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 ىٍذيشياث يصاسةب اىسيرباّي األٍِ تفعيوى ٍقرتذ تصيس
                                                     اىعشبيت ٍصش َويسيتجب ىاىشياضت اىشباب 
                       امليخي اىسعيذ ميثش / د *أ                                                                     

 حمَيد مَاه ديْا / د **أ                                                                     
 إٍاً عضٍي أمحذ / د ً ***أ                 

 -اىبسث: ىٍشنيت قذٍتامل
االتراالت  حجيثة بذكل متشامي عمى تكشؾلؾجياالسجتسعات الاألمؼ و تعتسج 

األنتخنت ، ولحا شيجت التكشؾلؾجيا الخقسية طفخة ىائمة والسعمؾمات السترمة بذبكة 
مؽ التقجـ والخقي في شتي السجاالت وال سيسا وصؾؿ تمػ الظفخة إلي السجاؿ 

عرب الحياة ، إال أف ىشاؾ وجو آخخ ليحا التقجـ ىؾ مجاؿ الخياضي التي تعج 
الحخوب الخقسية والفزائية ، فيؾ السجاؿ الخامذ لمحخوب الحجيثة بعج حخوب )البخ 

 ، البحخ ، الجؾ ، والفزاء الحكيقي(.
وارتبظت ، اكثخ تعقيجا مؽ ذي قبل أصبحت تكشؾلؾجيا السعمؾمات وليحا فأف 

 ةتكشؾلؾجيا لسخاطخ مؽ شانيا اف تؤثخ عمى كفاءبحلػ احتساالت تعخض تمػ ال
ومؽ ثؼ زاد  إلدارتياعمى الييئات وضع نغاـ جيج  وفاعميو نغؼ السعمؾمات فكاف لداما  

 التحتية بالبشية السيتسة التشفيحيةؽ السعمؾمات باعتبارىا مؽ السدؤوليات أماالىتساـ ب
وزياده التخكيد عمى استخاتيجيات متظمبات العسل  الييئةعمى مدتؾى  التكشؾلؾجية

صؾؿ أوحسايو  السشاسبة ةوتؾعيف التكشؾلؾجي، االشخاص السشاسبيؽ  ؾواشخا
 (.3 : 7)السعمؾمات اليامو 

لمسجتسعات وقج تحؾؿ األمؽ مع بخوز مجتسع  األساسية الخكيدةاألمؽ يعتبخ ف
التي تسثل قيسو  الخجميةلى واحج مؽ اىؼ القظاعات إالسعمؾمات و الفزاء الديبخاني 

كسا ىؾ الحاؿ مع تظبيقات ، الحكؾمات واالفخاد  ألنذظواساسيو  مةمزافو ودعا
                                                           

 

* اىشياضيت إلداسةا جلْت املساعذيِ ىاألساتزة األساتزة ىرتقي اىذائَت اىعيَيت اىيدْت ىٍقشس زيياُ خاٍعت ـ اىشياضيت اإلداسة أستار. 
 .زيياُ خاٍعت ـ ىاىرتىير اىشياضيت اإلداسة بقسٌ أستار ، سعيد امليل جباٍعت ٍشاسك أستار **

*** املْيا خاٍعت ـ اىشياضيت اىرتبيت مييت ـ اىشياضيت اإلداسة بقسٌ ٍساعذ أستار. 
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 والتجارةعج واالستعالـ بوالتعميؼ عؽ    اإللكتخونية والرحة اإللكتخونية الحكؾمة
 (.17:  2) وغيخىا...  اإللكتخونية
 تأميؽيتزسؽ  حيثاألمؽ الديبخاني مفيـؾ أوسع مؽ أمؽ السعمؾمات و  

والتي يتؼ  الخارجيةاو  الجاخميةالبيانات والسعمؾمات التي تتجاوؿ عبخ الذخكات 
 (.26 : 1)تخديشيا في خؾادـ داخل او خارج الييئات مؽ االختخاقات 

 اآلليسب األمؽ الديبخاني وأمؽ السعمؾمات عمى أجيدة وشبكات الحايعتبخ و 
سعجات والسعمؾمات والخجمات مؽ اي الوالعسميات واآلليات التي يتؼ مؽ خالليا حساية 

حيث يتؼ   تجخل غيخ مقرؾد او غيخ مرخح بو او تغييخ او اختالؼ قج يحجث ،
استخجاـ مجسؾعة مؽ الؾسائل التقشية والتشغيسية واإلدارية لسشع ىحا االستخجاـ غيخ 

تغالؿ واستعادة السعمؾمات اإللكتخونية ونغؼ السعمؾمات سرخح بو ومشع سؾء االسال
 (.6:  3)واالتراالت التي تحتؾييا

 والجخيمة الستعربةكار ففخاد مؽ االويعسل األمؽ الديبخاني عمى حسايو األ
او شخريو  أمشيةومؽ تجميخ االنتساء الؾطشي واختخاؽ معمؾمات  ، عمى السجتسع

ىحه الحساية مؽ خالؿ  وتأتي خظار،والسجتسع وغيخىا مؽ األ الجولةتؤثخ عمى 
الجوؿ كسحاولة الديبخانى فى  سدئؾلة عؽ األمؽال استخاتيجيات ىامة تقؾـ بيا الجية

  (.283 : 6و )بكافو اشكالاألنتخنت مخاطخ مشيؼ لمتقميل مؽ 
شيء اساسي بدبب سخعو تظؾر  الذخريةوقج اصبح تخديؽ السعمؾمات  

مسا قج يدبب الكثيخ مؽ  والتؾجو الستخجاـ التكشؾلؾجيا ومؾاقع التؾاصل، العالؼ
 (.144 : 12) والدخقة مخاطخ االنتحاؿ
فيؾ بقجرتو عمى  الجؾانب ،العجيج مؽ ابعاد األمؽ الديبخاني لتذسل  وتتعجد

ومؽ  ، وابشائيا مؽ اي خظخ ييجد اختخاؽ معمؾماتيؼ الجولةحسايو جسيع مؤسدات 
 : 11)الدياسية"، االجتساعية ، القانؾنية  ،االقترادية  ،"العدكخية  ىحه االبعاد

22.) 
ثؾرة فسؽ خالؿ الخصج العمسي الدابق ، وعمي الخغؼ مؽ الظفخة اليائمة في 

يجد وبذكل ومخاطخ تجمبت معيا تيجيجات  ياأن الخقسية إالالسعمؾمات والتكشؾلؾجيا 
السعمؾماتية دؾء االستغالؿ الستشامي لمذبكات اإللكتخونية لسعمؾمات الأساسي أمؽ 

التحتية  يةعمى سالمة البش ي  دمبال وتأثيخىاوالسجتسع السعمؾماتي ألىجاؼ إجخامية 
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فقط بل لمسعمؾمات الؾطشية الحداسة ال سيسا عمى السعمؾمات الذخرية وأمؽ األفخاد 
سكاف  أكثخ مؽ نرف 2020، ووفق إحراء  السؤسدات والسجتسع بذكل عاـأمؽ 
بميؾف جياز مترل  25يدتخجمؾف الذبكات العشكبؾتية ، ووجؾد أكثخ مؽ  العالؼ

حساية أنفدشا في الفزاء لؾقت الحالي االنتباه المؽ الزخوري في باإلنتخنت ، لحا 
يعج األمؽ والحساية حيث ، بكافة تخرراتو بجء  مؽ السشدؿ إلى العسل ،  الخقسي

 ودراستومؽ أكثخ السؾاضيع انتذارا  في أيامشا ىحه االلكتخونية مؽ الجخائؼ  ةالديبخاني
 .ضخورة البج مشيا تأصبح

مؽ السؤسدات والسجيخيات التابعة ليا  وزارة الذباب والخياضة عتبختو 
 ؽيالسؾاطش ؽيب ةياضيالخ الثقافة نذخ  إلييجؼ تي تال السجتسعية اليامة الحكؾمية

 ةيورعا يايالحرؾؿ عم خيديوت ةياضيالخ  كافة الخجمات خيمع تؾف الذباب وخاصة
وصيانتيا لجحب واستقظاب السدتفيجيؽ إلييا مؽ أجل السذاركة  ةياضيالخ  السشذآت

وخظط وبخامج لجحب  استخاتيجياتووضع  الفعالة وتحقيق األىجاؼ السشذؾدة
 . يايإل ؽالسؾاطشي واستقظاب

ومسا خالؿ ما سبق تتزح أىسية البيانات والسعمؾمات الخاصة بالؾزارة 
والسجيخيات التابعة ليا ، بسا تحؾية مؽ قؾاعج بيانات لمعامميؽ والسيدانيات واإلنجازات 
والبظؾالت الخاصة بالؾزارة ، األمخ الحي يحتؼ ضخورة تأميؽ وحساية الحاسبات 

األنتخنت وتأميؽ البيانات الستجاولة  الذخرية والديخفخات وتأميؽ وحساية شبكة
 والتجدذ واليجسات الديبخانية.  االختخاقاتوحسايتيا مؽ 

ومؽ خالؿ العسل األكاديسي لمباحثيؽ كأعزاء ىيئة تجريذ بأقداـ اإلدارة 
الخياضية ، بجانب عسل أحج الباحثيؽ كسحاضخ بؾزارة الذباب والخياضة ومجرب 

لمجامعات في تجريب الحاسب اآللي ، الحغؾا عجـ وجؾد  األعمىمعتسج مؽ السجمذ 
إدارة لؤلمؽ الديبخاني سؾاء بالؾزارة أو مجيخياتيا السختمفة عمي مدتؾي الجسيؾرية ، 
كحلػ عمي الخغؼ مؽ وجؾد مؾقع ويب لمؾزارة إال أنو ال يؾجج مؾاقع فخعية تابعو 

السجيخيات بعسل صفحات  لمسجيخيات عمي مدتؾي الجسيؾرية ، األمخ الحي أدي لكياـ
اجتساعية "فيدبؾؾ" تحت العجيج مؽ السدسيات مثل )مكاتب الخبط االلكتخوني 

مؽ الرفحات التي  والتحؾؿ الخقسي ػ مخاكد السعمؾمات ودعؼ اتخاذ القخار( وغيخىا
يسكؽ أف تتعخض لؤلنؾاع السختمفة مؽ اليجسات والتيجيجات الديبخانية ، كحلػ أغمب 
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خاكد السعمؾمات ومكاتب الخبط االلكتخوني والتحؾؿ الخقسي مؽ القائسيؽ عمي م
األخرائييؽ الخياضييؽ أو االجتساعييؽ غيخ الستخرريؽ في مجاؿ األمؽ 

 الديبخاني.
ومؽ خالؿ إطالع الباحثيؽ عمي الجراسات والسخاجع في ىحا السجاؿ وججوا 

عمي ػ حج عمؼ  أف ىشاؾ نجرة في الجراسات التي تشاولت األمؽ الديبخاني وكحلػ
الباحثيؽ ػ أف ىحه أوؿ دراسة تشاولت ىحا الستغيخات في مجاؿ التخبية الخياضية 
كسحاولة لمتغمب عمى اآلثار الشاتجة عؽ اليجسات الديبخانية الخياضية دوف السداس 
باألمؽ القؾمي لتمػ الييئات الخياضية ، األمخ الحى استخعى اىتساـ الباحثيؽ لؾضع 

يل األمؽ الديبخاني في وزارة ومجيخيات الذباب والخياضة ترؾر مقتخح لتفع
 بجسيؾرية مرخ العخبية.

 اىبسث: هذف
ييجؼ البحث إلى وضع ترؾر مقتخح لتفعيل األمؽ الديبخاني بؾزارة 

 ومجيخيات الذباب والخياضة بجسيؾرية مرخ العخبية مؽ خالؿ دراسة كل مؽ:
 .باألمؽ الديبخاني خياضةمجي وعي العامميؽ بؾزارة ومجيخيات الذباب وال -1
آليػػات حسايػػة البشيػػة التحتيػػة الدػػيبخانية واألجيػػدة والذػػبكات السعمؾماتيػػة بػػؾزارة  -2

 .ومجيخيات الذباب والخياضة
 .طخؽ ووسائل الترجي لمسخاطخ الديبخانية بؾزارة ومجيخيات الذباب والخياضة -3

 : اىبسث تساؤالث
 التالية حول ماهية كل من:في ضوء هدف البحث يضع الباحثون التساؤالت  

 ؟باألمؽ الديبخاني مجي وعي العامميؽ بؾزارة ومجيخيات الذباب والخياضة -1
آليػػات حسايػػة البشيػػة التحتيػػة الدػػيبخانية واألجيػػدة والذػػبكات السعمؾماتيػػة بػػؾزارة  -2

 ؟ومجيخيات الذباب والخياضة
 ؟والخياضةطخؽ ووسائل الترجي لمسخاطخ الديبخانية بؾزارة ومجيخيات الذباب  -3
الترؾر السقتخح لتفعيل األمؽ الديبخاني بؾزارة ومجيخيات الذباب والخياضة  -4

 بجسيؾرية مرخ العخبية؟
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 : اىبسث يف اىياسدة اىتعشيفاث
 اىسيرباّي: األٍِ

 :بأنو  ' Richardson & Waller ' (2020)(12)عخفة 
وشبكات "التجخالت التقشية والتجابيخ الستخحة لحساية أجيدة الكسبيؾتخ  

األنتخنت والبيانات ومعمؾمات اليؾية مؽ الؾصؾؿ غيخ السرخح بو وذلػ بيجؼ 
 .الحفاظ عمي سالمة ونداىة السعمؾمات السخدنة داخل ىحه األجيدة"

 :اىبسث ىإخشاءاث خطت
  :اىبسث ٍْوح

 السدحية التحميمية( ؾف السشيج الؾصفي )أسمؾب الجراسةاستخجـ الباحث
 ويدسح بؾصف الغاىخة وصفا  عمسيا  دقيقا.وذلػ لسالئستو لظبيعة ىحا البحث 

 :اىبسث جمتَع
تسثل مجتسع البحث عمي مخاكد السعمؾمات ومكاتب الخبط االلكتخوني 
والتحؾؿ الخقسي بؾزارة الذباب والخياضية وإداراتيا السخكدية وبعض السجيخيات التابعة 

 العخبية.ليا عمي مدتؾي جسيؾرية مرخ 
 : اىبسث عيْت

عيشة البحث عمي القائسيؽ عمي مخاكد السعمؾمات ومكاتب الخبط  اشتسمت
االلكتخوني والتحؾؿ الخقسي بؾزارة الذباب والخياضية وإداراتيا السخكدية وبعض 
السجيخيات التابعة ليا عمي مدتؾي جسيؾرية مرخ العخبية ، وقج قاـ الباحثؾف 

( مائة 120قة الظبكية العذؾائية وقج بمغت قؾاميا )باختيار عيشة البحث بالظخي
( عذخوف فخدا  مؽ 20وعذخوف فخدا  ، واختار الباحثؾف عيشة استظالعية قؾاميا )

 مجتسع البحث ومؽ خارج العيشة األساسية.
  : اىبياّاث مجع أدىاث

 استخجـ الباحثؾف في جسع بيانات البحث األدوات األتية :
 والدجالت:أوال : الؾثائق 

قاـ الباحثؾف باالطالع عمي الؾثائق والدجالت التابعة لؾزارة ومجيخيات 
الذباب والخياضية بغخض التعخؼ عمي الييكل التشغيسي لمقائسيؽ عمي مخاكد 
السعمؾمات ومكاتب الخبط االلكتخوني والتحؾؿ الخقسي بؾزارة الذباب والخياضية عمي 

 مدتؾي الجسيؾرية.
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 لذخرية:السقابمة اثانيا :
قاـ الباحثؾف بإجخاء بعض السقابالت غيخ السقششة مع بعض الكيادات 
والخبخاء والستخرريؽ في مجاؿ كل مؽ )اإلدارة الخياضية ، عمـؾ الحاسب ، 

 حاسبات ومعمؾمات ، تكشؾلؾجيا التعميؼ(.
واقع األمؽ الديبخاني بؾزارة ومجيخيات الذباب والخياضة بجسيؾرية ثالثا : استبياف 

 مرخ العخبية ، وىؾ استبياف مؽ )إعجاد الباحثؾف( واتبعؾا في إعجاده اآلتي :
 : ػ القخاءة واالطالع ١

قاـ الباحثؾف باالطالع عمى العجيج مؽ الجراسات والسخاجع التي تشاولت 
مجاالت األمؽ الديبخاني واليجسات االلكتخونية وطخؽ الحساية الديبخانية كجراسة 

،  (2019) "لخزخ نؾيؾة  كخيؼ رقؾلي ،"دراسة ،  (2019) "زيج بؾأعبج الخحسؽ "

دراسة ،  (2018) "عبج القادر الظائي"دراسة ،  (2019) "مرباح الرحفي"دراسة 
 .(2018) "وفاء الرائغ"دراسة ،  (2018) "نؾره شمؾش"

 ػ تحجيج ىجؼ االستبياف : 2
الديبخاني تؼ تحجيج ىجؼ االستبياف وقج تسثل في التعخؼ عمى واقع األمؽ 

 بؾزارة ومجيخيات الذباب والخياضة بجسيؾرية مرخ العخبية.
 االستبياف: ػ تحجيج محاور  3

مؽ خالؿ إطالع البػاحثؾف عمػى الجراسػات والبحػؾث الدػابقة ، قػاـ البػاحثؾف 
 اآلتي :ك( ، وقج تسثمت محاور االستبياف 2بتحجيج مجسؾعة مؽ السحاور )ممحق 

 (ميؽ بػػػؾزارة ومػػػجيخيات الذػػػباب والخياضػػػة بػػػاألمؽ مػػػجي وعػػػي العػػػامالسحػػػؾر األوؿ
 (.الديبخاني

 درجػػػة اسػػػتخجاـ العػػػامميؽ بػػػؾزارة ومػػػجيخيات الذػػػباب والخياضػػػة  السحػػػؾر الثػػػاني(
 ألساليب الحساية الديبخانية(.

  السحػػػػؾر الثالػػػػث )آليػػػػات حسايػػػػة البشيػػػػة التحتيػػػػة الدػػػػيبخانية واألجيػػػػدة والذػػػػبكات
 اب والخياضة(.السعمؾماتية بؾزارة ومجيخيات الذب

  السحػػؾر الخابػػع )أسػػاليب االختػػخاؽ والسخػػاطخ الدػػيبخانية بػػؾزارة ومػػجيخيات الذػػباب
 والخياضة(.

  طػػخؽ ووسػػائل الترػػجي لمسخػػاطخ الدػػيبخانية بػػؾزارة ومػػجيخيات  الخػػامذالسحػػؾر(
 الذباب والخياضة(.

  معؾقػػػات تظبيػػػق األمػػػؽ الدػػػيبخانية بػػػؾزارة ومػػػجيخيات الذػػػباب  الدػػػادسالسحػػػؾر(
 والخياضة(.
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قاـ الباحثؾف بعخضيؼ عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء في مجاؿ )اإلدارة الخياضية 
( 15والبالغ عجدىؼ ) ، عمؾـ الحاسب ، حاسبات ومعمؾمات ، تكشؾلؾجيا التعميؼ(

 ؾاتسش عذخ( 10) ، بحيث ال تقل مجة خبختيؼ في السجاؿ عؽخسدة عذخ خبيخ
( 1)ممحق ؾاتسش عذخ( 10، بحيث ال تقل مجة خبختيؼ في السجاؿ عؽ )( 1)ممحق

، وقج تؼ اختيار السحاور لسؾضؾع البحث وذلػ إلبجاء الخأي في مجي مشاسبتيا ، 
، تخاوحت الشدبة  % فأكثخ مؽ مجسؾعة أراء الخبخاء75التي حرمت عمى ندبة 

% : 47مشاسبة محاور االستبياف ما بيؽ ) السئؾية لآلراء الخبخاء حؾؿ مجي
راء الدادة الخبخاء تؼ السؾافقة عمى جسيع محاور آبشاءا  عمى  %( ، و100

درجة استخجاـ العامميؽ بؾزارة ومجيخيات الذباب  " الثانيور اما عجا السح االستبياف
لسخاطخ أساليب االختخاؽ واوالسحؾر الخابع "" والخياضة ألساليب الحساية الديبخانية

معؾقات تظبيق " والسحؾر الدادس "الديبخانية بؾزارة ومجيخيات الذباب والخياضة
عمي ندبة أقل مؽ  ؼلحرؾلي" األمؽ الديبخانية بؾزارة ومجيخيات الذباب والخياضة

 % مؽ آراء الدادة الخبخاء.75

 ػ صياغة عبارات االستبياف : 4
مؽ محاور االستبياف  قاـ الباحثؾف بؾضع مجسؾعة مؽ العبارات لكل محؾر

 الشيائية وىي:
السحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾر 

 األوؿ:
مػػجي وعػػي العػػامميؽ بػػؾزارة ومػػجيخيات الذػػباب والخياضػػة 

 .باألمؽ الديبخاني
 عبارات تدع( 9)

السحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾر 
 :الثاني

آليات حساية البشية التحتيػة الدػيبخانية واألجيػدة والذػبكات 
 السعمؾماتية بؾزارة ومجيخيات الذباب والخياضة.

 اتعبار ( عذخ 10)

السحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾر 
 الثالث:

طػػػػػخؽ ووسػػػػػائل الترػػػػػجي لمسخػػػػػاطخ الدػػػػػيبخانية بػػػػػؾزارة 
 ومجيخيات الذباب والخياضة .

عذخ  احج( 11)
 عبارة

وقػج روعػػي عشػػج صػػياغة العبػػارات ، أف يكػؾف لمعبػػارة معشػػى واحػػج محػػجد واف 
واالبتعػػاد عػػؽ العبػػارات الرػػعبة ، وتجشػػب اسػػتعساؿ  تكػػؾف لغػػة كػػل عبػػارة صػػحيحة،

 التي تحسل أكثخ مؽ معشى. الكمسات
 الستبياف:عبارات اػ الرؾرة السبجئية ل 5

( وذلػػػ إلبػػجاء 1وقػػاـ البػػاحثؾف بعخضػػيا عمػػى مجسؾعػػة مػػؽ الخبػػخاء )ممحػػق
 (.3الخأي في مجي مشاسبة العبارات لسحاور البحث )ممحق 
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 ىالستبياُ: اىعيَيت املعاٍالث
 عمى الشحؾ التالي:قاـ الباحثؾف بحداب السعامالت العمسية لالستبياف 

 أ ػ الرجؽ : 
 لحداب صجؽ االستبياف استخجـ الباحثؾف الظخؽ التالية :

 (  صجؽ السحتؾى :1)
( عمى 3قاـ الباحثؾف بعخض االستبياف في صؾرتو السبجئية )ممحق

( وذلػ إلبجاء الخأي في مالءمة االستبياف فيسا وضع 1مجسؾعة مؽ الخبخاء )ممحق
مؽ اجمو سؾاء مؽ حيث السحاور والعبارات الخاصة بكل محؾر ومجى مشاسبة تمػ 

لآلراء الخبخاء حؾؿ تخاوحت الشدبة السئؾية حيث العبارات لمسحؾر الحى تسثمو ، 
 اف( عبارات2( ، وبحلػ تؼ ححؼ عجد )100%% :60عبارات االستبياف ما بيؽ )

% مؽ اتفاؽ الخبخاء لتربح الرؾرة الشيائية 75لحرؾليا عمى ندبة أقل مؽ 
 ( .4عبارة )ممحق ثساف وعذخيؽ( 28مكؾنة مؽ )

 ( صجؽ االتداؽ الجاخمي :2)
ف قاـ البػاحثؾف بتظبيقػو عمػى عيشػة لحداب صجؽ االتداؽ الجاخمي لالستبيا

فخدا  مؽ مجتسع البحث ومؽ خارج العيشة األساسػية ، حيػث قػاـ  عذخيؽ( 20قؾاميا )
الباحثؾف بحداب معامالت االرتباط بيؽ درجة كل عبارة والجرجة الكميػة لمسحػؾر الػحى 

تبياف لالسػتشتسي إليو ، وكحلػ معامالت االرتباط بيؽ درجػة كػل عبػارة والجرجػة الكميػة 
تػػؼ حدػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيؽ درجػػة كػػل محػػؾر والجرجػػة الكميػػة لالسػػتبياف ، كسػػا 

معػامالت قػيؼ تخاوحػت معػامالت االرتبػاط لجسيػع و ،  (االسػتبياف)وذلػ كسؤشػخ لرػجؽ 
وكػػػحلػ  االرتبػػػاط بػػػيؽ درجػػػة كػػػل عبػػػارة والجرجػػػة الكميػػػة لمسحػػػؾر الػػػحى تشتسػػػي إليػػػو،

معػامالت االرتبػاط و  ، لالسػتبيافمعامالت االرتباط بيؽ درجة كل عبارة والجرجة الكميػة 
بػػػػػيؽ  (0.01بػػػػيؽ درجػػػػة كػػػػل محػػػػؾر والجرجػػػػة الكميػػػػة لالسػػػػتبياف عشػػػػج مدػػػػتؾى)

وىػػي معػػامالت ارتبػػاط دالػػة إحرػػائيا مسػػا يذػػيخ إلػػى أف االسػػتبياف  (0..735.0:73)
عمػػى درجػػة مقبؾلػػة مػػؽ  الذػػباب والخياضػػة ومػػجيخياتواقػػع األمػػؽ الدػػيبخاني بػػؾزارة 

 الرجؽ.
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 ب ػ الثبات :
لحداب ثبات االسػتبياف قػاـ البػاحثؾف باسػتخجاـ معامػل ألفػا لكخونبػاخ وذلػػ 

فخدا  مػؽ مجتسػع البحػث ومػؽ خػارج العيشػة  ( عذخيؽ20)بتظبيقيا عمى عيشة قؾاميا 
( وىػى 0.837:  0.831تخاوحت معامالت ألفا لالستبياف مػا بػيؽ )، حيث األساسية 

يػػجؿ عمػػي أف محػػاور وأبعػػاد وعبػػارات االسػػتبياف معػػامالت ارتبػػاط دالػػة إحرػػائيا  مسػػا 
   عمي درجة عالية مؽ الثبات.

 الرؾرة الشيائية لالستبياف :ػ  6

قػػػاـ البػػػاحثؾف بكتابػػػة شػػػكل االسػػػتبياف فػػػي صػػػؾرتو الشيائيػػػة وذلػػػػ بتختيػػػب 
% 75تػي حرػمت عمػى ندػبة أقػل مػؽ تػؼ حػحؼ العبػارات ال، و  العبارات تبعا  لمسحػؾر

لترػػبح الرػػؾرة  اف( عباراتػػ2مػػؽ اتفػػاؽ الخبػػخاء وقػػج بمغػػت عػػجد العبػػارات السححوفػػة )
 ( .4عبارة )ممحق ثساف وعذخيؽ( 28الشيائية مكؾنة مؽ )

  : اىبسث خطياث

 (6 )ٍيسق :اإلداسيت امليافقاث عيي احلصيه ـ أ
قػػاـ البػػاحثؾف بأخػػح السؾافقػػات اإلداريػػػة السؾجيػػة لػػؾزارة الذػػباب والخياضػػػة 
وبعػض السػػجيخيات التابعػػة ليػػا عمػػي مدػػتؾي الجسيؾريػػة لتظبيػػق اسػػتسارات االسػػتبياف 

 .واإللكتخونيةالؾرقية 

  : االستطالعيت اىذساست ـ ب
قػػاـ البػػاحثؾف بػػػإجخاء دراسػػة اسػػتظالعية لمتعػػػخؼ عمػػى مشاسػػبة االسػػػتبياف 
لمتظبيػػق عمػػى مجتسػػع البحػػث وذلػػػ عػػؽ طخيػػق تظبيقػػو عمػػى عيشػػة عذػػؾائية قؾاميػػا 

فػػي الفتػػخة مػػؽ ( عذػػخيؽ فػػخدا  مػػؽ مجتسػػع البحػػث ومػػؽ خػػارج العيشػػة األساسػػية 07)
مشاسػػبة  عمػػى مػػجى وذلككب رضككلت الت ككلف،  ـ31/12/2020إلػػى  ـ27/12/2020

صػػػياغة العبػػػارات لعيشػػػة البحػػػث ، والتعػػػخؼ عمػػػى مػػػجى فيػػػؼ أفػػػخاد العيشػػػة لتعميسػػػات 
 االستبياف ، وإيجاد السعامالت العمسية مؽ صجؽ وثبات .
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 : اىبسث تطبيق ـ ج
جسػع البيانػات والتأكػج مػؽ صػجقيا وثباتيػا قػاـ  اةبعج تحجيج العيشة واختبار أد

مػػؽ خػػالؿ االسػػتبياف الػػؾرقي البػػاحثؾف بتظبيقيػػا عمػػى جسيػػع أفػػخاد العيشػػة قيػػج البحػػث 
 ـ.2021/  1/  21ـ  إلى 2021/  1/  3وكانت فتخة التظبيق مؽ وااللكتخوني 

 : االستبياُ استَاساث تصسير ـ د
بترػحيح االسػتسارات طبقػا  لمتعميسػات بعج االنتياء مؽ التظبيق قاـ الباحثؾف  

السؾجؾدة والسؾضحة سػابقا  وبعػج االنتيػاء مػؽ عسميػة الترػحيح قػاـ البػاحثؾف بخصػج 
 الجرجات وذلػ تسييجا  لسعالجتيا إحرائيا  .

وذلػػػ وفقػػا   ثالثػػيلترػػحيح االسػػتبياف قػػاـ البػػاحثؾف بؾضػػع ميػػداف تقػػجيخي و 
 ارات كالتالي:آلراء الدادة الخبخاء ، وقج تؼ ترحيح العب

 ( درجة واحجة  1) ػ غيخ مؾافق  ( درجتاف2ػ إلي حج ما ) ( درجات3ػ مؾافق ) 
 : املستخذً زصائياال األسييب

بعج جسع البيانػات وجػجولتيا تػؼ معالجتيػا إحرػائيا  ، ولحدػاب نتػائج البحػث 
 حرائية اآلتية :استخجـ الباحثؾف األساليب اال

 .معامل الفا لكخونباخ - .االرتباطمعامل  - .الشدبة السئؾية -
 .مخبع كا - .ندبة متؾسط االستجابة - .الجرجة السقجرة -

( كسػػا اسػػتخجـ البػػاحثؾف 0.05وقػػج ارتزػػي البػػاحثؾف مدػػتؾى داللػػة عشػػج مدػػتؾى )
 التحميالت االحرائية في ىحا البحث. إلجخاء SPSS (v.23)البخنامج االحرائي

  :ىٍْاقشتوا ىتفسريها اىْتائح عشض
العبػارات أو  %( فػأكثخ العتبػار السحػاور.0تبشي الباحثؾف ندػبة متؾسػط اسػتجابة )ػ 

بجرجػػػة تتحقػػػق  اسػػػتبياف واقػػػع األمػػػؽ الدػػػيبخاني بػػػؾزارة الذػػػباب والخياضػػػةالخاصػػػة ب
تتحقػػق بجرجػػػة  ىػػػا%( العتبار .0:أقػػل%7.مػػػؽ، وندػػبة متؾسػػػط اسػػتجابة ) مختفعػػة

تتحقػػػق بجرجػػػة  ىػػػاتبار %( الع7.)أقػػػل مػػػؽ وندػػػبة متؾسػػػط اسػػػتجابة متؾسػػػظة ، 
 . مشخفزة
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 : عيي يْص اىزي األىه اىتساؤه عيي اإلخابت
 ؟مجي وعي العامميؽ بؾزارة ومجيخيات الذباب والخياضة باألمؽ الديبخاني ليةما -

 (1ججوؿ )
 الجرجة السقجرة وندبة متؾسط االستجابة ومخبع كا الستجابات عيشة البحث لعبارات السحؾر األوؿ

 (120)ف =    العامميؽ بؾزارة ومجيخيات الذباب والخياضة باألمؽ الديبخاني()مجي وعي       

 العباراتأرقام 
 االستجابة

الدرجة 
 المقدرة

نسبة متوسط 
 2قيمة كا االستجابة

 إلي  موافق
 حد ما

غير 
 موافق

1.  56 34 63 253 6:.28 5.34 

0.  67 33 53 265 75.28 7.6 

..  49 35 69 226 58.:3 9.3 

4.  42 36 75 237 63.6 27.54 

..  4: 2: 73 251 69.44 23.24 

6.  46 36 71 241 65.28 21.74 

0.  55 28 6: 258 72.36 :.54 

8.  75 29 49 277 7:.28 25.6 

األول الدرجة الكلية للمحور  249.6 68.82  
 3.84( = 0.05قيمة )كا( الجدولية عند مستوي داللة )

 ( :1يتزح مؽ ججوؿ )
السحػؾر عبػارات جسيػع ػ تؾجػج فػخوؽ دالػة إحرػائيا  بػيؽ اسػتجابات عيشػة البحػث فػي 

 )مجي وعي العامميؽ بؾزارة ومجيخيات الذباب والخياضة باألمؽ الديبخاني(.األوؿ
واقػع ػ تخاوحت ندبة متؾسط االستجابة الستجابات عيشػة البحػث فػي عبػارات اسػتبياف 

%( حيػث 69%:48السحؾر األوؿ  ما بيؽ ) ضةاألمؽ الديبخاني بؾزارة الذباب والخيا
( فػػػي ىػػػحا السحػػػؾر ليػػػؼ ندػػػبة متؾسػػػط 8، 7، 6، 5،  4، 2، 1أف العبػػػارات رقػػػؼ )

ويعػػػدو متؾسػػػظة تحققيػػػا  بجرجػػػة  مسػػػا يػػػجؿ عمػػػي %(75:أقػػػل%50مػػػؽاسػػػتجابة )
أغمػػب القػػائسيؽ عمػػي مخاكػػد السعمؾمػػات ومكاتػػب الػػخبط  البػػاحثؾف تمػػػ الشتيجػػة إلػػي أف

لتحػػؾؿ الخقسػػي يعػػؾا جيػػجا  مفيػػـؾ األمػػؽ الدػػيبخاني ومػػجي أىسيتػػو فػػي االلكتخونػػي وا
حساية البيانات والسعمؾمات الستعمقة بالعسل ، فسؽ خالؿ ىحه السعخفة تجعميػؼ يتجشبػؾا 
إرسػػاؿ معمؾمػػاتيؼ الذخرػػية عبػػخ رسػػائل الجردشػػة أو البخيػػج االلكتخونػػي مػػا دامػػت ال 

سؾاقػع السذػكؾؾ فييػا لمجيػات السخترػة تتعمق بالعسل ، فالبعض يقـؾ باإلبالغ عؽ ال
والػػػبعض األخػػػخ يقػػػـؾ بعسػػػل حغػػػخ لتمػػػػ السؾاقػػػع ، فسػػػؽ األحػػػخى مخاجعػػػة صػػػالحيات 
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التظبيقات السشدلػة جيػجا  )كإمكانيػة الػجخؾؿ عمػي الكػاميخا، دليػل اليػاتف ، االسػؼ عمػي 
ؾا الذبكة االجتساعية( ، فشجج بعض ىؤالء القائسيؽ عمي تمػ السخاكػد السعمؾمػات يعخفػ

األساليب السختمفة لمجخائؼ الديبخانية مثل )التريج االلكتخونػي ، اليشجسػة االجتساعيػة 
، ممفػػػات طػػػخوادة وغيخىػػػا(والغخض مشيػػػا اسػػػتغالؿ تقشيػػػة السعمؾمػػػات لسحاولػػػة خػػػجاع 
الزػػحية لمكذػػف عػػؽ كمسػػات الدػػخ والحرػػؾؿ عمػػي بيانػػات أو معمؾمػػات كانػػت آمشػػة 

لتي يستمكؾىا ىي ثقافة تجاىل إعالنات اإلنتخنػت بيجؼ اختخاقيا ، فسؽ أىؼ الثقافات ا
لسا يسكؽ أف تحؾية مؽ ممفػات تبػجوا أنيػا طبيعيػة وىػي فػي األصػل عبػارة عػؽ بػخامج 
خبيثػػة تيػػجؼ الػػي إتػػالؼ البيانػػات أو محاولػػة اختخاقيػػا ، فسػػؽ السعػػخوؼ لػػجييؼ عػػجـ 
أسػػتخجـ كمسػػة مػػخور بدػػيظة بػػل يجػػب أف تكػػؾف معقػػجة تذػػتسل عمػػي مجسؾعػػة مػػؽ 

 حخوؼ وأرقاـ ورمؾز(، لرعؾبة وصؾؿ القخصشة الخقسية إلييا.)

% 50( كانت ندبة متؾسػط االسػتجابة اقػل 3)وىي عبارة ػ أما باقي عبارات السحؾر 
بعػػض  ويعػػدو البػػاحثؾف تمػػػ الشتيجػػة إلػػي أف مشخفزػػةبجرجػػة  يػػاتحققمسػػا يػػجؿ عمػػي 

مػػػػؽ غيػػػػخ  ىػػػػؤالء القػػػػائسيؽ عمػػػػي مخاكػػػػد السعمؾمػػػػات ومكاتػػػػب الػػػػخبط االلكتخونػػػػي
الستخرريؽ ليذ لجييؼ مؽ الؾعي تجعميؼ يقؾمؾا بفتح روابػط مػؽ مرػادر مجيؾلػة 

 غيخ معخوفة. 
ككل ػ بيشسا كانت ندبة متؾسط االستجابة الستجابات عيشة البحث في السحؾر األوؿ 

، ويعدو الباحثؾف  بجرجة متؾسظة%( مسا يجؿ عمي أف السحؾر يتحقق 57.71)
القائسيؽ عمي مخاكد السعمؾمات ومكاتب الخبط االلكتخوني  تمػ الشتيجة إلي أف

عمي درجة  والذبابة بؾزارة الذباب والخياضةالييئات الخياضية والتحؾؿ الخقسي ب
 .بثقافة األمؽ الديبخاني متؾسظة مؽ الؾعي

اف ىشاؾ (4()2019) "زيج بؾأعبج الخحسؽ وىحه الشتائج تتفق مع نتائج دراسة "
، وتختمف في مجاؿ األمؽ الديبخاني عمى الرعيج العخبي  السبحولةالعجيج مؽ الجيؾد 

في الؾاعي  قرؾروجؾد ( في 9()2019) "مرباح الرحفيمع نتائج دراسة "
لخزخ   كخيؼ رقؾلي ،ونتائج دراسة " بسدتؾى األمؽ الديبخاني لجى عيشو البحث

 األمشية. الديبخاني لحجؼ التيجيجات ياألمش الؾعي تجني في (8()2019) "نؾيؾة
 : عيي يْص اىزي اىثاّي اىتساؤه عيي اإلخابت

آليػػات حسايػػة البشيػػة التحتيػػة الدػػيبخانية واألجيػػدة والذػػبكات السعمؾماتيػػة  ليػػةما -
 ؟بؾزارة ومجيخيات الذباب والخياضة 
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 (2ججوؿ )
حساية  )آلياتالثاني الجرجة السقجرة وندبة متؾسط االستجابة ومخبع كا الستجابات عيشة البحث لعبارات السحؾر 

 (120)ف=  البشية التحتية الديبخانية واألجيدة والذبكات السعمؾماتية بؾزارة ومجيخيات الذباب والخياضة(

 العباراتأرقام 
 االستجابة

الدرجة 
 المقدرة

نسبة متوسط 
 2قيمة كا االستجابة

 إلي  موافق
 حد ما

غير 
 موافق

5.  53 53 06 056 31.05 06.05 

17.  51 50 56 001 11.05 51.1 

11.  50 05 15 051 30.05 35.05 

10.  01 55 55 060 15.61 11.05 

1..  50 51 53 005 11.53 51.03 

14.  55 05 10 053 30.53 10.53 

1..  50 10 31 066 10.05 05.05 

16.  01 55 51 000 11.55 15.05 

10.  55 55 00 003 15.15 03.53 

الثاني الدرجة الكلية للمحور  005.55 11.11  
 3.84( = 0.05)كا( الجدولية عند مستوي داللة )قيمة 

 ( :2يتزح مؽ ججوؿ )
السحػؾر عبػارات جسيػع ػ تؾجػج فػخوؽ دالػة إحرػائيا  بػيؽ اسػتجابات عيشػة البحػث فػي 

 .الثاني ككل
واقػع ػ تخاوحت ندبة متؾسط االستجابة الستجابات عيشػة البحػث فػي عبػارات اسػتبياف 

)آليػػات حسايػػة  الثػػانيالسحػػؾر األمػػؽ الدػػيبخاني بػػؾزارة ومػػجيخيات الذػػباب والخياضػػة 
البشيػػة التحتيػػة الدػػيبخانية واألجيػػدة والذػػبكات السعمؾماتيػػة بػػؾزارة ومػػجيخيات الذػػباب 

 (14، 11،  9)%( حيػػث أف العبػػارات رقػػؼ 56.26%:41.67مػػا بػػيؽ ) والخياضػػة(
 مسػػا يػػجؿ عمػػي %(75: أقػػل%50مػػؽتجابة )فػػي ىػػحا السحػػؾر ليػػؼ ندػػبة متؾسػػط اسػػ

ىشػاؾ تبػايؽ كبيػخ بػيؽ  ويعػدو البػاحثؾف تمػػ الشتيجػة إلػي أفمتؾسػظة بجرجػة  تحققيا
القائسيؽ عمي مخاكػد السعمؾمػات ومكاتػب التحػؾؿ الخقسػي فػي ديػؾاف عػاـ الػؾزارة حيػث 

حاسػبات يتؼ اتخاذ كافة التجابيخ األمشية فػي التعامػل مػع األجيػدة الذخرػية لؤلفػخاد وال
الخادمة لحساية مؾقع الؾزارة وحساية البيانات مؽ اليجسات الديبخانية ، فتقػـؾ الػؾزارة 
بخفػػع كفائػػو األجيػػدة التقشيػػة السخترػػة بخصػػج اليجسػػات الدػػيبخانية والتبميػػغ باإلنػػحار 
السبكػػخ باسػػتخجاـ أحػػجث السعػػجات وتػػأميؽ السؾقػػع مػػؽ خػػالؿ أكبػػخ الذػػخكات التقشيػػة ، 

ستبعػػة فػػي التعامػػل مػػع البيانػػات ىػػؾ إعظػػاء حدػػاب السدػػتخجميؽ ومػػؽ اإلجػػخاءات ال
لمتعامل مع البيانات ويتؼ إيقاؼ حدابات الحيؽ يحىبؾف في أجازه أو إلغاءىا فػي حػاؿ 

 تخكيؼ العسل وإعظائيا لمسدتخجميؽ الججد. 
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. كانػت ندػبة متؾسػػط (17، 16، 15، 13، 12، 10) ػػ أمػا بػاقي عبػػارات السحػؾر 
ويعػدو البػاحثؾف تمػػ  مشخفزػةبجرجػة  تحققيػا مسػا يػجؿ عمػي % 50االستجابة اقػل 

و عمػػػي صػػػعيج آخػػػخ فيسػػػا يتعمػػػق بأغمػػػب السػػػجيخيات عمػػػي مدػػػتؾي الشتيجػػػة إلػػػي أنػػػ
الجسيؾريػػة ىشػػاؾ بعػػض القرػػؾر فػػي حػػخص تمػػػ السػػجيخيات عمػػي تحػػجيث أو تغييػػخ 
 إعػػجادات األجيػػدة بذػػكل مدػػتسخ األمػػخ الػػحي يسكػػؽ أف يعخضػػيا لالختػػخاؽ واليجسػػات

الدػػيبخانيةف فػػال يػػتؼ تحػػجيث أنغسػػة تذػػغيل األجيػػدة باسػػتخجاـ مزػػادات الفيخوسػػات 
وتفعيػػل بػػخامج الحسايػػة مثػػل "الجػػجار الشػػاري" مشعػػا  لالختػػخاؽ الدػػيبخاني ، بجانػػب عػػجـ 
وجؾد بشؾد صخؼ لذخاء بخامج ججيجة مؽ مؾاقػع مخخرػة مؾثػؾؽ بيػا ، بجانػب ىشػاؾ 

سدػػتخجميؽ فػػي عػػجـ اإلغػػالؽ الرػػحيح بعػػض السسارسػػات الخاطئػػة مػػؽ قبػػل بعػػض ال
التأكيج عمػي ذلػػ مػؽ قبػل مػجيخي تمػػ السخاكػد  لؤلجيدة قبل الخخوج مؽ مكاتبيؼ وعجـ

والسكاتب مسا يؤدي إلي حجوث بعض التمفيات واألخظػاء الشاتجػة عػؽ عػجـ السعخفػة ، 
ت التأميؽ الكافي مػؽ خػالؿ وضػع الدياسػات األمشيػة لمتظبيقػات والذػبكا وايزا  ال يتؼ

والخجمات)كالبخيج االلكتخونػي ونقػل السمفػات ، وغيخىػا( لسحاولػة عسػل ندػط احتياطيػة 
 لمسمفات اليامة بذكل دوري.

ككػل  الثػانيػ بيشسا كانت ندبة متؾسط االستجابة الستجابات عيشة البحث في السحؾر 
، ويعػػدو البػػاحثؾف  بجرجػػة مشخفزػػة%( مسػػا يػػجؿ عمػػي أف السحػػؾر يتحقػػق 48.89)

آليات حساية البشية التحتيػة الدػيبخانية واألجيػدة والذػبكات ضعف  جة إلي أفتمػ الشتي
 .السعمؾماتية في وزارة ومجيخيات الذباب والخياضة

فػي   (4( )2019) "زيػج بؾأعبج الخحسؽ وىحه الشتائج تتفق مع نتائج دراسة كل مؽ "
تحتػػاج لسديػػج مػػؽ االسػػتثسار فػػي مجػػاؿ األمػػؽ الدػػيبخاني و تظػػؾيخ  العخبيػػةف الػػجوؿ أ

وتظػػؾيخ السيػػارات والخبػػخات فػػي سػػبيل امػػتالؾ  ةالدػػيبخاني التحتيػػةالتكشؾلؾجيػػا والبشيػػو 
دراسػػة  ، ونتػػائج وتظؾيخىػػا ةالدػػيبخاني األنغسػػةوطشيػػو قػػادره عمػػى بشػػاء وتحميػػل  قػػجرات

خاني واقعػػي والحػػخب الدػػيبخانيو اف الفزػػاء الدػػيب( فػػي 10() 2018) "نػػؾره شػػمؾش"
يتؾجػب عمػى الػجوؿ  حاولػ، الحػخوب  مػؽحكيكيو ال مفخ مشيػا وتعتبػخ الجيػل الخػامذ 

عشػػج اسػػتخجاـ البيانػػات والسعمؾمػػات فػػي السجػػاؿ االفتخاضػػي  والحيظػػة الحػػحرواالفػػخاد 
 .اليكخزو لتجشب مخاطخ التريج الذبكي 

 : عيي يْص اىزي اىثاىث اىتساؤه عيي اإلخابت
طػػػخؽ ووسػػػائل الترػػػجي لمسخػػػاطخ الدػػػيبخانية بػػػؾزارة ومػػػجيخيات الذػػػباب  ليػػػةما -

 ؟والخياضة
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 (3ججوؿ )
  الثالثالجرجة السقجرة وندبة متؾسط االستجابة ومخبع كا الستجابات عيشة البحث لعبارات السحؾر 

 (120)ف =  (طخؽ ووسائل الترجي لمسخاطخ الديبخانية بؾزارة ومجيخيات الذباب والخياضة )

 العباراتأرقام 
 االستجابة

الدرجة 
 المقدرة

نسبة متوسط 
 2قيمة كا االستجابة

 إلي  موافق
 حد ما

غير 
 موافق

18.  05 03 15 005 11.53 11.15 

15.  03 00 11 001 11.31 53.03 

07.  5 56 15 15 16.15 55.13 

01.  01 03 15 055 30.53 05.55 

00.  56 01 10 050 36.15 35.65 

0..  51 55 55 050 36.15 55.05 

04.  50 01 10 055 30.53 30.63 

0..  15 53 35 055 35.61 1.55 

06.  55 55 06 001 15.3 01.55 

00.  03 51 10 000 10.53 35.03 

08.  1 51 15 060 15.61 56.53 

  48364 .11630 الثالثالجرجة الكمية لمسحؾر 

  .130. 104315 لالستبياف ككلالجرجة الكمية 
 3.84( = 0.05داللة )قيسة )كا( الججولية عشج مدتؾي 

 ( :3يتزح مؽ ججوؿ )
السحػؾر عبػارات جسيػع ػ تؾجػج فػخوؽ دالػة إحرػائيا  بػيؽ اسػتجابات عيشػة البحػث فػي 

 الثالث ككل.
واقػع ػ تخاوحت ندبة متؾسط االستجابة الستجابات عيشػة البحػث فػي عبػارات اسػتبياف 

)طػػخؽ ووسػػائل  الثالػػثالسحػػؾر  األمػػؽ الدػػيبخاني بػػؾزارة ومػػجيخيات الذػػباب والخياضػػة
الترػػػػػجي لمسخػػػػػاطخ الدػػػػػيبخانية بػػػػػؾزارة ومػػػػػجيخيات الذػػػػػباب والخياضػػػػػة( مػػػػػا بػػػػػيؽ 

فػي ىػحا  (25، 24، 23، 22، 21)%( حيث أف العبػارات رقػؼ %56.26:41.67)
 تحققيػػا مسػػا يػػجؿ عمػػي %(75:أقػػل%50مػػؽالسحػػؾر ليػػؼ ندػػبة متؾسػػط اسػػتجابة )

و بعػض الستخررػيؽ داخػل تمػػ أنػ ويعدو الباحثؾف تمػ الشتيجة إلػيمتؾسظة بجرجة 
الييئات الخياضية والذػبابية سػؾاء فػي ديػؾاف عػاـ الػؾزارة أو بعػض السػجيخيات يقؾمػؾا 
بتفعيػػل خجمػػة الحػػحؼ عػػؽ ب عػػج فػػي حالػػة سػػخقة أو ضػػياع األجيػػدة بتمػػػ الييئػػات يػػتؼ 
اسػػتخجاـ الدػػسات الحيؾيػػة لمتؾثيػػق وتحجيػػج اليؾيػػة كبرػػسة )األصػػبع( فقػػط ، وايزػػا  
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لبعض بعسل ندط احتياطية ورفعيػا باسػتخجاـ الخجمػة الدػحابية ليػتؼ اسػتجعاء يقـؾ ا
البيانػػات السخدنػػة عمػػي الجيػػاز حػػاؿ فقػػجىا ، فيػػتؼ تػػجريب السدػػتخجميؽ بتمػػػ الييئػػات 
عمػػي أسػػاليب الحسايػػة مػػؽ مخػػاطخ األنتخنػػت مػػؽ خػػالؿ التػػجريب ، ويػػتؼ ايزػػا  تحجيػػج 

 داخل الييكل التشغيسي لمييئة. السدئؾليات والرالحيات السعمؾماتية لكل فخد
كانػػت ندػػبة متؾسػػط  (28، 27، 26، 20، 19، 18) ػػػ أمػػا بػػاقي عبػػارات السحػػؾر 

ويعػػدو البػػاحثؾف تمػػػ  مشخفزػػةبجرجػػة  مسػػا يػػجؿ عمػػي تحققيػػا% 50االسػػتجابة اقػػل 
ال يؾجػػج لػػجي أغمػػب وزارة ومػػجيخيات الذػػباب والخياضػػة فػػخؽ خاصػػة  الشتيجػػة إلػػي أف

يبخانية ، وايزػا  نػادرا  مػا يػتؼ تذػفيخ البيانػات فػي حالػة تعػخض لمترجي لميجسػات الدػ
األجيػدة لمسخػاطخ الظبيعيػػة كػالحخيق أو التمػف الستعسػػج أو غيػخ الستعسػج أو لميجسػػات 
الديبخانية والقخصػشة االلكتخونيػة والتجدػذ ، وفػي أغمػب األجيػدة داخػل تمػػ الييئػات 

لسؾقػػع التػػي مػػؽ شػػأنيا تحجيػػج سػػؾاء شخرػػية أو خادمػػة ال يػػتؼ تفعيػػل خجمػػة تحجيػػج ا
ىؾية الدارؽ أو مؾقعة عشج اترالو باإلنتخنت ، فأغمب تمػ الييئػات ال تظبػق مبػادئ 
ومعاييخ حؾكسة أمؽ السعمؾمات داخميا ، ولػ لعجـ  تؾفخ الخبخة الالزمة لتفعيل األمػؽ 
الدػػػيبخاني لػػػجي أغمػػػب العػػػامميؽ فػػػي تمػػػػ الييئػػػات ، وبالتػػػالي ال تتػػػؾفخ قػػػجرة إثبػػػات 

 الترخؼ السختبط بالسعمؾمات مسؽ قاـ بو داخل الييئة.
ككػل  الثالػثػ بيشسا كانت ندبة متؾسط االستجابة الستجابات عيشة البحث في السحؾر 

، ويعػػدو البػػاحثؾف  بجرجػػة مشخفزػػة%( مسػػا يػػجؿ عمػػي أف السحػػؾر يتحقػػق 48.89)
تعػػخض ليػػا التػػي تالظػػخؽ العالجيػػة مػػؽ السخػػاطخ الدػػيبخانية ضػػعف تمػػػ الشتيجػػة إلػػي 

بػػػؾزارة الذػػػباب  فػػػي وزارة ومػػػجيخيات الذػػػباب والخياضػػػةنغػػػؼ السعمؾمػػػات االلكتخونيػػػة 
 والخياضة.

( 9()2019) "مرػباح الرػحفي"دراسػة وىحه الشتائج تتفق مػع نتػائج دراسػة كػل مػؽ 
،  فػػػػي الػػػػؾعي بسدػػػػتؾى األمػػػػؽ الدػػػػيبخاني لػػػػجى عيشػػػػو البحػػػػث قرػػػػؾروجػػػػؾد فػػػػي 

احرائيا بػيؽ وعػي  ةوجؾد عالقو دال في (11()2018) "وفاء الرائغ"دراسة  ونتائج
مػػؽ  لمؾقايػػةالتػػي يتخػػحونيا  األمشيػػةاألمؽ الدػػيبخاني وبػػيؽ االحتياجػػات بػػ األسػػخةافػػخاد 

 االلكتخونية. الجخائؼ 
ػػػ بيشسػػا كانػػت ندػػبة متؾسػػط االسػػتجابة السػػتجابات عيشػػة البحػػث فػػي االسػػتبياف ككػػل 

%( مسػػا يػػجؿ 51.75( )الذػػباب والخياضػػةواقػػع األمػػؽ الدػػيبخاني بػػؾزارة ومػػجيخيات )
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تحقػػػق االسػػػتبياف بجرجػػػة متؾسػػػظة نتيجػػػة التبػػػايؽ التقشػػػي بػػػيؽ إمكانيػػػات وزارة عمػػػي 
 .  الذباب والخياضة وإمكانيات مجيخيات الذباب والخياضة عمي مدتؾي الجسيؾرية

 ( فػي10()2018) "نؾره شػمؾش"دراسة ، ونتائج  وىحه الشتائج تتفق مع نتائج دراسة
لفزػػاء الدػػيبخاني واقعػػي والحػػخب الدػػيبخانيو حكيكيػػو ال مفػػخ مشيػػا وتعتبػػخ الجيػػل اف ا

عشػج اسػتخجاـ  والحيظػة الحػحريتؾجب عمى الجوؿ واالفخاد  حاول، الحخوب  مؽالخامذ 
،  اليكػخزو البيانات والسعمؾمات في السجاؿ االفتخاضي لتجشػب مخػاطخ الترػيج الذػبكي 

الفزػػاء االلكتخونػػي  ( فػػي أف حػػخب5()2018) "عبػػج القػػادر الظػػائي"دراسػػة ونتػػائج 
ىػؾ ييػاب اتفاقيػو  اإللكتخونيػةشػؽ اليجسػات ي الجوؿ عمػ ما يذجعحكيقو واقعو واف 

 .دوليو شاممو وممدمو في اطار القانؾف الجولي
 (4ججوؿ )

 (120)ف = ياضة  واقع األمؽ الديبخاني بؾزارة ومجيخيات الذباب والخ والتختيب لسحاور استبياف  ندبة متؾسط األستجابة

 السحاور
 ندبة 

متؾسط 
 األستجابة

 التختيب

 األوؿ %57.71 .مجي وعي العامميؽ بؾزارة ومجيخيات الذباب والخياضة باألمؽ الديبخاني السحؾر األوؿ: 

آليػػات حسايػػة البشيػػة التحتيػػة الدػػيبخانية واألجيػػدة والذػػبكات السعمؾماتيػػة : السحػػؾر الثػػاني
 الثاني %48.89 والخياضة. بؾزارة ومجيخيات الذباب

طػػخؽ ووسػػائل الترػػجي لمسخػػاطخ الدػػيبخانية بػػؾزارة ومػػجيخيات الذػػباب السحػػؾر الثالػػث: 
 %48.64 والخياضة .

 االثالث

 ( ما يمي :4يتزح مؽ ججوؿ )
واقػػع األمػػؽ الدػػيبخاني بػػؾزارة لسحػػاور اسػػتبياف  ندػػبة متؾسػػط االسػػتجابةػػػ تخاوحػػت 

%( ، حيث جاء في التختيػب 57.71%:48.64ما بيؽ ) ومجيخيات الذباب والخياضة
)مػجي وعػي العػامميؽ بػؾزارة ومػجيخيات الذػباب والخياضػة بػاألمؽ األوؿ  السحؾراألوؿ 

أغمب القائسيؽ عمي مخاكػد السعمؾمػات الديبخاني( ويعدو الباحثؾف تمػ الشتيجة إلي أف 
خياضػية مػؽ الستخررػيؽ ومكاتب الخبط االلكتخوني والتحؾؿ الخقسي بؾزارة الذباب وال

ومػػؽ السيتسػػيؽ بالثقافػػة التكشؾلؾجيػػة األمػػخ الػػحي يػػشعكذ عمػػي درجػػة وعػػييؼ بػػاألمؽ 
السحػػؾر الثػػاني ، بيشسػػا جػػاء فػػي التختيػػب الثػػاني  الدػػيبخاني وأمػػؽ السعمؾمػػات الخقسيػػة

)آليػػػات حسايػػػة البشيػػػة التحتيػػػة الدػػػيبخانية واألجيػػػدة والذػػػبكات السعمؾماتيػػػة بػػػؾزارة 
أغمػػب مػػجيخيات الذػػباب والخياضػػة عمػػي لذػػباب والخياضػػة( نغػػخا  إلػػي أف ومػػجيخيات ا
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مدتؾي الجسيؾرية ال تستمػ نفذ مقؾمات وإمكانات الػؾزارة األمػخ الػحي يػؤدي لؾجػؾد 
بيشسػا جػاء فػي التختيػب الثالػث فارؽ بيؽ وزارة ومجيخيات الذباب والخياضة وبعزيا ، 

مسخػاطخ الدػيبخانية بػؾزارة ومػجيخيات )طخؽ ووسائل الترػجي ل السحؾر الثالثواألخيخ 
اسػػػتخاتيجيات محػػػجدة لػػػؾزارة الذػػػباب والخياضػػػة الذػػػباب والخياضػػػة ( حيػػػث ال تؾجػػػج 

عمي مدتؾي الجسيؾرية يسكػؽ اسػتخجاميا لمحسايػة مػؽ  ومجيخياتيا وىيئاتيا السختمفة
مخػػاطخ األنتخنػػت وحسايتيػػا مػػؽ احتساليػػة تعخضػػيا لالسػػتخجاـ غيػػخ السذػػخوع والػػحي 

 .مؽ الحاؽ الزخر بيا ماديا  ومعشؾيا  يسكؽ 

 : عيي يْص اىزي اىشابع اىتساؤه عيي اإلخابت
الترػػػػؾر السقتػػػػخح لتفعيػػػػل األمػػػػؽ الدػػػػيبخاني بػػػػؾزارة ومػػػػجيخيات الذػػػػباب  ليػػػػةما -

 (.)ممحقوالخياضة بجسيؾرية مرخ العخبية؟ 
وسػػؾؼ يقػػـؾ البػػػاحثؾف بعػػخض الترػػػؾر السقتػػػخح لتفعيػػػل األمػػؽ الدػػػيبخاني 

ومجيخيات الذػباب والخياضػة بجسيؾريػة مرػخ العخبيػة كسػا ىػؾ مؾضػح بالذػكل بؾزارة 
 التالي:
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 ( 1شكل رقؼ ) 

 الترؾر السقتخح لتفعيل األمؽ الديبخاني في وزارة ومجيخيات الذباب والخياضة
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 ىاىتيصياث االستْتاخاث
  : االستْتاخاث : أىالا 

ضؾء الشتائج التي تؾصل تحكيقا  ألىجاؼ البحث واإلجابة عمى تداؤالتو وفى 
إلييا الباحثؾف بعج تظبيق الجراسة السيجانية ومعالجة نتائجيا إحرائيا وعخضيا 
وتفديخىا وفى حجود العيشة والسشيج السدتخجـ وأدوات جسع البيانات تسكؽ الباحثؾف 

 مؽ الؾصؾؿ لالستشتاجات اآلتية:

التحػػػؾؿ الخقسػػػي القػػػائسيؽ عمػػػي مخاكػػػد السعمؾمػػػات ومكاتػػػب الػػػخبط االلكتخونػػػي و  .1
عمػػي درجػػة متؾسػػظة مػػؽ  والذػػبابة بػػؾزارة الذػػباب والخياضػػةالييئػػات الخياضػػية ب

 .بثقافة األمؽ الديبخاني الؾعي
آليات حساية البشية التحتية الديبخانية واألجيدة والذػبكات السعمؾماتيػة فػي ضعف  .2

 .وزارة ومجيخيات الذباب والخياضة
التػػي تتعػػخض ليػػا نغػػؼ يبخانية طػػخؽ ووسػػائل الترػػجي مػػؽ السخػػاطخ الدػػضػػعف  .3

بؾزارة ومػجيخيات الذػباب  وزارة ومجيخيات الذباب والخياضةالسعمؾمات االلكتخونية 
 والخياضة.

يتحقػق بجرجػة متؾسػظة  واقع األمؽ الديبخاني بؾزارة ومػجيخيات الذػباب والخياضػة .4
مػػجيخيات نتيجػػة التبػػايؽ التقشػػي بػػيؽ إمكانيػػات وزارة الذػػباب والخياضػػة وإمكانيػػات 

 .  الذباب والخياضة عمي مدتؾي الجسيؾرية

)مػػجي وعػػي العػػامميؽ بػػؾزارة ومػػجيخيات الذػػباب  محػػؾرجػػاء فػػي التختيػػب األوؿ  .5
)آليػات حسايػة محػؾر والخياضة باألمؽ الديبخاني( ، بيشسا جاء في التختيب الثاني 

يات الذػباب البشية التحتية الديبخانية واألجيدة والذبكات السعمؾماتية بػؾزارة ومػجيخ 
)طػػػخؽ ووسػػػائل محػػػؾر بيشسػػػا جػػػاء فػػػي التختيػػػب الثالػػػث واألخيػػػخ ، والخياضػػػة( 

 الترجي لمسخاطخ الديبخانية بؾزارة ومجيخيات الذباب والخياضة(.
 
  اىتيصياث : اا ّيثا
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 في ضؾء نتائج البحث يؾصي الباحثؾف بسا يمى :

ومػػػجيخيات الذػػػباب تظبيػػػق الترػػػؾر السقتػػػخح لتفعيػػػل األمػػػؽ الدػػػيبخاني فػػػي وزارة  .1
 والخياضة.

زيادة االىتساـ بتؾعية العامميؽ بؾزارة ومػجيخيات الذػباب والخياضػة بأىسيػة األمػؽ  .0
الدػػػيبخاني حتػػػي يتدػػػشى ليػػػؼ مؾاجيػػػة التحػػػجيات والسخػػػاطخ الشاتجػػػة عػػػؽ بيئػػػة 

 تكشؾلؾجيا السعمؾمات.

خياضػة إعجاد بخامج تؾعية تيجؼ إلي تجريب العامميؽ بؾزارة ومجيخيات الذػباب وال ..
بأىسيػػة األمػػؽ الدػػيبخاني حتػػي يتدػػشى ليػػؼ مؾاجيػػة التحػػجيات والسخػػاطخ الشاتجػػة 

 عؽ اليجسات االلكتخونية.

بالييئػػات الخياضػػية العػػامميؽ عػػؽ لمعػػامميؽ صػػقل وتأىيػػل ضػػخورة وضػػع دورات  .4
 األمؽ الديبخاني والتعخؼ عمي الجخائؼ السختبظة بيا وكيفية مؾاجيتيا.

ستظمب دراسي في كميات التخبية الخياضػية يجػب معخفتػو اعتساد األمؽ الديبخاني ك ..
بيػجؼ إعػجاد قػؾي بذػخية مؤىمػة ليػػا التخرػب لمعسػل بػؾزارة ومػجيخيات الذػػباب 

 والخياضة السختمفة.

التؾعيػػػة اإلعالميػػػة الخياضػػػية والسجتسعيػػػة بشذػػػخ ثقافػػػة األمػػػؽ الدػػػيبخاني حػػػؾؿ  .6
 الظخؽ العالجية لتحقيق األمؽ الديبخاني.

التحتيػػػة الدػػػيبخانية داخػػػل الييئػػػات الخياضػػػية لمحػػػج مػػػؽ االختػػػخاؽ تظػػػؾيخ البشيػػػة  .0
 والتجدذ والقخصشة االلكتخونية.

بػػؾزارة ومػػجيخيات الذػػباب والخياضػػة باسػػتحجاث تعػػجيل الييكػػل التشغيسػػي السؾجػػؾد  .8
بيئػػػػة تكشؾلؾجيػػػػا بسػػػػا يتشاسػػػػب مػػػػع متظمبػػػػات إدارة مخكديػػػػة لؤلمػػػػؽ الدػػػػيبخاني 

   السعمؾمات.
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 املشاخع قائَت

 : اىعشبيت باىيغت املشاخع : أىالا 
: األمػػؽ الدػػيبخاني والقسػػة الخميجيػػة األمخيكيػػة  2016أنػػؾر ماجػػج عذػػقي   .1

 األمؽ والحياة ، جامعة نايف العخبية لمعمـؾ األمشية، الدعؾدية.  ،

: الرػخاع الدػيبخاني ػ طبيعػة السفيػـؾ ومالمػح  2017سػامح عبػج الرػبؾر   .2
ة الجوليػة مؤسدػو االىػػخاـ ، الفػاعميؽ ، بحػث مشذػؾر ، مجمػو الدياسػ

  مرخ.

: األمؽ الخقسي وحساية السدتخجـ مؽ مخاطخ  2020صالح عمي الخبيعة   .3
االنتخنت ، ىيئو االتراالت وتقشيو السعمؾمات ، السسمكة العخبية 

  الدعؾدية.
: : األمؽ الديبخاني الؾطشي العخبي 2019عبج الخحسؽ عاطف ابؾ زيج   .4
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 حبث ٍيخص
 ىٍذيشياث يصاسةب اىسيرباّي األٍِ تفعيوى ٍقرتذ تصيس

 اىعشبيت ٍصش َويسيتجب ىاىشياضت اىشباب 
                       امليخي اىسعيذ ميثش / د *أ                                                                            

 حمَيد مَاه ديْا / د **أ                                                                     
 إٍاً عضٍي أمحذ / د ً ***أ                 

تفعيػػل األمػػؽ الدػػيبخاني فػػي وزارة مقتػػخح ل ترػػؾرييػػجؼ البحػػث إلػػي وضػػع  
السػػشيج )جسيؾريػػة مرػػخ العخبيػػة ، اسػػتخجـ البػػاحثؾف ومػػجيخيات الذػػباب والخياضػػة 

حيػػث أنػػو السػػشيج السشاسػػب لظبيعػػة والتحميميػػة( الؾصػػفي أسػػمؾب الجراسػػات السدػػحية 
تسثل مجتسع وعيشة البحث عمي القائسيؽ عمي مخاكد السعمؾمػات ومكاتػب ىحا البحث ، 

ة عمػػي مدػػتؾي الػػخبط االلكتخونػػي والتحػػؾؿ الخقسػػي بػػؾزارة ومػػجيخيات الذػػباب والخياضػػي
جسيؾرية مرػخ العخبيػة ، وقػج قػاـ البػاحثؾف باختيػار عيشػة البحػث بالظخيقػة الظبكيػة 

( مائة وعذخوف فخدا  ، استخجـ الباحثؾف فػي جسػع 120وقج بمغت قؾاميا ) العذؾائية
تحميػػل الؾثػػائق والدػػجالت ػ السقابمػػة الذخرػػية ػ بيانػػات البحػػث األدوات األتيػػة )

دػػيبخاني بػػؾزارة ومػػجيخيات الذػػباب والخياضػػة بجسيؾريػػة مرػػخ واقػػع األمػػؽ الاسػػتبياف 
واقكككع ا مكككن ، وكانػػػت أىػػػؼ الشتػػػائج ( مػػػؽ "إعػػػجاد البػػػاحثؾف"العخبيػػػة ، وىػػػؾ اسػػػتبياف 

يتحقق بدرجة متوسطة نتيجة التبكاين التقظكي  السيبلاني بوزارة ومديليات الشباب واللياضة
يليات الشككككباب واللياضككككة   ككككي بككككين نماانيككككات وزارة الشككككباب واللياضككككة و ماانيككككات مككككد

تطبيككق التصكككور الطقتكككل  لت  يكككل ضػػػخورة ، وكانػػػت أىػػػؼ التؾصػػػيات مسككتوا الجطروريكككة 
 .ا من السيبلاني في وزارة ومديليات الشباب واللياضة

 األمؽ الديبخانيػ               ترؾر مقتخحػ           الكمسات السفتاحية :
 

                                                           
 

 *الخياضيةإلدارة ا الجائسة لتخقي األساتحة واألساتحة السداعجيؽ لجشة حمؾاف ومقخر المجشة العمسية جامعة ػ الخياضية اإلدارة أستاذ. 

 .حمؾاف جامعة والتخويح ػ الخياضية اإلدارة بقدؼ أستاذ مذارؾ بجامعة السمػ سعؾد ، أستاذ** 

 ***السشيا جامعة ػ الخياضية التخبية كمية ػ الخياضية اإلدارة بقدؼ مداعج أستاذ. 
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RESEARCH SUMMARY 
A PROPOSED SCENARIO TO ACTIVATE CYBER SECURITY IN A 

MINISTRY AND DIRECTORATES YOUTH AND SPORTS IN THE ARAB 
REPUBLIC OF EGYPT 

* PROF. KAWTHAR AL-SAEED AL-MOJI 
** PROF. DINA KAMAL MAHMOUD 

***ASS PROF/ AHMED AZMY EMAM METWALLY 
  
The research aims to develop a proposed concept for activating 

cyber security in the Ministry and Directorates of Youth and Sports in the 

Arab Republic of Egypt. At the Ministry and Directorates of Youth and 

Sports at the level of the Arab Republic of Egypt, the researchers selected 

the research sample using the deliberate stratified method, and its strength 

reached (120) one hundred and twenty individuals , In collecting research 

data, the researchers used the following tools (analysis of documents and 

records - a personal interview - a questionnaire on the reality of cyber 

security at the Ministry and Directorates of Youth and Sports in the Arab 

Republic of Egypt, a questionnaire prepared by "researchers"). As a result 

of the technical discrepancy between the capabilities of the Ministry of 

Youth and Sports and the capabilities of the Youth and Sports Directorates 

at the level of the Republic, the most important recommendations were 

the necessity of implementing the proposed vision to activate cyber 

security in the Ministry and Directorates of Youth and Sports. 

key words :        - A proposed perception                 - cybersecurity 
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