
 

649 

األمن  يمهََّّ أل االجتماعي التَّواصلمواقع  مُستخدمي إدراك"

 ودوره يف األمن املعلومايت السَّرباين

ِميدانية"ِِدَراَسةِِ

ِآيَةُ َطاِرَق َعْبُد الَهاِدي ِسيدَ  .د
  :الملخص

ِ ُِمْشِكَلةُ ِالعالقةِبينِاستخدامِمواقعِالتَّواصلِتََمثََّلْت ِِفيِ"الحاجةِإلىِِدَراَسِة َراَسِة الد ِ

ِأمنِ ِعلى ِالحفاظ ِفي ِلدوره ِوإدراكهم ِالسيبراني... ِاألمن ِبأهميَّة ِوالوعي االجتماعي

َراَسِةِحولِهدفِرئيسيِوهوِ"الكشفِ المعلوماتِالخاصةِبهم"،ِولذلكِتَتََمْحَوُرِأَْهدَاُفِالد ِ

نِاستخدامِمواقعِالتَّواصلِاالجتماعيِوإدراكِأهميَّةِاألمنِالسيبرانيِودورهِعنِالعالقةِبي

َراَسةُِعلىِعينةِعمديةِقوامهاِ) 440ِفيِاألمنِالمعلوماتي"،ِوقدِِاْعتََمْدُتِالبَاِحثَةَِِفيَِهِذِهِالد ِ

ِوالُمستوياتِ ِاألعمار ِمختلف ِمن ِاالجتماعي ِالتَّواصل ِمواقع ُِمستخدمي ِمن ُمفردة(

ِيمية،ِاالقتصادية،ِاالجتماعية(.)التعل

 :الدراسةنتائج 

ظهرِأنِأغلبيةُِمستخدميِمواقعِالتَّواصلِاالجتماعيِ)عينةِالِدَراَسِة(ِيتراوحونِبينِ 

ِأنهمِيدركونِاألمنِالسيبرانيِوطرقِالُمحافظةِعلىِنظامهِبدرجةُِمتوسطةِوُمرتفعة.

ِالدِِ  ِ)عينة ِاالجتماعي ِالتَّواصل ِمواقع ُِمستخدمي ِأنهمِأغلبية ِبين ِيتراوحون َراَسِة(

ِيدركونِمخاطرِاألمنِالسيبرانيِوانتهاكاتهِبدرجةُِمرتفعةِومتوسطة.

هناكِعالقةِارتباطيةِدالةِإحصائيًاِبينُِمعدالتِاستخدامِمواقعِالتَّواصلِاالجتماعيِ 

ُِمستخدميِ ِإدراك ِاالجتماعي/ ِالتَّواصل ِمواقع ِاستخدام ِ)دوافع ِالتالية: والمتغيرات

ِ ِالتَّواصلِمواقع ِمواقع ُِمستخدمي ِإدراك ِالسيبراني/ ِلألمن ِاالجتماعي التَّواصل

ِمواقعِ ُِمستخدمي ِإدراك ِالسيبراني/ ِاألمن ِنظام ِعلى ِالُمحافظة ِلطرق االجتماعي

ِالتَّواصلِ ِمواقع ُِمستخدمي ِإدراك ِالسيبراني/ ِاألمن ِلمخاطر ِاالجتماعي التَّواصل

ِاالجتماعيِالنتهاكاتِاألمنِالسيبراني(.

كِعالقةِارتباطيةِدالةِإحصائًياِبينِإدراكُِمستخدميِمواقعِالتَّواصلِاالجتماعيِهنا 

ِوأنِ ِوانتهاكاته، ِومخاطره ِعلىِنظامه ِلطرقِالمحافظة لألمنِالسيبرانيِوإدراكهم

هناكِعالقةِارتباطيةِدالةِإحصائًياِبينِإدراكُِمستخدميِمواقعِالتَّواصلِاالجتماعيِ

نِالسيبرانيِوإدراكهمِلمخاطرهِوانتهاكاته،ِوأنِهناكِلطرقِالُمحافظةِعلىِنظامِاألم

ِاالجتماعيِ ِالتَّواصل ِمواقع ُِمستخدمي ِإدراك ِبين ِإحصائًيا ِدالة ِارتباطية عالقة

ِلمخاطرِاألمنِالسيبرانيِوإدراكهمِالنتهاكاتِاألمنِالسيبراني.

                                                           
 ِجامعةِالقاهرةِ-قسمِاإلذاعةِوالتليفزيونِبكليةِاإلعالمِمنِدكتوراهِفيِاإلعالم 
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The Perecption of Social Media Users of Cyber Security 

and Its Role IN Information Security: Field Study 

Dr. Aya Tarek 
Abstract 

 The problem of studying was represented in the need to study the 

relationship between using the social media and perception of the 

importance of cyber security and consciousness of its role of 

maintaining of security their privacy information security. The 

objectives of the study revolve around a main goal, which is "to reveal 

the relationship between the use of social networking sites and the 

perception of the importance of cyber security and its role in information 

security. A set of sub_ goals is emerged from this target and this goals 

is (the Recognitionِ of the rates of using of social media and its 

motivates, knowing the extent of perception of users the social network 

sites of cyber security, its risks and violations, and Detection of the 

degree of the perception of the users of social media in ways to maintain 

cyber security system). 

 The researcher in this study depend on quantitative survey method using 

the online questionnaire form (Electronic questionnaire) as tool to 

collect data intentional sample (440 individual) from the users of social 

media of different ages and levels (educational, economical, social) as 

well as the researcher based on theoretical framework of the study Public 

Sphere theory in order to reveal the relationship between the users of 

social media and the perception of the importance of cyber security and 

its role in information security. so the social media provide field in 

dialogues and discussion on various topics which create a kind of public 

field thus shapes individuals' perception about this topic. 

 The study found that: The majority of users of the social media (the 

study sample) ranges between that they percept the cyber security and 

the ways to maintain its system with high and medium degree, The 

majority of users of social media (the study sample) its ranges between 

that they percept the risks of cyber security and its violation with high 

and medium degree, There is a statistically significant correlation 

between the rates of using of social media and the following variables: 

(the motivates of using the social media/ perception of users of social 
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media of cyber security/ perception of users of social networking sites 

of ways to maintain the cyber security system/ perception of users of 

social networking sites of cyber security risks/ perception of users of 

social media of cyber security violations), that There is a statistically 

significant correlation between users of social media sites' perception of 

cyber security and their perception of ways to maintain its system, its 

risks and violations, that There is a statistically significant correlation 

between users of social media sites' perception of ways to maintain the 

cyber security system and their perception of its risks and violations, that 

that There is a statistically significant correlation between the perception 

of social media users of cyber security risks and their perception of cyber 

security violations. 

َمة    :ُمقَد ِ

ِالمُِ ِالرقمية ِالثورة ِأدت ِإيجاد ِإلى ِوتبادلِعاصرة ِللتَّواصل ِمسبوقة ِغير أفاق

ِواألفكا ِالالمعلومات ِماليين ِبين ِواآلراء ِِنُمستخدمير ِالعالِاإلنترنتلشبكة مِحول

ِاألمرِعلىِكافةِمجاالتِالنشاطِاإلنساني،ِومعِانتشارِالهواتفِالذكيةِ وانعكسِهذا

المحمولة،ِفقدِأصبحِاستخدامِ لجميعِأفِاإلنترنتشبكةِواألجهزِة متاًحِا مجتمعِرادِالأمًرِا

علىِاختالفِفئاتهمِالعمرية،ِوأهدافِهذاِاالستخدام.ِوعلىِالجانبِاآلخر،ِومعِالتدفقِ

الُمستمرِوالهائلِللمعلومات،ِواعتمادِالماليينِحولِالعالمِمنِأفرادِومؤسساتِخاصةِ

ِ ِشبكة ِاستخدام ِعلى ِِاإلنترنتوحكومية ِمنِِاالجتماعيللتَّواصل ِالعديد ِإنجاز أو

ن،ِحيثِاتجهِالبعضِإلىِاختراقُِمستخدميظهرِتهديدِجديدِلهؤالءِالِالمعامالت،ِفقد

كِأساليبُِمتعددة،ِوذلبنُِمستخدميشبكاتِالمعلومات،ِوالتالعبِبالمعلوماتِوإيذاءِال

ِ.Cyber Crimeماِيعرفِبالجريمةِالسيبرانيةِفي

ِلذلكِقدِأصبحِاألمنِالسيبرانيِحديثِالعالمِبأسره،ِبلِوأصبحِجزًءاِأساسيًاِمن

أيِسياساتِأمنيةِأوِاقتصاديةِأوِسياسيةِأخرى،ِحيثِأصبحِصناعِالقرارِفيِمختلفِ

ِالدولِيضعونِمسائلِاألمنِالسيبرانيِكأولويةِفيِسياستهم.

ِهميَّةألِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراكوعليهِفإنِالبحثِفيِمدىِ

الدوليِبتعزيزِ فيِظلِاالهتماِم مبرراتِه فيِاألمنِالمعلوماتيِلِه األمنِالسيبرانيِودورِه

الرقميةِوالمعلوماتيةِالمُِ مِعاصرة،ِوذلكِلمواجهةِالجرائاألمنِالسيبرانيِفيِظلِالثورِة

السيبرانيةِالتيِتُشكلِتهديدًاِجديًاِلكافةِفئاتِالمجتمع،ِوالمقدراتِاالقتصاديةِوالماديةِ

ِدولِالعالم.ِلكافة
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 :الِدَراَسةِ ُمْشِكلَةُ 

اطِبعيدًاِأيِنشِيُعتبرِاألمنِالركيزةِاألساسيةِللمجتمع،ِبحيثِالِيمكنِتصورِنمو

معِِ–التقنيِأوِالقانوني،ِوقدِتحولِاألمنُِِمستوىكانِذلكِعلىِالعنِتحققه،ِسواءِ

لِكإلىِواحدِمنِقطاعِالخدماتِالتيِتشِ–بروزِمجتمعِالمعلوماتِوالفضاءِالسيبرانيِ

طةِالحكوماتِواألفرادِعلىِالسواء،ِكماِهيِالحالِضافةِودعامةِأساسيةِألنشقيمةِمُِ

)الحكومةِ تعليمِعنِ،ِوالكترونيةاإلل،ِوالصحةِاإللكترونيةمعِالتطبيقاتِالخاصةِبـــــــِـ

ِ ِوالتجارة ِالفضاءِ.اإللكترونيةبعد، ِلجرائم ِالُمتعددة ِالوجوه ِأن ِإال ِوغيرها(، ...

ِاألفرادِ ِإلى ِاإلساءة ِحدود ِعند ِتقف ِال ِالتي ِالخطيرة ِومضاعفاتها السيبراني،

ِتصبحِمهمةِ ِولهذا ِالدولِوالحكومات، ِإلىِتعريضِسالمة ِتتعداها والمؤسساتِبل

رِتعقيدًاِوصعوبةِلمواجهةِالتحدياتِالتيِيطرحهاِالفضاءِالسيبراني،ِالقائمينِعليةِأكث

فتحقيقِاألمنِوبناءِالثقةِفيِالفضاءِالسيبرانيِمنِأساسياتِتسخيرِتقنياتِالمعلوماتِ

ِ.(1)ِواالتصاالتِفيِمجاالتِالتنميةِلخدمةِالمجتمعاتِاإلنسانية

فقدِاتجهتِالعديدِمنِالدولِالُمتقدمةِإلىِتبنيُِمبادراتِهادفةِإلىِتوفيرِاألمنِ

ِاألوروبيِلوضعِ ِدولِاالتحاد ِ)مبادرة السيبرانيِلجميعُِمستخدميِاإلنترنت،ِومنها

ِاآلمنِ ِلالستخدام ِاألوروبي ِواإلطار ِالمعلومات، ِلشبكات ِاآلمن ِاالستخدام مبادئ

تمِإدراجِمفاهيمِاألمنِالسيبرانيِضمنِالمناهج2009ِِلألجهزةِالمحمولة(،ِوفيِعامِ

ِفيِ ِالداخلي24ِِالدراسية ِاألمن ِتولتِوزارة ِوفيِالوالياتِالُمتحدة ِأوروبية، دولة

ِتأسيسِ ِتم ِاالهتمام ِوفيِإطارِهذا ِتعزيزِونشرِالوعيِباألمنِالسيبراني، مسؤولية

ةِالمبادرةِالوطنيةِ.ِكماِأطلقتِالحكومةِاألمريكي(2)التحالفِالوطنيِلآلمنِالسيبرانيِ

ِ ِالسيبرانية  National Initiative for Cyber Security Educationللتربية

(NICE)ِِوقدِجاءتِهذهِالُمبادرةِنتيجةِللتعاونِبينِوزارةِاألمنِالداخليِوالمعهد،

ِ ِالتكنولوجيا ِللمعايير  National Institute for Standrads andالقومي

Technology (NIST)ِ(3)دِقوىِعاملةِفيِمجالِاألمنِالسيبرانيِبهدفِإعدا.ِ

ِاألمنِ ِلضمان ِمماثلة ِإجراءات ِاتخاذ ِإلى ِالنامية ِبعضِالدول ِسعت وكذلك

السيبراني،ِوقدِواجهتِتلكِالدولِبعضِالُمشكالتِتتمثلِفيِعدمِوجودِمبادرةِشاملةِ

علىِمو كبةِالألمنِالسيبراني،ِونقصِالدعمِالكافي،ِوعدمِوجودِمبادراتِتعليميةِقادرِة

األمرِ المعلومات،ِوقدِانعكسِهذِا التطوراتِالحاصلةِفيِمجالِاالتصاالتِوتكنولوجيِا

فيِتراجعُِمستوىِاألمنِالسيبرانيِلدىُِمستخدميِشبكاتِاإلنترنتِوشبكاتِالتَّواصلِ

ِ.(4)االجتماعيِفيِتلكِالدول،ِمماِجعلهمِأكثرِعرضهِللهجماتِوالجرائمِالسيبرانيةِ

 الحاجة إلى ِدَراَسِة العالقةدتِالباحثةُِمشكلةِالِدَراَسِةِفيِ"وبناءِعلىِذلكِفقدِحد

بين استخدام مواقع التَّواصل االجتماعي والوعي بأهميَّة األمن السيبراني... وإدراكهم 

 ".لدوره في الحفاظ على أمن المعلومات الخاصة بهم
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 أَْهَداُف الِدَراَسِة:

"الكشف عن العالقة بين استخدام تسعيِالِدَراَسِةِإليِتحقيقِهدفِرئيسيِوهوِ

مواقع التَّواصل االجتماعي وإدراك أهميَّة األمن السيبراني ودوره في األمن 

عليِالنَّحوِِ،المعلوماتي" الهدفِعددًِِمنِاألهدافِالفرعيةِيُمكنِإجمالهِا وينبثقِمنِهذِا

ِالتَّالي:

 التعرفِعلىُِمعدالتِاستخدامِمواقعِالتَّواصلِاالجتماعيِودوافعه. 

 ِِالسيبراني ِلألمن ِاالجتماعي ِالتَّواصل ِمواقع ُِمستخدمي ِإدراك ِمدى معرفة

 ومخاطرهِوانتهاكاته.

 ِالكشفِعنِدرجةِإدراكُِمستخدميِمواقعِالتَّواصلِاالجتماعيِلطرقِالُمحافظة

 علىِنظامِاألمنِالسيبراني.

 أهميَّة الِدَراَسِة:

واصلِاالجتماعيِألهميَّةِاألمنِإنِأهميَّةِالتعرفِعلىِمدىِإدراكُِمستخدميِمواقعِالتَِّ

ِتنبعِمنِأمرينِوهما:السيبرانيِودورهِفيِاألمنِالمعلوماتي،ِ

 :أهميَّة علمية تتمثل في النقاط التَّالية (1

 َِراَساُتِالعربيةِالقليلةِفيِمجالِاألمنِالسيبراني،ِوالتي ِتُعدِمنِالد ِ هذهِالِدَراَسِة

 المجال.يُمكنِأنِتُثريِاإلنتاجِالفكريِفيِهذاِ

 ِِاألمن ِفي ِوالهام ِالحيوي ِودوره ِالسيبراني ِاألمن ِأهميَّة ِعلى ِالضوء تسليط

 المعلوماتي.

 ِإتاحةِالفرصةِللباحثينِلالستفادةِمنِهذهِالِدَراَسِةِفيِتوسيعِدائرةِِدَراَسِةِأهميَّة

 األمنِالسيبرانيِليشملِكافةِفئاتِالُمجتمع.

 ِهِعنِمفهومِاألمنِالسيبرانيِوأهميتتزويدِالمكتبةِالعربيةِبإطارِنظريِوتطبيقي

 وأبعاده.

 ِتوعيةُِمستخدميِمواقعِالتَّواصلِاالجتماعيِبأهميَّةِاألمنِالسيبرانيِفيِالحفاظ

 علىِمعلوماتهمِالشخصية.

 :أهميَّة عملية وتتمثل في التَّالي (2

اإللمامِباألمنِالسيبرانيِكركنِحيويِليسِفقطِ لىِعمنِخاللِنتائجِهذهِالِدَراَسِةِيُمكننِا

الصعيدِالشخصيِللفردِوالمجتمعِبلِمهمِألمنِالدولة،ِمماِيُمكنُِمتخذيِالقرارِفيِ

ِاألمنِ ِإلدراكِأهميَّة ِودوراتِتدريبية ِلألفراد ِبرامجِتوعية ِبإعداد مؤسساتِالدولة

ِالسيبراني.
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َراَساُت السَّابقةُ:  الد ِ

ِ ِلُمشكلة ِاألساسي ِالمرجعي ِاإلطار ابقة ِالسَّ َراَساُت ِالد ِ ِفهيِتُمثل ِلذا الِدَراَسِة،

تحظيِبأهميَّةِإلسهامهاِفيِتحديدِمعالمِالُمشكلةِالبحثيةِوبيدوِضروريًاِفيِهذاِالشأنِ

ِأوِ ِالبحثية ِموضوعيتها ِحيث ِمن ِالتقت ِالتي ِالمهمة َراَساُت ِبعضِالد ِ ِإلى اإلشارة

ِخياراتهاِالمنهجيةِمعِدراستناِالحالية.

الشكِفيهِأنِاألمنِالسيبرانيِأصبحِم َراَساُت،ِفممِا علىِعرشِالبحوثِوالد ِ هيمنًِا

ِالرقميةِ ِالثورة ِظل ِفي ِالسيبراني ِاألمن ِبتعزيز ِالدولي ِاالهتمام ِلظهور وذلك

ِوالهجماتِ ِالمعلومات ِاختراق ِمخاطر ِمن ِالتخفيف ِبهدف ِالمعاصر، والمعلوماتية

تد بهدفِحمايةِوتأمينِالبياناتِوالمعلوماتِالشخصيةِالتيِيتِم وأيًضِا ولهاِااإللكترونيةِ،

َراَساُتِالتيِتناولتِاألمنِ يليِبعرضِالد ِ ولذلكِستقومِالباحثةِفيمِا عبرِشبكةِاإلنترنتِ.

ِالسيبرانيِمنِزواياِوُمتغيراتُِمختلفة.

وعالقةِهذاِالوعيِِدرجة الوعي باألمن السيبراني لدي فئات ُمعينةفمنِمنظورِ

ِ ِنجد ِمعلوماتهم، ِحماية ِوأساليب ِالفئات ِهذه ِلدي َسِة )فاطمة يوسف ِدَرابالقيم

والتيِأظهرتِأنِمعلماتِالمرحلةِالُمتوسطةِِ(5)ِ(2020المنتشري، رندة حريري ، 

ِاألمنِ ِومخاطر ِالسيبراني، ِاألمن ِمفاهيم ِمن ِبكل ِالوعي ِمن ُِمتوسطة ِدرجة على

السيبراني،ِوانتهاكاتِاألمنِالسيبراني،ِوأنهِالِيوجدِفروقِذاتِداللةِإحصائيةِعندِ

(ِ ِوتُع0,05ُمستوى ِبينِ( ِالخبرة ِسنوات ِوعدد ِالدراسي ِالمؤهل ُِمتغيري ِإلى زى

(ِتُعزى0,05ِاستجاباتِالمعلمات،ِوأنهِيوجدِفروقِذاتِداللةِإحصائيةِعندِداللةِ)

ِإلىُِمتغيرِدوراتِتدريبِاألمنِالسيبراني.

فقدِتوصلتِِ(6)( 2020ِدَراَسِة )حمد بن حمود بن حميد السواط، وآخرون ، أماِ

إلىِأنِدرجةِالوعيِباألمنِالسيبرانيِلدىِالتالميذُِمرتفعةِبدرجةِكبيرةِجدًاِفيِمجالِ

التعاملِاآلمنِمعِخدماتِتصفحِاإلنترنتِلدىِتالميذِالمرحلتينِاالبتدائيةِوالُمتوسطةِ

،ِابمدينةِالطائفِكماِأنِالقيمِالوطنيةِواألخالقيةِوالدينيةُِمتوفرةِلديهمِبدرجةِعاليةِجدًِ

وأنِهناكِعالقةِقويةِبينِالوعيِباألمنِالسيبرانيِوالقيمِلدىِأفرادِالعينةِوقدِاتضحِ

إمكانيةِالتنبؤِبالقيمِالوطنيةِواألخالقيةِوالدينيةِمنِخاللِالوعيِباألمنِالسيبراني،ِوأنِ

هناكِفروقِفيِمعرفةِالتالميذِباألمنِالسيبرانيِوالقيمِتُعزىِلمتغيرِالمرحلةِالدراسيةِ

حِأفرادِالمرحلةِاالبتدائيةِوكذلكِفيِمتغيرِدخلِاألسرةِولصالحِالدخلِالعالي،ِولصال

ِونوعِ ِفيُِمتغيرِالجنسِ)ذكر/أنثى( ِفروقِذاتِداللةِإحصائية ِأنهِالِتوجد وأخيًرا

ِالمدرسةِ)حكومية/لغات(.

بارتفاعِوعيِِ(7)( 2020ِدَراَسِة )نورة عمر الصانع، وآخرون ، وكذلكِأفادتِ

ِالخاصةِوالمحمولةِمنِمخاطرِالمعلمينِباأل منِالسيبرانيِفيِمجالِحمايةِاألجهزة

ِألساليبِحمايةِ ِاستخدامهم ِدرجة ِوفي ِالسيبرانية، ِوالهجمات ِاإللكتروني االختراق
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الطلبةِمنِمخاطرِاإلنترنت،ِوأساليبِتعزيزِالقيمِوالهويةِالوطنيةِبمدينةِالطائفِمنِ

قِالتدريس،ِواألننشطةِوالمشاريع،ِوجهةِنظرهمِفيِمجاالتِاألهدافِالدراسية،ِوطر

ِووجدتِعالقةِارتباطيةِموجبةِوُمتوسطةِبينِوعيِالمعلمينِ وأساليبِالتقويم،ِكما

باألمنِالسيبرانيِواستخدامهمِألساليبِحمايةِالطلبةِمنِمخاطرِاإلنترنت،ِوألساليبِ

 تعزيزِالقيمِوالهويةِالوطنيةِ.

أنِهناكِِ(8)( 2018ب صائغ ، ِدَراَسِة )وفاء بنت حسن عبد الوهاكماِأوضحتِ

ِوبينِ ِالسيبراني ِاألمن ِبمفهوم ِاألسرة ِأفراد ِوعي ِبين ِإحصائية ِداللة ِذات عالقة

االحتياطاتِاألمنيةِالتيِيتخذونهاِللوقايةِمنِالجرائمِااللكترونية،ِبينماِلمِتوجدِفروقِ

غيرِتذاتِداللةِإحصائيةِفيِدرجةِوعيِأفرادِاألسرةِبمفهومِاألمنِالسيبرانيِوبينِمُِ

النوعِأوُِمتغيرِالعملِأوِالعمر،ِفيِحينِوجدتِفروقِدالةِإحصائيًاِبينِوعيِأفرادِ

ِاألسرةِبمفهومِاألمنِالسيبرانيِوبينِدخلِاألسرة.

( 2019ِدَراَسِة )مصباح أحمد حامد الصحفي، سناء صالح عسكول، بينماِبينتِ
(9)ِ ِبمفاِ ِالوعي ِفي ِاآللي ِالحاسب ِمعلمات ِلدى ِضعفِوقصور ِاألمنِوجود هيم

ِاألمنِ ِبُمستوى ِالوعي ِفي ِاآللي ِالحاسب ِمعلمات ِلدى ِضعف ِووجود السيبراني،

السيبراني،ِوعدمِوجودِفروقِذاتِداللةِإحصائيةِبينُِمتوسطاتِاستجاباتِالمبحوثينِ

(ِفيِدرجةِوعيِمعلماتِالحاسبِباألمن0,05ِ)عينةِالِدَراَسِة(ِعندُِمستوىِالداللةِ)

الِدَراَسِةِالحاليةِ)سنواتِالخبرة،ِالمؤهلِالعلمي،ِالدوراتِِالسيبرانيِتُعزىِلمتغيرات

ِالتدريبية(.

بوجودِِ(10)( Elmarie Kritzinger , 2017ِدَراَسِة )وكذلكِأفادتِنتائجِ

نقصِكبيرِفيِالوعيِباألمنِالسيبرانيِوالذيِمنِخاللهِحثتِالدراسةِعلىِضرورةِ

ِبالتك ِالُمتعلقة ِبالتهديدات ِوتثقفيفِالطلبة ِواكتوعية ِمعرفتهم ِلضمان تسابهمِنولوجيا

للمهاراتِالمطلوبةِللتعاملِمعِمواقفِالحياة،ِوتبينِأنِهذاِالنقصِسببهِقلةِالمحتوىِ

فيِالمناهجِالدراسية،ِوالتيِيجبِأنِيكونِلهاِدوًراِفيِالتوعيةِوالتثقيف،ِلذلكِحثتِ

 براني.علىِالتنميةِالُمستدامةِبينِالبيئةِالمدرسيةِواألمنِالسي الِدَراَسةِِ

إلىِأنِأقربِِ(11)( 2019ِدَراَسِة )نورة بنت ناصر القحطاني ، فيِحينِأشارتِ

ِمنِ ِمجموعة ِ"استخدام ِهو ِالِدَراَسِة( ِ)عينة ِنظر ِالسيبرانيِمنِوجهة ِلألمن مفهوم

ِسوءِ ِومنع ِبه، ِالمصرح ِغير ِاالستخدام ِلمنع ِواإلدارية ِوالتنظيمية ِالتقنية الوسائل

ِالتيِ ِوالمعلومات ِاالتصاالت ِونظم ِاإللكترونية ِالمعامالت ِواستعادة االستغالل

ِفيِحينِجاء تِجريمةِ"االحتيالِاإللكتروني/النصبِاإللكتروني"ِكأكثرِتحتويها"،

جريمةِيتعاملِمعهاِاألمنِالسيبراني؛ِفيِحينِتعتبرِالتوعيةِاإلعالميةِللمجتمعِحولِ

طرقهِهيِأهمِطرقِالوقايةِالمجتمعيةِلُمشكالتِالفضاءِالسيبراني،ِكماِجاءتِالنتائجِ

ِللمجت ِالوقاية ِتحقيق ِفي ِله ِاجتماعية ِمعوقات ِهذهِبوجود ِأهم ِوأن ِالسعودي، مع
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المعوقاتِهوِالتطورِالهائلِفيِنظمِالمعلومات،ِووسائلِالتكنولوجياِالتيِيتعاملِمعهاِ

ِأفرادِاألسرةِدونِالمعرفةِالكاملةِلُمشكالتِهذهِالوسائلِوكيفيةِتجنبها.

َراَساُتِوهوِ دور القادة والمؤسسات في تعزيز وهناكِمنظورِأخرِتتطرقتِإليهِالد ِ

والتيِأوضحتِِ(12)( 2020ِدَراَسِة )فاطمة يوسف المنتشري، ،ِفنجدِالسيبرانياألمن 

ِالسيبرانيِلدىِالمعلوماتِولدىِطالباتِ ِاألمن ِفيِتعزيز ِالمدرسية ِالقيادة أنِدور

ِالمدرسةِيتحققِبدرجةِموافقةِقليلةِمنِوجهةِنظرِالمعلمات.

ِأظهرتِنتائجِ  .Lauren K. Mark, Thanh Truc Tِدَراَسِة )وأيًضا

Nguyen, 2017 )(13)ِِ،أهميَّةِالتوعيةِباألمنِالسيبرانيِمنِوجهةِنظرِالمبحوثين

وضرورةِالتعاونِبينِالمنزلِوالمدرسةِلتوفيرِبيئةِإنترنتِأكثرِأمانًاِللطلبة،ِكماِأنهاِ

ِأظهرتِالدورِالهامِللمعلمينِومديريِالمدارسِفيِتعزيزِاألمنِالسيبراني.

بوجودِأكثرِمنِِ(14)( Arjen Spiering , 2013) ِدَراَسةِ بينماِأفادتِنتائجِ

ُمشكلة(ِناتجةِعنِنقصِالوعيِباألمنِالسيبرانيِومنهاِ)تعرضِالطلبةِلحاالت20ِِ)

ِأخالقي،ِ ِغير ُِمحتوى ِوبث ِاإللكتروني، ِوالتنمر ِالجنسي، ِوالتحرش االستمالة،

ِتلكِالمُِ ِالعينة ِأفراد ِأرجع ِوقد ِالجسدي(، ِواإليذاء ىِشكالتِإلوالتهديداتِالُمختلفة،

ِعددِ ِوندرة ِالسيبراني، ِباألمن ِللتوعية ِواضحة ِ)غيابِرؤية ِوهما ِرئيسين عاملين

 المعلمينِالمختصينِفيِمجالِاألمنِالسيبراني(.

ِالجانب القانوني لألمن السبيرانيوهناكِدراساتِتتطرقتِإلىِ ِفنجد ِة ِدَراسَ ،

والتيِتوصلتِإلىِأنِنصفِأفرادِالعينةِِ(15)( 2017)ماجدة غريب، حسن األمير ، 

لديهمِوعيِبالممارساتِغيرِالشرعيةِعندِاستخدامِاألجهزةِاإللكترونية،ِوأنِمعرفةِ

األنظمةِوالعقوباتِالخاصةِبُمكافحةِالجرائمِالمعلوماتيةِكانِلهاِدورِكبيرِفيِالحدِمنِ

ِالممارساتِالسلبيةِفيِتقنياتِالمعلومات.

ِتن ِدراسات ِهناك ِوأخيًرا ِوهو ِآخر ِمنظور ِمن ِالسيبراني ِاألمن األمن اولت

السيبراني ومشكالته على مواقع التَّواصل االجتماعي والحلول الُمقترحة للحفاظ على 

ِالمعلومات ِفنجد ِ(16)( Rituparna Das, Mayank Patel , 2017ِدَراَسِة )،

ِشعبيةِمواقعِالتَّواصلِاالجتماعي،ِحيثِأصبحتِ هِهذوالتيِأوضحتِأنِمعِتزايد

ِاإللكترونيةِ ِوأصبحتِالجريمة ِوالهجماتِاإللكترونية. ِللجرائم ِرئيسيًا ِهدفًا المواقع

منتشرةِعلىِنطاقِواسعِوتشكلِتهديدًاِكبيًراِلألمنِالقوميِواالقتصاديِمماِيؤديِإلىِ

ِوالمعلوماتِ ِالعامة ِالصحة ِقطاعات ِفي ِوالخاصة ِالعامة ِالمؤسسات تعرض

تمويلِللخطر.ِلذلكِيجبِعلىِالمؤسساتِاتخاذِواالتصاالتِوالدفاعِوالمصارفِوال

تدابيرِأمنيةِمناسبةِلتكونِآمنةِمنِالجرائمِاإللكترونيةِويجبِعلىِالُمستخدمينِحمايةِ

ِالفضاءِ ِأصبح ِفقد ِاالستخدام، ِإساءة ِأو ِالهوية ِسرقة ِلتجنب ِالشخصية معلوماتهم

ِللهجوم ِواإلرهابيين ِاإللكترونية ِللجرائم ِمهًما ِمجااًل ِالمعلوماتِِاإللكتروني على
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ِمنِالتهديدِ ِللحد ِللعملِمعًا ِإلىِتعاونِعالميِبينِالدول ِهناكِحاجة ِلذلك، المهمة.

ِالسيبرانيِالمتزايدِباستمرار.

َراَساُت السَّابقةُ واالستفادة منها:  التَّْعِليُق َعلَى الد ِ

ابقةِالتيِتمِعرضهاِعلىِالتعرفِ َراَساُتِالسَّ لىِعمنِالُمالحظِتركيزِمعظمِالد ِ

منِالُمجتمع،ِوالوعيِيقتصرِعلىِالمعرفةِ درجةِالوعيِباألمنِالسيبرانيِلفئاتُِمحددِة

العامةِباألمنِالسيبراني،ِولذلكِسعتِالباحثةِفيِهذهِالِدَراَسِةِلدرسةِماِهوِأبعدِمنِ

الوعيِباألمنِالسيبرانيِحيثِأنهاِهدفتِإلىِقياسِمدىِاإلدراك،ِوهناكِجزءِمنِ

َراَساُتِالسَِّ ابقةِكانتِتهدفِللتعرفِعلىِالوعيِبمخاطرِاإلنترنت،ِلهذاِكانتِالفئةِالد ِ

ِالباحثةِللِدَراَسِةِهيِفئةُِمستخدميِمواقعِالتَّواصلِاالجتماعيِلتعرفِ التيِاختارتها

ِعلىِمدىِإدراكهمِلمخاطرِوانتهاكاتِاألمنِالسيبراني.

 (:public sphereاإلطار النظري للِدَراَسِة )نظرية المجال العام 

المناقشاتِالعلميةJurgen Habermasِِغورينِهابرماسِأثارِالعالمِاأللمانيِ

"ِوالتيِصاغِمفهومهاِالفيلسوفِاأللمانيPublic Sphereِحولِفكرةِ"المجالِالعامِ

ِ ِالعام ِللمجال ِالبنائي ِ"التحول ِكتابه ِنشر ِخالل ِمن  Structural)كانط(

Transformation of the Public Sphereِوكانِقدِسبقِنشر1989ِِ"ِوذلكِعام،

،ِولكنِذيوعِالمفهومِوانتشارهِارتبطِبالترجمة1961ِهذاِالكتابِباللغةِاأللمانيةِعامِ

ِ.(17)1989ِاإلنجليزيةِالتيِصدرتِعامِ

ِ ِاأللماني ِللفليسوف ِالعام ِالمجال ِمصطلح ِأصبح ِثم ِهابرماسِومن غورين

Jurgen Habermasَِِراَساُتِاإلعالميةِفيِالعقد منِأكثرِالمفاهيمِتداوالًِفيِمجالِالد ِ

ِأساسيةِللمجتمعاتِالديموقراطية،ِحيثِيفترضِأنِفكرةِ ِوالذيِيُعدِركيزة األخير،

والتيِ الشعبيةِ، التشكيلِالحرِلإلرادِة التَّواصلِهيِتوصيفِدقيقِللديمقراطيةِباعتبارهِا

فةِالتيِتقودِإلىِالحوارِمنِدونِإكراهِوتسلط،ِبلِنراهاِعبرِوسائلِالتَّواصلِالُمختل

منِخاللِالتفاهمِالُمستمرِبينِ)األناِواآلخر(ِدونِاللجوءِإلىِالعنف،ِوهوِماِيعملِ

ِ ِهابرماس ِغورين ِيعتبره ِعام ِمجال ِتكوين صمامJurgen Habermasِِعلى

ِ.ِ(18)الديمقراطيةِالذيِيكونِدائرةِالتوسطِبينِالمجتمعِالمدنيِوالدولةِ

هيِوقدِحددِ"هابرماس"ِثالثِمعاييرِمؤسسيةِيُمكنِأنِتعملِكشروطِللمجالِالعامِول

ِِعلىِالنحوِالتَّالي:

  تجاهل المكانةDisregard of Status :ِحيثِيتمِإغفالِدورِالمكانةِوالتسلسل

ِالعامِ ِالمجال ِإلى ِيُنظر ِثم ِومن ِاألفراد، ِانسجام ِوتأكيد ِالمجتمع ِداخل الهرمي

ِموضو ِمنتدى ِباعتباره ِالمنزلةObjective Forumِِعيًا ِسلطة ِعن مستقالً

 والمكانة.
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  مجال االهتمام الُمشتركDomain of Common Concerns:ِِِبين فيما

األفراد،ِويمكنِالقولِإنهِقبلِظهورِالمجالِالعامِكانتِسلطةِالتفسيرِتقعِفيِأيديِ

الدولةِوالكنيسة،ِوكانتِهاتانِالمؤسستانِلديهماِسلطةِاحتكارِالتفسيرِفيِمجاالتِ

ِواألدبية،ِ ِالفلسفية ِاألعمال ِفإن ِالمجتمعات، ِتطور ِومع ِوالفن، ِوالفلسفة األدب

أصبحتِتتسمِبالطابعِالتجاريِوأصبحتُِمتاحةِللمواطنين،ِِوكذلكِاألعمالِالفنية

ِشائعِ ِاهتمام ِبمنزلة ِوتداولها ِالمعلومات ِونقل ِالثقافي ِاإلنتاج ِأصبح ِثم ومن

 للمواطنين،ِومنِثمِتمهيدِالطريقِلقضاياِأخرىِلتكونِمحلِاهتمامِمشترك.

  االندماجيةInclusivity :ِفالمجالِالعامِيتيحِالفرصةِلجميعِاألفرادِدونِاستبعاد

ِالرؤىِ ِفي ِالتنوع ِضمان ِثم ِومن ِالمناقشات، ِفي ِمتساوية ِبصورة ِللُمشاركة أحد

ِ.(19)ووجهاتِالنظرِوالبعدِعنِالتحيزاتِالشخصيةِ

ِمجتمعِ ِفي ِاتصالية ِشبكة ِ"هو ِبأنه ِالعام ِالمجال ِهابرماس ِالمفكر ويُعرف

الضروريِأنِيتواجدِفيِمكانِمعروفِأوِمميزِويتكونِِافتراضيِأوِخياليِليسِمن

منِمجموعةِمنِاألفرادِلهمِسماتِمشتركةِواهتماماتِمشتركةِمجتمعينِمعِبعضهمِ

كجمهورِدونِأيِقيودِأوِإجبار،ِيتفاعلونِمعِبعضهمِحولِقضاياِذاتِاهتمامِمشتركِ

التيِيمكنِحيثِيتحدثونِعنِالشئونِالعامة،ِويحددونِحاجاتِالمجتمعِمعِالدولةِو

ِالوصولِإلىِمواقفةِعامةِعلىِقيمِومعاييرِتعملِكميكانزماتِلحلِالمشكالتِ فيها

االجتماعيةِوالسياسية،ِوهوِالمجالِالذيِيتشكلِفيهِالرأيِالعامِغيرِالمحكوم،ِدونِ

،ِولذلكِيعتبرِالمجالِالعامِالمثاليِمنِ(20)اعتبارِللفروقِاالجتماعيةِالتيِتكونِبينهم"ِ

رماس"ِساحةِللنقاشِالحرِوالمستقلِوغيرِالمقيد،ِويكونِفيهِاألفرادِوجهةِنظرِ"هاب

أحراًراِمتساويينِفيِنقاشهمِللشئونِالعامة،ِويعدِالمجالِالعامِوسيلةِللعملِالجماعيِ

تمنعِهيمنهِأىِطرفِبالمجتمعِعلىِباقيِاألطراف؛ِحيثِيتيحِالمجالِالعامِحريةِ

ِأكثرِتفاعالًِفيِقضاياِمجتمعهم،ِويجعلِلهمتداولِاآلراءِللمواطنيينِالعاديينِويجعلهمِ

يجعلهِ فيِالفضاءِالعامِاالجتماعي؛ِبمِا اجتماعية،ِويدعمِالتنافسِإلظهارِالكفاءِة أدواًرِا

وبناءِعلىِذلكِافترضِهابرماسِوجودِ،ِ(21)أكثرِتعدديةِوتميًزاِوأكثرِإفادةِللمجتمعِ

ماِتمِعرضِهذهِالسماتِفيأربعِسماتِرئيسيةِتميزِبهاِاالتصالِفيِالمجالِالعامِوسي

ِِيلي:

 .إمكانيةِالوصولِإلىِدائرةِاالتصالِبيسر 

 .حريةِاألفرادِفيِاالتصالِداخلِهذهِالدائرة 

 .بنيةِالُمناقشة 

 ِ(22)طرحِخطابِمبررِبأدلةِوشواهدِإقناعيةِمحددة.ِ

ِالكشفِعنِالعالقةِبينِاستخدامِمواقعتستفيدِالِدَراَسِةِالحاليةِمنِنظريةِالمجالِالعامِفيِ

ِفمواقعِ ِالمعلوماتي، ِاألمن ِفي ِودوره ِالسيبراني ِاألمن ِأهميَّة ِوإدراك ِاالجتماعي التَّواصل
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التَّواصلِاالجتماعيِتتيحِمجااًلِللحواراتِوالنقاشاتِحولِالموضوعاتِالُمختلفةِمماِيخلقِنوًعاِ

ِ ُِمناقشته ِيتم ِالذي ِالموضوع ِحول ِالعام ِالمجال ِهذاِمن ِحول ِاألفراد ِإدراك ِتُشكل وبالتَّالي

الموضوع،ِولذلكِستقومِالباحثةِبمعرفةُِمعدالتِاستخدامِمواقعِالتَّواصلِاالجتماعيِودوافعِهذاِ

االستخدام،ِومدىِإدراكُِمستخدميِمواقعِالتَّواصلِاالجتماعيِلألمنِالسيبرانيِوطرقِالُمحافظةِ

ِعلىِنظامهِومخاطرهِوانتهاكاته.

 عرفي الِدَراَسِة:اإلطار الم

ِوالمعلوماتِِيُعرف األمن السيبراني ِوالبرمجيات ِلألجهزة ِالمادية ِ"الحماية بأنه

.ِ(23)الشخصيةِوالتكنولوجياِمنِالوصولِغيرِالمصرحِبهِعبرِالوسائلِالتكنولوجيا"ِ

كماِأنِهناكِمنِيُعرفهِعلىِأنهِ"النشاطِأوِالعمليةِأوِالقدرةِأوِالحالةِالتيِيتمِبموجبهاِ

ِأوِ ِالضرر ِمن ِويحمي ِفيها، ِالواردة ِوالمعلومات ِواالتصاالت ِالمعلومات تنظيم

ِ.(24)االستخدامِأوِالتعديلِغيرِالمصرحِبهِأوِاالستغالل"ِ

:ِحيثِيتقاطعِمجاليِأمنِيبرانيفرق بين مفهوم أمن المعلومات واألمن السوهناكِ

ِاإللكترونيةِ ِالمعلومات ِبأمن ِاالهتمام ِجهة ِمن ِالسيبراني ِواألمن المعلومات

ِ"أمنِ ِبالسايبرِومنِضمنه ِيوجد ِفاألمنِالسيبرانيِيعتنيِبأمنِكلِما "السايبري"،

المعلومات"ِبينماِيهتمِمجالِأمنِالمعلوماتِبأمنِالمعلوماتِوإنِكانتِعلىِالسايبر،ِ

ِالمجالينِوعلىِ ِبين ِإالِأنِهناكِنقاطِاختالفِجوهرية ِمنِاالتفاقِالمذكور الرغم

ِوبصورةِأكثرِتحديدًاِتستطيعِأنِتاُلحظِالفروقِفيماِيلي:

 هوِموجودِعلىِالسايبرِمنِغيرِأمنِالمعلومات،ِاألمن السيبراني يهتمِبأمنِكلِمِا :ِ

 بينماِأمنِالمعلوماتِالتهتمِبذلك.

 ِاألمنِأمن المعلومات ِيهتم ِال ِبينما ِ"الورقية" ِالفيزيائية ِالمعلومات ِبأمن ِيهتم :

 .(25)السيبرانيِبذلكِ

 
حِالفرقِبينِاألمنِالسيبرانيِوأمنِالمعلومات1شكلِرقمِ) ِ(ِيوض ِ
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باعتمادِاألفرادِعلىِاإلنترنتِفيِكافةِأعمالهم،ِِوارتبطت نشأة األمن السيبراني

مماِجعلِمعلوماتهمِتتعرضِللخطرِواالختراق،ِومنِهناِنشأِمجالِاألمنِالسيبرانيِ

بهدفِتأمينِاألجهزةِالتقنيةِبكافةِأنواعهاِوأشكالهاِوبماِتحتويهِمنِأنظمةِوبياناتِيتمِ

علىِالمعلوماتِالشخصيةِِتداولهاِعبرِاإلنترنت،ِوأصبحِمنِأهمِالعلومِالتيِتحافظ

ِالمفهومِبعدِالحربِالباردةِاستجابةِللمزيدِمنِ(26)والحكوميةِالهامةِ .ِوقدِظهرِهذا

اإلبتكاراتِالتكنولوجيةِوالظروفِالجيوسياسيةِالُمتغيرة،ِوقدِتمِاستخدامهِألولِمرةِ

انِممنِقبلِعلماءِالكمبيوترِفيِأوائلِالتسعيناتِللتأكيدِعلىِسلسلةِمنِحاالتِعدمِاأل

ِحثِ ِعندما ِالكمبيوتر ِألمن ِالتقني ِمفهومه ِتجاوز ِلكنه ِالكمبيوتر ِبأجهزة الُمرتبطة

ِأثارِ ِلها ِيكون ِأن ِيُمكن ِالرقمية ِالتقنيات ِعن ِالناشئة ِالتهديدات ِأن ِعلى المؤيدين

ِ.(27)اجتماعيةُِمدمرةِ

إلىِالمحافظةِعلىِأمنِبيئةِاالتصاالتِومعرفةِكلِماِِويهدف األمن السيبراني

نِأمورِمنِخاللِالرقابةِوالتحسينِالُمستمرِللمعلومات،ِفالِبدِمنِوضعِنظامِيستجدِم

ِللمعلوماتِوالمواردِ ِعالية ِذاتِحماية ِقوية ِوكلماتِمرور ِالُمستوى، ِعالي حماية

المخزنة،ِوهذاِيقللِمنِفرصِتخمينِواكتشافِالمعلوماتِخاصةًِالمهمةِمنها،ِوكذلكِ

ِوالتجس ِالفيروسات ِمكافحة ِبرامج ِالمرورِاستخدام ِلكلمات ِالُمستمر ِوالتحديث س،

وللحساباتِالشخصية،ِوتشفيرِأوِاتالفِالمعلوماتِالهامةِبشكلِآمن،ِواستخدامِأجهزةِ

ِ.(28)آمنةِ

لتشملِالجوانبِاالقتصاديةِواإلنسانيةِوالسياسيةِِوتتعدد أبعاد األمن السبراني

منِأيِخطرِ واالجتماعية،ِفهوِيتميزِبقدرتهِعلىِحمايةِجميعِمؤسساتِالدولةِوأبنائهِا

يهددِاختراقِمعلوماتهم،ِومنِهذهِاألبعاد:ِ)األبعادِالعسكرية،ِواالقتصادية،ِوالقانونية،ِ

ِ.(29)واالجتماعية،ِوالسياسية(ِ

لضمانِالحمايةِِعناصر يجب أن تتوافر في األمن السيبرانيالوهناكِمجموعةِمنِ

ِوسنوضحِهذهِالعناصرِفيماِيلي:الكافيةِللمعلومات،ِ

  السرية واألمنConfidentialityِِوتعنيِالتأكدِمنِأنِالمعلوماتِالِتكشف:

 والِبتطلعِعليهاِمنِقبلِأشخاصِغيرِمخولينِبذلك.

  التكامليةIntegration  وسالمة المحتوىContent Integrityِِوهوِالتأكد:

منِأنِمحتوىِالمعلوماتِصحيحِولمِيتمِتعديله،ِوعلىِنحوِخاصِلمِيتمِتدميرهِ

ِأوِالعبثِبهِفيِآيةِمرحلةِمنِمراحلِالمعالجةِأوِالتبادلِسواءِفيِ أوِتغييره

 مرحلةِالتعاملِالداخليِمعِالمعلوماتِأوِعنِطريقِتدخلِغيرِمشروع.

 ات أو الخدمة استمرارية توفر المعلومContinuationِِمن ِالتأكد ِيجب ِإذ :

ِالمعلوماتِ ِعلىِالتفاعلِمع ِالقدرة ِالمعلوماتيِواستمرار استمرارِعملِالنظام
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وتقديمِالخدمةِلمواقعِالمعلوماتية،ِوأنِالُمستخدمِلنِيتعرضِإلىِمنعِاالستخدامِ

 أوِالدخولِإلىِالنظام.

  ِويُقصدِبهِضمانِعدمِإنكارِبهعدم إنكار التصرف المرتبط بالمعلومات ممن قام:

الشخصِالمتصلِبالمعلوماتِأوِمواقعهاِبقيامهِبتصرفِما،ِبحيثِتتوافرِقدرةِ

فيِوقتِمعينِقدِقامِبه،ِكذلكِعدمِقدرةِمستلمِ مِا إثباتِهذاِالتصرفِوأنِشخًصِا

 .(30)رسالةِمعينةِعلىِإنكارِاستالمهِلهذهِالرسالةِ

سنقومِهناِبعرضهاِبشكلِ،ِن السيبرانيالعوامل تؤثر على األموهناكِمجموعةِمنِ

ِموجزِوُمختصرِفيماِيلي:

 ِوالذيِيتمثلِفيِاستخدامِوسائلِالتقنيةِالحديثةِللحصولِعلىِاإلبتزاز اإللكتروني:

ِحتىِ ِأشخاصِأو ِشخصِأو ِمن ِاإلكراه ِطريق ِعن ِمعنوية ِأو ِمادية مكاسب

نشبِعدِأنِيمؤسسات،ِويكونِذلكِاإلكراهِبالتهديدِبفضحِسرِمنِأسرارِالمبتزِب

الجانيِأنيابهِعلىِالضحيةِويتمكنِمنِجمعِصورِقدِتكونِفاضحةِأوِحتيِمقاطعِ

مصورةِيكونِمقابلِعدمِالفضيحةِمبلغِماليِضخمِوإالِنشرِالصورِوالفيديوهاتِ
(31). 

  التنمر اإللكترونيBullying – Cyberِِوالذيِيكونِعادةِعنِطريقِمواقع :

يذاءِمنِخاللِشبكاتِتكنولوجياِالمعلوماتِالتَّواصلِاالجتماعيِوالذيِيهدفِلإل

ِطريقِ ِيحدثِعن ِقد ِبأنه ِاألمريكي ِالقانون ِويُعرفه ِومتعمدة، ُِمتكررة بطريقة

إرسالِالشائعاتِعنِشخصِماِفيِاإلنترنتِبقصدِتكريهِالناسِبهِأوِربماِيصلِ

يُمكنِعملِذلكِمنِخاللِ وإهانتهمِ. لتشويةِسمعتهِم ونشرِمواِد لدرجةِانتقاءِضحايِا

رسائلِالنصية،ِالصورِوالرسومات،ِمقاطعِالفيديو،ِالمكالماتِالهاتفية،ِالبريدِ"ال

ِومواقعِ ِاإللكترونية ِوالمواقع ِالفورية ِالمحادثة ِالمحادثة، ِغرف اإللكتروني

 .(32)التَّواصلِاالجتماعي(ِ

 ِوتُعتبرِالجريمةِاإللكترونيةِمظهًراِجديدًاِمنِمظاهرِالسلوكِالجرائم اإللكترونية:

اإلجراميِالِيُمكنِتصورهاِإالِمنِخاللِثالثِمظاهرِوهيِ)إماِأنِتتجسدِفيِشكلِ

ِاستهدافِ ِشكل ِفي ِأو ِمعلوماتية، ِأو ِإلكترونية ِبوسائل ِاقترافها ِيتم ِتقليدية جريمة

ِالمع ِقاعدة ِرأسها ِوعلى ِذاتها ِالمعلوماتية ِالبرامجِللوسائل ِأو ِوالبيانات طيات

المعلوماتية،ِأوِأنِيتمِاقترافِالجرائمِالعاديةِفيِبيئةِإلكترونيةِكماِهوِاألمرِبالنسبةِ

 .(33)لجرائمِالصحف(ِ

فهيِكلِنشاطِخبيثِيسعىِإلىِالحصولِعلىِتنازالتِاالنتهاكات السيبرانية أماِعنِ

عطيلِتوافرِنظمِالحواسيب،ِمنِجهةِما،ِأوِيتسببِفيِإضعافِالسرية،ِأوِالنزاهةِأوِت

ِأوِاالتصاالت،ِأوِالشبكات،ِأوِالبنيةِالتحتيةِالمادية،ِأوِاالفتراضيةِ أوِالمعلومات،

التيِتتحكمِفيهاِأجهزةِالحواسيب،ِأوِأنظمةِالمعلومات،ِأوِالمعلوماتِالموجودةِفيهاِ
ِوسنعرضِفيماِيليِأنواعِاالنتهاكاتِالسيبرانية:،ِ(34)
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  انتهاك الخصوصيةViolation of Privacyِِحيثِتُعتبرِمنِالحقوقِالفردية:

التيِنصتِعليهاِالتشريعاتِالداخليةِواالتفاقاتِالدولية،ِوالحياةِالخاصة،ِواألحاديثِ

ِالدينية،ِ ِوالمعتقدات ِالمالية، ِوالحقوق ِوالمراسالت، ِالهاتفية، ِوالمحادثات الخاصة،

اظِعلىِخصوصيةِمعلوماتهِوالمسكن،ِواألسم،ِوالمهنة،ِوللفردِالحقِالكاملِفيِالحف

ِالسيبرانيِ ِالفضاء ِفي ِالخصوصية ِانتهاك ِصور ِومن ِاستخدامها، ِوترشيد وبياناته

)إدخالِمعلوماتِوهميةِوانتحالِالشخصيةِبهدفِحصولِالمعتديِعلىِمبالغِمالية،ِ

التجسسِاإللكترونيِبتتبعِالعيوبِواصطيادِاألخطاء،ِالتصنتِومحاولةِالوصولِإلىِ

 .(35)االعتداءِعلىِالحياةِالخاصة(ِالسجالتِالخاصةِو

  انتهاك أمن المعلوماتInformation Security Violationِوهيِمجموعة :ِ

ِألغراضِ ِالمنظم ِواالستخدام ِوالتفسير ِوالتحليل ِللمعالجة ِتخضع ِالتي البيانات

ِالمعرفة،ِوتشملِاالنتهاكاتِالمعلوماتيةِجرائمِالدخولِإلىِ معينة؛ِلتحقيقِزيادة

نظامِالمعلوماتي،ِوسرقةِالمعلوماتِوتزيفهاِوتضليلهاِوإعاقةِالعملِالمعلوماتيِ

 .(36)وتعطيلِاألنظمةِوحجبِالخدمةِِوتغييرِالمعلوماتِالسرية

  انتهاك الملكية الفكريةViolation of Intellectual propertyِوتشملِتلك :ِ

االنتهاكاتِوضعِأسمِالمختلسِعلىِعمل،ِوانتهاكِتقليدِختمِالمؤلف،ِواالعتداءِ

 .(37)علىِأيِحقِمنِحقوقِالمؤلفِأوِالحقوقِالمجاورةِ

  انتهاك المواقعViolation of Sitesِِويُقصدِبالمواقعِاإللكترونيةِبمجموعة:

منِصفحاتِإلكترونيةِومصادرِللمعلوماتِيُمكنِالتفاعلِمعهاِوُمشاهدتهاِعبرِ

ِالمواقع،ِ ِهذه ِوتدمير ِانتهاك ِللمجرمين ِويمكن ِالنقالة، ِاألجهزة ِأو الحواسيب،

ِوتهديدهاِ ِبها، ِواإلضرار ِعليها ِالموجودة ِوالمعلومات ِبالبيانات والتالعب

 .(38)اتِوالبرامجِالخبيثةِواالختراقاتِبالفيروس

باعتبارهاِ"المخاطرِالتيِتمسِعملياتِأعمالِالجهةِمخاطر األمن السيبراني تُعرفِ

بماِفيِذلكِمنِ)رؤيةِالجهة،ِأوِرسالتها،ِأوِإدارتها،ِأوِصورتها،ِأوِسمعتها(،ِأوِ

ولِغيرِأصولِالجهةِأوِاألفرادِأوِالجهاتِاألخرىِأوِالدولة،ِبسببِإمكانيةِالوص

المصرحِبه،ِأوِاالستخدامِأوِاإلفصاحِأوِالتعطيلِأوِالتعديلِأوِتدميرِالمعلومات،ِأوِ

.ِوتتخذِمخاطرِاألمنِالسيبرانيِالعديدِمنِاألشكالِالتيِتستهدفِ(39)نظمِالمعلومات"ِ

إلحاقِاألذيِباألفرادِوالمؤسسات،ِوأنِتلكِالمخاطرِتمتدِلتشملِالعديدِمنِمكوناتِ

منِتلكِوؤثرِعلىُِمستخدميِالفضاءِالسيبرانيِبصورةِخطيرةِجدًا،ِوقيمِالمجتمعِوت

ِالمخاطرِماِيتصلِبالجوانبِالتَّالية:

 ِحيثِتُسهمِبعضِمواقعِاإلنترنت،ِوصفحاتِالتَّواصلِاالجتماعيِالجانب الديني:

فيِالتأثيرِسلبيًاِعلىِالفردِمنِخاللِزعزعةِبعضِالثوابتِوالمعتقداتِالدينيةِ

وتروجِلبعضِاألفكارِالسلبيةِبشكلِمكثفِلتحيلِاألفرادِإلىِنوعِالتيِيؤمنِبها،ِ

منِالتناقضِفيِالعقيدة،ِمماِيوقعِبعضِاألفرادِفيِحبائلِالتطرفِالديني،ِوقدِ
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تعمدِبعضِالمواقعِإلىِالتشكيكِفيِالمعتقداتِالدينيةِوبثِبعضِاألفكارِالواهيةِ

 .(40)التيِتبعدِاألفرادِعنِااللتزامِبتعاليمِالدينِالحنيفِ

 ِوذلكِمنِخاللِنشرِقيمِوثقافاتِضارةِبالمجتمعِبواسطةِدولِالجانب األخالقي:

ومؤسساتِذاتِأغراضِتتعارضِمعِالقيمِالثقافيةِالسائدة،ِويُالحظِذلكِمنِخاللِ

مواقعِاإلنترنتِالتيِتحتوىِموادِتخرجِعنِحدودِاألدبِواألخالقِواللياقة،ِولهاِ

التيِحةِوالرذيلة،ِوتأثيرِسلبيِعلىِاألفرادِحيثِانتشارِالكذبِواألفعالِالفاض

 .(41)تُسهمِفيِاالنحاللِاألخالقيِللمجتمعاتِ

 ِفقدِأدىِشيوعِالنقلِالرقميِإلىِخلقُِمشكلةِأمنيةِوطنية،ِحيثِالجانب الوطني:

أصبحِمنِالسهلِاستراقِالسمعِوالتجسسِاإللكتروني،ِبماِيشملِالكثيرِمنِالمجاالتِ

ِباإل ِواالجتماعية، ِواالقتصادية ِواألمنية ِاألعمالِالتعليمية ِتعطيل ِإلىِمخاطر ضافة

ِ.(42)الحكومية،ِأوِالعبثِبالمعلوماتِأوِإتالفهاِأوِإخفائهاِ

:  األطار الَمْنَهِجيُّ

  :نَْوُع الِدَراَسِة َوَمْنَهُجَها 

َراَساُتِالوصفيةِوتعتمدِعلىِالمنهجِالمسحيِ الكمي،surveyِ تُعدِهذهِالِدَراَسِةِمنِالد ِ

أشياءِموجودةِبالفعلِوقتِإجراءِالِدَراَسِة،ِفيِمكانِمعينِفالمسحِينصبِعلىِِدَراَسِةِ

وزمانِمعين،ِبماِيُساعدِعلىِفهمهاِأوِإصدارِاألحكامِبشأنها،ِوقدِتمِاعتمادِالمسحِ

 الوصفيِالتفسيري.

 :أََدَواُت الِدَراَسِة 

استخدمتِالباحثةِاستمارةِاالستبيانِعبرِاإلنترنتِ)االستبيانِاإللكتروني(ِكأداةِلجمعِ

لبيانات،ِباعتبارِأنِاالستبيانِأحدِاألساليبِالتيِتستخدمِفيِجمعِبياناتُِمباشرةِمنِا

العينةِالُمختارة،ِوذلكِعنِطريقِتوجيهِمجموعةِمنِاألسئلةِالُمحددة،ِوذلكِبهدفِ

التعرفِعلىِحقائقُِمعينةِأوِوجهاتِنظرِالمبحوثينِواتجاهاتهمِأوِالدوافعِوالمؤثراتِ

ِسلوكيةُِمعينة.ِِالتيِتدفعهمِإلىِتصرفات

ولتأكدِمنِمدىِصالحيةِهذهِاألداةِفيِجمعِبياناتِالِدَراَسِةِقامتِالباحثةِباختبارِصدقِمقاييسِ

ِالبياناتِ ِجمع ِأداة ِلقياسِمدىِصدق ِالظاهري ِالصدق ِعلى ِحيثِاعتمدتِالباحثة الِدَراَسِة،

ينبغيِأنِت تقيسِمِا كانتِاألداِة إذِا لمعرفةِمِا الفحصِِقيسهِوذلكِمنِخالل)االستبيانِاإللكترونيِ(

ِبحيثِتقيسِ المدققِلكلِبند/سؤالِوالتأكدِمنِأنِالبنودِسليمةِمنِحيثِالمحتوىِوالصياغة،

ِالجوانبِالمطلوبِقياسهِفيِإطارِالموضوعِاألساسي.

كماِقامتِالباحثةِبعرضِاالستمارةِعلىِعددِمنِالُمحكمينِوالُمتخصصينِفيِ

منِصدقِاألداةِومدىِصالحيتهاِلتحقيقِأهدافِللتحققِ،ِ(43)مجالِاإلعالمِواإلحصاءِ

ِاالستمارةِ ِبتعديل ِالمحكمون ِالسادة ِقام ِوقد ِفروضها، ِواختبار ِالميدانية الِدَراَسِة

ِالتعديالتِ ِلهذه ِوفقًا ِاالستمارة ِتعديل ِوتم ِوتنظيمها، ِوترتيبها ِاألسئلة وصياغة

ِصياغة ِوتم ِالمحكمين، ِاألساتذة ِمعظم ِعليها ِاتفق ِالتي ِفيِوالُمقترحات ِاالستمارة

 صورتهاِالنهائية.
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 :ُمْجتَِمَع الِدَراَسِة 

يتمثلِمجتمعِالِدَراَسِةِفيُِمستخدميِمواقعِالتَّواصلِاالجتماعيِمنِمختلفِاألعمارِ

 والُمستوياتِالتعليميةِواالقتصاديةِواالجتماعية.

 :َعي ِنَةُ الِدَراَسِة 

ينةِانِإلكترونيِتمِتوزيعهاِعلىِعتمِتطبيقِالِدَراَسِةِالميدانيةِمنِخاللِاستمارةِاستبي

(ِ ِقوامها ِالتَّواصلِاالجتماعيِمنِمختلف440ِِعمدية ِمنُِمستخدميِمواقع ُمفردة(

األعمارِوالُمستوياتِ)التعليميةِ،ِاالقتصاديةِ،ِاالجتماعية(،ِوقدِتمِاختيارِهذهِالعينةِ

لعينةِداتِابشكلِعمديِفهيِعينةِعمديةِأيِأنهاِتعتمدِعلىِقيامِالباحثةِباختيارِمفر

بناًءِعلىِخبرتهاِالشخصيةِوتقييمهاِالشخصيِللخصائصِالتيِيجبِتوافرهاِفيِعينةِ

ِالِدَراَسةِِعليِأساسهاِاختيارِعينةِِناكِمجموعةِمنِالُمبرراتِالتيِتموه،ِ(44)ِالِدَراَسةِِ

ِ:التَّاليالميدانية،ِوهيِك

   االجتماعيِالتَّواصليستخدمونِمواقعِِ:أوال. 

 األمنِالسيبرانيِومدركينِألهميًّتهبِعلىِعلمِأنهمِ:ثاني ا. 

 حتنوعِالعواملِالديموغرافيةِلهذهِالعينةِمماِسِ:ثالث ا هِللباحثةِإنِكانتِهذِيوض ِ

األمنِالسيبرانيِودورهِفيِالحفاظِعلىِِهميَّةألِالمبحوثينِإدراكالعواملِتؤثرِعليِ

ِ.أمنِالمعلوماتِالخاصةِبهم

ِ ِللمبحوثينِعليِالنحوِِالِدَراَسةِِوقدِوزعتِعينة منِحيثِالخصائصِالديموغرافية

ِ:التَّاليالُمبيَّنِبالجدولِ

ِ(1جدولِرقمِ)

 (440)ن= الِدَراَسةِ خصائص عينة 

 % ك الِدَراَسةِ خصائص عينة 

ِالنوع
 %49,3 217ِذكر

 %50,7 223ِانثى

ِالسن

 %64,5 284ِسنة25ِإلى18ِِمنِ

ِ%78ِ17,7ِسنة35ِإلى26ِِمنِ

ِ%43ِ9,7ِسنة45ِإلى36ِِمنِ

ِ%25ِ5,8ِسنة55ِإلى46ِِمنِ

ِ%10ِ2,3ِسنةِفأكثر56ِ

ِالمؤهلِالتعليمي

ِ%79ِ18ُِمتوسطمؤهلِ

ِ%306ِ69,5ِمؤهلِجامعي

ِ%55ِ12,5ِدراساتِعليا

ِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىال

ِ%160ِ36,4ُِمنخفض

ِ%208ِ47,2ُِمتوسط

ِ%72ِ16,4ُِمرتفع
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حيثِ،ِ(الِدَراَسةِِتُوضحِبياناتِهذاِالجدولِالخصائصِالديموغرافيةِللمبحوثينِ)عينةِ

ِ:التَّاليِجاءتِعليِالنحو

 ِاإلناثِضمنِعينةِمن حيث النوع ِبلغتِنسبة ِبلغتِ%50,7)ِالِدَراَسةِِ: ِبينما ،)

 (.%49,3نسبةِالذكورِ)

 الفئةِالعمريةِمنِ(ِتقعِفيِ%64,5:ِكانتِغالبيةِالمبحوثينِبنسبةِ)من حيث السن

عاًما35ِِإلي26ِِعاًما،ِبينماِبلغتِنسبةِالمبحوثينِفيِالفئةِالعمريةِمن25ِِإلي18ِِ

(،ِأماِعنِ%9,7عاًماِ)45ِإلي36ِِ(،ِعليِحينِبلغتِنسبةِالمبحوثينِمن17,7%ِ)

(،ِوأخيًراِنجدِ%5,8عاًماِفقدِكانتِ)55ِإلي46ِِنسبةِالمبحوثينِفيِالفئةِالعمريةِمنِ

ِفأكثرِ)56ِلمبحوثينِفيِالفئةِالعمريةِمنِأنِنسبةِا (ِمنِإجماليِعينةِ%2,3عاًما

 .الِدَراَسةِِ

 (ِمنِالحاصلينِعليِ%69,5:ِكانتِغالبيةِالمبحوثينِبنسبةِ)من حيث نوع التعليم

(،ِعليِ%18)ُِمتوسطمؤهلِجامعيِفقط،ِبينماِبلغتِنسبةِالمبحوثينِذويِالُمؤهلِال

(ِمنِإجماليِعينةِ%12,5الحاصلينِعليِدراساتِعلياِ)حينِكانتِنسبةِالمبحوثينِ

 .الِدَراَسةِِ

  االجتماعياالقتصادي  ُمستوىالمن حيث( كانتِغالبيةِالمبحوثينِبنسبِة :ِ47,2%ِ)

ِ ِوُِمستوىالذات ِذاتُِمتوسطالِاالجتماعياالقتصادي ِالمبحوثين ِنسبة ِبلغت ِبينما ،

ِوُِمستوىال ِنسبةِ%36,4)ُِمنخفضالِاالجتماعياالقتصادي ِبلغت ِحين ِعلي ،)

منِإجماليِالعينة%16,4)ُِمرتفعالِاالجتماعياالقتصاديِوُِمستوىالالمبحوثينِذاتِ )ِ.ِ

 :الِدَراَسةِ تََساُؤاَلُت 

 ؟،ِوماِدوافعِاستخدامهاالجتماعيِالتَّواصلاستخدامِمواقعُِِمعدالتماِ (1

 ؟ألمنِالسيبرانيلِاالجتماعيِالتَّواصلاقعِموُِمستخدميِإدراكمدىِِما (2

حافظةِعلىِنظامِلطرقِالمُِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراكِمدىِما (3

 األمنِالسيبراني؟

ُِِمستخدميِإدراكمدىِِما (4 ِوانتهاكاتِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع األمنِِلمخاطر

 السيبراني؟

5) ِ ِلما ِالديموغرافية ُِِمستخدميالعوامل يدركونِِالذينِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

ِاألمنِالسيبراني؟ِأهميَّة

 :الِدَراَسةِ  فروض

  :ِالفرض األول ِدالة ِارتباطية ِعالقة ِِإحصائيًاتوجد ِمواقعُِِمعدالتبين استخدام

/ِتماعياالجِالتَّواصلة:ِ)دوافعِاستخدامِمواقعِالتَّاليوالمتغيراتِِاالجتماعيِالتَّواصل

ُِِمستخدميِإدراك ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِالسيبراني/ ُِمستخدميِإدراكلألمن

ِ ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِالسيبراني/ ِاألمن ِنظام ِعلى ِالُمحافظة ِإدراكلطرق
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ُِمستخدميِإدراكلمخاطرِاألمنِالسيبراني/ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدمي

ِالنتهاكاتِاألمنِالسيبراني(.ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعِ

 دالةِ :الفرض الثاني ارتباطيِة عالقِة مواقعِِإحصائيًاتوجِد ِلتَّواصلابينِدوافعِاستخداِم

هذهِالمواقعِلألمنِالسيبرانيِوطرقِالمحافظةِعلىُِِمستخدميِإدراكوِاالجتماعي

 .نظامهِومخاطرهِوانتهاكاته

 ِالفرض الثالث ِدالة ِارتباطية ِعالقة ِتوجد ِِإحصائيًا: ِمواقعُِمستخدميِإدراكبين

ِوِاالجتماعيِالتَّواصل ِالسيبراني ِنظامهِإدراكلألمن ِعلى ِالمحافظة ِلطرق هم

ِومخاطرهِوانتهاكاته.

 ِالفرض الرابع ِدالة ِارتباطية ِعالقة ِتوجد ِِإحصائيًا: ِمواقعُِمستخدميِإدراكبين

ِهمِلمخاطرهإدراكلطرقِالُمحافظةِعلىِنظامِاألمنِالسيبرانيِوِاالجتماعيِالتَّواصل

ِوانتهاكاته.

 ُِمستخدميِإدراكبينِكلِمنِِإحصائيًاتوجدِعالقةِارتباطيةِدالةِ:ِالفرض الخامس

ِ ِوِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِالسيبراني ِاألمن ِاألمنِإدراكلمخاطر ِالنتهاكات هم

ِ.السيبراني

  :(ةِِالِدَراسَِعينةِ)بينِالمبحوثينِِإحصائيةتوجدِفروقِذاتِداللةِالفرض السادسِ

/ِاعياالجتمِالتَّواصلاستخدامِمواقعُِِمعدالتة:ِ)التَّاليبحسبِالنوعِفيِالمتغيراتِ

ِ ِمواقع ِاستخدام ِاالجتماعيِالتَّواصلدوافع ُِِمستخدميِإدراك/ ِالتَّواصلمواقع

ِِاالجتماعي ِالسيبراني/ ُِِمستخدميِإدراكلألمن لطرقِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراكالُمحافظةِعلىِنظامِاألمنِالسيبراني/ِ

النتهاكاتِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراكلمخاطرِاألمنِالسيبراني/ِ

 األمنِالسيبراني(.

  :ِالفرض السابع ِفروقِذاتِداللة ِالمبحوثينِِإحصائيةتوجد ِ)بين ِ(ةِِالِدَراسَِعينة

ِ)التَّاليبحسبِالسنِفيِالمتغيراتِ /ِعياالجتماِالتَّواصلاستخدامِمواقعُِِمعدالتة:

ِ ِمواقع ِاستخدام ِاالجتماعيِالتَّواصلدوافع ُِِمستخدميِإدراك/ ِالتَّواصلمواقع

ِِاالجتماعي ِالسيبراني/ ُِِمستخدميِإدراكلألمن لطرقِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراكالُمحافظةِعلىِنظامِاألمنِالسيبراني/ِ

النتهاكاتِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعِِستخدميمُِِإدراكلمخاطرِاألمنِالسيبراني/ِ

 األمنِالسيبراني(.

  :ِالفرض الثامن ِذاتِداللة ِفروق ِِإحصائيةتوجد ِالمبحوثين ِ)بين ِ(الِدَراَسةِِعينة

ِالتعليميِفيِالمتغيراتِ ِ)التَّاليبحسبِالمؤهل ُِِمعدالتة: ِمواقع ِاصلالتَّواستخدام

ِاالجتماعي ِمواقع ِاستخدام ِدوافع ِاالجتماعيِالتَّواصل/ مواقعُِِمستخدميِإدراك/
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ِعياالجتماِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراكلألمنِالسيبراني/ِِاالجتماعيِالتَّواصل

ِ ِالسيبراني/ ِاألمن ِنظام ِعلى ِالُمحافظة ُِِمستخدميِإدراكلطرق ِالتَّواصلمواقع

ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراكلمخاطرِاألمنِالسيبراني/ِِاالجتماعي

 النتهاكاتِاألمنِالسيبراني(.

  :ِالفرض التاسع ِفروقِذاتِداللة ِالمبحوثينِ)ِبينِإحصائيةتوجد ِ(ةِِالِدَراسَِعينة

ِال ُِِمستوىبحسب ِالمتغيراتِِاالجتماعياالقتصادي ِ)التَّاليفي خدامِاستُِمعدالتة:

ِ ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِمواقع ِاستخدام ِدوافع ِاالجتماعيِالتَّواصل/ ِإدراك/

ُِِمستخدمي ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِالسيبراني/ مواقعُِِمستخدميِإدراكلألمن

ُِمستخدميِإدراكلطرقِالُمحافظةِعلىِنظامِاألمنِالسيبراني/ِِاالجتماعيِالتَّواصل

ِ ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِالسيبراني/ ِاألمن مواقعُِِمستخدميِإدراكلمخاطر

 السيبراني(.النتهاكاتِاألمنِِاالجتماعيِالتَّواصل

وإجراءات صدق وثبات  وأساليب القياس الُمستخدمة الِدَراَسةِ  ومقاييس متغيرات

 :المقاييس

ِاالنحرافِالمعياري=9,643الحسابي=ُِمتوسط)الاالقتصادي  ُمستوىال (1 ،2,930ِ،

درجات"،ِوشقةِفى5ِِفيالِ"نوع السكن )(،ِيتكونِمن0,735ِثباتِألفاِكرونباخ=

درجات"،ِوشقةِفىِحىِشعبى3ِِ"ُِمتوسطدرجات"،ِوشقةِفىِحى4ِِحىِراٍقِ"

ونوع "درجتين"،ِوحجرةِواحدةِأوِحجراتِمشتركةِمعِأخرينِ"درجةِواحدة"(،ِ

ِ"درجة3ِِتمليكِ"ملكية السكن ) ِوإيجارِجديد ِوإيجارِقديمِ"درجتين"، درجات"،

جنيهِ"درجةِواحدة"،1000ِِألقلِمن500ِِمنِالدخل لألسرة ) ُمتوسطوواحدة"(،ِ

3ِ"ِِِجنيه5000ِِألقلِمن3000ِِجنيهِ"درجتين"،ِومن3000ِِألقلِمن1000ِِمنِِ

ِ ِومن ِ"5000ِدرجات"، ِفأكثر 4ِِجنيه نعمِوعضوية نادى رياضي )درجات"(،

درجات"،ِنادى3ِِنادىِممتازِ"النادى ) ُمستوىو"درجتين"،ِوالِ"درجةِواحدة"(،ِ

ِدرجاتُِِمتوسط ِإجمالي ِوتراوح ِواحدة"(. ِ"درجة ِمتواضع ِونادى "درجتين"،

وعلىِهذاِاألساسِتمِتصنيفِالمبحوثينِإلىِثالثِفئاتِ،17ِو4ِالمقياسِككلِبينِ

 "(.17-13"ُِمرتفع"/12ِ-9"ُِمتوسط"/8ِ-4"ُِمنخفض)ِ:التَّاليعلىِالنحوِ

،ِاالنحراف9,731ِالحسابي=ُِمتوسط)ال االجتماعي التَّواصلاستخدام مواقع  ُمعدالت (2

ِكرونباخ=1,847المعياري= ِثباتِألفا ِيتكونِمن0,839ِ، استخدام مواقع  مدى(

ِو3ِ"ِدائًما) االجتماعي التَّواصل ِوِأحيانًادرجات"، "درجةِِنادًرا"درجتين"،

4ِ"ِأكثرِمنِأربعةِسنوات) االجتماعي التَّواصلوبداية استخدام مواقع واحدة"(،ِ

ِو ِدرجات"، ِثالث ِأربعةمن ِإلى ِو3ِ"ِسنوات ِسنتيندرجات"، ِإلى ِسنة ِمن

ِو ِسنة"درجتين"، ِمن ِِأقل ِواحدة"(،  التَّواصلاستخدام مواقع  ُمعدالتو"درجة

ِمنِأربعةِإليِستةِمراتِفيِاألسبوعدرجات"،ِو4ِ"ِيوميًافي األسبوع ) االجتماعي
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فيِمرةِواحدةِ"درجتين"،ِوِمنِمرتينِإليِثالتِمراتِفيِاألسبوعدرجات"،ِو3ِ"

وعلىِ،11ِو3ِ"درجةِواحدة"(.ِوتراوحِإجماليِدرجاتِالمقياسِككلِبينِِاألسبوع

-3"ِضُمنخف)ِ:التَّاليهذاِاألساسِتمِتصنيفِالمبحوثينِإلىِثالثِفئاتِعلىِالنحوِ

 .("11-9"ُِمرتفع"/8ِ-6"ُِمتوسط"/5ِ

ِالتحققِمنِصدقِمقياسِ" ِتم ُِِمعدالتوقد ِمواقع ِ"االجتماعيِالتَّواصلاستخدام

؛ِحيثِتمِعملِمصفوفةInternal Consistencyِبحسابِاالتساقِالداخليِللمقياسِ

المكونةِللمقياسِالختبارِداللةِهذاِبينِالعباراتCorrectation Matrixِِاالرتباطاتِ

حواالرتباط،ِ ِقيمِمعامالتِاالرتباطِبينِعباراتِالمقياس:ِالتَّاليالجدولِِيوض ِ

ِ(2جدولِرقمِ)

 لالتَّواصاستخدام مواقع  ُمعدالتمصفوفة االرتباطات بين البنود المكونة لمقياس 

 االجتماعي

 االستخدام مدى البنود
بداية 

 االستخدام

معدل االستخدام 

 األسبوعي

 بدايةِاالستخدام

معاملِ

ِبيرسون
,512**   

ُِمستوى

ِالمعنوية
,000   

معدلِ

االستخدامِ

 األسبوعي

معاملِ

ِبيرسون
,597** ,561**  

ُِمستوى

ِالمعنوية
,000 ,000  

مجمل معدل 

 االستخدام

معامل 

 بيرسون
,795** ,840** ,876** 

 ُمستوى

 المعنوية
,000 ,000 ,000 

0,01ِمعنويةُِِمستوى**ِدالِعندِِ

ِعباراتِمقياسِ ِبين ِاالرتباطية ِالعالقة ِمعنوية ِالجدول ِبياناتِهذا ِمن يتضح

ُِِمعدالت" ِمواقع ِمعامالتِاالجتماعيِالتَّواصلاستخدام ِقيم ِجميع ِكانت ِحيث ،"

ِ.0,01معنويةِأقلِمنُِِمستوىعندِِإحصائيًااالرتباطاتِبينِالعباراتِدالةِ

،ِاالنحراف36,74ِالحسابي=ُِمتوسط)ال االجتماعي التَّواصلدوافع استخدام مواقع  (3

ِكرونباخ=6,231المعياري= ِألفا ِثبات ،0,748ِ ِمن ِيتكون ِيحدد10ِِ( عبارات

علىِمقياسِخماسيِ)موافقِبشدةِ"خمسِدرجات"،ِوموافقِ" 4ِالمبحوثِموقفهِمنهِا

"ِ ِومحايد ِ"درجة3ِِدرجات"، ِومعارضِبشدة ِومعارضِ"درجتين"، درجات"،
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(ِ ِوالعباراتِهي: ِوالواحدة"(. ِترفيهالتسلية /ِ ِمواقع ِاستخدام ِالعادة ِلالتَّواصبحكم

للهروبِمنِ/ِيُساعدنيِعلىِشغلِوقتِفراغي/ِجزءِمنِحياتيِاليوميةِاالجتماعي

ِومسئولياتها ِالحياة ِضغوط /ِ ِمواقع ِأعصابيِِاالجتماعيِالتَّواصلاستخدام يريح

ِويشعرنيِباالسترخاء ِتُساعدنيِفيِحلِبعضِالمشكالتِالتيِتواجهني/ عرفِالت/

المجتمعاتِاألخرىِعلى واألقاربِوالمعارفِالتَّواصلِ/عاداتِوتقاليِد ِ/معِاألصدقاِء

ِ ِمواقع ِبالوحدةِاالجتماعيِالتَّواصلباستخدام ِأشعر ِال ِواألحداثِمُِ/ ِاألخبار تابعة

وعلىِهذاِاألساسِتمِ،50ِو10ِ،ِوتراوحِإجماليِدرجاتِالمقياسِككلِبينِالجارية(

ُِمتوسط"/23ِ-10"ُِمنخفض)ِ:التَّاليتصنيفِالمبحوثينِإلىِثالثِفئاتِعلىِالنحوِ

 .("50-37"ُِمرتفع"/24-36ِ"

ِ ِمواقع ِاستخدام ِ"دوافع ِمقياس ِصدق ِمن ِالتحقق ِتم "ِاالجتماعيِالتَّواصلوقد

؛ِحيثِتمِعملِمصفوفةInternal Consistencyِبحسابِاالتساقِالداخليِللمقياسِ

ِالختبارِبينِالعباراتِالعشرةِالمكونةِللمقياسCorrectation Matrixِاالرتباطاتِ

داللةِهذاِاالرتباط،ِوقدِاتضحِمنِنتائجِهذهِالمصفوفةِأنهِيوجدِبالفعلِمعنويةِالعالقةِ

ِ"،ماعياالجتِالتَّواصلاالرتباطيةِبينِالعباراتِالعشرِلمقياسِ"دوافعِاستخدامِمواقعِ

معنويةُِِمستوىعندِِإحصائيًاحيثِكانتِجميعِقيمُِمعامالتِاالرتباطِبينِالعباراتِدالةِ

 .0,01أقلِمنِ

،6,581ِ،ِاالنحرافِالمعياري=34,47الحسابي=ُِمتوسط)الاألمن السيبراني  إدراك (4

عبارةِيحددِالمبحوثِمدىِانطباقهاِعليه15ِِيتكونِمنِِ،(0,749ثباتِألفاِكرونباخ=

ِ ِمقياس ِ"على ِتماًما ِعلي ِ)تنطبق ِما3ِِثالثي ِحد ِإلى ِعلي ِوتنطبيق درجات"،

ِوالعباراتِهي: اختارِكلمةِمرورِ)ِ"درجتين"،ِوالِتنطبقِعليِ"درجةِواحدة"(.

أتجنبِفتحِأيِرابطِأوِ/ِقويةِتحتوىِعلىِمجموعةِمنِاألحرفِواألرقامِوالرموز

ِمعروف ِشخصِغير ِمن ِإلكترونية ِرسالة ِأ/ ِمتصفح ِاستخدام منِأحرصِعلى

ِلإلنترنت ِاالتصالِبالشبكاتِالعامة/ ِعند ِأحذرِكثيًرا ُِمشاركةِ/ أتوخىِالحذرِعند

ِ ِللخدمات ِالخصوصية ِإعدادات ِباستخدام ِحساسة ِمعلومات ِ/اإللكترونيةاآلخرين

ألغيِأيِاشتراكِليِفيِاإلعالناتِ/ِأحرصِعلىِتحميلِالتحديثاتِوالبرامجِاألمنة

ِلماليةالُمستهدفةِلحمايةِبياناتيِالشخصيةِوا ِأدواتِاإلبالغِعنِاالساءاتِ/ استخدم

المستخدمون /ِالبصمة(ِ-استخدمِتقنيةِالتحققِالثنائيِ)كلمةِالمرورِ/ِالتيِيتعرضِلهِا

ِضارة ِأنها ِلي ِيبدو ِالتي ِأفحصِالروابط ِخدماتِالوصولِ/ أحرصِعلىِتعطيل

ِلموقعيِفيِالتطبيقاتِالمحملةِعلىِجهازي أغيرِإعداداتِجهازيِبشكلُِمستمرِ/

أهتمِبتغييرِكلماتِالمرورِالخاصةِبدخولِمواقعِ/ِفاًظاِعلىِاختراقِشبكةِالوايفايح

أتجنبِالكشفِعنِأيِبياناتِشخصيةِأوِ/ِالخاصةِبيِكلِفترةِاالجتماعيِالتَّواصل

أحرصِعلىِاإلبالغِعنِالمواقعِ/ِاالجتماعيِالتَّواصلعائليةِأثناءِتصفحيِلمواقعِ

ِللجهاتِالُمختصة ِ(المشكوكِفيها 15ِتراوحِإجماليِدرجاتِالمقياسِككلِبينِو،
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ِاألساسِتمِتصنيفِالمبحوثينِإلىِثالثِفئاتِعلىِالنحوِِ،45و ِ:تَّاليالوعلىِهذا

 .("45-36"ُِمرتفع"/35ِ-25"ُِمتوسط"/24ِ-15"ُِمنخفض)

ِالتحققِمنِصدقِمقياسِ" ِتم األمنِالسيبراني"ِبحسابِاالتساقِالداخليِِإدراكوقد

ِ ِاالرتباطاتInternal Consistencyِللمقياس ِمصفوفة ِعمل ِتم ِحيث ؛

Correctation Matrixِِبينِالعباراتِالخمسةِعشرِالمكونةِللمقياسِالختبارِداللة

ِالعالقةِ ِمعنوية ِبالفعل ِيوجد ِأنه ِالمصفوفة ِهذه ِنتائج ِمن ِاتضح ِوقد ِاالرتباط، هذا

األمنِالسيبراني"،ِحيثِكانتِِإدراكاالرتباطيةِبينِالعباراتِالخمسةِعشرِلمقياسِ"

نِمعنويةِأقلِمُِمستوىعندِِإحصائيًاجميعِقيمُِمعامالتِاالرتباطِبينِالعباراتِدالةِ

0,01. 

،29,81ِالحسابي=ُِمتوسط)الطرق المحافظة على نظام األمن السيبراني  إدراك (5

ِكرونباخ=5,670االنحرافِالمعياري= ِثباتِألفا ،0,735)ِِ ِمن عبارة14ِِيتكون

"حددِيُِ عليهِعلىِمقياسِثالثيِ)تنطبقِعليِتماًمِا درجات"،3ِِالمبحوثِمدىِانطباقهِا

وتنطبيقِعليِإلىِحدِماِ"درجتين"،ِوالِتنطبقِعليِ"درجةِواحدة"(.ِوالعباراتِ

أتفحصِجهازِالحاسبِ/ِاستخدمِبرنامجِللحمايةِمنِالفيروساتِبشكلُِمستمر)ِهي:

ِ ِالمكتبي ِمنتظمةِ-اآللي ِبصورة ِالمحمول /ِ ِمنِأقوم ِالحماية ِبرنامج بتحديث

مِبعملِأقو/ِأقومِبتحديثِنظامِالتشغيلِبصورةِدورية/ِالفيروساتِبصورةُِمستمرة

قومِبالردِأ/ِحِرسالةِإلكترونيةِغيرِمعروفةِلديالِأفت/ِنسخةِاحتياطيةِللملفاتِالمهمة

عندماِتصلنيِرسالةِبريدِإلكترونيِعنِالفوزِبجائزةِنقديةِأوِعينةِأوِشراكةِفيِ

ِماعياالجتِالتَّواصلعلنِعنهاِفيِمواقعِالِأتسوقِأوِأشتريِسلعةِمُِ/ِةِتجاريةصفق

ِاإلعالنات ِخالل ِمن ِأو ِعندِ/ ِجيدة ِمرور ِكلمة ِإلنشاء ِبالخصائصِالالزمة أعلم

ِاستخدمِنفسِكلمةِالمرورِ/أوِالمواقعِعلىِالويبِاالجتماعيِالتَّواصلالدخولِلمواقعِ

ِ ِاإللكترونيواِاالجتماعيِالتَّواصللجميعِمواقع ِلبريد ِالمرورِ/ ِنفسِكلمة استخدم

ِالتسوقِ ِومواقع ِالبنوك ِمواقع ِمثل ِمالية ِعمليات ِإلجراء ِأحتاجها ِالتي للمواقع

أقومِِ/لديِمعرفةِبخطورةِإرسالِكلمةِالمرورِعبرِالبريدِاإللكتروني/ِاإللكتروني

ِبانتظام ِالمرور ِكلمة ِبتغيير /ِ ِلبرنامج ِالُمستخدم ِاتفاقيات ِبقراءة ِقبلِمجانأقوم ي

وعلىِهذاِِ،42و14ِوتراوحِإجماليِدرجاتِالمقياسِككلِبينِ،ِ(الضغطِ"أوافق"

-14"ُِمنخفض)ِ:التَّالياألساسِتمِتصنيفِالمبحوثينِإلىِثالثِفئاتِعلىِالنحوِ

 .("42-33"ُِمرتفع"/32ِ-24"ُِمتوسط"/23ِ

ِ"طرقِالمحافظةِعلىِنظامِاألمنِالسيبرانيِإدراكوقدِتمِالتحققِمنِصدقِمقياسِ"

؛ِحيثِتمِعملِمصفوفةInternal Consistencyِبحسابِاالتساقِالداخليِللمقياسِ

ِللمقياسِِاألربعةبينِالعباراتCorrectation Matrixِِاالرتباطاتِ عشرِالمكونة

عنويةِمِالختبارِداللةِهذاِاالرتباط،ِوقدِاتضحِمنِنتائجِهذهِالمصفوفةِأنهِيوجدِبالفعل

طرقِالمحافظةِعلىِِإدراك"عشرِلمقياسِِاألربعةالعالقةِاالرتباطيةِبينِالعباراتِ
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ِاألمنِالسيبراني" ُِمعامالتِاالرتباطِبينِالعباراتِدالةِنظام ِحيثِكانتِجميعِقيم ،

 .0,01معنويةِأقلِمنُِِمستوىعندِِإحصائيًا

14,96ِالحسابي=ُِمتوسط)المخاطر األمن السيبراني  إدراك (6 االنحرافِ،

كرونباخ=2,666المعياري= حددِالمبحوثِعباراتِي6ُِِيتكونِمنِِ(0,772،ِثباتِألفِا

درجات"،ِوتنطبيقِعلي3ِِمدىِانطباقهاِعليهِعلىِمقياسِثالثيِ)تنطبقِعليِتماًماِ"

أحرصِ)ِإلىِحدِماِ"درجتين"،ِوالِتنطبقِعليِ"درجةِواحدة"(.ِوالعباراتِهي:

ِلعقيدةِوالدينعلىِتجنبِالمعلوماتِالُمخالفةِل أحترمِأنظمةِالدولةِفيِالتعاملِمعِ/

ِكترونيةاإللوالمواقعِِاالجتماعيِالتَّواصلاحترمِسياساتِمواقعِ/ِالشبكةِالعنكبوتية

ِإلنترنتاأنشرِالوعيِالرقميِعندِالتعرضِللمواقفِالسلبيةِفيِشبكةِ/ِالتيِأستخدمها

جنبِتجاوزِالقوانينِأت/ِبصورةِخاصةِاالجتماعيِالتَّواصلبصورةِعامةِومواقعِ

الدولةِفيِاستخدامِشبكةِ ستخدمِا/ِاالجتماعيِالتَّواصلومواقعِِاإلنترنتالتيِتفرضهِا

وتراوحِإجماليِدرجاتِالمقياسِككلِ(ِالمحتوىِالمرخصِمنِقبلِالناشرِأوِالمؤلف

ِاألساسِتمِتصنيفِالمبحوثينِإلىِثالثِفئاتِعلىِالنحوِِ،18و6ِبينِ وعلىِهذا

 .("18-15"ُِمرتفع"/14ِ-10"ُِمتوسط"/9ِ-6"ُِمنخفض)ِ:التَّالي

ِالتحققِمنِصدقِمقياسِ" ِتم مخاطرِاألمنِالسيبراني"ِبحسابِاالتساقِِإدراكوقد

ِ ِللمقياس ِاالرتباطاتInternal Consistencyِالداخلي ِمصفوفة ِعمل ِتم ِحيث ؛

Correctation Matrixِِِهذا ِداللة ِللمقياسِالختبار ِالُمكونة ِالستة ِالعبارات بين

حواالرتباط،ِ ِقيمِمعامالتِاالرتباطِبينِعباراتِالمقياس:ِالتَّاليالجدولِِيوض ِ

ِ(3جدولِرقمِ)

 مخاطر األمن السيبراني إدراكمصفوفة االرتباطات بين البنود المكونة لمقياس 

 6عبارة  5عبارة  4عبارة  3عبارة  2عبارة  1عبارة  البنود

 2عبارةِ
 ِ ِ ِ ِ ِ **409,ِمعاملِبيرسون

 ِ ِ ِ ِ ِ 000,ِالمعنويةُِمستوى

 3عبارةِ
 ِ ِ ِ ِ **517, **410,ِمعاملِبيرسون

 ِ ِ ِ ِ 000, 000,ِالمعنويةُِمستوى

 4عبارةِ
 ِ ِ ِ **287, **258, **244,ِمعاملِبيرسون

 ِ ِ ِ 000, 000, 000,ِالمعنويةُِمستوى

 5عبارةِ
 ِ ِ **244, **477, **491, **398,ِمعاملِبيرسون

 ِ ِ 000, 000, 000, 000,ِالمعنويةُِمستوى

 6عبارةِ
 ِ **361, **402, **445, **390, **316,ِمعاملِبيرسون

 ِ 000, 000, 000, 000, 000,ِالمعنويةُِمستوى

 مجمل العبارات
 **720, **707, **616, **739, **728, **645, معامل بيرسون

 000, 000, 000, 000, 000, 000, المعنوية ُمستوى

 0,01معنوية  ُمستوى** دال عند 
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ِدراكإيتضحِمنِبياناتِهذاِالجدولِمعنويةِالعالقةِاالرتباطيةِبينِعباراتِمقياسِ"

مخاطرِاألمنِالسيبراني"،ِحيثِكانتِجميعِقيمِمعامالتِاالرتباطاتِبينِالعباراتِ

ِ.0,01معنويةِأقلِمنُِِمستوىعندِِإحصائيًادالةِ

،2,729ِ،ِاالنحرافِالمعياري=11,05الحسابي=ُِمتوسط)الانتهاكات األمن السيبراني  إدراك (7

ِكرونباخ= ِعليهِعلىِعباراتِي5ُِِيتكونِمنِِ(0,785ثباتِألفا ِالمبحوثِمدىِانطباقها حدد

"درجتين"،ِوالِتنطبقِدرجات"،ِوتنطبيقِعليِإلىِحدِما3ِِمقياسِثالثيِ)تنطبقِعليِتماًماِ"

أضعِنظامِيمنعِالوصولِإلىِمواقعِإلكترونيةِيُمكنِ)ِعليِ"درجةِواحدة"(.ِوالعباراتِهي:

دِعلىِجهازِأحدثِبرنامجِالحمايةِالموجو/ِالمحمولِ-أنِتضرِبجهازِالحاسبِاألليِالمكتبي

ِ ِالمكتبي ِاأللي ِِ–الحاسب ِدوريالمحمول ِبشكل ِاألمنِ/ ِلحفظ ِوسياسات ِإجراءات أضع

فيرِاستخدمِالتش/ِالمحمولِ–يِعلىِجهازِالحاسبِاألليِالمكتبيِلسيبرانيِالخاصِبمعلوماتا

ِمنِخاللِشبكةِ ِبإرسالها ِالتيِأقوم /ِاالجتماعيِالتَّواصلأوِمواقعِِاإلنترنتلملفاتيِالمهمة

وتراوحِإجماليِ،ِ(االجتماعيِالتَّواصلأراعيِالنزاهةِفيِهويتيِالرقميةِحينِاستخدمِمواقعِ

وعلىِهذاِاألساسِتمِتصنيفِالمبحوثينِإلىِثالثِفئاتِِ،15و5ِالمقياسِككلِبينِِدرجات

 .("15-12"ُِمرتفع"/11ِ-9"ُِمتوسط"/8ِ-5"ُِمنخفض)ِ:التَّاليعلىِالنحوِ

انتهاكاتِاألمنِالسيبراني"ِبحسابِاالتساقِِإدراكوقدِتمِالتحققِمنِصدقِمقياسِ"

ِ ِللمقياس ِاالرتباطاتInternal Consistencyِالداخلي ِمصفوفة ِعمل ِتم ِحيث ؛

Correctation Matrixِِِهذا ِللمقياسِالختبارِداللة بينِالعباراتِالخمسِالُمكونة

حواالرتباط،ِ  قيمِمعامالتِاالرتباطِبينِعباراتِالمقياس:ِالتَّاليالجدولِِيوض ِ

ِ(4جدولِرقمِ)

 انتهاكات األمن السيبراني إدراكمصفوفة االرتباطات بين البنود المكونة لمقياس 

 5عبارة  4عبارة  3عبارة  2عبارة  1عبارة  البنود

 2عبارةِ
 ِ ِ ِ ِ **467,ِمعاملِبيرسون

 ِ ِ ِ ِ 000,ِالمعنويةُِمستوى

 3عبارةِ
 ِ ِ ِ **471, **567,ِمعاملِبيرسون

 ِ ِ ِ 000, 000,ِالمعنويةُِمستوى

 4عبارةِ
 ِ ِ **463, **396, **403,ِمعاملِبيرسون

 ِ ِ 000, 000, 000,ِالمعنويةُِمستوى

 5عبارةِ
 ِ **265, **344, **385, **275,ِمعاملِبيرسون

 ِ 000, 000, 000, 000,ِالمعنويةُِمستوى

مجمل 

 العبارات

 **609, **718, **787, **749, **751, معامل بيرسون

 ُمستوى

 المعنوية
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

0,01ِمعنويةُِِمستوى**ِدالِعندِ
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ِعباراتِمقياسِ ِبين ِاالرتباطية ِالعالقة ِمعنوية ِالجدول ِبياناتِهذا ِمن يتضح

انتهاكاتِاألمنِالسيبراني"،ِحيثِكانتِجميعِقيمِمعامالتِاالرتباطاتِبينِِإدراك"

ِ.0,01معنويةِأقلِمنُِِمستوىعندِِإحصائيًاالعباراتِدالةِ

 :الِدَراَسةِ نَتَائُِج 

 الميدانية:ِِدَراَسةِِأواًل:ِالنتائجِالتفصيليةِلل

ِ(5جدولِرقمِ)

 االجتماعي التَّواصلمعدل استخدام مواقع 

 % ك االجتماعي التَّواصلمعدل استخدام مواقع 

 %5,2 23ُِمنخفض

 %13,6 60ُِمتوسط

 %81,2 357ُِمرتفع

 %100 440 اإلجمالي

ِ ِغالبية ِأن ِالجدول ِهذا ِبيانات ِلنا ِ)تُبين ِبنسبة ِ%81,2المبحوثين ِمن ِكانوا يُِمرتفع(

لمواقعِ ،ِوقدِظهرِذلكِمنِخاللِاستجاباتِالمبحوثينِحيثِأوضحِاالجتماعيِالتَّواصلاالستخداِم

(ِمنهمِأنهمِيستخدمونِ%73,9(ِمنهمِأنهمِيستخدمونِهذهِالمواقعِبصفةِدائمةِوأفاداِ)67,7%)

(ِمنهمِأنهمِيستخدمونِهذهِالمواقعِمنذِأكثرِمنِ%69,1كماِأشارِ)ِ،هذهِالمواقعِبشكلِيومي

(ِمنِ%13,6االستخدامِإذِبلغتِنسبتهمِ)ِوُمتوسطأربعةِسنوات،ِيليهمِفيِالترتيبِالمبحوثونِ

ِتماعياالجِالتَّواصلاالستخدامِلمواقعِِيُمنخفض(،ِعليِحينِبلغتِنسبةِالِدَراَسةِِإجماليِ)عينةِ

(5,2%ِ ِالمبحوثين ِإجمالي ِمن ِأن( ِنجد ِماِ%4,1)ِحيث ِنادًرا ِأنهم ِأفادوا ِالمبحوثين ِمن )

(ِمنِالمبحوثينِأنهمِيستخدمونِهذهِالمواقعِ%4,5يستخدمونِهذهِالمواقعِوكذلكِأشارتِنسبةِ)

ِ(ِأنهمِيستخدمونِهذهِالمواقعِمنذِأقلِمنِسنة.%3,9مرةِواحدةِفيِاألسبوع،ِكماِبينتِنسبةِ)

ِ(6جدولِرقمِ)

 االجتماعي التَّواصلدوافع استخدام مواقع 

 % ك االجتماعي التَّواصلدوافع استخدام مواقع 

 %1,6 7ِةُمنخفض

 %48,4 213ِةُمتوسط

 %50 220ِةُمرتفع

 %100 440 اإلجمالي

ةِرتفعمُِ(ِكانواِلديهمِدوافعِالِدَراَسةِِيُفيدِهذاِالجدولِبأنِنصفِالمبحوثينِ)عينةِ

ِالنصفِاالجتماعيِالتَّواصلالستخدامِمواقعِ ِأما (ِ%48,4األخرِفقدِكانتِنسبةِ)،
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ِ،ِأماِعنِالمبحوثيناالجتماعيِالتَّواصلةِالستخدامِمواقعُِمتوسطمنهمِمنِلديهمِدوافعِ

(،ِوقدِتبينِذلكِمنِ%1,6أفرادِفقطِأيِبنسبةِ)7ِةِفقدِكانواُِمنخفضالذينِلديهمِدوافعِ

بةِفيِاخاللِاستجاباتِالمبحوثينِعلىِمقياسِالدوافعِحيثِكانتِتمثلتِأعلىِاستج

ُمتابعةِاألخبارِواألحداثِالجاريةِحيثِلِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعِِأنهمِيستخدمون

ِالنسبيِ) ِيستخدمونِ%83,8كانتِوزنها ِأنهم ِوتلتها ،)ِ ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

،ِأماِعنِ(%83,5وزنهاِالنسبيِ)ِبلغمعِاألصدقاءِواألقاربِوالمعارفِفقدِلتواصلِ

ِ ِمواقع ِيستخدمون ِأنهم ِكانت ِفقد ِاستجابه ِأقل ِعلى ِحصلت ِالتي ِلالتَّواصالدوافع

لـــــِ)الهروبِمنِضغوطِالحياةِومسئولياتها/ِحتىِالِيشعرونِبالوحدة/ِِاالجتماعي

/ِ%67,3يريحواِأعصابهمِويشعرونِباالسترخاء(ِحيثِحصلواِعلىِأوزانِنسبيةِ)

ِ(ِعلىِالتوالي.60%/66,1%ِ

ِ(7رقمِ)ِجدول

 لألمن السيبراني االجتماعي التَّواصلمواقع  ُمستخدمي إدراك

 % ك لألمن السيبراني االجتماعي التَّواصلمواقع  ُمستخدمي إدراك

 %7 31ُِمنخفض

 %47,8 210ُِمتوسط

 %45,2 199ُِمرتفع

 %100 440 اإلجمالي

ِ ِ)عينة ِالمبحوثين ِأغلبية ِأن ِالجدول ِهذا ِبيانات ِمن ِيتراوحِالِدَراَسةِِيتضح )

ِالإدراك ِالدرجة ِبين ِالسيبراني ِلألمن ِوالُمتوسطهم ِنسبتهمُِمرتفعة ِكانت ِحيث ه

(ِ%7(ِعلىِالتوالي،ِأماِعنِبقيةِالمبحوثينِوالذيِبلغتِنسبتهمِ)45,2%ِ/47,8%)

ِ ِالسيبرانيِبدرجة ِاألمن ِيدركون ِذلكِمنِخاللُِمنخفضكانوا ِتبينتِالباحثة ِوقد ة،

األمنِالسيبرانيِحيثِأنِالعباراتِالتيِقدِِإدراكنِعلىِمقياسِاستجاباتِالمبحوثي

أحرصِعلىِاستخدامِمتصفحِأمنِلإلنترنت/ِحصلتِعلىِأعلىِاستجابةِتمثلتِفيِ)

أتوخىِالحذرِعندُِمشاركةِاآلخرينِمعلوماتِحساسةِباستخدامِإعداداتِالخصوصيةِ

ِ ِإلكترونيةاإللكترونيةللخدمات ِرسالة ِأو ِرابط ِأي ِفتح ِأتجنب ِشخصِغيرِِ/ من

علىِأوزانِنسبيةِ)ِ(معروف (ِعلىِالتوالي،ِ%81,4/ِ%82,7/ِ%83,3حيثِحصلوِا

ِاشتملتِعلىِ) ِفقد ِاستجابة ِالعباراتِالتيِحصلتِعلىِأقل ِعن ِإعداداتِأما أغير

يِأفحصِالروابطِالتيِيبدوِلِ/جهازيِبشكلُِمستمرِحفاًظاِعلىِاختراقِشبكةِالوايفاي

ِضارة ِِ/أنها ِبدخولِمواقع ِبتغييرِكلماتِالمرورِالخاصة ِاالجتماعيِالتَّواصلأهتم

(ِ%66,2/ِ%68/ِ%70,8(ِحيثِتمثلتِأوزانهمِالنسبيةِفيِ)الخاصةِبيِكلِفترة

ِ ِأن ِلنا ِيتضح ِهنا ِومن ِالتوالي، ُِِمستخدميعلى )عينةِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

ِ ِالِدَراَسِة( ِالسبيراني ِباألمن ِما ِحد ِإلى ِدراية ِالمعلوماتِعلى ِعلى ِالحفاظ وكيفية

ِ.االجتماعيِالتَّواصلالخاصةِبهمِعلىِمواقعِ
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ِ(8جدولِرقمِ)

 لطرق الُمحافظة على نظام األمن السيبراني االجتماعي التَّواصلمواقع  ُمستخدمي إدراك

 % ك لطرق الُمحافظة على نظام األمن السيبراني االجتماعي التَّواصلمواقع  ُمستخدمي إدراك

 %11,1 49 ُمنخفض

 %55,3 243 ُمتوسط

 %33,6 148 ُمرتفع

 %100 440 اإلجمالي

ِالجدولِأنِأغلبيةِالمبحوثينِ)عينةِ ةِ(ِيدركونِبدرجالِدَراَسةِِتُشيرِبياناتِهذا

(،ِ%55,3ةِطرقِالُمحافظةِعلىِنظامِاألمنِالسيبرانيِحيثِكانتِنسبتهمِ)ُمتوسط

نظامِِةِطرقِالُمحافظةِعلىُمرتفعفيِحينِبلغتِنسبةِالمبحوثينِالذينِيدركونِبدرجةِ

(ِ%11,1(،ِأماِعنِبقيةِالمبحوثينِوالذينِتمثلتِنسبتهمِ)%33,6األمنِالسيبرانيِ)

علىِنظامِاألمنِالسيبراني،ِوقدِتوضحِِةِطرقِالُمحافظةُمنخفضفهمِيدركونِبدرجةِ

طرقِالُمحافظةِعلىِنظامِاألمنِِإدراكذلكِمنِخاللِاستجاباتِالمبحوثينِعلىِمقياسِ

سخةِأقومِبعملِنالسيبرانيِفقدِكانتِالعباراتِالتيِحصلتِعلىِأعلىِوزنِنسبيِ)

ِعند ِجيدة ِمرور ِكلمة ِإلنشاء ِبالخصائصِالالزمة ِأعلم ِالمهمة/ ِللملفات ِاحتياطية

الِأفتحِرسالةِإلكترونيةِأوِالمواقعِعلىِالويب/ِِاالجتماعيِالتَّواصلالدخولِلمواقعِ

علىِالتوالي،ِأماِعنِِ(%76,4/ِ%77,5/ِ%78وقدِكانِالوزنِ)ِ(غيرِمعروفةِلدى

استخدمِِ/أقومِبتغييرِكلمةِالمرورِبانتظامالعباراتِالتيِحصلتِعلىِأقلِوزنِنسبيِ)

إلجراءِعملياتِماليةِمثلِمواقعِالبنوكِومواقعِِنفسِكلمةِالمرورِللمواقعِالتي أحتاجهِا

أقومِبالردِعندماِتصلنيِرسالةِبريدِإلكترونيِعنِالفوزِبجائزةِِ/التسوقِاإللكتروني

ِتجارية ِفيِصفقة ِشراكة ِأو ِعينة ِأو ِالوزنِ)نقدية ِحيثِكان )66,1%ِ /61,4%ِ/

ِسِنتائجِالجدولِرقم(ِعلىِالتوالي،ِوتؤكدِنتائجِبياناتِهذاِالجدولِوالمقيا53,8%

ح(ِالذي7ِ) المبحوثينِلألمنِالسيبرانيِحيثِأنهِأفادِأنِأغلبيةِالمبحوثينِِإدراكِيوض ِ

ِ ِبدرجة ِالسيبراني ِاألمن ِوُمتوسطيدركون ِوبُمرتفعة ِطرقِِالتَّالية ِيدركون فهم

 ة.ُمرتفعةِوُمتوسطالُمحافظةِعلىِنظامِهذاِاألمنِبدرجةِ

ِ(9جدولِرقمِ)

 لمخاطر األمن السيبراني االجتماعي التَّواصلمواقع  ُمستخدمي إدراك

لمخاطر األمن  االجتماعي التَّواصلمواقع  ُمستخدمي إدراك
 السيبراني

 % ك

 %3,6 16 ُمنخفض

 %33,2 146 ُمتوسط

 %63,2 278 ُمرتفع

 %100 440 اإلجمالي
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ِالجدولِأنِأغلبيةِالمبحوثينِ)عينةِ لِ(ِيدركونِبشكالِدَراَسةِِتوضحِبياناتِهذا

(،ِأماِعنِالمبحوثينِالذينِ%63,2مخاطرِاألمنِالسيبرانيِحيثِكانتِنسبتهمِ)ُِمرتفع

ِ ِالسيبرانيِبشكل ِاألمن ِ)ُِمتوسطيدركونِمخاطر ِبلغتِنسبتهم ِبينماِ%33,2فقد ،)

(،ِ%3,6)ُِمنخفضكانتِنسبةِالمبحوثينِالذينِيدركونِمخاطرِاألمنِالسيبرانيِبشكلِ

ِدراكإإلىِهذهِالنتيجةِبناءِعلىِاستجاباتِالمبحوثينِعلىِمقياسِوقدِتوصلتِالباحثةِ

ِ ِالعبارات ِعلى ِاشتمل ِوالذي ِالسيبراني ِاألمن ِ)التَّاليمخاطر ِتجنبِة أحرصِعلى

احترمِسياساتِمواقعِ والدينِ/ المواقعِوِاالجتماعيِالتَّواصلالمعلوماتِالُمخالفةِللعقيدِة

ِاِاإللكترونية ِأنظمة ِأحترم ِأستخدمها/ ِالعنكبوتية/ِالتي ِالشبكة ِمع ِالتعامل ِفي لدولة

الدولةِفيِاستخدامِشبكةِ ِالتَّواصلاقعِوموِاإلنترنتأتجنبِتجاوزِالقوانينِالتيِتفرضهِا

أستخدمِالمحتوىِالمرخصِمنِقبلِالناشرِأوِالمؤلف/ِأنشرِالوعيِالرقميِاالجتماعي /ِ

ِ ِشبكة ِفي ِالسلبية ِالتعرضِللمواقف ِِاإلنترنتعند ِومواقع ِعامة ِلالتَّواصبصورة

ِخاصةِاالجتماعي ِبصورة ِالنسبية ِاألوزان ِعلى ِحصلوا ِوقد ِ)التَّالي( /ِ%89,9ة

ِالجدول73,8%ِ/80,5%ِ/83,7%ِ/84,7%ِ/86,3%ِ (ِعلىِالتوالي،ِونتائجِهذا

ح(ِالذي7ِتتفقِإلىِحدِماِمعِنتائجِكاًلِمنِالجدولِرقمِ) المبحوثينِلألمنِِإدراكِيوض ِ

ح(ِالذي8ِوالجدولِرقمِ)السيبرانيِ المبحوثينِلطرقِالُمحافظةِعلىِنظامِِإدراكِيوض ِ

ِاألمنِ ِيدركون ِأنهم ِبين ِيتراوحون ِالمبحوثين ِأغلبية ِبأن ِأفادوا ِوالذين ِاألمن هذا

ناِ،ِومماِسبقِيتبينِلةُمرتفعةِوُمتوسطالسيبرانيِوطرقِالُمحافظةِعلىِنظامهِبدرجةِ

بكيفيةالِدَراَسةِِ)عينةِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميأنِ مِا إلىِحِد جيِد علىِعلِم )ِِ

ِالحفاظِعلىِمعلوماتهمِالخاصةِعلىِهذهِالمواقع.

ِ(10جدولِرقمِ)

 النتهاكات األمن السيبراني االجتماعي التَّواصلمواقع  ُمستخدمي إدراك

النتهاكات  االجتماعي التَّواصلمواقع  ُمستخدمي إدراك

 األمن السيبراني
 % ك

 %18,9 83ُِمنخفض

 %34,5 152ُِمتوسط

 %46,6 205ُِمرتفع

 %100 440 اإلجمالي

ِ ِالمبحوثينِ)عينة ِالجدولِأنِأغلبية ِيدركونِبشكلِالِدَراَسةِِتُبينِبياناتِهذا ِرتفعمُِ(

(ِ ِالسيبرانيِحيثِكانتِنسبتهم ِالذينِ%46,6إنتهاكاتِاألمن ِالمبحوثين ِعن ِأما ،)

(،ِبينماِ%34,5فقدِبلغتِنسبتهمِ)ُِمتوسطيدركونِإنتهاكاتِاألمنِالسيبرانيِبشكلِ

ِ ِبشكل ِالسيبراني ِاألمن ِإنتهاكات ِيدركون ِالذين ِالمبحوثين ِنسبة ُِمنخفضكانت

ِعلى18,9%ِ) ِالمبحوثين ِاستجابات ِعلى ِبناء ِالنتيجة ِهذه ِالباحثة ِاستنتجت ِوقد ،)

عيِأراةِ)التَّاليإنتهاكاتِاألمنِالسيبرانيِوالذيِاشتملِعلىِالعباراتِِإدراكمقياسِ
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ِ/ِأضعِنظامِيمنعاالجتماعيِالتَّواصلالنزاهةِفيِهويتيِالرقميةِحينِاستخدمِمواقعِ

محمول/ِالِ-الوصولِإلىِمواقعِإلكترونيةِيُمكنِأنِتضرِبجهازِالحاسبِاألليِالمكتبي

يبرانيِالخاصِبمعلوماتيِعلىِجهازِالحاسبِأضعِإجراءاتِوسياساتِلحفظِاألمنِالس

دِعلىِجهازِالحاسبِاألليِالمحمول/ِأحدثِبرنامجِالحمايةِالموجوِ-ِاألليِالمكتبي

بشكلِدوري/ِاستخدمِالتشفيرِلملفاتيِالمهمةِالتيِأقومِبإرسالهاِالمحمولِِ–المكتبيِ

ِعلاالجتماعيِالتَّواصلأوِمواقعِِاإلنترنتمنِخاللِشبكةِ ىِاألوزانِ(ِوقدِحصلوا

(ِعلىِالتوالي،ِونتائجِ%66,5/ِ%73/ِ%73,3/ِ%76,4/ِ%79,5ةِ)التَّاليالنسبيةِ

ِمعِنتائجِكاًلِمنِالجدولِرقمِ) ِالجدولِتتفقِإلىِحدِما ِالذي7ِهذا ح( ِإدراكِيوض ِ

ِالذي8ِالمبحوثينِلألمنِالسيبرانيِوالجدولِرقمِ) ح( المبحوثينِلطرقِِإدراكِيوض ِ

األمنِوالذينِأفادواِبأنِأغلبيةِالمبحوثينِيتراوحونِبينِأنهمِالُمحافظةِعلىِنظامِهذاِ

يِة،ِفُمرتفعةِوُمتوسطيدركونِاألمنِالسيبرانيِوطرقِالُمحافظةِعلىِنظامهِبدرجةِ

(ِ ِالجدولِرقم ِمع ِاتفقتِتماًما ِأنها ِالمبحوثينِيتراوح9ِحين ِبأنِأغلبية ِالذيِأفاد )

ماِسبقِ،ِومُمتوسطوبشكلُِِمرتفعبشكلِِدراكإلهمِلمخاطرِاألمنِالسيبرانيِبينِاإدراك

ِ(ِعلىِعلمِجيدِإلىالِدَراَسةِِ)عينةِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدمييتضحِلناِأنِ

ِحدِماِبكيفيةِالحفاظِعلىِمعلوماتهمِالخاصةِعلىِهذهِالمواقع.

ِالميدانية:ِالِدَراَسةِِثانيًا:ِنتائجِاختبارِصحةِفروضِ

ِالفرض األول: ِأ( ِدالة ِارتباطية ِعالقة ِِإحصائيًاتوجد ِمواقعُِِمعدالتبين استخدام

/ِماعياالجتِالتَّواصلة:ِ)دوافعِاستخدامِمواقعِالتَّاليوالمتغيراتِِاالجتماعيِالتَّواصل

قعِمواُِمستخدميِإدراكلألمنِالسيبراني/ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراك

ِلطرقِالُمحافظِاالجتماعيِالتَّواصل ِاألمنِالسيبراني/ ُِمستخدميِإدراكةِعلىِنظام

ِلالتَّواصمواقعُِِمستخدميِإدراكلمخاطرِاألمنِالسيبراني/ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعِ

ِ.النتهاكاتِاألمنِالسيبراني(ِاالجتماعي

ِ(11جدولِرقمِ)

 االجتماعي التَّواصلاستخدام مواقع  ُمعدالتبين  إحصائي امعنوية العالقة االرتباطية دالة 

 والمتغيرات الخمسة

 المعنوية ُمستوى معامل بيرسون المتغيرات

 0,000 **0,325 االجتماعي التَّواصلدوافع استخدام مواقع 

 0,000 **0,304 األمن السيبراني إدراك

 0,000 **0,207 طرق الُمحافظة على نظام األمن السيبراني إدراك

 0,000 **0,283 مخاطر األمن السيبراني إدراك

 0,001 **0,164 انتهاكات األمن السيبراني إدراك

 0,01معنوية  ُمستوى** دال عند 
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ِ ِبين ِالعالقة ِمعنوية ُِِمعدالتالختبار ِمواقع ِاالجتماعيِالتَّواصلاستخدام

ِ ِالتَّاليوالمتغيرات ِمواقع ِاستخدام ِ)دوافع ِاالجتماعيِالتَّواصلة: ُِمستخدميِإدراك/

ِ ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِالسيبراني/ ُِِمستخدميِإدراكلألمن ِالتَّواصلمواقع

ِِاالجتماعي ِالسيبراني/ ِاألمن ِنظام ِعلى ِالُمحافظة مواقعُِِمستخدميِإدراكلطرق

ِِاالجتماعيِالتَّواصل ِالسيبراني/ ِاألمن ُِِمستخدميِإدراكلمخاطر ِالتَّواصلمواقع

ِالسيبراني(ِاالجتماعي ِاألمن ِالمُِالنتهاكات ِكال ِأن ِإلي ِوبالنظر ِالُمستقلِ، تغير

ِ،ِفقدِتمِاستخدامُِمعاملIntervalالفتريُِِمستوىوالُمتغيراتِالتابعةِجريِقياسهِعليِال

ِ.ارتباطِبيرسونِلتحقيقِهذاِالغرض

ِمن ِالجدولِِيتضحِلنا ِِكهناِأنبياناتِهذا ِمنِالُمتغيرِطرديةِعالقة بينِكاًل

ابعةِوالُمتغيراتِالتِاالجتماعيِالتَّواصلاستخدامِمواقعُِِمعدالتالُمستقلِالُمتمثلِفيِ

ِ ِفي ِالُمتمثلة ِمواقع ِاستخدام ِاالجتماعيِالتَّواصل)دوافع مواقعُِِمستخدميِإدراك/

ِِاالجتماعيِالتَّواصل ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراكلألمنِالسيبراني/

ِ ِالسيبراني/ ِاألمن ِنظام ِعلى ِالُمحافظة ُِِمستخدميِإدراكلطرق ِالتَّواصلمواقع

ِِاالجتماعي ِالسيبراني/ ِاألمن ُِِمستخدميِإدراكلمخاطر ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

ِالسيبراني( ِكماِالنتهاكاتِاألمن ِبالضعيفة. ِتصنيفها ِيُمكن ِالعالقة ِومنِحيثِشدة ،

ِتوىُمسعندِِإحصائيًاتوضحِلناِأنُِمعاملِارتباطِبيرسونِلهذهِالُمتغيراتِقيمةِدالةِ

ِ.0,01معنويةِأقلِمنِ

ِئيًاإحصاعالقةِارتباطيةِدالةِبوجودِالقائلِ"ِاختبار الفرض األولوبذلكِيكونِ

خدامِة:ِ)دوافعِاستالتَّاليوالمتغيراتِِاالجتماعيِالتَّواصلاستخدامِمواقعُِِمعدالتبينِ

ِ ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ُِِمستخدميِإدراك/ لألمنِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

ِ لطرقِالُمحافظةِعلىِنظامِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراكالسيبراني/

ِ ِالسيبراني/ ُِِمستخدميِإدراكاألمن ِاألمنِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع لمخاطر

ِ"النتهاكاتِاألمنِالسيبراني(ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراكالسيبراني/ِ

ِالنتِ.قد انتهي إلي ثبوت صحته بشكل كلي ِهذه ِمن ِبأنِوانطالقًا ِالقول ِيُمكن يجة

يُدركونِاألمنِالسيبرانيِوطرقِالمحافظةِعليهِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدمي

ِِومخاطرهِوانتهاكاته.

ِالفرض الثاني: ب(  ِدالة ِارتباطية ِعالقة ِمواقعِِإحصائيًاتوجد ِاستخدام ِدوافع بين

هذهِالمواقعِلألمنِالسيبرانيِوطرقِالمحافظةُِِمستخدميِإدراكوِاالجتماعيِالتَّواصل

ِ.علىِنظامهِومخاطرهِوانتهاكاته

ِ

ِ
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ِ(12جدولِرقمِ)

 االجتماعي التَّواصلبين دوافع استخدام مواقع  إحصائي امعنوية العالقة االرتباطية دالة 

 والمتغيرات األربعة

 المعنوية ُمستوى معامل بيرسون المتغيرات

 0,000 **0,278 األمن السيبراني إدراك

طرق الُمحافظة على نظام األمن  إدراك
 السيبراني

0,276** 0,000 

 0,000 **0,198 مخاطر األمن السيبراني إدراك

 0,000 **0,235 انتهاكات األمن السيبراني إدراك

 0,01معنوية  ُمستوى** دال عند 

مواقعِ بينِدوافعِاستخداِم العالقِة متغيراتِوالِاالجتماعيِالتَّواصلالختبارِمعنويِة

ِ)التَّالي ُِِمستخدميِإدراكة: ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِالسيبراني/ ِإدراكلألمن

ِاألمنِالسيبراني/ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدمي لطرقِالُمحافظةِعلىِنظام

ُِِمستخدميِإدراك ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِالسيبراني/ ِاألمن ِإدراكلمخاطر

ِوبالنظرِإليِأنِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدمي النتهاكاتِاألمنِالسيبراني(،

،Intervalِالفتريُِِمستوىكالِالُمتغيرِالُمستقلِوالُمتغيراتِالتابعةِجريِقياسهِعليِال

ِفقدِتمِاستخدامُِمعاملِارتباطِبيرسونِلتحقيقِهذاِالغرض.

عالقةِطرديةِبينِكاًلِمنِالُمتغيرِالُمستقلِِكأنِهناإلىِبياناتِهذاِالجدولِِتُشير

فيِِوالُمتغيراتِالتابعةِالُمتمثلةِاالجتماعيِالتَّواصلالُمتمثلِفيِدوافعِاستخدامِمواقعِ

اقعِموُِمستخدميِإدراكلألمنِالسيبرانيِ/ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراك)

ِاألمِاالجتماعيِالتَّواصل ِلطرقِالُمحافظةِعلىِنظام ُِمستخدميِإدراكنِالسيبراني/

ِلالتَّواصمواقعُِِمستخدميِإدراكلمخاطرِاألمنِالسيبراني/ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعِ

ِتصنيفهاِِاالجتماعي ِيُمكن ِالعالقة ِشدة ِحيث ِومن ِالسيبراني(، ِاألمن النتهاكات

ِصائيًاحإدالةِِقيمةِبالضعيفة.ِكماِتوضحِلناِأنُِمعاملِارتباطِبيرسونِلهذهِالُمتغيرات

ِ.0,01معنويةِأقلِمنُِِمستوىعندِ

ِبينِِاختبار الفرض الثانيوبذلكِيكونِ تخدامِدوافعِاسالقائلِ"بمعنويةِالعالقة

ِالمواقعِلألمنِالسيبرانيِوطرقُِِمستخدميِإدراكوِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعِ هذه

ِِ.قد انتهي إلي ثبوت صحته بشكل كلي"ِالمحافظةِعلىِنظامهِومخاطرهِوانتهاكاته

ِلالتَّواصمواقعُِِمستخدميِإدراكبينِِإحصائيًاتوجدِعالقةِارتباطيةِدالةِالفرض الثالث: ج( 

ِ.همِلطرقِالمحافظةِعلىِنظامهِومخاطرهِوانتهاكاتهإدراكلألمنِالسيبرانيِوِاالجتماعي
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ِ(13جدولِرقمِ)

 االجتماعي التَّواصلمواقع  ُمستخدمي إدراكبين  إحصائي امعنوية العالقة االرتباطية دالة 

 لألمن السيبراني والمتغيرات الثالثة

 المعنوية ُمستوى معامل بيرسون المتغيرات

 0,000 **0,733 طرق الُمحافظة على نظام األمن السيبراني إدراك

 0,000 **0,616 مخاطر األمن السيبراني إدراك

 0,000 **0,684 انتهاكات األمن السيبراني إدراك

 0,01معنوية  ُمستوى** دال عند 

منِلألِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراكالختبارِمعنويةِالعالقةِبينِ

ِ)التَّاليالسيبرانيِوالمتغيراتِ ُِِمستخدميِإدراكة: طرقِلِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

ِ ِاألمنِالسيبراني/ ِعلىِنظام ُِِمستخدميِإدراكالُمحافظة ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

ِ ِالسيبراني/ ِاألمن ُِِمستخدميِإدراكلمخاطر النتهاكاتِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

،ِوبالنظرِإليِأنِكالِالُمتغيرِالُمستقلِوالُمتغيراتِالتابعةِجريِقياسهِاألمنِالسيبراني(

،ِفقدِتمِاستخدامُِمعاملِارتباطِبيرسونِلتحقيقِهذاIntervalِالفتريُِِمستوىعليِال

ِالغرض.

ب الجدولِأنِهناوتوضحِلنِا عالقةِطرديةِبينِكاًلِمنِالُمتغيرِالُمستقلِِكياناتِهذِا

يراتِوالُمتغِلألمنِالسيبرانيِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراكالُمتمثلِفيِ

لىِلطرقِالُمحافظةِعِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراك)التابعةِالُمتمثلةِفيِ

ِ ِاألمنِالسيبراني/ ُِِمستخدميِإدراكنظام لمخاطرِاألمنِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

ِ،النتهاكاتِاألمنِالسيبراني(ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراكالسيبراني/ِ

ِدراكإةِفيِالعالقةِالموجودةِبينُِمرتفع)ِالتَّاليومنِحيثِشدةِالعالقةِيُمكنِتصنيفهاِك

همِلطرقِالُمحافظةِعلىِإدراكنِالسيبرانيِولألمِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدمي

ِو ِالسيبراني/ ِاألمن ُِمتوسطنظام ِبينِة ُِِمستخدميِإدراكفيِالعالقة ِالتَّواصلمواقع

(.ِكماِتوضحِلناِأنُِمعاملِهمِلمخاطرهِوانتهاكاتهإدراكلألمنِالسيبرانيِوِاالجتماعي

ِ.0,01ِمعنويةِأقلِمنُِِمستوىعندِِإحصائيًاارتباطِبيرسونِلهذهِالُمتغيراتِقيمةِدالةِ

ِائيًاإحصعالقةِارتباطيةِدالةِبوجودِالقائلِ"ِالثالثاختبار الفرض وبذلكِيكونِ

ِ ُِِمستخدميِإدراكبين ِلطرقِإدراكلألمنِالسيبرانيِوِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع هم

ِِ.قد انتهي إلي ثبوت صحته بشكل كلي"ِالمحافظةِعلىِنظامهِومخاطرهِوانتهاكاته

ِ
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ِالرابعالفرض د(  :ِ ِدالة ِارتباطية ِمواقعُِمستخدميِإدراكبينِِإحصائيًاتوجدِعالقة

همِلمخاطرهِإدراكلطرقِالُمحافظةِعلىِنظامِاألمنِالسيبرانيِوِاالجتماعيِالتَّواصل

ِ.وانتهاكاته

ِ(14جدولِرقمِ)

 االجتماعي التَّواصلمواقع  ُمستخدمي إدراكبين  إحصائي امعنوية العالقة االرتباطية دالة 

 لطرق الُمحافظة على نظام األمن السيبراني والمتغيرين

 المعنوية ُمستوى معامل بيرسون المتغيرات

 0,000 **0,545 مخاطر األمن السيبراني إدراك

 0,000 **0,698 انتهاكات األمن السيبراني إدراك

 0,01معنوية  ُمستوى** دال عند 

رقِلطِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراكالختبارِمعنويةِالعالقةِبينِ

ِوالمتغيراتِ ِالسيبراني ِاألمن ِنظام ِعلى ِ)التَّاليالُمحافظة ِمواقعُِمستخدميِإدراكة:

ِِاالجتماعيِالتَّواصل ِالسيبراني/ ِاألمن ُِِمستخدميِإدراكلمخاطر ِالتَّواصلمواقع

ِالسيبراني(ِاالجتماعي ِاألمن ِالمُِالنتهاكات ِالُمتغير ِكال ِأن ِإلي ِوبالنظر ستقلِ،

،ِفقدِتمِاستخدامُِمعاملIntervalِالفتريُِِمستوىوالُمتغيراتِالتابعةِجريِقياسهِعليِال

ِارتباطِبيرسونِلتحقيقِهذاِالغرض.

عالقةِطرديةِبينِكاًلِمنِالُمتغيرِالُمستقلِِكتُبينِلناِبياناتِهذاِالجدولِأنِهنا

لطرقِالُمحافظةِعلىِنظامِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراكالُمتمثلِفيِ

ِالسيبراني ِِاألمن ِفي ِالُمتمثلة ُِِمستخدميِإدراك)والُمتغيراتِالتابعة ِواصلالتَِّمواقع

ِِاالجتماعي ِالسيبراني/ ِاألمن ُِِمستخدميِإدراكلمخاطر ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

ِبالالنتهاكاتِاألمنِالسيبراني( ِالعالقةِيُمكنِتصنيفها ِكُمتوسط،ِومنِحيثِشدة ماِة.

ِتوىُمسعندِِإحصائيًاتوضحِلناِأنُِمعاملِارتباطِبيرسونِلهذهِالُمتغيراتِقيمةِدالةِ

ِ.0,01معنويةِأقلِمنِ

ِتخدميُمسِإدراكالقائلِ"بمعنويةِالعالقةِبينِِالرابعاختبار الفرض وبذلكِيكونِ

ِ ِوِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِالسيبراني ِاألمن ِنظام ِعلى ِالُمحافظة همِإدراكلطرق

ِ.ِقد انتهي إلي ثبوت صحته بشكل كلي"ِلمخاطرهِوانتهاكاته

ُِمستخدميِإدراكبينِكلِمنِِإحصائيًاتوجدِعالقةِارتباطيةِدالةِالفرض الخامس: ه( 

ِ ِوِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِالسيبراني ِاألمن ِاألمنِإدراكلمخاطر ِالنتهاكات هم

ِ.السيبراني
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ِ(15جدولِرقمِ)

 االجتماعي التَّواصلمواقع  ُمستخدمي إدراكبين كل من  إحصائي امعنوية العالقة االرتباطية دالة 

 انتهاكات األمن السيبراني إدراكلمخاطر األمن السيبراني و

 المعنوية ُمستوى معامل بيرسون

0,582**ِ0,000 

 0,01معنوية  ُمستوى** دال عند 

الجدولِبوجودِعالقةِارتباطيةِدالةِ ِتخدميُمسِإدراكبينِِإحصائيًاتُفيدِبياناتِهذِا

ِ ِاألمنِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِالنتهاكات ِوإداركهم ِالسيبراني ِاألمن لمخاطر

ِإحصائيًا،ِوهىِقيمةِدالة0,582ِالسيبراني،ِحيثِبلغتِقيمةِمعاملِارتباطِبيرسونِ

ِ.0,01معنويةِأقلِمنُِِمستوىعندِ

ُِمستخدميِإدراكومنِحيثِاالتجاهِفهىِعالقةِطردية،ِماِيعنىِأنهِكلماِزادتِ

ِ ِالسيبرانيِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِاألمن ِِلمخاطر ِبالتبعية ِمعها إداركهمِزادت

اِإدراكًِِيكونِأكثرِلمخاطرِاألمنِالسيبرانيِاإدراكًِ؛ِفاألكثرِالنتهاكاتِاألمنِالسيبراني

،ِوالعكسِبالعكس.ِأماِمنِحيثِشدةِالعالقة،ِفيُمكنِوصفهاِالنتهاكاتِاألمنِالسيبراني

ِ.ةُمتوسطبالبأنهاِ

ِالقائلِالِدَراَسةِِمنِفروضِِالخامساختبار صحة الفرض وعليهِيُمكنِالقولِأنِ

ِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراككلِمنِبينِِإحصائيًاعالقةِارتباطيةِدالةِ"بوجودِ

هى قد انت"ِهمِالنتهاكاتِاألمنِالسيبرانيإدراكلمخاطرِاألمنِالسيبرانيِوِاالجتماعي

ِ.إلى ثبوت صحة هذا الفرض

ِ(اَسةِِالِدرَِعينةِ)بينِالمبحوثينِِإحصائيةتوجدِفروقِذاتِداللةِالفرض السادس: و( 

ِ ِالمتغيرات ِفي ِ)التَّاليبحسبِالنوع ُِِمعدالتة: ِمواقع /ِياالجتماعِالتَّواصلاستخدام

ِ ِمواقع ِاستخدام ِاالجتماعيِالتَّواصلدوافع ُِِمستخدميِإدراك/ ِالتَّواصلمواقع

ِِاالجتماعي ِالسيبراني/ ُِِمستخدميِإدراكلألمن لطرقِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

ِ ِاألمنِالسيبراني/ ِعلىِنظام ُِِمستخدميِإدراكالُمحافظة ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

ِ ِالسيبراني/ ِاألمن ِِستخدميمُِِإدراكلمخاطر النتهاكاتِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

ِاألمنِالسيبراني(.

ِ

ِ
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ِ(16جدولِرقمِ)

 الِدَراَسةِ معنوية الفروق بين المبحوثين بحسب النوع في متغيرات 

 العدد المتغيرات
 ُمتوسطال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 (ت)قيمة 
T 

درجة 
 الحرية

 ُمستوى
 المعنوية

استخدام  ُمعدالت
 التَّواصلمواقع 

 االجتماعي

 1,838 9,84 217 ذكر
1,198 438 0,232 

 1,855 9,63 223 أنثى

دوافع استخدام 
 التَّواصلمواقع 

 االجتماعي

 6,301 36,96 217 ذكر
0,722 438 0,471 

 6,169 36,53 223 أنثى

األمن  إدراك
 السيبراني

 6,550 34,82 217 ذكر
1,086 438 0,278 

 6,608 34,14 223 أنثى

طرق  إدراك
الُمحافظة على نظام 

 األمن السيبراني

 5,365 30,71 217 ذكر
3,306 438 0,001 

 5,834 28,94 223 أنثى

مخاطر  إدراك
 األمن السيبراني

 2,640 14,85 217 ذكر
-0,880 438 0,380 

 2,693 15,08 223 أنثى

انتهاكات  إدراك
 األمن السيبراني

 2,870 11,18 217 ذكر
0,949 438 0,343 

 2,586 10,94 223 أنثى

 عينة) المبحوثين بين الفروق معنوية اختبار نتيجة الجدول هذا بيانات توضح

ِ بحسب (الِدَراَسةِِ ِالمتغيرات ِفى ِ)التَّاليالنوع ُِِمعدالتة: ِمواقع ِالتَّواصلاستخدام

ِاالجتماعي ِمواقع ِاستخدام ِدوافع ِاالجتماعيِالتَّواصل/ مواقعُِِمستخدميِإدراك/

ِِاالجتماعيِالتَّواصل ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراكلألمنِالسيبراني/

ِ ِالسيبراني/ ِاألمن ِنظام ِعلى ِالُمحافظة ُِِمستخدميِإدراكلطرق ِالتَّواصلمواقع

ِِاالجتماعي ِالسيبراني/ ِاألمن ُِِمستخدميِإدراكلمخاطر ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

ِالنتهاكاتِاألمنِالسيبراني(.

ِ ِلمتغير ُِِمعدالتفبالنسبة ِمواقع ِاختبارِاالجتماعيِالتَّواصلاستخدام ِأظهر ،

،ِةإحصائيمعنويةِالفروقِبينِالمبحوثينِبحسبِالنوعِعدمِوجودِفروقِذاتِداللةِ

(438ِعندِدرجةِحريةِ)ِإحصائيًادالةِ(ِوهىِقيمةِغير1,198ِ)Tِحيثِبلغتِقيمةِ

ِ.05,0معنويةِأقلِمنُِِمستوىو

بارِ،ِأظهرِاختاالجتماعيِالتَّواصلدوافعِاستخدامِمواقعِأماِفيماِيتعلقِبمتغيرِ

،ِةإحصائيمعنويةِالفروقِبينِالمبحوثينِبحسبِالنوعِعدمِوجودِفروقِذاتِداللةِ

(438ِعندِدرجةِحريةِ)ِإحصائيًادالةِ(ِوهىِقيمةِغير0,722ِ)Tِحيثِبلغتِقيمةِ

ِ.05,0معنويةِأقلِمنُِِمستوىو

،ِأظهرِاختبارِمعنويةِالفروقِبينِالمبحوثينِاألمنِالسيبرانيِإدراكأماِمتغيرِ

(ِوهى1,086ِ)Tِ،ِحيثِبلغتِقيمةِإحصائيةبحسبِالنوعِعدمِوجودِفروقِذاتِداللةِ
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ِ.05,0معنويةِأقلِمنُِِمستوى(ِو438عندِدرجةِحريةِ)ِإحصائيًادالةِقيمةِغيرِ

ُِمتغير ِالسيبرانيِإدراكِبينما ِاألمن ِعلىِنظام ِالُمحافظة ِاختبارِطرق ِأظهر ،

حيثِِ،إحصائيةمعنويةِالفروقِبينِالمبحوثينِبحسبِالنوعِوجودِفروقِذاتِداللةِ

ُِمستوى(ِو438عندِدرجةِحريةِ)ِإحصائيًادالةِ(ِوهىِقيمة3,306ِ)Tِبلغتِقيمةِ

ِ.05,0ِمعنويةِأقلِمنِ

،ِأظهرِاختبارِمعنويةِالفروقِمخاطرِاألمنِالسيبرانيِإدراكوبالنسبةِلمتغيرِ

Tِمةِ،ِحيثِبلغتِقيإحصائيةعدمِوجودِفروقِذاتِداللةِبينِالمبحوثينِبحسبِالنوعِ

معنويةِأقلُِِمستوى(ِو438عندِدرجةِحريةِ)ِإحصائيًادالةِ(ِوهىِقيمةِغير0,880ِ-)

ِ.05,0منِ

ِلُمتغيرِ ِبالنسبة انتهاكاتِاألمنِالسيبراني،ِأظهرِاختبارِمعنويةِِإدراكوأخيًرا

بلغتِِ،ِحيثإحصائيةالفروقِبينِالمبحوثينِبحسبِالنوعِعدمِوجودِفروقِذاتِداللةِ

ِ Tِ(0,949ِقيمة ِغيرِدالة ِوهىِقيمة ِ)ِإحصائيًا( ِحرية ِدرجة ِو438عند ُِمستوى(

ِ.05,0معنويةِأقلِمنِ

ِبو ِالفرضِالقائل ِصحة ِاختبار ِأن ِالقول ِيمكن ِداللةِوعليه ِذات ِفروق جود

تخدامِاسُِمعدالت)بحسبِالنوعِفىِمتغيراتِِالِدَراَسةِِبينِالمبحوثينِعينةِِإحصائية

ِ ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِمواقع ِاستخدام ِدوافع ِاالجتماعيِالتَّواصل/ ِإدراك/

ُِِمستخدمي ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِالسيبراني/ مواقعُِِمستخدميِإدراكلألمن

ِِاالجتماعيِالتَّواصل ِاألمنِالسيبراني/ ُِمستخدميِإدراكلطرقِالُمحافظةِعلىِنظام

ِلالتَّواصمواقعُِِمستخدميِإدراكلمخاطرِاألمنِالسيبراني/ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعِ

قد انتهى إلى ثبوت عدم صحة هذا الفرض ،ِالنتهاكاتِاألمنِالسيبراني(ِاالجتماعي

 .جزئي ابشكل 

ِ(َسةِِالِدَراعينةِ)بينِالمبحوثينِِإحصائيةتوجدِفروقِذاتِداللةِالفرض السابع: ز( 

)التَّاليبحسبِالسنِفيِالمتغيراتِ مواقعُِِمعدالتةِ: دوافعِاالجتماعيِالتَّواصلاستخداِم /ِ

ِ ِمواقع ِاالجتماعيِالتَّواصلاستخدام ُِِمستخدميِإدراك/ ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

لطرقِالُمحافظةِعلىِِاالجتماعيِالتَّواصلقعِمواُِمستخدميِإدراكلألمنِالسيبراني/ِ

ِ ِاألمنِالسيبراني/ ُِِمستخدميِإدراكنظام لمخاطرِاألمنِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

 النتهاكاتِاألمنِالسيبراني(.ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراكالسيبراني/ِ

 طبقًا (الِدَراَسةِِ عينة)ِالمبحوثين بين الفروق معنوية اختبار نتيجة تبينِللباحثةِمن

عِ/ِدوافعِاستخدامِمواقاالجتماعيِالتَّواصلاستخدامِمواقعُِِمعدالت)للسنِفىِمتغيراتِ

لألمنِالسيبراني/ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراك/ِاالجتماعيِالتَّواصل

ُِِمستخدميِإدراك ِاألمنِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِنظام ِعلى ِالُمحافظة لطرق

ِ ُِِمستخدميِإدراكالسيبراني/ ِالسيبراني/ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِاألمن لمخاطر
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ِ.النتهاكاتِاألمنِالسيبراني(ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراك

ِ ِلمتغير ُِِمعدالتفبالنسبة ِمواقع ِاختبارِاالجتماعيِالتَّواصلاستخدام ِأظهر ،

،ِحيثِبلغتِإحصائيةوجودِفروقِذاتِداللةِِللسن الفروقِبينِالمبحوثينِطبقًامعنويةِ

ُِمستوى(ِو4ِِ،435عندِدرجتىِحريةِ)ِإحصائيًا(ِوهىِقيمةِدالة12,413ِ)Fِقيمةِ

يستخدمونِ(10,11ِ(ِ)م=عاًما25ِإلي18ِِمنِ،ِفاألصغرِسنًاِ)05,0معنويةِأقلِمنِ

ِ.(8,50)م=(ِسنةِفأكثر55ِ)ِكبرِسنًامقارنةِباألأكثرِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعِ

بارِ،ِأظهرِاختاالجتماعيِالتَّواصلدوافعِاستخدامِمواقعِأماِفيماِيتعلقِبمتغيرِ

،ِحيثِإحصائيةعدمِوجودِفروقِذاتِداللةِِللسن معنويةِالفروقِبينِالمبحوثينِطبقًا

ِ(4ِِ،435)عندِدرجتىِحريةِِإحصائيًادالةِِغيرِ(ِوهىِقيمة0,918)Fِبلغتِقيمةِ

ِ.05,0معنويةِأقلِمنُِِمستوىو

،ِأظهرِاختبارِمعنويةِالفروقِبينِالمبحوثينِاألمنِالسيبرانيِإدراكأماِمتغيرِ

(ِوهى1,930ِ)Fِ،ِحيثِبلغتِقيمةِإحصائيةللسنِعدمِوجودِفروقِذاتِداللةِ طبقًا

ِ.05,0معنويةِأقلِمنُِِمستوىو(4ِِ،435ِ)عندِدرجتىِحريةِِإحصائيًاقيمةِغيرِدالةِ

متغيرِ األمنِالسيبرانيِإدراكأمِا أظهرِاختبارِمعنويةِطرقِالُمحافظةِعلىِنظاِم ،ِ

،ِحيثِبلغتِإحصائيةعدمِوجودِفروقِذاتِداللةِللسنِ الفروقِبينِالمبحوثينِطبقًا

ُِمستوى(ِو4ِِ،435)عندِدرجتىِحريةِِإحصائيًادالةِغيرِ(ِوهىِقيمة0,861ِ)Fِقيمةِ

ِ.05,0معنويةِأقلِمنِ

،ِأظهرِاختبارِمعنويةِالفروقِمخاطرِاألمنِالسيبرانيِإدراكوبالنسبةِلمتغيرِ

ِطبقًا ِالمبحوثين ِِللسنِبين ِداللة ِذات ِفروق ِإحصائيةوجود ِقيمة ِبلغت ِحيث ،Fِ

معنويةِأقلُِِمستوىوِ(4ِِ،435)عندِدرجتىِحريةِِإحصائيًا(ِوهىِقيمةِدالة5,373ِ)

ِ.05,0منِ

ِلُمتغيرِ ِبالنسبة انتهاكاتِاألمنِالسيبراني،ِأظهرِاختبارِمعنويةِِإدراكوأخيًرا

،ِحيثِبلغتِإحصائيةللسنِعدمِوجودِفروقِذاتِداللةِ الفروقِبينِالمبحوثينِطبقًا

ُِمستوى(ِو4ِِ،435عندِدرجتىِحريةِ)ِإحصائيًا(ِوهىِقيمةِغيرِدالة0,391ِ)Fِقيمةِ

ِ.05,0معنويةِأقلِمنِ

ِالفرضِالقا ِصحة ِاختبار ِأن ِالقول ِيمكن ِداللةِوعليه ِذات ِفروق ِبوجود ئل

ِالتَّواصلاستخدامِمواقعُِِمعدالت)للسنِفىِ طبقًاِالِدَراَسةِِبينِالمبحوثينِعينةِِإحصائية

ِاالجتماعي ِمواقع ِاستخدام ِدوافع ِاالجتماعيِالتَّواصل/ مواقعُِِمستخدميِإدراك/

ِِاالجتماعيِالتَّواصل ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراكلألمنِالسيبراني/

ِ ِالسيبراني/ ِاألمن ِنظام ِعلى ِالُمحافظة ُِِمستخدميِإدراكلطرق ِالتَّواصلمواقع

ِِاالجتماعي ِالسيبراني/ ِاألمن ُِِمستخدميِإدراكلمخاطر ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع



 الدويل السادس والعشرين املؤمتر العلمي

 )اإلعالم الرقمى واإلعالم التقلَّدى: مسارات للتكامل واملنافس (

686 

ِ.ثبوتِصحةِهذاِالفرضِبشكلِجزئىعدمِقدِانتهىِإلىِ،ِالنتهاكاتِاألمنِالسيبراني(

يريِبحسبِالسنِفيِمتغِ(الِدَراَسةِِعينةِ)المبحوثينِالختبارِمصدرِالفروقِبينِ

قامتِمخاطرِاألمنِالسيبراني،ِِإدراكوِاالجتماعيِالتَّواصلاستخدامِمواقعُِِمعدالت

ِ:ةالتَّالي،ِوالذيِأسفرِعنِالنتائجLSDِبطريقةPostHocِِالباحثةِبإجراءِاختبارِبعديِ

 ِوقِفإنهِتوجدِفرِاالجتماعيِالتَّواصلاستخدامِمواقعُِِمعدالتأنهِفيماِيخصِمتغير

18ِمنِ)ِالمبحوثينِالتيِتتراوحِأعمارهمِبينِكلِمنِمجموعةِإحصائيةذاتِداللةِ

سنة(35ِِإلى26ِِمنِ)ِالمبحوثينِالتيِتتراوحِأعمارهمِ(ِوبينِمجموعةعاًما25ِإليِ

بينِِإحصائية(،ِكماِتوجدِفروقِذاتِداللة0,009ِمعنويتهاِ)ُِمستوىحيثِكانتِ

(ِوبينِأصحابِعاًما25ِإلي18ِِمنِ)ِثينِالتيِتتراوحِأعمارهمالمبحوِمجموعة

معنويتهاُِِمستوى(ِحيثِبلغِسنة45ِإلى36ِِمنِ)ِالتيِتتراوحِأعمارهممجموعةِال

(0,000)ِ ِذاتِداللة ِفروق ِيوجد ِكذلك ِِإحصائية، ِمجموعة ِالتيِبين المبحوثين

ِوبينِأصحابِعاًما25ِإلي18ِِمنِ)ِتتراوحِأعمارهم ِال( تتراوحِِالتيمجموعة

ِ)معنويتُِمستوى(ِحيثِبلغتِسنة55ِإلى46ِِمنِ)ِأعمارهم وأيًضاِِ،(0,000ها

منِ)ِالمبحوثينِالتيِتتراوحِأعمارهمبينِمجموعةِِإحصائيةتوجدِفروقِذاتِداللةِ

سنةِفأكثر(55ِِ)التيِتتراوحِأعمارهمِمجموعةِالعاًما(ِوبينِأصحاب25ِِإلي18ِِ

ِيتعلقِبمجموعةِِ،(0,005)ِمعنويتهاُِمستوىِكانتحيثِ ِفيما المبحوثينِالتيِأما

ِإحصائيةقِذاتِداللةِ(ِفيتضحِأنهِتوجدِفروسنة35ِإلى26ِِمنِ)ِتتراوحِأعمارهم

سنة(ِحيث45ِِإلى36ِِمنِ)ِالتيِتتراوحِأعمارهمِمجموعةالصحابِبينهاِوبينِأ

ِ ِ)ُِمستوىبلغ 0,003ِمعنويتها ِنفسِاألمر(، ِأصحابِِكذلك ِبين ِللعالقة بالنسبة

منِ)ِالتيِتتراوحِأعمارهمسنة(ِو35ِإلى26ِِمنِ)ِالتيِتتراوحِأعمارهمِمجموعتى

ِتوىُمسينهمِحيثِبلغِبِإحصائية(ِحيثِثبتِوجودِفروقِذاتِداللةِسنة55ِإلى46ِِ

(ِ ِيختلفِاألمرِبالنسبةِألصحابِِ،(0,029معنويتها ِالتيِتتراوحمجموعتىِبينما

سنةِفأكثر(ِحيثِثبت55ِِ)ِالتيِتتراوحِأعمارهموسنة(35ِِإلى26ِِمنِ)ِأعمارهم

ِ(،0,083معنويتهاِ)ُِمستوىبينهمِحيثِبلغِِإحصائيةوجودِفروقِذاتِداللةِعدمِ

ِالبالنسبةِألصحابِِذاتهِاألمرو 45ِإلى36ِِمنِ)ِالتيِتتراوحِأعمارهممجموعة

(ِحيثِالِتوجدِفروقِذاتِداللةِسنة55ِإلى46ِِمنِ)ِالتيِتتراوحِأعمارهم(ِوسنة

ِِإحصائية ِسجل ِحيث ِ)ُِمستوىبينهما ِبالنسبة0,772ِمعنويتها ِاألمر ِوكذلك ،)

التيِتتراوحِسنة(ِو45ِإلى36ِِمنِ)ِالتيِتتراوحِأعمارهممجموعةِالألصحابِ

حيثِبلِإحصائيةسنةِفأكثر(ِحيثِالِتوجدِفروقِذاتِداللة55ِِ)ِأعمارهم غتِبينهمِا

ِ)ُِمستوى ِلمجموعة0,985ِمعنويتها ِبالنسبة ِاألمرِذاته ِوأخيًرا المبحوثينِالتيِ(،

ِأعمارهم ِ)ِتتراوح 46ِِمن ِداللة55ِِإلى ِذات ِفروق ِتوجد ِال ِأنه ِفيتضح سنة(

وبينِأصحابِالمجموعةِِإحصائية سنةِفأكثر(ِحيث55ِِ)ِالتيِتتراوحِأعمارهمبينهِا

 (.0,832معنويتهاِ)ُِمستوىبلغِ
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 ِِإلىِفقدِأشارتِنتائجِاالختبارِمخاطرِاألمنِالسيبرانيِإدراكأماِفيماِيتعلقِبمتغير

بينِكلِمنِمجموعةِالمبحوثينِالتيِتتراوحِِإحصائيةتوجدِفروقِذاتِداللةِأنهِ

(ِوبينِمجموعةِالمبحوثينِالتيِتتراوحِأعمارهمِعاًما25ِإلي18ِِمنِأعمارهمِ)

(،ِكماِتوجدِفروقِذات0,008ِمعنويتهاِ)ُِمستوى(ِحيثِكانتِسنة35ِإلى26ِِمنِ)

عاًما(25ِِإلي18ِِمنِ)ِالمبحوثينِالتيِتتراوحِأعمارهمبينِمجموعةِِإحصائيةداللةِ

سنة(ِحيثِبلغ45ِِإلى36ِِ)منِِالتيِتتراوحِأعمارهموبينِأصحابِالمجموعةِ

بينِمجموعةِِإحصائيةوجدِفروقِذاتِداللةِولكنِالِت(،0,000ِمعنويتهاِ)ُِمستوى

عاًما(ِوبينِأصحابِالمجموعة25ِِإلي18ِِمنِ)ِحِأعمارهمالمبحوثينِالتيِتتراو

)ُِمستوىسنة(ِحيثِبلغت55ِِإلى46ِِ)منِِالتيِتتراوحِأعمارهم (،0,220ِمعنويتهِا

ِِوكذلكِال ِفروقِذاتِداللة ِِإحصائيةتوجد ِالتيِتتراوحِبينِمجموعة المبحوثين

عمارهمِالتيِتتراوحِأعاًما(ِوبينِأصحابِالمجموعة25ِِإلي18ِِمنِ)ِأعمارهم

(،ِأماِفيماِيتعلقِبمجموعة0,412ِ)ِمعنويتهاُِمستوىسنةِفأكثر(ِحيثِكانت55ِِ)

توجدِفروقِالِسنة(ِفيتضحِأنه35ِِإلى26ِِمنِ)ِالمبحوثينِالتيِتتراوحِأعمارهم

36ِ)منِِالتيِتتراوحِأعمارهمبينهاِوبينِأصحابِالمجموعةِِإحصائيةذاتِداللةِ

(،ِكذلكِنفسِاألمرِبالنسبةِللعالقة0,110ِمعنويتهاِ)ُِمستوىسنة(ِحيثِبلغ45ِِإلىِ

التيِتتراوحِسنة(ِو35ِإلى26ِِمنِ)ِالتيِتتراوحِأعمارهمبينِأصحابِمجموعتىِ

ِإحصائيةوجودِفروقِذاتِداللةِعدمِسنة(ِحيثِثبت55ِِإلى46ِِ)منِِأعمارهم

)ُِمستوىبينهمِحيثِبلغِ وعتىِصحابِمجمألبالنسبةِواألمرِذاتهِ(،0,718ِمعنويتهِا

و35ِإلى26ِِمنِ)ِالتيِتتراوحِأعمارهم سنةِفأكثر(55ِِ)ِالتيِتتراوحِأعمارهمسنةِ(

تهاِمعنويُِمستوىبينهمِحيثِبلغِِإحصائيةوجودِفروقِذاتِداللةِعدمِحيثِثبتِ

سنة(45ِِإلى36ِِمنِ)ِالتيِتتراوحِأعمارهممجموعةِالأصحابِِوكذلك(،0,073ِ)

ِإحصائيةالِتوجدِفروقِذاتِداللةِفسنة(55ِِإلى46ِِ)منِِالتيِتتراوحِأعمارهمو

ِ ِسجل ِحيث ِ)ُِمستوىبينهما 0,124ِمعنويتها ِاختلف(، ِحين ِبالنسبةِِفي األمر

التيِتتراوحِسنة(ِو45ِإلى36ِِمنِ)ِالتيِتتراوحِأعمارهممجموعةِالألصحابِ

ِتبينهماِحيثِبلغِإحصائيةتوجدِفروقِذاتِداللةِِ(ِحيثسنةِفأكثر55ِ)ِأعمارهم

)ُِمستوى وأخيًرِا0,010معنويتهِا أنِ(ِ، لمجموعِةنجِد المبحوثينِالتيِتتراوحِبالنسبِة

بينهاِوبينِِإحصائيةفروقِذاتِداللةِِعدمِوجودسنة(55ِِإلى46ِِمنِ)ِأعمارهم

ِ ِالمجموعة ِأعمارهمأصحاب ِتتراوح 55ِِ)ِالتي ِبلغ ِحيث ِفأكثر( ُِمستوىسنة

 (.0,165معنويتهاِ)

ِ(ةِِالِدَراسَِعينةِ)بينِالمبحوثينِِإحصائيةتوجدِفروقِذاتِداللةِالفرض الثامن: ح( 

ِ ِالمتغيرات ِفي ِالتعليمي ِالمؤهل ِ)التَّاليبحسب ُِِمعدالتة: ِمواقع ِلالتَّواصاستخدام

ِاالجتماعي ِمواقع ِاستخدام ِدوافع ِاالجتماعيِالتَّواصل/ مواقعُِِمستخدميِإدراك/

ِِاالجتماعيِالتَّواصل ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراكلألمنِالسيبراني/

ِ ِالسيبراني/ ِاألمن ِنظام ِعلى ِالُمحافظة ُِِمستخدميِإدراكلطرق ِالتَّواصلمواقع
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ِِاالجتماعي ِالسيبراني/ ِاألمن ُِِمستخدميِإدراكلمخاطر ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

 النتهاكاتِاألمنِالسيبراني(.

(ِالِدَراَسةِِ عينة) المبحوثين بين الفروق معنوية اختبار نتيجة للباحثةِمنِقدِاتضحِ

ِمتغيراتِ) طبقًا ِفى ِالتعليمي ُِِمعدالتللمؤهل ِمواقع ِ/االجتماعيِالتَّواصلاستخدام

ِ ِمواقع ِاستخدام ِاالجتماعيِالتَّواصلدوافع ُِِمستخدميِإدراك/ ِالتَّواصلمواقع

ِِاالجتماعي ِالسيبراني/ ُِِمستخدميِإدراكلألمن لطرقِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

ِ ِاألمنِالسيبراني/ ِعلىِنظام ُِِمستخدميِإدراكالُمحافظة ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

ِ ِالسيبراني/ ِاألمن ُِِمستخدميِإدراكلمخاطر النتهاكاتِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

ِاألمنِالسيبراني(.

ِِ ِلمتغير ُِِمعدالتفبالنسبة ِمواقع ِاختبارِاالجتماعيِالتَّواصلاستخدام ِأظهر ،

،ِحصائيةإوجودِفروقِذاتِداللةِِللمؤهلِالتعليميِلفروقِبينِالمبحوثينِطبقًامعنويةِا

(2ِِ،437ِعندِدرجتىِحريةِ)ِإحصائيًا(ِوهىِقيمةِدالة30,226ِ)Fِحيثِبلغتِقيمةِ

(10,24ِ)م=ِِفالمبحوثينِالحاصلينِعلىِدراساتِعليا،05,0ِمعنويةِأقلِمنُِِمستوىو

ِ ِمواقع ِِاالجتماعيِالتَّواصليستخدمون ِأكثر ِمقارنة ِعلىِمؤهل ُِمتوسطبالحاصلين

ِ(.8,37)م=

بارِ،ِأظهرِاختاالجتماعيِالتَّواصلدوافعِاستخدامِمواقعِأماِفيماِيتعلقِبمتغيرِِ

ِطبقًا ِالمبحوثين ِبين ِالفروق ِ معنوية ِالتعليمي ِداللةِللمؤهل ِذات ِفروق ِوجود عدم

ِعندِدرجتىِحريةِإحصائيًا(ِوهىِقيمةِغيرِدالة1,983ِ)Fِ،ِحيثِبلغتِقيمةِإحصائية

ِ.05,0معنويةِأقلِمنُِِمستوىوِ(2ِِ،437)

األمنِالسيبراني،ِأظهرِاختبارِمعنويةِالفروقِبينِالمبحوثينِِإدراكأماِمتغيرِِ

Fِ(6,681ِ)،ِحيثِبلغتِقيمةِإحصائيةوجودِفروقِذاتِداللةِللمؤهلِالتعليميِ طبقًا

،05,0ِمعنويةِأقلِمنُِِمستوىوِ(2ِِ،437)عندِدرجتىِحريةِِإحصائيًاوهىِقيمةِدالةِ

(ِيدركونِاألمنِالسيبرانيِبشكل35,49ِفالمبحوثينِالحاصلينِعلىِدراساتِعلياِ)م=ِ

ِ(.32,09)م=ُِمتوسطقارنةِبالحاصلينِعلىِمؤهلِأكبرِمُِ

ِمتغيرِ ِأظهرِاختبارِمعنويةِِإدراكأما ِاألمنِالسيبراني، طرقِالُمحافظةِعلىِنظام

،ِئيةإحصاعدمِوجودِفروقِذاتِداللةِللمؤهلِالتعليميِِالفروقِبينِالمبحوثينِطبقًا

،2ِِ)عندِدرجتىِحريةِِإحصائيًا(ِوهىِقيمةِغيرِدالة1,874ِ)Fِحيثِبلغتِقيمةِ

ِ.05,0معنويةِأقلِمنُِِمستوىوِ(437

مخاطرِاألمنِالسيبراني،ِأظهرِاختبارِمعنويةِالفروقِِإدراكوبالنسبةِلمتغيرِِ

لغتِقيمةِ،ِحيثِبإحصائيةوجودِفروقِذاتِداللةِللمؤهلِالتعليميِِبينِالمبحوثينِطبقًا

Fِ(8,038ِِوهىِقيمةِدالة)معنويةُِِمستوىوِ(2ِِ،437)عندِدرجتىِحريةِِإحصائيًا
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)م=ِ،ِفالمبحوثينِالحاصلين05,0ِأقلِمنِ (ِيدركونِمخاطر15,33ِعلىِدراساتِعليِا

ِ(.13,90)م=ُِمتوسطقارنةِبالحاصلينِعلىِمؤهلِاألمنِالسيبرانيِبشكلِأكبرِمُِ

ِلُمتغيرِِ ِبالنسبة ِنويةمعانتهاكاتِاألمنِالسيبراني،ِأظهرِاختبارِِإدراكوأخيًرا

،ِصائيةإحعدمِوجودِفروقِذاتِداللةِللمؤهلِالتعليميِ الفروقِبينِالمبحوثينِطبقًا

،2ِِ)عندِدرجتىِحريةِِإحصائيًا(ِوهىِقيمةِغيرِدالة0,952ِ)Fِحيثِبلغتِقيمةِ

ِ.05,0معنويةِأقلِمنُِِمستوىوِ(437

ِداللةِِ ِذات ِفروق ِبوجود ِالفرضِالقائل ِصحة ِاختبار ِأن ِالقول ِيمكن وعليه

استخدامُِِمعدالت)فىِللمؤهلِالتعليميِ طبقًاِ(الِدَراَسةِِعينةِ)بينِالمبحوثينِِإحصائية

ِ ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِمواقع ِاستخدام ِدوافع ِاالجتماعيِالتَّواصل/ ِإدراك/

ُِِمستخدمي ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِالسيبراني/ مواقعُِِمستخدميِإدراكلألمن

ِِاالجتماعيِالتَّواصل ِاألمنِالسيبراني/ ُِمستخدميِإدراكلطرقِالُمحافظةِعلىِنظام

ِلالتَّواصمواقعُِِمستخدميِإدراكلمخاطرِاألمنِالسيبراني/ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعِ

  قد انتهى إلى ثبوت صحة هذا الفرض بشكل ،ِالنتهاكاتِاألمنِالسيبراني(ِاالجتماعي

ِ.جزئى

ميِبحسبِالمؤهلِالتعليِ(الِدَراَسةِِعينةِ)الختبارِمصدرِالفروقِبينِالمبحوثينِِ

ُِِمعدالتفيِمتغيراتِ ِمواقع ِالسيبرانيِِإدراكوِاالجتماعيِالتَّواصلاستخدام األمن

ِِإدراكو ِبعدي ِاختبار ِبإجراء ِالباحثة ِقامت ِالسيبراني، ِاألمن PostHocِمخاطر

ِة:التَّاليوالذيِأسفرِعنِالنتائجِ،LSDِبطريقةِ

ِيخصِمتغيرِ  ِفيما ُِِمعدالتأنه ِمواقع ِأنِاالجتماعيِالتَّواصلاستخدام ِهناكِفنجد

ِ ِداللة ِذات ِِإحصائيةفروق ِمن ِكل ِالبين ِالمؤهالت ِأصحاب ةُِمتوسطالمبحوثين

)ُِمستوىحيثِكانتِوالمبحوثينِأصحابِالمؤهالتِالجامعيةِ (،ِكما0,000ِمعنويتهِا

بينِوِةُمتوسطالمبحوثينِأصحابِالمؤهالتِالبينِِإحصائيةتوجدِفروقِذاتِداللةِ

َراَساتُِالمبحوثينِالحاصلينِعلىِ أماِِ(،0,000معنويتهاِ)ُِمستوىحيثِبلغِالعلياِِالد ِ

أنهِالِتوجدِفروقِذاتِداللةِأصحابِالمؤهالتِالجامعيةِفقدِاتضحِعنِالمبحوثينِ

َراَساتُِبينهاِوبينِالمبحوثينِالحاصلينِعلىِِإحصائية ِستوىمُِالعلياِحيثِسجلِِالد ِ

 .(0,340معنويتهاِ)

ينِبِإحصائيةفنجدِأنِهناكِفروقِذاتِداللةِِاألمنِالسيبرانيِإدراكأماِعنِمتغيرِ 

ِال ِالمؤهالت ِأصحاب ِالمبحوثين ِمن ِالمؤهالتُِمتوسطكل ِأصحاب ِوالمبحوثين ة

)ُِمستوىحيثِكانتِالجامعيةِ توجدِفروقِذاتِداللة0,001ِمعنويتهِا ِإحصائية(،ِكمِا

ِ ِالبين ِالمؤهالت ِأصحاب ِعلىِِةُمتوسطالمبحوثين ِالحاصلين ِالمبحوثين وبين

َراَساتُِ ِحيثِبلغِِالد ِ ِ)ُِمستوىالعليا ِأماِعنِالمبحوثين0,003ِمعنويتها أصحابِ(،
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ِ ِاتضح ِفقد ِالمؤهالتِالجامعية ِفروقِذاتِداللة ِتوجد ِال ِوبينِِإحصائيةأنه بينها

َراَساتُِالمبحوثينِالحاصلينِعلىِ  .(0,541معنويتهاِ)ُِمستوىالعلياِحيثِسجلِِالد ِ

 ِ ِلمتغير ِالسيبرانيِإدراكبالنسبة ِاألمن ِِمخاطر ِفنجد ِهناك ِداللةِأن ِذات فروق

ةِوالمبحوثينِأصحابُِمتوسطبينِكلِمنِالمبحوثينِأصحابِالمؤهالتِالِإحصائية

ِ)ُِمستوىحيثِكانتِالمؤهالتِالجامعيةِ ِتوجدِفروقِذات0,000ِمعنويتها (،ِكما

ِ ِِإحصائيةداللة ِالبين ِالمؤهالت ِأصحاب ِالمبحوثينِِةُمتوسطالمبحوثين وبين

ِ ِعلى َراَساتُِالحاصلين ِِالد ِ ِبلغ ِحيث ِ)ُِمستوىالعليا ِعن0,002ِمعنويتها ِأما ،)

ِ ِالمبحوثين ِاتضح ِفقد ِالجامعية ِالمؤهالت ِذاتِداللةِأصحاب ِفروق ِتوجد ِال أنه

َراَساتُِبينهاِوبينِالمبحوثينِالحاصلينِعلىِِإحصائية ِستوىمُِالعلياِحيثِسجلِِالد ِ

 .(0,695معنويتهاِ)

ِ(اَسةِِالِدرَِعينةِ)بينِالمبحوثينِِإحصائيةتوجدِفروقِذاتِداللةِالفرض التاسع: ط( 

امِمواقعِاستخدُِمعدالتة:ِ)التَّاليفيِالمتغيراتِِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىبحسبِال

ِاالجتماعيِالتَّواصل ِمواقع ِاستخدام ِدوافع ِاالجتماعيِالتَّواصل/ ُِمستخدميِإدراك/

ِ ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِالسيبراني/ ُِِمستخدميِإدراكلألمن ِالتَّواصلمواقع

ِِاالجتماعي ِالسيبراني/ ِاألمن ِنظام ِعلى ِالُمحافظة مواقعُِِمستخدميِإدراكلطرق

ِِاالجتماعيِالتَّواصل ِالسيبراني/ ِاألمن ُِِمستخدميِإدراكلمخاطر ِالتَّواصلمواقع

ِالنتهاكاتِاألمنِالسيبراني(.ِاالجتماعي

 (الِدَراَسةِِ عينة) المبحوثين بين الفروق معنوية اختبار نتيجة للباحثةِمنِتبينقدِِ

ِصلالتَّوااستخدامِمواقعُِِمعدالتفىِمتغيراتِ)ِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىلل طبقًا

ِاالجتماعي ِمواقع ِاستخدام ِدوافع ِاالجتماعيِالتَّواصل/ مواقعُِِمستخدميِإدراك/

ِِاالجتماعيِالتَّواصل ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدميِإدراكلألمنِالسيبراني/

ِ ِالسيبراني/ ِاألمن ِنظام ِعلى ِالُمحافظة ُِِمستخدميِإدراكلطرق ِالتَّواصلمواقع

ِِاالجتماعي ِالسيبراني/ ِاألمن ُِِمستخدميِإدراكلمخاطر ِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع

ِالنتهاكاتِاألمنِالسيبراني(.

مواقعُِِمعدالتفبالنسبةِلمتغيرِِ عنويةِمِ،ِأظهرِاختباراالجتماعيِالتَّواصلاستخداِم

لةِوجودِفروقِذاتِدالِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىللِالفروقِبينِالمبحوثينِطبقًا

عندِدرجتىِحريةِِإحصائيًا(ِوهىِقيمةِدالة22,825ِ)Fِ،ِحيثِبلغتِقيمةِإحصائية

(2ِِ ِو437، ُِِمستوى( ِمن ِأقل ِال05,0معنوية ِذو ِفالمبحوثين االقتصاديُِِمستوى،

قارنةِأكثرِمُِِاالجتماعيِالتَّواصل(ِيستخدمونِمواقع10,38ِ)م=ُِِمرتفعالِاالجتماعي

ِ(.8,99)م=ُِمنخفضالِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىبالمبحوثينِذوِال

ِفيماِيتعلقِبمتغيرِِ بارِ،ِأظهرِاختاالجتماعيِالتَّواصلدوافعِاستخدامِمواقعِأما

وجودِفروقِذاتِِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىلل معنويةِالفروقِبينِالمبحوثينِطبقًا
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ِ ِحيثِبلغتِقيمةِإحصائيةداللة ،Fِ(4,821ِِدالة ِدرجتىِِإحصائيًا(ِوهىِقيمة عند

االقتصاديُِِمستوى،ِفالمبحوثينِذوِال05,0معنويةِأقلِمنُِِمستوى(ِو2ِِ،437حريةِ)

مواقع38,40ِ)م=ُِِمرتفعالِاالجتماعي دوافعِأكثرِالستخداِم لديهِم ِاالجتماعيِالتَّواصلِ(

ِ(.35,74)م=ُِمنخفضالِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىقارنةِبالمبحوثينِذوِالمُِ

األمنِالسيبراني،ِأظهرِاختبارِمعنويةِالفروقِبينِالمبحوثينِِإدراكأماِمتغيرِِ

،ِحيثِبلغتِإحصائيةوجودِفروقِذاتِداللةِِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىلل طبقًا

ُِمستوى(ِو2ِِ،437عندِدرجتىِحريةِ)ِإحصائيًا(ِوهىِقيمةِدالة6,145ِ)Fِقيمةِ

م=ِ)ُِمرتفعالِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىفالمبحوثينِذوِال،05,0ِمعنويةِأقلِمنِ

ِم35,81ُِ ِأكبر ِبشكل ِالسيبراني ِاألمن ِيدركون )ِ ِالقارنة ِذو ُِمستوىبالمبحوثين

ِ(.33,08)م=ُِمنخفضالِاالجتماعياالقتصاديِ

متغيرِِ طرقِالُمحافظةِعلىِنظامِاألمنِالسيبراني،ِأظهرِاختبارِمعنويةِِإدراكأمِا

لةِوجودِفروقِذاتِدالِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىللِالفروقِبينِالمبحوثينِطبقًا

2ِعندِدرجتىِحريةِ)ِإحصائيًا(ِوهىِقيمةِدالة5,826ِ)Fِ،ِحيثِبلغتِقيمةِإحصائية

ِ ِو437، ُِِمستوى( ِمن ِأقل 05,0ِمعنوية ِفالمبحوثين ِال، االقتصاديُِِمستوىذو

(ِيدركونِطرقِالُمحافظةِعلىِنظامِاألمنِالسيبراني31,56ِ)م=ُِِمرتفعالِاالجتماعي

ِمُِ ِأكبر ِالبشكل ِذو ِبالمبحوثين ُِِمستوىقارنة ُِمنخفضالِاالجتماعياالقتصادي

ِ(.28,86)م=

مخاطرِاألمنِالسيبراني،ِأظهرِاختبارِمعنويةِالفروقِبينِِإدراكوبالنسبةِلمتغيرِِ

فروقِذاتِداللِةِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىللالمبحوثينِطبقًِا حيثِةإحصائيوجوِد ،ِ

ُِمستوى(ِو2ِِ،437عندِدرجتىِحريةِ)ِإحصائيًا(ِوهىِقيمةِدالة7,542ِ)Fِبلغتِقيمةِ

م=ِ)ُِمرتفعالِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىفالمبحوثينِذوِال،05,0ِمعنويةِأقلِمنِ

ِستوىمُِبالمبحوثينِذوِالقارنةِ(ِيدركونِمخاطرِاألمنِالسيبرانيِبشكلِأكبرِم15,50ُِ

ِ(.14,33)م=ُِمنخفضالِاالجتماعياالقتصاديِ

ِلُمتغيرِِ ِبالنسبة ِأظهرِاختبارِمعنويةِِإدراكوأخيًرا انتهاكاتِاألمنِالسيبراني،

لةِوجودِفروقِذاتِدالِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىللِالفروقِبينِالمبحوثينِطبقًا

2ِعندِدرجتىِحريةِ)ِإحصائيًا(ِوهىِقيمةِدالة8,091ِ)Fِ،ِحيثِبلغتِقيمةِإحصائية

ِ ِو437، ُِِمستوى( ِمن ِأقل ِال05,0معنوية ِذو ِفالمبحوثين االقتصاديُِِمستوى،

رنةِقا(ِيدركونِإنتهاكاتِاألمنِالسيبرانيِبشكلِأكبرِم11,74ُِ)م=ُِِمرتفعالِاالجتماعي

ِ(.10,58)م=ُِمنخفضالِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىبالمبحوثينِذوِال

ِداللةِِ ِذات ِفروق ِبوجود ِالفرضِالقائل ِصحة ِاختبار ِأن ِالقول ِيمكن وعليه

ِِإحصائية ِالمبحوثين ِ)بين ُِِمستوىلل طبقًاِ(الِدَراَسةِِعينة فىِِاالجتماعياالقتصادي

ُِِمعدالت) ِمواقع ِاالجتماعيِالتَّواصلاستخدام ِمواقع ِاستخدام ِدوافع ِالتَّواصل/
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ِاالجتماعي ُِِمستخدميِإدراك/ ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِالسيبراني/ ِإدراكلألمن

ِاألمنِالسيبراني/ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدمي لطرقِالُمحافظةِعلىِنظام

ُِِمستخدميِإدراك ِِاالجتماعيِالتَّواصلمواقع ِالسيبراني/ ِاألمن ِإدراكلمخاطر

بوت قد انتهى إلى ث(،ِالنتهاكاتِاألمنِالسيبرانيِاالجتماعيِالتَّواصلمواقعُِِمستخدمي

ِ.كليصحة هذا الفرض بشكل 

ِِ ِالمبحوثين ِبين ِالفروق ِمصدر ِ)الختبار ِالِ(الِدَراَسةِِعينة ُِمستوىبحسب

ِ ِِاالجتماعياالقتصادي ِمتغيرات ِبعديِالِدَراَسةِِفي ِاختبار ِبإجراء ِالباحثة ِقامت ،

PostHocِِبطريقةLSDِ،ِِة:التَّاليوالذيِأسفرِعنِالنتائج

 ِفنجدِأنِهناكِِاالجتماعيِالتَّواصلاستخدامِمواقعُِِمعدالتأنهِفيماِيخصِمتغير

ِتماعياالجاالقتصاديُِِمستوىذوِالبينِكلِمنِالمبحوثينِِإحصائيةفروقِذاتِداللةِ

ُِِمنخفضال ِالوالمبحوثين ُِِمستوىذو ِكانُِمتوسطالِاالجتماعياالقتصادي تِحيث

وِذالمبحوثينِبينِِ(،ِكماِتوجدِفروقِذاتِداللةِإحصائية0,000معنويتهاِ)ُِمستوى

قتصاديِاالُِمستوىذوِالوبينِالمبحوثينُِِمنخفضالِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىال

ُِِمرتفعالِاالجتماعي ِ)ُِمستوىحيثِبلغ ِعنِالمبحوثين0,000ِمعنويتها ِأما ذوِ(،

أنهِالِتوجدِفروقِذاتِداللةِفقدِاتضحُِِمتوسطالِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىال

ِوبينِالمبحوثينِِإحصائية حيثِِعُمرتفالِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىذوِالبينها

 .(0,217معنويتهاِ)ُِمستوىسجلِ

 ِوقِفنجدِأنهِالِتوجدِفرِاالجتماعيِالتَّواصلدوافعِاستخدامِمواقعِبالنسبةِلمتغير

ِال ِذو ِالمبحوثين ِمن ِكل ِبين ِإحصائية ِداللة ُِِمستوىذات ِاالجتماعياالقتصادي

ِالُِمنخفضال ِذو ُِِمستوىوالمبحوثين ِكانُِمتوسطالِاالجتماعياالقتصادي تِحيث

المبحوثينِتوجدِفروقِذاتِداللةِإحصائيةِبينِِولكن(،0,065ِمعنويتهاِ)ُِمستوى

ِال ُِِمستوىذو ُِِمنخفضالِاالجتماعياالقتصادي ِالمبحوثين ِالوبين ُِمستوىذو

ِ ُِِمرتفعالِاالجتماعياالقتصادي ِبلغ ِ)ُِمستوىحيث ِعن0,003ِمعنويتها ِأما ،)

ِجدِفروقأنهِالِتوفقدِاتضحُِِمتوسطالِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىذوِالالمبحوثينِ

ِ ِالمبحوثين ِوبين ِبينها ِإحصائية ِداللة ِالذات ُِِمستوىذو ِاالجتماعياالقتصادي

 .(0,084معنويتهاِ)ُِمستوىحيثِسجلُِِمرتفعال

 ِفنجدِأنِهناكِفروقِذاتِداللةِإحصائيةِبينِِاألمنِالسيبرانيِإدراكأماِعنِمتغير

ِال ِوالمبحوثينِذوُِمنخفضالِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىكلِمنِالمبحوثينِذو

(،0,003ِمعنويتهاِ)ُِمستوىحيثِكانتُِِمتوسطالِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىال

ِ ِبين ِإحصائية ِداللة ِذات ِفروق ِتوجد ِالكما ِذو االقتصاديُِِمستوىالمبحوثين

ُِمرتفعالِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىذوِالوبينِالمبحوثينُِِمنخفضالِاالجتماعي

االقتصاديُِِمستوىذوِالعنِالمبحوثينِ(،ِأما0,003ِمعنويتهاِ)ُِمستوىحيثِبلغِ
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ِأنهِالِتوفقدِاتضحُِِمتوسطالِاالجتماعي بينِوجدِفروقِذاتِداللةِإحصائيةِبينها

عنويتهاِمُِمستوىحيثِسجلُِِمرتفعالِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىذوِالالمبحوثينِ

(0,422). 

 ِِيخصِمتغير ِأنهِالِطرقِالُمحافظةِعلىِنظامِاألمنِالسيبرانيِِإدراكفيما فنجد

ِال ِبينِكلِمنِالمبحوثينِذو ِإحصائية ِفروقِذاتِداللة ِاالقتصاديُِمستوىتوجد

حيثِِطُمتوسالِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىوالمبحوثينِذوِالُِمنخفضالِاالجتماعي

ِ ِ)ُِمستوىكانت ِإحصا0,068معنويتها ِداللة ِذات ِفروق ِتوجد ِولكن ِبينِ(، ئية

ِال ِذو ُِِمستوىالمبحوثين ُِِمنخفضالِاالجتماعياالقتصادي ِالمبحوثين وِذوبين

ُِِمستوىال ُِِمرتفعالِاالجتماعياالقتصادي ِبلغ ِ)ُِمستوىحيث (،0,001ِمعنويتها

ُِمتوسطلاِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىذوِالوكذلكِاألمرِنفسهِبالنسبةِالمبحوثينِ

ِستوىمُِذوِالإحصائيةِبينهاِوبينِالمبحوثينِِأنهِتوجدِفروقِذاتِداللةفقدِاتضحِ

 .(0,036معنويتهاِ)ُِمستوىحيثِسجلُِِمرتفعالِاالجتماعياالقتصاديِ

 ِ ِلمتغير ِالسيبرانيِإدراكبالنسبة ِاألمن ِذاتِداللةِِمخاطر ِفروق ِهناك ِأن فنجد

ِال ِذو ِالمبحوثين ِمن ِكل ِبين ُِِمستوىإحصائية ُِمنخفضالِاالجتماعياالقتصادي

ِال ِذو ُِِمستوىوالمبحوثين ُِِمتوسطالِاالجتماعياالقتصادي ِكانت ُِمستوىحيث

( توجدِفروقِذاتِداللةِإحصائيةِبين0,001ِمعنويتهِا ِوىُمستالمبحوثينِذوِال(،ِكمِا

ِ ُِِمنخفضالِاالجتماعياالقتصادي ِالمبحوثين ِالوبين االقتصاديُِِمستوىذو

ُِِمرتفعالِاالجتماعي ِ)ُِمستوىحيثِبلغ ِعنِالمبحوثين0,002ِمعنويتها ِأما ذوِ(،

أنهِالِتوجدِفروقِذاتِداللةِفقدِاتضحُِِمتوسطالِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىال

ِوبينِالمبحوثينِ حيثِِعُمرتفالِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىذوِالإحصائيةِبينها

 .(0,521معنويتهاِ)ُِمستوىسجلِ

 ِِعنِمتغير ِالسيبرانيِإدراكأما ِأنِهناكِفروقِذاتِداللةِِانتهاكاتِاألمن فنجد

ِال ِذو ِالمبحوثين ِمن ِكل ِبين ُِِمستوىإحصائية ُِمنخفضالِاالجتماعياالقتصادي

ِال ِذو ُِِمستوىوالمبحوثين ُِِمتوسطالِاالجتماعياالقتصادي ِكانت ُِمستوىحيث

( توجدِفروقِذاتِداللةِإحصائيةِبين0,029ِمعنويتهِا ِوىُمستوِالالمبحوثينِذ(،ِكمِا

ِ ُِِمنخفضالِاالجتماعياالقتصادي ِالمبحوثين ِالوبين االقتصاديُِِمستوىذو

ُِِمرتفعالِاالجتماعي ِ)ُِمستوىحيثِبلغ ِعنِالمبحوثين0,003ِمعنويتها ِأما ذوِ(،

أنهِالِتوجدِفروقِذاتِداللةِفقدِاتضحُِِمتوسطالِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىال

ِوبينِالمبحوثينِ حيثِِعُمرتفالِاالجتماعياالقتصاديُِِمستوىالذوِإحصائيةِبينها

 .(0,146معنويتهاِ)ُِمستوىسجلِ
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 :الِدَراَسةِ توصيات 

 ِِاألمن ِمجال ِفي ِالمصرية ِللجامعات ِتابعة ِعمل ِوورش ِتدريبية ِدورات عقد

السيبرانيِوإجراءاتِالحمايةِضدِمخاطرهِوانتهاكاتهِبإشرافِمدربينِمختصينِ

 فيِمجالِاألمنِالسيبراني.

 ِالتنسيقِبينِوزارةِالتربيةِالتعليمِوزارةِالتربيةِوالتعليمِالعاليِوالجهاتِالُمشرفة

ِعلىِاألمنِالسيبراني؛ِالتخاذِاإلجراءاتِالالزمةِلتعريفِالطالبِداخلِالمدارس

وانتهاكاته،ِوذلكِألنِرانيِوإجراءاتِالحمايةِضدِمخاطرهِباألمنِالسيبِوالجامعات

لحاليِهمِطالبِالمدارسِفيِعصرناِاِاالجتماعيِصلالتَّوامواقعُِِمستخدميأكثرِ

 جاهِالتعليمِمنِالتعليمِالُمباشرِإلىِالتعليمِاألونِالين.والجامعاتِوذلكِالت

 ِِدراسية ِمقررات ِوإدراج ِالسيبراني، ِاألمن ِمجال ِفي ِبشرية ِكفاءات استقطاب

ِالحاسبِاآلليِفيِالمدارسِ ِاألمنِالسيبرانيِضمنِبرنامجِتعليم ِبمفاهيم خاصة

 والجامعات.

 َراَساتُِاالهتمامِب الخاصةِباألمنِالسيبراني،ِفالِيزالِاألمنِالسيبرانيِفيِمصرِِالد ِ

المجالِوالبحث،ِِالِدَراَسةِِتُربةِخصبةِقابلةِللمزيدِمنِ حيثِأنِهناكِجوانبِفيِهذِا

كـــِ)عالقةِاألمنِالسيبرانيِباألمنِالقومي/ِكيفيةِِبعدِالِدَراَسةِِلمِيتمِالبحثِفيهاِو

استخدامِالجهاتِالحكوميةِلنظامِاألمنِالسيبرانيِلحمايةِمعلوماتهم/ِالفروقِبينِ

ِالمعلوماتِ ِاألمنِالسيبرانيِلحماية ِألنظمة ِوالخاصة ِالجهاتِالحكومية استخدام

ِ ِالجرائم ِبهم/ ِوغيرهاِاإللكترونيةالخاصة ....ِ ِالجوانب(،ِِوأسبابِانتشارها من

ِ ِمن ِبالمزيد ِالقيام ِيجب َراَساتُِولذلك ِوتحقيقِِالد ِ ِالمجال ِهذا واألبحاثِلتطوير

ِ.منهِالغرضِالمرجو
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 :الِدَراَسةِ مراجع 

ِأواًل:ِالمراجعِالعربية:

1) ِ ِالسيبراني، ِلألمن ِاألساسية ِالضوابط ِالسيبراني، ِلألمن ِالوطنية 2018ِالهيئة ُمتاحِ،

Cybersecurity-content/uploads/2019/03/Essential-https://ega.ee/wp-على:

., accessed on 17/12/2020.Controls.pdfِ

مجلة ،ِلجغرافياِالسياسيةِللدولةتغريدِمعينِحسنِالمشهدي،ِاألثرِالعسكريِلألمنِالسيبرانيِفيِا (2

 (.2019)العراق:ِجامعةِالكوفة،ِكليةِالتربيةِللبنات،30ِِ،ِالعددِالبحوث الجغرافية

3) ِ ِوسائل ِاستخدام ِأثر ِالدوسري، ِالرحمن ِبنتِعبد ِسلمى ِالعريشي، ِحسن ِبن ِالتَّواصلجبريل

قةِعلىِطالبِوطالباتِميدانيةِوصفيةِمطبِِدَراَسةِِعلىِالقيمِواألمنِالفكريِلديهم:ِِاالجتماعي

،ِالعدد17ِ،ِالمجلدة والعلوم اإلنسانيةاالجتماعيمجلة دراسات في الخدمة الجامعاتِالسعودية،ِ

 (.2015ةِوالعلومِاإلنسانية،ِاالجتماعي)مصر:ِمجلةِدراساتِفيِالخدمة38ِِ

سريةِةِوالثقافيةِواألاالجتماعيحسنِمحمدِعلىِحسن،ِمخاطرِاستخدامِالفضاءِالسبرانيِفيِالحياِة (4

ِ ِوآثارها، ِحماية ( في الدول اإلنترنتالمؤتمر السابع ألمن وسالمة الفضاء السيبراني )دون

 (.2018)لبنان:ِبيروت،ِِالعربية

باألمنِالسيبرانيِوالقيمِالوطنيةِِالعالقةِبينِالوعيحمدِبنِحمودِبنِحميدِالسواط،ِوآخرون،ِ (5

المرح والدينيةِلدىِتالميِذ لبحث العلمي مجلة االطائفِ،ِمدينةةِبُمتوسطلتينِاألبتدائيةِوالواألخالقيِة

)القاهرة:ِجامعةِعينِشمس،ِكليةِالبناتِلألدابِوالعلومِوالتربية،21ِِ،ِالعدد4،ِالمجلدفي التربية

2020.) 

َراَساتُ في  حصائيةمناهج البحث واالستخدامات اإل شيماءِذوِالفقارِزعيب، (6 2ِ،ِطيةاإلعالم الد ِ

 (.2015الدارِالمصريةِاللبنانية،ِ)القاهرة:ِ

،ِاإلنترنتالرحمنِالربيعة،ِاألمنِالرقميِوحمايةِالمستخدمِمنِمخاطرِ صالحِبنِعليِبنِعبد (7

 ُمتاحِعلى:

entre/Docs/%D9%85%D8%20Sechttps://edu.moe.gov.sa/jeddah/DocumentC

., accessed on 17/12/2020.urity.pdfِ

ُِمتاحِعلى:،2015ِفيِالمجتمعِالخليجيِوكيفيةِمواجهتها،ِِاإللكترونيةعبدِالرحيمِمحمد،ِالجريمةِ (8

, accessed on ama.com/wpcontent/uploads/2019/12/%D8%A7%.pdf-http://dr

17/12/2020. 

ِالطاهري (9 ِالفتاح ِالقانونِعبد ِمجلة ِالجريمة، ِوتطور ِالنص ِثبات ِبين ِالمعلوماتية ِالجريمة ،

ُِمتاحِعلى:واألعمال،ِ

, accessed on 17/12/2020.https://www.droitetentreprise.com/?p=12729 

الة ح ِدَراَسةِ )السيبرانية( وآثارها االقتصادية:  اإللكترونيةمخاطر الهجمات علمِالدينِبانقا،ِ (10

المعهدِالعربيِللتخطيط،ِسلسلةِدراساتِتنموية،63ِِ،ِالعدددول مجلس التعاون الخليجي )الكويتِ:

2019.) 

دِعبدهِمحمدِعلوان،ِأشكالِالتنمرِفيِضوءِبعضِالمتغيراتِالديموغرافيةِبينِالطالبِعما (11

،ِالجزءِاألولِ)القاهرة:ِجامعة35ِ،ِالمجلد168،ِالعددمجلة كلية التربيةأبها،ِِمدينةالمراهقينِب

 (.2016األزهر،ِكليةِالتربية،ِ

https://ega.ee/wp-content/uploads/2019/03/Essential-Cybersecurity-Controls.pdf
https://ega.ee/wp-content/uploads/2019/03/Essential-Cybersecurity-Controls.pdf
https://edu.moe.gov.sa/jeddah/DocumentCentre/Docs/%D9%85%D8%20Security.pdf
https://edu.moe.gov.sa/jeddah/DocumentCentre/Docs/%D9%85%D8%20Security.pdf
http://dr-ama.com/wpcontent/uploads/2019/12/%D8%A7%25.pdf
https://www.droitetentreprise.com/?p=12729
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فيِتعزيزِاألمنِالس (12 المدرسيِة دورِالقيادِة يوسفِالمنتشريِ، وميةِيبرانيِفيِالمدارسِالحكفاطمِة

،4ِمجلد،ِالالمجلة العربية للعلوم التربوية والنفسيةجدةِمنِوجهةِنظرِالمعلمات،ِِمدينةللبناتِب

17ِِالعدد ِواآلداب:)المؤسسة ِوالعلوم ِللتربية ِوالنفسية،ِِالعربية ِالتربوية ِللعلوم ِالعربية المجلة

2020.) 

ِوعي (13 ِدرجة ِحريري، ِرندة ِالمنتشري، ِيوسف ِالِفاطمة ِالمرحلة ِباألمنُِمتوسطمعلمات ة

ِب ِالعامة ِالمدارس ِفي ِمديالسيبراني ِالمعلمات، ِنظر ِوجهة ِمن ِجدة المجلة العربية للتربية نة

 (.2020)القاهرة:ِالمؤسسةِالعربيةِللتربيةِوالعلومِواآلداب،13ِِ،ِالعدد4،ِالمجلدالنوعية

ِاألمنِ (14 ِوتحديات ِاإللكترونية ِاألعمال ِأخالقيات ِسليمان، ِيحياوي ِتاج، ِابن ِعباس لحمر

10ِالعددِ،المجلة المصرية للدراسات القانونية واالقتصاديةالمعلوماتيِفيِظلِاالقتصادِالرقمي،ِ

 (.2018)مصر:ِالمجلةِالمصريةِللدراساتِالقانونيةِواالقتصادية،ِ

ِال (15 ِمدى ِاألمير، ِحسن ِغريب، ِالجرائمِماجدة ِعقوبات ِبنظام ِالشابة ِالعمرية ِالفئة ِلدى وعي

)المملكةِالعربية9ِِ،ِالعدد5ِ،ِالمجلدِالمجلة العربية الدولية للمعلوماتيةالمعلوماتيةِالسعودي،ِ

 .32ِ–17ِ(ِص2017السعودية:ِجامعةِنايفِللعلومِاألمنية،ِِكليةِأمنِالحاسبِوالمعلومات،ِ

ُِمتاحِعلى:،2017ِلكتروني،ِجريدةِالرؤيةِالعمانية،ِمحمدِبنِحمدِالبادي،ِاالبتزازِاإل (16

, accessed on 17/12/2020.https://alroya.om/post/197625/%D8%A7%ِ

َِراَسةِِدِِمحمدِبنِناصرِمحمدِالهزاني،ِالمسؤوليةِالجنائيةِعنِانتهاكِقواعدِالفضاءِالسيبراني:ِ (17

ِمُِ ِتأصيلية ِبالقانونِاإلماراتي، ِالسعودية:رسالة ماجستير غير منشورة قارنة ِالعربية ِ)المملكة

 (.2018جامعةِنايفِالعربيةِللعلومِاألمنية،ِكليةِالعدالةِالجنائية،ِقسمِالشريعةِوالقانون،ِ

مجلة الانية،ِمحمدِقاسمِأسعدِالردفاني،ِتحقيقاتِالشرطةِفيِمواجهةِتحدياتِالجرائمِالسيبر (18
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 ِأستاذِوعميدِكليةِاإلعالمِجامعةِسيناءِفرعِشرقِالقنطرة.ِِسماحِفرجأ.د/ِاألميرة 

 ِووكيلِِأ.د/ِبركاتِعبدِالعزيز ِالقاهرة، ِجامعة ِاإلعالم ِبكلية ِوالتليفزيون ِاإلذاعة ِبقسم أستاذ

َراَساُتِالعلياِسَّابقا.  الد ِ

 ةِاألزهر.أ.د/ِرمضانِإبراهيمِمحمدِأستاذِورئيسِقسمِالعالقاتِالعامةِبكليةِاإلعالمِجامع 

 االستاذِبقسمِاإلذاعةِوالتليفزيونِكليةِاإلعالمِجامعةِالقاهرة.ِأ.د/ِعادلِفهميِالبيومي 

 جامعةِبنيِسويف.ِِأ.د/ِعبدِالرحيمِدوريش بكليةِاإلعالِم َراَساُتِالعليِا ووكيلِشؤونِالد ِ  استاِذ

 أستاذِبقسمِالعالقاتِالعامةِكليةِاإلعالمِجامعةِالقاهرة.ِِأ.د/ِعليِعجوة 

 للطفولةِجامعةِعينِِ.د/ِمحمودِحسنِإسماعيلأ َراَساُتِالعليِا الد ِ بمعهِد اإلعالِم ورئيسِقسِم أستاِذ

 شمس.

 االستاذِبقسمِاإلذاعةِوالتليفزيونِكليةِاإلعالمِجامعةِالقاهرة.ِأ.د/ِنسمةِالبطريق 

 األستاذِالُمساعدِبقسمِاإلذاعةِوالتليفزيونِجامعةِفاروس.ِد/ِرجاءِالغمراوي 

 ِ ِفاطمة ِالدوليِالعاليِلإلعالمِد/ ِبالمعهد ِوالتليفزيون ِاإلذاعة ِبقسم ِالُمساعد ِاألستاذ شعبانِمحمد

 بالشروق.

َراَساُت اإلعالمية ( شيماء ذو الفقار زعيب،44  2، طمناهج البحث واالستخدامات اإلحصائية في الد ِ
. 243( ص2015)القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 
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