Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net
ISSN 2476-017X

The 10th International Scientific Conference
Under the Title
“Geophysical, Social, Human and Natural Challenges in a Changing
Environment”
املؤمتر العلمي الدويل العاشر
"حتت عنوان "التحدايت اجليوفيزايئية واالجتماعية واالنسانية والطبيعية يف بيئة متغرية
26 - 25  يوليو – متوز2019 اسطنبول – تركياhttp://kmshare.net/isac2019

_________________________________________

Information Security and its Impact on Intellectual and
Security Protection in Saudi Press Institutions: A Proposed
Plan to Protect Journalists from Information Violations and
Violations
Mohammed Ali Alayed Alshahrani
King AbdulAziz university / Alsharq Alawsat newspaper

mhmd.6@hotmail.com
Abstract:The problem of the study is to understand the extent to which the journalists in
Saudi Arabia have for applying information security measures to protect their information.
Which prompted the researcher to submit a proposed plan to activate information security
for journalists at the newspapers, to use as a model to help Saudi journalists, in general,
protect the information they own.
The study is important because it is the first study of its kind in the Kingdom of Saudi
Arabia, as the researcher knows, which measures the extent to which journalists have to
applied information security measures. One of the main objectives of this study is to learn
about the best methods adopted in the world regarding information security measures for
journalists, as well as to seek some suggestions and recommendations that may be
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presented to journalists regarding the application of information security to protect the
media material from breaches.
The researcher used the descriptive approach, which deals with human and social relations
and its observations in general, as a method of study, as well as an appropriate method for
measuring the effectiveness of the application of information security measures by the
employees of the newspaper and to identify their reactions. The researcher used the
questionnaire as a tool for study.
The study concluded that some measures are taken by journalists in the Jeddah City in
order to activate information security, including the interest in using antivirus programs
and firewall.
The researcher also suggested some recommendations, including that journalists need
more additional measures, in light of the evolution and variety of hacking methods and
tools used by hackers.
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امللخص
تكمن مشكلة الدارسة يف معرفة مدى تطبيق الصحفيني يف اململكة العربية السعودية لتدابري أمن املعلومات يف محاية املادة
 وهو. ومت أحذ عينة من الصحفيني العاملني يف مدينة جدة من مؤسسات إعالمية خمتلفة.الصحفية واملعلومات اليت لديهم
 لالستفادة منها كنموذج،ما دفع الباحث لتقدمي خطة مقرتحة إلضافة املزيد من تدابري أمن املعلومات لدى الصحفيني
.ملساعدة الصحفيني عامة يف اململكة العربية السعودية على محاية املعلومات الصحفية اليت ميلكوهنا
 الدراسة األوىل من نوعها يف اململكة العربية السعودية اليت، حبسب علم الباحث،وتكتسب هذه الدراسة أمهيتها من كوهنا
 ومن أبرز أهداف هذه الدراسة التعرف على أفضل.تقيس مدى تطبيق الصحفيني والعاملني لتدابري أمن املعلومات
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األساليب املستخدمة عامليا فيما يتعلق بتدابري أمن املعلومات للصحفيني ،ابإلضافة إىل السعي إىل تقدمي بعض املقرتحات
والتوصيات اليت ميكن تقدميها للقائمني على إدارات الصحف والصحفيني يف اململكة العربية السعودية فيما يتعلق بتطبيق
أمن املعلومات حلماية املادة اإلعالمية من االخرتاقات.
وقد وظف الباحث املنهج الوصفي الذي يهتم ابلعالقات اإلنسانية واالجتماعية ومالحظاهتا بشكل عام ،منهجاً للدراسة

ابعتباره أيضاً املنهج املالئم لقياس فعالية تطبيق تدابري أمن املعلومات من قبل الصحفيني ،والتعرف على ردود أفعاهلم .كما
استخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة.

وقد توصلت الدراسة لبعض النتائج أبرزها أن ثقافة أمن املعلومات منتشرة لدى الصحفيني بصورة عالية .كما أن هنالك
اجراءات ال أبس هبا يتخذها الصحفيون هبدف تفعيل أمن املعلومات منها االهتمام ابستخدام برامج مكافحة الفريوسات
وجدر احلماية ،وبلغت النسبة يف ذلك ( ،)%90بيد أنه وضح أيضاً حاجتهم ملزيد من التدابري األمنية للمعلومات بشكل
ُ
مستمر ملواكبة التطور يف طرق االخرتاقات املعلوماتية اليت تتواكب أيضا مع التطورات اجلديدة للتكنولوجيا .ويف ظل الكم
الكبري من املعلومات اليت يتعامل معها الصحفيني بشكل يومي ضمن مهام عملهم.
وقد اقرتح الباحث بعض التوصيات اليت من شأهنا تفعيل أكرب لتدابري أمن املعلومات ،منها حث أقسام التقنية يف
الصحف على توعية الصحفيني بصورة دورية آبخر الطرق املبتكرة يف اخرتاق املعلومات؛ لتالفيها يف ظل تطور وتنوع طرق
وأدوات االخرتاق اليت يستخدمها هواة االخرتاق (اهلكرز).

أوال :املقدمة:
رغم الفائدة الكبرية من دخول التكنولوجيا اليت سا ا ا ا ا ا اااعدت على التعامل بكفاءة وفعالية مع املعلومات ،إال أهنا يف الوقت
نفسه زادت من نسبة التهديدات احملتملة الخرتاق املعلومات(.)1
ولذلك جاءت أمهية تطبيق سااياسااات وتدابري أمن املعلومات حلماية سارية املعلومات وكذلك نزاهتها وتوفريها والوصااول إليها.
وجيدر اإلشارة إىل أن االستثمار يف أمن املعلومات ابت يُنظر إليه ،يف السنوات األخرية ،على أنه أحد االهتمامات األساسية
إلدارة البنية التحتية لتقنية املعلومات يف املنظمات؛ بسابب ما تواجهه هذه املنظمات من زايدة يف االخرتاقات األمنية اليومية،

السيما يف املعلومات اليت يسهل على اجلمهور الوصول إليها (.)2
ومؤخرا مت االعرتاف أبن العنصر البشري يلعب دوراً هاماً يف أمن املعلومات ،إذ أن الطريقة الوحيدة لتقليل املخاطر األمنية

ض ا ا ا اا أن املوظفني يتحملون مس ا ا ااؤولية أفعاهلم عند التعامل
أتيت من خالل جعل املوظفني أكثر ً
أماًن للمعلومات .وهذا يعين أي ً

مع املعلومات يف أنشطتهم اليومية (.)3

وعلى صااعيد اململكة العربية السااعودية فيما يتعلق ابنتشااار ثقافة أمن املعلومات ذكرت دراسااة أجريت مطلع ( )2018أنه
تبني أن معظم العاملني يف املؤسا ا ا اس ا ا ااات واجلامعات يف اململكة العربية الس ا ا ااعودية ال يش ا ا اااركون يف تطوير أي س ا ا ااياس ا ا ااة ألمن
متاما أمهية أمن املعلومات (.)4
املعلومات ،وابلتايل فهم ال يدركون ً
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وال يعد ما حيدث يف اململكة مسااتغراب إذا ما علمنا أن بعض دول العاأل األول ليساات على ما يرام يف هذا اجلانب أيضااا،
إذ أثبتت نتائج حبثني اسااتقصاااءين أجراي يف بريطانيا أن مسااتوى الوعي لدى الطالع فيما يتعلق نفاهيم أمن املعلومات ليس
نستوى ٍ
كاف ،بل انه ال يتطور بشكل كبري مع تقدمهم يف حياهتم األكادميية وكذلك يف احلياة العملية (.)3
وإذا كان العامة من األفراد يتعرض ا ااون سطر اس ا ااتهداف املعلومات اليت لديهم ،ف ن الص ا ااحفيني يس ا ااتهدفون بص ا ااورة أكرب؛
بس ا اابب كرب حجم املعلومات اليت ميلكوهنا بطبيعة عملهم اليت تركز يف األص ا اال على البحث عن املعلومات .ويف الوطن العر
بشكل عام واململكة العربية السعودية خصوصا ،أل يعد مستغراب السماع عن اخرتاق موقع إحدى الصحف أو حساع أحد
الصااحفيني أو بريده اإللكرتوك كما حصاال مع صااحيفة عكاا يف (مارس  .)2015كذلك ما تعرضاات له مؤخراً وكالة انباء

الشرق األوسط املصرية يف (سبتمر .)5( )2018

وعندما يكون وض ا ا ااع أمن املعلومات للص ا ا ااحفيني غري مرض ا ا ااي يف العاأل العر عامة واململكة العربية الس ا ا ااعودية على وجه
اسصوص ،ف نه يُعد أمراً طبيعياً؛ ألن صحفيي دول العاأل األول لديهم تقصري يف جانب أمن املعلومات أيضاً.
وقد يكون الس ا ا ا ا اابب يف ذلك أن التطور السا ا ا ا ا اريع واخرتاق تقنيات االتص ا ا ا ا اااالت والتكنولوجيا الرقمية يؤثر على إجراءات
وممارسااات الصااحفيني أثناء إنتاج وتوزيع األخبار ،وكذلك يف إطار لع املعلومات .ويف هذا العصاار من "إنرتنت األشااياء" إذ
ص ا ا اا إض ا ا ااافية ألش ا ا ااكال جديدة من املراقبة
تدخل التكنولوجيا الرقمية يف كافة األنش ا ا ااطة اليومية ،ف هنا يف الوقت ذاته ،تتيح فر ً
والتجاوزات ،وهو ما يؤدي إىل تعرض االتصاالت اليت جيريها الصحفي وكذلك مصادره للخطر (.)6

ونسا ااتشا ااهد أيض ا ااً على اجلانب الدويل ،ابلطالع واسرجيني واملوظفني يف كلية الدراسا ااات العليا للصا ااحافة امعة كولومبيا

( ،) CJSإذ أن معظمهم مقتنعون أبمهيااة تعلم مهااارات أمن املعلومااات ،إال أهنم ال يزالون يفتقرون إىل فرص منتظمااة للقيااام
بذلك مع املعلمني املؤهلني يف بيئة منظمة (.)7
وعطفا على ما س اابق تس ااعى هذه الدارس ااة إىل تقدمي مقرتح سطة متكن الص ااحفيني والعاملني يف الص ااحف الس ااعودية من
محاية معلوماهتم املتمثلة يف موادهم الص ااحفية ،وس ااتس ااتفيد الدراس ااة من كتيب (امن املعلومات للص ااحفيني) الص ااادر من مركز
ص ا امم الكتيب لتوجيه الص ااحفيني واملؤس ا اس ااات اإلعالمية حول كيفية ممارس ااة أمن
الص ااحافة االس ااتقص ااائية يف بريطانيا .وقد ُ
املعلومات يف العصر الرقمي ،ومحاية املعلومات واملصادر واالتصاالت .السيما وأن الكتيب يرى أن أمن املعلومات هو ممارسة

الدفاع عن املعلومات من الوص ا ااول غري املص ا اارح به .وحبس ا ااب الكتيب ف نه ليس مطلوابً من الص ا ااحفيني أن يكونون خرباء يف
تقنية املعلومات ،لكن التعليمات اليت يسا ا ااردها الكتيب سا ا ااتمكن الصا ا ااحفيني من تعلم إرسا ا ااال رسا ا ااائل بريد إلكرتوك وو ئق

مشفرة من الكمبيوتر احملمول أبمان عايل.
ص ا ا اممت لتزويد طالع كليات الصا ا ااحافة ابألدوات اليت
كما سا ا ااتحرص الدراسا ا ااة على االسا ا ااتفادة من دراسا ا ااات أخرى ُ

حيتاجوهنا لبدء وضع مهارات ومعارف أمن املعلومات أولوية يف املمارسة أثناء تعلمهم أن يكونوا مراسلني (.)7
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كما تناولت الدراس ا ااة مفاهيم أمن املعلومات إىل جانب عالقتها ابلعامل البش ا ااري ،مع إثبات أن املس ا ااتخدمني س ا اايظلون
عرضااة لتهديدات أمن املعلومات ،مما يوضااح احلاجة إىل تدريب أكثر لزايدة فعالية املسااتخدمني من أجل رفع مسااتوى الوعي
األمين (.)3
وجيادر بناا أن متم هاذه املقادماة ابلقول أناه ال يوجاد أمن معلوماات م ،ولكن مثلماا يرتادي قاائاد الادراجاة الناارياة خوذة
أماًن لكيفية احلفاا على املعلومات السا ارية،
على رأس ااه للتقليل من فرص ااة اإلص اااابت اسطرية ،ف ن هنالك "وص اافات" أكثر ً

ومحياهتا (.)8

اثنيا :مشكلة الدراسة
يف ظل االهتمام الدويل واالجتاه حنو ما يساامى ابلقوة الناعمة ( - )Soft powerوهو مفهوم صاااغه جوزيف ًني من
جامعة هارفارد لوصف القدرة على اجلذع دون االكراه أو استخدام القوة كوسيلة لالقناع -أصبح اإلعالم أحد أدوات القوة
الناعمة وص ا ااورة من ص ا ااورها ،وهو ما جعل كافة الدول هتتم به .والص ا ااحافة كأهم مص ا ااادر املعلومات يف اإلعالم ،ابتت ركيزة
تلقى اهتمام كبري نا ختتزنه من رس ا ااائل مؤثرة س ا اواء يف ايط الدول الداخلي أو خارجها .وهو ما جعل املعلومات اليت توفرها
معرضاة لالخرتاقات هبدف حتوير تلك املعلومات أو سارقتها .خصاوصاا إذا ما علمنا أنه ليس كل املعلومات اليت حيصال عليها
الص ا ا ااحفيني تُنش ا ا اار ،فالبعض منها يُص ا ا اانف على أنه ابل السا ا ا ارية ،ولذلك يعمد بعض الص ا ا ااحفيني إىل التحف عليها وعلى
مص ا ا ا ااادرها اليت تكون يف الغالب من ش ا ا ا ااخص ا ا ا اايات مؤثرة يف اهلا .ويذكر كتيب ( Information Security for

 )Journalistsالصا ا ا ااادر من (مركز الصا ا ا ااحافة االسا ا ا ااتقصا ا ا ااائية) يف بريطانيا ،أن الصا ا ا ااحفيني يدركون أن كل االتصا ا ا اااالت
اإللكرتونية اليت جيروهنا أو يسااتقبلوهنا يتم تسااجيلها وختزينها وختضااع للتحليل بعلميات مراقبة تتم ساراً ،وهو ما يعرض املصااادر
والقصص للخطر.

وعلى مساتوى الصاحفيني عاملياً ويف اململكة العربية الساعودية على وجه اسصاوص ،يظهر أن هناغ غياع ألساس ومعايري

أمن املعلومات لديهم ،مما يعرض املعلومات اليت لديهم للتس ا اريب أو االخرتاق .ونس ا ااتش ا ااهد هنا نا قاله رئيس حترير ص ا ااحيفة
الغارداين آالن روس ا ا ا ا اابيجرر ،عن أن معظم وس ا ا ا ا ااائل اإلعالم أل تبدأ فعلياً يف التعامل اجلدي مع قض ا ا ا ا ااية األمن املعلومايت عرب

االنرتنت.

وهلذا تكمن مشكلة الدارسة يف فهم مدى تطبيق الصحفيني لتدابري أمن املعلومات يف محاية املادة الصحفية اليت لديهم.
وميكن صياغة املشكلة يف السؤال التايل:
ما مدى تطبيق الصحفيني لتدابري أمن املعلومات يف محاية املادة الصحفية؟
وهو ما دفع الباحث لتقدمي خطة مقرتحة حلماية املادة الص ا ا ا ا ااحفية لدى العاملني يف الص ا ا ا ا ااحف ،لالس ا ا ا ا ااتفادة منها كنموذج
ملساعدة الصحفيني السعوديني على محاية املعلومات الصحفية اليت ميلكوهنا.
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اثلثا :أمهية الدراسة
تكتسااب هذه الدراسااة أمهيتها من كوهنا ،حبسااب علم الباحث ،الدراسااة األوىل من نوعها يف اململكة العربية السااعودية اليت
تقيس مدى تطبيق الصحفيني والعاملني يف الصحف لتدابري أمن املعلومات.
رغم أمهية التقنية والتقدم التكنولوجي يف حياة اإلنسااان ملا سااامهت به فيما يتعلق بتسااهيل حياة اإلنسااان يف كثري من النواحي
بكفاءة وفاعلية ،إال أن االخرتاقات اإللكرتونية املصا ا ا ا ا ا اااحبة هلذه التكنولوجيا ،ابتت هاجس الكثري من فئات ا تمع .أي أن
االهتمام بقضية االخرتاقات أل يعد مقتصرا على اسرباء واملختصني انب أمن املعلومات ،بل ليع األفراد .وإحدى الشواهد
على أتثر اجلميع هبا ،هي ااوالت االخرتاقات اليت ال يكاد أحد يس ا ا ا االم منها ،عن طريق الرس ا ا ا ااائل اإللكرتونية املخادعة اليت
ابتت منتشرة على اهلواتف املتنقلة والربيد اإللكرتوك هذه الفرتة.
ومن املعلوم أنه ما من فرد إال ويتوفر لديه كمية من املعلومات اساصا ا ااة به ،س ا ا اواء املعلومات الشا ا ااخصا ا ااية أو املعلومات ذات
العالقة ابسدمات اليت تقدم له يف كثري من األنشطة احلياتية ( معلومات :هويته الوطنية /الصحية /االجتماعية /البنكية...إخل)
أو العملية.
والص ا ااحفيون كأحد فئات ا تمع ليسا ا اوا اس ا ااتثناء عن القاعدة ،بل رنا هم األكثر اس ا ااتهداف وتعرضا ا ااً لالخرتاقات؛ بس ا اابب

املعلومات اهلامة اليت يتحصاالون عليها يف االت عدة ساواء أمنية أو اقتصااادية أو اجتماعية ،خصااوصااً إذا ما علمنا أنه ليس
كل املعلومات اليت يتحص اال عليها الص ااحفي ينش اارها ،ومنها معلومات تُص اانف أبهنا يف غاية الس ا ارية .وهناغ عرف ص ااحفي

عاملي معروف هبذا الشااأن إذ أن عبارة ( )Off the recordتعين أن مصاادر املعلومة يقدم للصااحفي معلومات هامة من
أجل العلم هبا فقط لتأكيد وجهة نظر معينة ،ولكنه يشا ا اارتا على الصا ا ااحفي عدم نشا ا اارها .والصا ا ااحفيني يلتزمون هبذا العرف
الصحفي وال ينشرون هذه املعلومات ،بيد أهنم يف املقابل حيرصون على ابقائها موثقة وافوظة لديهم لالستفادة منها ونشرها
بعد فرتة من الزمن على ش ااكل و ئق ر ية أو مذكرات .وهو ما جيعل هذه املعلومات معرض ااة لالخرتاق ،بل أهنا تُعد ص اايداً
مثيناً هلواة االخرتاق الذين يبتكرون أفضل الطرق ملمارسة هذه املخالفة اليت تعد ابلنسبة هلم هواية اببة.

ويذكر كتيب ( )Information Security for Journalistsالص ا ا ااادر من (مركز الص ا ا ااحافة االس ا ا ااتقص ا ا ااائية) يف
بريطانيا ،أن الص ا ا ااحفيني يدركون أن كل االتص ا ا اااالت اإللكرتونية اليت جيروهنا أو يس ا ا ااتقبلوهنا يتم تس ا ا ااجيلها وختزينها وختض ا ا ااع
للتحليل بعمليات مراقبة تتم سراً ،وهو ما يعرض املصادر والقصص للخطر.

وعلى مسااتوى الصااحفيني السااعوديني بشااكل عام والعاملني ابملؤس اسااات الصااحفية ،يظهر أن هناغ حاجة يف توضاايح أكثر
ألس ا ااس ومعايري أمن املعلومات ،لتجنب تعرض املعلومات اليت لديهم للتسا ا اريب أو االخرتاق .ونس ا ااتش ا ااهد هنا نا قاله رئيس
حترير ص ا ااحيفة "الغارداين آالن روس ا اابيجرر" ،عن أن معظم وس ا ااائل اإلعالم أل تبدأ فعلياً يف التعامل اجلدي مع قض ا ااية األمن
املعلومايت عرب االنرتنت .وإن اس ا ااتمرار وبقاء هذه املش ا ااكلة يعين وجود خطورة على األمن الوطين ،وكذلك هدر كبري للثروات
املعلوماتية كأحد مصادر الدخل االقتصادي للدول ،يف العصر احلديث ،وجيب السعي إلجياد احللول واملقرتحات هلا.
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رابعا :اهداف الدراسة
التعرف على الواقع الفعلي النتشار ثقافة أمن املعلومات لدى الصحفيني.
قياس مدى انعكاس ثقافة أمن املعلومات على السلوغ الفعلي للعاملني ابلصحف يف تطبيق تدابري أمن املعلومات.
التعرف على إجراءات وأدوات أمن املعلومات اليت يتخذها العاملون يف الصحف.
ال تعرف على أفضل األساليب املتخذة عامليا فيما يتعلق بتدابري أمن املعلومات للصحفيني.
تقدمي املقرتحات والتوص اايات للقائمني على الص ااحف والعاملني هبا ،فيما يتعلق بتطبيق أمن املعلومات حلماية املادة اإلعالمية
من االخرتاقات.
املسامهة يف إثراء اإلنتاج الفكري يف اململكة العربية السعودية يف ال أمن املعلومات للصحفيني.

خامسا :منهج الدراسة
يوظف هذا البحث املنهج الوصاافي الذي يهتم ابلعالقات اإلنسااانية واالجتماعية ومالحظاهتا بشااكل عام ،وابعتباره أيضااً
املنهج املالئم لقياس فعالية تطبيق تدابري أمن املعلومات من قبل الص ا ااحفيني ،والتعرف على ردود أفعاهلم ،وتعتمد على املنهج
املسحي وميكن إجياز مكوًنت منهج هذا البحث فيما يلي:
استبانة البحث من ثالثة أجزاء هي:
أ -اجلزء األول ويشا ا ااتمل على قياس توفر آليات وتدابري آمن املعلومات لدى الصا ا ااحف بشا ا ااكل عام والصا ا ااحفيني على وجه
اسصوص.
ع -اجلزء الثاك ويشتمل على مدى ثقافة ووعي الصحفيني بتدابري أمن املعلومات.
ج -اجلزء الثالث ويش ا ااتمل على قياس مدى انعكاس ثقافة أمن املعلومات لدى الص ا ااحفيني على التطبيق الفعلي لتدابري أمن
املعلومات.

سادسا :الفرق بني الدارسة احلالية والدراسات السابقة
من خالل املس ا ا ا ااح الذي قام به الباحث يف اإلنتاج الفكري للتعرف على الدراس ا ا ا ااات واألحباث اليت تناولت موض ا ا ا ااوع أمن
املعلومات بش ا ااكل عام ولدى الص ا ااحفيني بش ا ااكل خاص ،وقع االختيار على بعض الدراس ا ااات لعالقاهتا ،بطريقة أو أبخرى،
ابلبحث الذي يعمل عليه ،وكوهنا أيضا ،حبسب علم الباحث ،األقرع واألنسب كما يلي:
مت اإلطالع على دراس ا ااة بعنوان (رفع مس ا ااتوى الوعي أبمن املعلومات يف املنظمات الس ا ااعودية من خالل إطار أمن معلومات
فعال) أجرهتا عام ( )2018الباحثة هند القحطاك .ومتثلت مش ا ااكلة الدراس ا ااة يف ض ا ااعف الس ا ااياس ا ااات األمنية يف ال أمن
املعلومات يف املنظمات املعرفية يف اململكة العربية الس ااعودية ،يف حني كان اهلدف األبرز للدراس ااة هو حتديد الس ااياس ااات اليت
س ااتوفر احلماية لنظم املعلومات يف جامعة األمرية نورة ،واليت تتناس ااب مع الثقافة الفريدة للمملكة العربية الس ااعودية ،ولتحقيق
هذا اهلدف ُوضا ا ا ا ا ا ااعت أهداف نوية منها تنفيذ املقابالت واملسا ا ا ا ا ا ااوحات هبدف حتديد ماهية احلالة الراهنة ألمن تكنولوجيا
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املعلومات يف اجلامعة ،ابإلض ا ا ا ا ا ا ااافة إىل التعرف على احلواجز الثقافية والقانونية احملددة أمام أمن تكنولوجيا املعلومات .وقد
اس ااتخدمت الباحثة املنهج الوص اافي ،يف حني اعتمدت املقابلة الش ااخص ااية واالس ااتبيان كأدوات يف لع بياًنت الدراس ااة ،يف
حني كانت أبرز النتائج اليت توصا ا ا ا ا ا االت هلا أن هنالك قضا ا ا ا ا ا ااااي هلا عالقة ابملوروث الثقايف تؤثر على مسا ا ا ا ا ا ااتوى الوعي أبمن
املعلومات ،وجتعل أنظمة املعلومات يف منظمات املعرفة املكثفة يف اململكة العربية السااعودية ضااعيفة وضااحية للتهديدات ،كما
أظهرت الدراس ا ا ا ا ا ا ااة نتيجة مهمة حتتاج ملزيد من الرتكيز هبدف معاجلتها وهي أن نتائج املسا ا ا ا ا ا ااوحات واملقابالت اليت أجريت
واملتعلقة بنظام أمن املعلومات واستخداماته ،أظهرت أن معظم العاملني يف املؤسسات واجلامعات يف اململكة العربية السعودية
متاما أمهية أمن املعلومات.
ال يشاركون يف تطوير أي سياسة ألمن املعلومات ،وابلتايل فهم ال يدركون ً

يف حني خرجت الدراسااة بعدد من التوصاايات منها أمهية وضااع املنظمات سااياسااات واضااحة فيما يتعلق بتعامل املعاملني مع

البياًنت احلساسة وف ًقا لتصنيف البياًنت ،كما يُفضل أن يُدرع العاملني على كيفية احلذر يف التعامل مع الرسائل اإللكرتونية

املريبااة اليت يتلقوهنااا عرب التطبيقااات كااالربيااد اإللكرتوك أو التطبيقااات االجتماااعيااة كتطبيق ( )WhatsAppوغريهااا ،مع
تشجيع العاملني على اإلبالغ السريع عن أية حوادث إلكرتونية متعلقة أبمن املعلومات (.)4
وحبسا ااب راية الباحث ف ن هذه الدراسا ااة مهمة للبحث الذي قام عليه من جانبني ،األول أن الدراسا ااة رغم أهنا يف جامعة
بريطانية إال أن تمع الدارس ا ا ا ااة كان يف اململكة العربية الس ا ا ا ااعودية ،وهو ما دعم دراس ا ا ا ااة أمن املعلومات للص ا ا ا ااحفيني اليت مت
أجراءها ض ا اامن عينة من الص ا ااحفيني الس ا ااعوديني ،واجلانب الثاك أن الدراس ا ااة تعمقت يف حتليل أوض ا اااع أمن املعلومات لدى
املنظمات يف اململكة العربية السااعودية ،وهو ما تصاار الكثري من اسطوات لدى القائمني على أمن املعلومات للصااحفيني يف
اململكة العربية السعودية.
وعن أمن املعلومات بشا ااكل خاص كان هنالك دراسا ااة بعنوان (تعزيز أمن املعلومات يف املنظمات داخل قطر) اجرهتا يف عام
نظرا السااتخدام
يف ( )2018عائشااة احلمر ،وحتددت مشااكلة الدراسااة يف التهديدات العاملية الناشاائة على اإلنرتنت يف قطر ً

قطر املتزايد لإلنرتنت واالتص ا ا ا ا ا ا ااال ابلبيئة العاملية .وجاء من أبرز أهداف الدراس ا ا ا ا ا ا ااة حتسا ا ا ا ا ا ااني عمليات أمن املعلومات لدى
املؤسسات القطرية من خالل تطوير إطار شامل إلدارة أمن املعلومات قابل للتطبيق ،مع مراعاة ثقافة قطر وبيئتها ،ابإلضافة
إىل تعزيز الوعي والثقافة املعلوماتية.

واس ااتخدمت الباحثة املنهج الوص اافي يف هذه الدراس ااة كما قامت بتجميع بياًنت الدراس ااة عن طريق املقابالت واالس ااتبيان،
وتوص ا ا االت الدراس ا ا ااة إىل نتائج من أمهها عدم كفاية الوعي األمين ابملعلومات يف املنظمات يف قطر ،ابإلض ا ا ااافة إىل عدم توفر
موظفني متخصصني يف أمن املعلومات ،وانعدام الثقافة األمنية.
يف حني كانت أبرز التوصا اايات املطالبة بتجنب تطبيق الض ا اوابط اإللزامية ألمن املعلومات نسا ااتوى واحد على كافة املنظمات
دون مراعاة حلجمها وقيمة أص ا ا ا اوهلا املعلوماتية ،كما أنه من اإلجيا السا ا ا ااماح نزيد من املرونة يف اختيار عناصا ا ا اار التحكم يف
تدابري أمن املعلومات (.)2
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وقد وقع االختيار على هذه الدارسا ا ااة كوهنا حتوي على موعة من االس ا ا ارتاتيجيات اهلامة لتطبيق تدابري أمن املعلومات يف
املنظمات ،اليت أضافت للدراسة اليت قام عليها الباحث ،يضاف إىل ذلك أن الدراسة مت اجراءها يف قطر وهي بيئة ال ختتلف
كثرياُ عن البيئة يف اململكة العربية السعودية ،وهذا يعين أنه ميكن االستفادة من اإلجيابيات والسلبيات اليت تطرقت هلا الدراسة

السيما وأهنا أجريت حديثاً.
يف املقابل كان هنالك دراسة بعنوان (أمن احلاسب اآليل على مستوى األفراد واملنظمات يف الصحافة) أجرهتا عام ()2017
سوزان مكروجرا ،وتكمن مشكلة الدراسة يف أمن احلاسب اآليل وخماطر اسصوصية يف هتديد الصحافة احلرة واملستقلة.
ومن أبرز أهداف الدراسة تقدمي نظرة قبة لبعض القيود العملية والثقافية اليت ميكن أن حتد من أمن احلاسب اآليل وممارسات
اسصااوصااية تمع الصااحافة ،كما تسااعى الدراسااة القرتاح مسااارات للبحث والتطوير يف املسااتقبل ميكنها سااد هذه الفجوات
من خالل أدوات وممارسات جديدة.

وقد اسااتخدمت الباحثة املنهج الوصاافي كما قامت بتجميع بياًنت الدراسااة عن طريق االسااتبيان واملقابالت الشااخصااية ،يف
حني كان من بني أبرز النتائج أن املنظمات الصحفية والصحفيني األفراد يتشاركون يف بعض الدوافع حنو أمن احلاسب اآليل،
الس اايما فيما يتعلق حبماية املص ااادر من عمليات االخرتاق اإللكرتوك ،كما وجدت الدراس ااة أن هنالك خماوف أمنية مش اارتكة
وأخرى خمتلفة بني القائمني على املؤس ا ا ا اسا ا ا ااات الصا ا ا ااحفية من جانب والصا ا ا ااحفيني من جانب آخر .كما رأت الدراسا ا ا ااة أن
القائمون على املؤسا اس ااات الص ااحفية يض ااعون املهام املتعلقة ابألمان واسص ااوص ااية آخر اهتماماهتم .أما ما يتعلق ابلتوص اايات
فقدت أبرزت الدراس ا ااة أمهية تدريس أمن املعلومات واسص ا ااوص ا ااية بش ا ااكل منهجي لففراد للحفاا على ص ا ااحافة حرة بكافة
منافعها االجتماعية (.)9
وما ُمييز هذه الدراسا ااة أهنا تتحدث عن أمن احلاسا ااب اآليل وخماطر اسصا ااوصا ااية للصا ااحفيني ،وعندما نذكر أمن احلاسا ااب

اآليل ف ن ذلك يتضاامن أمن املعلومات كون عالقة الصااحفي مع احلاسااب اآليل هي عالقة قائمة على لع وحف معلومات
بشااكل رئيسااي ،ولذلك من املمكن االسااتفادة يف التدابري األمنية اليت سااتطرحها هذه الدراسااة يف دعم البحث الذي قام عليه
الباحث.
ومثة دراس ا ااة أخرى بعنوان (التعرف على تض ا ااارع املص ا اااف بني تبادل املعرفة وممارس ا ااات أمن املعلومات :دراس ا ااة حالة جتريبية)
أجرهتا عام ( )2017غوسيا أمحد ،ومتثلت مشكلة الدراسة ابلفجوة مابني املطالبني بتقاسم املعرفة من جهة ،واملؤيدين ألمن
املعلومات من جهة أخرى مما شااكل ص اراع بني املمارسااني .وجاء من أبرز أهداف الدراسااة التحقق من العالقة بني ممارسااات
تقاسم املعرفة وأمن املعلومات ،ابإلضافة إىل حتديد طرق اسرتاتيجية تنظيمية هتدف ملوازنة العالقة بني تبادل املعرفة وممارسات
أمن املعلومات.
وقد اس ا ا ااتخدمت الباحثة منهج دراس ا ا ااة احلالة يف هذه الدراس ا ا ااة كما قامت بتجميع بياًنت الدراس ا ا ااة عن طريق االس ا ا ااتبيان
واملقابلة الشا ااخصا ااية .وكان من أبرز نتائج الدراسا ااة الدور الكبري الذي يؤديه الوعي والوضا ااوح حول متطلبات مشا اااركة املعرفة
وأمن املعلومات ،كما أظهرت النتائج أتكيد املبحوثني أن قلة الوعي والوض ا ا ا ااوح بش ا ا ا ااأن تقاس ا ا ا اام املعرفة واملتطلبات األمنية قد
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أعاق تقاساام املعرفة .يف حني جاءت أبرز التوصاايات مركزة على امهية جتنب املبالغة يف تدابري أمن املعلومات للدرجة اليت تؤثر
على تقاساام املعرفة ،وعلى عكس ذلك يُفضاال تعزيز ثقافة الشاافافية وتقاساام املعرفة وذلك من خالل تغيري املمارسااات الذهنية

أوالً يف تقبل مشاااركة املعرفة بني األفراد ،ابسااتثناء احلاالت اليت حتتاج إىل محاية بعض املعارف وتوفري تدابري أمن املعلومات هلا

(.)10

و متت االس ااتفادة من التوص اايات اليت طرحتها هذه الدراس ااة فيما يتعلق إبجياد آلية تس اامح نش اااركة املعرفة واملعلومات ،مع
ضوابط أمن املعلومات يف ذات الوقت ،وهو ما ساهم يف دعم البحث الذي قام عليه الباحث.
ويف دراسااة أخرى بعنوان(أتمني اتصااال الصااحافيني ومصااادرهم كأحد أشااكال أمن املعلومات الرقمية يف ساالوفينيا :اإلعالم يف
عهد االتصااال والتكنولوجيا) .أجراها عام ( )2015ماركو ميلوساافيت  ،متثلت مشااكلة الدراسااة يف طريقة تكيحف الصااحفيني
يف سلوفينيا مع املراقبة الغري نظامية اليت تستهدفهم ومدى ادراكهم هلا .وكانت أبرز أهداف الدراسة التعرف على كيفية محاية

وسااائل اإلعالم الساالوفينية خصااوصااية اتصاااالت الص احفيني ،ابإلضااافة إىل الوقوف على نوع السااياسااات التحريرية و قواعد
االتصا ا ااال اليت يتبعها الصا ا ااحفيون عند التعامل مع املصا ا ااادر الس ا ا ارية ،ومن أهداف الدراسا ا ااة أيضا ا ااا املسا ا اااعدة يف محاية هوية
الصحفيني أثناء اتصاهلم الرقمي.
وقد اسا ا ا ااتخدم الباحث املنهج الوصا ا ا اافي يف الدراسا ا ا ااة ،كما قام بتجميع بياًنت الدراسا ا ا ااة عن طريق املقابالت الشا ا ا ااخصا ا ا ااية
واالس ا ااتبيان ،كما توص ا االت الدراس ا ااة إىل عدد من النتائج أبرزها أن املقابالت اليت أُجريت أظهرت أنه أل يوجد أي مؤسا ا اس ا ااة
إعالمية تعتمد سااياسااة أمنية أو تنفذ أي تدابري اددة لتحسااني محاية الصااحافيني ومصااادرهم من املراقبة اإللكرتونية ،والغريب
أن هذه املؤسسات أل تبدي نية حىت يف اعتماد مثل هذه السياسات يف املستقبل القريب ،كما أظهرت النتائج أن واحد فقط
من املبحوثني أشار إىل انه يستخدم أدوات احلماية والتشفري.
يف حني كانت أبرز توصيات الدراسة أمهية إجياد آلية لالتصال اإللكرتوك ومحاية املصادر الصحفية ك حدى اآلليات الرئيسية
إلنش ا اااء الش ا اابكة اإلخبارية وش ا اابكة املص ا ااادر ،مع توفري احلماية املنهجية لالتص ا اااالت الص ا ااحفية مع املص ا ااادر ،مع االهتمام
ابلتدابري األمنية على مستوى األفراد (.)6
وأتيت هذه الدراسا ااة مقاربة نوعاً ما للبحث الذي قام عليه الباحث خصا ااوص ا ااً فيما يتعلق بتوفري تدابري للحماية من الرقابة

اإللكرتونية اليت قد يتعرض هلا الصحفيني من املخرتقني.

على اجلانب اآلخر كان هنالك دراسة أخرى بعنوان (حتقيق ممارسات أمن احلاسب اآليل واحتياجات الصحفيني) أجرهتا عام
( )2015سا ا ا ااوزان إي .ماكغريغور ،وكانت مشا ا ا ااكلة الدراسا ا ا ااة تنحصا ا ا اار يف الضا ا ا ااعف األمين يف التقنيات اليت يسا ا ا ااتخدمها
الصا ا ااحفيني اليت أدت إىل جعل مصا ا ااادرهم عرضا ا ااة سطر حتديد اهلوية واملالحقة القضا ا ااائية مما يهدد اجلهود املبذولة يف إعداد
التقارير االستقصائية.
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وكان من أبرز أهداف الدراسا ا ااة سا ا ااعيها لتوفري راية هتدف حلماية الصا ا ااحفيني ،ابإلضا ا ااافة إىل التعرف على ممارسا ا ااات األمان
العامة واحلاس ااوع لدى  15ص ااحفي يف الوالايت املتحدة وفرنس ااا عرب املقابالت املتعمقة ،كما هدفت الدراس ااة إىل س ااد ثغرة
قلة الدراسات يف تقنية وأمن املعلومات للصحفيني.
وقد اس ا ااتخدمت الباحثة املنهج الوص ا اافي يف الدراس ا ااة ،كما قامت بتجميع بياًنت الدراس ا ااة عن طريق االس ا ااتبيان واملقابالت
الشاخصاية .يف حني كان من بني أبرز النتائج اليت توصالت هلا الدراساة أن األدوات األمنية احلالية اليت يساتخدمها الصاحفيني
حلماية معلوماهتم غري كافية ،وأهنم يف حاجة إىل تطوير أدوات أمن املعلومات .وفيما يتعلق ابلتوصا ا ا ا ا ا اايات فكان من ابرزها
توصا ا ا ااية حتث العاملني واملختصا ا ا ااني يف أمن احلاسا ا ا ااب اآليل يف املنظمات على مراعاة محاية البياًنت من خالل تطوير حلول
فعالة وقابلة لالس ا ا ااتخدام حلماية االتص ا ا اااالت بش ا ا ااكل عام .كما أوص ا ا اات الدراس ا ا ااة بوجوع تدريب الص ا ا ااحفيني على محاية
املعلومات لدى مصادرهم ،ألن أي اخرتاق للمصادر يعين أهنم معرضون أيضاً لتلك االخرتاقات بسبب االتصاالت املشرتكة
بينهما (.)9

وتتميز هذه الدراسااة أبهنا تساالط الضااوء على اجلوانب التقنية املتعلقة أبمن املعلومات اساصااة ابلصااحفيني ،خصااوص ااً وأهنا

ذكرت أن هناغ ش ا ا ا ااح يف مثل هذه الدراس ا ا ا ااات ،وهو ما يعين أن هذه الدراس ا ا ا ااة غطت جانب مهم من البحث الذي أجراه
الباحث.
ويف دراس ا ا ا ا ااة أخرى بعنوان (دور القطاع اساص واحلكومي يف مراقبة تنقل املعلومات الص ا ا ا ا ااحفية) أجراها يف ( )2015مارتن
شاايلتون ،احنصاارت مشااكلة الدراسااة يف العالقة بني املراقبات اليت جتريها الشااركات واحلكومات على الصااحفيني وأتثريها على
عمل الصحافة يف الوالايت املتحدة وحول العاأل.
ومن أبرز أهداف الدراس ااة التعرف على حالة الوعي أبمن املعلومات لدى الص ااحفيني من خالل املقابلة معهم ،ابإلض ااافة إىل
معرفة مستوى تطبيقهم لتدابري أمن املعلومات على نشاطهم اإللكرتوك.
وقد اسا ا ا ااتخدم الباحث املنهج الوصا ا ا اافي يف هذه الدراسا ا ا ااة كما قام بتجميع بياًنت الدراسا ا ا ااة عن طريق املالحظة واملقابالت
الشخصية .وتوصلت الدراسة إىل موعة من النتائج منها أن الصحفيني االستقصائيني ال يستخدمون تقنيات متويه البياًنت
والتشا ا اافري للمسا ا اااعدة يف إدارة محاية املصا ا اادر برغم أن أدلة األمان توصا ا ااي بذلك ،كما أظهرت النتائج وجود تناقضا ا ااات بني
الصحفيني الذين مت استجواهبم يف املقابالت حول استخدام أساليب أمن املعلومات املوصى هبا يف سياق املراقبة اإللكرتونية.
كما أظهرت النتائج أن أدوات أمن املعلومات برغم دورها يف احلماية إال أهنا يف نفس الوقت متنع فرص التواص اال الس االس مع
اآلخرين.
ومن أبرز توصا اايات الدراسا ااة توفري بنية حتتية إدارية وتقنية من املسا ااتوى األعلى يف املنظمة إىل املسا ااتوى األقل ،يقودها تقنيون
ماهرون ميكن من خالهلم محاية العمالء من تسا ا ا اارع البياًنت الشا ا ا ااخصا ا ا ااية .كما أوصا ا ا اات الدراسا ا ا ااة على توفري آليات ألمن
املعلومات وتقنيات أمنية فعالة يف محاية املعلومات ولكنها يف نفس الوقت مرنة وتس اامح يف التواص اال مع األفراد اآلخرين دون
موانع أمنية (.)11
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وتعرض هذه الدراساة للة من اآلليات اليت حتمي تنقل املعلومات الصاحفية بعيدا عن الرقابة اليت تفرضاها بعض املنظمات
املنافسة ،وهو ما وفر أمام الباحث خيارات أكرب يف انتقاء بعض اآلليات املطروحة.
ويف دراس ا ا ا ااة مماثلة بعنوان (أبعاد ثقافة أمن املعلومات يف املؤسا ا ا ا اس ا ا ا ااات الص ا ا ا ااحية يف اململكة العربية الس ا ا ا ااعودية) أجراها عام
( ) 2015صاااف العمران ،حتددت مشااكلة الدراسااة يف حاجة مقدمو الرعاية الصااحية إىل ضاامان أمن املعلومات والتفاصاايل
الطبية الشا ااخصا ااية اساص ابملرضا ااى يف اململكة العربية السا ااعودية .وكان من بني األهداف دراسا ااة وحتليل أتثري األبعاد الثقافية
على أمن نظم إدارة املعلومات يف اسدمات الص ا ا ا ااحية يف اململكة العربية الس ا ا ا ااعودية .كما هدفت الدراس ا ا ا ااة إىل لع البياًنت
الكمية والنوعية لتقييم منوذج ثقافة أمن املعلومات ،ابإلضافة إىل تطوير منوذج لثقافة أمن املعلومات يدعم اسدمات الصحية.
وقد اس ا ا ااتخدم الباحث املنهج املختلط يف هذه الدراس ا ا ااة كما قام بتجميع بياًنت الدراس ا ا ااة عن طريق االس ا ا ااتبيان واملقابالت
الشخصية ،يف حني توصلت الدراسة إىل للة من النتائج من أبرزها أن خدمات الرعاية الصحية يف اململكة العربية السعودية
تس ا ااعى حلماية معلومات الس ا ااجالت الطبية للمرض ا ااى .كما أظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من البحوث حول محاية أمن
املعلومات يف اململكة العربية السعودية هتمل دور ثقافة أمن املعلومات يف املستشفيات.
كما أوصاات الدراسااة بعدد من االقرتاحات أمهها حث الساالطة الصااحية يف اململكة العربية السااعودية على االهتمام ابلعنصاار
البشا ااري من املسا ااتفيدين اسارجيني والعاملني يف املسا ااتشا اافيات كجزء من اس ا ارتاتيجيتها حلماية معلومات املسا ااتشا اافيات.كما
ش ااددت الدراس ااة على أمهية تطوير الربامج التعليمية لثقافة أمن معلومات لدى املوظفني لتعزيز وحتس ااني املعرفة ،ويتم ذلك من
قبل مدربني ذوي مهارة عالية وكفاءة لتقدمي التدريب املناسب لقدرات املتدربني (.)12
وتعد هذه الدراسا ا ا ا ا ا ااة داعمة للبحث الذي قام عليه الباحث إذ أهنا لفتت االنتباه لنقطة جديرة ابالهتمام تتمثل ابلتعرف
على ثقافة أمن املعلومات لدى املنظمات الصااحية يف اململكة ،إذ متت االسااتفادة من توصااياهتا يف نشاار ثقافة أمن املعلومات
يف املنظمة اليت يعمل عليها الباحث.
ويف دراس ا ااة أخرى بعنوان (ختص ا اايص توعية وتعليم أمن املعلومات) أجراها يف ( )2014طالب ش ا ااهيلي ،احنص ا اارت مش ا ااكلة
الدراساة يف نقص الوعي أبمن املعلومات لدى أفراد ا تمع ،وجاء من أبرز أهداف الدراساة التعرف على مساتوى الوعي أبمن
املعلومااات من خالل عاادد من اسطوات منهااا فهم الكيفيااة اليت يتعلم هبااا األفراد عن أمن املعلومااات والتعليم ،واقرتاح إطااار
جديد للتعلم املتخصص يف ال التعليم األمين.
وقد اسااتخدم الباحث املنهج الوصاافي يف هذه الدراسااة ،كما قام بتجميع بياًنت الدراسااة عن طريق االسااتبيان ،كما توصاالت
الاادراسا ا ا ا ا ا ا ااة إىل موعااة من النتااائج منهااا أن املنظمااات تقوم هود كبرية يف نشا ا ا ا ا ا اار الوعي األمين ،كمااا أظهرت النتااائج أن
املستخدمني استفادوا من بعض التدريبات اليت ميارسوهنا سواء يف أماكن العمل أو يف املنزل ،ابإلضافة إىل وجود عالقة إجيابية
بني التعلم يف مكان العمل واملمارسة يف املنزل.
يف املقابل أبرزت الدراس ا ا اة عدد من التوصا ا اايات منها احلث على إضا ا ااافة املزيد من الوظائف املتعلقة أبمن املعلومات لضا ا اامان
محاية املعلومات والتأكد من عدم وجود اخرتاقات لفنشطة اإللكرتونية للعاملني.
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كما أوص ا اات الدراس ا ااة إبجياد هنج ش ا ااامل حلل مش ا ااكلة الوعي أبمن املعلومات ميكن تطبيقه يف كل من بيئة العمل ويف احلياة
العامة لففراد ،هبدف متكني األفراد من تطوير خطة تعلم ذاتية ،وقياس مدى تقدمهم من خالل جتربة التعلم (.)13
ويُالح أن الدراسااة تسااعى جلعل أمن املعلومات ثقافة شااخصااية لدى األفراد يف ا تمع ،وإذا كان اهتمام الدراسااة أبفراد
ا تمع بش ا ااكل عام ،ف ن الص ا ااحفيني يف حاجة أكرب هلذه الثقافة كوهنم معرض ا ااني سطر االخرتاق أكثر من غريهم ملا ميتلكون
من معلومات ،وهو ما سعى له الباحث من خالل حبثه.
وجاءت الدراسة األخرية بعنوان (دراسة اجتاهات املوظفني حنو سياسات أمن املعلومات التنظيمية يف اململكة املتحدة وسلطنة
عمان) وأجرهتا يف عام ( )2009مرمي العوض ااي .واحنص اارت مش ااكلة الدراس ااة يف عدم فهم املوظفون آللية تس اااعد على جعل
ًنجحا يف املنظمات ،وكان من أبرز أهداف الدراسة ااولة إبراز النهج واالسرتاتيجيات الفعالة اليت قد تساعد
أمن املعلومات ً

املؤس ا اس ا ااات على حتقيق أمن املعلومات اجليد من خالل النظر يف عوامل النجاح للتنفيذ ،ابإلض ا ااافة إىل كش ا ااف عن أس ا ااباع
عدم امتثال املوظفني لسياسة أمن املنظمة وأثر ذلك.
وقد اسااتخدمت الباحثة املنهج الوصاافي يف هذه الدراسااة كما قامت بتجميع بياًنت الدراسااة عن طريق املقابالت الشااخصااية
واملالحظة كما توصلت الدراسة إىل نتائج من ابرزها أنه كلما زادت آليات أمن املعلومات يف املنظمة زادت فعاليتها .وأوصت

الدراسااة بعدد من االقرتاحات منها امهية مراجعة سااياسااات أمن املعلومات كل سااتة أشااهر كوهنا عرضااة للتغيري ،ابإلضااافة إىل
أمهية مراجعة السا ا ا ا ااياسا ا ا ا ااات األمنية أيضا ا ا ا ااا يف حالة احلوادث اإللكرتونية املتعقلة ابملعلومات ،كما ترى الدراسا ا ا ا ااة أمهية إبالغ
املوظفني يف حال متت أي إجراءات جديدة على األنظمة االلكرتونية أو وس ا ااائل أمن املعلومات ،أو حص ا ااول هتديدات أمنية
على بياًنت املنظمة(.)14
ويُالح أن أبرز ما مييز الدراسااة ابإلضااافة إىل تطرقها بصااورة مباشاارة إىل اجتاهات العاملني جتاه أمن املعلومات ،أهنا تقوم
بعملية ش اابه مقارنة علمية بني اجتاهات املوظفني يف س االطنة عمان جتاه أمن املعلومات ،واجتاهات املوظفني يف بريطانيا .وهذا
بال شااك قد يعطي صااورة جيدة عن املقارنة بني دول العاأل األول والدول العربية ممثلة يف ساالطنة عمان ،وساااهم ذلك يف دعم
البحث الذي قام عليه البحث من خالل معرفة نقاا الضا ا ا ا ا ا ااعف لدى العاملون يف الدول العربية يف تطبيق أمن املعلومات
مقارنة بنظرائهم يف الدول الغربية ،وابلتايل االستفادة من هذه املعلومات يف تقدمي التوصيات الالزمة هبذا الشأن.

سابعا :خطة مقرتحة ألمن املعلومات للصحفيني
التجسا ا ا ا ااس على (معلومات) الصا ا ا ا ااحفيني أل يكن يوما أسا ا ا ا ااهل مما هو عليه يف العاأل الرقمي احلايل ،فمع نقرة على "فأرة"
احلاسا ا ا ا ااوع ميكن ملتابعي التكنولوجيا اعرتاض ااد ت اهلاتف ،ورسا ا ا ا ااائل الربيد اإللكرتوك ،والرسا ا ا ا ااائل النصا ا ا ا ااية وبث القمر
الصااناعي للصااحفيني .ويتم ذلك نجرد اإلصااابة برب يات خبيثة ،ف ن احلاسااب اآليل ينقل النقرات على لوحة املفاتيح وكلمة
السر ملن يتحكم هبا .يف أيدي ارتفني ف ن هذا اجلهاز يصبح أداة جتسس.
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اهلجمات قد أتيت من لاعات إجرامية أو موعات إرهابية تراقب النشا اااطات اإلعالمية .ولكل الصا ااحفيني حول العاأل ف ن
خطة محاية رقمية هي خط الدفاع األول (.)15
أمن املعلومات
تعين عبارة أمن املعلومات محاية البياًنت  ،ابتداءً من مالحظات البحث إىل التفاص ا ا اايل الس ا ا ارية اساص ا ا ااة ابألش ا ا ااخاص ذوي
الصلة ،ومن التفاصيل األولية للنشاا اليومي إىل امللفات الصوتية والصور .وهو يعين محاية البياًنت وكذلك محاية خصوصية

التواصل بني الصحفيني أو مصادر معلوماهتم.
إن حجم وتعقيد اهلجمات على البياًنت الرقمية للصا ا ا ا ا ا ااحفيني آخذة يف التزايد نعدل يدق نواقيس اسطر .ففي الصا ا ا ا ا ا ااني،
اكتشف املراسلون األجانب أن كمبيوتراهتم الشخصية قد ُزرعت فيها برامج مراقبة مت إخفااها على شكل مرفقات يف رسائل
بريد إلكرتوك مفربكة بعناية.

التضحية ابلتعامل اإللكرتوك
هناغ اشا ااياء اسا ااتخدامها ليس صا ااعبا ،والكثري منها فطري وفق ما يقول سا ااتيف دوي الذي يدير ورشا ااة عمل حول حرفة
التجسااس يف مؤمتر املراساالني اإلسااتقصااائيني واحملررين" :حف مصااادرغ اساصااة" .وقال إن فضاايحة جتسااس إدوارد ساانودن يف
يونيو/حزيران  2013هي دعوة لإلستيقاا.
يقول دوي الذي يعمل يف جامعة أريزوًن ":عندما بدأت ااد ت السالمة الرقمية يف ايرلندا عام  2007حضر فقط 10
اشخاص .ويضيف أنه بعد أسبوعني من ظهور قصة سنودن ،حضر جلسة حرفة التجسس اساصة به حنو  80شخصا،
وازدحم الناسة حلضور تلك احملاضرة.
وينصح دوي الصحفيني أبهنم إذا كانوا يشعرون خبطورة اخرتاقات إلكرتونية وعدم توفر أمن للمعلومات ،ف ن عليهم التضحية
ابلتعامل اإللكرتوك واحلرص على مقابلة املصادرة والتواصل معهم بشكل مباشر (.)16

ممارسة أمن املعلومات
الص ااحفيني النش ااطني والذين ميتلكون معلومات كبرية ،يف حاجة ملمارس ااة أمن املعلومات من خالل اس ااتخدام اسا ارتاتيجيات
دائمة نا يتناس ا ااب مع النش ا اااا العملي اليومي .وحيتاج الص ا ااحفي إىل اس ا ااتخدام أس ا اااليب أكثر للمعلومات عند التعامل مع
املوضوعات احلساسة ومع املصادر الضعيفة.
وأتيت اسطوة األوىل ملمارس ا ااة أمان املعلومات بص ا ااورة جيدة هي أن يكون الص ا ااحفي على بينة من هتديد االخرتاقات اليت قد
يتعرض هلااا .والثاااك هو أن يكون على بينااة من الثغرات األمنيااة يف الرب يااات اليت يسا ا ا ا ا ا ااتخاادمهااا يف األجهزة اإللكرتونيااة اليت
يستخدمها .و فهم كيف وملاذا حيدث الوصول غري املصرح به هو اسطوة األوىل يف تعلم كيفية محاية نفسك منه (.)17
االنرتنت
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ينقل اإلنرتنت البياًنت ملس ااافات طويلة عن طريق مترير املعلومات عرب كثري من الكمبيوترات الوس اايطة بطريقة أش اابه ما تكون
بفريق مترير الدالء الذي يقوم إبمرار ماء اإلطفاء من إحدى هناييت اسط إىل األخرى .يف كثري من األحيان ،تنتقل البياًنت
ابجتاهني عرب هذه السلسلة بشكل ميكن اعرتاضه من قبل مالكي اجلهاز الذي متر البياًنت عربه.
وتش اامل البياًنت املعرض ااة للرقابة رس ااائل الربيد اإللكرتوك (اإلمييل) والرس ااائل الفورية واملواقع اليت تزورها على الش اابكة أو اليت
تقوم إبدخال بياًنت فيها (.)17

محاية نظم املعلومات
لن تكون أس اااليب األمان أو التش اافري فعالة إال إذا كان كل مس ااتوى من النظام آمنًا .ميكن للص ااحفيني إرس ااال رس ااائل الربيد
اإللكرتوك اساصااة هبم مع تشاافري غري قابل للكساار  ،أو اسااتخدام أقوى كلمات املرور املتصااورة  ،ولكن إذا مت اخرتاق النظام

اساص هبم  ،قد تكون جهودهم غري دية  ،حيث ميكن فك التشفري والتحايل عليه دون احلاجة إىل كسره.
جيب على الص ا ااحفي أن يفكر يف محاية نظام املعلومات اساص ا ااة به ك نش ا اااء مب للبطاقات حىت يعمل  ،جيب أن يبين أمان
النظام من األسفل إىل األعلى.
للتأكد من أن اسدمات اليت يس ااتخدمها الص ااحفيني حتمي اتص اااالهتم من الوس ااطاء اآلخرين ،جيب عليهم التحقق من عنوان
املوقع املوجود يف أعلى املتصفح.
إذا كان العنوان الذي يس ا ااتخدمونه يبدأ ابلرمز " "https://وليس " "http://فهذا يعين أن اتص ا اااالهتم يتم تش ا اافريها جزئياً
على األقل ،وابلتايل يس ا ااتطيعون حتاش ا ااي املراقبة من املتطفلني .وجيب على الص ا ااحفيني مالحظة أن خدمات تويرت وفيس ا اابوغ
وبريد هومتيل التابع لشا ا ا ااركة مايكروسا ا ا ااوفت تقدم هذه امليزة املشا ا ا ااار هلا سا ا ا ااابقاًكميزة أمنية انية ولكن اختيارية ،ورنا حيتاج

الصحفي إىل البحث يف و ئق الشركات املتوفرة على الشبكة ملعرفة كيفية تفعيلها.
أما الرتاسل الفوري  -أي الدردشة ابلوقت احلقيقي ابستخدام برامج مثل إم إس إن ماسنجر و ايهو ماسنجر وإيه آي إم
والدردشة على الفيسبوغ  -فهي عرضة لالعرتاض مثلها مثل الربيد اإللكرتوك .موعة قليلة من برامج الدردشة توفر احلماية
عن طريق التشفري .وقد أظهرت أحباث جلنة محاية الصحفيني أن بلداًنً ك يران والصني متارس عملية اعرتاض الرسائل لفورية

(.)16
نظام التشغيل

إذا كان جهاز الصااحفي آمنًا ضااد املراقبة اآللية ،فمن الضااروري منع إدخال الربامج اليت سااتجعل النظام عرضااة للضااعف مرة
أخرى .حىت إذا كان الصحفي يعمل نستوايت منخفضة املخاطر ،ف ن استخدام الربًنمج املناسب ميكن أن يساعد يف محاية

أمان بياًنتك واتصاالتك من املراقبة اآللية واملراقبة.
أهم الربامج على الكمبيوتر  ،ابإلض ا ا ا ا ااافة إىل الربامج الثابتة هو نظام التش ا ا ا ا ااغيل .هذا هو الربًنمج الذي يتحكم يف الكمبيوتر
أثناء تشااغيله وهو الواجهة اليت تسااتخدم الكمبيوتر من خالهلا .ابختصااار  ،رب نظام التشااغيل الكمبيوتر نا جيب القيام به ،
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وكيفية القيام بذلك .تتض ا ا اامن أنظمة التش ا ا ااغيل الش ا ا ااائعة إص ا ا اادارات ( Windowsمثل  XPو  Vistaو  8و  )10و
( OS Xلنظام  )Macوتوزيعات .Linux
حنن نعلم اآلن أن بعض املتطفلني و اجلهات املعادية غالباً ما ميكنها الوصا ا ا ا ا ا ااول إىل  backdoorsيف أنظمة التشا ا ا ا ا ا ااغيل
الشائعة  ،واليت متكنها من احلصول على وصول سري إىل بياًنت املستخدمني.

التهديدات املرتبطة أبنظمة التشغيل:
الربامج الضارة والفريوسات املراقبة "خلف األبواع" داخل نظام التشغيل  ،ميكن الوصول إليها من قبل املخرتقني.
هناغ قضيتان رئيسيتان مهمتان للحماية من هتديدات أنظمة التشغيل:
استخدام نظام تشغيل مفتوح املصدر (للمخاطرة املتوسطة).
استخدام  ، Tailsوهو نظام فاقد للذاكرة والتشغيل املتخفي (للمخاطرة عالية املخاطر).
لزايدة الثقة أبن نظام التش ا ا ا ااغيل اساص بك ليس لديه مراقبة اتملة خلف األبواع (أي أنه ال ميكن إس ا ا ا اااءة اس ا ا ا ااتخدامه
اًن  ،ويكون رمز
ألغراض املراقبة)  ،جيب أن يكون "مفتوح املصا ا ا اادر" .إن برًنمج "املصا ا ا اادر املفتوح" هو برًنمج يتم توزيعه ً

ومتاحا للجميع .يساامح ذلك للخرباء املسااتقلني بعرض شاافرة املصاادر يف أي
مفتوحا ً
املصاادر  -وهو نساايج نظام التشااغيل ً -

وقاات  ،والتحقق من عااد م وجود أي عيوع أمنيااة يف تركيبااة نظااام التشا ا ا ا ا ا ااغياال .يتوفر تعريف كاااماال من عشا ا ا ا ا ا اار نقاااا على

.)17( www.opensource.org/osd.
حماية البيانات
تسااتطيع الكمبيوترات احملمولة واهلواتف الذكية احلديثة حف كميات هائلة من املعلومات ،إال أن اسااتغالل تلك القدرة حيمل
يف حناايه خماطر جدية؛ ف ذا متت ساارقة احلساااع اآليل أو اهلاتف أو على االقل ختريبها فقد تفقد إىل األبد كميات كبرية من
املعلومات املهمة.
على الرغم من أن هذا اسطر يهدد كل ش ا ا ااخص ميلك كمبيوتراً أو هاتفاً حديثاً ،إال أنه يتوجب على الص ا ا ااحفي أن أيخذ يف
احلسبان احتمالية أن يستهدفه املعتدون هبدف تعطيل عمله أو القيام إبجراء انتقامي .ميكن للمعتدين أن يستولوا على بياًنته

اساصا ا ا ا ا ااة ،أو أن يعمدوا إىل زرع برًنمج خبيث يف كمبيوتره حبيث يصا ا ا ا ا اابحوا قادرين على الدخول من بعيد إىل ملفاته وكافة
اتصاالته.
جيب على الصا ا ااحفي أال يسا ا ااتخدم اجهزة احلاسا ا ااب اآليل العامة يف مقاهي اإلنرتنت أو الفنادق إلجراء ااد ت خاصا ا ااة أو
لفتح الذاكرة اسارجية (يو إس ) ،ويتجنب القيام إبدخال كلمات مرور يف تلك احلاسبات اآللية العامة.
تتساام اهلواتف الذكية بصااعوبة محايتها نظراً لتعقيدها ،لذلك على الص احفيني البحث عن برامج تشاافري خمص اصااة هلذا الغرض.
يوجد لدى ا موعة الناشطة موابيل آكتف ( )Mobile Activeدليالً مفيداً حلماية األجهزة احملمولة.

2475

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net
ISSN 2476-017X

كما جيدر ابلصا ا ا ااحفي جتنب الضا ا ا ااغط على املرفقات أو الروابط املرسا ا ا االة إليه عرب الربيد اإللكرتوك حىت لو كانت آتية من
صديق دون األخذ ابالعتبار احتمالية أن تكون الرسالة مزيفة تزيفاً خاصاً ابستخدام تفاصيل شخصية التقطها ٍ
معتد من هنا

وهناغ على اإلنرتنت .لذلك من املهم احلرص على استخدام برامج مكافحة الفريوسات وحتديثها ابستمرار.

وابلنسا ا ا ا اابة للمعلومات ف ن نسا ا ا ا ااجل امللفات املوجودة على اجلهاز ابنتظام إىل جهاز خادم بعيد فكرة جيدة ،فهي متثل طريقة
أخرى حلماية املعلومات (.)16
حماية البيانات الخارجية
قد ُختزن املعلومات "يف السا ا ااحابة" يف مواقع ما مثل مسا ا ااتندات غوغل أو يف خدمات الربيد اإللكرتوك مثل جي ميل أو

ايهو أو يف خدمات الشبكات االجتماعية املستضافة مثل فيسبوغ.

إال أن إمكانية الوصول إىل البياًنت املخزنة بتقنية السحابة غالباً ما تتم عرب اسداع أبن الدخول يتم ابلطريقة الصحيحة ،فقد
حيص ا ا ا ا اال املهالون على اس ا ا ا ا اام الدخول أو كلمة املرور ،ويقومون ابلتايل ابلتنكر يف للتمكن من الدخول .لذا يتوجب اختيار
كلمات املرور واألسا ا ا ا ا ا اائلة األمنية بعناية ملنع حدوث ذلك .وكلما كانت كلمة املرور أطول كلما كان احتمال مقاومتها أكرب
للطرق اآللية يف كس ا اارها .وهناغ طريقة جيدة يف تكوين عبارة مرور قوية وميكن حفظها غيباً ابس ا ااتخدام حجري نرد عاديني،

وهي موضحة يف املوقع (www.diceware.com .)17
البيانات الوصفية ()metdata

البياًنت الوصفية هي بياًنت حول البياًنت .ميكن أن تتضمن البياًنت الوصفية مؤلف مستند  Microsoft Wordأو
ض ا ا ا اا على بياًنت وصا ا ا اافية
إحداثيات  GPSحيث مت التقاا صا ا ا ااورة .حتتوي ملفات الصا ا ا ااوت والفيديو وملفات  PDFأي ً

وبياًنت خمفية (مثل التعليق أو س ا ا ا ا ااجل التتبع وأماء امللفات وما إىل ذلك) .تطبع معظم طابعات الليزر امللونة نوعها ورقمها

التساالساالي بنقاا صااغرية غري مرئية على كل ساانتيمرت مربع من الورق  -حبيث ميكن تتبع هذه القطع من الورق إذا كان الرقم
التسلسلي للطابعة متصالً أبي شكل من األشكال (على سبيل املثال إذا طلبت الطابعة عرب اإلنرتنت ).

قد حيتوي كل برًنمج ُمسا ا ا ا ا ا ااتخدم على إعدادات بياًنت وصا ا ا ا ا ا اافية اددة  ،لذا جيب إجراء بعض األحباث عرب اإلنرتنت (أو
استشارة خبري) حول أي برًنمج أو ملف ممكن استخدامه ليكون على دراية ابملعلومات اليت يتم ختزينها  ،وكيف ميكن إزالتها

وكيفية القيام هبا مع التأكد من أن هذه املعلومات غري ضارة.
البياًنت الوصفية للربيد اإللكرتوك
البياًنت الوصاافية هي بياًنت حول البياًنت .تشااتمل البياًنت الوصاافية للربيد اإللكرتوك على أماء املرساال واملسااتلم ورسااائل
الربيااد اإللكرتوك وعناااوين  IPومعلومااات نقاال اسااادم والتاااريجل والوقاات واملنطقااة الزمنيااة واملعرف الفريااد للربيااد اإللكرتوك
والرس ا ا ا ااائل اإللكرتونية ذات الص ا ا ا االة ونوع احملتوى والرتميز وس ا ا ا ااجالت تس ا ا ا ااجيل دخول عميل الربيد مع عنوان  IPواألولوية
والفئات  ،وموضوع الربيد اإللكرتوك  ،وحالة الربيد اإللكرتوك  ،وأي طلب إيصال ابلقراءة.
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ال ميكنك محاية البياًنت الوصافية لرساائل الربيد اإللكرتوك بساهولة  ،لذا جيب أن تكون بسايطًا أو ضاعي ًفا يف ساطر املوضاوع
 ،وقد ترغب يف إخفاء موقعك احلقيقي  /عنوان  IPاحلقيقي ابستخدام متصفح تور (.)17

ثامناً :الجانب التطبيقي
يصف هذا اجلزء اإلحصائيات لعينة الدراسة وحتليل بياًنت نتائج اإلستبيان.
إجراءات البحث
 األساليب اإلحصائيةوتتمثل فيما يلي:
 معامل االرتباا بريسونا معامل الثبات ألفا كرونباخ
ا لع البياًنت وتفريغها على احلزمة اإلحصائية spss
ا حتليل النتائج ومناقشتها واستخراج التوصيات
ا أداة البحث:
مت تطوير أداة البحث اليت هدفت بشكل أساسي إىل :
التعرف على الواقع الفعلي النتشار ثقافة أمن املعلومات لدى الصحفيني.
وعليه جاءت األداة مكونة من جزأين:
ا ا ا ا ا ا اجلزء األول بياًنت أولية تتضمن (اجلنس ،الفئة العمرية ،املستوى التعليمي ،عدد سنوات العمل ،مستوى املعرفة ابحلاسب
األيل ،واملركز الوظيفي)
ا ا ا ا ا ا ا ا اجلزء الثاك :يتضاامن ( )15عبارة تقيس مدى انعكاس ثقافة أمن املعلومات على الساالوغ الفعلي للعاملني ابلصااحف يف
تطبيق تدابري أمن املعلومات
وقد حددت االس ااتبانة اس ااتجاابت أفراد تمع البحث على العبارات وفقاً ملقياس ليكرت اسماس ااي على النحو التايل (أوافق
بشدة – أوافق – اايد – غري موافق – غري موافق بشدة) .

وقد مت إعطاء كل عبارة من العبارات السابقة درجات لتتم معاجلتها إحصائياً على النحو اآليت:
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أوافق بش ا اادة ( )5درجات ،أوافق ( )4درجات ،اايد ( )3درجات ،غري موافق ( )2درجتان ،غري موافق بش ا اادة ( )1درجة
واحدة.

-1اذا كانت قيمة املتوسط ما بني (-1اقل من  )1.80درجة تكون درجة املوافقة ضعيفة جدا .
-2اذا كانت قيمة املتوسط ما بني (-1.80اقل من  )2.60تكون درجة املوافقة ضعيفة.
-3اذا كانت قيمة املتوسط ما بني (-2.60اقل من  )3.40تكون درجة املوافقة متوسطة .
ــ تقنين أداة البحث :

-4اذا كانت قيمة املتوسط ما بني (-3.40اقل من  )4.20تكون درجة املوافقة عالية .

ـ صدق أداة البحث (االستبيان).

التالية :
استخدام
االستبانة
( )5-4.20تكون درجة املوافقة عالية جدا.
الطرقبني
املتوسط ما
كانتتم قيمة
من أجل التأكد من صدق-5اذا
الصدق الظاهري:
بعد االنتهاء من إعداد االس ا ا ااتبانة مت مراجعتها يف ص ا ا ااورهتا األولية على أحد العاملني يف ا ال الص ا ا ااحفي وذلك للتأكد من
ارتباا العبارة أبليات أمن املعلومات لدى الص ا ا ا ا ااحفيني ،ودقة ووض ا ا ا ا ااوح العبارة وس ا ا ا ا ااالمتها من الناحية اللغوية ،واقرتاح طرق
لتحسينها وذلك ابحلذف أو التعديل أو اإلضافة مما يرونه مناسباً.
وبذلك تكون األداة قد حققت ما يسمى ابلصدق الظاهري.
صدق االتساق الداخلي :
جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة عن طريق حساع التايل:
ا معامالت االرتباا بني درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية لالستبانة.
ا معامالت ارتباا بريسون بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية لالستبانة.
واجلداول التالية توضح النتائج :
جدول رقم ( : )1معامالت االرتباا بني درجة كل عبارة مع
الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمى له
معامل
م
االرتباط

م

م

معامل
االرتباط
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المحور

1

**0.77

2

**0.59

3

**0.64

4

**0.86

5

**0.65

األول
المحور

1

**0.70

2

**0.68

3

**0.81

4

**0.85

5

**0.91

الثاني
المحور

1

**0.73

2

**0.71

3

**0.76

4

**0.80

5

**0.81

الثالث
**معامل االرتباا دال إحصائياً عند مستوى . 0.01
من اجلدول السابق يتضح ما يلي -:

ابلنس ا ا اابة للمحور االول فقد تراوحت معامالت االرتباا ما بني (  ، )0.86 -0.59اما ابلنس ا ا اابة لعبارات احملور الثاك فقد
تراوحت معامالت االرتباا بني (  ، )0.91 -0.68اما ابلنسبة لعبارات احملور الثالث فقد تراوحت معامالت االرتباا بني
(  ) 0.81 -0.71واتضا ا ا ا ا ا ااح ان ليع معامالت االرتباا بني درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمى اليه
كانت هلا داللة احص ا ا ااائية عند مس ا ا ااتوى داللة احص ا ا ااائية  0.01وتش ا ا ااري هذه املعامالت اىل توافر درجة عالية من ص ا ا اادق
االتساق الداخلي حملاور االستبانة .
جدول رقم ()2
معامالت ارتباا بريسون بني درجة كل اور والدرجة الكلية لالستبانة
المحور

معامل االرتباط

المحور االول

**0.69

المحور الثانى

**0.81

المحور الثالث

**0.73

**معامل االرتباا دال إحصائياً عند مستوى . 0.01
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من اجلدول السابق يتضح ان معامالت االرتباا بني درجة كل اور والدرجة الكلية لالستبانة تراوحت ( )0.81 -0.69
وان قيم معامالت االرتباا مرتفعة وهلا داللة احص ااائية عند مس ااتوى داللة  0.01مما يدل على توافر درجة عالية من ص اادق
االتساق الداخلي حملاور االستبانة .
ثبات أداة البحث (االستبيان):
مت التأكد من ثبات االسااتبانة من خالل حساااع ثبات االتساااق الداخلي لعبارات اجلزء الثاك ابسااتخدام معامل ألفا كرونباخ
 ،كما تبني النتائج دول التايل -:
جدول رقم ()3
معامالت الثبات الفا كرونباخ حملاور االستبانة
المحور

عدد العبارات

معامل الفا كرونباخ

المحور االول

5

0.72

المحور الثانى

5

0.87

المحور الثالث

5

0.90

اجمالى االستبانة

15

0.88

من اجلدول السابق اتضح ان قيم معامالت الثبات ألبعاد احملور االول تراوحت ما بني ( )0.91 -0.72وبلغت قيمة
معامل الثبات الكلى لالستبانة  0.88وهي قيم عالية تشري اىل ان ااور االستبانة تتمتع ابلثبات الالزم لعملية التحليل
االحصائي مما يدل على االستبانة هلا قدر من الثبات جيعلنا نثق يف النتائج املرتتبة على هذا االستبيان .
نتائج الدراسة التحليلية
وصف العينة وفق املتغريات الدميغرافية:
مت حساع التكرارات والنسب املئوية ألفراد تمع البحث وفقاً ألهداف البحث واجلدول التايل يوضح نتائج ذلك -:

جدول رقم ( )4توزيع افراد تمع البحث حسب أهداف البحث
البيانات

العدد

النسبة

أنثى

30

15%

ذكر

170

85%
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المجموع

100%

200

يتضا ااح من اجلدول رقم ( )4أن النسا اابة العظمى يف الصا ااحف يسا اايطر عليها الذكور وهذا جانب مربر نوعا ما ،والسا اايما يف
بداايت الص ااحافة يف اململكة العربية الس ااعودية ،إذ أنه قبل عقد إىل عقدين من الزمن أل يكن هنالك اقبال بنس اابة كبرية ،على
ا ال اإلعالمي بصورة عامة والصحافة على وجه اسصوص ،من قبل اإلًنث .غري أن الوضع تغري نوعاً ما يف العشر سنوات

األخرية ،وابتت املرأة يف السا ا ا ا ا ا ااعودية تتجه لعدد من ا االت غرية املألوفة ابلنسا ا ا ا ا ا اابة هلا يف ا تمع السا ا ا ا ا ا ااعودي ومنها ا ال

الصحفي ،ولذلك ف ن نسبة ( )%15يف الصحف هي نسبة ال أبس هبا ،وهنالك ال لزايدهتا يف مستقبالً حبسب القائمني

على الصحف ملواكبة راية اململكة ( )2030اليت وضعت متكني املرأة أحد أبرز ااورها.
جدول رقم ( )5معدل أعمار الصحفيني املشاركني يف االستبيان
البيانات

العدد

النسبة

من  18الى  24سنة

0

0

من  25الى  34سنة

10

5%

من  35الى  44سنة

180

90%

من  45الى  54سنة

10

5%

اكثر من  55سنة

0

0

المجموع

200

100%

بنظرة س ا اريعة إىل نسا ااب وأعداد أعمار الصا ااحفيني ،مد أن معظم العاملني وبنسا اابة ( )%90هم ما بني األعمار  35إىل
 44سنة ،وهذه نتيجة طبيعية إذا ما علمنا أن نسبة كبرية منهم ممن التحق ابلعمل يف الصحف يف العشر سنوات األخرية ،إذ
حرصت الصحف يف بداية استهدافها للسوق السعودي قبل  10سنوات على استقطاع الصحفيني الشباع يف معدل 25
سنة الذين أصبحوا اآلن ميثلون ،بعد اسربة اليت حتصلوا عليها ،أعمدة الصحف اليت يعلمون هبا.
يف مقابل ذلك مد أن نس اابة الص ااحفيني يف املؤسا اس ااات الص ااحفية الذين تزيد أعمارهم على  45س اانة ،ال تزيد عن ()%5
والسبب يف ذلك يعود إما أن معظم هذه الفئة انتقلوا للعمل يف وسائل إعالم أخرى مستفيدين من سنوات اسربة اليت قضوها
يف ص ااحفهم ،أو أنه مت ترقيتهم إىل درجات إدارية عليا يف املؤسا اس ااات اليت يعلمون هبا بعيدا عن العمل الص ااحفي ،وفئة لثة
تكون قد تركت العمل اإلعالمي يف الصحف والتحقت للعمل يف املراكز اإلعالمية والعالقات العامة يف مؤسسات حكومية،
وهي حالة منتش ا اارة يف ا ال اإلعالمي يف اململكة حبثاً عن الض ا اامان الوظيفي .وابملثل مد أن نس ا اابة األعمار ما بني  18إىل

 24سنة من الصحفيني يف املؤسسات الصحفية هي ( )%5أيضاً ،وقد تكون هذه النسبة مربرة بسبب اهلزة االقتصادية اليت

تعاك منها الصحف رنا كظاهرة عاملية بسبب توفر مواقع التواصل االجتماعي كخيار جيد للمستفيد ،وهو ما مينعها من فتح
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ال التوظيف أمام ذات الفئة العمرية الشااابة ،وأخرياً تنعدم فئيت األعمار من  18إىل  24و أكثر من  55ساانة ،بساابب أن

األوىل تنقص ا ا ااها كثري من اسربة ،واألخرية تص ا ا اابح أقل عطاءً وأكثر تش ا ا اابعاُ من غريها ،ومها فئتان ال تبحث عنهما الص ا ا ااحف

كثرياً.
جدول رقم ( )6مستوى املعرفة ابحلاسب اآليل
البيانات

العدد

النسبة

غير مستخدم

0

0

مبتدئ

0

0

متوسط

170

85%

متقدم

30

15%

المجموع

200

100%

رنا تكون نتائج اجلدول رقم ( ) 3من النتائج املهمة يف هذا البحث لعالقتها الوثيقة نشا ا ا ا ا ا ااكلة البحث اليت تتحدث عن أمن
املعلومات واالخرتاقات اليت قد يتعرض هلا الصحفيني إلكرتونيا .وأييت احلاسب اآليل أحد أهم املخاطر اليت قد يتم من خالله
االخرتاق .الس ا ا ا ا اايما وأن أرقام النتائج تؤكد أن كافة الص ا ا ا ا ااحفيني حتولوا من التعامل الورقي كما كان يف الس ا ا ا ا ااابق إىل التعامل
احلديث مع احلاسااب اآليل يف كافة أعماهلم .وهو ما يزيد من نساابة تعرضااهم سطر االخرتاق إذا أل تتوفر التدابري الكافية ألمن
املعلوم ات اليت تسعى لتوفري احلماية الكافية للمعلومات اليت يتعاملون معها كمهمة رئيسية يف طبيعة العمل الصحفي.
رأي العينة في أليات امن المعلومات
قامت الدراس ا ااة على عدة أس ا اائلة كان من أمهها (ما واقع انتش ا ااار ثقافة أمن املعلومات لدى الص ا ااحفيني؟) وعدة فروض جاء
على رأسا ا ا ا ا ااها (كلما يزداد التطور التكنولوجي تزداد نسا ا ا ا ا اابة التهديدات احملتملة الخرتاق املعلومات) .ولقياس ودراسا ا ا ا ا ااة هذه
األسا ا اائلة والفروض قام الباحث حبسا ا اااع املتوسا ا ااطات احلسا ا ااابية واالحنرافات املعيارية لكل عبارة من عبارات احملاور الثالثة
ترتيب هذه العبارات تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية واجلداول التالية توضح نتائج ذلك :
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جدول رقم ()7
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة حول عبارات احملور األول
االنحراف
المتوسط
العبارة
م
المعياري
الحسابي

ترتيب
العبارة

1

هناك أهمية متزايدة ألمن المعلومات
خصوصا في المجال الصحفي

4.84

0.55

1

2

يدرك الصحفيين أهمية أمن المعلومات
الصحفية

4.18

0.96

5

3

ضعف أمن المعلومات لدى الصحفي
يتعدى خطره إلى الصحيفة أو المؤسسة
التي يعمل بها

4.72

0.45

3

4

هنالك حاالت اختراق تعرض لها بعض
الصحفيين مؤخرا

4.40

0.78

4

5

الصحفيين على علم بتدابير وإجراءات أمن
المعلومات

4.80

0.86

2

4.29

0.64

-

المجموع الكلي للمحور االول

من اجلدول الس ا ا ا ا ااابق يتض ا ا ا ا ااح ان املتوسا ا ا ا ا ااط العام للمحور األول بل ( )4.29ابحنراف معياري بل ( )0.64كما تراوحت
االحنرافات املعيارية ( )0.96 -0.45حيث كانت ليع العبارات احنرافاهتا املعيارية اقل من الواحد الص ا ا ااحيح مما يش ا ا ااري اىل
وجود اتفاق وجتانس بني اراء افراد تمع البحث من الصا ا ااحفيني والصا ا ااحفيات حول هذه العبارات ،كما اتضا ا ااح من خالل
جدول املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ان اعلى استجابة للصحفيني حول عبارات احملور األول كانت ل ااعبارة (هناغ
أمهية متزايدة ألمن املعلومات خص ا ااوص ا ااا يف ا ال الص ا ااحفي) نتوس ا ااط حس ا ااا بل ( ،)4.84بينما جاءت اقل اس ا ااتجابة
للص ااحفيني والص ااحفيات على عبارات احملور األول لص اااف عبارة (يدرغ الص ااحفيني أمهية أمن املعلومات الص ااحفية) نتوس ااط
حسا بل ( )4.18
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ويرى الباحث أن اتفاق أفراد العينة على عبارات احملور األول بشا ا ا ااكل مرتفع يدل بشا ا ا ااكل واضا ا ا ااح على مدى وعي العاملني
اب ال الصحفي ألمهية أمن املعلومات يف ال عملهم للحفاا ابلدرجة األوىل على املعلومات الصحفية.
فالعمل الص ا ا ا ااحفي يتعرض وبش ا ا ا ااكل مس ا ا ا ااتمر النتهاكات وهجمات رقمية من هواة االخرتاق واالعمال التخريبية ،يف ااولة
البتزاز اجلهات اإلعالمية و توجيه بعض الرسااائل الساالبية .هذه اهلجمات تسااتخدم على ساابيل املثال مواقع إنرتنت ونطاقات
ومهية .هذه املواقع قد جتمع بشكل سري بياًنت احلساابت اليت يدخلها الصحفي على املواقع ،وهو يعتقد أبنه يقوم إبدخاهلا
يف املوقع األص ا ا االي أو الرمي ،وهو ما يتفق مع فرض ا ا ااية الدراس ا ا ااة اليت نص ا ا ااها (حجم وتعقيد اهلجمات على البياًنت الرقمية
للصا ا ا ااحفيني آخذة يف التزايد نعدل يدق نواقيس اسطر) .وحيدث هذا االخرتاق دائما عن ابسا ا ا ااتخدام تقنيات االتصا ا ا اااالت
والتكنولوجية الرقمية ابخرتاق حساااابت الصااحفيني على ساابيل املثال واليت يقوم هبا الصااحفي أو الصااحفية بتخزين املعلومات
اليت قام بتجميعها واألخبار اليت س ا ا ا ا ا اايتحدث عنها كمكان أمن وخاص به ،أو قد يتم اخرتاق هاتفه النقال والتنص ا ا ا ا ا اات على
ااد ته أو رسااائله ملعرفة أخر التطورات على الساااحة األمر الذي ميكن هؤالء املخرتقني من تغيري وترية األحداث نا يتناسااب
مع أهوائهم ،وهو ما يتفق متاما مع فرضااية الدراسااة اليت تنص على (التطور الس اريع واخرتاق تقنيات االتصاااالت والتكنولوجيا
الرقمية يؤثر على إجراءات وممارس ا ا ا ا ااات الص ا ا ا ا ااحفيني أثناء إنتاج وتوزيع األخبار ،ويؤدي إىل تعرض االتص ا ا ا ا اااالت اليت جيريها
الصحفي وكذلك مصادره للخطر) .وعليه جيب على الصحفيني العلم الكامل ابلتدابري واإلجراءات اليت جيب اختاذها لضمان
أمن املعلومات وهو ما يتماشاى مع فرضاية الدراساة اليت نصاها (ال توجد آليات مة ومساتمرة ألمن املعلومات ،ولكن هنالك
اجراءات مساعدة حلماية املعلومات و التقليل من خطورة االخرتاقات).
جدول رقم ()8
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة حول عبارات احملور الثاك
المتوسط االنحراف
العبارة
م
الحسابي المعياري
6

ترتيب
العبارة

تدور بيننا نقاشات كصحفيين حول
أمن المعلومات والمخاطر حول
االختراقات المعلوماتية

3.54

1.19

5

7

أهتم كثيرا بوضع برامج الحماية
المتعلقة بأمن المعلومات

3.94

1.32

4

8

عندما أكون في منطقة عامة احذر
قبل استخدام الشبكات العامة ()wifi

4.02

0.79

3

9

أهتم بالتعرف على الجديد فيما يتعلق
بأمن المعلومات سواء من خالل

4.04

0.86

2
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المشاركة في الدورات التدريبية أو
من مصادر المعلومات حول كيفية
حماية المعلومات والمخاطر
المحتملة.
 10نهتم كفريق عمل صحفي بتطبيق
تدابير ومعايير أمن المعلومات في
اجراءات العمل اليومية

4.08

0.90

1

المجموع الكلي للمحور الثاني

4.02

0.81

ـ

من اجلدول السا ااابق يتضا ااح ان املتوسا ااط العام للوالء االسا ااتمراري بل ( )4.02ابحنراف معياري بل ( )0.81كما تراوحت
االحنرافات املعيارية ( )1.32 -0.79حيث كانت بعض العبارات احنرافاهتا املعيارية اكرب من الواحد الص ااحيح مما يش ااري اىل
اختالف يف وجهات نظر الص ااحفيني والص ااحفيات حول هذه العبارات كما اتض ااح من خالل جدول املتوس ااطات احلس ااابية
واالحنرافات املعيارية ان اعلى استجابة ألفراد العينة حول عبارات احملور الثاك كانت لعبارة ( هنتم كفريق عمل صحفي بتطبيق
تدابري ومعايري أمن املعلومات يف اجراءات العمل اليومية) نتوسا ااط حسا ااا بل ( )4.08بينما جاءت اقل اسا ااتجابة لصا اااف
عبارة (تدور بيننا نقاشا ا ا ااات كصا ا ا ااحفيني حول أمن املعلومات واملخاطر حول االخرتاقات املعلوماتية) نتوسا ا ا ااط حسا ا ا ااا بل
()3.54
ويعزو الباحث وجود عبارة (هنتم كفريق عمل صا ا ا ا ا ا ااحفي بتطبيق تدابري ومعايري أمن املعلومات يف اجراءات العمل اليومية)،
وعبارة (أهتم ابلتعرف على اجلديد فيما يتعلق أبمن املعلومات سا اواء من خالل املش اااركة يف الدورات التدريبية أو من مص ااادر
املعلومات حول كيفية محاية املعلومات واملخاطر احملتملة ).يف املستوايت األوىل اىل وعي الصحفيني على أمهية أمن املعلومات
وأمهية معاجلة األمن الرقمي كعادة وممارسااة حيتاجان إىل العناية واالهتمام املنتظمني؛ مما جيعلهم يف سااعي مسااتمر للمشاااركة يف
أي عملية تطويرية يف هذا ا ال واليت متنحهم الفرصا ا ا ا ا ا ااة يف العمل كفريق والتدرع بشا ا ا ا ا ا ااكل لاعي على كيفية تطبيق تدابري
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وإجراءات ومعايري أمن املعلومات يف عملهم الصااحفي اليومي ،األمر الذي يقبل فرضااية الدراسااة اليت نصااها (تعترب املعلومات
هي السلعة واملنتج الذي يتعامل معه الصحفيون كجزء رئيسي من مهام عملهم ولذلك وجب محايتها).
جدول رقم ()9
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة حول احملور الثالث
م

العبارة

 11اهتم باتخاذ بعض الخطوات لحماية
أجهزتي اإللكترونية التي تتعامل مع
المعلومات مثل توفير برامج مكافحة
الفيروسات ،وجدار الحماية وغيرها
 12اهتم بكلمة المرور الخاصة بي على
سبيل المثال أن تحوي ( 8أحرف ،
باستخدام مزيج من الحروف و
األرقام  ،وليس على أساس
المعلومات الشخصية أو الكلمات
التي يعرضها القاموس)
 13اتريث كثيرا قبل فتح أي مرفق
ضمن رسالة أتلقاها على بريدي
اإللكتروني أو بقية أجهزة االتصال
الخاصة بي.
 14أتجنب تنزيل أية مواد من مواقع
الكترونية غير موثوقة
 15احرص على المشاركة في التدريبات
التي توفرها الصحيفة لرفع مستوى.
أمن المعلومات
المجموع الكلي للمحور الثالث

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

ترتيب
العبارة

4.34

0.72

5

4.78

0.46

1

4.64

0.53

2

4.46

0.76

3

4.36

0.85

4

4.32

0.61

ـ

من اجلدول السا ا ا ا ااابق يتضا ا ا ا ااح ان املتوسا ا ا ا ااط العام للوالء املعياري بل ( )4.32ابحنراف معياري بل ( )0.61كما تراوحت
االحنرافات املعيارية ( )0.46-0.85حيث كانت ليع العبارات احنرافاهتا املعيارية اقل من الواحد الص ا ا ا ااحيح مما يش ا ا ا ااري اىل
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وجود اتفاق وجتانس بني اراء افراد تمع البحث من الص ا ااحفيني والص ا ااحفيات حول هذه العبارات  ،كما اتض ا ااح من خالل
جدول املتوس ااطات احلس ااابية واالحنرافات املعيارية ان اعلى اس ااتجابة ألفراد تمع البحث من الص ااحفيني حول عبارات احملور
الثالث كانت لص ا ا ا اااف عبارة (اهتم بكلمة املرور اساص ا ا ا ااة

على س ا ا ا اابيل املثال أن حتوي ( 8أحرف  ،ابس ا ا ا ااتخدام مزيج من

احلروف و األرقام  ،وليس على أس ا ا اااس املعلومات الش ا ا ااخص ا ا ااية أو الكلمات اليت يعرض ا ا ااها القاموس) نتوس ا ا ااط حس ا ا ااا بل
( .) 4.78بينما جاءت اقل اسا ا ا ا ا ا ااتجابة على عبارات احملور الثالث ختص عبارة (اهتم ابختاذ بعض اسطوات حلماية أجهزيت
اإللكرتونية اليت تتعامل مع املعلومات مثل توفري برامج مكافحة الفريوسا ا ا ااات ،وجدار احلماية وغريها) نتوسا ا ا ااط حسا ا ا ااا بل
()4.34
ويرى الباحث أن املس ااتوايت األعلى يف اإلجاابت أتيت من إدراغ الص ااحفيني إىل أن هناغ حاجة لفهم نقاا القوة والض ااعف
يف املتص ا ا اافحات اليت يتعاملون معها ،ومقدمي الربيد اإللكرتوك ،وس ا ا ااائل األعالم االجتماعية ،وتطبيقات الرس ا ا ااائل والربامج.
وبااذلااك يهتم الكثري من الصا ا ا ا ا ا ااحفيني يف اختيااار كلمااة سا ا ا ا ا ا اار تكون معقاادة غري قااابلااة للتخمني أو االخرتاق يف املواقع اليت
يسااتخدمها الصااحفي إلدارة املعلومات ،كما يلجأ الكثري لتخزين املعلومات على قرص متحرغ لضاامان أمن هذه املعلومات،
كل ذلك وعيا وإدراكا من الصحفيني نا يتفق مع فرضية الدراسة اليت تنص على (كلما يزداد التطور التكنولوجي تزداد نسبة
التهديدات احملتملة الخرتاق املعلومات).
ويرى الباحث أن الصا ا ا ا ا ا ااحفيني يدركون متاما أن إجراءات األمن الرقمي ال ميكن أن تكون ُاكمة دائما فلذلك يهتمون كثريا
قبل القيام أبي خطوات قد يسهل على املخرتقني الوصول إليها مثل حتميل املعلومات من املواقع أو فتح أي مرفق مرسل عن
طريق اهلاتف النقال ،مما جيعلهم يف س ا ااعي مس ا ااتمر لتطوير معرفتهم أبمن املعلومات من خالل املنظمة اليت يعملون هبا ،حيث
أن هذه املنظمات هتدف دوما لوضا ا ا ااع خطة تقييم املخاطر أو "منوذج التهديد" ووضا ا ا ااع خطة أمنية شا ا ا ااخصا ا ا ااية مع األدوات
والتقنيات الالزمة لتنفيذه بنجاح وهو ما يتفق مع فرض ا ا ا ااية الدراس ا ا ا ااة اليت تنص على (االس ا ا ا ااتثمار يف أمن املعلومات هو أحد
االهتمامات األساسية إلدارة البنية التحتية لتقنية املعلومات يف املنظمات).
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تاسعاً :النتائج والتوصيات

النتائج
من خالل عرض وحتليل البياًنت كشفت الدراسة يف جانبها التطبيقي عدد من النتائج منها ما يلي:
 -1س ا اايطرت فئة الذكور بنس ا اابة ( )%85على عينة الدراس ا ااة ،يف حني كان معدل األعمار األكثر ما بني  35و  44س ا اانة
بنسبة بلغت (.)%90
 -2أظهرت النتائج نسا اابة ( )%100من العاملني جييدون التعامل مع احلاسا ااب اآليل ما بني مسا ااتوى متوسا ااط إىل مسا ااتوى
منتقدم.
 -3تنتشر ثقافة أمن املعلومات لدى الصحفيني دة بنسبة كبرية جداُ بنسبة وصلت إىل (.)%100
انعكس اات ثقافة أمن املعلومات لدى الص ااحفيني على واقعهم بتفعيل بعض االحتياطات األمنية ،ومنها ما أيده ( )%90من
العينة ابختاذهم احلذر واحليطة قبل استخدام الشبكات العامة (.)WiFi
 -4هنالك اجراءات ال أبس هبا يتخذها الص ا ااحفيون يف مكتب جدة منها االهتمام ابس ا ااتخدام برامج مكافحة الفريوس ا ااات
وجدار احلماية ،وبلغت النسبة يف ذلك (.)%90
التوصيات:
بناء على نتائج الدراسة ف ن هنالك بعض التوصيات املتعلقة أبمن املعلومات لدى الصحفيني:
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 -1على الرغم من الوعي الكبري بثقافة أمن املعلومات وانعكاسه على التدابري الذي اختذهتا عينة الصحفيني حبسب نتائج
االستبيان ،إال أن هنالك ضرورة توفري املزيد من التدابري األمنية للصحفيني ،يف ظل تطور وتنوع طرق وأدوات االخرتاق اليت
يستخدمها هواة االخرتاق (اهلكرز).
 -2حث أقسام التقنية يف الصحف على توعية الصحفيني بصورة دورية آبخر الطرق املبتكرة يف اخرتاق املعلومات؛ لتالفيها
يف ظل تطور وتنوع طرق وأدوات االخرتاق اليت يستخدمها هواة االخرتاق (اهلكرز).
 -3ضرورة اجراء دراسات اضافية على أمن املعلومات لدى الصحفيني يف مؤسسات صحفية أخرى يف اململكة العربية
السعودية ،خصوصاً أن عينة الصحفيني الذين متت الدراسة عليه ليست مقياسا كافيا للحكم على مستوى أمن املعلومات
على الصحفيني يف اململكة العربية السعودية ،يف ظل اهلزة املالية اليت تعاك منها الصحف اليت يعملون لصاحلها لينعكس ذلك
ابلتايل على متكنهم كصحفيني من توفري التدابري الكافية ألمن املعلومات.
 -4أمهية مشاركة اجلهات احلكومية املعنية يف توفري تدابري أمن املعلومات اساصة ونشر املزيد من ثفافة أمن املعلومات وتوفري
الدورات واألدوات ألمن املعلومات اليت تتوفر للصحفيني واليت تقدر غالباً أبمهيتها وحساسيتها لفمن الوطين ألمهية املصادر
اليت تؤخذ منها .خصوصاً اذا ما عرفنا أن اململكة العربية السعودية جاءت يف املرتبة األوىل عربياً واملركز  17عاملياً فيما يتعلق
بعدد اهلجمات «السيربانية» املوجهة ضدها يف العام احلايل ( )2018من بني  160ألف هجمة تعرضت هلا دول العاأل
تمعة ،حبسب ما ذكرته نوف الراكان الرئيس التنفيذي لالحتاد السعودي لفمن السيرباك يف حديثها على هام
ملتقى «اسيمة السيربانية» الذي أقيم دة يف يونيو 2018املاضي.
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