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 الملخص
 

المعلومات دورا حيويا في توظيف خددمات الحوسدبة السدحابية  التدي الظدت بظاللىدا علدى  أنظمةدي قابليات ؤت    

منظمات الخط األول عن جني مكاسدب تنافسدية منىدا ربمدرور  أخرمشىد االعمال مع اطاللة الظرن الحالي، ولم تت

الوقت ،شدا  اسدتخدامىا وتوقدف بريظىدا بوصدفىا مصددرا مدن مصدادر بندا  المزايدا التنافسدية رلد ل  شدرعت تلد  

 ،وصددعوبة التظليددد،المنظمددات وتبعتىددا االخريددات فددي االسددتعانة بظابليددات أنظمددة المعلومددات  التددي تتميددز بالندددرة 

ووظفتىدا توظيفدا  النسيج االجتماعي للمنظمة على نحو يجعل إحالل بديل عنىا امرا مكلفا لألخريات ، وتتغلل في

يىدد  البحدا الحدالي الدى دراسدة تدأ ير  خريات روعلى وفق ه ا الفىم ،ناجحا على نحو يمدها بما يميزها عن األ

جنددي المكاسددب التنافسددية ودور  قابليددات أنظمددة المعلومددات التددي تتددوافر عليىددا الشددركات صددغيرة الحجددم علددى

وزعت على عينة مكونة من  طور لى ا الغرض استبانة التوظيف الناجح للحوسبة السحابية بوصفه متغير وسيطر

 للصدد،، والببدات فظدرة، أخعدعت( 24ابعاد فسدرتىا ) (5تكونت من ) مدير في الشركات موضع التطبيق، 202

ينت نتائج البحا أن المتغيرات المستظلة )قابليدات أنظمدة المعلومدات على وفق ما معمول به في مبل ه ه الحالةر ب

را  عيندة البحدا علدى المتغيدر الوسديط آالفنية والعالئظية وقابليات االعمال( ألنظمة المعلومات تؤ ر وعلدى وفدق 

 السحابيةر)التوظيف الناجح للحوسبة السحابية( ال ي ينعكس إيجابيا في جني مكاسب تنافسية تستمد من الحوسبة 

وتوسددط توظيددف الحوسددبة السددحابية جزئيددا العالقددة بددين المتغيددر المسددتظل والمتغيددر التددابع اختتمددت الدراسددة بددأهم 

 رالتوصيات واالستنتاجات

 

                                                                            

             

Studying the effect of information system capabilities on competitive advantages derived from 

cloud computing: The mediating role of Successful deployment of cloud computing 

Abdul Adheem D.Jabbar
*
 

University of Thi-Qar / College of Administration and Economics. 

Abstract 
 

Information systems capabilities play a critical role in employing cloud computing that is swiftly changing the nature 

of the business and transforming the manner organizations purchase and manage computing resources. In this view, 

the purpose of current study is to examine the effect of Successful deployment of cloud computing services as a 

mediate variable between information system capabilities and competitive advantage that Small Enterprises (SEs) in 

Thi-Qar province are derived from employing cloud computing.  Data from a sample of 202 managers of SEs is 

collected to empirically test our model. The results indicated that a technical IT capability is the most influential 

factor to facilitate cloud success compared to relational and managerial IT capabilities. In addition, study showed that 

Successful deployment of cloud computing services is a mediate   variable between information system capabilities 

and competitive advantage derived from cloud computing. We discuss how IS-based capabilities may be used to 

leverage cloud delivery models to positively influence in the successful implementation of cloud computing, and 

ultimately, SE competitive advantages basis cloud. 

Key wards: Cloud computing; Information systems capabilities; competitive advantagesر  
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 المقدمة

االخيدددرة علدددى وقدددع تظددددم  ألعدددواماسدددتفاقت المنظمدددات فدددي ا     

 ا  متطدددور ا  خطدددوات الحوسدددبة السدددحابية ، التدددي احدددد ت أنموذجددد

 ،الستعافه وتظديم خدمات تظنية المعلومدات عدن طريدق األنترندت

دارة أنظمددة المعلومددات إاسددتراتيجية فددي عمددل  انعطافددهوخلظددت 

دارة وتوصدديل خدددمات تظنيددة المعلومددات إفددي مشددىد  ةنوعيدد ةونظلدد

مدن مىدام نصدب المكوندات  كبيدر   جدز    ةناطدإألنىا ادت أوال الدى .

والتحددديا والصدديانة وخددزن البيانددات بمظدددم الماديددة والبرمجيددات 

موارد تظنية المعلومدات ليات شرا  آخدمة خارجي ، و انيا غيرت 

خددزن البيانددات  ةوبمظتعدداها ، اصددبح بوسددع المنظمددة زيددادة سددع

وتوسيع عرض نطا، االتصال وتعزيز قوة المعالجة على وفق ما  

تظتعددديه الحاجدددة ، و  البدددا ، مىددددت السدددبيل لتطدددوير التطبيظدددات 

والوصددول الددى احدددو مددا توصددلت اليدده تظنيددة المعلومددات التددي 

وعلددى وفددق هدد ا .صددعب الوصددول عليىدداتوصددف بأنىددا نددادرة و

، بعدد ةتزاحمدالوصف، هاجرت المنظمدات الرائددة الدى السدحابة م  

أن بنية تظنية المعلومات التظليدية ال تسمح لىن االستجابة  أن تيظنت

فعدال عدن ،بسرعة للتغيدرات فدي السدو، التدي تغدم بالمنافسدين 

الجديدد قدد واتعدح لىدا بمدا ال يظبدل الشد  أن المولدود  كلفىا العالية

ازاح المعدددرقالت التدددي ردعدددتىن عدددن االسدددتعانة بخددددمات تظنيدددة 

مندد  انطالقتىددا فددي  ةالمعلومددات علددى أحدددو صددورهار وهددي محظدد

الربددع االخيددر مددن العظددد االول للظددرن الحددالي، ورسددمت خططددا 

متماسكة لعمان توظيفىا وجني المنافع المنشودة التي يكسبىا مدن 

م منىددار وبالفعددل وصددلت الددى مددا وال، واغتنددمام الظددادأيعددع قدمدده 

 تتغيدر وبعد فترة ليست بالطويلدة   تروم اليه وتظدمت الى االمامر

للجميدع  ةالحال، ألن خدمات السحابة ونماذج توظيفىا غددت متاحد

مزاياهدددا التنافسدددية  ةلتتبددددد احدددالم المنظمدددات التدددي ارادت ادامددد

التددي مددال المنظمددات آالمسددتمدة مددن الحوسددبة السددحابية، وخابددت 

نشددددت الوصدددول اليىدددار وانطالقدددا مدددن الفكدددرة التدددي روج لىدددا 

(Garrison et al, 2015:377 ومعدددمونىا أن التظنيدددة )

التنظيمية حينما تواجه تحوال ج ريا مبلما هدو الحدال مدع الحوسدبة 

السحابية فأننا نتوقع أن تؤدي الظابليات ذات الوجىة المعتمدة علدى 

يزا في االستجابة التنظيميدة، وأن تظنية المعلومات دورا حيويا ومم

التعظيد ال ي يكمن ورا  العالقات بين العوامل معندي بتحديدد الظدوة 

النسبية لظابليات تظنية المعلومات والدور ال ي يؤديه كل عامل فدي 

 التأ ير ايجابيا على ادا  المنظمةر

فلسددفة وجىددة  المعنيددون الددى وتأسيسددا علددى هدد ا الددرأي التفددت    

تمدة على الموارد ، ومنظور قابليات أنظمة المعلومدات النظر المع

 ومعددمونىا ان المنظمدددة التددي تريدددد التفدددو، عليىددا بندددا  قابليدددات

تظليدددها، وال يتددوافرون علددى  ونتخددتم بىددا وال يسددتطيع المنافسدد

قدددرات إلحددالل بددديل عنىددا، وتيظنددوا أن هدد ه الظابليددات تسددتطيع 

للمنظمدة تميدزا عدن  توظيف السحابة توظيفا جيدا على نحدو يخلدق

(ر وإذا نظلندا الصدورة متظدمدة Tan et al, 2015:248مبيالتىدا )

الدد كر الددى نظطددة حوارنددا فددأن المنظمددة التددي تمددزج المددوارد التددي 

تختم بىا )قابليات أنظمة المعلومدات( مدع المدوارد التدي تمتلكىدا 

وفي الوقت نفسه تمتلكىدا االخريدات )الحوسدبة السدحابية( سديكون 

 قابليدداتعلددى نددي مكاسددب تنافسددية ذات وجىددة معتمدددة بوسددعىا ج

، وما دام توظيف السدحابة وفي ضو  ه ا الفىمأنظمة المعلوماتر 

فأنىدا  نسدبيا،الخاصة والعامة والىجينة تعد بمبابدة اشدكال منتظمدة 

توفر فرصدة الختبدار الددور الدوظيفي لظابليدات أنظمدة المعلومدات 

ف الخدمات المرتكزة علدى وكيفية استخدامىا استراتيجيا في توظي

تصدى البداحبون لده بالرصدد والتحليدل  دناجحار فظالسحابة توظيفا 

والمناقشة، الستكشدا  دالالتده ومعدامينه، مظابدل ذلد  لدم تجدري 

–محاورة جديدة للموضدو  فدي مكتبدة انظمدة المعلومدات العربيدة 

وعليده يدروم الباحدا اختبدار تدأ ير قابليدات  -على حد علم الباحدا

المعلومددات االداريددة والفنيددة والعالئظيددة بوصددفىا قابليددات أنظمددة 

تخددتم بىددا الشددركات قيددد البحددا علددى نجدداح توظيددف السددحابة 

بوصفىا متغير وسيط يفعي في نىاية المطا  الدى جندي مكاسدب 

لردم فجوة معرفية الزالت تنافسية مستمدة من الحوسبة السحابية، 

لعالقة بين اال ندين ألن الكشف عن ابحاجة الى مزيد من البحار و

مدددن قابليدددات أنظمدددة  االنتفدددا حدددول مددددى  أفعدددليؤسدددس لفىدددم 

مد وبكبافة على تظنيدة تتع شركاتالمعلومات من توظيف السحابة ل

المشداغل التدي تبدرز  ويتحددى متغيدرةرلومات وتعمل في بيئدة عالم

في بداية المشوار واالستمرار بالتحرك الدى االمدام بعدزم ال يلدين، 

وتغيير الطريق ال ي يتعداون بده مظددم الخدمدة مدع مجىزهدا تخلدق 

 Benline etاالعمال التي تكدون منظماتندا بدأمس الحاجدة اليىدا )

al , 2018ولغدرض تنظديم فظدرات البحدا سدار الباحدا علدى  (ر

لتكدون بمبابدة دالئدل   (Hui et al , 2019ا )خطدوات أقترحىد

ارشددادية لالرتظددا  بجددودة بيانددات بحددوو أنظمددة المعلومددات  قدددر 

االمكان رتبدأ فتح  ناف ة يطل من خاللىدا الباحدا علدى االدا ذات 

الصددلة  ،وأخددرى يلظددي العددو  بوسدداطتىا علددى  مشددكلة واهدددا  

ختددار ، واهميددة البحددا ،يعظبىددا  بالكشددف عددن تصددميم البحددا الم

ومن  دم يعدرض مخطدط بحبدة ،ويتوسدع فيده فدي تفسدير متغيدرات 

البحا ويطور الفرضيات ،يليىا بيان مكان إجرا  البحا وعينتده، 

واقتيددداد أداة البحدددا الدددى وجىتىدددا الصدددحيحة ربعدددد ذلددد  يختبدددر 

فرضديات بحبدة، و بيددان النتدائج التدي آل اليىددا  ،ومناقشدة دالالتىددا 

د اظىددار االسددتنتاجات والتوصدديات ومعددامينىار ويغلددق نوافدد ه بعدد

 التي خلم اليىا البحار

 االطار النظري

 اوال: الحوسبة السحابية )الجذور، التطور بالسوق(

أنىدا ب وصدفتاتسم النصف الباني من الظرن السابق بتطورات      

انفجاريه في تظنية المعلومات، اسفرت عن معاعفة قوة المعالجدة 

وتوسدديع طاقددات الخددزن، وزيددادة عددرض نطددا، االتصددال مددرات 

ومددرات، قددادت الددى دخددول قدددرات جديدددة الددى عددالم االعمددال، 
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وتغيددرات كبيددرة فددي النمدداذج الفكريددة لتظنيددة المعلومددات، واحددد ىا 

بوا أنظمددة المعلومدات بىددا الحوسدبة السدحابيةر ويددوحي اهتمدام بداح

 الدد ي يبدددو جليددا فددي زيددادة عدددد المددؤتمرات العلميددة التددي تكددون

وكبدددرة المنشدددورات التدددي  محدددور النظدددا ، الحوسدددبة السدددحابية

طوي علدى فدرع عظيمدة لألعمدالر وقدد مدمتحاورها بعمق بأنىا تن

طرهددا أدت مسددارات تددداولىا وتفاوتددت الرايددة لىددا واختلفددت دتعدد

العلمية، ومن يتمعن بىا يكتشف حولىا الشد والجد ا، وايعدا فدي 

ن علدى والدة الحوسدبة اكد وأشددهكبير من األحيدان يجدد التطدابق، 

ول مددره، وفددي هدد ا الصدددد افدداد أشأة فكرتىددا ممممممممممددمالسددحابية ون

(Marston et al , 2011 )لى أن العديد من االفكار االولية في إ

 Olivira) بالعبطر وناصرة ابية ليست جيدةمجال الحوسبة السح

et al: 2014بعامدة،  تمامدارعلى أنىا ليست مفىدوم جديدد  ( مشددا

را  مختلفدة، آألصول الموضو  وج وره  تتبعهوجد الباحا ا نا  

( نوه Jhon McCarthرائد صناعة الحاسوا ) مفأدة أن والسائد

في خطاا الظاه في ال كرى المئوية لمعىد ماسديو ستيشدن فدي عدام 

يددام شددائعة مبددل لددى أن الحوسددبة قددد تكددون فددي يددوم مددن األإ 1961

االشدارة قدد زرعدت البد رة  إن هد هوبالتالي، يمكن الظدول  الىاتفر

 Marstonاالولى للحوسبة السحابيةر وفي حديا ذي صلة لفت )

et al ,2011االنتباه الى ) ( أن شركةWestern Union حلمدت )

بوصددفىا جددز  مددن خطددة الشددركة  1965بمنفعددة الحوسددبة عددام 

 االستراتيجية ر

وجددا ت الدفعددة البالبددة التددي شددجعت علددى الشددرو  بدراسددة      

( فدي كتابدة الموسدوم Parkhillالموضو  وتحويله الى واقع من )

وخالصددة رايتدده كمددا ورد فددي  1966منفعددة الحوسددبة فددي عددام 

(Tian and Zhoa , 2015 أن الظدوة الحاسدوبية سدو  تتداح )

بطريظة مشابىه للخدمات العامة مبل الكىربا  والما  ر وقد الىمدت 

ه ه االفكار في ذل  الوقت مخيلة المىتمين واجتىدوا لتحويلىا الى 

كبيدددرا طيلدددة حظبدددة السدددتينات فدددي الظدددرن  اواقدددع، وبالفعدددل نشدددطو

بعدد ذلد ر بدال شد  أن الفتدرة  ال أن نشاطىم خدف كبيدراإالماضي، 

التدي تلتىدا انطددوت علدى عمددل كبيدر وجىدود معددنية للتغلدب علددى 

التحدديات والصدعوبات التدي واجىددت الدرواد البدارعين، غيدر أنىددا 

حال من االحوال الى واقع ملموس اخيرار وقد اختلف  أيةتحولت ب

ظىددور الحوسددبة السددحابية بحلتىددا الجديدددة، فعلددى حددول المعنيددون 

( يدرى Oredo and Njihia , 2014جدا  فدي دراسدة ) وفدق مدا

،  1997الددبعأ أن ظىورهددا الددى دائددرة االحددداو كددأن فددي عددام 

هدو عدام  2007والبعأ االخر وهو الرأي االرجح يدرى أن عدام 

(  Olivera et al , 2014الدوالدة الحظيظيدة لىدا ر وقدد شدخم )

والحوسدبة التحسن الكبير بالمكوندات الماديدة والتظنيدة االفتراضدية 

الموزعة وتوصيل الخدمات عدن طريدق األنترندت بوصدفىا اسدس 

لظىددور الحوسددبة السددحابية رومددن قرا تدده لتدداريخ الحوسددبة بددين 

(Iyer and Henderson , 2010 أن الوصول الى ه ه الحظبدة )

يمكددن أن تصددور علددى أنىددا عمليددات تدريجيددة ، بدددأت بالبرمجددة 

تلتىددا البرمجددة غرضددية  الىيكليددة ،  ددم أنمددوذج الزبددون / الخددادم

الىددد  ، بعددد ذلدد  ، وتحديدددا مددع اطاللدده االلفيددة الجديدددة ، جددا  

أنموذج تجىيز خدمة التطبيق ال ي ال زال عامال اليوم ، وبموجبده 

يوظدف مجىددز الخدمددة ويدددير ويستعدديف حددزم تطبيظددات البددرامج 

عن طريق الخوادم الموضوعة مركزيا وتوصيلىا الدى المنظمدات 

ب االيجار والمنظمدة التدي تعتمدد علدى هد ه الخدمدة على وفق ترتي

لمدا تسدتخدمه ، والىدد  المعلدن  طتستعمل فظط ما تريده وتددفع فظد

من ورا  ذلد  هدو تخفيدف  التعظيدد وتظليدل التكداليف وتحظيدق خفدة 

الحركدددة التنظيميدددة ، واالتجددداه الحدددديا يميدددل نحدددو المعماريدددات 

عددداه علدددى أنىدددا  المتجىدددة بالخدمدددة الددد ي يعامدددل المعلومدددات بمظت

موجودات وخدمات وجعل البيانات متوفرة على نحو سريع لمتخ  

 الظرار في المنظمة بأسرها ر 

 , Kroglzلظدد اصدبحت الحوسدبة السدحابية وفددق لمدا اورده )   

( بوقددت قياسدددي األنمدددوذج المىدديمن فدددي االعتمددداد علدددى  2013

مصادر خارجية لتطوير المعلومات والمحرك االسداس ورا  ذلد  

التطددددور الكبيددددر فددددي الظددددوة الحاسددددوبية الممزوجددددة بالتحسددددينات 

وتظنية الشبكة ومعمارية تظنيدة المعلومدات  البرمجياتالمستمدة في 

، وفددددي ا نددددا  استعراضددددده تطددددور الحوسدددددبة السددددحابية اشدددددار 

(Venters and Whitly , 2012  )لدى أن التحسدينات الكبيدرة إ

سديق تجىيدز مدوارد بشبكة األنترنت التي الزمىدا ظىدور وسدائل تن

الحوسددبة كبيددرة الحجددم حددين الطلددب الدد ي أنجددز باالرتكدداز علددى 

االبددداعات التددي درات حددول الحوسددبة الشددبكية وحوسددبة المنفعددة 

والتظنيددة االفتراضددية قددد اسددىم فددي تددوفير االسددس التظنيددة للحوسددبة 

السددددحابية ، وبمددددوازاة ذلدددد  ، طددددورت شددددركات مبددددل غوغددددل 

بياندات كبيدرة الحجدم ، وأن هد ا ومايكروسوفت وامدازون مراكدز 

التصنيع للبنيدة  التحتيدة لتظنيدة المعلومدات وتحدول نشداط الحوسدبة 

مددن الحواسدديب الشخصددية ومراكددز البيانددات الخاصددة الددى مراكددز 

بيانات عامه يتم الوصول اليه عن طريق األنترندت اصدبح يعدر  

باسدددم الحوسدددبة السدددحابية ، ليأخددد ها علدددى محمدددل الجدددد صدددانعوا 

ومشددترو ومسددتخدمو تظنيددة المعلومددات فددي عمددوم العددالم ،  وبددائعو

ويظىدر ذلدد  واضددحا مددن المعطيدات المشددتظة مددن االشددارات التددي 

تلتظط من هنا وهناك التي تؤكد تأ يراتىا واسعة النطدا، والمحتمدل 

أن تكون اقوى بالمستظبل ر وفي هد ا الصددد ذكدر المددير التنفيد ي 

حوسدددبة السدددحابية تمبدددل لعمدددال، البرمجيدددات مايكروسدددوفت أن ال

ترليددددون دوالر فددددي بيئددددة الحوسددددبة  3ر3تحددددوال مرتظبددددا قدددددر 

(Garrison et al , 2015  وتبين التوقعات التي ارتكزت علدى )

% مدن قدادة 90أن يظدوم  IBMمعطيات استطال  قامت به شركة 

االعمدددال وقدددادة تظنيدددة المعلومدددات بتنفيددد  بعدددأ أندددوا  الحوسدددبة 

% مدنىم الحوسدبة علدى 40وأن ينفد   2015السحابية بحلدول عدام 

ونسدج علدى المندوال  ر(  Berman et al , 2012نحدو كبيدر )

ه الدى أن معظدم المدديرين (  حينمدا نب دBrousell , 2007نفسده )

التنفيدد ين ألنظمددة المعلومددات يظيمددوا خيددارات الحوسددبة السددحابية 
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 علدى أنىددا بدديل للمددداخل التظليديدة لتظنيددة المعلومدات ، ومددن جانبدده

لى أن متخ ي الظرار سو  إ( Willcocks et al , 2014اشار )

% من موازنة تظنية المعلومات للحوسبة السدحابية 30يخصصون 

ن مددا توعددد بدده الحوسددبة إ علددى امتددداد الخمددس سددنوات المظبلددة ر

( Marston et al, 2011السددحابية يكمددن فددي نظطتددين بددرأي )

ة حاليددا ، والبانيددة االولددى تظددديم خدددمات تظنيددة المعلومددات الظائمدد

ت د  أتمكين تظديم خدمات غير ممكنه حاليا ، ل ا ، فأن ه ه الوعدود 

ارتفدا  سدوقىا  وأسدىمالى ارتفا  سظف التوقعات المأمولدة منىدا ، 

الدد ي يتظدددم بخددط  متجدده الددى االعلددى  ليتوسددع  ويتعددخم وي توقددع 

 مليددار دوالر امريكددي 236وصددولة وفظددا  لتظددديرات المعنيددين الددى 

 Benline et)2014% عن عام 14بزيادة قدرها  2020ول بحل

al , 2018مليددار دوالر امريكددي فددي عددام  61ن ا(ر بعددد أن كدد

2012  ( (Kirskers , 2012راجدت الحوسدبة السدحابية  لظدد  ر

بوصفىا نظلة نوعيدة فدي توصديل خددمات مدوارد تظنيدة المعلومدات 

سلسددلة وحبدد  مناصددروها اطددال، تسددمية المنفعددة الخامسددة لتكمددل 

خدمات الغاز والما  والكىربا  والىاتف وقدد فتحدت طريظدا جديددا  

ددم   ن للشددركات  فددي العددالم بأسددرة مددن تسددخير قددوة سددحابة البنيددة ك 

التحتية واالنتفا  من األدا  العالي ألنظمدة تظنيدة المعلومدات بددون 

 2010روالحظ المعنيدون صدعود نجمىدا مند  عدام نفظات رأسمالية 

% فددي عددام 3تبنددي الحوسددبة السددحابية مددن ،حيددا أرتفددع معدددل 

واالهددم أن الشددركات صددغيرة الحجددم  2016%عددام 7الددى  2010

تمتعت بمعدالت تبني أعلى مظارنة مع الشركات متوسدطة وكبيدرة 

 .(Blomm and Pierri , 2018الحجم )

قصدددارى الظدددول ، أن الحوسدددبة السدددحابية التدددي بددددأت بحلدددم       

ة لتكون الخدمدة الخامسدة بجاندب تحويل الحوسبة الى خدمات عام

المددا  والكىربددا  والددنفط والغدداز يبدددو فددي طريظددة للتحظددق ، وأنىددا 

سددو  تعددزز قدددرات المنظمددات المحليددة علددى اخددتال  احجامىددا 

وتددؤازر منافسدديىا ، وفددي ذات المظددام فأنىددا تعطددي فرصددة كبيددرة 

للشركات الرائددة علدى مسدتوى العدالم والمؤسسدات البحبيدة لجندي 

 Tian andالسحابة المظبلة ، وعلى ما يبدو فأنىا بدرأي )مكاسب 

Zhoa , 2015 أنىددا سددتكون حاسددوا الرجددل الفظيددر وتسددتغلىا )

الددول ضدعيفة المدوارد ، اضدف الددى ذلد  ، فأنىدا لدم تبدوح بكامددل 

اسرارها ، وأننا ال نستطيع فىمىا على نحو كا  كظداهرة مسدتظلة 

العنصدر الدرئيس فدي في سدو، تظنيدة المعلومدات ، وإنمدا بوصدفىا 

 عملية التحول االكبر في سو، تؤ ر به في كافة محاوره ر

ثانياااا: الحوسااابة الساااحابية )المفطاااود، أنمااااط الخدماااة، نمااااذ  

 التوظيف(

صاحب ظىور الحوسبة السدحابية فدي سدو، تظنيدة المعلومدات      

المظتددرن بتطوراتىددا المتسددارعة عدددد كبيددر مددن التعريفددات ، التددي 

الوقدت الدى الحدد الد ي وصدل عدددها مدا يظدارا  تعاعفت بمرور

خمسدددين تعريفدددا ، وربمدددا اكبدددر ، وفدددي محاورتددده للمفىدددوم افددداد 

(Oredo and Njihia , 2014 بدأن المفىدوم الزال فدي طدور )

،  ةويظىر بشكل واضح في كبرة النظاشات التي تددور حولد ،النمو

 وبتتبددع مددا ينشددر نلحددظ تعدددد التعدداريف واختالفىددا حددول المفىددوم

بحكم تناولده مدن جىدات مختلفدة ،ويكمدن  السدبب الدرئيس برأيىمدا  

عمليددات جديددد    نمددوذجلددى أنىددا  ليسددت تظنيددة  ولكددن بدداألحرى إ

يجمع بين مجموعة من التظنيات الحالية لتشدغيل االعمدال  بطريدق 

مختلف ر بعامة ،هناك  تعاريف اوردها محللو الصناعة ، واخرى 

 تهلمعلومدات ، وبععدىا عرضدجا ت بىا شركات صدناعة تظنيدة ا

ا حصددة ، عددمعددايير ، ولالكدداديميين طبالالىيئددات المعنيددة بوضددع 

المفىوم طبظا لخلفيداتىم ومجداالتىم  ايعا وصفوأوبالتأكيد ، هؤال  

 مدددن اهددددا  البحدددا هدددو عدددرض ا  المعرفيدددة راجمددداال ، أن واحدددد

الحوسدبة السددحابية ، وبغيددة مالمسدة هدد ا الىددد  ،  مفىددوم وتحليدل

مدن التعداريف ، تمبدل وجىدات نظدر  ةمنتخب ةيظدم الباحا مجموع

مختلفدددة يبددددأها بدددالتعريف االكبدددر انتشدددارا ، وجدددا  مدددن المركدددز 

الظددومي للمعددايير والتظنيددة فددي الواليددات المتحدددة ووصددفىا بأنىددا 

ى الشددبكة ي وقددت الددأأنمددوذج لتددوفير وصددول مناسددب ودائددم فددي 

لمشاركة مجموعه كبيرة من مصادر الحوسبة )شبكات ، خوادم ، 

و توفيرهدا أ، تطبيظات ، خدمات( التي يمكن نشرها  بياناتتخزين 

 Mell andو تفاعددل مددع مظدددم الخدمددة )أبددأدنى مجىددود ممكددن 

Grance , 2011;Gaoa  and Sunyaevb , 2019)وهدي  ر

الى الولدوج عدن بعدد الدى  نموذج من نماذج تظنية المعلومات يستند

مجموعة مشتركة من المدوارد الحاسدوبية، ويعندي وضدع البياندات 

علدددى السدددحابة أساسدددا ان نددددفع الحددددهم لظدددا  أدارتىدددا  دددم نتصدددل 

بخوادمده عبدر االنترنيددت للوصدول الدى بياناتنددا عندد الحاجدة، ممددا 

يعنددي أننددا لسددنا بحاجددة الددى تحليددل تلدد  البيانددات علددى أجىزتنددا 

 Blommن بوسع  استئجار األجىزة حسب الطلب )الخاصة ولك

and Pierri , 2018). 

 Venters and) ركدزوفدي معدرض نظاشده لىد ا الوصدف       

Whitly , 2012 على السحابة بوصفىا منصة لتشغيل التطبيظات )

ال أنددده قلدددل مدددن دور إأن ذلددد  عنصدددر مىدددم ،  مدددن  رغمبدددال، و

وبالتدددالي فأنددده يناصدددر التطبيظدددات التدددي تشدددغل هددد ه المنصدددات ، 

الوصف ال ي يأخ  بالحسبان كل المنصات وأنوا  التطبيظات التي 

 Marston etتشغل ه ه المنصات ر وفي حديا متواصل زعدم )

al , 2011 أن التعريف متظدم ال كر لم يحتعن جميع خصدائم )

الحوسددبة ، لدد ل  ، قدددموا تعريفددا جديدددا بتظددديرهم يتسددع للمنددافع 

ور االعمدال ومدن سدماتىا التظنيدة الفريددة ، ومدن الرئيسية من منظ

هنا ، فالحوسبة السحابية أنموذج خدمات تظنيدة المعلومدات يوصدل 

خدددمات الحوسددبة حددين الطلددب للزبددائن عددن طريددق الشددبكة بددنمط 

مستظلة عن الجىاز او الموقدع ، ويجدري مشداطرة الالخدمة ال اتية 

ة وتوسديع عدرض ة الالزمددالموارد المطلوبة لتزويد خدمدة بدالجو

نطاقىددا بسددرعة وعلددى نحددو افتراضددي ، وتطلددق الخدمددة بالحددد 

االدنى من التفاعل مع مجىز الخدمة ويدفع المستفيد لظا  الخدمات 
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التددددي يتلظاهددددا مصدددداريف تشددددغيلية دون أن يتحمددددل مصدددداريف 

رأسددمالية اوليدده عاليددة ، وبجانددب خدددمات السددحابة توظددف أنظمددة 

كتدددل مناسدددبة ر وعلدددى لسدددان  م مدددوارد الحوسدددبة الدددىيقيددداس تظيددد

(Garrison et al , 2015فأنىددا حزمدد )مشددتركة مددن مددوارد  ة

الحوسدددبة حدددين الطلدددب التدددي يكدددون الوصدددول اليىدددا عدددن طريدددق 

شدكل علدى نحدو ديندامي لتعظديم االشدبا  مدن المدوارد ر األنترنت ت  

الحوسدبة السدحابية بأنىدا  (Arvanitis et al , 2017) ووصدف

تظنيدددة المعلومدددات واالتصددداالت التدددي  واحددددة مدددن اهدددم ابتكدددارات

غيددددرت جدددد ريا طرائددددق الوصددددول واسددددتخدام الشددددركة لتظنيددددة 

المعلومدددات واالتصددداالت لددددعم نشددداطاتىا ،وفكرتىدددا الرئيسدددة أن 

جدز  مددن خددمات ودعددم تظنيددة المعلومدات واالتصدداالت المطلوبددة 

من قبل  الشدركة ال توصدل عدن طريدق وحددات تظنيدة المعلومدات 

اخلية ولكن بوساطة مجىز الخدمة الخارجي حدين واالتصاالت الد

طلددب الخدمددة عبددر شددبكة األنترنيددت ويكددون الدددفع لىدد ه الخدمددة 

بوسدداطة مصدداريف التشددغيل وعلددى أسدداس االسددتخدام الفعلددي لىددا  

دون الحاجة للظيام باستبمارات في األجىزة والبرامج الىامة ودون 

  ة رالحاجة الى تكبد تكاليف التشغيل والدعم والصيان

الى ما تظدم، دخل باحبوا أنظمة المعلومات على الخط مؤخرا،     

وجىة نظر فحواها أن الحوسبة السحابية ال تغدو كونىدا  اوعرضو

راية جديدة الستراتيجية االعتماد علدى مصدادر خارجيدة لتطدوير 

أنظمة المعلوماتر وه ه النظطة بحاجة الى التوقف قليالر فظد اشدار 

(Ventors and Whitly , 2012 في معرض نظاشىم المراحدل )

أن تجىيز خدمة التطبيق التي  إلى التظنية لتطور الحوسبة السحابية 

تعددد وسدديلة إلحالددة التطبيظددات علددى أنىددا خدمددة فددي مرحلددة مددن 

 Iyerبد ل  ) مالمراحل تطدور الموضدو  مبدار النظدا  ، ناصدره

and Hendrson , 2010 )وعلدى وفدق مدا روج لده )رPeng 

and Gola , 2014 فددأن الحوسددبة السددحابية أنمددوذج متظدددم )

لالعتماد على مصادرها خارجية لتطوير أنظمدة المعلومدات الد ي 

يسددمح للمنظمددات باسددتخدام حزمددة مددوارد وتطبيظددات يستعدديفىا 

طر   الا باعتبارها خدمدة افتراضدية عدن طريدق الشدبكة بددون 

علددددددى رأي والحاجددددددة لحيددددددازة مددددددوارد الحوسددددددبة داخليددددددا ر 

(Seethamraju , 2015 ) فددي جوهرهددا امتددداد ألنمددوذج  أنىددا

 رفددي تسددعينات الظددرن الماضددي  أطلددقمظدددم خدمددة التطبيددق الدد ي 

( مدا بدين أنمدوذج  مظددم خدمدة Pen and Gola  2014ويددمج )

التطبيددق والحوسددبة السددحابية وذلدد  بظولددة أن الحوسددبة السددحابية 

لتطدوير أنظمددة أنمدوذج متظددم لالعتمدداد علدى المصدادر الخارجيددة 

المعلومات ال ي يسمح للمنظمدة باسدتخدام حدزم مدوارد وتطبيظدات 

يستعدديفىا طددر   الددا مددن طريددق الشددبكة دون الحاجددة لحيددازة 

 موارد وتطبيظات الحوسبة داخليا ر

علدى أن  (Kim et al , 2017التطدورات شددد ) أحددووفي      

الحوسددبة السددحابية شددكل مطددور مددن اشددكال اسددتراتيجية االعتمدداد 

علددى المصددادر الخارجيددة لتطددوير أنظمددة المعلومدداتر وفددي ذات 

( مددع نمددو األنترنددت Cho and Chou , 2015الصدددد ذكددر )

والتوسددع فددي البنيددة التحتيددة التددي تسددىل ايصددال البرمجيددات عددن 

ن توظيفىدا وادارتىدا طريق الشبكات فأن خدمدة مظددم التطبيدق يمكد

واستعافتىا عن بعد بوساطة تطبيظات البرمجيات بموقع مركدزي 

للخدددمات علددى وفددق عظددود االيجددار علددى الشددبكة روفددي حددديا 

متواصل ، تظع الخدمات التي تظدمىا السحابة التي تظددمىا السدحابة 

 ة( فدي  ال د Vithayathil , 2018على وفق ما عرضه دراسة )

الول ، البرمجيات بوصفىا خددمات ، ومدؤخرا عناوين ، العنوان ا

 يددون( شدر  المعن Seethamraju , 2015وعلدى مدا افداد بدده )

بتسميتىا برمجيات حين الطلب ، وفي ه ا النو  مدن الخدمدة يظدوم 

علدددى  المشددتري بالددددفع لظددا  الخدمدددة التدددي يحصددل عليىدددا بندددا 

او مدا علدى وفدق طلبده للخدمدة إاستخدامه للتطبيق او التطبيظدات ، 

لظا  اشتراكه بالخدمة ويكون بائع الخدمدة مسدؤول لوحددة عدن اي 

علدى السدحابة  المستعيفةتحديا ر ويصل المستفيد الى التطبيظات 

( باسدتخدام الزبدون النحيدف  Oliveira et al , 2014كما ذكدر )

)متصفح الشدبكة( عوضدا عدن نصدب البرمجيدات علدى حاسدوبه ، 

( فأن المجدال  Alkhater et al , 2018وعلى وفق ما سو، له )

يكون واسعا امام المنظمة المشتري للخدمة للتركيدز علدى اعمالىدا 

الرئيسية ر ومدن التطبيظدات الشدائعة علدى وفدق هد ه الخدمدة تطبدق 

دارة المشددرو  إدارة المددوارد البشددرية، وإدارة خدمددة الزبددون، وإ

والنظطدددة التدددي كبيدددرا مدددا تبدددار حولىدددا تكمدددن فدددي أن  ،Gmailو

و السدددديطرة علددددى البنيددددة التحتيددددة أالمشددددتري ال يسددددتطيع ادارة 

( Vithayathil , 2018) الخدمدةر والحدظالمعروضة من مجىز 

أن ه ا النو  من الخدمة يعرض إمكانية لتغطية االعمال الرئيسية 

عميظا في مداخل احد ت تحوال   ل  فظدل  للمنظمةروغير الرئيسية 

االعتمددداد علدددى المصدددادر الخارجيدددة لتطدددوير أنظمدددة المعلومدددات 

التظليدية ، كما أنىا تمبل حلوال واعدة لعدد من عمليدات االعمدال ، 

والعنوان الباني ، يسمى خدمة تظديم منصة الكترونيدة ، وبموجبىدا 

، يظددوم بددائع الخدمددة بتزويددد المشددتري بمنصددة حوسددبة تسددمح لدده 

ت برمجيددة بدددون تعظيددد الدد ي يترتددب علددى شددرا  بخلددق تطبيظددا

وصددديانة البنيدددة التحتيدددة لتظنيدددة المعلومدددات المطلوبدددة ، وبدددرأي 

(Oliveria et al , 2014فأن مجىز الخدمة يوفر حزم )حلول  ة

متكاملددة لغددرض خلددق وتوظيددف التطبيظددات مددن السددحابة ليددوفر 

الف ع نواحي تطدوير التطبيظدات بأكملىدا ر ولدم يخديالظدرة على جم

( بظولده أن المشدتري يصدل Wang et al , 2011هد ا الدراي  )

الددى منصددة البرمجددة وادوات التطدددوير ذات الصددلة عددن طريدددق 

متصددفح الشددبكة الدد ي يسددمح لدده بتصددميم التطبيظددات الجديدددة وفظددا 

داريدددة غيدددر إلحاجتىدددا ويوظفىدددا ويختبرهدددا دون تحمدددل تكددداليف 

 Rossه )نو   ل على غرار ذدارة المتصفحات روإمباشرة لشرا  و

and Blumentein , 2012 )لددى أن هدد ا األنمددوذج يسددمح إ

للمستخدم بتطوير التطبيظات باستخدام لغات البرمجة المجىزة عن 

و اععا  المنظمة علدى وفدق هد ه الخدمدة ليسدوا  ،طريق السحابة

و تطبيظدات ألنىدا تصدل الديىم عدن أبحاجة المدتالك أنظمدة تشدغيل 
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و التنصديب ويدنعكس ذلد  أة للتحميل طريق األنترنت بدون الحاج

بال ش  ايجابيا على ادائىدم لمىدامىم بفاعليدة وبكلدف اقدل بوسداطة 

مددا العنددوان البالددا ، فيطلددق عليدده أاالنتفددا  مددن كلددف المجىددز ، 

استعددافة البنيددة التحتيددة ، وطبظددا لىدد ا النددو  مددن الخدمددة ، فددأن 

 Garrison et alمجىز الخدمة يظدم لمتلظيىا على وفق ما ذكره )

( الخوادم )قابلية المعالجة( والخزن ) االرشدفة واالسدناد( 2012 ,

ومجاالت االتصال )خط النار وموازنة الحمل( ويتحمل المشدتري 

 , Wang et alاجورا لظا  ذل  ر وأن الزبون على ما عبر عنه )

( بدال أن يظوم بشرا  وصيانة الخدمات متظدمدة الد كر علدى 2011

يظوم بشرا  موارد الحوسدبة تلد  علدى نحدو تدام نحو مستظل ، فأنه 

من مجىز الخدمة الخارجي على وفق الخدمة حين الطلب ر وعلى 

( فأنىا تعرض قدرات غيدر Kim et al , 2017وفق ما المح له )

محددة وسريعة وتسىيالت كبيرة للخزن وبوسع المنظمدة االنتفدا  

و لوحدات أ منىا حين الطلب الستعافة التطبيظات للمنظمة برمتىا

 ساس كل مدة وصول ر أمعينة وتفسح المجال للدفع على 

 Stieningerوفيما يتعلق بتوظيف السدحابة ، فظدد رسدم لىدا )     

and Nedbel , 2014 دالو صدور ، االولدى تسدمى السدحابة  )

 Mell andالعامددة ، وبىددا يظددوم مجىددز الخدمددة كمددا اشددار )

Grance , 2011ن الوصدول اليىدا ( بتشغيل خدمة مشتركة ويكو

عدددن طريدددق األنترندددت ألي مشدددتري ، وتكدددون مراكدددز البياندددات 

مملوكه وتعا  مدن قبدل مجىدز الخدمدة ، وربمدا تخدزن البياندات 

خددر دون علددم الزبددون ، ىو تنظددل مددن مكددان لأفددي امدداكن متعددددة 

( السدحابة Iyer and Henderson , 2010ووصدفت دراسدة )

يدة التحتيدة لىدا متاحدة للعامدة ، العامة بأنىا السحابة التي تكدون البن

او لمجموعددده صدددناعية وتكدددون مملوكددده لمنظمدددة تبيدددع خددددمات 

( أن السدحابة العامدة Marston et al , 2011وبدين )  السدحابة ر

طريددق فاعددل لمددن يبحددا عددن كفددا ة الكلفددة لتوظيددف حلددول تظنيددة 

المعلومات وخصوصا للمنظمات صغيرة ومتوسطة الحجم فعدال 

أنمدوذج للسدحابة  Google Appsقدت ، ويعدد عدن أنىدا تدوفر الو

العامة ، وعلى ما يبدو فأن السحابة االكبدر شدىرة التدي تدوفر بنيدة 

 EC2 . Amazonتحتيددة مشددتركة علددى الصددعيد العددالمي هددي 

مكن الشركات عدن طريظىدا استعدافة وتشدغيل التطبيظدات ذات توت

ومدددن المشددداكل التدددي تدددؤر، بدددال  رالمىدددام الحرجدددة الخاصدددة بىدددا

هدي  ا الظرار فدي المنظمدات التدي توظدف السدحابة العامدة اصحا

فأنىددا تكددون مناسددبة للمنظمددات التددي لدديس ، لدد ل  امددن المعلومددات 

 , Ross and Blumensteinلديىا قلق لى ه الناحية ، وينصح )

( الشددركات كبيددرة الحجددم وتلدد  التددي تتعامددل مددع كبيددر مددن 2013

المعلومات التي تنددرج تحدت بداا غايدة فدي السدرية الدى توظيدف 

 المشددتريةالسددحابة الخاصددة التددي تتبنددى وتشددغل حصددريا للمنظمددة 

التي تتعاقد مع مجىز الخدمة ونظطة الظدوة فدي توظيدف هد ا الندو  

زيددة التددي قددد يبددديىا مددن السددحابة تكمددن فددي تجنددب المنظمددة االنتىا

و لوحدتددده أمدددير مددا ومحاولتدده الحصددول علددى منددافع شخصددية 

 التنظيمية ر 

Stieninger and Nedhalوفددي معددرض نظاشدده بددين )      , 

(  أن السددحابة الخاصددة تظدددم بنيددة تحتيددة حصددرية للمنظمددة 2014

و عن طريق مظدم الخدمة الخارجي أما تدير السحابة بنفسىا إالتي 

، فأنىدا ل المنظمدة ر لد  مبدانيه ه السدحابة فدي داخدل  ، وربما تظع

تددوفر درجددة عاليددة مددن السدديطرة علددى البيانددات وامددن التطبيظددات 

 الخاصدةرحينما تجد المنظمدة نفسدىا موظفدة للسدحابة النظام دا  أو

وفددي الوقددت نفسدده ، تكمددن حاجتىددا الددى طاقددة جديدددة مددن السددحابة 

العامددة لحمددل العمددل مؤقتددا  وتظدددم علددى ذلدد  فعليددا ، فددأن توظيفىددا 

للسحابة في ه ه الحالة يكون هجينا ، اي توظدف السدحابة الىجيندة 

( بدين السدحابة Garrison et al , 2012التدي تجمدع كمدا يدراه )

المنظمددة التددي تواجدده موقفددا يسددتلزم الخاصددة والعامددة وتلجددأ اليىددا 

منىا طاقة اضافية من السحابة العامة في وقت استخدامىا السحابة 

الخاصددة ، وهدد ا يؤشددر لنددا قدددرة المنظمددة علددى تخفدديأ كلفتىددا 

وتوسددع مجددال نطددا، خدمددة تظنيددة المعلومددات علددى نحددو متددواز  ، 

( تفسديرا  منطظيدا  Ross and Blumenstein , 2013وقددم )

لمنظمددددات لتوظددددف السدددحابة الىجينددددة مفدددداده أن بعددددأ لسدددعي ا

المنظمددات تكددون اكبددر تحفظددا  علددى بياناتىددا ذات الصددلة بحظددو، 

عمدددال أو بمزاياهدددا التنافسدددية ، لددد ل  فدددأن اسدددتراتيجية أالملكيدددة 

الحوسبة السحابية تعتمد على تشدجيع المنظمدة لتصدنيف بياناتىدا ، 

تحددتفظ بىددا داخددل  علددى سددبيل المبددال ، البيانددات غايددة بالسددرية ،

المنظمة )سحابة خاصة( والبيانات واطئة السرية تحال الى مجىز 

و بدأخر ظىدرت أمركز بيانات خدارجي )سدحابة عامده( ، وبشدكل 

السحابة الىجينة لتلبية احتياجدات مؤقتدة ال يمكدن تلبيتىدا باسدتخدام 

السحابة الخاصة ، وما ينبغي قوله وتكراره ، أن السحابة الىجيندة 

و اكبر من األنماط السدحابية ، و السدحابات أج من نمطين هي مزي

بحددد ذاتىددا ليسددت ممزوجددة مددع بععددىا الددبعأ ، بددل كددل سددحابة 

تكددون منفصددلة وتمتلدد  خصددائم الفريدددة غيددر أنىددا تددرتبط مددع 

بععىا ، واهم مميزاتىا ، مع أنىدا تطبدق المزيدد مدن التعظيدد علدى 

   المنظمة رالبيئة لكنىا تسمح بمرونة اكبر في تحظيق اهدا

زادت ومددع هدد ه التطددورات واالنتظدداالت النظريددة والتطبيظيددة     

فددي الحوسددبة السددحابية بشددكل هائددل فددي  لمنظمددات اسددتبماراتىاا

 خددماتىا،وتصاعدت حدة المنافسة بدين مظددمي  األخيرة،السنوات 

 Lang et alقدرار اختيدار مظددم الخدمدة قدرارا حيويدا ) وأصدبح

نمدو فدي اإليدرادات المتأتيدة منىدا حيددا  واقتدرن بد ل  (ر  :2018,

الحوسبة السحابية للفترة ما بين الربع األخير  يبلغت إيرادات بائع

مليدار  110الدى  2015بالا مدن عدام مممدموالربع ال 2014من عام 

% عدددن الفتدددرة التدددي سدددبظتىا  24دوالر امريكدددي بزيدددادة قددددرها 

(Califf et al, 2016( ر وقدادت علدى رأى)Senyo et al, 

( الى ظىور نماذج مبتكدرة اعتمددت علدى سدعي المنظمدات 2018

لالستفادة من المزايا التنافسية المستمدة مدن تظنيدة المعلومدات التدي 
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التظددديرات الددى أن صددناعة الحوسددبة وتشددير   .تبشددر بىددا السددحابة

ويتوقدددع أن يكدددون  ،2014مليددار فدددي عددام  150السددحابية بلغدددت 

وصدلت  لألعجداا، اذنموها متواضعا ولكن في الوقت ذاتده مبيدر 

مليار دوالر امريكي ويتوقع أن تالمدس  7ر40الى  2011في عام 

 (ر وفديArvanitis et al, 2017)2020مليدار فدي عدام  3ر159

مدددير تنفيدد ي  3000مسددحا ألكبددر مددن IBMذات السدديا، اجددرت 

% مدددن المنظمدددات 60ائجددده أن ألنظمدددة المعلومدددات وجدددا  فدددي نت

مستعدة الحتعدان الحوسدبة السدحابية فدي الخمدس سدنوات المظبلدة 

 بوصفىا وسيلة لتنمية اعالىا وبلوغ مزايا تنافسيةر

 منطجية البحث

 مشكلة البحث 

توسددعت الشددركات صددغيرة الحجددم فددي محافظددة ذي قددار افظيددا      

وعموديددا علددى نحددو غيددر مسددبو،، وواجىددت منافسددة شرسددة مددن 

، مدا دفدع المعنيدين المحلية والتي جا ت مدن ورا  الحددود مبيالتىا

مددام الددى البحددا عددن طرائددق تمكنىددا مددن التظدددم الددى األ ابإدارتىدد

نت تظنية المعلومدات احددى اواكتساا ما يميزها على االرض، وك

مددن المكونددات الماديددة  ا  خياراتىددا الرئيسددة، لدد ل ، فظددد اقتنددت كبيددر

تطدورة، وتسدلحت بالعديدد مدن التطبيظدات وأنشأت لىا بنية تحتيدة م

عمالىدددا وزيدددادة ارتباطاتىدددا الخلفيدددة أالمتطدددورة لمواجىدددة نمدددو 

واالماميدددة لتتغلغدددل تظنيدددة المعلومدددات فدددي كافدددة مفاصدددل العمدددلر 

 Marston et، وه ا ليس بالجديدد، فظدد شخصده سدلفا )والمفارقة

al : 2011دي تظنية المعلومات فدي المنظمدة يدؤ انتشارأن  ة( بظول

دارة البنيددة التحتيددة لمعماريددات المعلومددات المتفاوتدددة إالددى تعظددد 

ي أباسدددرها والبياندددات والبرمجيدددات الموزعدددة ر يالزمىدددا علدددى ر

(Dutt et al , 2012 مزيد من كلف صيانة االجىزة التي تتظادم )

وتولد مزيد من العغوط على موازناتىا ر عليه، وجدت الشركات 

االسدتمرار باسدتخدام مدوارد تظنيدة نفسىا في موقف يصدعب عليىدا 

وفددي الوقددت نفسدده تخفدديأ  التنافسددية، زاياهدداالمعلومددات إلدامددة م

والصددديانة دون فظددددان التركيدددز علدددى احتياجدددات كلدددف التشدددغيل 

لزم االمر من ادارتىا التفكير  التطورات،وفي خعم ه ه  الزبون،

 الجديددة،ببدائل جديده لتسداعدها علدى التحدول والتكيدف للظدرو  

 الطريقرويععىا من جديد على جادة 

، وجددددوا أنفسدددىم علدددى اعتددداا توظيدددف محتمدددل تبعدددا لددد ل و   

للحوسبة السحابية التي تسىم في حدل الجدز  االول مدن االحتماليدة 

المشددار لىددا سددلفا ، ولكددن بحكددم تددوفر السددحابة وأنمدداط توظيددف 

خدددماتىا للجميددع ، فددأن خددط الشددرو  االفتراضددي سدديكون واحددد 

ل ا ، اقتعى االمر لحظات من التوقف والتأمل في كيفية للجميع ، 

دارة واستعدافه إسدتمد مدن الوصول الى مزايا تنافسدية يمكدن أن ت  

خدمات تظنية المعلومات على السحابة ، والبحدا عدن اجابده حدول 

دور قابليات أنظمة المعلومدات التدي تراكمدت لدديىا طيلدة االعدوام 

، وفدي ضدو   الجاندبهد ا السابظة ، وهل ستكون نظطدة فصدل فدي 

 ور ، صاغ الباحا مشكلة البحا بالتساال االتي :صه ا الت

)الفنيدددة واإلداريدددة المعلومدددات قابليدددات أنظمدددة  تدددأ يرمدددا هدددو    

علددى  تتددوافر عليىددا الشددركات موضددع التطبيددق التدديوالعالئظيددة( 

المزايددا التنافسددية المسددتمدة مددن الحوسددبة السددحابية بوجددود نجدداح 

ة السددحابية كمتغيددر وسدديطت تفرعددت مندده األسددئلة توظيددف الحوسددب

 التالية:

)الفنيدددة واإلداريدددة  قابليدددات أنظمدددة المعلومدددات تدددأ ير*مدددا هدددو 

 المزايا التنافسية المستمدة من الحوسبة السحابيةت والعالئظية( في

)الفنيدددة واإلداريدددة  قابليدددات أنظمدددة المعلومدددات تدددأ ير*مدددا هدددو 

 نجاح توظيف الحوسبة السحابيةت والعالئظية( في

نجدداح توظيددف الحوسددبة السددحابية علددى المزايددا  تددأ ير*مددا هددو 

 التنافسية المستمدة من الحوسبة السحابيةت

*هل يوجد دور لنجاح توظيف الحوسدبة السدحابية بوصدفة متغيدر 

والعالئظيدة( )الفنية واإلداريدة  وسيط بين قابليات أنظمة المعلومات

 ية المستمدة من الحوسبة السحابيةتوالمزايا التنافس

 اهداف البحث 

أنظمة المعلومدات المعدي قددما فدي اختبدار  يباحبيتعين على      

الظابليات التي تعدد ضدرورية للمنظمدة التدي تدروم تنفيد  واسدتخدام 

وتماشيا مع هد ه الددعوة يىدد  البحدا  بفاعلية،الحوسبة السحابية 

  التعر  على تأ ير:  الى

أنظمددة المعلومددات )الفنيددة واإلداريددة والعالئظيددة( علددى قابليدات  ر1

 المزايا التنافسية المستمدة من الحوسبة السحابيةر

)الفنيددة واالداريددة والعالئظيددة( علددى  قابليدات أنظمددة المعلومددات ر2

 للحوسبة السحابيةر موضع التطبيقنجاح توظيف الشركات 

للحوسددبة السددحابية فددي  قيددد البحددانجدداح توظيددف الشددركات  ر3

 نيىا مكاسب تنافسية مستمدة من الحوسبة السحابيةرج

قابليدات أنظمدة المعلومدات فدي جندي المكاسدب التنافسددية ودور  ر4

 التوظيف الناجح للحوسبة السحابية بوصفة متغير وسيطر

 اهمية البحث 

أنظمددددة المعلومددددات فددددي مناقشددددة ومحدددداورة  يأن دور بدددداحب     

التغيددرات الكاسددحة  مددن رغمبددالالحوسددبة السددحابية لددم يتعددح بعددد 

بوصفىم خبدرا  وقدادة فكدر والتي احد تىا وتل  التي تلوح باألفق، 

فددي هدد ا المعددمار المشدداركة وعلددى نحددو مددؤ ر فددي اي مناقشددات 

وصدوال الدى إنعداجه واالرتظدا   حول المولدود الجديدد مند  البدايدة

 رالىمن الناحية النظرية  ر ول ل  يىد بمساهماته
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الدددد ي تعدددداني مندددده مكتبددددة أنظمددددة محاولتدددده تغطيددددة الددددنظم  ر1

المعلومدددات العراقيدددة فدددي الدراسدددات والبحدددوو التدددي تالمدددس 

العالقدددة بدددين قابليدددات أنظمدددة المعلومدددات والمزايدددا التنافسدددية 

نجددداح الوسددديط ل دور الدددالمسدددتمدة مدددن الحوسدددبة السدددحابية و

 توظيف الحوسبة السحابية ر

علددى نفددا مرتكددزا  آطددار مفدداهيمي للعالقددة المدد كورة إرسددمه  ر2

االدا المتدداح لمسدداعدة بدداحبي أنظمددة المعلومددات علددى قددرا ة 

قابليات أنظمة المعلومات قدرا ة جيددة، والدتمعن بىدا لتطويعىدا 

وهعم ما تحمله من قوة تنعكس إيجابيدا فدي توظيدف الحوسدبة 

السحابية بنجاح ليفعي في نىايدة المطدا  الدى اكتسداا مزايدا 

 تنافسية منىار

ة تتصددى لدراسدة العالقدة المد كورة فتحه مجاالت بحبية جديدد ر3

 ر المنظمات متوسطة وكبيرة الحجم نفا فيآ

 : ويستمد البحا اهميته التطبيظية من خالل محاولته 

المباشددر لظابليددات أنظمددة المعلومددات فددي جنددي  التددأ يربحددا  ر1

الشدركات صدغيرة الحجدم لمزايدا تنافسدية مسدتمدة مدن توظيدف 

 الحوسبة السحابية توظيفا ناجحا ر

مدن  هاختبار صدحة الفدروض التدي يتعدمنىا ومدا يدتمخأ عند ر2

نتائج يمكن ا بات مصداقية اإلطار المفاهيمي المظترح، ليساعد 

المعنيدددون فدددي المنظمدددات المشدددمولة بالبحدددا علدددى التبصدددر 

بظابليددات أنظمددة المعلومددات جيدددا وتحديددد مالمحىددا الحاليددة، 

ى جنددي وهويتىددا فددي المسددتظبل المنظددور، وتظيدديم تأ يراتىددا علدد

 منظماتىم مزايا تنافسيةر

مدن التوصديات فدي ضدو  النتدائج المتحصدل عليىدا  ةتظديم جمل ر3

من البحا تمكن المنظمات موضع التطبيق من االسترشاد بىدا 

لالنتفدددا  مدددن قابليدددات أنظمدددة المعلومدددات وخددددمات الحوسدددبة 

 السحابيةر

 تصميم البحث

قبدل الشدرو  ينبغي ان يحدد الباحا الطريق ال ي يسير عليدة      

بجمع البيانات وتحليلىا، وه ا ما يطلق عليدة تصدميم البحدا الد ي 

( بمبابدة الغدرا  Cooper and Schindler: 2014)يعدد بدرأي 

الدد ي يددربط عمليددة البحددا برمتدده، ويددوفر إجابددة علددى عديددد مددن 

األسئلة منىا على سبيل المبال ماهي الطرائق التدي تسدتخدم لجمدع 

البياندداتت مددا هددو نددو  العينددةت مدداهي محددددات الوقددت والكلفددةت 

ووفظدا ( بانده طرائدق جمدع البيانداتر McNabb, 2010)ووصفة 

( فانددة خطددة شدداملة يظددوم (Bhattacherjee, 2012لمددا سددو، لدده

الباحددا برسددمىا مددن اجددل الظيددام بجمددع البيانددات لمشددرو  بحبدده، 

وه ه الخطدة تكدون بمبابدة برندامج عمدل تىدد  الدى اإلجابدة علدى 

أسدددئلة البحدددا، أو اختبدددار فرضدددياته  المحدددددة، ويتعدددمن  دددالو 

 عمليات هي: 

 المعاينة .1

دراسددتىا شددحيحة،  طالمددا أن المعطيددات عددن المشددكلة المددراد      

والمعلومات ذات الصلة بكيفية حلىا قليلةر فان البحا الحالي تبنى 

 إجدددرااه يدددتمو ا  شددديوع األكبدددر التصدددميم االستكشدددافي الددد ي يعدددد

 لمشددكلة العامددة الطبيعددة حددول أساسددية معلومددات علددى للحصددول

، ويمنحندددا فرصدددة كبيدددرة ل،حاطدددة بىدددا، خصوصدددا ان البحدددا

فددي البيئددة العراقيددة وحتددى العربيددة  الدراسددات حددول مشددكلة بحبنددا

وسددنعتمد  االسددتبيان المسددحي ويظددع ضددمن  رتكدداد تكددون معدومددة

األسدداليب الوضددعية )اإليجابيددة( بوصددفة أداة رئيسددة لجمددع بيانددات 

ر وينطدوي تصدميم البحدا علدى عددد مدن الخطدوات البحا الحالي

في صددارتىا المعايندة، وتتسدع لبال دة مراحدل تبددأ بتحديدد مجتمدع 

علددى  جميددع البحددا  مجتمددع بحددا المسددتىد ر  يطلددق وصددف ال

األشخاع أو العناصر )وحدة التحليل( التي تحتوي على السدمات 

مجموعة من الحاالت  يشير الىروفي دراستىا باحاالتي يرغب ال

 Saunders/أععا  المجموعة التي يمكن ان تؤخ  منىا العيندة )

and Lewis,2012)وعلدددددى لسدددددان)ر(Clarke,2011ه فانددددد

مجموعة كاملة مدن الكياندات التدي تشدترك فدي بعدأ الخصدائم 

العامددة ،وتددوفر عناصددر تمكددن الباحددا مددن ان يأخدد  عينددات منىددا 

باندده مجموعددة  (Zikmund,2003ووصددفة ) ويعمددم نتددائج بحبددةر

 ر    كاملة من الكيانات التي تشترك بخصائم عامة محددة

االنترنيدددت  أن الحوسدددبة السدددحابية تظنيدددة غيدددر عاديدددة عبدددر      

تستميل الشركات صدغيرة الحجدم واالحددو عىددا، وأن قددرة هد ه 

التظنية على تظديم خدمات حوسدبة عاليدة الظدوة دون نفظدات إضدافية 

مرتبطة بتوفير مكونات مادية أو برمجيات هي الدافع ورا   ذل ر 

 لمعندين بدإدارة هد ه الشدركاتوفر ذلد  مسداحة واسدعة ل ةوبالنتيج

وقابلياتىم والتفدنن فدي صدياغة ارتباطدات خلفيدة إلظىار مىاراتىم 

وامامية ببراعة لتوظيف خدمات السحابة على نحو ناجح ومدن  دم 

وبطريظة مما لة سدارت  االخريات،بمزايا تبعدها عن  شركاتىم مد

اختارهدا الباحدا    قمدا سدبوتأسيسدا علدى البحدا، الشركات عيندة 

وصدف الشدركة صدغيرة الحجدم والمعيدار المعتمدد ل مسرحا لبحبةر

عددن تسددعه عمددال طبظددا  ال يزيدددهددو عدددد العدداملين الدد ي يجددب ان 

لوصدددف الجىددداز المركدددزي ل،حصدددا  فدددر  ذي قدددارر تنوعدددت 

اطاتىا بددين الخدددمات الماليددة والتجددارة والسددياحة والتسددلية مممددمنش

المديرين التنفيد يين وتكونت عينة البممحا من  والبنا  واالنشا ات

صددغيرة الحجددم فددي محافظددة ذي قددار، وقددد جددا  الشددركات  فددي

( ال ي بين Garrison et al, 2015االختيار متناسظا مع دراسة )

أن الىجرة الى حلدول السدحابة قدد يكدون اسدتراتيجية تنظيميدة ت ظدر 

، ولد ل  ،  شدركةجيز الموافظة على تنفي ها  االدارة العليدا فدي الوي  

ون ببلددوغ المنددافع مددن ينشددغل يىددافددأن المددديرين رفيعددي المسددتوى ف

وفدي  روستكون الشركة صغيرة الحجم وحدة للتحليلتبني السحابة 

تكددون مجتمدددع البحددا مددن الشدددركات صددغيرة الحجددم فدددي بحبنددا 

( 600محافظة ذي قار التي تظع في جنوا العدرا، البدالع عدددها )
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عطيات التي حصل عليىا الباحا من دائرة ضدريبة للم وفظا شركة

و  رةمصدر ال ي يعول عليه في مبل ه ه الحالدذي قار، بوصفىا ال

المرحلة البانية  هي اطار المعايندة الد ي يعندي الظائمدة التدي يمكدن 

للباحا سحب العينة الخاصدة بده، وتتمبدل هندا بالمددرا  التنفيد يين 

وقد يواجه الباحا كما هو الحال في في الشركات موضع التطبيقر

الكلفدددة أو كدددون  بحبندددا صدددعوبة ناجمدددة عدددن محدددددات الوقدددت أو

المنظمدات موضددع التطبيددق موزعددة جغرافيدا علددى نحددو كبيددرر مددا 

يفدرض عليددة اختيددار مجموعددة جزئيدة مددن المجتمددع، تسددمى عينددة 

 التدي البحدا أسدئلة علدى تحديددها عادة في الباحا البحار ويعتمد

 مدن التأكدد عليدة يجدب أنده يعندي وهد ار عليىا اإلجابة الباحا يريد

 التدي المدمعلومات ندو  سديعطون الد ين األشخاع تشمل العينة أن

ر بمدا يفمدمعي الدى Leedy and Ormrod, 2013)) عنىا يبحا

 ( ر Recker , 2013أفعل نتائج )

أن محددات الكلفة والوقت والجىد تجعدل مدن الحصدر وطالما      

الشددامل لمجتمددع البحددا عمليددة صددعبة جدددا علددى الباحددا  اختيددار 

 عينددة اختيددار جدددا   العددروري البحددا، ومددنعينددة ممبلددة لمجتمددع 

 تعمددديم يمكدددن بحيدددا المسدددتىد  للمجتمدددع بالفعدددل تكدددون ممبلدددة

 علدددى المدددأخوذة العيندددة مدددن استخالصدددىا التدددي يدددتم االسدددتنتاجات

خد  فيمدا يتعلدق أو رأخرى  مرة للدراسة بأكمله المستىد  المجتمع

بحجدددم العيندددة بتوصدددية مفادهدددا أن حجدددم العيندددة يجدددب ان تؤخددد  

وعلدى الدرغم  بالحسبان مظابل عدد المعلمات التدي يجدري تظدديرها

 Treiblmaier)مدن عددم وجدود حجدم مبدالي بىد ا الصددد فدأن )

and Filzmoser,2010 ( 100-200يعممتظدان أن حمجم العينة )

يبدو جيدا ، فيما يؤكد اخدرون أن حجدم العدمينة يجدب أن يكدون  فرد

 Raykou andمدرات( مدن عددد المدمعلمات المظددرة ) 10أكبدر )

Marcoulides,2006 وقد سار الباحا على رأى )(رKrejcie 

and Morgan,1970المطلدوا المظابدل  ( حيدا أن حجدم العيندة

مفددردة تظريبددا ويفددي هدد ا العدددد  234( يبلددع 600لمجتمددع البحددا )

 المعايندات اسدلواالباحددا  اسددتخدمو  بالمتطلبدات انفددة الدد كرر

 كدل ان بىدا يظصدد والتدي) البسديطة العشوائية المعاينة (االحتمالية

 افراد بين من ليكون ومعلومة متساوية فرصة له المجتمع في فرد

 Sekara and)على وفق مدا روج لده   النو  ه ا ويعطي العينة،

Bougie,2010) أكبدر  فرصدة ويدوفر التحيدز مدن ىمسدتو اقدل

التحليدل علدى مسدتوى الشدركة كمدا أسدلفنا  نوسيكو .النتائج لتعميم

علددى المددديرين المعنيددين بددإدارة  الباحددا االسددتباناتوز  الظددولر 

واحدددة لكددل شددركةر  اسددتبانةوبمعدددل  الشددركات صددغيرة الحجددم

( لعدددم اكتمالىددا أو 16أهمددل منىددا ) ( اسددتبانة214أسددترد منىددا )

صدبح اختيار أكبر من إجابة على عددد مدن الفظدراتر وتبعدا لد ل  أ

مدن  %(46أي بمعددل ) (202عدد االستبانات الخاضعة للتحليل )

االسددتبانات التددي تددم توزيعىددا وهددي نسددبة مظبولددة وتظددع ضمددممن 

المعددددايير المتعددددار  عليىددددا متجدددداوزا  المعيددددار الدددد ي وضددددعة 

Baruch,1999) البالع )
±
%بوصفه نظطدة اسدتدالل مرجعيدة 13 

عيندة البحدا  اهتمدامفي مبل ه ه الحاالت وه ا مؤشر اولدي علدى 

باالسمممممممددمتجابة واعددادة االسددتبانة ضددمن المدددى الزمنددي المحدددد 

( خارطدة توزيدع الشدركات 1ويعدرض الجددول ) ، أسدابيع ةبأربع

 موضع التطبيقر

 

 الشركات موضع التطبيق وفظا لظطا  النشاط (1)جدول 

 % عدد مجال النشاط ت

 0.257 52 خدمات مالية 1

 0.213 43 تجارة عامة  2

 0.193 39 وانشا ات   بنا 3

 0.183 37 سياحة  4

 0.105 21 تسلية 5

 0.029 6 تجارة الكترونية  6

 0.019 4 صناعات غ ائية  7
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 جمع البيانات .2

يوصف جمع البيانات بانة كيفية حصول الباحا على البيانات      

يرتكددز بحبنددا علددى التددي يسددتخدمىا ل،جابددة علددى أسددئلة بحبددة رو

واسدتخدمت ، البياندات البانويدة نوعين رئيسديين مدن البياندات همدا:

لمغيدددرات البحدددا) قابليدددات أنظمدددة فدددي تغطيدددة الجاندددب النظدددري 

السدحابية، مسدتمدة مدن الحوسدبة ال تنافسديةالمكاسدب ال ،المعلومات

وإلتمدام هد ه الخطدوة  ( نجاح توظيدف خددمات الحوسدبة السدحابية

تابع الباحا ما كتب حول الموضدو  فدي قواعدد البياندات العالميدة 

Ieee/Iee Library; AIS Electronic Library; EBSCO 

Business Source Premier; EBSCO Academic 

Search Premier; Emerald; And Wiley Library 

( University of Iowaالمكتبددة االفتراضددية ل) المتاحددة علددى

فعدال بعدأ المظدابالت غيدر  بىد  رسم االطار النظري للبحدار

المىيكلة مع عينة من  المعنيين بإدارة  الشدركات موضدع التطبيدق 

تمدددمم االعتمددداد فدددي جمدددع البياندددات األوليدددة و ات األوليدددةالبياندددرو

مناسددب للبحددا  ىدداكوناالسددتبانة  ىالعددرورية ألجددرا  البحددا علدد

 الحالي ر

 تطوير أداة القياس .3

على الدرغم مدن أوجده الظصدور التدي تنطدوي عليىدا االسدتبانة      

فان لىا العديد من نظداط الظدوة، إذ تبددو مناسدبة حينمدا تكدون العيندة 

داخددل العظددل البشددري،  كبيددرة، والمتغيددرات مبددار االهتمددام تكمددن

 Hui et al)فعال عن ذل  تبدو االستبانة كفؤة من ناحيدة الكلفدة 

علددى ذلدد  ارتكددز الباحددا عليىددا بوصددفىا أداة  ا(ر وتأسيسدد2019,

طدددور الباحدددا اداة قيددداس مسدددتوحاة مدددن البحدددا الرئيسدددةر وقدددد 

دراسددددات سددددابظة اسددددتخدمت مفدددداهيم قريبددددة مددددن تلدددد  المفدددداهيم 

المسدددتخدمة فدددي البحدددا الحدددالي، وعددددلت فدددي ضدددو  المالحظدددة 

مع عينة  فظراتىا الشخصية للباحا لتالئم طبيعة الشركة، ومناقشة

والمىتمين بدإدارة أنظمدة المعلومدات فيىدا، ولغدرض اعدداد البحا 

اداة الظيدداس بشددكلىا النىددائي، اتبددع الباحددا سلسددلة مددن الخطددوات 

بدأها بأعداد استبانة اولية استنبطىا من الظدرا ة النظريدة لمدا كتدب 

 في المكتبة االفتراضية في الدوريات ذات الصلةر حول الموضو 

رت متغيددرات البحددا الخمسددةر ( فظددرة فسدد30واشددتملت علددى )    

بعدددد ذلددد  قدددام الباحدددا بمناقشدددة عددددد مدددن المعنيدددين والمىنيدددين 

المتخصصدددين بتظنيدددة المعلومدددات فدددي المنظمدددة حدددول الفظدددرات 

التدي  ووضوحىا ومدى فىم معانيىا وفدي ضدو  هد ه المالحظدات 

( فظدرات واعيدد 6ابداها هؤال  ،فعال عن ارا  الخبدرا   حد فت )

( ابعداد 5ات ،  وتعدمنت بشدكلىا النىدائي )صياغة عدد مدن الفظدر

( التي اقتبسدت مدن 1-7( فظرة حيا كرست الفظرات )24فسرتىا )

(Garrison et al : 2015 لظياس الظابليدات العالئظيدة والفظدرات )

 Ravichandran and( التددي اسددتمدت مددن دراسددة )11-4)

Lertwangstaion , 2005 لظيدداس الظابليددات اإلداريددة تلتىددا  )

( لظيداس Han et al,2015ات  دالو اسدتعيرت مدن دراسدة )فظدر

الباحا الفظرات  الست التي تظيس نجاح  قتبسالظابليات الفنية  ، وا

 : Garrison et alتوظيددف الحوسددبة السددحابية مددن دراسددة )

( وخصددم الفظددرات األربددع األخيددرة حسددب تسلسددلىا  فددي 2015

 , Etinger and Cingularمدن دراسدة )  سدتوحاةاالسدتبانة الم

 ( لغرض قياس بعد المزايا التنافسيةر2014

( Podsakoff et al, 2003ويندوه الباحدا وحسدب توصدية )   

ضددرورة التأكددد مددن تحيددز الطريظددة العددام الدد ي يعددزى الددى تبدداين 

وبغية تجاوز  الطريظة العام أكبر من نسبه الى البعد مبار االهتمامر

الخطدوات لتخفديأ احتماليدة الباحا عددد مدن  ه ه اإلشكالية اتخ 

 Song andالوصول الى ه ه الحال مسبظار منىدا علدى روج لده )

Zhedi, 2005 استخدام كلمات محايدة وفظرات متعددة لكدل بعدد )

وفظدددرات عكسدددية فدددي المظيددداسر وفدددي حدددديا ذي صدددله أشدددار 

(Podsakoff et al, 2003 الى أن استخدام مظيداس يتكدون مدن )

ال ألن الخيددارات تكددون طويلدده امددام خيددارات يكددون مفعدد 9او  7

المفحوصين، وبالتالي تستلزم عمليات فكرية وال تتم اإلجابة عليده 

ر وترتيب الفظدرات التدي تظديس ابعداد على الفظرات بسىوله وسرعة

البحا بشكل عشوائي على نحو ال تجعل المستجيب يشعر بوجدود 

ل كر كلما نفه اآوحاول الباحا اتبا  الخطوات  ارتباط و يق بينىار

 .أمكن

 مخطط البحث االفتراضي وتطوير الفرضيات

 سدددريعا ، وتطدددوراتيشدددىد حظدددل أنظمدددة المعلومدددات تغيدددرا       

السدددحابية هدددي احددددى التطدددورات األخيدددرة،  متتابعدددة، والحوسدددبة

 تكنولوجيددا خددمات وتمويددل وتظدديم إنتدداج فدي نوعيددة نظلدة وشدكلت

لدددعم نشدداطاتىا  الشددركات تحتاجىددا واالتصدداالت التددي المعلومددات

 خددددمات إنتددداج يدددتم ال إذ الجديدددد، النمدددوذج هددد ا فدددي وعملياتىدددا

 وحددددددة بواسددددطة داخليددددا واالتصددددداالت المعلومددددات تكنولوجيددددا

 يددتم ولكددن للشددركة، التابعددة واالتصدداالت المعلومددات تكنولوجيددا

 االنترنيتر عبر ب عد نع خدمات مزودي بواسطة خارجي ا توفيرها

 النفظدات عدن طريدق ولكدن االسدتبمارات، خالل من تمويله يتم وال

المسدتخدمة  للخددمات شدىرية مددفوعات تكدون ما عادةو التشغيلية

(and Loukis,2019 Kyriakouر)  وبىدددا تستعدددا  أنظمدددة

وتظنية المعلومات خارج المنظمة علدى األنترنيدت بوسداطة طدر  

وتمدددنا الحوسددبة السددحابية بالبنيددة  .(Vithayathil:2018) الددا 

ومدن  ،التحتية التي تعمل على تشغيل االتجاهدات الرقميدة الرئيسدة

 ددم فأنىددا تسدداعد فددي ديناميددة الصددناعة، وتددأجيج التحددول الرقمددي، 

أصدبحت بنيدة تحتيدة حيويدة تمدس  إنىالمظام يمكن الظول وفي ه ا ا

كل نواحي حياتنا تظريبا وسو  تسدتمر لتحدول العدالم الد ي نعديش 

  Benline et al,2018) فيه بمستويات مختلفة ومراحل متنوعة

(Gaoa  and Sunyaevb,2019; ر 

https://www.researchgate.net/profile/E_Loukis?_sg=kTsxHbrKGpVfe5mvuhYPhbuIfk5ze78y3Ivc1w8wm1lAjPWA9raXAtzJagjVeUR_8cL2i20.ryqt5yBd2fJDhhftcTkJWUPr2ZD-RrDVahodmwsV8ybPxjALVpcYn4o4xcEyI9emnC4z9c28UlnLQn7EiuniEQ
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الشددواهد أن الشددركات بوسددعىا أن تددوفر مددا مظددداره  وبينددت      

لجددددأ الددددى الحوسددددبة السددددحابية، ويكددددون بوسددددعىا ا تمدددد% حين22

% في مجاالت معينة مبل االبتكار، 44االستفادة الى ما يصل الى 

% مدن الشدركات الرقميدة اسدتفادت مدن هد ه 95وأن ما يصل الى 

المندددافع وبددددأت اسدددتعمال تسدددىيالت الحوسدددبة السدددحابية العامدددة 

(Wong and  Sen ,2018)ى واعتادت المنظمات الساعية الد  ر

االنتفددا  مددن ابددداعات تظنيددة المعلومددات الددى توجيدده اسددتراتيجية 

أنظمة معلوماتىا لتتسع للحوسبة السحابية ألنه لم يعدد باسدتطاعتىا 

دارة وتوصدديل خدددمات تظنيددة إالتغاضددي عددن عمددق تأ يرهددا علددى 

غفددال التوقعددات التددي تشددير الددى أن مدددى تأ يرهددا إالمعلومددات، و

لد ل ، لدزم علددى المعنيدين بددإدارة سديكون أعمدق فددي قدادم السددنينر 

المعلومات التحلي بال كا  والفطنة وأن يسلكوا طريظا يركدزون بده 

( علدى Iyer and Henderson, 2010علدى وفدق مدا رسدمه )

اسددتراتيجية الحوسددبة ولدديس علددى  التظنيددة لبلددوغ االهدددا  التددي 

تتوخاها المنظمة ، وعلى ما يبددو فدأن هد ا الطريدق يظتعدي مدنىم 

مددن محدداوره المشدداغل البيئيددة الددى مناقشددة المشدداغل ذات  التحددول

 WillCocksالصلة  بالتنفي  ر وأن يؤمنوا على وفق ما عرضه )

( بأنه ال توجد سحابه واحدده ، وأنىدا سدتكون مختلفدة لكدن 2014 ,

دارتىا هي التي تخلق االختال  ر وفي السيا، ذاتده إمنظمة ، وأن 

الدى أن المنظمدات يجدب أن تددرك  (Senyo et al, 2018)  نبده

أنىددا ال تعتمددد مزايددا تنافسددية لمجددرد انتفاعىددا مددن مجىددز الخدمددة، 

وأن هددد ا االنتفدددا  ال يخلدددق تميدددزا عدددن المنافسدددين الددد ين يكدددون 

 . بوسعىم الظيام بالشي  ذاته

 

 مخطط البحا االفتراضي (1الشكل )

وعلددى وفددق هدد ه الرايددة ، يتعددين علددى المنظمددات  وضددمن      

سدعيىا لتوظيددف السددحابة توظيفددا مميددزا وناجحددا اسددتغالل قابليددات 

فعدالوة علدى أنظمة المعلومات التدي تخدتم بىدا لتتفدرد وتتفدو، ، 

تفرد الشركة بى ه الموارد والظابليدات ، فدأن احتماليدة وجدود تدأ ير 

لمورد على مورد اخر وارد ، وفي معرض نظاشده لىد ه الناحيدة ، 

(  دالو صدور ، االولدى ، التعدويأ ، Pan et al : 2015رسم )

وتعني أن التغير في مستوى احد المدوارد قدد يعدوض فدي مسدتوى 

لتعزيددز وتشددير الددى أن التغييددر فددي مسددتوى خددر، والبانيددة اآمددورد 

والبالبدة  الكدبح ، ويظصدد بىدا  مورد ربما يعخم تأ ير مورد اخر،

أن وجود مورد معين ربما يظلل من تأ ير مورد اخر ، وقدد لخدم 

 ر                        (1بحا االفتراضي الظاهر بالشكل )الباحا فكرته في مخطط ال

بددالمخطط واعتمددادا علددى لغددة اسددلوا وطبظددا لمددا هددو مرسددوم      

تحليددل المسددار الدد ي تأسددس عليدده تحليددل العالقددات بددين متغيددرات 

البحا ، تظع قابليات أنظمة المعلومدات فدي الجاندب االيمدن وتمبدل 

       متغيددرات مسددتظلة تددؤ ر علددى نحددو مباشددر علددى المتغيددر الوسدديط

 ) نجدداح توظيددف السددحابة ( وعلددى نحددو غيددر مباشددر فددي المتغيددر

التددابع ) جنددي المكاسددب التنافسددية ( ويتحددول المتغيددر الوسدديط الددى 

متغير مستظل يؤ ر تأ يرا فدي المتغيدر التدابع ، وهندا يلفدت الباحدا 

االنتباه الى أن مخطط البحا االفتراضي ابتعد عدن نمداذج التدأ ير 

( أن Fink , 2011المباشددر التددي اظىددرت علددى وفددق مددا يددراه )

تسىم في بنا  المزايدا التنافسدية للمنظمدة  قابليات أنظمة المعلومات

، فدددي الوقدددت نفسددده وبسدددبب بسددداطتىا فأنىدددا اخفظدددت فدددي تفسدددير 

ا علدى العدرض متظددم سدوتأسي رالتعظيدات التي تكمن ورا  العالقدة

ال كر، رسم الباحا مخطط بحبه االفتراضي مستوحيا افكاره مدن 

 Garrison, 2012 ; Garrison et al,2015 ; Tanدراسات )

et al, 2015 واآلتي تفسير لمتغيرات األنموذج: (ر 

 قابليات أنظمة المعلومات  .1

 ظدديمشدددت ادبيددات أنظمددة /تظنيددة المعلومددات علددى اننددا حينمددا ن     

 أن المىددم مددن /تظنيددة المعلومددات، أنظمددة اسددتبماراتاعمددال  قيمددة

 مدن تمكدن التدي األساسدية العوامدل جميدع تظطنلو أوسع نظرة أخ ن

وفدي ضدو   ر منظمدةال لنجاح كمميز ىال والفعالكفو  ال االستخدام

 علددى المعلومددات تكنولوجيددا قابليددة  مفىددوم اسددتخدام تددمهدد ا الفىددم 

عمددال تلدد  االسددتبماراتر ا قيمددة قيدداس محاولددة عنددد واسددع نطددا،

وظيدف ت علدى الشدركة ظدرةب   (Bharadwaj , 2000ووصفىا )

 المعلومددددات تكنولوجيددددا إلددددى المسددددتندة المددددوارد مددددن  واالنتفددددا

 رفيىا المشاركة أو األخرى والظدرات الموارد مع باالشتراك

قابليات أنظمة 

المعلومات الفنية 

 واإلدارية والعالئقية
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لى أن البداحبين فدي ميددان إاوال وقبل كل شي ، ينبغي التنويه      

أنظمة المعلومات يستخدمون مفاهيم متنوعدة للداللدة علدى قابليدات 

أنظمة المعلومات مبل موجودات تظنيدة المعلومدات، مدوارد أنظمدة 

قدددرات أنظمددة المعلومددات، وسددو  يسددتخدم الباحددا المعلومددات، 

وصف قابليات أنظمة المعلومات ألنىدا برأيده تغطدي مجداال اوسدع 

اجمدداال، تددؤدي تظنيددة المعلومددات دورا  رمددن غيرهددا مددن المفدداهيم

حيويددا فددي سددعي المنظمددات سدديما تلدد  التددي تعتمددد وبكبافددة علددى 

معلومدداتر المعلومددات لبلددوغ مكاسددب تنافسددية مسددتمدة مددن تظنيددة ال

( بدأن كدل المنظمدة Han et al , 2008وفدي هد ا الصددد ، افداد )

تختلف اختالفا جوهريا عدن االخريدات فدي نزعتىدا نحدو اسدتغالل 

وتظييم قيمتىا واستيعابىا وتطبيظىا على السلع النىائيدة ، وقدد سدمي 

ذل  الظابلية ، وهي التدي تصدنع اختالفدا كبيدرا فدي ادا  المنظمدات 

ميع موارد داخليدة وخارجيدة متشدابىة ، وتسدتخدم رغم امتالك الج

مسددارات طبظددا لمددا اورده  ةالمنظمددات تظنيددة معلوماتىددا فددي  ال دد

(Garrison et al , 2012 المسار االول ، تتخ ه المنظمدة التدي )

تطور االبدا  المتأتي من تظنية المعلومات لكي تكون اكبدر فاعليدة 

بدر مدنىن ، والمسدار من منافستىا وبد ل  تحظدق عائدد اقتصدادي اك

البداني تسدلكه المنظمددة التدي تمتلدد  مدوارد ذات قيمددة وندادرة وبىددا 

بالمنافسدين ،  ةتستطيع تحظيق مزايدا تنافسدية قصديرة االجدل مظارند

فالصددورة أنفددة  لشددركات موضددع التطبيددقذا اردنددا النظددر الددى اإو

ال كر تمبلىا حينما تستعين بخدمات السحابة ليسفر عنىا زيادة فدي 

اديات النطا، ال ي يجعلىا تتفو، على المنافس الظريب لغايدة اقتص

قيامه بتنفي  خدمات السحابة ، وه ا يظىر لنا أن الفاعلية المتحظظدة 

تكدون سدىله التظليدد ، بعامده ، أنىدا  امن توظيف السحابة بحدد ذاتىد

تمددد المنظمددة بميددزة تنافسددية قصدديرة االجددل ، والمسددار البالددا ، 

يكون هددفىا تحظيدق المزايدا تنافسدية طويلده  تختطه المنظمات التي

رد يجدد المندافس ااالجل وتديمىا ، ويستلزم ه ا المسار امتالك مدو

وألن مددوارد الحوسددبة  رصددعوبة فددي تظليدددها واحددالل بددديل عنىددا

السحابية ال تحمل ه ه الصفة في ضدو  شديوعىا، فدأن النظدر الدى 

تحديددددا مدددن الموجدددودات الماديدددة و أكبدددرالمدددوارد التدددي تحتعدددن 

قابليدات أنظمدة المعلومدات تظددمت الددى االمدام ألنىدا علدى وفدق مددا 

دا  المنظمدة بتعزيزهدا أ( تدؤ ر علدى Han et al, 2008المدح )

مؤازرة تظنيدة المعلومدات للظددرات الجوهريدة للمنظمدة، واضدحت 

العددب اسددداس فدددي تكدددوين وادامدده المزايدددا التنافسدددية التدددي تمكدددن 

والظابليددات علددى وفددق مددا عرفىددا  المنظمددة مددن قيددادة المنافسددين ر

(Tecce et al, 1997 تمبل قددره المنظمدة علدى مدزج المدوارد )

، وايعا ، هي قدرة المنظمة على دمج  أعظمال ي يسفر عنه ادا  

،  األخريدداتالظدددرات الفريدددة مددع مددوارد المنظمددة لتميزهددا عددن 

( بأنىا أنماط متكدررة Wade and Hulland , 2004ووصفىا )

و عدددرض أ ،وانتددداج،ال باسدددتخدام الموجدددودات لخلدددق فعدددمدددن األ

المنتجات للسو، ، وتظوم بتحويل المددخالت الدى مخرجدات بظيمدة 

 ر أكبر

قددرة  عني( فأنىا تTan et al , 2015وعلى وفق ما اشار له )    

المنظمة على تعبئة وتوظيف المدوارد ذات الوجىدة المعتمددة علدى 

وقابليددات اخددرى  ،مددوارد و مزجىددا مددعأتظنيددة المعلومددات بدددمجىا 

ومرونتىددا وفظددا الحتياجددات ،وكفا تىددا ،لتعزيددز فاعليددة المنظمددة 

( أنىدا قدددرة Chae et al, 2018االعمدال ر ومدن وجىدة نظددر )

موارد والمعرفة الفنيدة الالمنظمة على توليد قيم االعمال باستعمال 

( Garrison et al , 2015الدراي ) المعلومداتر شداطرهلتظنيدة 

ر بددأن مددزج قابليددات أنظمددة المعلومددات التددي تتفددرد بىددا حينمددا ذكدد

المنظمة وتكون جز  ال يتجزأ منىدا مدع مدوارد اخدرى يدؤدي الدى 

 , Willcocks et alنتيجة تنظيميدة مميدزه ر ومدن وجىده نظدر )

( فأنىدددا الظابليدددة المطلوبدددة السدددتغالل تظنيدددة المعلومدددات ر 2014

اتىددا بوسدداطة تعلددم وبددالتزامن مددع هدد ا ،ربمددا تبددري المنظمددة قابلي

و عددن طريددق أو لتوسدديع ذخيددرة المىددارات الحاليددة أمىددارة جديدددة 

مل مدن محفظدة المدوارد الدى الحزمدة الحاليدة ممممدمإضافة مدورد مك

قد توجد في محفظة المدوارد لوقدت معدين  التي والموارد اإلضافية

 ,Tan et alغنا  قابليات معينة )إو تظتنى لغرض أو ربما تطور أ

شا  في ادا أنظمة المعلومات تصنيفات عديدة لىا ،  وقد.(2015

عىا ي  دالو م( ال ي وضدRoss , 1996باحا وصف )ممممميتبع ال

فئددات ) موجددودات بشددريه ( وتعنددي مىددارات فنيدده وفىددم االعمددال 

والتوجه لحل المشاكل ، و) موجدودات تظنيدة ( وتشدمل موجدودات 

عددد البياندددات تظنيددة المعلومددات الماديدددة و منصددة البرمجدددة ، وقوا

والمعماريددددات والمعددددايير و ) موجددددودات العالقددددات ( وتشدددددمل 

،و عالقات الزبون ، ودعم االدارة العليا ،  الشراكة مع اقسام أخر

مشاطرة المسؤوليات ، وسيكون محور النظدا  ضدمن التصدنيفات 

 البالو وكما مرسومه في مخطط البحا ر

 القابليات االدارية ألنظمة المعلومات  . أ

تأرجحت نماذج تظنية المعلومات فدي انحيازهدا الدى المركزيدة      

اخرىر فظبل فترة ليسدت بالبعيددة ركدز  ة  والى الالمركزية تار ة  تار

ادا أنظمة المعلومدات علدى الحوسدبة الموزعدة، التدي تددفع تظنيدة 

المعلومدددات بظدددوة الدددى المسدددتفيد النىدددائي، ومدددع دخدددول الحوسدددبة 

نظدار الدى المركزيدة فدي مراكدز السحابية ساحة اللعب، اتجىت األ

البيانددات كبيددرة الحجددمر واصددبحت مىيمنددة مددن جديددد علددى مشددىد 

ادارة تظنيددة المعلومددات، وأن هدد ه التحددوالت الظددت بعدداللىا علددى 

تحول طبيعة عمدل ادارة أنظمدة المعلومدات وأملدت علدى الظدائمين 

و فشددل أعليىددا التمتددع بالظابليددات المتعددددة ألنىددا فددي صددلب نجدداح 

ىمر ل ل ، فأن المىدارات والظابليدات التدي يمبلىدا مددير أنظمدة مىمت

المعلومددات التددي تجسددد قدرتدده علددى اسددتغالل التظنيددة الجديدددة قبددل 

المنافسين تؤدي دورا ال يظل اهمية عن المىارات والظابليات الفنية 

 ( رGarrison et al , 2012طبظا لما سو، له )

 , Han et alما عرضده ) والظابليات االدارية تعني على وفق    

( معرفة اين ومتى توظف تظنية المعلومات على نحو فاعدل 2008
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ومددريح لبلددوغ االهدددا  االسددتراتيجية للمنظمددة ، وفددي معددرض 

لدى أن احتماليدة تنفيد  إ( Garrison et al , 2012ه )حديبدة ندو  

المنظمة نظاما جديدا تنفي ا ناجحا  يكون دالة لظدرة المديرين علدى 

لنشاطات المصداحبة لمجىدودات التنفيد  و المحددد االسداس تنسيق ا

 Sambamurtly andللتنفي  الناجح لألنظمة الجديددة ركمدا نبده )

Zmud ,1992 ) قدددرة مدددير تظنيددة المعلومددات علددى  الددى أنىددا

متعددددة الوجددوه المظترنددة بمجىددودات التنفيدد  ر التنسدديق النشدداطات 

أن قابلية مددير  (Bharadwaj , 2000وفي شأن ذي صله ذكر )

تظنيددة المعلومددات تتجلددى فددي دعمدده للتظنيددة الجديدددة فددي عمليددات 

االعمال الظائمة بكلف فاعلدة واعتماديدة عاليدة ر وتعكدس الظابليدات 

( Garrison et al , 2015االداريدة لألنظمدة وفدق مدا صدوره )

المدددى الدد ي يمتلدد  بدده مدددير تظنيددة المعلومددات فددي المنظمددة فطنددة 

رية والمىدددارات الفنيدددة لتوقدددع التظنيدددة الجديددددة عمدددال العدددرواأل

واالسدددتفادة منىدددا بفاعليدددة لجعدددل عمليدددات االعمدددال تتكامدددل مدددع 

 : Garrison et alاالهدا  التنظيمية ر وعلى وفق مدا لدوح بده )

( فأنىا تمبل التدريب والخبرات ونفداذ البصديرة التدي يتمتدع 2012

 بىا مدير تظنية المعلومات ر

الوصف، يتوقع الباحدا أن الشدركة التدي تتمتدع وعلى وفق ه ا    

أنظمة معلوماتىا بظابليات تشخيم التظنية الجديدة قبدل المنافسدين، 

ولىا الظدرة على االستفادة من الحوسبة السدحابية بوصدفىا قددرات 

دا  استراتيجية حيوية للمنظمة، وتفىم جيدا أنىدا يمكدن أن تزيدد األ

يمكددن أن تمددد المنظمددة بمزايددا  ويدددمجىا بسالسددة إيمانددا منىددا بأنىددا

 تنافسيةر يمكن أن يساهم في نجاح توظيف الحوسبة السحابيةر 

 القابليات الفنية ألنظمة المعلومات  . ب

تواجه ادارة أنظمة المعلومات ومن الناحيدة الفنيدة  تحدديا  كبيدرا     

يتمبل في ضرورة الموازنة بدين نداحيتين تسديرين فدي خدط متدواز 

التغيددرات الكبيدرة فدي مطالدب الزبددون ،  ةتظريبدا ، االولدى ،مسداير

ال فدأن خلدال كبيدرا يظىدر إالتي تستلزم االستجابة السدريعة لىدا ، و

ية ، مالحظة االبداعات والتطدورات المتسدارعة فدي باألدا  ، والبان

تظنيدددة المعلومدددات التدددي تتطلدددب التأهدددب المسدددتمر لىدددا وهعدددمىا 

ودمجىا فدي عمليدات المنظمدة بسالسدة ، والتلكدؤ فدي هد ه الناحيدة 

خدددر الصددف ، وتتصددددى لىددد ه  المسدددؤولية آيدددفع بالمنظمدددة الدددى 

 , Garrison et alقابليات أنظمة المعلومات الفنية التي يعرفىا )

( بأنىددا جميددع سددمات ونددواحي وقابليددات أنظمددة المعلومددات 2015

فددي المنظمددة سددوا  كأنددت تظنيددة المعلومددات الماديددة ) حواسددب ، 

معدات ، الشبكة وقواعد البيانات ( التي تمد المنظمة بالظددرة علدى 

دا  مختلددف الوظددائف والمرونددة وإمكانيددة التوسممددمع فددي نطددا، أ

موجدددودات غيدددر ماديدددة ) المعرفدددة الفنيدددة ، و أالخدمدددة ومجالىدددا 

عمليات حدل المشداكل ، تعداون وحددات االعمدممال االسدتراتيجي ( 

( Niedernan et al , 1991روعلدى وفدق مدا جدا  فدي دراسدة ) 

فأنىا مجموعه موارد تمتلكىا المنظمدة وتمددها بالمروندة وإمكانيدة 

 , Han et alتوسيع نطا، تطبيظات االعمال المطلوبة ر وفسرها )

( بأنىددددا المعرفددددة الالزمددددة لتطددددوير التطبيظددددات روعرفىددددا 2008

(Garrison et al , 2015 بأنىا إمكانيدة توصديل الحلدول الفنيدة )

بددنمط سددريع وفاعددل علددى نحددو يمكددن المنظمددة مددن دمددج تظنيددة 

وتخفددأ قابليددات  المعلومدات الجديدددة فددي البنيددة التحتيدة الظائمددة ر 

عظيددددات الناجمدددة عدددن دمدددج تظنيدددة أنظمدددة المعلومدددات المميدددزة الت

المعلومدددات لتسدددمح ألقسدددام تظنيدددة المعلومدددات بتوصددديل التظنيدددات 

 (ر Raivchandran and Rai , 2000الجديدة بسرعة وكفا ة )

وبإيجاز، فدأن قابليدات أنظمدة المعلومدات الفنيدة التدي تتمبدل فدي    

تحدول  وأالالظددرة علدى االسدتجابة بسدرعه للتغيدرات فدي السدو،، 

دون تنفي  تظنيدة جديددة يصدب فدي صدالح المنظمدةر وكلمدا ازدادت 

الظابليددة التظنيددة ألنظمددة المعلومددات التددي تمبددل فددي البحددا الحددالي 

بوجود عمليات لتوحيد تظنية المعلومات والظددرة علدى دمدج التظنيدة 

الجديدة في البنيدة التحتيدة لتظنيدة معلوماتىدا، وقددرتىا علدى تجداوز 

د الدد ي تنطددوي عليدده األنظمددة الجديدددة، فأنىددا ت مكددن مسددألة التعظيدد

المنظمة من دمدج خددمات السدحابة فدي جميدع الوحددات التنظيميدة 

وتمكنىا من تخفيأ مصاريف تظنية المعلومات وتزيد من فرصدة 

المنظمة فدي الوصدول الدى مدوارد مجانيدة ألغدراض اسدتراتيجيةر 

قبددل وبصددورة اخددرى تسددىم فددي توظيددف السددحابة توظيفددا جيدددا 

 المنافسينر 

 القابليات العالئقية ألنظمة المعلومات  .  

يجتىددد مظدددم خدددمات السددحابة إلظىددار محاسددن خدماتدده علددى      

الدوام ، ويحاول متلظي الخدمة أن يبين مظددار منفعتده منىدا ، غيدر 

أن التحديات تظىر للسطح فدي أحيدان كبيدرة ، وقدد بيندت الشدواهد 

لخدمددة ومتلظيىددا مددن افعددل أن بنددا  عالقددة رصددينة بددين مظدددم ا

الطرائق للوقو  بوجه ه ه التحدديات وتجاوزهدا ، ومدا دام نجداح 

توظيددف السددحابة يمكددن بلوغدده بوسدداطة العالقددة المتوازنددة بددين 

طرفين ، توجب علدى مددير أنظمدة المعلومدات أن يكدون فدي قلدب 

الحدددو ، ويكددون حلظددة الوصددل بددين المنظمددة المشددتري لخدددمات 

حابة ، فعليدده أن يفىددم بعمددق بعددأ متطلبددات السددحابة وبددائع السدد

منظمتدددده ويظددددوم بنظلىددددا الددددى البددددائع وجعلدددده ينخددددرط بمشدددداطرة 

ذلدد  ، عليدده أن  وازاةالمعلومددات والتواصددل مددع المشددتري ، وبمدد

ينظل معرفتده حدول السدحابة التدي يحصدل عليىدا مدن بدائع خددمات 

وا السحابة الى المىتمين بىا ومستخدميىا في داخل المنظمة ليتمكند

من فىمىا وهعم إمكانياتىا وتحويلىدا الدى اضدافة جديددة للمنظمدة 

وقددد عكددس االهتمددام الحددديا بددإدارة تظنيددة المعلومددات فكددرة أن .

مجىددزي تظنيددة المعلومددات يجددب أن  يركددزوا علددى عالقدداتىم مددع 

 Brownالمستفيد بدال من االهتمدام بالتظنيدة داخدل المنظمدة فظدط )

et al ,2016الددى دائددرة االحددداو مددؤخرا  (ر ومددن هنددا، بددرزت

 Garrison etالظدرات العالئظية التي تعكس على وفدق مدا ذكدر )

al , 2012بدين مظددم الخدمدة الد ي  رة( العالقدة االيجابيدة المسدتم
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يمتل  تصور واضح حول إمكانية السحابة والمدى الد ي تعدود بده 

بالنفع على مشتريىا ومدير أنظمدة المعلومدات الد ي يددرك طبيعدة 

 منظمته ر   عمل

مصدادر  ة( اربعدDyer and Singh , 1998وقدد شدخم )     

العالقات المشتركة بين المنظمدات وهدي  إطارللميزة التنافسية في 

موجددودات تخددتم بالعالقددة والنشدداطات المألوفددة لتبددادل المعرفددة 

والنددو  االول بددرأي  روالمددوارد المتممددة واالدارة الرشدديدة الفعالددة

(Amit and Schoemoker , 1993 هدددي موجدددودات )

ددأمتخصصددة  ون قابليددات طددورت مددن و موجددودات اسددتراتيجية تك 

قبل االدارة لغرض أنشا  وحماية ميزة تنافسدية ، وتتحظدق المندافع 

( حينمدا تجعدل Garrison et al , 2015علدى وفدق مدا اورده )

و أموجدودات بشدرية متخصصدة  ئالمنظمات العالقة المحددة تنش

يطددور بدده شددركا  المعددامالت معلومددات  زمددال  التخصددم الدد ي

و درايدددة تظدددود الدددى اتصددداالت فاعلددده وحدددال أو لغدددة أمتخصصدددة 

( أن العالقدة Uzzi , 1997للمشاغل ر وفي حديا موصول قال )

ذا طورت الى موجودات اسدتراتيجية تدوفر وصدل إبين المنظمات 

للمنظمددة بمزايددا السددو، ، حينئدد  يكددون حمايددة الموجددودات مفتدداح 

لى عالقة مفيدة ر وت كر في ه ا المظام البظة بوصفىا اليده الحفاظ ع

للحكم على فاعلية االستبمارات المتخصصة وهدي نظطدة محوريدة 

في خدمات السحابة فمتلظي الخدمة يجب أن يبق بأن مظددم الخدمدة 

يعمل لمساعدته لالستفادة من موارد تظنية المعلومدات، والبظدة بندا  

األطدددرا   أحدددد( هدددي أن يبددق Balis , 1991علددى وصدددف )

 Six et alبالطر  االخر بنا   على تكامل نظام الفىم ر وذكرها )

( بأنىددا حالدة تتكددون مدن توقددع بدأن الطددر  االول سددو  2010 ,

يددؤدي نشدداط معددين  يكددون مىمددا للطددر  البدداني ، الدد ي يجددب أن 

يكددون مسددتعدا لظبددول الىشاشددة والعددعف الدد ي ينشددأ مددن افعددال 

تواصدال فدي الحدديا يكدون الطدر  االول )بدائع ورالطر  االول 

الخدمددة فددي بحبنددا الحددالي ( والبدداني متلظيىددا ، والبظددة مؤشددر علددى 

الظابليددات العالئظيددة ألنىددا تدددل علددى أن العالقددة التددي تشددكلت بددين 

طرفين قابلة للحياة وأنىدا اليده للحكدم علدى العالقدة بدين المنظمدات 

 Wade andندوه لده ) المعينة بخدمات السحابة ، وعلدى وفدق مدا

Hulland , 2004 و مىدارة اداريدة ، وعليده فمدن أ( فىدي قابليدة

المتوقع أن يكون لىا ارتباط مباشر بنجاح توظيف السحابة روشددد 

 (Sollner et al , 2016 كبيرا على أهمية البظة في قبول التظنيدة)

واظىر قيمتىا الكبيدرة التدي تسدتمد مدن دورهدا فدي تخفيدف التعظيدد 

مدداعي والفنددي ،وبطبيعددة الحددال ،أن البظددة تلعددب دورا  حيويددا  االجت

حينما يتعلق االمر باستخدام أنظمة المعلومات التي يدزداد تعظيددها 

 ((Adjei ,2015ر وعلى غرار ذل  شددت دراسة  هبسبب االتمت

السدحابيةر على أن البظة في غاية األهمية لنجاح توظيدف الحوسدبة 

حا فرضية بحبه األولى التي تظدوم ضو  ه ا الفىم صاغ البا وفي

)تؤ ر قابليدات أنظمدة المعلومدات اإلداريدة، والفنيدة، على ما مفاده 

والعالئظيددة فددي جنددي المكاسددب التنافسددية المسددتمدة مددن الحوسددبة 

ر وفرضددية البحددا البانيددة α≤05ر0عنددد مسددتوى داللددة  السددحابية

والفنيددة وتددنم علددى )تددؤ ر قابليددات أنظمددة المعلومددات اإلداريددة 

عند مسدتوى داللدة  والعالئظية في نجاح توظيف الحوسبة السحابية

 (رα≤05ر0

 نجاح توظيف الحوسبة السحابية  .2

مبددل الحوسددبة السددحابية تظاربددا التجدداهيين رئيسددين ، األول ت     

كفا ة تظنية المعلومات وبوسداطتىا ينتفدع مدن قدوة الحواسديب علدى 

مددوارد البرمجيددات  نحددو اكبددر فاعليددة  عددن طريددق توسدديع نطددا،

عمددال الدد ي بدده ي مكددن والمكونددات الماديددة ،والبدداني خفددة حركددة األ

اسدددتعمال تظنيدددة المعلومدددات بوصدددفىا أداة تنافسدددية عدددن طريدددق  

التوظيددف السددريع للتطبيظددات التددي تسددتجيب فددي الوقددت المحدددد 

 Oredo and Njihia,2014; Kyriakouلمطالدب الزبدون)

and Loukis,2019   )لكفددا ة تظنيددة  ىموفددي معددرض تظيدديم

أن الحوسدددبة السدددحابية أصدددبحت سدددلعة تظددددم  واالمعلومدددات افددداد

العرورة التنافسية وليس الميزة التنافسدية بينمدا تمدنح كفدا ة تظنيدة 

المعلومدددات فرصدددة لتظليدددل الكلدددف روعليدددة فدددأن قيمدددة الحوسدددبة 

السحابية يجب أن تصور من ناحية الميزة التنافسية التي يمكدن أن 

ون الحوسددبة السددحابية بىدد ه الخاصددية  يجددب أن ولكددي تكدد.تولدددها

تظددددددددم منصدددددددة برمجدددددددة لألبددددددددا  عدددددددن طريدددددددق مروندددددددة 

( Kathuria et al,2018( روبدرأي )Marston,2011االعمال)

تمبددل  الحوسددبة السددحابية نظلددة نوعيددة فددي تظنيددة المعلومددات ألنىددا 

غيرت المنحى ال ي تنتفع بموجبة المنظمة وتددير وتظددم الخددمات 

األنترندت ،ووفظدا لد ل  يمكدن أن تخلدق تمدايز بدين المنظمدات عبر 

روتوفر الحوسبة والتخزين والخدمات والتطبيظات عبدر األنترنيدت 

(Stergiou et al ,2018وتدنجم كفدا ة  تظنيدة المعلومدات بدر)ي أ

(Oliver et al ,2014 مددن اسددتخدام المددوارد والبرمجيددات )

و تظلصدا أحاجدة توسدعا ال تظتعديهوالمكونات المادية على وفق مدا 

ما خفة حركة اعمال الحوسبة السحابية فىي الظدرة على توظيف أ،

األدوات الحاسددددوبية علددددى نحددددو سددددريع وتخفدددديأ المصدددداريف 

الرأسددددمالية االبتدائيددددة واالسددددتجابة السددددريعة لتغيددددرات السددددو، 

المطلوبددة رزيددادة علددى ذلدد  ،أن الحوسددبة السددحابية تزيددل الحدددود 

ال بما يجعل الظدرة على توصديل وظدائف تظنيدة التظليدية بين االعم

المعلومددات بسالسددة بوصددفىا طريظددا فدداعال لالسددتمرار وبمنحددى 

ناحيددة الكلددف كمددا يتعددح مددن كبددرة تبنيىددا روال يظتددرن  فدداعال مددن

و قد يعيف للمنظمدة مزايدا تنافسدية أالتبني بالتوظيف الناجح لىا ،

طويلدة االجدل  قصيرة االجل، والراغبات في تحظيق مزايا تنافسدية

 Garrison et al , 2015;  Kyriakou andعلدى راي )

Loukis:2019 ابليددات تظنيدة المعلومددات ( بوسددعىن االسدتعانة بظ

 ومزجىا مع قابليات الحوسبة  ر

وفي سيا، البحا الحالي يرى الباحدا أن هد ا االبددا  يتجلدى      

فدددي فسدددح المجدددال  لظابليدددات أنظمدددة المعلومدددات إلعدددادة تشدددكيل 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2158130865_Niki_Kyriakou?_sg=kTsxHbrKGpVfe5mvuhYPhbuIfk5ze78y3Ivc1w8wm1lAjPWA9raXAtzJagjVeUR_8cL2i20.ryqt5yBd2fJDhhftcTkJWUPr2ZD-RrDVahodmwsV8ybPxjALVpcYn4o4xcEyI9emnC4z9c28UlnLQn7EiuniEQ
https://www.researchgate.net/profile/E_Loukis?_sg=kTsxHbrKGpVfe5mvuhYPhbuIfk5ze78y3Ivc1w8wm1lAjPWA9raXAtzJagjVeUR_8cL2i20.ryqt5yBd2fJDhhftcTkJWUPr2ZD-RrDVahodmwsV8ybPxjALVpcYn4o4xcEyI9emnC4z9c28UlnLQn7EiuniEQ
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2158130865_Niki_Kyriakou?_sg=kTsxHbrKGpVfe5mvuhYPhbuIfk5ze78y3Ivc1w8wm1lAjPWA9raXAtzJagjVeUR_8cL2i20.ryqt5yBd2fJDhhftcTkJWUPr2ZD-RrDVahodmwsV8ybPxjALVpcYn4o4xcEyI9emnC4z9c28UlnLQn7EiuniEQ
https://www.researchgate.net/profile/E_Loukis?_sg=kTsxHbrKGpVfe5mvuhYPhbuIfk5ze78y3Ivc1w8wm1lAjPWA9raXAtzJagjVeUR_8cL2i20.ryqt5yBd2fJDhhftcTkJWUPr2ZD-RrDVahodmwsV8ybPxjALVpcYn4o4xcEyI9emnC4z9c28UlnLQn7EiuniEQ


 

    60 

 79-46( 2020) – (4العدد ) (10)ر المجلد  ر مجلة المبنى للعلوم االدارية واالقتصادية الزيادي

السحابة بما يتوافق مع اهدا  المنظمدة االسدتراتيجية وقدد شدعرت 

بمبابددة طددو، النجدداة الدد ي المنظمددات بددأن الحوسددبة السددحابية تعددد 

يمكن أن يحررها من الظيدود التدي حاكتىدا الحوسدبة التظليديدة ألنىدا  

( تظدارا Marston et al , 2011تمبدل علدى وفدق مدا صدوره )

التجددداهين رئيسدددين فدددي تظنيدددة المعلومدددات ، االول كفدددا ة تظنيدددة 

المعلومددات ، وتشددير الددى اسددتغالل قددوة اجىددزة الحاسددوا الجديدددة 

كفددا ة عددن طريددق توسددع نطددا، االسددتفادة مددن مددوارد بشددكل اكبددر 

البرمجيات والمكونات المادية ، وفدي معدرض نظاشدة لىد ه النظطدة 

( الظددول أن الحوسددبة Oredo and Njihia , 2014كددرر )

السحابية اصبحت اليوم سلعة ل ل  فأنىدا تمدد المنظمدة بالعدرورة 

فاعليدة تظنيدة التنافسية وليس الميزة التنافسية ، ورغم االقدرار بدأن 

 Marston et alبالكلفة ، فأن ) تخفيأ المعلومات تنطوي على

( لفددت االنتبدداه الددى ضددرورة النظددر الددى قيمددة الحوسددبة 2011 ,

السددحابية مددن منظددور المزايددا التنافسددية التددي يمكددن أن تعدديفىا 

 ةللمنظمة رولكي تأخ  ه ه الصفة يتعين أن تظددم منصدة ابددا  لخفد

، وخفدة حركدة اعمدال  البدانييمبدل االتجداه  حركة االعمال ، ال ي

الحوسبة السدحابية تعندي اسدتخدام تظنيدة المعلومدات علدى أنىدا اداة 

تنافسية عن طريق التوظيف السريع ، ومعالجة الدفعات المتوازية 

واسدددتخدام تحليدددل االعمدددال المرتكدددز وبكبافدددة علدددى الحاسدددوا 

فددي نفددس والتطبيظددات التفاعليددة التددي تسددتجيب لمطالددب الزبددون 

  Venters and   Whitlyالوقت ر وفي شأن موصول، الحظ )

ال إ( أن الحوسبة السدحابية تمبدل تطدور لمسدارين مميدزين ,2012

 ةأنىما التظيا لتظديم الحوسبة السحابية ، المسدار االول ، ظىدر نتيجد

للتطدددورات التظنيدددة ، والبددداني أنببدددق مدددن المنظدددور ذات الوجىدددة 

دارة إي حدددول االهتمدددام مدددن علدددى المعتمددددة علدددى الخدمدددة الددد 

موجدددودات التظنيدددة الدددى تأمدددل قيمددده الزبدددون مدددن اسدددتخدام تظنيدددة 

 , Marson et alلد ل  فىدي طبظدا لمدا عبدر عنده ) رالمعلومدات 

( تمبل تغييرا ج ريا فدي ابددا  وتطدوير وتوظيدف وتوسديع 2011

وتحددديا وصدديانة وحتددى فددي طريظددة الدددفع لظددا  خدددمات تظنيدددة 

 Stergiou etمعدددرض محاورتىدددا افددداد ) المعلومدددات ر وفدددي

al:2018 بأنىدددا تسدددعى الدددى تدددوفير الوصدددول الدددى المعلومدددات )

والبيانات في أي مكان واي وقت بوساطة الظعا  أو تظييد الحاجدة 

 الماديةرالى المكونات 

حواسددديب والىواتدددف النظالدددة باللظدددد ازداد االسدددتخدام العدددالمي      

ه الددى زيددادة المنافسددة العالميددةر زيددادة كبيددرة، وقددد أدى هدد ا االتجددا

بمددوازاة ذلدد  ازدادت حاجددة الشددركات الددى التوسددع فددي مندداطق 

جغرافية مختلفة، ولتلبية ه ه الحاجدة ظىدرت ضدرورة االسدتخدام 

الفعال لموارد المنظمة للتميدز التشدغيلي والحوسدبة السدحابية علدى 

ال أنىددا لبددت هدد ه الحاجددة إالددرغم مددن كونىددا ليسددت جديدددة تمامددا 

لملحةر مما تظدم، يبدو بجدال ، أنىدا تعدد انعطافده جديددة ينبغدي أن ا

تنعكس ايجابيا علدى المنظمدة وبغيدة االمسداك بالمندافع التدي تبشدر 

بىا البدد إلدارة أن أنظمدة المعلومدات أن توظفىدا جيددا، وأن تفكدر 

وتراجع الكيفية التي توظف بىا السحابة وأن توازن بدين متطلبدات 

التظنيددددة المتسددددارعة وتصددددبح الخدددددمات  المنظمددددة والتطددددورات

الخارجيددة، وأن تعددي أن توظيددف السددحابة المجددزأ ال يفعددي الددى 

بلددوغ التكامددل بددين السددحابة باألعمددال وال يصددل لىددا الددى امبليدده 

( علدى Garrison et al , 2012توظفىار وعلى ه ا النحو شددد )

ضرورة توظيدف وتنفيد  السدحابة بنجداح ، والتوظيدف برأيده يحدل 

 , Garrison et alالتنفي  ، ونجاح التوظيف يظداس بدرأي ) محل

( بددددبالو فئددددات مددددن المنددددافع ، الفئددددة االولددددى ، المنددددافع 2015

االسددتراتيجية ، وتشدددير الدددى قددددرة المنظمددة علدددى التركيدددز علدددى 

عمددال الرئيسددية التددي يمكددن أن تصدداحب االنتظددال الددى نشدداطات األ

المعلومدددات قدددد الحوسدددبة السدددحابية حينمدددا تكدددون وظدددائف تظنيدددة 

استعيفت جزئيا او كليا عن طريق بائع السدحابة ر والفئدة البانيدة، 

 Loh andالمندددافع االقتصددداديةر وتددددل علدددى مدددا نبددده لددده )

Venkatrman , 1991 علددى قدددرة المنظمددة علددى تخفدديأ )

 البالبددة،مصدداريف تظنيددة المعلومددات فددي داخددل المنظمددة ر والفئددة 

( بظدددرة Garrison et al , 2015المنددافع التظنيددة ووصددفىا )

مددا توصددلت اليدده مددن تظنيددة  أحدددوالمنظمددة علددى الوصددول الددى 

 روتظليدل مخداطر التظدادم داخدل المنظمدة وتعظديم ،وافراد ماهرين،

 , Garrison et alوالوصول الى ه ه االهددا  حسدب مدا بدين )

( يمبل دالة المنظمة على اسدتخدام مدوارد ذات صدلة بتظنيدة 2012

ير ايجابيدا فدي مدوارد مجىدز الخدمدة ، ولطالمدا أن المعلومات للتأ 

بة السددحابية هددي خدمددة تظنيددة المعلومددات فددأن قدددره ممممممممددمالحوس

تفا  مدن خددمات البدائع تحددد ممممدمالمنظمة البشرية على دمج واالن

 ) (et al,2018:2مالية الوصددددول الددددى المنددددافعممممممددددماحت

Senarathna التوظيدددف والخالصدددة أن البحدددا يتوقدددع أن يفدددرز

الناجح للسحابة  مزايا تنافسية مستمدة من تظنية المعلومات رووفظدا 

) يدؤ ر نجداح للعرض متظددم الد كر تصدبح فرضدية البحدا البالبدة 

توظيدددف السدددحابة علدددى جندددي المكاسدددب التنافسدددية المسدددتمد مدددن 

 (ر α≤05ر0  مستوى داللة عند الحوسبة السحابية

 المزايا التنافسية المستمدة من الحوسبة السحابية  .3

ظىددددرت الدراسددددات التددددي حدددداورت دور قابليددددات أنظمددددة أ      

المعلومدددات فدددي تظددددير وادامددده المزايدددا التنافسدددية التدددي تسدددتمدها 

المنظمدددة مدددن تظنيدددة المعلومدددات فدددي منتصدددف تسدددعينات الظدددرن 

علدى الماضي ، وامتدت ج ورها بعمق في وجىة النظر المرتكزة 

المدددوارد ، واصدددبحت هددد ه المزايدددا والكيفيدددة التدددي تسدددتطيع بىدددا 

المنظمة استخدام قابلياتىا وتطويعىا مبدار اهتمدام الكبدرة وطدورت 

 , Tan et alنظريدات ومدداخل متعدددة لىد ا الشدأن رولخصدىا )

( في منظورين رئيسين تطورا عبر مراحدل زمنيدة مختلفدة 2015

بىدا ويوائمدا حاجدات المنظمدات  ليناسبا حاجة المرحلة التي انببظت

المتولدة من الظرو  المحيطة بىا ، المنظور االول ر اعتمدد علدى 

االفتراض الكالسيكي لوجىة النظر المعتمدة على الموارد، ويدرى 

ما أن تكون بحد ذاتىا وسديله للميدزة إأن قابليات أنظمة المعلومات 
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مجىددا مددع و أنىددا ضددرورة اسددتراتيجية يمكددن دأالتنافسددية الدائمددة 

الظابليات التنظيمية االخرى للوصول الى ميزة تنافسيةر وفي نفدس 

ال أنه إخر آ( وصفا Wade and Hullond , 2004النظطة قدم )

ليس بالبعيد عن معمون المنظور متظدم الد كر ، وفحدوى فكدرتىم 

 علدددىوعالقتىددا بددالميزة التنافسدددية ، أن مددوارد المعلومدددات تظسددم 

ة االولددى ، موجددودات أنظمددة المعلومددات ) قسددمين او فئتددين ، الفئدد

البنية التحتية لتظنية المعلومدات مدبال ( وهد ه الفئدة لدم يعدد بإمكانىدا 

و الددددفا  عدددن المزايدددا التنافسدددية فدددي ضدددل شددديو  تظنيدددة أتكدددوين 

المعلومددات وانخفدداض اسددعارها الدد ي مكددن الجميددع مددن الوصددول 

كد المنظور ( يؤTan et al , 2015اليىا ، وعودة على ما ذكره )

البددداني ، أن دور قابليدددات تظنيدددة المعلومدددات يتجسدددد فدددي تمكدددين 

المنظمة على خفة الحركة ، التدي تشدير بإيجداز وفظدا لمدا جدا  فدي 

(  الظدددددرة Sambamurthy and Zmud,2000دراسددددة )

التنظيميددة الدائمددة علددى الكشددف عددن الفددرع السددوقية وامسدداكىا 

الفعدال التنافسدية المتعدددة المظترن بالسرعة والمفاجأة في اطدال، ا

 , Tan et alوالمتنوعددة ، ويشددد المنظددور البدداني كمددا نددوه )

( على أن المنظمة التي تالحق الميدزة التنافسدية علدى 2015:249

وفددق هدد ا المنظددور البددد أن ال تحظددق وتحددافظ علددى ميددزة تنافسددية 

واحدة لفتدرة طويلده ، بدل عليىدا خلدق سلسدلة مترادفده مدن المزايدا 

سية المؤقتدة علدى طدول الوقدت ، وهد ا المنظدور يتناسدق مدع التناف

( التدي Wade and Hulland , 2004الفئة البانية مدن وصدف )

تظع تحت عنوان قابليدات أنظمدة المعلومدات ، و مدة شدواهد كبيدرة 

ومتزايدة تؤكد بأن المنظمدة التدي تسدعى الدى مزايدا تنافسدية دائمدة 

وتظدم الحوسدبة  رنحو مميزيتعين عليىا توظيف ه ه الظابليات على 

( ميزة تنافسدية للمنظمدة ، Goel , 2015السحابية على ما ذكره )

تسدددتمدها بشدددكل اولدددي مدددن سدددرعة ومروندددة الحوسدددبة السدددحابية 

وقابليتىا على توسيع نطا، الخدمدة ومجالىدا الد ي يجعدل المنظمدة 

قادرة على االسدتجابة بسدرعة لتغيدرات االعمدال علدى نحدو عدالي 

متطلبات بنا  وادامة المزايا التنافسية التدي  أحد، وهي من الكفا ة 

لده قبدل قليدل ، غيدر أن  أشدرناتفي بمتطلبات المنظور الباني ال ي 

المشددكلة تكمددن فددي تددوفر خدددمات السددحابة للجميددع وشدديو  أنمدداط 

توظفىدا ، مددا يجعددل المزايدا التددي تسددتمد منىدا هشددة ر لدد ل ، تكددون 

مدات التدي تخدتم بىدا المنظمدة حصة األسد لظابليات أنظمة المعلو

في توظيف السحابة التدي تتجسدد فدي مدنح المنظمدة مزايدا تنافسدية 

ناجمة عن قدرتىا على الوصول الى تظنية المعلومات علدى أحددو 

صورها، والمرونة الالزمة لمواجىة مطالب االعمال وزيادة عدد 

ن ومدن جانبده بدي  لمعلومات وتحسين كفا ة المنظمدةر خدمات تظنية ا

(Manuel et al, 2017 أن الحوسددبة السددحابية التددي تظددع )

بمظتعدداها المددوارد فددي بيئددات افتراضددية موزعددة جغرافيددا يمكددن 

الوصددول اليىددا علددى أسدداس الطلددب مددن خددالل تظنيددة المعلومددات 

بوسدداطة الجمددع بددين االتصددال باألنترنيددت وأنظمددة الدددفع مظابددل 

استخدام تظنية  لتعديل لألعمالر وطريقاالستخدام تعد أنموذج جيد 

 ر  l: 2018) a ( Senarathna etالمعلومدات بطريظدة تنافسدية 

وتأسيسا  على ما تظدم تظوم فرضية البحدا الرابعدة علدى مدا فحدواة 

)يوجد دور وسديط لنجداح توظيدف الحوسدبة السدحابية فدي العالقدة 

بددين قابليددات أنظمددة المعلومددات المدد كورة أنفددا والمزايددا التنافسددية 

 (ر α≤05ر0مستوى داللة  الحوسبة السحابية عند المستمدة من

 صدق أداة القياس وثباتطا

 الصدق الظاهري ر1

فدي اعداله فظدد تحظدق الباحدا مدن  هوتواصال مع مدا تظددم ذكدر     

ذلدد  بعددرض فظددرات االسددتبانة علددى عدددد فددي الخبددرا  فددي كليددة 

االدارة واالقتصددداد / جامعدددة ذي قدددار ، والكمممممممممممدددملية التظنيدددة  

المحاسبية في ذي قار ، وفي ه ه الخطدوة أعتمدد الباحدا مددخل ) 

Lawshe , 1975 الد ي يظدوم علدى ارسدال فظدرات أداة الظيداس )

لدى خبدرا  فددي مجدال االختصداع ، ويطلددب فديىم تظيديم الفظددرات ا

مىدم ولكدن  ر2ليس ذي صدلة   .1على اساس مظياس  ال ي االبعاد 

اساس رويحسب اختبدار صدد، المحتدوى لكدل  ر3ليس ضروري   

فظددره علددى مددرحلتين، االولددى حسدداا صددد، المحتددوى علددى وفددق 

 المعادلة االتية:

CVR=(n-N/2)/(n/2) 

 لعدد الكلي للخبرا  ال ين تعرض لىم االستبانة ا N:  حيا أن

n  / تكرار عدد المستجيبين الل ين رتبدوا الفظدرة علدى أنىدا أساسدية

ومددن  ددم تعامددل بجدددول الظدديم الدددنيا  ىمددة ولكددن لدديس ضددرورية م

لنسددبة صددد، المحتددوى المعددد سددلفا لىدد ا الغددرضر ومددن الجدددير 

الصارم ال ي يأخ  بالمالحظة أن بعأ الباحبين يأخ ون بالمدخل 

بالحسبان فظط الخبرا  ال ين يعد الفظرة اساسية ، وهناك رأي أخدر 

( و يأخ  بالتظديرين مىم واسداس 3Lewis et al  : 2005سأنده )

، وهد ا مدا سدار عليدة الباحددا فدي بحبدة ، وتدم االحتفداظ بددالفظرات 

علدى وفدق مظارندة بنسدبة صدد، المحتدوى  ةالتي تنال صفة معنويد

سدلفا  ، وبعدد ذلد  حسداا مؤشدر صدد، المحتدوى الد ي  مع المعد 

يمبل الوسط الحسابي لظديم نسدبة صدد، المحتدوى ، وبدالتزامن مدع 

ه ه الخطوة تلظى الباحا بعدأ المالحظدات المكتوبدة او الشدفوية  

السددادة الخبددرا  التددي كأنددت قيمددة وعدددلت فددي صددياغة وترتيددب  

ي زيدادة وح   واضا  بعأ الفظرات ، التي بال شد  اسدىمت فد

 صد، محتوى اداة الظياس ر

 البحث أداة بيانات وجودة دقة اختبارات  ر2

استظطبت جودة البيانات فدي بحدوو أنظمدة المعلومدات اهتمدام      

البدداحبين فددي اآلونددة األخيددرة لسددببين، األول ال تددتم عمليددات جمددع 

البيانات العلمية والتحظق منىا بمنحى صحيح دائما، وربمدا يفعدي 

ذلدد  الدددى بياندددات منخفعدددة الجددودة تظدددود الدددى نتدددائج ذات جدددودة 

فيد  جمدع البياندات والتحظدق منىدا منخفعة، والباني حينما ال يدتم تن

  Timmerman andبشكل سدليم فدان العمليدات ال يدتم تددوينىا )
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Bronselaer ,2019). التأكدد مدن كفايدة حجدم العيندة يعدد مدن و

لتحليددل العدداملير وبغيددة الوصددول الددى هدد ا المتطلبددات الرئيسددة ل

الد ي  (Hinton et al ,2014اعتمدد الباحدا توصدية )الىدد  

اختبدددددار مالئمدددددة (Kaiser-Mayer-Olkin)اختبدددددار يدددددرى أن 

مناسددب للتصدددي لىدد ا  (KMO)باختصددار ويشددار لدده  المعاينددة

هد ا االختبدار لمحدة عامدة عدن نوعيدة العالقدات  يعطديوالموقفر 

المتبادلة بين متغيرات الدراسة، لد ل  فىدو يتحظدق مدن مددى كفايدة 

ة حجدددم العيندددة لتوليدددد العوامدددل الكامندددة ويعكدددس أهميدددة وكفددددا 

وتجدداوز قدديم هدد ا االختبددار عتبددة  االرتباطددات ومدددى انسددجامىار

تؤكددد كفايددة حجددم العينددة ويؤشددر أن الطريددق أصددبح سددالكا  60ر0

لالنتظددال الدددى اجددرا  التحليدددل العددداملي، والعكددس يعندددي أن علدددى 

تغيرات قيدد مممممممدمالباحا أما يزيد حجدم العيندة أو يعيدد النظدر بالم

تراوحددددت قيمددددة االختبددددار بددددين (ر وقددددد Field,2009الدراسددددة )

العينددة كافيددا  إن حجددموبالتددالي يمكددن الظددول  (0.74 )و(0.67)

ألجدددرا  التحليدددل العددداملي ألبعددداد البحدددا عززهدددا ارتفدددا  قيمدددة 

ووجدددود عالقدددات دالدددة احصدددائيا بدددين متغيدددرات  االشدددتراكيات

(ر ولتجاوز مشكلة مصفوفة الوحددة Treiblmaier,2010)البحا

قيم عناصر الخاليا الظطرية الرئيسدية مسداوية التي تنجم عن كون 

للواحددد الصددحيح، فددي حددين أن قدديم الخاليددا غيددر الظطريددة لكافددة 

المصفوفة تساوي صفر، ومرده إلى أن البيانات الخام جمعدت مدن 

( باختبدار بارتليدت Beavers,2013عينات غير اعتداليدة نصدح )

 تكدون ألنه يختبر جميدع معدامالت االرتبداط فدي المصدفوفة كدي ال

ندت قيمدة اختبدار اارتباطات صدفرية، أي مصدفوفة الوحددةر فدإذا ك

( فأن ذل  05ر0بارتليت دالة إحصائيا عند مستوى داللة اقل من )

يددددل علدددى خلدددو المصدددفوفة مدددن االرتباطدددات الصدددفرية، وإنمدددا 

ارتباطددات المصددفوفة فددي المجتمددع تختلددف عددن الصددفر، أي أنىددا 

ليؤكددد أن  .500ه اقددل مددن وقددد بلغدت قيمتددليسدت مصددفوفة وحدددةر 

العالقدددة بدددين متغيدددرات البحدددا المشدددمولة بالدراسدددة ذات داللدددة 

معنويددددددةر وفددددددي سدددددديا، متصددددددل اسددددددتخدم الباحددددددا اختبددددددار 

(Kolmogorov-Simirnovالختبدددار مدددا إذا ك )ندددت البياندددات ا

ووفظا لى ا االختبار نظوم بمظارندة  رتتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

فداذا كاندت قيمتده المحسدوبة أكبدر  المعياريدة،   Dنتيجته مع قيمدة 

فان التوزيع طبيعي، والعكس يعندي ان التوزيدع غيدر   Dمن قيمة 

المعياريدة  D( روقد تم الحصول على قيمةSingh,2007طبيعي )

 حيدا D=1.36/√n :في البحا الحالي على وفق المعادلدة االتيدة 

ىة اليسار في الحظل األخير على ج بين تعني حجم العينة روي nان 

  Kolmogorov-Simirnovقدديم اختبددار جميددع أن (2الجدددول )

( وتلمدح 0.096)المعيارية البالغة  D أكبر من قيمة ألبعاد البحا 

 ه ه الظيمة الى أن توزيع البيانات يتبع التوزيع الطبيعير 

عالوة على ذل  وللتأكدد مدن أن بياندات البحدا موزعدة توزيعدا    

-Skewnessاختبدار االلتدوا  والتفددرطح )طبيعيدا أجدرى الباحددا 

Kurtosis )( 0.65-)  (1.08بدددين )األول  قيمتددده وتراوحدددت

هدددي ضدددمن المددددى الطبيعدددي عندددد (0.95)(0.64-البددداني بدددين )و

يشددير وفظددا لددرأى  وهدد ا(±  96ر1 )البددالع   05ر0مسددتوى معنويددة 

(Hair et al :2010 الددى أن بيانددات البحددا موزعددة توزيعددا )

( مدددع رأي 2وتتفدددق المعطيدددات الدددواردة فدددي الجددددول ) طبيعيدددار 

(George and Mallery:2005  الد ي ذكدر أن  قديم االلتدوا  )

فأنىددددا تكدددون ضددددمن النطاقددددات  2±  والدددتفلطح إذا وقعددددت بدددين 

ومددن  ددم يسددمح للباحددا باسددتخدام وسددائل اإلحصددا   المطلوبددةر

  المعلمير

 

البحا أداة بيانات وجودة دقةاختبارات  (2الجدول )
 

                  

 المؤشر

 

 

 المتغير

 معامل 

 التعخم

 معامل 

 التباين 

 به المسموح

 

معدددددددددددددل 

 التباين 

 المحسوا

الجددددددددددد ر 

 التربيعي 

لمعدددددددددددل 

 التباين

 

 المحسوا

-K-O التفلطح االلتوا 

M 

Kolmogorov-

Smirnov 

 

 0.69 0.71 .590 42ر0 92ر0 45ر0 0.34 2.94 االدارية

 0.52 0.70 0.87 -79ر0 93ر0 44ر0 0.23 4.34 الفنية

 0.79 0.74 -0.70 -65ر0 49ر0 79ر0 0.36 2.77 العالئظية

 0.81 0.72 -0.64 -67ر0 90ر0 41ر0 0.22 4.54 توظيف
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 0.78 0.67 0.55 0.96 0.92 0.85 0.29 3.44 المزايا

 

 الصدق العاملي والتميزي والتقاربي ر3

اسددت خدمت طريظددة المربعددات الصددغرى الجزئيددة علددى نطددا،     

محددل ترحيددب مددن قبددل  واضددحتواسددع فددي السددنوات األخيددرة 

البدداحبين المىتمددين بأنظمددة المعلومدداتر وفددي معددرض نظاشددة بددين 

(Henseler et al,2016 أنىددا طريظددة واعدددة لبحددوو أنظمددة )

ففدي الوقدت  رعرض العوامل والمكوناتالمعلومات، لظدرتىا على 

التددي تسددتخدم لرسددم المتغيددرات الكامنددة للبحددوو السددلوكية مبددل 

االتجاهدات او السددمات الشخصدية فددأن المكوندات تطبددق لألنمددوذج 

الظددوي المفدداهيم مبددل أنظمددة المعلومدداتر لدد ل ، اعتمدددها الباحددا 

واختبر أنموذج بحبه باستخدام المدخل ذات الوجىة المعتمدة علدى 

مالئددم للنمدداذج التنبؤيددة مظارنتددا بالنم جددة  المكددونر وهدد ا التحليددل

الىيكلية ذات الوجىة المعتمدة على التغاير التي تركدز علدى حسدن 

مطابظددة األنمددوذجر ويعددع تحليددل المربعددات الصددغرى الجزئيددة 

 Chin etمتطلبات اقل فيما يتعلق بحجم العينة وتوزيدع البدواقي )

al, 2003هدو بد ل  مالئدم و العاليدة ةالدى قدرتده التنبؤيد ة(ر اضداف

تمامددا إلظىددار العالقددات المعظدددة عددن طريددق تجنددب الحلددول غيددر 

 Gefen et) هايعا بشكل كبير على وفق مدا فسدر المظبولةر ويفيد

al,2005 حينما يكدون هنداك عددد مدن المتغيدرات المعتمددة التدي )

للكشف عن التأ يرات  ايعار ومناسب مستظال   ا  متغير أحدهايصبح 

قة بين المتغير المستظل والمتغير التدابع وتظددير الوسيطة على العال

تحمدديالت وأوزان المؤشددرات علددى االبعدداد والعالقددة السددببية بددين 

االبعاد فدي األنمدوذج متعددد المراحدل وهد ا الوصدف ينطبدق علدى 

 الحاليرمخطط البحا 

تحليددل المربعددات الصددغرى الجزئيددة علددى وفددق مددا  يتعددمنو    

اختبددار أنمددوذج  مددرحلتين، االولددى (Hari et al,2010)ذكددره 

ى وفق ه ا التصدور لالظياس ، والبانية تظييم األنموذج الىيكلي روع

وعلددددى وفددددق  ،وال  بتظيدددديم خصددددائم المظيدددداسأيظددددوم الباحددددا 

المعطيدددات المتدددوافرة لمتغيدددرات البحدددا وفظراتددده يتحددددد اختبدددار 

فرضدديات البحددا مددن عدمددهر وبغيددة التحظددق مددن صددد، االداة قدديم 

وال الصددد، التظدداربي ولكددي يأخدد  المظيدداس هدد ه الصددفة أ الباحددا

 Bagozzi andيتعددين االلتددزام بددبالو معددايير اوصددى بىددا )

Fornell,1982 وال يجب أن تزيدد معددالت التحميدل عدن أ( وهي

 ، و البدا70ر0مدن  أكبدرو انيا ينبغي أن يكون معامل الببات  50ر0

غيده الوصدول وب 60ر0يفترض أن يزيد معدل التباين المشدبع عدن 

وال تظييم  بدات المظيداسر أالى المتطلبات متظدمة ال كر ينبغي علينا 

ومددن  ددم قددرا ة معددامالت التحميددل للفظددرات علددى ابعادهددا الدد ي 

ملي يسددتلزم اعددداد مصددفوفة التممممددمحليل العدداملير والتحليددل العددا

( الدى تخفديأ ,47Field :2009يىدد  علدى وفدق مدا اشدار لده )

التعظيد بواسطة النظر الى المتغيرات التي تبدو علدى شدكل عناقيدد 

مع بععىا البعأ بطريظة ذات مغزىر وألف الباحبون اسدتخدامه 

لغددرض اختددزال العوامددل والفظددرات الددى عدددد محدددد ذات طبددميعة 

معنويدده مظبولددة واظىددار أهمممممددمية الفظددرات بالعالقددة مددع عواملىددا 

تشدددبعىا بالعوامددل ذات الصدددلة والتأكدددد مدددن  الرئيسددية مدددن خدددالل

وعلدى وفدق مدا روج   الصد، العاملي وفق المعاير المحدددة سدلفار

( يرمدي الصدد، العداملي التحظدق فدي صدد، Jensan, 1980لده )

البنا  ومعرفة فيما إذا كأنت بنود االختبار أحاديده البعدد أو متعدددة 

شدف عدن بالبيئدة االبعاد، اذ تعد ه ه الطريظة من أفعل الطر، للك

العامليدده لبنددود االختبددار ووظيفددة التحليددل العدداملي االجابددة علددى 

سؤال محدد، ما هو أقل عدد مدن االبعداد التدي يمكدن أن تعبدر عدن 

عدددد بنددود االداةت ويعطددي التحليددل العدداملي مؤشددر لصددد، البنددا ، 

ويظدددع التحليدددل العددداملي تحدددت عندددوانين، االول التحليدددل العددداملي 

 Premkumar and Batartch)الباني التوكيدي االستكشافي، و

والباحددا إذا اراد التحظددق مددن صددحة توقعدده او افتراضدده  (2008,

او الكشف عن االبعداد المتعدمنة، فدأن التحليدل العداملي التوكيددي 

يكددون مفعددال  علددى التحليددل العدداملي الكشددفير وفددي حددديا بدد ات 

أن أحد ( أن الباحا إذا افترض (Pecker: 2013,32الشأن ذكر 

المتغيددرات مددرتبط بعامددل معددين بدرجددة معينددة أكبددر مددن ارتباطدده 

بعامل آخر فدأن التبداين الكلدي يمكدن التحظدق منده بواسدطة التحليدل 

الصدور ذاتىدا ) (Hewitt et al, 2004العاملي التوكيدير ورسم 

، بعكددس االستكشددافي التأكيددديبالتشددديد علددى أن التحليددل العدداملي 

ة نماذج قياس معينه تم بنائىدا فدي ضدو  يتيح الفرصة لتحديد صح

سدابظة تمتعدت بالصدد، والببداتر لد ا أسدتخدم الباحدا  ةطر نظريدأ

التحليل العاملي التأكيددي للحكدم علدى صدحة أداة الظيداس، واعتمدد 

اسلوا األرجحية الظصوى في التغلب على مشكلة احصائية لم يتم 

علدق بدالتمييز التغلب عليىا في االساليب االخرى، وه ه المشكلة تت

والتبداين الخداع ألن هد ا  بين العوامدل المشدتركة )االشدتراكيات(

يتطلب تظدير للتشعبات العاملية، واستخدام مح  واحد صحيح حدد 

أدندي لظبدول العامددل، حيدا يتوقددف االسدتخراج عنددد الجد ر الكددائن 

( داللدددة تشدددبعر حيدددا أن وجدددود 70واحدددد صدددحيح فدددأكبر و)%

حددد الصددحيح علددى وفددق مددا فسددره معدددالت تشددبع تظتددرا فددي الوا

(Hair et al, 2010)  تشدير الدى وجدود تبداين مشدترك بدين البعدد

ومن قدرا ة المعطيدات الظداهرة ر   خطأ التباين منومؤشراته أكبر

( يتعدح أن جميدع الفظدرات 3بمصفوفة التحليل العاملي بالجددول )

تشبعت على العوامل الخمدس التدي تظيسدىار ووضدعت ارقدام تظابدل 

)الظابليدددات العالئظيدددة واإلداريدددة والفنيدددة ومدددن  دددم تلددد  العوامدددل 

 التوظيددف الندداجح لخدددمات الحوسددبة السددحابية والمزايددا التنافسددية(

وبلغددت  رات فددي مصددفوفة التحليددل العدداملير وحسددب تسلسددل الفظدد

(ر ومجمدو  مربعدات التشدبعات فدي 71ر0لددنيا للتشدبعات )الظيمة ا

وهددد ه الظيمدددة تمبدددل التبددداين المشدددترك، )  5.21العمدددود األول ) 
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التددي ) (0.21ومتوسددط مجمددو  مربعددات هدد ه التشددبعات يسدداوي 

يمبدددل نسدددبه التبددداين بدددالمتغيرات الدددبالو والعشدددرين التدددي يمكدددن 

يمددة مددن الظدديم وأن اقددل ق رها بوسدداطة العامددل األول وهكدد ار تفسددي

وبلغددت اقددل  (3.04) تجدداوزت العينيددة المفسددرة لمتغيددرات البحددا

و)تددل علدى نسدبه التبداين فدي مجمدو   قيمة مدن قديم االشدتراكيات

التددي  المتغيددرات التددي يمكددن تفسدديرها بوسدداطة العوامددل البمددان(

 (6يحمدل الدرقم ) تظىر في العمود االخير على جىة اليسدار الد ي

ر وتراوحدددت قددديم معامدددل (71ر0)لعددداملي فدددي مصدددفوفة التحليدددل ا

تجاوزتدا الحدد االدندى المطلدوا ( م(0.88 و (0.79) الببدات بدين

( مددا Fornell and Larker,1981علددى وفددق مددا اوصددى بدده )

من نصف تبداين االبعداد مفسدرة بوسداطة فظراتىدار  أكبريوحي بأن 

 ي يظىر على جىدة اليسدار فدي وايعا زاد معدل التباين المشبع ال

 (ر60ر0عن حدة االدنى عن ) مصفوفة االرتباط

 

 مصفوفة التحليل العاملي (3الجدول )

 6 5 4 3 2 1 معممممممممممممممممون الفظرة 

 0.88 0.17 0.18 0.13 0.19 0.85 في صالحنا معظم األوقات  تهيتخ  بائع السحابة قرار 1

 0.78 0.08 0.16 0.23 0.18 0.83 نجد صعوبة بالحصول على مساعدة من بائع خدمات السحابة  2

 0.72 0.11 0.15 0.10 0.14 0.82 ي نصف بائع خدمات السحابة حينما يتعارض معنا  3

 0.75 0.10 0.13 0.09 0.16 0.86 يحاول بائع السحابة أن يربح على حسابنا  4

 0.83 0.13 0.11 0.27 0.10 0.04 يفي بائع السحابة بالوعود التي يظطعىا لنا 5

 0.85 0.11 0.10 0.28 0.11 0.87 يحافظ بائع السحابة على سرية بياناتنا  6

 0.81 0.09 0.08 0.06 0.09 0.88 يستحق بائع السحابة البظةال   7

 0.88 0.09 0.18 0.22 0.81 0.13 يشخم مدير تظنية المعلومات التظنية الجديدة قبل المنافس  4

يفتظدددر مددددير تظنيدددة المعلومدددات الدددى الظددددرة علدددى االسدددتفادة منىدددا  9

 استراتيجيا
0.12 0.83 0.10 0.11 0.18 0.74 

اكتسداا  يفىم مدير تظنية المعلومات كيدف يسدتخدم تظنيدة معلومدات إل 10

 مزايا تنافسية
0.11 0.85 0.10 0.10 0.12 0.76 

 0.71 0.09 0.13 0.14 0.82 0.10 يدمج مدير تظنية المعلومات التظنية الجديدة باألعمال بشكل بطي  11

 0.85 0.09 0.15 0.89 0.15 0.09 توجد لدينا عمليات لتوحيد تظنية المعلومات 12

الجديدددة فددي البنيددة التحتيددة لتظنيدددة نمتلدد  الظدددرة علددى دمددج التظنيددة  13

 المعلومات
0.14 0.14 0.88 0.14 0.13 0.81 

 0.83 0.15 0.12 0.88 0.07 0.16 يحد تعظيد األنظمة من قدرتنا على تنفي  التظنية الجديدة  14

 0.74 0.07 0.81 0.22 0.18 0.12 لدينا الظدرة للتركيز على االعمال االساسية 15

زادت السددحابة مددن قدددرتنا علددى الوصددول الددى افددراد مدداهرين بتظنيددة  16

 المعلومات  
0.08 0.22 0.21 0.83 0.14 0.78 

 0.79 0.16 0.80 0.20 0.27 0.13 السحابة اقتصاديات نطا، الموارد التظنية لم توسع  17

 0.81 0.16 0.87 0.31 0.09 0.10 ارتفعت مصاريف تظنية المعلومات حينما اعتمدنا على السحابة  14
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 0.84 0.05 0.86 0.29 0.11 0.08 خفعت السحابة مخاطر البنية التحتية لتظنية المعلومات  19

 0.71 0.05 0.81 0.19 0.06 0.06 صعبت السحابة من قدرتنا على الوصول الى تظنية معلومات حديبة  20

 0.91 0.90 0.11 0.11 0.27 0.05 مدتنا السحابة بالمرونة لمواجىة مطالب السو،  21

 0.87 0.88 0.16 0.08 0.25 0.27 اتسعت خدماتنا على نطا، واسع باستخدام السحابة  22

 0.78 0.83 0.12 0.18 0.23 0.03 زادت السحابة عدد خدماتنا  23

 0.88 0.86 0.09 0.26 0.28 0.04 كفا ة خدماتنا أضعا  ساهمت السحابة في  24

 19.25 3.28 4.36 3.04 3.38 5.21 الج ر الكامن                                                                                                  

  0.14 0.18 0.12 0.14 0.21 نسبة التباين الكلي         

  0.17 0.22 0.16 0.18 0.27 المشترك  نسبة التباين        

 

وتواصددال مددع التحظددق مددن صددد، االداة اعتمددد الباحددا ايعددا     

الصد، التمييزي ال ي يبين المدى الد ي يختلدف فيده البعدد المعندى 

 ,Hair et alوعرفدده )  .او يمكددن تمييددزه عددن االبعدداد األخددر

ندت اإذا ك( بأنه الدرجة التدي تختلدف بىدا ابعداد معينده حتدى 2010

مترابطددة، ويمكددن االسددتدالل عليدده بوسدداطة المظارنددة بددين الجدد ر 

التربيعي لمعدل التبداين المشدبع مدع ارتباطدات االبعداد مدع بععدىا 

 ذكددرهفددي داخددل مصددفوفة االرتبدداطر والمعيددار المعتمددد طبظددا لمددا 

(Bagozzi and Yi,1982 هو أن يزيد الج ر التربيعي لمعددل )

 االخدرىرغيرة من االبعاد مع اطات البعد التباين المشبع عن ارتب

الشددرط  وذلدد  (ر1ويبدددو تحظددق هدد ا الشددرط جليددا فددي الجدددول )

متحظق في البحا الحالي حيا أن الج ور التربيعية المسدتمدة مدن 

فدددي  اللدددون األحمدددر()مائدددل المكتدددوا بخدددط  حسدددواالتبددداين الم

 المحدددةر زد( زادت عدن العتبدة 4مصفوفة االرتباط في الجدول )

( الدددى أن معدددامالت تحميدددل Hulland,1999عدددن ذلددد  ،ندددوه )

تددددوفر مؤشددددر لتحظددددق الصددددد،  70ر0زادت عددددن  إذاالفظددددرات 

أكد ذلد  نسدبة سدمة الدال تجدانس وهدي نسدبة ارتباطدات  التمييزير

السدددمة البينيدددة علدددى ارتباطدددات السدددمة الداخليدددة بتجاوزهدددا عتبدددة 

 ر45ر0

 حسواومعامالت الببات ومعدل التباين الم مصفوفة االرتباط (4) جدولال

 المزايا توظيف العالئظية الفنية االدارية المتغير
 معامل

 الببات

 معدل

 حسواالتباين الم

 0.73 0.79     0.85 االدارية

 0.71 0.80    0.84 0.37 الفنية

 0.76 0.91   0.87 0.36 0.39 العالئظية

 0.73 0.87  0.85 0.40 0.46 0.44 توظيف

 0.82 0.76 0.91 0.57 0.48 0.51 0.49 المزايا

 

ودرجدددددة حريدددددة  05ر0ارتبددددداط معندددددوي بمسدددددتوى داللدددددة     

،ولم تتجاوز قديم 9ر2وتجاوزت قيم الوسط الحسابي 134ر0=200

ممدددا يعندددي ان إجابدددات المفحوصدددين  03ر1االنحدددرا  المعيددداري 

وهد ا يوكدد أن المظيداس  متظاربة ولم تكن مشتتة على نطا، واسدعر

 راالدراكي المستخدم اتسم بالوضوح وسىولة الفىم

 

 ثبات األداة ر4

يتعددين علددى الباحددا فددي هدد ه المرحلددة تشددخيم معامددل  بددات     

ولغدرض التحظدق  (Hair et al,2010)مظياسدهر واتفاقدا  مدع رأي 

من  بات المظيداس أسدتخدم الباحدا مؤشدر معامدل الببدات بددال مدن 

معادلددة الفاكرونابدداأل ، ألن االول  يظدددم وعلددى وفددق مددا عرضدده 

(Werts,1974 تظدددديرات )للتبددداين المشدددترك ألنددده يأخددد    أفعدددل
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بالحسددبان  مؤشددرات لىددا معددامالت تحميددل مختلفددة علددى خددال  

جميددع المؤشدرات يمكددن االعتمدداد عليىددا  البداني  الدد ي يفتددرض أن

( يستخدم تشدبعات  Raykov,2007على حد سوا ر وألنه برأي )

الفظددرات التددي يددتم الحصددول عليىددا مددن داخددل الشددبكة التددي تغطددي 

أندده يظدددم تظددديرات أفعددل للتبدداين المشددترك الدد ي فالموضددو  ، 

زاد علدى .نحصل عليه عن طريق المؤشدرات المظددرة وفظدا لد ل  

أنه أقوى لتظييم الببدات   (Garver and Mentzer,1999)الظول 

مظارنتا مع معادلة الفاكرونباأل ، فعال  عدن ذلد   يوصمممدمف بأنده 

( نلحدظ أن قديم معامدل 2) وبظدرا ة الجددول اختبار متحفظ للببات ر

وهددو  70ر0الببددات التددي تظىددر علددى جىددة اليسددار تجدداوزت عتبدده 

(ر وفدي ضدو  مدا Kline,1998كما اشدار )الحد االدنى المطلوا 

تظدددم يمكددن الظددول إن مظيدداس البحددا اظىددر  باتددا وصددد، تظدداربي 

وصد، تمييزي مظبول يسمح للباحا باالنتظال الى المرحلة البانيدة 

  من تحليل المربعات الصغرى الجزئيةر

 االطار العملي الميداني

 أوال: اختبار فرضيات البحث 

تسدددددتعمل طريظدددددة المربعدددددات الصدددددغرى الجزئيدددددة لتظددددددير      

الخصدددائم السايسدددومترية )الصدددد، والببدددات( للمظيددداس وأيعدددا 

لظياس النموذج الىيكلي ال ي يعد أسلوا ذات وجىده معتمددة علدى 

االنحددددارر ويتكدددون األنمدددوذج الىيكلدددي مدددن االبعددداد التدددي يمكدددن 

يم الظدددوة ويظددد مالحظتىدددا والعالقدددات النظريدددة بينىا)المسدددارات(،

التفسيرية لألنموذج ومعنوية المسارات في األنموذج الىيكلي التي 

تمبددل الفرضدديات التددي يجددري اختبارهددار ويرسددم كددال النمددوذجيين 

شدبكة مددن االبعدداد والظياسددات ويشددير وزن الفظددرة وتحميالتىددا الددى 

قوة المظياس بينما تشير معامالت المسار المظدرة الى قوة وعالمدة 

ولكددي تنفدد  العمليددات اإلحصددائية بشددكل سددليم ظريددةر العالقددات الن

مجموعدة خطدوات البدد  (Alwin and Hauser, 1975)وضدع 

من االلتزام بىدا وهدي: حسداا معامدل الببدات للمدمظياس والدتخلم 

مددن مشددكلة االرتبدداط الخطددي بددين المتغيددرات المسددتظلة وأجددرا  

 تحليددل االنحدددار المتددمعدد وألكبددر مددن مددرة والددتخلم مددن مشددكلة

االرتباط ال اتي بين بواقي عالقات االنحدار وأجرا  اختبار حسدن 

بينت المعطيات أن معدل الببات كأن مرضديا ن ولحد االالمطابظةر 

عح مدن مممممدموال يشممممكل االرتممممممممممباط ال اتي مشكلة بعدد أن ات

( إذ  Durbin- Watsonالمعطيدددات المسدددتمدة مدددن اختبدددار ) 

(  1.77( و ) (1.89  المحممممممممددمسوبة بمددمين  Dتراوحددت قيمددة 

=   n( و   0.05( وتحدت مسدتوى احتمدال )  D.Wومن جددول ) 

 DL( وقيمة  1.69تساوي )  Du( نجد أن قيمة  100من )  أكبر

( وهدد ا يجعددل الظدديم متظدمددة الدد كر ضددمن منطظددة 1.65تسدداوي )

  .الظبول ، مما يؤشر عدم ظىور لى ه المشكلة 

ن إلددى مرحلددة حسدداا معددامالت المسددار ، وذلدد  ا االووصددلن    

قددوة تدأ ير المتغيددر المسدتظل علددى  وبيدانالختبدار أنمدوذج الدراسددة 

المتغير التابع واختبار فرضديات الدراسدة وفيىدا اسدتعمل  الباحدا 

المتعدد ، وأجريت عمليات تحليل االنحددار ابتددا   االنحدارتحليل 

سار المظترحددة بددالنموذج السددبي المظتددرح مددمبحسدداا معددامالت الم

انحدار المتغيدر الدداخلي  ) توظيدف بحساا ( ويتم ذل  1بالشكل )

الحوسددبة السددحابية ( علددى المتغيددرات الخارجيددة ) قابليددات أنظمددة 

المعلومات مدار النظا ( بوصفىا متغيرات مسدتظلة وفدي المرحلدة 

ا التنافسدددية البانيدددة  دددم حسددداا انحددددار المتغيدددر المعتمدددد ) المزايددد

المسدددتمدة مدددن توظيدددف الحوسدددبة السدددحابية ( علدددى المتغيدددرات 

يتعدين روللتأكيد نفة ال كر معافا إليىا الممممتغير الوسيط آالممستظلة 

سن مدمعلى الباحا وبعد الحصول على معامالت المسدار أجدرا  ح

( Namboodiri et al, 1975المطابظةر واعتمد الباحدا معيدار )

طلظة الجديدددة )التددأ ير ميم االرتباطددات المددالدد ي يددنم علددى أن قدد

(  0.10تزيد فدي غالبيتىدا عدن )  أالالمباشر وغير المباشر( يجب 

عددن قدديم االرتباطددات األصددلية روتعكددس النتددائج المعروضددة علددى 

مخطط البحدا بعدد االختبدار النتدائج النىائيدة للتحليدل وتبدين تحظدق 

غيددر المباشددرة لددم مع التدد كير بددأن التددأ يرات الشددرط متظدددم الدد كرر

تعرض على المخطدط لعدتلتىا وعددم معنويتىدار ويعدرض الشدكل 

 ر( خالصة عمليات التحليل2)
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    67 

 79-46( 2020) – (4العدد ) (10)ر المجلد  ر مجلة المبنى للعلوم االدارية واالقتصادية الزيادي

 انموذج البحا بعد االختبار (2)الشكل 

 

 

يلفدت الباحدا االنتبداه الدى انده وقبل االنتظال الى مناقشة النتائج     

( لظيداس  Wetzels et al: 2009,178سار على خطى نصديحة )

لمسارات المربعات الصدغرى الجزئيدة التدي تعتمدد  المطابظةحسن 

الدد ي يمبددل الوسددط الىندسددي لمعدددل الظواسددم  GOF< 0>1علدى 

فانددة يكددون  0.1المشددتركة ومعامددل التحديددد، وحينمددا تكددون قيمتدده 

فانة يكون متوسدط وإذا  25ر0تكون قيمته أكبر من صغير وحينما 

سيكون كبير والظيمة األخيرة نظطدة  35ر0تجاوزت قممممممممممممميمته 

فصددل وتجاوزهددا يسددمح للباحددا بددالظول ان نموذجددة يددؤدي جيدددا 

مظارنتا بنظطة األساسر ويتم الممممممحصول حسن مطابظة االنمدوذج 

AVE ×Rالمعادلدة االتيدة:  عدن طريدق
2

وتجداوزت قيمتده فدي   √

بظليدل وهندا بوسدعنا الظدول   50ر0 البحدا الحدالي البالغدة أكبدر مدن

 إمكانية االعتماد على نموذج البحا ر

 ثانيا: مناقشة النتائج 

أدى الطلب المتزايدد علدى خددمات حوسدبة ذات سدرعة و ظدة،      

ويمكن الوصول اليىا بسىولة من قبل المستىلكين الى احداو نظلدة 

قة في توفير تل  الخدمات، وبمدوازاة اهتمدام المنظمدات غير مسبو

بالحصول على عوائد أكبدر مدن اسدتبماراتىا فدي تظنيدة المعلومدات 

وتحسين كفا تىا التشغيلية، أصبحت الحوسبة االفتراضية مطلوبة 

(ر et al,2019 Njenga)لتحسين العمليات وخفأ الكلف أيعدا 

وطالمددا ان الظدددرات والظابليددات التددي يتددوافر عليىددا كددادر أنظمددة 

معلومات المنظمة تعد رأس حربة المنظمدة فدي توظيدف الحوسدبة 

، هددل تددؤ ر قابليددات مددامفاده ينلؤاتصدددى البحددا لسدد السددحابيةر

أنظمدددة المعلومدددات االداريدددة والفنيدددة والعالئظيدددة علدددى توظيدددف 

عددي الددى حشدددها لجندددي السددحابةت وهددل أن التوظيددف السدددليم يف

مكاسب تنافسيةت وفي ضو  ما طرح نظريا والنتائج التي جا  بىا 

 البحا اتعح: 

 قابليات أنظمة المعلومات على نجاح توظيف السحابة تأثيرأوال: 

  والمزايا المستمدة منطا

ن قابليدددات أنظمدددة المعلومدددات االداريدددة تدددؤ ر معدددمنويا فدددي إ ر1

مكاسددب تنافسددية مسددتمدة توظمددميف الحوسددبة السددمحابية وجنددي 

اللتددين  Tمنىددا وفظددا لظيمددة معامددل المسددار معددززة بظيمددة اختبددار

 t=2.93(0.02) 0.49=و t=2.34(0.01) = β 0.48بلغتدا 

β ن الشددركة التددي يكددون  إعلددى التددوالير االمددر الدد ي فسددر بدد

ن بإدارتىدددا وإدارة تظنيدددة المعلومدددات لدددديىم يددداالمعن انالمددددير

نيددددة الجديدددددة قبددددل منافسدددديىم ، الظابليددددة علددددى تشددددخيم التظ

ويتدددوافرون علدددى قابليدددات تمكدددنىم مدددن االسدددتفادة مدددن تظنيدددة 

المعلومدددات بوصدددفىا قددددرة جوهريدددة اسدددتراتيجية للمنظمدددة ، 

لكيفية التي تسدتخدم بىدا التظنيدة الجديددة اومستوعبين ومدركين 

لجني مكاسب تنافسية ، ويددمجون التظنيدة الجديددة بسدرعة فدي 

الدا  على كافدة االصدعدة فدي الشدركة فدأنىم االعمال لتحسين ا

يسىمون بتوظيف السحابة توظيفا جيدا ، ومن  م فدأن شدركتىم 

تستمد مزايا قدد تجعلىدا تتظددم الدى االمدام عدن االخريدات ر وقدد 
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 ,Garrison et alتوافظت نتائج البحا مع ما جا  به دراسة )

( الدد ي بينددت بدده أن ارتفددا  مسددتوى الظابليددات االداريددة 2012

ألنظمة المعلومات سو  يحسن من كفا ة دمج التظنيدة الجديددة 

في عمليات االعمال ، فالمنظمات التي لدديىا مدديرين يتمتعدون 

لتمييدددز خددددماتىا  أفعدددلداريدددة تكدددون فدددي موقدددف إبظابليدددات 

ل السدحابة المتوافرة من السحابة وتكون قادرة علدى تنفيد  حلدو

، بينددت حددديا ذي صددلةلتددتمم بىددا اسددتراتيجية االعمددال ر وفددي 

( أن اهمية الظابليات االدارية Garrison et al , 2015دراسة )

لمدير تظنية المعلومات تكمن في المعرفة التنظيمية العدرورية 

للتنبددؤ بحاجددات االعمددال المسددتظبلية المطلوبددة وفىددم التظنيددات 

دا  االعمدال والمددير الد ي يتسدم بىد ه أالناشئة التي تؤ ر على 

السمات على االرجح ينف  الحوسبة السدحابية بكفدا ة ولده تدأ ير 

 ندا  أمباشر على االعمال المتأنية من توظيف السدحابة ر وفدي 

بدإدارة تظنيدة المعلومدات  ينمناقشة هد ه الناحيدة مدع أحدد المعنيد

فق، الشركات ذكر أننا نرى فرصدة كبيدرة تلدوح بداأل في إحدى

ألن االعمدددال اإللكترونيدددة بددددأت تتسدددرا بشدددكل خجدددول الدددى 

السو، العراقية، وبدال شد  أن الظدادم سديكون أفعدلر وهد ا مدا 

يؤكد أن المنظمات تتابع وتتبدع التطدورات البيئيدة لتحديدد مددى 

عمالىدا، والبحدا أمالئمة ه ه التطورات مع تطور استراتيجية 

لدد ل  فددأن تبنددي عددن التظنيددة التددي تسددتوعب هدد ه التطددورات، 

الحوسددبة السددحابية الدد ي يظدداد باألعمددال يلظددي مسددؤوليه علددى 

المعنيددين بدددإدارة أنظمدددة المعلومددات ويددددفعىم صدددوا التسدددلح 

بالمىدددارات العدددرورية للتعددداطي مدددع السدددحابة مدددن المنظدددور 

 االداري والتعر  على مالمحىا والتدقيق بتفاصيلىار  

 ر فدي نجداح توظيدف ن الظابليات الفنية ألنظمة المعلومدات تدؤإ ر2

السحابة وفظا لظيمة معامل المسار المؤشر على مخطدط البحدا 

االفتراضي بعد االختبدار، ويددل ذلد  أن المنظمدة التدي حولدت 

عمليددات تظنيددة معلوماتىددا الددى عمليددات موحدددة، ولددديىا الظدددرة 

الفنية الالزمة لدمج تظنية المعلومات الجديدة فدي بنيتىدا التحتيدة 

علدددى تنفيددد  التظنيدددة  األنظمدددة قددددراتىاتعظيدددد  يدددقعالظائمددة وال ي

الجديدة سيكون بإمكانىا توظيف السحابة توظيفا سدليما، وعلدى 

وفق معطيات تحليل المسار جا ت ه ه الظابليات بالمظدام االول 

من حيا قوة التأ يرر وبراي الباحا ، يعطي ذل  انطباعا عدام 

ن رغم اختال  وهو الشائع في البيئة العراقية ، بأن المفحوصي

تخصصددداتىم العلميدددة واخدددتال  مدددواقعىم الوظيفيدددة الزالدددوا 

لى إيظدمون الجوانب الفنية لتظنية المعلومات والزالوا ينظرون 

هاجسىم االول  نيون المختصين بتظنية المعلومات على أنىم مى

حددق هددؤال  ،  بخددسر الجوانددب الفنيددة ، وال يعنددي ذلدد  يددواالخ

( Garrison et al , 2015ألن المنظمة على وفق مدا ذكدره )

التددي تمتلدد  بنيددة تحتيددة صددارمة لتظنيددة المعلومددات ، تواجدده 

يعددا ، مدددير تظنيددة أصددعوبة فددي تنفيدد  اسددتراتيجية السددحابة رو

المعلومددات الدد ي يفتظددر الددى معرفددة باألعمددال وال يفىددم كيفيددة 

سحابة يعرقدل نجداح توظيفىدا ر و دمج حلول الأاستغالل التظنية 

وذكددر أحددد المسددتجيبين أن قابليددات أنظمددة المعلومددات مىمدده 

 مىندديم اداريددة، غيددر أن المشددكلة أن أ لنددا، فنيددة كانددتبالنسددبة 

تظنية المعلومات وحتى إذا تسلموا منصبا اداريا فدأن توجىداتىم 

الفنية تىديمن علدى تصدرفاتىم وال تتوقدع مدن هدؤال  االنغمداس 

مددن الناحيددة االداريددة فددي المسددتظبل  شددركةفددي البكددل شددي  

 شددركتناخددر، أن مدددير تظنيددة المعلومددات فددي آالمنظددورر وقددال 

يميل ألنشدا  منصدة برمجيدة الكترونيدة ويشددد علدى جعدل كدل 

شددي  فنددي وال يسددىم بتطددوير مىارتنددا السددلوكية او االداريددةر 

 Niederman et alوتمبل الظابلية الفنية للمنظمة على رأي )

( مجموعه الموارد التدي تمتلكىدا المنظمدة التدي تمددها 1999 ,

عمدددال بالمروندددة وبالظددددرة علدددى توسددديع نطدددا، لتطبيظدددات األ

الالزمة ر اضافة ل ل ، فأنىا الظابليدات الفنيدة لتظنيدة المعلومدات 

 Ravichandran andقد تشدمل علدى وفدق مدا تطدر، اليده )

Lertwongsatien , 2005عرفدة ملموسدات مبدل الم ( الدال

الفنيددة ، حددل المشدداكل ، المعرفددة التددي تخددتم بىددا المنظمددة ، 

استراتيجيات تعاون وحدات االعمال ال ي يسمح للمنظمة دمج 

ر وقددد سددارت نتددائج  وكددف التظنيددات الجديدددة علددى نحددو فاعددل 

( الد ي زعمدت Kim and Kim , 2013البحا مدع دراسدة )

يددة المعلومددات أن الظابليددات التظنيددة قددد تكددون اقددوى قابليددات تظن

التي تظود التنفيد  النداجح لعددد مدن تظنيدات المعلومدات بمدا فيىدا 

 Garrison etوتوافظت مع نتائج دراسة ) رالحوسبة السحابية 

al , 2012 التي اظىدرت أن الظابليدات الفنيدة تدؤ ر فدي نجداح )

توظيددف الحوسددبة ، علددى نحددو اقددوى مددن الظابليددات العالئظيددة 

 , Garrison et alنتدائج دراسدة )واالداريدة ، والتظدت مدع 

اختلفت معىا من حيدا قدوة التدأ ير من جىة ،غير إنىا ( 2015

دارة تتوقع من مددير أنظمدة المعلومدات والخالصة هنا ، أن اإل

أن يدمج وبسدرعة تظنيدة المعلومدات الجديددة مدن اجدل االنتفدا  

مدا تدوافرت علدى  وإذاوقبل االخرين من اقتصاديات النطدا، ، 

 ايجابيا في توظيف السحابة ر إ رابلية ه ه الظ

ن الظدرات العالئظية تؤ ر فدي توظيدف السدحابة توظيفدا سدليما إ ر3

(، وأيعددا تددؤ ر علدى جنددي الشددركة 0.43وبلغدت قددوة التدأ ير )

( وفظدددا لمعامدددل المسدددار 0.48مكاسدددب تنافسدددية بمدددا مظدددداره )

 االمحسددوبة قيمتىدد تىدداالدد ي تجدداوزت قيمT ويسددانده اختبددار

ر ويؤشددر ذلددد  بددأن بدددائع 0.05الجدوليددة عنددد مسدددتوى داللددة 

السحابة حينما يكون منصدف فدي تعاملده مدع المنظمدة ويدؤتمن 

على البياندات الحرجدة للمنظمدة ويكدون اهدال للبظدة وسدلس فدي 

دارة أنظمددة المعلومددات أتعاملدده مددع المنظمددة بحكددم اسددتغالل 

توظيدف  لظابلياتىا العالئظيدة فدي التعامدل معده يصدب فدي خدمدة

 الحوسبة السحابية ال ي يؤسس لجني مكاسب تنافسية منىار 

 , Garrison et alوقدد التظدت نتدائج البحدا مدع دراسدة )      

وفي الوقدت نفسده، ( Garrison et al , 2015( ودراسة )2012

اختلفت معىا فيما يتعلق بظوة تأ ير الظابليات العالئظية ومظارنتدا مدع 
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والفنية ، ففي الوقت التي وضدعت نتدائج البحدا الظابليات االدارية 

الحددالي الظابليددات العالئظيددة بالمرتبددة البالبددة بعددد الظابليددات الفنيددة 

نفدي الد كر وضدعا الظابليدات العالئظيدة آدارية ، فأن الدراسدتين واإل

فدددي الرتبدددة االولدددى ر وينسدددب الباحدددا هددد ه النتيجدددة الدددى تبندددي 

مددن نمددط مددن  أكبددر انتالمنظمددات التددي جددرت بىددا هدداتين الدراسدد

بالتدالي حدتم  طويلدة،لفتدرة  هجينة(أنماط السحابة )عامة، خاصة، 

و أن تلدد  المنظمددات أ خدمددة،مددن مجىددز  أكبددرعليىددا التعامددل مددع 

من مرة جعلىا تكتسدب خبدرة  أكبردخلت في مفاوضات وتعاقدات 

التدي  شدركات التدي نفد  بىدا البحداعكدس ال االمدور،ومعرفة بى ه 

لظدددد اشدددار  االمدددورربدددة العىدددد علدددى مبدددل هددد ه ربمدددا تكدددون حدي

(Agwunobi and Osborn,2016 أن الكبيدر مدن المنظمدات )

غير أن بعأ المنظمدات اسدتطاعت  موجودة،تنف  تظنية معلومات 

خلدددق مزايدددا تنافسدددية عبدددر عالقتىدددا المتداخلدددة مدددع مجىدددز خدمدددة 

حيددا أن بنددا  البظددة يخفددأ مددن كلددف التفدداوض ومددن  السددحابة،

عددالوة  بالصددرا ،يخفددأ ايعددا الكلددف ذات الصددلة  المحتمددل أن

نشا  عالقات جيددة تبدين طرفدي العمليدة قدد يخلدق إفأن  ذل ،على 

 الرشيدرظرو  جيدة لبنا  اسس متينة للمخاطرة والتبادل 

( أن البظدة مطلدب Venters and Whitley , 2012وبدين )   

دراسدددددة واظىدددددرت  رحيدددددوي بدددددين المنظمدددددة وبدددددائع السدددددحابة 

(Adjei:2015أن )  المنظمددة التددي تتمتددع بعالقددة قويددة مددع بددائع

ى فرصة بلوغ نتيجدة حينمدا تنفد  السدحابة مظارندة حظالسحابة قد ت

مددع المنافسددين الدد ي يفتظددرون الددى مبددل هدد ه العالقددةر وفددي حددديا 

( ويعني أن التغييدرات 0.61بلغت قيمة معامل التحديد ) متواصل،

الد ي  السدحابة(نجداح توظيدف )التي حد ت علدى المتغيدر الوسديط 

 التحليددل يعددوديعامدل معاملددة المتغيددر التددابع فددي هدد ه المرحلددة مددن 

ويؤكد ذل  ما جا   مستظلة،سببىا الى الظابليات  بوصفىا متغيرات 

فدددي مصدددفوفة االرتبددداط التدددي أظىدددرت أن عالقدددة االرتبددداط بدددين  

 ابة ()نجاح توظيدف السدح )الظابليات اإلدارية والفنية والعالئظية ( 

(على التدوالي ر  49ر51،0ر44،0ر0عالقة ارتباط  موجبة قيمتىا )

البحا  إن فرضيةوفي ضو  العرض المتظدم بوسع الباحا الظول 

األولى التي تظوم علدى مدا مفداده )تدؤ ر قابليدات أنظمدة المعلومدات 

اإلدارية والفنية والعالئظيدة فدي جندي المكاسدب التنافسدية المسدتمدة 

ر وفرضددية α≥05ر0عنددد مسددتوى داللددة  ابيةمددن الحوسددبة السددح

البحدددا البانيدددة وتدددنم علدددى )تدددؤ ر قابليدددات أنظمدددة المعلومدددات 

 اإلداريدة والفنيدة والعالئظيددة فدي نجداح توظيددف الحوسدبة السددحابية

 (ر قد وجدت ما يببتىمارα≥05ر0عند مستوى داللة 

ثانياااا: عالقاااة توظياااف الحوسااابة الساااحابية بالمزاياااا التنافساااية 

  من الحوسبة السحابية المستمدة

ن المزايا التنافسية المستمدة من الحوسبة السدحابية قدد تعدزى إ     

الى توظيدف السدحابة توظيفدا جيددا، وظىدر ذلد  واضدحا مدن قدوة 

تدأ ير التوظيددف الندداجح للسددحابة علددى جنددي المكاسددب البددالع قدددره 

=0.52 t=3(0.00) β .أن التغيدرات التدي حدد ت  ذلد   ويعندي

 ندا  فتددرة الدراسدة سددببه أ )المزايددا التنافسدية  (علدى المتغيدر التابع

التوظيددف الندداجح للحوسددبة السددحابية   بوصددفىا متغيددر مسددتظل ، 

ويؤكد ذل  ما جا  في مصفوفة االرتباط التي أظىدرت  أن عالقدة 

( 57ر0االرتبددداط بدددين المتغيدددرين عالقدددة ارتبددداط موجبدددة قيمتىدددا)

يعني ذل  أن المدلين بالمعلومات  يعتظدون بأن التوظيف السدليم ور

للحوسبة السحابية اسدفر عنده زيدادة عددد الخددمات و سداهمت فدي 

تعزيدز كفدا ة االدا  ووسدعت مددن نطدا، خددمات تظنيدة المعلومددات 

ومدددى المنظمددة بالمرونددة المطلوبددة ، وال يبتعددد ذلدد  عددن جددادة 

مكانىا الصدحيح واسدتغلت  الصواا ، فالسحابة اذا ما وضعت في

على نحو مالئم سو  تعود على المنظمة بجملة من المنافع ر وفي 

( أن الحوسدبة السدحابية Tan et al , 2015ه ا الخصوع بين )

تمد المنظمدة بالظددرة علدى االسدتجابة للتغيدرات باألعمدال بسدرعة 

وبمستوى عالي الكفا ة وهي احد العوامل المىمة للميدزة التنافسدية 

المسدددتدامة فدددي االيدددام الحاليدددة ، علدددى غدددرار ذلددد  ،أن المنظمدددة 

بوسعىا جني مكاسب المكاسب تنافسية مسدتمدة مدن قددرة السدحابة 

تعزيز االبدا  ، فعن طريدق ازالتىدا للعوائدق الحاليدة ، يمكدن على 

تجربة افكار جديدة ، ك ل  ، وبسبب ارتفا  رصديد توسديع نطدا، 

الخدمددة وتوسدديع مجالىددا ، فددأن المنظمددة يمكددن أن تسددتمد مزايددا 

تنافسية من قدرة الحوسبة السحابية على التوسع او التظلم حسدب 

لدان النامية ووفظا لما سدو، لده في الب المنظماتالمطالب ر وبوسع 

 (Sabie et al:2016 الوصدول الدى أنظمدة الحواسديب المتظدمدة )

البلددان المتظدمدة، وبالتدالي تظليدل  مبيالتىا فديوالظوية المتاحة امام 

الفجوة االلكترونية معىار  حيدا يمكدن أن تددمج خددمات الحوسدبة 

 ,Google Drive, Dropbox, SkyDriveالسددحابية مبددل 

iCloud بسىولة ( فدي عملىدا وفظدا لمدا روج لدهArpaci,2017 )

لتسدداعد علددى خددزن الملفددات وتبادلىددا ومراجعددة والوصددول الددى 

الملفددات علددى نحددو متددزامن بددين مختلددف األجىددزة، وفددي حددديا 

متواصدددل تسددداعد خددددمات الحوسدددبة السدددحابية علدددى اسدددترجا  

واستكشدا  المعلومدات بسددىولة وبسدرعة، وتسددمح بخدزن وتبددادل 

معرفدددة وتدددوفير بيئدددة مرندددة تمكدددنىم مدددن الوصدددول الدددى المدددواد ال

 اسدتخدام  الشدركة أيعدداوتسدىيل التفاعددل مدع اسددات تىمر وبوسددع 

Gmail مدددن البريدددد االلكتروندددي للشدددركة يعطدددي مبدددال  بددددال

وبالتددالي  رللبرمجيددات بوصددفىا خدمددة فددي تطبيددق منصددة البرمجددة

ألنىا توصل و تطبيظات أفأن هؤال  ليس بحاجة الى أنظمة تشغيل 

 ددم يمكددن  تنصدديب ومددنو أعددن طريددق األنترنيددت بدددون تحميددل 

لىددؤال  أدا  مىددامىم بكفددا ة وفاعليددة عاليددة  بدددون كلددف إضددافية 

بحكم انتفاعىم من الخدمات التي يعرضىا مظدم الخدمة  كما يمكدن 

استخدام الحوسبة عندد الطلدب والخدزن  للمنظمات موضع التطبيق

باسدرها او لتشدكيل معدين  للشركةمات الستعافة التطبيظات والخد

(Yigitbasiogln et al,2013 ر وباإلشددارة الددى وجىدده نظددر)

(Xun , 2012,79 أن المنظمددة بوسددعىا الحصددول خدددمات )

الحوسبة عند الطلب بمستوى عدالي مدن االعتماديدة واالتاحيدة فدي 
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( أن Grönroos,2011بيئدددة موزعددده ر وبطريظدددة مشدددابه بدددين  )

بة ببساطه من حيا شكل التبادل االقتصادي تطوير خدمات السحا

المنظمددة مددن تددأجير الخدددمات علددى  المظتددرن باالسددتىالك يمكددن 

النظدديأ مددن الموجددودات التظليديددة التددي تظتنددى ، مددا يعطددي مؤشددر 

على نواحي الكفا ة االقتصادية للتحرك صوا السحابة ، ويصدب 

 ه ا في مصلحة المنظمة ر

( Bardhan et al , 2010)ومن زاوية رصد أخرى أوضح      

و فعدل أأن التركيز على النتائج المتحظظة للزبائن بدال من العمليات 

 Choتجىيزهدا للزبددائن يجعدل خدددمات السدحابة مميددزة رورسدم )

and Chan,2015 صددورة أوسددع فددي هدد ا الشددأن  مسددتمدة مددن )

وجىه النظر المستندة على المعرفة ،فالمزايا التنافسية تعتمدد علدى 

منظمددة  فددي تطددوير وتوظيددف واسددتعمال المعرفددة ،وبوسددع دور ال

المنظمددة تعزيددز مزاياهددا التنافسددية بوسدداطة اكتسدداا معرفددة تظنيددة 

المعلومدات االسدتراتيجية ،وحينمدا تكدون اقسدام أنظمدة المعلومددات 

عدددن طريدددق االسدددتجابة السدددريعة للمطالدددب المتغيدددرة فدددي  بيئيدددة 

لسددحابة يمكددن أن يددزود االعمددال  وفددي البيئددة التظنيددة ،فددأن  بددائع ا

المنظمة  المشتري بالوصول الفوري الى المواهب التظنية واحدو 

ما توصلت الية التظنيدات روبدال شد  أن سدلوك بدائع السدحابة الد ي 

يؤسس على مظابلة السلوك اإليجابي ال ي يظابله المديرين المعنيين 

 ا بإدارة تظنية المعلومات الد ين يتدوافرون علدى قابليدات مميدزة بىد

الشددأن يسددفر عندده شددد الظصددور الدد ي تعدداني مندده مددوارد المنظمددة 

الداخلية وتكون مدوارد بدائع الخدمدة بمبابدة مدتمم لمدوارد المنظمدة 

ومسدداندا لىددا لبلددوغ أهدددافىا فددي اإلمسدداك بفددرع تنافسدديةر وعلددى 

 Wamuyu,2017;Dornelas et) يغدددرار ذلددد  جدددا  رأ

al,2017 ).سدة )وتطابق نتائج البحا مع نتائج دراGervon et 

al , 2012 التددي جددا  بىددا أن التوظيددف الندداجح للسددحابة يىددب )

للمنظمددة منددافع تنظيميددة تكددون مصدددرا للميددزة التنافسددية المتوقعددة 

من هجرتىا للسحابة ، ولكن سىولة تظليد خدمات السحابة قدد يمندع 

اصحاا الظرار في ه ه المنظمات األيمدان بإمكانيدة جندي مكاسدب 

حابة ، باإلشارة الى وجىه نظر العديد من الباحبين تنافسية من الس

، فددأن المنظمددة امامىددا فرصددة لجنددي المكاسددب التنافسددية جددرا  

استفادتىا من بعأ الموارد الحرجة لديىا ، وقد ينسحب ذل  على 

 قابليات  أنظمة المعلومات ر 

الكدل يعدر  ف(Kim et al ,2015واسدتنادا الدى وجىده نظدر )    

حواسيبىم المحمولة ومن المتوقدع  نين  يستخدموأن بعأ المنتسب

أن يزداد ذل  في السنوات المظبلة في ا نا  ساعات الدوام الرسمي 

،وأن الوحدددات التنظيميددة فددي الشددركات تددوفر عددرض نطددا، فددي 

داخدددل بناياتىدددا  لىددد ه المىمدددة ،وبدددال شددد  أن هددد ا يترتدددب عليدددة 

طبظددا لمدددا التزامددات ماليددة عديدددة ،غيدددر أن الحوسددبة السددحابية و

يعددر  باقتصدداديات الحجددم والنطددا، ربمددا تسدداعد هدد ه الوحدددات 

والتشكيالت على الوصول الدى برمجيدات التطبيدق بددون التحميدل 

على محطات المستفيد ،ما يمنحىا فاعلية تشغيلية واذا مدا تدوافرت  

علددى قابليددات أنظمددة المعلومددات فددأن ذلدد  قددد يجعلىددا تركددز علددى 

ي نىايددة المطددا  تتظدددم علددى المنافسددينر أهدددافىا االسددتراتيجية وفدد

(فأنىا تشدكل تغييدرا غيدر Vithayathil:2018ووفظا لما روج له)

مسبو، في الطريظة التدي يدتم بىدا شدرا  وإدارة وتوظيدف خددمات 

 Stieninger et alزاد عددن ذلدد  الظددول )  تظنيددة المعلومددات ر

وي (  أنىا توفر فرصة فريدة للمنظمات لالستفادة مما تنطد2018,

من مميزات لتوصيل خدمات تظنية المعلومات والخالصة أن  هعلي

قددوة العالقددة بددين نجدداح توظيددف السددحابة والمزايددا التنافسددية التددي 

تسددتمد منىددا  ال يبدددو خددارج المددألو  ، مددا دام السددبب الرئيسددي 

لتحرك المنظمات نحو السحابة هو تخفيأ الكلف وتحسين االدا  

ا يسدىم تخفيدف مخداطر تظدادم تظنيدة ، حيا أن التوظيف الناجح لىد

المعلومات ويمد الشركة بفرصة افعل للوصدول الدى افدراد تظنيدة 

المعلومات الماهرين ومنافع اخرى ، وه ا مدا يجعدل المنظمدة فدي 

موقف افعل الستغالل مواردها و التركيز على اعمالىا الرئيسية 

ليدات ، عالوة على ذل  ، يكدون بإمكدان المنظمدة االسدتفادة مدن قاب

تظنيدددة المعلومدددات بدددائع السدددحابة ودمدددج افعدددل الممارسدددات فدددي 

عمليات المنظمة روفظا ل ل  يمكن الظول أن فرضدية البحدا البالبدة 

ياارثر نجاااح توظيااف السااحابة علااى جنااي الشااركات ) ومعددمونىا

 موضع التطبيق مكاسب تنافساية تساتمد مان الحوسابة الساحابية

 (. α≤0...  مستوى داللة عند

ثالثااا: الاادور الوساايط لنجاااح توظيااف الحوساابة السااحابية فااي  

العالقاااة بااااين قابليااااات أنظماااة المعلومااااات والمزايااااا التنافسااااية 

 المستمدة من الحوسبة السحابية

أن رسدددم نجددداح توظيدددف الحوسدددبة السدددحابية بوصدددفه متغيدددر      

وسيط أمر له مغزى ألننا بحاجة الى معرفدة المسدار غيدر المشدار 

أنظمدددة المعلومدددات والمزايدددا التنافسدددية المسدددتمدة مدددن  بدددين قابليدددة

الحوسددبة السددحابيةر وفددي هدد ا الصدددد تتدداح أمددام الباحددا أربعددة 

طرائددق للوصددول الددى مبتغدداة وهددي :) طريظددة إعددادة المظدددرات 

،وطريظدددة Sobel،واختبدددار Baron and Kenny،وطريظدددة 

 العملية(ر

 Baron andاعتمددد الباحددا علددى المدددخل الدد ي أقترحدده )و   

Kenny,1986)  التددي أفددادت  فرضددية البحددا الرابعددة  الختبددار

بوجددود دور وسدديط لنجدداح توظيددف الحوسددبة السددحابية فددي أ ددر 

قابليدددات أنظمدددة المعلومدددات فدددي المزايدددا التنافسدددية المسدددتمدة مدددن 

ألنىا برأيه ترسم صورة واضحة عن العالقدات  الحوسبة السحابية

لكي نصدف المتغيدر بأنده ودور، ن ه ا الار وبغية بيبين المتغيرات 

 أن يكون:المدخل ال ي نرتكز الية  ويشترط  متغير وسيطر

التبدداين فددي مسددتويات المتغيددر المسددتظل هددو السددبب فددي تبدداين  ر1

 المتغير التابعر

التباين في مستويات المتغير المستظل هو المسؤول عدن التبداين  ر2

 في المتغير الوسيطر 
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الوسيط هو السبب في التبداين فدي التباين في مستويات المتغير  ر3

 المتغير التابعر

تغيددر فددي قيمددة العالقددة وربمددا اتجاهىددا بددين المتغيددر المسددتظل  ر4

 والمتغير التابع عند دخول المتغير الوسيطر

ويظددوم هدد ا المدددخل علددى تتبددع قيمددة كددل مددن معامددل التددمحديد      

ومعامل االنحدار من خدالل  دالو مراحدل علدى )تحليدل االنحددار 

بسيط بين المتغيدر المسدتظل والمتغيدر الوسديط، وتحليدل االنحددار ال

وتحليددل االنحدددار  البسدديط بددين المتغيددر المسددتظل والمتغيددر التددابع،

المتعددددد بعدددد أدخدددال المتغيدددر الوسددديط فدددي العالقدددة بدددين المتغيدددر 

ر ويستلزم ذل  الظيام بتحليدل العالقدة بدين )المستظل والمتغير التابع 

   .المتغير التابع بدون وجود المتغير المستظلالمتغير المستظل و

 

 تحليل العالقة بين المتغير المستظل والمتغير التابع باستخدام تحليل المسار (3الشكل )

الباحا استمر  ولغرض المحافظة على إيظا  خطوات البحا،     

باستعمال طريظة المربعات الصغرى الجزئيدة لتحليدل العالقدة بدين 

المتغيددر المسددتظل والمتغيددر التددابع بدددون المتغيددر الوسدديط كمرحلددة 

( معطيات التحليلر وقد اتعح من تحليل 3أولىر ويوضح الشكل )

العالقة بين المتغير المستظل )قابليات أنظمة المعلومات( والمتغيدر 

كاسب تنافسدية مدن الحوسدبة السدحابية( وجدود تدأ ير التابع )جني م

( يعززهدا 0.52معنوي موجب بداللة معامل المسدار التدي بلغدت )

وهددي أكبددر مددن الظيمددة الجدوليددة  3.11التددي بلغددت Tقيمددة اختبددار 

وأن قابليدددات أنظمدددة  ر05ر0عندددد مسدددتوى داللدددة  96ر1البالغدددة 

 التنافسدية% من تباين جني المكاسدب 30المعلومات مسؤولة عن 

وفظا لظيمدة معامدل التحديددر وتنطدوي المرحلدة البانيدة علدى ادخدال 

توظيددف الحوسددبة السددحابية كمتغيددر وسدديط بددين المتغيددر المسددتظل 

( يدددبن خالصدددة معطيدددات التحليدددل 4والمتغيدددر التدددابعر والشدددكل )

فظد بلع معامل المسار بين قابليدات أنظمدة  مرسومة على المخططر

(، ويعددد 36ر0ندداجح للحوسددبة السددحابية )المعلومددات والتوظيددف ال

المحسدوبة التدي كأندت أكبدر مدن    tالتأ ير معنوي على وفق قيمدة 

% مدن التبداين فدي نجداح توظيدف 14الجدوليةر وفسرت الظابليدات 

الحوسبة السحابيةر وبلغت قيمة معامل المسار المباشدر بدين نجداح 

ة مدددن توظيدددف الحوسدددبة السدددحابية والمزايدددا التنافسدددية المسدددتمد

 (ر ويبدو أنه ذو تأ ير معنوي وفظا لظيمدة39ر0الحوسبة السحابية )

t  المحسوبة التي كأنت أكبر من نظيرتىا الجدوليةر ويبددو أن قيمدة

معامددل المسددار المباشددر بددين قابليددات أنظمددة المعلومددات والمزايددا 

 % غيددر أندده بظددي ذو أ ددر معنددوير30التنافسددية قددد نظددم بمظدددار 

يددات كددادر أنظمددة المعلومددات تظتددرن بالمزايددا ويعنددي ذلدد  أن قابل

التنافسية ولكن بالظددر الد ي تدؤ ر فيده بدالتوظيف النداجح للحوسدبة 

( مددن تبدداين 14ر0يددات أنظمددة المعلومددات )لر وفسددرت قابالسددحابية

الظول في  المزايا التنافسية المستمدة من الحوسبة السحابيةر ويمكن

بة السدحابية توسدط حدود البحدا الحدالي أن نجداح توظيدف الحوسد

على جني الشركات عينة البحدا  تأ ير قابليات أنظمة   المعلومات

مكاسب تنافسية من الحوسبة السحابية على وفق آرا  عينة البحا 

 ر أنفداربحكم االلتزام بالمعايير األربعة التي حددها المدخل المد كو

غيددر أن الصددورة ال تكتمددل بدددون أن نوضددح الدددور الدد ي يؤديدده 

الحوسددبة السددحابية جزئددي أم كامددلر وللوصددول الددى هدد ا  توظيددف

يجددب أن يكددون المسددار مددن المتغيددر المسددتظل الددى المتغيددر المددراد 

التابع دال احصائيا، و انيا أن يكدون المسدار بدين المتغيدر المسدتظل 

والمتغيددر الوسدديط وأيعددا المسددار بددين المتغيددر الوسدديط والمتغيددر 

وإذا تحظدق الشدرط  (رJames et al :2006التدابع دال احصدائيا )

فظددط فسددو  يلعددب المتغيددر الوسدديط دور المتغيددر الوسدديط  البدداني

وللوصدول الدى المعطيدات التدي يسدتلزمىا الشدرط األول     التدامر

مادام ظرو  الشرط الباني متحظظة سو  يتبدع الباحدا الخطدوات 

 Hair et al. 2013; Preacher and Hayesالتدي رسدمىا )

   Variance accounted for (VAF)حساا( ومفادها 2008:

ومددن  التددأ ير غيددر المباشددر الددى التددأ ير الكلددي رنسددبة الدد ي يحدددد  

الدد ي (VAF) (: لدد  فددأن3المعطيددات االتيددة الظدداهرة بالشددكل )

    P2*P3/P2*P3+P1يسمتخرج على النحو  االتي 

معامددددل المسددددار المباشددددر مددددن قابليددددات أنظمددددة  P1حيددددا أن: 

 رمستظل( الى توظيف المزايا )متغير تابع( غيرتالمعلومات )م

P2  )معامل المسار من قابليات أنظمدة المعلومدات )متغيدر مسدتظل

 رالى نجاح توظيف الحوسبة )متغير وسيط(

 P3 معامل المسار من نجاح توظيف الحوسبة )متغير مستظل( الى

 رالمزايا التنافسية )متغير تابع(
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يسمتخرج على النحو  االتي  (VAF)  فأن  لل

P2*P3/P2*P3+P1 

0.39*0.36/0.39*0.36+0.37=0.27 

 

 تحليل دور توظيف الحوسبة السحابية كمتغير وسيط (4الشكل )

ظابليددددات أنظمددددة ل الكلددددي أ يرالتدددد% مددددن 73ويعنددددي ذلدددد  أن     

 يدأتي مدن التدأ ير المباشدر في جني المكاسب التنافسدية المعلومات 

وهد ا يؤشدر حظيظدة ر،والنسبة الباقية تأتي مدن التدأ ير غيدر المباشدر

مىمددة مفادهددا ان الشددركات موضددع التطبيددق  يتعددين عليىددا عدددم 

اغفال جني منافع تنافسية من الحوسبة السدحابية بوسداطة توظيدف 

السددحابية علددى نحددو سددليم باإلفددادة مددن قابليددات أنظمددة الحوسددبة 

% و 20قددد وقعددت بددين  (VAF)  ومددا دامددت قيمددة  معلوماتىددار

% فدددأن التوظيدددف النددداجح للحوسدددبة السدددحابية  يوصدددف بأنددده 40

متغيدددر يتوسدددط جزئيدددا العالقدددة بدددين المتغيدددر المسدددتظل والمتغيدددر 

ج تحليدل مدع التد كير أن معنويدة نتدائ ر(Hair et al :2013التابع)

 المسار حسبت وفظا لما هو متبع في البحا الحالير

وتمتاز قيمة الخطأ المعياري ال ي يظيس تشدتت الظديم المشداهدة     

عن خط االنحدار بانىا منخفعدة نوعدا مدا ممدا يعندي جدودة تمبيدل 

خددط االنحدددار لنظدداط شددكل االنتشددار ممددا يزيددد معنويددة المتغيددرات  

، وفددي ضددو  العددرض سددبقى مددا وتأسيسددا علدد المسددتظلة المددؤ رة

إنده النظري والنتائج التي توصل اليىا البحا بوسع الباحا الظدول 

الحددددود الددددنيا ل،جابدددة علدددى تسدددااالت البحدددا الرئيسدددة،  المدددس

  ووصل الى أهدافه المنشودة الى حد مار

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات 

تبلع المنظمة مزايا تنافسية بوساطة اسدتغاللىا لظابليدات أنظمدة      

معلوماتىددا، زادت عليىددا الحوسددبة السددحابية االسددتفادة مددن مددوارد 

مجىددز الخدمددة، لتصددبح التظنيددة األكبددر وضددوحا الددى حددد مددا فددي 

السنوات األخيرة، مع ذل ، أن الطريق سال  امامىا لتبدوح بكامدل 

الحوسددبة  إنلنظريددة يمكددن الظددول اسددرارها، وعلددى وفددق الظددرا ة ا

 السحابية:

، أحددو  دورة فدي ا  مىيمند ا  أصبحت وفدي وقدت قياسدي أنموذجد ر1

ائف أنظمة المعلومات وغيدر مشدىد توصديل خدمدة وظأدوار و

تظنيددة المعلومددات، قادتىددا التطددورات غيددر المسددبوقة فددي تظنيددة 

المعلومات ورغبة المنظمات في تطويع ه ه التطورات للوفدا  

 اتىا وبلوغ األهدا  المتوخاةربالتزام

ازاحت الكبير من األعبا  الملظداة علدى عاتظىدا، لتفسدح المجدال  ر2

لىا التركيز على اعمالىا الرئيسةر بموازاة ذلد  فرضدت واقعدا 

جديدددا الغددت بموجبددة الرايددة الظديمددة لتظنيددة المعلومددات التددي 

تأسست علدى أنىدا وظيفدة تظنيدة بحتدة، ورسدمت صدورة مدوفر 

متجدده بالخدمددة يعدديف قيمددة لألعمددال ويدددار بوصددفة الخدمددة 

 مورد استراتيجير

أملددت علددى إدارة أنظمددة المعلومددات التسددلح بالظابليددات الفنيددة  ر3

واإلداريددددة والعالئظيددددة وتطويرهددددا علددددى نحددددو متددددواز  ألنىددددا 

مرتكزات نجاح توظيفىا توظيفا ناجحدا يفدرز تدأ يرات إيجابيدة 

يدات المترشدحة مدن على جندي المكاسدب التنافسدية ومدن المعط

 الجانب الميداني يمكن الظول أن:

الظابليات الفنيدة واإلداريدة والعالئظيدة علدى التدوالي يسدرت مدن  -

 رتوظيف السحابة توظيفا سليما 

توظيف السحابة توظيفا سليما يسىم فدي جندي مكاسدب تنافسدية  -

 رمستمدة من الحوسبة السحابية 

مدددن تبددداين  (0.61المتغيدددرات المسدددتظلة فسدددرت مدددا مظدددداره ) -

المتغيددر الوسدديط وأن متغيددرات األنمددوذج فسددرت مددا مظددداره 

( والباقي اما تفسره متغيرات اخدرى او نداجم عدن عددم 0.34)
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وامتازت قديم  وضوح متغيرات البحا للمفحوصين او كالهمار

الخطددأ المعيدداري الدد ي يظدديس تشددتت قدديم المشدداهدة عددن خددط 

لددى جددودة االنحدددار بانىددا منخفعددة نوعددا مددا يعطددي مؤشددر ع

  رتمبيل خط االنحدار لنشاط شكل االنتشارر عالوة على ذل 

 التوصيات 

وجدت الشركات قيد البحا نفسىا امدام مفتدر، طدر،، رسدمت     

حدددوده التطددورات الجديدددة فددي تظنيددة المعلومددات، مبلددت الحوسددبة 

السدددحابية أحددددو صدددورة لترغمىدددا علدددى التأمدددل الجددددي لىددد ه 

التطورات وقرا ة الواقع بدتمعن لمعرفدة ايدن هدي اليدوم والدى ايدن 

 ت هب، وتظدير حاجاتىا منىا، ل ا يرى الباحا: 

اسدتغالل قابليدات أنظمدة المعلومددات بعدد مراجعتىدا وتوظيفىددا   ر1

وتطويرهدددا وحشددددها لمتطلبدددات مرحلدددة االسدددتعانة بخددددمات 

 السحابةر

صدددياغة اسدددتراتيجية أنظمدددة المعلومدددات لتسدددتوعب الحوسدددبة  ر2

السددحابية ومددا تنطددوي عليدده مددن إمكانيددة فريدددة لتغييددر صددفة 

 االدا  واالرتظا  به صوا التنافسر

درات السدددحابة لتعزيدددز كفدددا ة المنظمدددة الداخليدددة اسدددتخدام قددد ر3

لتحسدددين قددددراتىا التشدددغيلية واالسدددتراتيجية لمواجىدددة حاجدددة 

الحواسدديب الجديدددة لبددرامج ذات سددرعة عاليددة وذاكددرة قويددة 

واالسدددتعداد للتغيدددرات السدددريعة فدددي البرمجيدددات والمكوندددات 

 المادية الظائمة التي تعع ضغوط كبيرة على موازنة الجامعةر

تظليددل المددوارد المخصصددة القتنددا  مكونددات تظنيددة المعلومددات  ر4

المادية والتركيز على تنسيق خدمات السحابة لتمكدين المنظمدة 

من استىالكىا علدى نحدو أكبدر فاعليدة فدي عملياتىدا علدى كافدة 

 األصعدةر
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