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 ملخص

 

هدفت الدراسةةةةةةةي اللىلاي علف الى ال القف ال  اي عا  المال  عىيب  ال ةةةةةةااااط  ةالااخ الم  اي ةاي  ااي 

عىيب  ال ةةةةةةااااط  اي لدى بمظف  جىب ي جىزان، ب افي الفاةق ف  كل ب  درجي المال   لدي  اي  ،ةا ةالااخ الم  

لدى بمظف  جىب ي جىزان تا ًى لمىغااات الج س)ذكمر/ اطىث(، ةالمؤهل الدراسةة  )علىلمريم  ةالدي اي ةاي  ااي 

، بااى  المال  عىيب  ال ةةةااااط ةتخ اتاىع الم هج المصةةةف  ابرتاى  ، ةتخ اسةةةى دا  فأال، ةبىج ةةةىاا ةدكىمرا (، 

ةجمد ةتمصةةةةةةقت ال ىى ج علف ( بمظًفى ةبمظفي، 183)ال ا ي  عقغ الددةااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي، بااى  الة

اي لقااخ الم  اي  لدرجي اللق عىيب  ال ةةةةةةااااط ، ةا اي لقمال   لدرجي اللق اي عا  ا ال اي  اديي ذات دبلي احصةةةةةةةى 

ب تمجد فاةق دالي ةأطه ةاي  ااي ةالدي اي، الدا ابرتاى  عا  )حمىيي ايجهزة ةالااخ الم  اي( لخ يل  دال عحصى اًى، 

المال   كل ب  عحصى اىً ف  اسىجىعىت أفااد الا ي الدراسي ب  الممظفا  عجىب ي جىزان عىلممقلي ال اعاي ال  مديي ف 

تمجد فاةق دالي عحصى اىً تا ًى لمىغاا الج س )ذكمر/ عطىث(، ةب  الااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اية عىيب  ال ااااط 

مظفا  عجىب ي جىزان عىلممقلي ال اعاي ال ةةةة مديي ف  درجي المال  ايب  ف  اسةةةةىجىعىت أفااد الا ي الدراسةةةةي ب  الم

ب تمجد علىلمريم  فأال، ة اا فأالقف( لصةةةةةىل ال ةةةةةااااط ، تا ًى لمىغاا المؤهل ال قم  )علىلمريم  فأال/ بىج ةةةةةى

ي ال ةةة مديي ف  فاةق دالي عحصةةةى اىً ف  اسةةةىجىعىت أفااد الا ي الدراسةةةي ب  الممظفا  عجىب ي جىزان عىلممقلي ال اعا

 الااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي تا ًى لمىغاا المؤهل ال قم  )علىلمريم  فأال/ بىج ىاا فأالقف(. 

 

  الااخ الدي اي ،الااخ اي  ااي  ،الااخ الم  اي  ،المال  عىيب  ال ااااط  الكلمات المفتاحية:
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The Relationship Between Cyber-Security Awareness and The National, Moral 

and Religious Values Among Jazan University Employees 

 

Abstract 
 

The current study aimed to identify the relationship between cybersecurity awareness and 

national, moral and religious values among Jazan University employees, knowing the 

differences in both the degree of cybersecurity awareness, and national, moral and 

religious values among Jazan University employees according to gender variables 

(male/female), and academic qualification ( A bachelor’s degree or less, a master’s and a 

doctorate), the descriptive correlative approach was followed, the cybersecurity 

awareness scale, and the national, moral and religious values scale were used. The sample 

numbered (183) staff, and the results found a statistically significant expulsion 

relationship between the overall degree of cybersecurity awareness and the degree of 

national, ethical and religious values, except for the correlation between (protection of 

national devices and values) was not statistically significant, and that there were no 

statistically significant differences in the responses of the study sample members of 

employees at Jazan University in Saudi Arabia in both cybersecurity awareness and 

national, moral and religious values According to the gender variable (males/females), 

there are no statistically significant differences in the responses of the study sample 

members of employees at Jazan University in the Kingdom There are no statistically 

significant differences in the responses of the study sample members of employees at 

Jazan University in the Kingdom of Saudi Arabia in the national, moral and religious 

values according to the educational qualification variable. (Bachelor's degree or less / 

Master's degree or higher).  

Keywords: awareness of cyber security, national values, moral values, religious values 
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 مقدمة

 اه، سماءً اتلادةن ي طشى  يطمم  أن يلدث لاث ب يمل  عبجىمع،  ي ىاا ايب  ركازة أسىساي ل  بي أي

أحد علف  تلمل ايب  بجىمع الم قمبىت، ةالفضىء ال ااااط  ةبع ظهمر، القف الم ىمى الىا   أة الاىطمط  أكىن ذلك

اا خ ج ىصةةةي ةأن ب ىً،  يطشةةةطي الللمبىت ةايفاادتشةةةلل اامي بضةةةىفي ةدالىبي أسةةةىسةةةاي  ال دبىت الى  ىتاطىال

عل فاط  المؤسة ةىت،  ةأب تاف ال د حدةد اإلسةىءة علف ايفااد،  أصةالتالفضةىء ال ةااااط ، ةبضةىالفىتهى ال طااة 

ب  أسىساىت ت  اا  أصا  فىلااق ايب  ال ااااط علف ت ايض س بي الدةل ةالللمبىت، ةلهذا تى داهى أصالت 

 (2، ص. 2012 )جامر، المجىم ىت اإلط ىطاي.تا اىت الم قمبىت ةابتصىبت ف  بجىبت الى ماي ل دبي 

ةعمى أن المؤسةةةة ةةةةىت الى قاماي أصةةةةالت ت ىمد عشةةةةلل كااا القف اإلطىاطت، فاد أصةةةةا  القف ال ىبقا  عىقك 

ة طمرة عصةةةةةةىعي الااىطىت المؤسةةةةةة ةةةةةةىت ةالمقىلاا  عهى ب  بمظفا  ة  ت ةهااهخ ابطىاى  لم ى ا ابطىاطت، 

عىلفااةسىت المدباة، أة ا ىااق تقك الااىطىت ةالم قمبىت، ةاسىغ لهى لمصقلي ةالم قمبىت الم زطي القف اللىسمت 

ةلذا ي اغ  ابطىاى  علف ضةةةةةاةرة المال  عىيب  ال ةةةةةااااط  ةات ىذ ال طمات الماى اي للمىيي اآل اي ، أة سةةةةةااىهى، 

 ( 44، ص. 2020الااىطىت ةالم قمبىت ب  الم ى ا. )الصىطع، 

ي ال  مديي عطجىًزا الىلماًى كااًاا علصملهى القف الماكز الثىلث الشا، ةايةل الاعاًى ةلاد حاات الممقلي ال اعا

الىىعع لنبخ  ،الذي يصةةدر  ابتلىد الدةل  ل تصةةىبتة ،( دةلي ف  المؤشةةا ال ىلم  لنب  ال ةةااااط 175ب  عا  )

 ، 2016ل ى   ،ؤشةةةةةةا ال ىلم باتاي ال  تااامهى ف  اإلصةةةةةةدار ال ةةةةةةىعق لقم 33 عذلك   بىادبي 2018المىلدة ل ى  

 ،حاث أ قات الها ي ال ديد ب  الماىدرات ، 2017 /10 /31 ع د عطشةةىء الها ي الم  اي لنب  ال ةةااااط  ف  ة ىصةةي

ةالمشةةةاةالىت المهمي الى  أسةةةهمت ف  ت زيز هذا ال مع ب  ايب  ف  الممقلي ال اعاي ال ةةة مديي، بؤكدة أطهى تىطقع 

ف   ، ةذلكىيب  ال ةةااااط مى يى قق عب    ل ب ةةىمى طضةةج أالقف فا ،  ةبمثمقعلف فضةةىء سةةااااط  سةة مدي أب

 (.2019ساق، جايدة ) الم  اي.جماع الجهىت الم  اي، ةعىلى ىةن بع اي اال 

 ف  اشةةهط  الذي ةالاام  الىل ملمج  الىطمر ب ةةىلدثىت أحد أهخ ال ةةااااط  ايب  دراسةةي أصةةالت كمى

فاد  لذايىخ تغىفقه، ة أن حىل عأي يمل  ب اكاااً  اتطمرً يشةةةةةةهد  أرجى ه علىفي المىاد  خال ىلعن  حاث ا،بؤ اً  ال ىلخ

 حمل المىمازي  ةالاىحثا  الدارسةةا  ب  للثااا باصةةدً  الااماي للمسةةايا بجىل ف  الىل ملمجاي الدراسةةىت أصةةالت

 ةالشاكىت الدةل كااى يج ل نأ يمل  ،اآلن طشهد  الذي الاام  الىطمر لذلك بظقخ آ ا جىطب يمجد ةلل  ال ىلخ،

 ةالذي ال ةةااااط ، ايب  دراسةةي أهماي أسةةاىت ب  هذا ةل ل عىب ىااق، بهددة ةاباىصةةىديي الىجىريي ةالمؤسةة ةةىت

هدل علف  ييي طىت حمى اى لىت الا اي ةايطظمي ةالشةةةةةةا اىت الهجمىت ب  ابللىاةط هى تمدي اد الى ، ةةاب ىاا  ع

 ال ةةةةااااط  ايب  بىهاي فهخ ضةةةةاةرة علف اللىجي تعازةلهذا فاد  ،(4، ص. 2020سةةةةملىن، ) ةعىسةةةةىااارهى،

الااخ ةتؤثا فاه، ةب  أهمهى  عه ، ةدراسةةي ال اىه عا ض المىغااات الى  اد تىأثاب ةةىفاضةةي القماي دراسةةي ةدراسةةىه

 .الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي لدى بمظف  جىب ي جىزان

القف عك ةةةىت الااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي لقم ى ةةةاا  ت مل المؤسةةة ةةةىت الى قاماي  ف  ذات ال ةةةاىق ف نة

علاهةةى، ب  بمظفا  ة  ت، حاةةث تمل هخ ب  الى ةةىبةل بع ابطفىةةى  الثاةةىف  اللةةىدث طىاجةةي الىطمرات الىل ملمجاةي، 

ةت دد بمااع الىماصل ابجىمىال ، حاث ي مل ايب  ال ااااط  القف حمىيي ح ىعىتهخ الش صاي ةب قمبىتهخ ال ىصي 

 .(289، ص، 2020)ال ما  ةآ اةن،  ب  الهجمىت ةاب ىاااىت.

ةتلااق  ،طهى ت مل القف تجىطس أفااد المجىمع الماحدالم اىر الضةةةةةةىعط لقمجىم ىت، حاث ع ه ت ىاا ىلااخ ف

الىلىبل ةابط ةةةةةجى  عا  أفااد ، ةعىلىىل  ابطصةةةةةاىع لقمجىمع ةاماالد طظىبه، ةي ةةةةةى دبهى ايفااد كم ىياا لضةةةةةاط 

 (603، ص. 2015. )ال قاخ، ةتلديد  ةتمجاهه، ةت ىالدهخ ف  الىلاف بع المجىمع ةبع أطف هخ خسقمكه



 

4 
 

، ف  ال اىه عىلااخ ال ةةةةةااااط  المال  عىيب  رأى الاىحث أهماي عجااء علثًى حمل ظىهاة الم طقق هذا ةب 

عةةىيب  ال ةةةةةةااااط  لةةدى طظًاا ين المال  ، ب ظمر ب الم  اةةي ةاي  ااةةي ةالةةدي اةةي لةةدى بمظف  جةةىب ةةي جةةىزان 

الممظفا  ي ةةىالدهخ القف اللمىيي ب  الم ى ا الدي اي ةال ااديي، ةالااماي، ةاي  ااي ةالثاىفاي الى  اد يى اضةةمن لهى 

ثاىفاي ال اي بىا ي، عدةن هذا ايب ، حاث عن ال  اي عا  الفضةةةةةىء ال ةةةةةااااط  ةالااخ الم  اي ةالدي اي ةاي  ااي ةال

  قب ةجمد ةال  راسخ لدى الممظفا  عىيب  ال ااااط  لقلد ب  ب ى ا  القاهخ. ةراس ي، بمى يىط

 مشكلة البحث

تشةةةةةةاا ال ديد ب  الىاىريا علف كثاة حمادث اب ىااق ةال ةةةةةةااي لنطظمي ةالااىطىت، ةت ةةةةةةاياهى، حاث عن 

جماع الم  اا  عهذا  الم قمبىت الى  تاث ةتلفظ ف  هذا الفضةةةةةىء ال ةةةةةااااط  ب  أهخ الممجمدات الى  ي ةةةةة   علاهى

ب  شةةةاكىت ةحلمبىت ةأفااد، حاث عن الجماع ي ةةة ف  قف هذ  الااىطىت ةالم قمبىت كل عل ةةةب أهدافه. الفضةةةىء 

 ( 4، ص. 2012)جامر، 

علف أن ال  مات الاقاقي الاىدبي سىشهد حاةت سااااطاي، ةأطهى  ((Vural et al., 2016كمى أشىرت دراسي 

بمى يى ةةةاب ف  حدةث أضةةةاار لنفااد ةالمجىم ىت ي الم قمبىت الم  اي عا  الدةل، سةةةىلمن أكاا الىهديدات يطظم

  القف ب ىمى ايفااد ةالمؤس ىت. 

قك الجاا خ هى، حاث ازداد حجخ ت هداف اي الى  ت ةةةةةة ف لىلااق أ الىت اإلجااب طه ةبع اطىشةةةةةةةىر الجمى مى أ  ك

طمر الىا   ال ةةةةايع ف  ال ىلخ، فاد أصةةةةالت تىطقب ةالى  ةاكات الىالم قمبىتاي، ةأ ذت ف  ابزديىد يمًبى ع د يم ، 

، ةعجااء المزيد ب  الالمث عهدل زيىدة المال  الىد ل ال ايع لىلااق ايب  ال ااااط  لقلد ب  اطىشىر تقك الجاا خ

ةات ىذ اإلجااءات ة اق الماىيي لقلد ب  لدى أفااد المجىمع ال ةةةة مدي، ةت ماي عدراكهخ عأهماي ايب  ال ةةةةااااط ، 

  (23، ص. 2019. )أعم ث ا ، طىشىر الجاا خ الم قمبىتايا

، حاث ي ىمد القاه ف  الى قاخ ةاالداد الجماع القفالى  تؤثا ي أحد المؤثاات الا ا ةةةةأصةةةةا  اإلطىاطت كمى أن 

ساي ةايعلىث ال ىصي عىلماارات ساي المشاةالىت الدرا ى  ميقي أةاىتً  ةاضىء، كمى ي ى د  ف  بجىل الىافاه، الدرا

ته، القف  لى اداتهخ ةأسةةةةةةقمعهخ ف  اللاىة ةفهمهخ لق ىلخ ب  حملهخبمى صةةةةةةف بىيؤثا القف ب ى لإلطىاطت ب   ، ةبع 

ةعدةن فهخ لم ى ا  ، عدةن راىعي هبااسةةةى دتخ  ىصةةةي عذا ةععب أن له ال ديد ب  ال ةةةقااىت فاد اإليجىعاىت ف  حاىة ال

ى القف طىاطت يؤثا سقاً اإلسى دا  الالمث ةالدراسىت أن ا ةلاد أثاىت ال ديد ب ، ةاامهخ الم ىقفيايفااد  القف ا ىالىت

ي    ةجمد  طا القاهخ، ايبا الذي يؤكد أهماي ايب   بمىالاادتهخ ةثاىفىهخ ةسةةةةةقمكهخ، ايفااد ب  حاث الىأثاا ف  

 ،ةالجاا خ اإلللىاةطاةةي ،أهماةةي تمالاىهخ عم ةةى ا اإلطىاطةةتةال ةةةةةةااااط  ةدةر  ف  حمةةىيىهخ ةحمةةىيةةي ب قمبةةىتهخ، 

 ( 45، ص. 2020)الصىطع، ااىت ةالهجمىت الفااةساي ةهااهى. ةال 

ةف  ذات ال ةةةةاىق ف ن الهجمىت ال ةةةةااااطاي المى ددة القف الا اي الىلىاي ف  الممقلي ال اعاي ال ةةةة مديي تج ل 

  ، ةف 2012ةب  أهخ تقك الهجمىت بى ت اضةةةت له شةةةاكي أرابلم ال ةةة مديي، الى  الالث اللىل  ذة أهماي كاااة، 

ال اعاي ال ةةةةة مديي، كمى الىطت ع ما اإلبىرات ال اعاي   تخ اسةةةةةىهدال شةةةةةالىت الشةةةةةاكىت دا ل الممقلي 2017الى  

ع ةةاب بى ت اضةةت له ب  المقاىت سةةااي  بقامن دةبر أبايل  45المىلدة ةسةةقط ي المىن ب    ةةىرة فىدحي عقغت 

 ( 6، ص. 2020)سملىن، يجهزة الصاال اآلل  اإلللىاةطاي ف  الم طاي. 

ةب  ثخ يىض  بدى اطىشىر الفضىء ال ااااط ، ةأن هذا الفضىء بعد ب  المىىع ي ةاإلشاال القف اسى دابه 

له تأثاا كااا القف ثاىفى ى ةاام ى لضمىن اسى دابه ابسى دا  ايبثل، ةأن هذا ابسى دا  المفىم  لقشالىت ةاإلطىاطت 

دى ال اي ايب  ال ةةةااااط  جااء الالث اللىل  لقى ال القف بالم  اي ةالدي اي ةاي  ااي، ةهميى ى، عمى ي ةةةىمجب ع

 ةب  ثخ تىلدد بشلقي الالث ف  الى ىؤبت الىىلاي:، الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي لدى بمظف  جىب ي جىزانعىلااخ 
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 ؟المال  عىيب  ال ااااط  ةالااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي لدى بمظف  جىب ي جىزانبى ال  اي عا   -

 ت زي ل ىبل الج س؟المال  عىيب  ال ااااط  لدى بمظف  جىب ي جىزان هل تمجد فاةق دالي عحصى اىً ف   -

المؤهل ت زي ل ىبل المال  عىيب  ال ةةااااط  لدى بمظف  جىب ي جىزان هل تمجد فاةق دالي عحصةةى اىً ف  ب ةةىمى  -

 ؟الدراس 

ت زي ل ىبل   ااي ةالدي اي لدى بمظف  جىب ي جىزانالااخ الم  اي ةاي هل تمجد فاةق دالي عحصةةةى اىً ف  ب ةةةىمى  -

 الج س؟  

ت زي ل ىبل  الااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي لدى بمظف  جىب ي جىزانهل تمجد فاةق دالي عحصةةةى اىً ف  ب ةةةىمى  -

 ؟  المؤهل الدراس 

 البحثأهمية 

 أوالً: األهمية النظرية

 تتحدد أهمية البحث النظرية فيما يلي:

 ط  كمطه ب  أهخ المجىبت اللديثي القف ال ىحي الالثاي.المث ف  بجىل ايب  ال ااااطدرة ال -

يي المجىم اي ب  ب ى ا  دا ل المجىمع ال ةةةةةة مدي، ب  ف  بجىل تلااق ايب  ال ةةةةةةااااط عذل الجهد  - أجل الماى

 اق ل الالث ف  ةبلىةلي ت ىةل ايب  ال ةةةةةااااط  عشةةةةةلل القم  بىلىبل ب    ، اب ىااق ةال ةةةةةااي الم قمبىتاي

 تلاااه بى أبل . 

جىزان  - جىب ي  لدى بمظف   اي  لدي  اي ةا اي ةاي  ا عىيب  ال ةةةةةةااااط  ةالااخ الم   الالث ف  ال  اي عا  المال  

 عىالىاىرهى بىغااات ف  هىيي ايهماي لدى هذ  الف ي الم ىهدفي. 

 ف  جىب ي جىزان. ت قاط الضمء القف دةر المال  عىيب  ال ااااط  ةأهماىه ف  حاىة بمظ -

ف  عجااء علمث ب ةةةةةىااقاي ال  ايب  ال ةةةةةااااط  لدى ف ىت فى  المجىل أبى  الاىحثا  ل سةةةةةىفىدة ب  الالث اللىل   -

 بى ددة ةالا ىت ب ىقفي هاا الا ي الالث اللىل . 

  اي.عبداد الملىاي ال اعاي ع  ىر طظاي ال  ايب  ال ااااط ، ةال اىه عىلااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي -

 

ً ث  التطبيقية األهمية :انيا

 اللد ب  اطىشىر الجاا خ اإلللىاةطاي ب    ل اطىشىر ثاىفي ايب  ال ااااط ، ة ىصي لدى بمظف  جىب ي جىزان. -

ابسةةىفىدة الاصةةمى ةاإليجىعاي ب  الفضةةىء ال ةةااااط ، ب    ل تف ال دةر الها ي الم  اي لنب  ال ةةااااط  عىلممقلي  -

 ف  الملىفظي القف سايي الم قمبىت ةالااىطىت، ةحمىيىهى ب  جاا خ الفضىء ال ااااط . مديي، ال اعاي ال  

 تشجاع المؤس ىت بسامى الى قاماي عضاةرة عالداد عاابج ةأطشطي لى ماي ةال  الم ى اا  علاهى عىيب  ال ااااط .  -

لمىيي الم ةةةةةةى دبا  ف  ابطجاار ةراء لف  كىفي طما  الممقلي  القف كل الشةةةةةةالىت تطااق عاابج حمىيي يىخ ت مامهى -

الى  تؤثا عىل ةةةةةقب القف الااخ الدي اي ةالم  اي ةاي  ااي عمى يى ىفف بع هاا اي  ااي  ، ةابال طىتاإلعىحايالممااع 

  ةت ىلاخ الدي  اإلس ب  الل اف. الىدات ةتاىلاد المجىمع، 
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 هداف البحثأ

 :مى يق ل الالث فااهدأىمثل ت

 .ل  اي عا  المال  عىيب  ال ااااط  ةالااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي لدى بمظف  جىب ي جىزانالى ال القف ا -

)ذكمر/ اطىث(،  تا ًى لمىغااات الج سالمال  عىيب  ال ةةةةااااط  لدى بمظف  جىب ي جىزان  درجي فاةق ف الب افي  -

 ةالمؤهل الدراس  )علىلمريم  فأال، ةبىج ىاا ةدكىمرا (

)ذكمر/  ق ف  درجي الااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي لدى بمظف  جىب ي جىزان تاً ى لمىغااات الج سب افي الفاة -

 ةالمؤهل الدراس  )علىلمريم  فأال، ةبىج ىاا ةدكىمرا (.اطىث(، 

 حدود البحث

 .بمظف  جىب ي جىزاناللد الاشاي: يىلمن بجىمع الالث ب   -

 . 2021اللد الزب  :   ل ال ى   -

 .جىب ي جىزان عىلممقلي ال اعاي ال  مدييلملىط : اللد ا -

 األدوات المستخدمة

 )عالداد الاىحث( لدى بمظف  جىب ي جىزان بااى  المال  عىيب  ال ااااط  -

 )عالداد الاىحث( الااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي لدى بمظف  جىب ي جىزانبااى   -

 عريفات اإلجرائية لمصطلحات البحثالت

 ن السيبرانيالوعي باألم -

ةي افه الاىحثي عأطه: الىصةةةةةةمر الذه   الذي يلمقه بمظفم جىب ي جىزان حمل الجماطب الم ىقفي المى قاي 

ةالمال  علمىيي عطاق ايب  ةاللفىظ القف الم قمبىت ةالااىطىت اإلللىاةطاي، ة اق الماىيي ب  الجاا خ اإلللىاةطاي، 

   ال ااااط ، ةالى ىبل اآلب  بع  دبىت الىصف  ةاإلطىاطت. ةالمال  عأهماي ايب، ايجهزة ةةسى ط الى زي 

 القيم الوطنية -

ةتلىفظ القف ةي افهى الاىحث عأطهى تشةةةةةةمل بجممالي ب  ايسةةةةةةس ةالماىدع الى  تللخ ال اي الفاد عم  ه، 

، ةالملىفظي ب    ل ابهىمى  عىىريخ ة  ه، ةالى ال القف بادسةةةةةةىتهاطىمىء  له، ةتدف ه علف عظهىر ة  اىه تجىهه، 

 ةتلمل الم  ملاي تجى  ة  ه ةعقد  ةأبىه. القف بؤس ىته، 

 القيم األخالقية -

ةيى ذهى عىلم ىياا اي  ااي الى  يىا ىهى المجىمع، ةايسةةةةس الى  تى قق  الم ىاداتةي اا ال هى عمجممالي ب  

ةال فم ةالم ةةىبلي، ةن الىماصةةل ب هخ، الفاد بمجًهى ةباشةةدًا له ةبااًرا يف ىله، ب    ل احىاا  اآل اي ، ةالى ى

 ةتاديخ يد ال من لآل اي . 
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 القيم الدينية -

ةالى  ةتشةةمل بجممالي ب  ايحلى  ةالاماالد ةايسةةس الم ةةىمدة ب  الااآن اللايخ ةال ةة ي ال اميي المطهاة، 

ةابلىزا  عىي  ق ،  ةةةة  ةال تلمن حىكًمى القف ايامال ةايف ىل الى  يصةةةةدرهى الفاد، ةتدف ه يداء الفاا ض الدي اي

     ىةع اي  ق، ةال ىدات المذبمبي. الل  ي، ةالا د ال  ب

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  أوالً: اإلطار النظري

 األمن السيبرانيالمحور األول: 

 مفهوم األمن السيبراني -

ال اعاي ال ةةةةةة مديي أة ايفااد للمىيي ( عأطه المقاىت اللمىيي الى  تام  عهى الممقلي 2019افىه الالطىط  )ال

الجاا خ الماتاطي عهذ  الىا اىت، ال مقاىت الماتاطي عىا اىت ابتصةةةىبت ةالم قمبىت لقلد ب  ال  ةةةى ا ةايضةةةاار ة

ةأن المال  عىيب  ال ااااط  الاىرة ال  الىصمر الفلاي ةالصمرة الذه اي الى  يلمقهى ايفااد ال  مديا  فامى يى قق 

 الم ىقفي ذات الصقي عىيب  ال ااااط  ة اق الماىيي ب  جاا خ الفضىء ال ااااط . عىلجماطب 

علف أن ايب  ال ةةااااط  ي    الىد  ت الىا اي ةالىداعاا المى ذة  Richardson et al.(2020)عا مى يشةةاا 

مبىت الهميي ب  المصمل هاا المصا  عه، ب  ب  أجل حمىيي أجهزة اللماامتا، ةشالىت اإلطىاطت ةالااىطىت ةب ق

 أجل اللفىظ القف س بي ةطزاهي الم قمبىت الم زطي دا ل ايجهزة اللىسمعاي. 

كمى ي ال عأطه ي    حمىيي ايفااد ةعاىطىتهخ ةح ةةةةىعىتهخ ب  الهجمىت اإلللىاةطاي، ةال ةةةةااىت الم قمبىتاي.  

 (48، ص. 2020)الصىطع، 

بجممالي ب  اي ا الاىطمطاي ةالى ظاماي، ةاجااءات سةةةةةةاا  : الاىرة ال   عأطهي ال ايب  ال ةةةةةةااااطكمى 

ةالى   ي لقاطىالا  ال ىص ةال ى ، الملق  ةالدةل ،ال مل، ةالمسةةى ل الىا اي ةالىل ملمجاي الى  تمثل الجهمد المشةةىاك

مصةةاي ةحمىيي سةةايي تهدل علف حمىيي الفضةةىء ال ةةااااط  الم    ب    ل تمافا أطظمي الم قمبىت ةتمىا  ال صةة

 .الم قمبىت الشةةةةةة صةةةةةةاي ةات ىذ جماع اإلجااءات الضةةةةةةاةريي للمىيي ايفااد ب  ب ى ا الفضةةةةةةىء ال ةةةةةةااااط 

).3p. , 2014, et al. Craigen( 

القف حمىيي ايفااد ب  ايفلىر المى صاي ةالد اقي القف المجىمع، ةب  تدباا ي مل ايب  ال ااااط  كمى أن  

ةهااهى ب  اي طىر، ةتأت   ،ةالمجىمعفااد تؤثا القف اي ، ادبطىمىء الم    ةا ىااق ب قمبىت أب اي أة شة صةايا

تاقال ب  أجل  يملي ال  ايب  ال ةةةةااااط  ف  الدةلبهمي تام  عهى الجهي الم ةةةة  هذ  اللمىيي ب    ل اسةةةةىااتاجاىت

 (.۲۰۲۰، ةآ اةن)ال ما  . ب ى ا اإلطىاطت

 سةةة بي للمىيي الم ةةةى دبي ةايدةات ةالىا اىت ةالىداعاا ابجااءات ب  ال ةةةااااط  ال  جماعكمى ي اا اي

 حمىيي ايجهزة كذلك عه، ةيشةةةمل المصةةةا  هاا المصةةةمل أة الىقف أة الهجم  ب  ةالااىطىت الشةةةالىت ةالااابج

 (7، ص. 2020سملىن، )ةالااىطىت. 
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 بى يق : ةب    ل الى ايفىت ال ىعاي يىض  أطهى ركزت القف 

عىا اىت ابتصةةىبت ةالم قمبىت لقلد ب  ال  ةةى ا ةايضةةاار  ذات ال  اي اللمىيي ايب  ال ةةااااط  يشةةمل المقاىت -

 .ةالجاا خ الماتاطي عهذ  الىا اىت

بى ايب  ال ااااط  ةحمل الىصمر الفلاي ةالصمرة الذه اي الى  يلمقهى ايفااد  ي اا ال المال  عىيب  ال ااااط   -

  اق الماىيي ب  جاا خ الفضىء ال ااااط . ب   يىصل عه

 . الم قمبىت المىصقي عهى، ةشالىت اإلطىاطت ةالااىطىت ةاللىسبحمىيي أجهزة يشمل ايب  ال ااااط   -

تلم  ايفااد اي ا الاىطمطاي ةالى ظاماي، ةاجااءات سةةةةةاا ال مل، ةالمسةةةةةى ل الىا اي ةالىل ملمجاي الى  كمى يشةةةةةمل  -

 طىتهخ ب  ال ااي أة الضاىع.ةب قمبىتهخ ةعاى

ى اإلجااءات المى ذة عهدل  - جىمع، ةب  تدباا حمىيي ايفااد ب  ايفلىر المى صةةةةةاي ةالد اقي القف المةيشةةةةةمل أيضةةةةةً

 ابطىمىء الم   .

 العربية السعوديةبعض مؤسسات األمن السيبراني في المملكة  -

 ال صةةةايي، ةفقب  أجل اسةةةىلمىل ع ىء الدةلي  عن الممقلي ال اعاي ال ةةة مديي ف  ظل الىلديىت الى  تماجههى

ب    ل  ، ةذلكتلااق ال هضةةةي الم ةةةىهدفيب  أجل الجهمد كل أدركت أطه ب  الضةةةاةري أن تىلىبل  2030رؤيي 

 ، عدًء ب  الى قاخ،ضمىن تلااق ايب  ال ااااط ب  أجل فاد تلىتف الجماع ب  ثخ حمىيي طظمهى ةع اىهى الم قمبىتاي، ة

ليحاث اهىمت ب جىب ىت ف  الممق اي ال ةةةةةة مديي  ظخ ال ىدريس  ال اع اي ممادالع اىت أب  ع المى ق الم قمبىت ف  كق

 (93، ص. 2019اللىسب لديهى. )الالطىط ، 

ى المجىلهذا  علف ت صةةةةاا عاابج دراسةةةةىت القاى ف الجىب ىت  كمى اتجهت ع ض تأسةةةةاس عدايي ب  ، أيضةةةةً

ةف   ،بهىبهىأداء ب ىةطي الها ي الم  اي ف  ، ةذلك كقه ب  أجل ااط المااكز ةالمؤس ىت الم  اي عاضاي ايب  ال اا

 (230 ، ص.2019ث ا ،  )أعم بى يق : أهدافهى، ةب  أهخ هذ  المااكزتلااق 

 الها ي الم  اي لنب  ال ااااط . -

 مزارة الدا قاي.عالماكز الم    لق مقاىت ايب اي  -

 مقك الاد ال زيز لق قم  ةالىا اي.الماكز الم    لىا اي أب  الم قمبىت عمدي ي ال -

القج ي ايةلمااي  بؤسةة ةةي ة  اي تأسةة ةةت تلت بظقي دي لنب  ال ةةااااط  ةالاابجي، ةهذ  المؤسةة ةةيبتلىد ال ةة ما -

 ال  مديي.

 . قمبىت عجىب ي المقك س مدباكز الىماز يب  الم -

اق ايب  ال ةةااااط ، ةطشةا ةب  ثخ يىضةة  بدى اهىمى  جماع المؤسةة ةةىت ف  الممقلي ال اعاي ال ةة مديي عىلا

المال  عه لدى ف ىت المجىمع، ةت صةةةاا ال ديد ب  الها ىت ةالمؤسةةة ةةةىت يداء ذلك الدةر، بسةةةامى المؤسةةة ةةةىت 

 الى قاماي، الم م  عهى تاعاي ال شء، ةعالداد ايجاىل لقم ىاال. 
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 عناصر األمن السيبراني -

 ا لضمىن حمىيي الم قمبىت، ةب هى:يجب أن تىمافالى    ىصا ال بجممالي ب  لنب  ال ااااط 

 هاا ب ملا  عذلك. ف ةب يطقع القاهى ب  اال أش ىصأي الىأكد ب  أن الم قمبىت ب تلشال ايي ةايب :  -1

أة تغااا  أة ال اث  تدباا ،أة  ت ديقه،الىأكد ب  أن بلىمى الم قمبىت صةةلا  ةلخ يىخ : ةالىلىبقاي ةسةة بي الملىمى -2

الدا ق  أة الم قمبىت أة ال   ايق  ف  باحقي الى ىبل ل الم ىلجي أة الىاىدل سةةةةةةماءً ف  أي باحقي ب  بااح ،عه

 الىد ل هاا المشاةع.

ىالل بع الادرة القف الىف اسىمااريي تمفا الم قمبىت أة ال دبي: الىأكد ب  اسىماار المل ال ظى  الم قمبىت  ةاسىماار -3

 يى اض لم ع اسى دا  أة لقد مل علف ال ظى . ى د  ل لممااع الم قمبىتاي، ةأن الم الم قمبىت ةتاديخ ال دبي 

عىلم قمبىت أة بماا هى  الد  عطلىر الىصةةةال الماتاط عىلم قمبىت بم  اى  عه: أي ضةةةمىن عطلىر الشةةة ا المىصةةةل -4

ى الد  ادرة ى بى ف  ةات ب ا  اد اى  عه، ةأيضً عااىبه عىصال بى، علاث تىمافا ادرة عثاىت هذا الىصال ةأن ش صً 

 (.2019الصلف  ةال لمل، ) .اسى به لهذ  الاسىلي سىلي ب ا ي القف عطلىرب ىقخ ر

بعد ب  تمافا بجممالي ب  ال  ىصا أهمهى ال ايي، ةاللفىظ  ايب  ال ااااط  ه لل  يىلاقةب  ثخ يىض  أط

ل أفااد أة الى دي القاهى ب  ااالقف الم قمبىت، ةالىأكد ب  حمىيي الااىطىت ةالم قمبىت، ةالد  ت اضةةةةةةهى لق ةةةةةةااي، 

ةأن تلمن تقك ال ةةايي ةايبىن عصةةفي ب ةةىماة، ةأن يلمن ه ىا تقك الم قمبىت،  القفآ اي  هاا ب ملا  ل   ع 

   القف ت دي أفااد أة بؤس ىت أة ب ظمىت القف ب قمبىت ةعاىطىت فاد أة بؤس ي أ اى. شهمد 

  مجاالت استخدام األمن السيبراني -

 ى ددة يىمثل أهمهى فامى يق :بي ى د  ايب  ال ااااط  ف  بجىبت 

لك ةسةةةةةةةى ط الى زي  ب  - اي ةكذ لي ةالم دات الىا  يي جماع أطماع ايجهزة ال ىصةةةةةةةي الملمم هجمىت  طا ال حمى

 .للىاةطاي ةالىدباا الجز   أة اللق ةاب ىاااىت اإل

تمالاي ايفااد ت مل القف  ب    ل طشةةةةةا الم قمبىت ةاإلجااءات الى  ،ب  بع  دبىت تصةةةةةف  اإلطىاطتالى ىبل اآل -

 (2020 اةن، ال ما  ةآ) .ع طمرة الهجمىت ةالجاا خ ابللىاةطاي، ةةسى ل ابحىاىل

فىظ  طىت ةالم قمبىت، ةابحى اى اىحث أن ايب  ال ةةةةةةااااط  ي ةةةةةةى د  لقملىفظي القف سةةةةةةايي الا ةياى ال

، ةاللد ب  عسةةىءة ةالملىفظي القف أبىن ايجهزة ةالشةةالىتعىل صةةمصةةاىت، ةالد  الى اض لقم ى ا، أة الىج ةةس، 

تأثاا سةةةقا  القف ةاللد ادر اإلبلىن ب  الممااع الى  ت اض بلىميىت هاا بشةةةاةالي، ةذات اسةةةى دا  الم قمبىت، 

  ايفااد، ةاامهخ. 
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 القيم الوطنية الثاني:المحور 

ةالى  تلىفظ القف اطىمىء ( عأطهى: تقك ايسةةةةس ةالماىدع الااسةةةة ي ةال مااي لقم  ، 2014الافهى  ضةةةةااء )

 لاقد ، ةبجىم ه، ةأهقه. الفاد لم  ه، ة

 الى  اإلسةةةة ب ، الىصةةةةمر القف الما اي ال قاى ةالمثل الماىدع ب  الم  اي عأطهى بجممالي تخ ت ايف الااخة

 (23، ص. 2019. )رعىع ي ةآ اةن، فاه ي ىيشه ة  ه ةب  بع الفاد ال اي  اا ي تلدد

ةالمثل ال قاى الما اي القف ات ةايفلىر ةالم ىادكمى ياصةةةةةةد عىلااخ الم  اي اإلسةةةةةة باي بجممالي ب  الماىدع 

تلدد  اا ي ال اي الفاد عم  ه، ةال اىه عم  يى ىيش ة ت د طظىًبى حىكمىً ةضىعًطى لق قما، الىصمر اإلس ب ، ةالى 

 (33، ص. 2016المهادات، ) ةب  أعاز تقك الااخ )المبء ةابطىمىء، ةالمما  ي ةالم  اي(.ب ه فاه، 

ف   ةالاه ب  ةتزيد لاقد  اطىمى ه ت لس الفاد، ةالى  يلى ةةاهى الى  الااخ  اي ال  بجمماليكمى ت اا الااخ الم 

 (814، ص. 2020)الاادات، ةابجىمىالاي.  ةال اىساي الم  اي المجىبت

أفلىر ةب ىادات ةسةةةةةةقمكاىت باتاطي ع  اي الفاد عاا ىه ةعمجىم ه ةب  ثخ يىضةةةةةة  أن الااخ الم  اي ه  

ةأن تقك الااخ ى  ابط ةةةةةةةىن عم  ه، ةعذله الغىل  ةال فاس ف  سةةةةةةاال رف ىه ةطمم ، ةتطمر ، ةة  ه، ةتى قق عىرتا

 أة ةسى ل اإلال  ، أة هااهى.بدرسىه، بلى اي ب  الملاطا  عىلفاد سماًء أساته، أة 

 القيم األخالقيةالثالث: لمحور ا

، ةتااال  حامق ا  ايفاادتشاا الااخ اي  ااي علف اي ا الماج اي ال ىبي ةال ى دة، ةالى  ت ظخ ال  اىت ع

اآل اي ، ف  ايب  ةالم ةةةىةاة دةن تهماش أة تمااز، كمى تااال  عشةةةاىع اللىجىت ايسةةةىسةةةاي لهخ، ةت ةةةىالدهخ القف 

 )p. 3et al. ingBartl ,2020 ,(. تلااق أهدافهخ عطاق بشاةالي

م ظمبي اي  ااي لدى الفاد، علاث كمى الافت الااخ اي  ااي عأطهى بجممالي ب  الااخ الى  ت ةةةةةهخ ف  ع ىء ال

 (6، ص. 2016ي  لس ذلك ف  بماافه الم افاي ةال قمكاي ةال ف اي. )ال ىاا ، 

اى ةالماىدع ةالاماالد ال ىبي الى  تمجه سةةةةةةقما المااهاا  طلم ال اا،  كمى ي ظا علاهى القف أطهى المثل ال ق

سةةةةماًء ب  ايسةةةةاة، أة المدرسةةةةي، أة لاا ي الملاطي، ةتهدل علف تل ةةةةا  ال  اىت عا  الاشةةةةا، ةيىخ اكى ةةةةىعهى ب  ا

 ( 8، ص.2019. )ب صمر ةالاد القطاف، ، ةتقك الااخ تىاسخ ف  ةجداطه ةتصا  جزًءا ب  سقمكهاإلال  ، أة هااهى

اى، ةاي  ق الافا ي،  اي الاىرة ال  المثل ال ق ةالى  ت ظخ ال اي الفاد عىآل اي ، يىضةةةةةة  أن الااخ اي  ا

 اهخ، ةه  أيًضى ااخ بلى اي، ي اغ  اللاص القف ت ماىهى لدى ايفااد عشىف المسى ل الدالميي ةالىاعميي. ةبااالىة حام

 القيم الدينيةالرابع: المحور 

 ه ىا أن ي ىاد الظىهاي، حاث ال ىلخ ةراء بى ب افي علف ةباقه اهىمىبه الفاد تمجاه ف  تىمثل الااخ الدي اي

 (29، ص. 2010الاامي. )الاما ،  طف ه عهذ  رعط ةليلى ةهم فاه، ي اش الذي ال ىلخ القف ت اطا امة

ةتشةةةمل بجممالي ب  الاماالد ةايحلى  ةالماىدع الم ةةةىمدة ب  الااآن اللايخ، ةال ةةة ي ال اميي المطهاة، ةبى 

تفاع ال همى ب  بصةةةىدر الىشةةةايع اإلسةةة ب ، ةالى  يىخ ات ىذهى كم اىر لقللخ القف ايامال ةايف ىل الصةةةىدرة ب  

ملهى أة رفضةةةةةةهى، كمى ت ىاا الطىاي اإليجىعاي لدى الفاد، حاث عطهى ت لف عه ع ادًا ال  الاذا ل، كمى تاكز اآل اي  عاا
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القف ت ماي اماالد الدي  اإلسةةة ب  لدى ايفااد، حاث تج قهخ يىم ةةةلمن ةيقىزبمن عهى ف  ايامال ةايف ىل. )الملاى، 

1426  )  

 اإلسةة باي الشةةاي ي عضةةماعط بضةةام ي  ةةىطاي عيجىعاي رااايعط كمى ي ظا علف الااخ الدي اي القف أطهى صةةفىت

 ضةةمء ف  ةأسةةاته ةبجىم ه دي ه بع فاهى يىفىالل الم ىقفي الى  الممااف ف  اإليجىعاي ال ةةقمكاىت عىلفاد علف تؤدي

 لفع أدت مىكق تاعميي الااخ هذ ةتصا  المجىمع، ةال ال ةأهدال الدي  ةهم أع ى هى لى ش ي الجمىالي تاتضاه ب اىر

. ةال طأ الصمات عا  الىمااز فالق الادرة ب  بزيداً  ذاته ف  اسهىه عفضل اكى ب مىفاد، ةكقال مال ق ال مي ال مم

 (32، ص. 2013)الاد الاازق ةالز الدي ، 

ةب  ثخ فىلااخ الدي اي جزء ب يىجزأ ب  حاىة اإلط ةةةةةىن الم ةةةةةقخ، حاث عطهى ت اا ال  بدى الىزا  الفاد عى ىلاخ 

عةحاصةةةةةةةه دي ه،  اى   قك الااخ، ىيةابا، ةاجى ىت ال ماه ، القف الا لذا ي اغ  اللاص القف تاهاب ال ى  ف  ت ة

 ةتاهااهخ ب  تاكهى أة الا د ال هى. 

وللقيم الوطنية والدينية واألخالقية أهمية كبيرة في حياة األفراد والجماعات، والمجتمعات، وتتجلى تلك األهمية 

 فيما يلي:

رجىل  بثل المه  لا ض الصةةةةةىللا  ايفااد اطىاىء ف  ذلك ةيادة ةالمجىمع الفاد حاىة ف  بهًمى دةًرا الااخ تق ب -

 اإلط ىط . لق قما ةضىعطي بمجهي ةه  ةالدي  ال اىسي

ةابجىمىال ، ةف  المقاىت ال  ج ال ف ةة ، كمى ت ةةىالد ف  تلااق ةحدة  ال ف ةة  الىمافق تلااق ف  بهًمى دةًرا تق ب -

 المجىمع. 

ً  الفاد  عص  القف ت مل - ً  طف اى  ةالماجب. ةال اا اإلح ىن طلم ةتمجهه ة قااى

 .ةةجداطه الاقه القف ب تىغقب ك  لشهماته الفاد ضاط القف ت مل -

ً  عالطىء القف ت مل أطهى كمى بى ىسةةةاي تادة حىف عا ضةةةهى المجىمع ثاىفي أجزاء تاعط -  ال ظخ ابجىمىالاي أسةةةىسةةةىً الاقاى

 الثاىفي.  هذ علف ما الم ى المجىمع أالضىء ذه  ف  الاادة يصا 

 الهدل الذي ه  أي جمىالي ف  ةالماىدع فىلااخ الطى شةةةي، ةالشةةةهمات ةال زالىت المفا ي ايطىطاي ب  المجىمع تا  -

 .علاه لقمصمل أالضى هى جماع ي  ف

 ضةةةم هى ف  ي ةةةقك ةجمد ةعىلىىل  ةباارات أهدال له ةتلدد ال ىلخ بع عهى يى ىبل الى  عىلصةةةاغي المجىمع تزةد -

 (33، ص. 2013سقمكاىتهخ. )الاد الاازق ةالز الدي ،  لنفااد ةتلدد

 تهائ ايسى  لق مل الفادي ةالجمىال  الممحد. -

 يىخ ات ىذهى كأسى  لقللخ القف ال قما. -

 تخ الفاد ع ح ى  حمل الىمااز عا  الصمات ةال طأ. -
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 تمجه الفاد طلم الهدل الذي ي اغ  الااى  عه. -

 اآل اي ، ةالى ىبل ب هخ ف  ضمء بى يى اأ ب  سقمكهخ. تمد الفاد عىلىما ىت الم ىساي ب   -

 تلاق الطمأطا ي ةايب  ةال  ىدة، لجماع أفااد المجىمع.  -

 تلاا سقما الفاد ةتمجهه.  -

، ص. 2016تم   الفاد الامة القف تلااق الىلاف، ةالىمافق، ةالىمزان بع طف ةةةةةةه ةبع اآل اي  ب  حمله. )ال ىاا ،  -

12) 

ي الااخ اي  ااي لقفاد ةلقمجىمع القف حد ال ةةةماء، حاث ت ةةةىالد  القف فهخ سةةةقمكه ةب  ثخ يىضةةة  بدى أهما

بع طف ةةه ةبع الملاطا  عه، يىفىالل ب هخ، ةيلاى حاىة ع ادة ةسةةقما اآل اي ، ةتمل ه ب  الى ىيش عصةةمرة سةةقامي، 

ق  عملىر  اي  ق، ال  الضةةةغط ال ف ةةة ، أة ابطغمى  ف  الشةةةاهىت ةالشةةةهمات الملابي، فىلمن داف ًى له القف الىل

 ةالىم ك عى ىلاخ الدي  ابس ب  الل اف. 

ةب    ل بى سةةةةاق يىضةةةة  أن ه ىا ال اي ةثااي عا  ايب  ال ةةةةااااط  ةالااخ الدي اي ةالم  اي ةاي  ااي، 

تىدي   طظًاا ين الفضىء ال ااااط  يفى  المجىل أبى  ايفااد ل   ع القف ثاىفىت ةالىدات ةتاىلاد بجىم ىت أ اى ب

لدي  اإلسةةةةةة ب  الل افع لدي  ى مى هم بمجمد ف  ا هى ب  ااخ ةالىدات ةآدات، بثق بى يللم هى  لدي ، بجىم ىت لاس 

اإلسةة ب ، بمى اد يؤثا القف ااخ الفاد ةالىداته ةتاىلاد ، ةب  ثخ ف ن حمىيي ايفااد ب  ب ى ا هذا الفضةةىء الممحش 

شا ايفلىر المىطافي، ةال  صايي المااىي، ب  ملاي حىماي، كمى أن هذا الفضىء اد يلمن عماع ةالى صب ايالمف، ي ل 

مه، ةالملىفظي القف الم قمبىت  الىدات الم   ةاا يي الجماع ب  الفى ، ةالملىفظي القف  يي للمى هذ  اللمى تأت   ة

 ةالىاقال ب  ب ى ا هذا الفضىء ال ااااط  ادر اإلبلىن. الش صاي، 

 السابقة الدراسات  ثانياً:

 وث السابقة في ضوء محورين هما: يتم عرض البح

 انيبحوث تناولت األمن السيبراألول: المحور  -

علف تلقال بشةةىكل ايب  ال ةةااااط  ف  بدرسةةي ثىطميي الىبي ةااىاا  حقمل  Goran (2017) هدفت دراسةةي

ةتخ اسةةةةةى دا  الا ي ب  ب    ل بلىةلي الى ال القف أ طىر ايب  ال ةةةةةااااط  ف  بدار  الى قاخ الثىطمي، ، المقاي

طاى  ض فهى أبى  ب ىقف  ، ةتخ دراسيةاسى دا  ب هجاي دراسي اللىلي ال  بدرسي ثىطميي حضايي ،ار  الثىطمييالمد

، ةتخ المصةةةةمل علف ةذلك ب    ل تمضةةةةا  أ طىر الهجمىت ابللىاةطاي ةكافاي الماىيي ب هى ،الهجمىت اإلللىاةطاي

 اغ  اللذر ب هى أث ىء الى ىبل بع هذا الفضىء بسامى ةالى  يبجممالي ب  اي طىر المىاتاي القف الفضىء ال ااااط ، 

  لدى   ت المدار  الثىطمي، ةتخ تاديخ حقمل المقاي لىج ب هذ  اي طىر.

لمااهاا  ةالمااهاا  دى اىيب  ال ااااط  لعاطىبج لقمال  ع سعلف تدري، Manho (2017) هدفت دراسية

 ةاد اشةةةةىمقت الدراسةةةةي القف،   ت الجىب ي ىلاًى ب (  25) لمطت الا ي الدراسةةةةي ب ، حاث تالمى صةةةةصةةةةا هاا 

ةتمصقت  ،اإلللىاةطايدي لقهجمىت صخ ةكافاي الىلافاي حمىيي  صمصاىهعت  الطعاطىبج ب ظخ يهدل علف ت ايف 

 .الا ي الدراسي ااااط  لدىىيب  ال المال  ع طىى ج الدراسي علف كفىءة الااطىبج الم د ف  تل ا 
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تصةةةةماخ عاطىبج لقمال  عىيب  ال ةةةةااااط  لدى  قاي ال ةةةة ي  علف Counghlin (2017)كمى هدفت دراسةةةةي 

 طىر ايب  ال ةةةةةةااااط  الى  ىت، لقلد ب  أتل ملمجاى الم قمبف    مى صةةةةةةصةةةةةةالقط ت هاا ال ،ايةلف عىلجىب ي

القف أن  لهى تدرياهخ يى اض لهى المااهامن ةهاا الاىلغا  ال ىشةةةةةة ا ، ةتاااخ ايسةةةةةةىلاب المىىحي الى  يمل  ب   

أشةةىرت ة ع ال  أطف ةةهخ ضةةد الهجم  عشةةلل أفضةةل،ةتملا هخ ب  الدفى ،ى لاضةةىيى ايب  ال ةةااااط يلمطما أكثا عدراكً 

ب  شةةةةةأطهى أن تؤثا عىل ةةةةةقب القف ت اإلللىاةطاي الى  ىت يى اضةةةةةمن لق ديد ب  الهجم طىى ج الدراسةةةةةي علف أن الط

ت ىمل الى  يمل  ب    لهى الىصةةةةةةةدي لقهجمب  اللقج الدراسةةةةةةةي علف ةجمد بجممالي كمى أشةةةةةةةىرت طىى الط ت، 

 .ابللىاةطاي

( عدراسةةي هدفت لىلديد ال  اي عا  ةال  أفااد ايسةةاة عمفهم  ايب  ال ةةااااط  ةعا  2018اىبت الصةةى غ )

ذكمر ( ب  ال48ب هخ ) (215) ابحىاى ىت ايب اي الى  يى ذةطهى لقماىيي ب  الجاا خ ابللىاةطاي، ةتلمطت ال ا ي ب 

ب  اإلطىث، ةاسةةى دبت اسةةىااىطه ايب  ال ةةااااط ، ةأشةةىرت ال ىى ج علف ةجمد ال اي ذات دبلي عحصةةى اي ( 167) ة

عا  ةال  أفااد ايسةةةةةاة عمفهم  ايب  ال ةةةةةااااط  ةعا  ابحىاى ىت ايب اي المىا ي لقماىيي ب  الجاا خ اإلللىاةطاي، 

هم  ايب  ال ةةةةااااط  ةعا  د ل ايسةةةةاة، فامى لخ تمجد فاةق ذات ةكذلك ةجدت ال اي عا  ةال  أفااد ايسةةةةاة عمف

 دبلي احصى اي ف  درجي ةال  أفااد ايساة عمفهم  ايب  ال ااااط  ةعا  بىغااات ال مع ةال مل ةال ما.

ةالى  ع  مان "الضاةرة المقلي لقى قاخ ف  بجىل  (Nakama & Paullet , 2018)ف  حا  هدفت دراسي 

ف  بدي ي هىةاي، علف ت قاخ الط ت الاا المااحل الدراسةةةةةةاي عىلجىب ي كافاي الىصةةةةةةدي لقهجمىت  اطیال ةةةةةةاااايب  

ال ةةااااطاي، حاث أشةةىرت الدراسةةي علف أن ه ىا بجممالي بهمي أ اي ب  المهىرات المهمي ف  دي ىبالاىت الدةرات 

ل ةةةةةاىااي: ت قخ كافاي الى ال ف  طظى  عدارة الدراسةةةةةاي القف اإلطىاطت ف  اللقاىت الجىب اي ايةلف لقىغقب القف اامدهى ا

الى قخ، ةعرسىل ةتقا  الاسى ل عف ىلاي عا  الط ت ةأالضىء ها ي الىدريس، ةلاد سىهمت الدراسي ف  عك ىت الط ت 

اسةةىااتاجاىت الى قخ الاا اإلطىاطت، ين الط ت اد يشةة اةن أطه ي    أطهخ هاا اىدري  القف عكمىن المهى  ايكىديماي 

ب ةةىالدة، ةالى  يمل  أن تهدد الى ماي الذاتاي ةطىاجي لذلك، يفشةةل ال ديد ب    ت الجىب ىت ف   قب الم ةةىالدة دةن 

المطقمعي، ب ىااي  أطهى بلاجي، ةاامل الهزيمي شةة ء يمل  تج اه كقمى أبل ، ب    ل طجى  الااطىبج فاد سةةىهمت 

 المااحل الدراساي عهى. الدراسي ف  ت ماي ايب  ال ااااط  لدي   ت الجىب ي الاا

( علف الى ال القف بدى تمفا المال  عىيب  ال ااااط  لدى   ت ة ىلاىت 2019ط  )هدفت دراسي الالطى

الجىب ىت ال ةةة مديي ب  ب ظمر اجىمىال  ب  ةجهي طظاهخ، ب    ل الى ال القف آرا هخ حمل المفهم  اياات له 

ي لىلااق لمجىم اي ب  جاا خ الفضىء ال ااااط ، ةالم ماىت المجىم اةأهخ الجاا خ الى  يى ىبل ب هى ة اق الماىيي ا

، ةاد اسةةةى دبت الدراسةةةي ب هج الم ةةة  ابجىمىال  القف الا ي الشةةةما اي ب    ت ة ىلاىت الماىيي ب  هذ  الجاا خ

ساي الم ىقفي ةعقغت الا ي الدراسي ) ت الدراسي ى ة ىلاي، ةاالىمد(  ىلاً 486الجىب ىت ال  مديي ف  الم ىميىت الدرا

القف ابسةةةىمىرة اإلللىاةطاي لىجماع الااىطىت، ةجىءت ال ىى ج عأن أاات بفهم  لنب  ال ةةةااااط  ب  ةجهي طظا الا ي 

 اسةةةى دا  بجممالي ب  المسةةةى ل الىا اي ةالى ظاماي ةاإلداريي لم ع ابسةةةى دا  هاا المصةةةا  عه، ةب ع»الدراسةةةي هم 

ىءت جايمي ف  حا  ج ،تصىبت ةالم قمبىت الى  تلىميهىاةطاي ةطظخ ابسمء ابسىغ ل ةاسى ىدة الم ىب ت اإلللى

كأكثا جايمي يى ىبل ب هى ايب  ال ةةةةااااط ، ف  حا  ت ىاا الىمالاي « ال صةةةةب اإلللىاةط  /ابحىاىل اإلللىاةط » 

ت ال ىى ج اإلال باي لقمجىمع حمل  ااه ه  أهخ  اق الماىيي المجىم اي لمشةةةةةل ت الفضةةةةةىء ال ةةةةةااااط ، كمى جىء

عمجمد ب ماىت اجىمىالاي له ف  تلااق الماىيي لقمجىمع ال ةةة مدي، ةأن أهخ هذ  الم ماىت هم الىطمر الهى ل ف  طظخ 

أفااد ايسةةاة دةن الم افي اللىبقي لمشةةل ت هذ  المسةةى ل ةكافاي يى اض لهى  الم قمبىت، ةةسةةى ل الىل ملمجاى الى 

 هى. تج ا
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( دراسةةي هدفت لقلشةةف ال  ب ةةىمى المال  عىيب  ال ةةااااط  لدى 2019كمى أجات الصةةلف  ةال ةةلمل )

( ب قمي ب  ب قمىت اللىسةةةب اآلل ، 352ب قمىت اللىسةةةب اآلل  عىلماحقي الثىطميي عمدي ي جدة، ةتلمطت ال ا ي ب  )

ةاسةةةةةةى دبت اسةةةةةةىااىن المال  عىيب  ال ةةةةةةااااط  لااى  بلمري المال  عمىهاي ايب  ال ةةةةةةااااط  ةالمال  عطاق 

فظي القاه، ةأكدت ال ىى ج ةجمد ضةةةةةة ف ةاصةةةةةةمر لدى ب قمىت اللىسةةةةةةب اآلل  ف  ب ةةةةةةىمي المال  عىيب  الملى

ال ةةةةااااط ، ةلخ تمجد فاةق ذات دبلي عحصةةةةى اي ف  درجي ةال  ب قمىت اللىسةةةةب اآلل  عىيب  ال ةةةةااااط  ت زي 

 لمىغااي س مات ال ااة ةالم ىمي الى قام .

ىلااخ دفت علف ب افي درجي المال  عىيب  ال ةةااااط  ةال اىه ع( دراسةةي ه2020ةأجاى ال ةةما  ةآ اةن )

بلىطاي الى اؤ ىمسةةةطي عمدي ي الطى ف، ةاللشةةةف ال  عدى ت باذ الماحقىا  ابعىدا اي ةالمالم  اي ةاي  ااي ةالدي اي ل

ماحقىا  ابعىدا اي ا ةتقماذة ب  التقماذً  (346) عهذ  الااخ ب    ل الم افي عىيب  ال ةةةةةةااااط ، ةتلمطت ال ا ي ب 

الم  اي  ةالمىمسةةةطي دا ل المدار  الللمباي ةبدار  القغىت، ةاسةةةى د  بااىسةةة  المال  عىيب  ال ةةةااااط  ةالااخ

ا  لقدراسةةةةةةي، ةأظهات ال ىى ج أن درجي المال  عىيب  ال ةةةةةةااااط  لدى ت باذ الماحقىا  ةاي  ااي ةالدي اي، كأدات

ب  بع  دبىت تصةةف  اإلطىاطت، ةأن اآل  ف باتف ي عدرجي كاااة ف  بجىل الى ىبلابعىدا اي ةالمىمسةةطي عمدي ي الطى

اي بىمفاة لديهخ عدرجي اي، ةكشةةةةةةفت ال  ةجمد ال اي اميي عا  المال  عىيب   الااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي  الىل

ةالدي اي ب    ل المال  عىيب  ال ةةةااااط  ةالااخ لدى أفااد ال ا ي، ةاتضةةة  عبلىطاي الى اؤ عىلااخ الم  اي ةاي  ااي 

، ةلصةةىل  فاةق ف  ب افي الى باذ عىيب  ال ةةااااط  ةالااخ ت زي لمىغاا الماحقي الدراسةةايةجدت ال ةةااااط ، ةاد 

عىدا اي، ةكذلك ف  بىغاا د ل ايسةةةةةاة ةلصةةةةةىل  الد ل ال ىل ، ف  حا  لخ تمجد فاةق ذات دبلي أفااد الماحقي اب

 الج س ةطمع المدرسي. عحصى اي ت زي لمىغاا

الم قما  عىيب  ال ةةةااااط  ةال اىه عىطااق أسةةةىلاب  ب افي درجي ةال ( علف 2020الصةةةىطع )علث ةهدل 

( 104حديثي للمىيي الطقاي ب  ب ى ا اإلطىاطت، ةأسةةةةةةىلاب ت زيز الااخ ةالهميي الم  اي لديهخ، ةتلمطت ال ا ي ب  )

ةتخ ع ىء بااى   ،اسةةةةى د  الم هج المصةةةةف  ابرتاى  ة ،مباي ةايهقايى ةب قمي ف  بدار  بدي ي الطى ف الللب قمً 

لىلديد درجي المال  عىيب  ال ةةةةةةااااط  لدى الم قما  ف  بدار  الطى ف، ةأسةةةةةةةىلاب حمىيي الطقاي ب  ب ى ا 

عىيب  ارتفىع ةال  الم قما   لااخ ةالهميي الم  اي لدى الطقاي، ةأظهات طىى ج الالثاإلطىاطت، ةأسةةةةةةىلاب لى زيز ا

ال ةةةةااااطاي، ال ةةةةااااط  ف  بجىل حمىيي ايجهزة ال ىصةةةةي ةالملمملي ب  ب ى ا اب ىااق اإلللىاةط  ةالهجمىت 

يسةةةةىلاب حمىيي الطقاي ب  ب ى ا اإلطىاطت، ةأسةةةةىلاب ت زيز الااخ ةالهميي الم  اي عمدي ي ةف  درجي اسةةةةى دابهخ 

ة اق الىدريس، ةايطشطي ةالمشىريع، ةأسىلاب الىاميخ،  هدال الدراساي،طى ف ب  ةجهي طظاهخ ف  بجىبت ايال

ةةجدت ال اي ارتاى اي بمجاي ةبىمسةةطي عا  ةال  الم قما  عىيب  ال ةةااااط  ةاسةةى دابهخ يسةةىلاب حمىيي الطقاي 

ىت ةيسىلاب ت زيز الااخ ةالهميي الم  اي، فامى لخ تمجد فاةق ذات دبلي عحصى اي عا  اسىجىع، ب  ب ى ا اإلطىاطت

ى ل مع المدرسي، عا مى ةجدت حمل المال  عىيب  ال ااااط  ةأسىلاب حمىيي الطقاي ب  ب ى ا اإلطىاطت تا ً  الم قما 

ى ل مع المدرسةةةةي فاةق ذات دبلي عحصةةةةى اي عا  اسةةةةىجىعىت الم قما  حمل أسةةةةىلاب ت زيز الااخ ةالهميي الم  اي تا ً 

لي عحصةةةةةةى اي عا  اسةةةةةةىجىعىت الم قما  حمل المال  عىيب  لصةةةةةةىل  المدار  الللمباي، ةلخ تمجد فاةق ذات دب

ى لقج س ةلقى صا ال ااااط  ةأسىلاب حمىيي الطقاي ب  ب ى ا اإلطىاطت ةأسىلاب ت زيز الااخ ةالهميي الم  اي تا ً 

 ةالمؤهل ال قم  ةل  مات ال ااة ف  الىدريس.

  عممضةةةمع ايب  ال ةةةااااط ، ااى  ب افي الصةةةلفاا( دراسةةةي عهدل 2021ف  حا  أجات اطب ةحقا  )

ةالى ال القف ايع ىد الى  يى ىةلهى ايب  ال ةةةةةةااااط  ف  المات اللىل  ب  ةجهي طظا الصةةةةةةلفاا ، ةتلديد بدى 

ب افي الصلفاا  عىطاااىت ايب  ال ااااط  ف  الممقلي، ةااى  ب افىهخ عىيطظمي ةالىشاي ىت الى  تى قق عىلفضىء 

ف صةةةلف ال ةةة مديي ف  الىمالاي عمفهم  ايب  ال ةةةااااط  ةب افي جماطب الامة ةالضةةة ال ةةةااااط ، ةتاااخ تغطاي ال

لىاميمهى ةتل ةةا هى ف  الم ةةىاال، ةتخ اسةةى دا  الم هج المصةةف ، ةتلمن بجىمع الدراسةةي ب  الصةةلفاا  ال ةة مديا  

تمثقت ايدةات ف  ب  الصةةةةلفاا  ال ةةةة مديا ، ة 85ةعقغ حجخ ال ا ي ال ىبقا  ف  الصةةةةلف المرااي ةابللىاةطاي، 
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ةلديهخ ب افي ابسةةىااىن، ةتمصةةقت ال ىى ج علف أن المالمثا  كىطت لديهخ ب افي ب ةةااي عمصةةطق  ايب  ال ةةااااط ، 

أيًضى عا ض المصطقلىت الااياي ب  ايب  ال ااااط ، ةفامى يى قق عىلاماطا  ةالىشاي ىت المى قاي عىيب  ال ااااط  

  اى مي عىقك الاماطا  ةالىشاي ىت، ةالمىطقاىت ذات الصقي، ةتلديثهى دةريًى. أطه يجب تلديدفاد رأت ال ا ي 

  الوطنية والدينية واألخالقية بحوث تناولت القيمالثاني: المحور  -

( دراسةةةةةةي هدل الى ال القف دةر ب قخ الماحقي الثىطميي ف  ت زيز ااخ المما  ي لدى 2017أجاى ال  زي )

( ب قًمى، ةاسةةةى دبت ابسةةةىااىن كأداة لقدراسةةةي، 80طت ال ا ي ب  )الطقاي ب  ةجهي طظا المشةةةافا  الىاعميا ، ةتلم

ةاشةةىمقت القف بلىةر )المبء ةابطىمىء ةالمشةةىركي ابجىمىالاي(، ةاد أكدت ال ىى ج ارتفىع دةر الم قخ ف  ت زيز ااخ 

 المما  ي لدى الطقاي القف جماع الملىةر.

ار  ف  المجىمع ال ةةةة مدي ف  ت زيز الهميي ( عدراسةةةةي هدفت علف تلديد دةر المد2018كمى اى  ال ةةةةاف )

(  ىلًاى عىل ةةةةةة ي ايةلف ةالثىطاي عىلم هد ال ىل  لقدراسةةةةةةىت ايب اي، ة اق القاهخ 760الم  اي، ةتلمطت ال ا ي ب  )

اسةةةىااىن الهميي الم  اي، ةعا ت ال ىى ج دةر المؤسةةة ةةةىت الىاعميي ف  ت زيز الهميي الم  اي لدى الطقاي ةب ةةةىهمىهى 

 ي ف  اسىااار المجىمع ةأب ه. الفىالق

 الااخ ت زيز ف  اإلال   دةر القف الضمء ( علف ت قاط2019هدفت دراسي رعىع ي ةع   الا ف ةال ىلدي )ة

 ةتمظافهى طىف ًى، اسىثمىًرا ةاللديثي الىاقاديي المى مالي ةسى ل اإلال   بسىثمىر باىاحي رؤيي لىاديخ ةس ت الم  اّي،

 ةباىد ه اإلسةةة ب  الىصةةةمر ضةةةمء ف  ةت زيز اطىمى هى تمىسةةةلهى القف ةاإلعاىء ةبادراتهى ايبي ااخ القف لقملىفظي

 الىلديىت حجخ ةزيىدة ال اعاي ةاإلسةةةةةة باي، ايبي ت اشةةةةةةهى الى  ال طاة الم  طفىت ظل ف  سةةةةةةامى ب ةاامه؛

الالث  االىمد، ةاد الم طط ةالىشةةةميه الىشةةةلاك حم ت ال  فضةةةً   شةةةاىع ى يماجهه الذي ةابسةةةىهدال ةاب ىطىل

الىلقاق ، ة قا الالث علف تاديخ باىاحىت المقاي لىمظاف أعاز ةسةةةةةى ل اإلال   ف   ةالم هج     اابسةةةةةىاا الم هج

 ت زيز الااخ الم  اي لدى المما  ا . 

تدريس  ف  الم  اي ةايش ىر ايهىط  تمظاف أثا ال  اللشف علف (2020دراسي الاادات ) هدفتف  حا  

 شةةةةةاه الم هج عتاىع تخ الدراسةةةةةي هدل ةلىلااق الطقاي، لدى الم  اي الااخ تاسةةةةةاخ القف ةالمدطاي  ايالم  الىاعاي

 القف ة اات ةثاىته، صةةداه ب  الىأكد ةتخ الم  اي لقااخ بااى  ب  الملمطي الدراسةةي أداة عالداد تخ حاث الىجايا ،

 أظهات ةاد  ىلاي،( 33) ب  ةالضةىعطي ي ىلا( 33) ب  الىجايااي المجممالي تألفت حاث  ىلاي،( 66) عقغت الا ي

 بااى  القف الىدريس  اياي علف ت زى 0,05 الدبلي ب ةةىمى ال د عحصةةى اي دبلي ذات فاةق ةجمد الدراسةةي طىى ج

 الىجايااي. المجممالي ةلصىل  الم  اي الااخ

المما  ي ( علف الى ال القف ب ةةةىمى دةر جىب ي  ااق ف  ت ماي ااخ 2020ةهدفت دراسةةةي ال اد ةحفىلش )

ب  ةجهي طظا الط ت، حاث اسةةةى د  الاىحثىن الم هج المصةةةف  الىلقاق ، ةلىلااق هدل الدراسةةةي أالدت اسةةةىمىرة 

(  ىلاًى ة ىلاي ب  كقاي اآلدات، بم  يدرسمن ف  60( فااة، ةتلمطت الا ي الدراسي ب  )39اسىااىن، اشىمقت القف )

هم  المما  ي لدى الط ت هم أن ي ال الفاد بى له ب   ، ةأظهات الدراسةةةةةةةي أن بف2020 /2019ال ى  الجىب   

حامق ةبى القاه ب  ةاجاىت، ةأظهات ال ىى ج أيضةةةةةةى أن الماارات الدراسةةةةةةاي لهى دةر ف  ت ماي ااخ المما  ي يطهى 

ت مد الطقاي القف اسةةةةةى دا  ايسةةةةةقمت ال قم  ف  حل المشةةةةةل ت، كمى أن ل ضةةةةةم ها ي الىدريس دةر ف  ت ماي ااخ 

 ي ب    ل تمالاي الط ت عىلىلديىت الى  تماجه المجىمع ة اق الىغقب القاهى.المما  

 الم  اي الااخ ت ماي ف  الم  اي الىاعاي ب ةةةىق دةر القف الى ال علف (2021دراسةةةي الاىضةةة  ) هدفتكمى 

 الاقاىء جىب ي ب  ة ىلاي ىلاًى(  350) ب  الدراسةةي الا ي ةتلمطت طظاهخ، ةجهي ب  ايردطاي الجىب ىت  قاي لدى

 سقمتأ اسى دا  تخ الدراسي ب هجاي ةف ، الم  اي الىاعاي لم ىق ب ااًى  ساارالد الطقاي ب  ا ىاىرهخ تخ الىطااااي،
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(، الااىطىت تلقال ف  الم ةةةل  المصةةةف ج ةالم ه المفىمحي ابسةةة قي تلقال ف  ال مال  الالث عا  الدبج( المزاةجي

 طىى ج أشةةةىرت ةاد اإلجىعي، بفىمح  ةسةةةؤالا  فااة،( 36) ب  بلمطي اسةةةىاىطي عالداد تخ الدراسةةةي أهدال لىلااقة

 الطقاي اد  ةاد بىمسةةطي، عدرجي جىء الطقاي لدى الم  اي الااخ ت ماي ف  الم  اي الىاعاي ب ةةىق دةر أنّ  علف الدراسةةي

 ابهىمى  الماىاحىت ذ ه أهخ ةب ، الطقاي لدى الم  اي الااخ ت ماي ف  الم  اي الىاعاي ب ىق دةر لىف ال باىاًحى 12

 ف  ةحدة عضىفي ةأهمهى الم  اي، الىاعاي لم ىق عضىفىت 9 الطقاي اد  كمى الملىمى، ف  ةاإليمىط  الدي   عىلجىطب

 .اإلس   ف  عىلمما  ي تى قق اللىىت

 يب الباحث على الدراسات السابقةتعق

 أواًل: من حيث الهدف

ف ىت بى ددة )الم قما ، ةالصةةةةةلفاا ، ةت باذ القف بدى ةال  هدفت دراسةةةةةىت الملمر ايةل علف الى ال 

الماحقىا  ابعىدا اي ةالمىمسةةةةةطي، ةب قمىت اللىسةةةةةب اآلل  عىلماحقي الثىطميي، ة  ت ة ىلاىت الجىب ىت، ةأفااد 

ف ايسةةاة( عىيب  ال ةةااااط ، ةالمفىهاخ ةالمصةةطقلىت المى قاي عه، ف  حا  ت ىةل ع ض تقك الدراسةةىت الى ال الق

 فىالقاي عاابج لى ماي المال  عىيب  ال ااااط  لدى الط ت.  

عا مى هدفت دراسةةةةةةىت الملمر الثىط  علف دراسةةةةةةي الااخ )الم  اي ةالدي اي ةاي  ااي( ةالى ال القف ع ض 

 الااابج أة الم ىرات الىدري اي لى ماي هذ  الااخ لدى الط ت. 

  ثانيًا: من حيث العينة

ل ىدا اي دراسةةةةةةةىت ال ةةةةةةةىعاي بى عا  ت مالت ال ا ىت ف  ا )الم قما ، ةالصةةةةةةلفاا ، ةت باذ الماحقىا  ابع

ةالمىمسةةةةةةطي، ة  ت الماحقي الثىطميي، ةب قمىت اللىسةةةةةةةب اآلل ، ة  ت ة ىلاىت الجىب ىت، ةالم ىهد ال قاى، 

ن ال ا ي فاهى بمظف  ت ىقف ال  الدراسةةةىت ال ةةةىعاي ةتىماز ال هى ف  أةأفااد ايسةةةاة(، ةب  ثخ ف ن الدراسةةةي اللىلاي 

 جىب ي جىزان. 

  منهجيةثالثًا: من حيث ال

بى عا  الم هج المصةةةةةف  ةالىجايا  ةشةةةةةاه الىجايا ، ةب  ثخ ف ن ت مالت الم ىهج ف  الدراسةةةةةىت ال ةةةةةىعاي 

 الدراسي اللىلاي تى ىةل الم هج المصف  ابرتاى  . 

  رابعًا: من حيث النتائج

ةتخ ماي المال  عىيب  ال ااااط ،  ىى ج أهمهى فىالقاي الااابج الم ى دبي ف  ت تمصقت الدراسىت علف بجممالي ب  ال -

 هى أث ىء الى ىبل بع هذا المصةةمل علف بجممالي ب  اي طىر المىاتاي القف الفضةةىء ال ةةااااط ، ةالى  ي اغ  اللذر ب

ى اضةةةةمن لق ديد ب  ي ، ةأن ب ةةةةى دب  الفضةةةةىء ال ةةةةااااط ، ةتخ تاديخ حقمل المقاي لىج ب هذ  اي طىرالفضةةةةىء

جمد بجممالي ب  اللقمل الى  يمل  ب    لهى ةة، ب  شةةةةةةأطهى أن تؤثا القاهخ عىل ةةةةةةقبالهجمىت اإلللىاةطاي الى  

 الىصدي لقهجمىت ابللىاةطاي

د ايسةةةةاة عمفهم  ايب  ال ةةةةااااط ، ةكذلك لدى ت باذ الماحقىا  ابعىدا اي ةالمىمسةةةةطي؛ أفااةأن ه ىا ةال  لدى  -

 .ض ف ةاصمر لدى ب قمىت اللىسب اآلل  ف  ب ىمي المال  عىيب  ال ااااط ف  حا  كىن ه ىا  ةالم قما ،

 .المالمثا  كىطت لديهخ ب افي ب ااي عمصطق  ايب  ال ااااط  -
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  ال اي اميي عا ةكىطت ه ىابىمفاة لديهخ عدرجي الىلاي، ف طهى كىطت ىلااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي ةفامى يى قق ع -

 عىيب  ال ااااط  ةالااخ. المال 

 دةر الم قخ ف  ت زيز ااخ المما  ي لدى الطقاي.لارتفىع يمجد  -

 .فىالقي ف  اسىااار المجىمع ةأب هي ب ىهمت هخ ف  ت زيز الهميي الم  اي لدى الطقاي ة دةر قمؤس ىت الىاعمييةل -

ا ي الىدريس دةر ف  ت ماي ااخ المما  ي الماارات الدراسةةاي لهى دةر ف  ت ماي ااخ المما  ي، كمى أن ل ضةةم هكمى أن  -

 ب    ل تمالاي الط ت عىلىلديىت الى  تماجه المجىمع ة اق الىغقب القاهى.

 . الم  اي الااخ ت ماي ف دةر بهخ  له الم  اي الىاعاي ب ىقةكذلك  -

 نهجية الدراسة وإجراءاتهام

 منهج الدراسة 

الى ال  المىمثل ف دراسةةي، ال لهدل لم  مىه اطظاً   الدراسةةي، هذ ف ابرتاى    المصةةف  الم هج  ااسةةى دتخ 

ىلممقلي المال  عىيب  ال ةةةةةةااااط  ةالااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي لدى بمظف  جىب ي جىزان ع ال  اي عا  القف

 ال اعاي ال  مديي.

  الدراسة مجتمع

 .عىلممقلي ال اعاي ال  مدييالممظفا  ةالممظفىت عجىب ي جىزان  ب  الدراسي بجىمع تلمن

  الدراسة عينة

( 102( بمظفًى ةبمظفي، عمااع )183الا ةةةةةاطي، عقغ الددهخ ) ال شةةةةةما اي عىلطايايدراسةةةةةي ال الا ي ىراا ىتخ 

 ب  اللىصقا  القف بؤه ت القماي ب ىقفي. ( بمظفي، 81بمظفًى، ة )

 الدراسةأدوات 

 ت ابتاي:اى  الاىحث عىسى دا  ايدةا الدراسيلىلااق هدل 

 : )إعداد الباحث(األمن السيبرانيمقياس  -1

 وصف المقياس -

 تىمثل ف :  بلىةر( 3، بمزالا  القف )الاىرة( 44تلمن المااى  ف  صمرته ال هى اي ب  )

 الاىرة 18الملمر ايةل: المال  علمىيي ايجهزة ةةسى ط الى زي :  -

 الاىرة 12الملمر الثىط : المال  عأهماي ايب  ال ااااط :  -

 الاىرة 14ملمر الثىلث: الى ىبل اآلب  بع  دبىت الىصف  ةاإلطىاطت: ال -
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 دق المقياسص -

 اى  الاىحث عل ىت صدق المااى  ب    ل بى يق :

 الظاهريأوالً: الصدق 

( بللمىً، ب  المى صةةةةةةصةةةةةةا  ف  بجىبت 11تخ الاض المااى  القف بجممالي ب  المللما  عقغ الددهخ )

، ةأع ىد ، ةالهدل ب  ايب  ال ةةةااااط تخ تاديخ المااى  ب ةةةاماىً عى قامىت تمضةةة  بىهاي  القخ ال فس، حاثالىاعاي ة

 : قب ب هخ ععداء الاأي حمل بى يق اسى دابه، ة اا ي ال ا ي الى  سمل يطاق القاهى، ة

 ( ص حاي المااى  ب  حاث ةضم  ت قامىته ةصاىهي بفاداته.1)

 اىسه.( بدى تمثال المااى  لقهدل الذي ةضع لا2)

 ( بدي ب ءبي صاىهي بفادات المااى  لق ا ي.  3)

 المذكمر أال هى.  الملمرف  ااى   بلمر( بدي تمثال الاىرات المااى  المصىهي للل 4)

 ( الىىل  يمض  ط اي اتفىق المللما  القف الاىرات المااى :1ةالجدةل )

 األمن السيبرانينسبة اتفاق المحكمين على عبارات مقياس : (1جدول )

 التعامل اآلمن الوعي بأهمية األمن السيبراني الوعي بحماية األجهزة

النسبة  م

 المئوية

النسبة  م

 المئوية

النسبة  م

 المئوية

النسبة  م

 المئوية

النسبة  م

 المئوية

النسبة  م

 المئوية

1 91% 10 100% 19 100% 28 100% 31 100% 40 91% 

2 91% 11 100% 20 91% 29 100% 32 100% 41 100% 

3 100% 12 100% 21 100% 30 100% 33 91% 42 100% 

4 100% 13 100% 22 100%   34 100% 43 91% 

5 100% 14 91% 23 100%   35 91% 44 100% 

6 91% 15 91% 24 100%   36 91%   

7 100% 16 100% 25 91%   37 91%   

8 91% 17 91% 26 91%   38 100%   

9 100% 18 100% 27 100%   39 91%   

يىضةة  ب  الجدةل ال ةةىعق أن ط ةةاي اتفىق المللما  القف الاىرات المااى  تااةحت بى عا  

 الما علف الثاي ف  طىى ج المااى .%( ةه  ط اي اتفىق باتف ي تد100 -% 91)

 ثانياً: صدق العبارات

 الملمرةدرجي تخ ح ةةةىت صةةةدق بفادات المااى  ب    ل ح ةةةىت ب ىب ت ابرتاى  عا  درجي كل بفادة 

ةالدرجي اللقاي لقمااى ، ةذلك ع د تطااق المااى  القف الا ي اسةةةةةةىط الاي عقغ  بلمرالذي ت ىم  علاه، ةدرجي كل 

 ( يمض  الصدق الدا ق  لقمااى :2)، ةهم بى ي مف عىلصدق الدا ق ، ةالجدةل بمظفًى( 40الددهخ )
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ط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور الذي تنتمي )االرتبا األمن السيبرانيالصدق الداخلي لمقياس : (2جدول )

 إليه(

 التعامل اآلمن الوعي بأهمية األمن السيبراني الوعي بحماية األجهزة

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

1 0,592** 10 0,429** 19 0,476** 28 0,528** 31 0,521** 40 0,680** 

2 0,561** 11 0,679** 20 0,764** 29 0,550** 32 0,659** 41 0,659** 

3 0,328* 12 0,420** 21 0,746** 30 0,588** 33 0,650** 42 0,675** 

4 0,694** 13 0,818** 22 0,491**   34 0,651** 43 0,550** 

5 0,521** 14 0,749** 23 0,476**   35 0,812** 44 0,416** 

6 0,662** 15 0,721** 24 0,499**   36 0,665**   

7 0,704** 16 0,613** 25 0,525**   37 0,379*   

8 0,796** 17 0,625** 26 0,657**   38 0,679**   

9 0,787** 18 0,651** 27 0,684**   39 0,699**   

 (0,1(      ** دال ال د )0,05* دال ال د )

ىت صةةةدق المااى  ب    ل ح ةةةىت ب ىب ت ابرتاى  عا  درجي كل بلمر ةالدرجي اللقاي لقمااى ، كمى تخ ح ةةة

 ( يمض  الصدق الدا ق  لقمااى :3ةالجدةل )

 الصدق الداخلي لمقياس األمن السيبراني )االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية للمقياس( :(3جدول )

 معامل االرتباط المحور م

 **0.855 علمىيي ايجهزةالمال   1

 **0.652 المال  عأهماي ايب  ال ااااط  2

 **0,839 الى ىبل اآلب  بع  دبىت الىصف  ةاإلطىاطت 3

(، ةأن الملىةر دالي 0,01( أة ال د )0,05( أن جماع ال اىرات دالي ال د )3(، )2يىضةةةةة  ب  الجدةلا  ال ةةةةةىعاا  )

 ل القف الصدق الدا ق  الماتفع لقمااى .( ةعىلىىل  فجما هى بااملي بمى يد0,01ال د )

 المقياس ثبات -

( يمض  طىى ج ب ىبل 4ىل  )بمظفًى، ةالجدةل الى( 40كمى اى  الاىحث عل ىت ثاىت المااى  ع د تطاااه القف )

 معامل ثبات المقياس :(4جدول )                                            :الثاىت

 الثاىتب ىبل  الملمر   

 0.912 المال  علمىيي ايجهزة 1

 0.774 ااااط المال  عأهماي ايب  ال  2

 0,873 الى ىبل اآلب  بع  دبىت الىصف  ةاإلطىاطت 3

 0,925 الدرجي اللقاي
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( بمى يدل القف ثاىت 0,77يىضةة  ب  الجدةل ال ةةىعق أن ب ىبل الثاىت ف  الملىةر ةالدرجي اللقاي زاد القف )

 المااى  الماتفع، ةص حاي اسى دابه.

 تصحيح المقياس -

 الممظف( ةيلصةةةةةةل طىدًرا -أحاىطًى  –هىلًاى ا ىاىرات أبى  كل الاىرة، ةه  ) ثيث ا ىاىر ب   الممظفي ىىر 

( درجي، ةالصةةةةةةغاى 132، ةب  ثخ كىطت الدرجي اللقاي لقمااى  )ح ةةةةةةب طفس الىاتاب( 1، 2، 3) القف الدرجىت

 ( درجي.44)

 : )إعداد الباحث(القيم الوطنية واألخالقية والدينيةمقياس  -2

 

 وصف المقياس -

ث ثي ( الاىرة، ع د ح ىت صداه ةثاىته، ةاد اشىمل المااى  القف 54ااى  ف  صمرته ال هى اي ب  )ىلمن المي

 تىمثل ف : بلىةر

 الاىرة. 20الملمر ايةل: الااخ الم  اي: 

 الاىرة.  17الملمر الثىط : الااخ اي  ااي: 

 الاىرة.  17ثىلث: الااخ الدي اي: الملمر ال

 صدق المقياس -

 ت صدق المااى  ب    ل بى يق :ى  الاىحث عل ىا

 الظاهريأوالً: الصدق 

( بللمىً، ب  المى صةةةةةةصةةةةةةا  ف  بجىبت 11تخ الاض المااى  القف بجممالي ب  المللما  عقغ الددهخ )

 قخ ال فس، ة قب ب هخ ععداء الاأي حمل بى يق :الىاعاي ةال

 ( ص حاي المااى  ب  حاث ةضم  ت قامىته ةصاىهي بفاداته.1)

 تمثال المااى  لقهدل الذي ةضع لااىسه. ( بدى2)

 ( بدي تمثال الاىرات المااى  المصىهي للل ع د ف  ااى  الا د المذكمر أال هى. 3)

 اتفىق المللما  القف هذ  الا مد: ( الىىل  يمض  ط اي 5ةالجدةل )
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 القيم الوطنية واألخالقية والدينيةنسبة اتفاق المحكمين على بنود مقياس  :(5جدول )

 القيم الدينية القيم األخالقية لقيم الوطنيةا

ال  اي   

 الم ميي

ال  اي   

 الم ميي

ال  اي   

 الم ميي

ال  اي   

 الم ميي

ال  اي   

 الم ميي

ال  اي   

 الم ميي

1 81.8% 10 91% 19 100% 28 100% 37 91% 46 91% 

2 91% 11 100% 20 91% 29 100% 38 100% 47 100% 

3 100% 12 100% 21 100% 30 100% 39 81.8% 48 100% 

4 91% 13 100% 22 100% 31 81.8% 40 100% 49 91% 

5 100% 14 91% 23 81.8% 32 91% 41 91% 50 81.8% 

6 91% 15 91% 24 100% 33 100% 42 91% 51 91% 

7 100% 16 100% 25 91% 34 100% 43 91% 52 100% 

8 91% 17 91% 26 91% 35 81.8% 44 100% 53 81.8% 

9 100% 18 91% 27 100% 36 100% 45 91% 54 91% 

 -% 81.8( أن ط ةةةاي اتفىق المللما  القف الاىرات المااى  تااةحت بى عا  )5يىضةةة  ب  الجدةل ال ةةةىعق )

 %( ةه  ط اي اتفىق باتف ي تدالما علف الثاي ف  طىى ج المااى .100

 ثانياً: صدق المفردات

 الملمرةدرجي  الاىرة    ل ح ةةىت ب ىب ت ابرتاى  عا  درجي كل ةتخ ح ةةىت صةةدق بفادات المااى  ب

ةالدرجي اللقاي لقمااى ، ةذلك ع د تطااق المااى  القف الا ي اسةةةةةةىط الاي عقغ  بلمرالذي ت ىم  علاه ةدرجي كل 

 ( يمض  الصدق الدا ق  لقمااى :6، ةهم بى ي مف عىلصدق الدا ق ، ةالجدةل )بمظفًى( 40الددهخ )

 القيمالصدق الداخلي لمقياس : (6جدول )

 القيم الدينية القيم األخالقية القيم الوطنية

ب ىبل   

 ابرتاى 

ب ىبل   

 ابرتاى 

ب ىبل   

 ابرتاى 

ب ىبل   

 ابرتاى 

ب ىبل   

 ابرتاى 

ب ىبل   

 ابرتاى 

1 0,709** 11 0,691** 21 0,546** 31 0,858** 38 0,655** 48 0,952** 

2 0,620** 12 0,504** 22 0,529** 32 0,756** 39 0,593** 49 0,952** 

3 0,651** 13 0,668** 23 0,858** 33 0,644** 40 0,910** 50 0,903** 

4 0,837** 14 0,691** 24 0,551** 34 0,795** 41 0,600** 51 0,881** 

5 0,691** 15 0,360* 25 0,637** 35 0,486** 42 0,945** 52 0,910** 

6 0,901** 16 0,961** 26 0,525** 36 0,795** 43 0,968** 53 0,815** 

7 0,837** 17 0,803** 27 0,858** 37 0,795** 44 0,828** 54 0,919** 

8 0,805** 18 0,691** 28 0,858**   45 0,600**   

9 0,691** 19 0,691** 29 0,858**   46 0,414**   

10 0,961** 20 0,691** 30 0,754**   47 0,602**   

كمى تخ ح ةةةىت صةةةدق المااى  ب    ل ح ةةةىت ب ىب ت ابرتاى  عا  درجي كل بلمر ةالدرجي اللقاي لقمااى ، 

 ( يمض  الصدق الدا ق  لقمااى :7ةالجدةل )
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 )االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية للمقياس( القيمالصدق الداخلي لمقياس  :(7جدول )

 اطمعامل االرتب المحور م

 **0.665 الااخ الم  اي 1

 **0.536 الااخ اي  ااي 2

 **0,934 الااخ الدي اي 3

(، ةأن الملىةر دالي ال د 0,01( أة ال د )0,05( أن جماع ال اىرات دالي ال د )7(، )6يىضةة  ب  الجدةلا  ال ةةىعاا  )

  .( ةعىلىىل  فجما هى بااملي بمى يدل القف الصدق الدا ق  الماتفع لقمااى0,01)

 ً  : الثباتثالثا

( يمضةةةةةة  طىى ج ب ىبل 8( بمظفًى، ةالجدةل الىىل  )40اى  الاىحث عل ةةةةةةىت ثاىت المااى  ع د تطاااه القف )

 الثاىت:

 معامل ثبات المقياس :(8جدول )

 معامل الثبات المحور م

 0.929 الااخ الم  اي 1

 0.907 الااخ اي  ااي 2

 0,961 الااخ الدي اي 3

 0,950 الدرجي اللقاي

( بمى يدل القف 0,90يىضةةةةة  ب  الجدةل ال ةةةةةىعق أن ب ىبل الثاىت ف  الملىةر ةالدرجي اللقاي زاد القف )

 ثاىت المااى  الماتفع، ةص حاي اسى دابه.

 ياستصحيح المق -

طىدًرا( ةيلصل الممظف  -أحاىطًى  – ىىر الممظف ا ىاىر ب  ث ثي ا ىاىرات أبى  كل الاىرة، ةه  )هىلاًى ي

( درجي، ةالصةةةغاى 162( ح ةةةب طفس الىاتاب، ةب  ثخ كىطت الدرجي اللقاي لقمااى  )1، 2، 3الدرجىت ) القف

 ( درجي.54)
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 وتفسيرها الدراسةنتائج 

  السؤال األول: ما العالقة بين الوعي باألمن السيبراني والقيم الوطنية واألخالقية والدينية لدى موظفي

 جامعة جازان؟

 ال  اي تخ اسى دا  ب ىبل ارتاى  عااسمن ةذلك يىض  ب    ل الجدةل اآلت :  لقى ال القف  اا ي هذ ة

يم موظفي جامعة جازان على مقياسي الوعي السيبراني والقمعامل ارتباط بيرسون بين درجة  :(9) جدول

 الوطنية واألخالقية والدينية

 

 م

 القيم األمن السيبراني

الوعي كلية لمستوى الدرجة ال الدينية األخالقية الوطنية

 باألمن السيبراني

.1430 حمىيي ايجهزة 1  1860.*  2230.**   2160.**  

**.3310 أهماي ايب  2  4320.**  3570.**   4220.**  

**.3980 الى ىبل اآلب  3  4350.**  4050.**  4710.**  

**.3150 لنب  ال ااااط الدرجي اللقاي   3800.**  3710.**  4080.**  

 0.01** دال عحصى اًى ال د /   0.05ال د ب ىمى الدبلي *دال عحصى اى 

( عا  الدرجي 0.01( أن ه ىا ال اي  اديي ذات دبلي احصى اي ال د ب ىمى دبلي )9يىض  ب  الجدةل )  

حاث تااةحت ب ىب ت ابرتاى  لقمال  عىيب  ال ااااط ، ةالدرجي اللقاي لقااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي، اللقاي 

( الدا 0,01ةفامى يى قق عىلملىةر الفاالاي فلىن عا هى ارتاى  أيًضى ال د ب ىمى دبلي )(، 0,471 – 0,216عا  )

حمىيي ايجهزة ةالااخ أبى ابرتاى  عا  )ةابرتاى  عا  )حمىيي ايجهزة ةالااخ الم  اي( لخ يل  دال عحصى اًى، 

 (.0,05اي  ااي( فلىن ال د ب ىمى دبلي )

 ك من خالل ما يلي:ويمكن تفسير ذل

أن المال  عىيب  ال ةةااااط  ف  ال صةةا اللىل  أصةةا  ضةةاةرة حىماي، ة ىصةةي بع الىطمر الىل ملمج ، 

ةاطىشةةةىر الىل ملمجاى الى  المت كل المجىبت، ةأصةةةا  لزاًبى القف الممظفا  ب ةةةىياة هذا الىطمر، ةابسةةةىفىدة ب ه 

ل  ابسةةىفىدة ب هى ةت ةة ااهى ف  ها  الااخ الم  اي ةاي  ااي ةهذ  الىل ملمجاى يمةتطاااه ف  حاىتهخ المظافاي، 

حاث يىمل  الفاد ب    ل اكى ةىعه تقك الااخ ةالدي اي ةذلك عذا تخ اسةى دابهى ابسةى دا  ايبثل، ةعصةمرة عيجىعاي، 

، ةتاديا أن يلمن بما   صةةىل ، ةبى ةةىب ، يلىا  طف ةةه ةيلىا  اآل اي ، ةتلااق ابسةةىااار ال ف ةة  ةابطف ىل 

 ذاته، ةاامل اآل ا. 

كمى أن ةجمد الىم ةةةةةةك عىلااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي ت ةةةةةةهخ ف  أن يلمن لدى الممظف ةال  عطاق 

ابسةةةى دا  ايبثل ةالم ىسةةةب، ةتم  هخ ب  اسةةةى دابهى ابسةةةى دا  هاا اسةةةى دا  المسةةةى ل ةايجهزة الىل ملمجاي 

ةأب  دا ق  يضةةاط سةةقمكه ةيمجهه المجهي الصةةلالي تجى  طف ةةه  ةتج ل لدى الممظف جهىز حمىييالمصةةا  عه، 

اي ةاي  ااي ةتجى  ة  ه ةبجىم ه، ةدي ه،  عىيب  ال ةةةةةةااااط  ةالااخ الم   اى  عا  المال   ةلذا جىء ه ىا ارت

 ةالدي اي. 
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طىل ، ةال ىفع كمى أن تقك الااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي تج ل الفاد اىدًرا القف الىمااز عا  الصةةةةةةىل  ةال

، ب  أفلىر هدابي ةالضةةةةةةىر، ف  ي جال ةراء الدالمات الهدابي الى  ت شةةةةةةا القف ةسةةةةةةى ل الىماصةةةةةةل ابجىمىال 

لقمجىمع، ةب ىلفي لاامه ةالىداته ةتاىلاد ، ةب ىهضةةةةةةي لنسةةةةةةس الدي اي، ةايحلى  الشةةةةةةاالاي، ةب  ثخ يمثل المال  

 ةاحدة. ةجهىن ل مقي  ااي،ةاي   ةالدي اي،عىيب  ال ااااط  ةالااخ الم  اي 

ف  ي م  كمى أن ابلىزا  عىلااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي تج ل ب  الممظف رااب القف ذاته ةتصافىته 

عى ىااق ح ةةىعىت أحد، ةالىج ةةس القف أحد، ةب اإلادا  القف أي ف ل بشةةا  الاا تقك المسةةى ل الىل ملمجاي، ل ف ةةه 

ك اي  ق الفىسةةةدة، فالذر اآل اي  ب هى، ةي شةةةا ال امعىت المىاتاي القف ذلك كمى تج ل ب ه داالاي علف اللد ب  تق

 ف  الدطاى ةاآل اة. 

كمى يىطقب اإلااىل الشةةةةةديد القف الىل ملمجاى اللديثي، ةالفضةةةةةىء ال ةةةةةااااط ، الىزةد عىلم ىرل ةاي  ق 

ةابطىمىء الم   ، ةابلىزا  ، صةةدق ف  طشةةا اي اىرالمى قاي عه، ب  احىاا   صةةمصةةاىت اآل اي ، ةايبىطي، ةال

 ةالمفىء، ةاحىاا  بشىالا اآل اي .ةالى ىةن بع اآل اي  ف  أالمىل الاا ةال اا، عىللامق ةالماجاىت تجى  الم  ، 

كمى أن الفضةةىء ال ةةااااط  ي ةةاق ال ما، ةيضةةاع اللاىة، حاث ياضةة  الفاد القاه أةاىتًى  ميقي رعمى ت ةةاب 

ثاا ب  الطىالىت ةالااعىت، ةلذا فىلمال  عهذا الفضةةةةىء ال ةةةةااااط  يج ل الفاد ةتفميت اللف  تضةةةةااع الصةةةةقمات، 

بىللًمى ف  ةاىه، بلىفًظى القف فاا ضةةةةةةه، بقىزًبى عىلم اةل، ةب ىهاًى ال  الم لا، ةلذا أظهات ال ىى ج ارتاى  عا  

 الااخ ةالمال  عىيب  ال ااااط . 

( ةالى  تمصةةةقت علف ةجمد ال اي ارتاى اي دالي 2020، ال ىاجي بع طىاجي دراسةةةي )الصةةةىطع ةاد اتفات هذ 

بمجاي ةبىمسةةطي عا  ةال  الم قما  عىيب  ال ةةااااط ، ةاسةةى دابهخ يسةةىلاب حمىيي الطقاي ب  ب ى ا اإلطىاطت، 

 ةأسىلاب ت زيز الااخ ةالهميي الم  اي. 

ال اي ارتاى اي دالي ( ةالى  أظهات طىى جهى أن ه ىا 2020كمى تىفق بع طىى ج دراسةةي )ال ةةما  ةآ اةن، 

ةأن ه ىا ت باذ الماحقىا  ابعىدا اي ةالمىمسةةةطي عمدي ي الطى ف، بمجاي عا  المال  عىيب  ال ةةةااااط  ةالااخ لدى 

 عبلىطاي لقى اؤ عىلااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي ب    ل المال  عىيب  ال ااااط . 

  :وعي باألمن السؤؤيبراني لدى موظفي جامعة جازان هل توجد فروق دالة إحصؤؤائياً في الالسؤؤؤال الثاني

 تعزي لعامل الجنس؟

ح ةةىت المىمسةةطىت الل ةةىعاي ةابطلاافىت الم اىريي لم افي الفاةق ف  المىمسةةطىت ةلإلجىعي ال  هذا ال ةةؤال تخ 

 ( الىىل :10الجدةل )الل ىعاي ةاامي ت ةدبلىهى اإلحصى اي، كمى ف  
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تبعاً لمتغير  في الوعي باألمن السيبراني توسطي درجات أفراد العينةنتائج اختبار )ت( بين م :(10جدول )

 الجنس

االنحراف  المتوسط ن لجنسا البعد

 المعياري

قيمة 

 "ت"

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 حمىيي ايجهزة

 

 6,52 43,84 102 ذكمر
1,004 181 

0,317 

 6,85 44,83 81 عطىث هاا دالي

أهةةةةمةةةةاةةةةي ايبةةةة  

 ال ااااط 

 2,84 33,56 102 مرذك
0,086 181 

0,932 

 3,09 33,53 81 عطىث هاا دالي

 4,11 38,65 102 ذكمر الىفىالل اآلب 
0,192 181 

0,848 

 4,36 38,77 81 عطىث هاا دالي

 10,82 116,06 102 ذكمر الدرجي اللقاي
0,632 181 

0,528 

 12,24 117,14 81 عطىث هاا دالي

 2,60( = 0,01، ةال د ب ىمى دبلي )1,97(= 0,05( ةب ىمى دبلي )181ال د درجي حايي )اامي ت الجدةلاي 

ةعماىرطي اامي ت الجدةلاي عاامي ت المل ةةةمعي يىضةةة  أن اامي ت المل ةةةمعي أصةةةغا ب  اامي ت الجدةلاي 

، ةعىلىىل  يىض  ف  المال  عىيب  ال ااااط  ( ف  جماع ايع ىد ةالدرجي اللقاي0,01( ة )0,05ال د ب ىمى دبلي )

الممظفا  عجىب ي جىزان عىلممقلي ال اعاي  أطه ب تمجد فاةق دالي عحصةةةى اىً ف  اسةةةىجىعىت أفااد الا ي الدراسةةةي ب 

 ال  مديي ف  المال  عىيب  ال ااااط  تا ًى لمىغاا الج س )ذكمر/ عطىث(.

 ويمكن تفسير ذلك من خالل ما يلي: 

زان ف  المال  عىيب  ال ةةااااط ، ةب افىهخ عمفهمبه، ةةالاهخ ت ةةىةي الج  ةةا  ب  الممظفا  عجىب ي جى

 للىاةطاي.عطاق حمىيي أجهزتهخ، ةب قمبىتهخ، ب  اب ىااق، أة الهجمىت اإل

كمى اد تاجع هذ  ال ىاجي علف اإلجااءات المشةةةةةةةددة الى  تطااهى الجىب ي فامى يى قق علمىيي الم قمبىت، 

ا الدةرات المىلارة ةالم ةةةةةىماة لقممظفا  ةال ىبقا  عىلجىب ي فامى يى قق ةتلااق بفىهاخ ايب  ال ةةةةةااااط ، ةتمفا

 عىلمال  عىيب  ال ااااط  ة اق تلااق أالقف درجىت ب ه ف  ساال الملىفظي القف الااىطىت ةالم قمبىت الجىب اي. 

ف ب كمى أن الجماع ب  الج  ةةةةةةا  )ذكمر/ عطىث( بطىلاا  عىلااق طفس الدرجي ب  ايب  ال ةةةةةةااااط ، حى

تى اض الم قمبىت ةالااىطىت المظافاي ل  ىااق، أة ال ةةةةةااي، ةب  ثخ لخ تل  ه ىا فاةق دالي عا  الج  ةةةةةا  فامى 

 يى قق عىلمال  عىيب  ال ااااط .  

( ةالى  تمصقت علف أطه ب تمجد فاةق دالي 2018ةتىفق هذ  ال ىاجي بع بى تمصقت علاه دراسي )الصى غ، 

 ب  ال ااااط  ت زي لمىغاا الج س )ذكمر / عطىث(. ف  المال  عىيعحصى اًى 

( ةالى  تمصةةةةقت علف أطه ب تمجد فاةق 2020ال ةةةةما  ةاآل اةن، ةتىفق هذ  ال ىاجي بع طىاجي دراسةةةةي )

 لدى ت باذ الماحقىا  ابعىدا اي ةالمىمسطي ف  المال  عىيب  ال ااااط  ت زي لمىغاا الج س )ذكمر/ عطىث(. 
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  :توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى الوعي باألمن السيبراني لدى موظفي جامعة هل السؤال الثالث

 جازان تعزي لعامل المؤهل الدراسي؟

تبعاً لمتغير  في الوعي باألمن السيبراني نتائج اختبار )ت( بين متوسطي درجات أفراد العينة :(11جدول )

 المؤهل العلمي

االنحراف  المتوسط ن العلمي المؤهل البعد

 معياريال

قيمة 

 "ت"

درجات 

 الحرية

 مستوى الداللة

 حمىيي ايجهزة

 

 5,81 46,63 102 علىلمريم  فأال
5,81 181 

000 

 6,53 41,32 81 بىج ىاا فأالقف 0,01دال ال د 

أهةةمةةاةةةي ايبةة  

 ال ااااط 

 2,97 2,87 34,11 102 علىلمريم  فأال
181 

0,003 

 2,90 32,83 81 بىج ىاا فأالقف 0,01دال ال د 

 2,52 4,02 39,40 102 علىلمريم  فأال الىفىالل اآلب 
181 

0,012 

 4,31 37,83 81 بىج ىاا فأالقف 0,05دال ال د 

 5,10 10,32 120,15 102 علىلمريم  فأال الدرجي اللقاي
181 

000 

 11,23 112 81 بىج ىاا فأالقف 0,01دال ال د 

معي يىض  أن اامي ت المل معي أكاا ب  اامي ت الجدةلاي ال د ةعماىرطي اامي ت الجدةلاي عاامي ت المل 

( ف  جماع ايع ىد ةالدرجي اللقاي، الدا الا د الثىلث )الىفىالل اآلب ( ف ن ب ةةةةىمى الدبلي ال د 0,01ب ةةةةىمى دبلي )

ىب ي ( ةعىلىىل  يىضةةةة  أطه تمجد فاةق دالي عحصةةةةى اىً ف  اسةةةةىجىعىت أفااد الا ي الدراسةةةةي ب  الممظفا  عج0,05)

درجي المال  ايب  ال ااااط ، تا ًى لمىغاا المؤهل ال قم  )علىلمريم  فأال/ ف   جىزان عىلممقلي ال اعاي ال  مديي

 بىج ىاا فأالقف( لصىل  علىلمريم  فأال. 

 ويمكن تفسير ذلك من خالل ما يلي: 

المطقمت ب هخ، علل  ايال حايصمن أكثا ب  هااهخ القف أداء الدةر المؤهل الى قام الممظفا  ب  ذةي 

 ة  هخ.عيمىن ةع  ص، ب  ب طقق  مفهخ القف ب ىااقهخ المه  ، ةب ىاال 

كمى أن الممظفا  ب  ذةي المؤهل الى قام  علىلمريم  فأال بى زال ب ظمهخ حديث  ت اج ب  المااحل 

فاضت ال اطاة القف كل ةب  الم قم  أن ابهىمى  عىيب  ال ااااط  اضاي الىلماي، الى قاماي الى  حصقما القاهى، 

ال ظخ الى قاماي ف  ال  مات اي ااة القف ب ىمى ال ىلخ، ةلذا فاد ت اضما أث ىء دراسىهخ لىقك الىل ملمجاى، ةت ىبقما 

س مات،  عهى، ةحصقما القف دةرات فاهى، ع  ل الذي  هخ ب  حمقي المىج ىاا ةالدكىمرا  الذي با القف ت اجهخ 

 شا بع الىل ملمجاى عب ع د الى اج ةالىمظاف. ةلخ يىمل ما ب  الى ىبل الماى

كمى أن الممظفا  ب  حمقي المىج ىاا ةالدكىمرا  هىلاًى بى يلمطمن بشافا  أة رؤسىء أا ى  ةب ياىشاةن 

ةلذا فهخ ال مل عأطف ةةةةةهخ، عل عن ذةي المؤه ت الم  فضةةةةةي هخ ايكثا ت ىبً  بع ايجهزة ةالااىطىت ةالم قمبىت، 

 علىلمريم  فأال.   ، ةب  ثخ فاد جىءت ال ىاجي لصىل لمؤشاات المال  عىيب  ال ااااطأكثا عظهىراً 

( الى  أظهات ةجمد فاةق دالي عحصةةةى اًى 2020ال ةةةما  ةآ اةن، ةتىفق هذ  ال ىاجي بع طىاجي دراسةةةي )

 عىدا اي(.زي لمىغاا الماحقي الدراساي لصىل  الماحقي ايال )ابف  ب ىميىت المال  عىيب  ال ااااط  ت 
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( ةالى  أظهات الد  ةجمد فاةق ذات 2019)الصةةلف  ةال ةةلمل،  ةت ىقف هذ  ال ىاجي بع طىاجي دراسةةي

دبلي عحصى اي ف  درجي ةال  ب قمىت اللىسب اآلل  عىيب  ال ااااط  ت زي لمىغااي س مات ال ااة ةالم ىمى 

 الى قام .

علف أطه ب تمجد فاةق دالي عحصةةةى اًى ف  ( ةالى  تمصةةةقت 2020)الصةةةىطع،  كمى ت ىقف بع طىاجي دراسةةةي

 درجي المال  عىيب  ال ااااط  لدى الم قما  تا ًى لمىغاا المؤهل ال قم . 

  :هل توجد فروق دالة إحصؤؤؤؤؤؤائياً في مسؤؤؤؤؤؤتوى القيم الوطنية واألخالقية والدينية لدى السؤؤؤؤؤؤؤال الرابع

 موظفي جامعة جازان تعزي لعامل الجنس؟  

ح ةةةةةىت المىمسةةةةةطىت الل ةةةةةىعاي ةابطلاافىت الم اىريي لم افي الفاةق ف  ل تخ ةلإلجىعي ال  هذا ال ةةةةةؤا

 ( الىىل :12الجدةل )المىمسطىت الل ىعاي ةاامي ت ةدبلىهى اإلحصى اي، كمى ف  

 تبعاً لمتغير الجنسفي القيم نتائج اختبار )ت( بين متوسطي درجات أفراد العينة  :(12جدول )

ف االنحرا المتوسط ن الجنس البعد

 المعياري

قيمة 

 "ت"

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الم  اي

 

 3,41 58,42 102 ذكمر
0,178 181 

0,852 

 2,83 58,33 81 عطىث هاا دالي

 0,633 2,44 49,94 102 ذكمر اي  ااي
181 

0,527 

 2,60 49,70 81 عطىث هاا دالي

 1,61 4,85 48,29 102 ذكمر الدي اي
181 

0,107 

 3,06 49,29 81 عطىث ليهاا دا

الةةةةةةةدرجةةةةةةةي 

 اللقاي

 0,528 9,47 156,65 102 ذكمر
181 

0,598 

 7,35 157,33 81 عطىث هاا دالي

 

ةعماىرطي اامي ت الجدةلاي عاامي ت المل ةةمعي يىضةة  أن اامي ت المل ةةمعي أصةةغا ب  اامي ت الجدةلاي 

ةعىلىىل  يىضةةةةةة  أطه ب تمجد  ف  الااخ، درجي اللقاي،( ف  جماع ايع ىد ةال0,01( ة )0,05ال د ب ةةةةةةىمى دبلي )

فاةق دالي عحصةةةى اىً ف  اسةةةىجىعىت أفااد الا ي الدراسةةةي ب  الممظفا  عجىب ي جىزان عىلممقلي ال اعاي ال ةةة مديي 

 لدرجي الااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي، تا ًى لمىغاا الج س )ذكمر/ عطىث(.

  ويمكن تفسير ذلك من خالل ما يلي:

عن الااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي الىبي ب تاىصةةا القف ج س دةن آ ا، عل عن الجماع بطىلب عمااالىة 

ًء(، فىلجماع بطىلب عىلملىفظي القف الم   ةابلىزا  ع ىداته ةتاىلاد ، ةاامه، تقك الااخ ةالىم ةةك عهى )رجىًب ةط ةةى

الىلق  عملىر  اي  ق، ةالىم ةةةةك عىي  ق  ةبااالىة بصةةةةىلله، ةتاديمهى القف المصةةةةلي الشةةةة صةةةةاي، كمى أن

كمى أن الفاا ض الدي اي ةاي  ق الدي اي بطقمت الفىضةةةةةقي فاض القف الجماع دةن الىمااز عا  الذكمر ةاإلطىث، 

 ب  الجماع الىم ك عهى ةبااالىتهى. 

م لمن عهى، كمى أن الممظفا  )ذكمر ةعطىث( يلاصمن القف عظهىر الااخ الفىضقي ةال ىدات ال قامي، ةيى

 يظهاةاة ىصةةةةةةي بمظف  الجىب ىت فهخ يى ىبقمن بع   ت الجىب ىت ب  الشةةةةةةاىت ةالشةةةةةةىعىت ةلذا فا اغ  أن 
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عمظها ب ق، ةيلمطمن ادةة لغااهخ، ةب يادبمن القف أف ىل ب ىفاي لن  ق، ةب يظهاةن سقمكاىت ب ىهج ي ب 

 اي  ق ةالش ى ا الدي اي. تىمافق بع ااخ المجىمع ة

ص الممقلي القف ت ماي الااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي لدى الجماع، ةها  ذلك عمسةةةةةةى ل بى ددة، حا 

بمى يلىخ القف جماع الاا الم ىهج الدراسةةةةةةاي، ةالا مات اإلال باي، ةالجاا د الاسةةةةةةماي، ةالممااع الىل ملمجاي، 

 الممظفا  الىم ك عهى، ةابلىزا  عآداعهى دةن تفااي عا  ذكمر ةعطىث. 

( ب  أطه ب تمجد فاةق دالي 2019ب صمر ةالاد القطاف، ةتىفق هذ  ال ىاجي بع بى تمصقت علاه دراسي )

 الااخ اي  ااي لدى المااهاا  تاجع علف الج س.عحصى اًى ف  

( ةالى  تمصقت علف أطه ب تمجد فاةق دالي عحصى اًى 2020كمى تىفق بع طىاجي دراسي )ال ما  ةآ اةن، 

 لمىغاا الج س لدى الى باذ.  ف  الااخ تاجع

  :هل توجد فروق دالة إحصؤؤؤؤؤائياً في مسؤؤؤؤؤتوى القيم الوطنية واألخالقية والدينية لدى السؤؤؤؤؤؤال الخامس

 موظفي جامعة جازان تعزي لعامل المؤهل الدراسي؟  

 يتبعاً لمتغير المؤهل العلم في القيم نتائج اختبار )ت( بين متوسطي درجات أفراد العينة :(13جدول )

االنحراف  المتوسط ن العلمي المؤهل البعد

 المعياري

قيمة 

 "ت"

درجات 

 الحرية

 مستوى الداللة

 3,17 58,56 102 علىلمريم  فأال الااخ الم  اي
0,892 181 

0,374  

 3,15 58,14 81 بىج ىاا فأالقف هاا دالي

 2,70 49,88 102 علىلمريم  فأال الااخ اي  ااي
0,279 181 

0,781 

 2,26 49,77 81 بىج ىاا فأالقف دالي هاا

 4,48 49,18 102 علىلمريم  فأال الااخ الدي اي
1,63 181 

0,103 

 3,70 48,17 81 بىج ىاا فأالقف هاا دالي

 9,44 157,63 102 علىلمريم  فأال الدرجي اللقاي
1,20 181 

0,230 

 7,32 156,09 81 بىج ىاا فأالقف هاا دالي

 

اامي ت الجدةلاي عاامي ت المل ةةمعي يىضةة  أن اامي ت المل ةةمعي أصةةغا ب  اامي ت الجدةلاي ةعماىرطي 

، ةعىلىىل  يىضةةة  أطه ب تمجد لمااى  الااخ ( ف  جماع ايع ىد ةالدرجي اللقاي0,01( ة )0,05ال د ب ةةةىمى دبلي )

ان عىلممقلي ال اعاي ال  مديي ف  فاةق دالي عحصى اىً ف  اسىجىعىت أفااد الا ي الدراسي ب  الممظفا  عجىب ي جىز

 لمىغاا المؤهل ال قم  )علىلمريم  فأال/ بىج ىاا فأالقف(.تا ًى  الااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي

 ويمكن تفسير ذلك من خالل ما يلي: 

ب ظخ الممظفا  حىصقا  القف بؤه ت القماي الىلاي ةبى فمق ال ىلاي )علىلمريم ، بىج ىاا، ةدكىمرا ( 

خ فثاىفىهخ الىلاي، ةت قامهخ باتفع، ةتم لهخ عىي  ق القف ب ىمى ب  ال ضج ةاللاص ةالىم ك، ةب  ثخ ةب  ث

 لخ تل  ه ىا فاةق تاجع علف المؤهل الدراس  ف  اي  ق الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي.   



 

29 
 

  ااي ةالدي اي ب ظخ ايسةةةا ف  الممقلي ال اعاي ال ةةة مديي أسةةةا بلىفظي، تهىخ عغا  الااخ الم  اي ةاي

لدى أفاادهى، فا شةةةةأ الشةةةةىت ةالفىىة القف الىم ةةةةك عىقك الااخ، ةالملىفظي القاهى، ةعي  هى أهماي كااى ف  حاىتهخ، 

 كمى أن المجىمع ال  مدي أص ً بجىمع يهىخ عىقك الااخ ةيلاص القف طشاهى. ةاالىاىرهى أهقف ب  ال فس ةالمىل، 

الممظفا  الىم ةةةةةةك عىقك الااخ ةالد  الى ق  ال هى، ةأن ب  يظها كمى أن ع ىر ال مل الجىب   يلىخ القف 

أطه ةاع ف  ع ض الم ةةةىةع ةالاذا ل ف طه يى اض يشةةةد أطماع ال امعىت، ةالى  اد تصةةةل علف الفصةةةل ب  ال مل 

ةال ج ، ةب  ثخ ف ن جماع الممظفا  ةالممظفىت يلاصمن القف الىم ك عىلااخ الفىضقي ةاي  ق الافا ي ةهذا 

 ىقف فاه اللىصقمن القف بؤه ت الىلاي أة فمق ال ىلاي. ب ي 

كمى أن جماع الممظفا  يى اضةةةةةةمن ل فس الااابج الىدريااي ةةرل ال مل المى قاي عغا  الااخ الم  اي 

ماةن ع فس ال ااات المظافاي تااياًى، ةياىاعمن ب  طفس الم ةةةىمى الم اشةةة ، ةي اشةةةمن ةاي  ااي ةالدي اي، ةي

 ىاىرعي، ةب  ثخ ف  تمجد فاةق عا هخ تاجع علف المؤهل الى قام . حاىة اد تلمن ب

( ةالى  أظهات تا   المااهاا  لقااخ ف  المؤس ىت 2009طىاجي دراسي )صمكم، ةتىفق هذ  ال ىاجي بع 

 الىاعميي دةن فاةق عا هخ تا ًى لقمؤهل الى قام . 

ةجمد فاةق دالي عحصةى اًى تمصةقت علف ( ةالى  2020عا مى ت ىقف بع طىاجي دراسةي )ال ةما  ةآ اةن، 

ف  الااخ لدى الى باذ ت زي لمىغاا الماحقي الدراسةةاي لصةةىل  ت باذ الماحقي ابعىدا اي، ةف  بىغاا د ل ايسةةاة 

  لصىل  الد ل ال ىل . 

 توصيات الدراسة

 تمص  الدراسي عمى يق : 

مى بمظف   - لدى جماع الممظفا  بسةةةةةةا في ايب  ال ةةةةةةااااط   اى جىب ىت ةتمالاىهخ عم ى ا الهجمىت طشةةةةةةا ث ال

 اإلللىاةطاي ة اق حمىيي الااىطىت ةالم قمبىت ةايجهزة ب  اب ىااق. 

 عالداد عاابج تدريااي لقممظفا  لى ماي ادراتهخ فامى يى قق عىيب  ال ااااط .  -

اطىاىء بصطقلىت  تا   بصطقلىت ايب  ال ااااط  ةتاديمهى لقط ت ف  الم ىهج الدراساي الم ىقفي، بع ضاةرة -

 ب ىساي للل باحقي المايي. 

ة اق الى ىبل بع الم ىااا ، ةايشةةةةةة ىص المجهملا  ةالاةاعط عالداد طدةات تثاافاي حمل ايب  ال ةةةةةةااااط ،  -

 للمىيي أطف هخ ةعاىطىتهخ ةذةيهخ ب  الى اض ل  ىااق. المزيفي، 

 ا  عىلجىب ىت ال  مديي. لدى الممظفابهىمى  عغا  الااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي  -

  عالداد دةرات تدريااي لى ماي الااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي لدى الممظفا  عىلجىب ىت ال  مديي.  -

 تاديخ عاابج عال باي حمل الااخ الم  اي ةاي  ااي ةالدي اي ي ىفاد ب هى جماع أفااد المجىمع.  -
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