجاح برنامج أمن نظم المعلومات إدارة أمن المعلوم .4

 %.15المحاسبية، وذلك بدرجة ثقة 

 توصيات البحث 5/2

 بما يلي: الدراسة اسغناداً إلى ما غم الغوصل إليه أن غوصي

قراصنة المعلومات غحديات  املبيانات والمعلومات يضع أمااغباع نهج فعال في حماية  .6

 الوصول إلى المعلومات.صعبة غعيقهم من 

 علىة أمن المعلومات واعغبارها عنصراً إلزامياً راضرورة اهغمام منظمات األعمال بإد .2

 .قائمة أعمالها

ضرورة غوفير برامج غدريبية مغخصصة بأمن نظم المعلومات لألفراد الذين يرغبط عملهم  .3

 المباشر بأمن نظم المعلومات.

 

 



 دراسة أثر إدارة أمن المعلومات على نجاح برنامج أمن نظم المعلومات المحاسبية

 

 
 
 

 

 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٠٢٠٢ الجزء االول -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 630) 

 توصيات البحوث المستقبلية 5/3

من نغائج وغوصيات، فقد ظهرت بعض المجاالت البحثية  إليه البحث ضوء ما غوصلفي 

 المرغبطة بموضوع البحث والغي يمكن غناولها في البحوث المسغقبلية ومنها:

عوامل النجاح الحاسمة والهامة الغي غؤثر على إدارة أمن المعلومات: دراسة ميدانية  .6

 على الشركات المصرية.

 أمن المعلومات مع دراسة غطبيقية في البيئة المصرية. إطار مقغرح لحوكمة .2

( على فعالية النظام المحاسبي 61 دغشار فيروس كورونا المسغجد )كوفيانأثر دراسة  .3

 اإللكغروني.
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