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 كمتغير وسيط على العالقة ة السحابيةـالحوساى ـة تانـر نييأثتتختاار ترح ألـار مقـإط

 بين العوامل المحددة للتانى واالستخدام الفعلى

 في ج.م.ع( تكنولوجيا المعلوماتعلي شركات  تطايقية)دراسة 

  السيد يوسف السيد رجب حرازد. 

                                              أستاذ إدارة األعمال المساعد ورئيس قسم إدارة األعمال 

 معهد راية العالى لإلدارة والتجارة الخارجيةب

 التمهيد للاحث :[ 1] 

لقددد أحدددو  هددور الحوسددبة السددحابية فددورة اددي نددواير  ددد ا  ن  ولوجيددا 

لى  سة إ ها األداة الخا  سحابية بأن سبة ال مة الحو عاة أنظ صف د يث و المعلو ا  ، ح

هانف ) غاز وال  ,.Buyya et al., 2009; Monroy et alجانب ال هرباء والماء وال

2013; Xu et al., 2015; Sabi et al., 2016  نا يل الم و نم نحو يث  ( ، ح

سبة ستخدام الحو يا المعلو ا  با سية لت  ولج اي  الرئي فة  ها المختل سحابية ونطبيقان ال

شركا  ) شركة Alzamil et al., 2015; Tomar et al., 2016ال نزعم  ما  ( ، ك

 ليار  3.3.1( أن ص اعة الحوسبة السحابية ست مو ونصل إلى IDCالبيانا  الدولية )

وسددت ون الطريقددة المعتددادة لتددواير  ددد ا  ن  ولوجيددا  0202دوالر بحلددول عددام 

مال )المعلو ا  وإ  ;Sabi et al., 2016; Kebande and Venter, 2016دارة األع

IDC, 2017 ، ) مة شار ونب ي أنظ شاف انت نم است  جودة ،  واست اداً إلى األدبيا  المو

اي  طوراً  ثر الم اطق ن حد  ن أك نه وا جد أ سع ، وُو طاق وا لى ن الحوسبة السحابية ع

مال طاع األع  Hirschheim, 2007; Venkatesh et al., 2007; Williams) ق

et al., 2009; Basole et al., 2013; Yang et al., 2015) . 

برو نق يدة المعلو دا  أنظمدة   دن اريدداً نموذًجدا  أنظمدة الحوسدبة السدحابية نعت

(Tomar et al., 2016)  لك جة ؛ وذ يد  ن انتي ها للعد عددة البت ارا جلب اي  الُمت

يا  اإلنترند،،  هزة ، وإدارة ونق  سبة الموزعدة )األج  , Buyyaاألنظمدة ، والحو
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  صددة ن  ولوجيددا دي ا ي يددة نلبددي  جموعددة كبيددرة  ددن بمثابددة ، حيددث نُعددد  (2013

خزين  قدرا  ن لى  ظة ع ية للمحاا ية اإلل ترون ية التحت االحتياجا   ن  الل نواير الب 

صول ، المعلو ا  ونوسيع نطاقها لى باإلضااة إلى ذلك ، نوار الحوسبة السحابية الو إ

مال  اي رأس ال ير  ستثمار كب هزة دون ا ما ، البرا ج واألج لى ك سهالً إ صوالً  نوار و

 ى ع الحد األدنى  ن التفاعل  ع  زود االستفادة   هاالتطبيقا  والخد ا  التي يم ن 

  (.Yang etal., 2015) ا  اإلل ترونيةالخد 

اي نب ي  ما   عض الم ظ سبة وعلى الرغم  ن الجهود التي بذلتها ب مة الحو أنظ

حدوًدا ) السحابية  Alshamaila et al., 2013; Tarmidi et، ال يزال االستخدام  

al., 2014; Gangwar et al., 2015; Raza et al., 2015; Changchit and 

Chuchuen, 2016; Ma et al., 2016 ) يث سا  ؛ ح يد  ن المؤس نزال العد ال 

يا عة  ن  نشعر بالتردد اي نب ي هذه الت  ولوج عة  ت و سبب  جمو شئة ب يدة وال ا الجد

التددي نعتبددر  ددن والمخدداوف ،  ثددل األ ددن والخصوصددية وسددال ة وسددرية البيانددا  

 Benlian and Hess, 2011; Leeالشواغل الرئيسية اي  جال الحوسبة السحابية )

et al., 2013; Yigitbasioglu et al., 2015; Senyo et al., 2018 ) وال ،

بادئ نزال بعض  جود   عدم و سبب  المؤسسا   ترددة اي اعتماد الحوسبة السحابية ب

لة ) عايير  قبو ضحة و  ية وا  ,.Oliveira et al., 2014; Senyo et alنوجيه

2016; Lee, 2017 هم عدم ا فر  لك ، أ لى ذ عالوة ع سبة شركا  ال( ،  هوم الحو لمف

يق ؛ وهذا بدوره يُ  هاالسحابية على  عدل اعتماد ئد  د ا  حد  ن التحق مة اي اوا أنظ

سحابية ) سبة ال  ,Yigitbasiogl et al., 2015; Molinillo and Japutraالحو

2017.) 

 تعددة الست شاف نب ي التق يا  ال اشئة، واهم  نماذجولقد ن اول العديد  ن العلماء 

 ;Fichman, 2004التق يا  المبت رة ) باعتماد المتعلقةعملية انخاذ القرارا  الت ظيمية 

Lyytinen and Damsgaard, 2011; Oliveira and Martins, 2011; Wu 

et al., 2013 لوجي بول الت  و موذج الق سا  ن يد  ن الدرا ستخد ، العد يث ا ( ، ح

(TAM( سطة بول ، ( Davis, 1989( بوا ية الق سا  أ رى نظر ستخد ، درا ما ا بي 
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يا ) ستخدام الت  ولوج سطة )UTAUTالموحدة وا ( ، Venkatesh et al., 2007( بوا

موذج  سطة (DOI)اي حين انجه اريق آ ر الستخدام ن ما (Rogers, 1995) بوا ( ، ك

 & Tornatzky(  ددن قبددل )TOEالبيئددة )الت ظدديم وسدداهم إطددار الت  ولوجيددا و

Fleischer, 1990 نؤفر تي  هم العوا ل ال ماد ون( بش ل كبير اي ا اي اعت باين  سر الت ف

يا لك ، ، والت  ولوج هر  ع ذ سابقة ا أ  سا  ال جد لدرا نه ال يو لى أ عام ع فاق  أي ان

 .الت  ولوجيااعتماد عملية نب ى  لفهمالعوا ل التي يم ن استخدا ها كمرجع 

بالرغم  ن  يد  نأن و سا  ال العد حث  سابقة الدرا ل، بالب سبة ن او جال الحو

ماد  ية ؛ و ع ذلك ، كان ه اك بحث غير كاٍف لإلجابة على سؤال الت بؤ بالسحابية  اعت

يا المعلو ا   يا )شركا  ن  ولوج هذه الت  ولوج  ;Salmeron and Palos, 2016ل

Sharma et al., 2016; Ding et al., 2017) ،  فاهيم اي   ستمر  طور الم ظرا للت ون

د ، وكددذلك نعدددُ والعوا ددل المحددددة العتمادهددا اددي المؤسسددا  ، الحوسددبة السددحابية 

حالياقد ، ال ظريا  المفسرة لعملية التب ى  حث ال كرة الا سة  جاءت ف هدف درا طارب  إ

سيط  ير و سحابية كمتغ سبة ال ُ قترح يم ن  ن  الله ا تبار نأفير نية نب ى أنظمة الحو

ستخدام  على العالقة بين سحابية واال سبة ال مة الحو لى نب ى أنظ نؤفر ع تي  العوا ل ال

الفعلددى ، وذلددك بددالتطبيق علددى شددركا  ن  ولوجيددا المعلو ددا  اددي جمهوريددة  صددر 

 العربية.

 الاحث :وتساؤالت  شكلةم[ 2]

حديث  هى أنظمة الحوسبة السحابيةعلى الرغم  ن حقيقة أن  لوجي  طور ن  و ن

شغيلية  قادر على نقديم العديد  ن الفوائد للمتب ين  ن حيث الجوانب االسترانيجية أو الت

 ,Banerjee، ادنن  عدددل اعتمداد الحوسددبة السددحابية ال يدزداد بالسددرعة المتوقعددة )

2010; Buyya et al., 2009; Gangwar et al., 2015; Goscinski and 

Brock, 2010; Raza et al., 2015)  سبة أن نوًعا  حدوًدا  ن ، حيث أنظمة الحو

سحابية شركا   ال بل ال ستخدم  ن ق قد ا شئة   ;Zdravkovic et al., 2013)ال ا

Alshamaila et al., 2013; Chou, 2015; Luo et al., 2018 .) 
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سبة و ماد الحو صلة باعت ية ذا  ال سا  التجريب شا لة للدرا عة   ن  الل  راج

جود ؛ المختلفةشركا  ال السحابية اي عدم و ية  انضح  ثي كا ل يم  ه نغط موذج بح ن

شركا  اي  سحابية  يا  جميع العوا ل الها ة التي نؤفر على اعتماد الحوسبة ال ن  ولوج

باحثين ) ، حيثالمعلو ا   يق  ن ال  , Gupta et al., 2013 ; Ibrahimاسخدم ار

2014 ; Xu et al., 2017 ; موذج يق آ ر ) (TAM)( ن قام ار ما   Morgan، بي 

and Conboy , 2013 ; Senyo et al., 2016 ; موذج اي (TOE)( باستخدام ن  ،

لث ) يق فا قام ار ستخدام Lin and Chen , 2012 ; Sabi etal. , 2018حين  ( با

قلة  ن  وكان ه اك ،لدراسة العوا ل المحددة لتب ى الحوسبة السحابية  (DOI)نموذج 

عددة  ن التي الدراسا   سياقا   ت بر  سحابية ع سبة ال ماد الحو جة اعت نهدف إلى  عال

سا  سحابي للمؤس عام للتب ي ال  Tehrani and Alshamaila)  الل اقتراح إطار 

et al ., 2013 ; Shirazi , 2014 ; Kumar et al., 2017))  ، لك عن ذ نتج  و

، كان ه اك   ن ناحية أ رىوأطر  تباي ة لتفسير نب ى المؤسسا  للحوسبة السحابية ، 

سحابية دا ل  التي ن اول،نقص شديد اي البحوو  سبة ال لى نب ي الحو اراد ع نأفير األ

 . (Vagnani and Volpe, 2017) الم ظما 

عام نلك إلى سد ا البحث ذى هسعوعليه  طار نب ي  الفجوا  عن طريق اقتراح إ

اي نب ي الحوسبة السحابية دا ل ونسليط الضوء على الدور الهام الذي يلعبه األاراد ، 

 TAMونموذج  DOIونظرية  TOEنظرية د ج سوف يتم نبعا لذلك ، و،  الم ظما 

شاف  فوق الست  شا ل و و حث  طار ب لتغطية أوجه القصور لبعضها البعض ونواير إ

ماد  سحابيةكا ل العت سبة ال مة الحو يا المعلو ا  اي  أنظ يه شركا  ن  ولوج ، وعل

في شركات  أنظمة الحوساة السحابيةأن نية اعتماد يم ن صياغة  ش لة البحث اي : 

مات  يا المعلو في ضوء مجموعة تكنولوج حدد  لة تت ية متكام مل التكنولوج من العوا

لك عملية بدورها تؤثر في  والتي ،والفردية والتنظيمية والايئية  لى لت االستخدام الفع

لب  ويم ن نرجمة  ش لةالتكنولوجيا ،  تي نتط ساؤال  ال عة  ن الت لي  جمو حث إ الب

ساؤال   لمزيد  ن التقصي والتحليل، ونقديم إجابا  واضحة ودقيقة ، ونتضمن هذه الت

  ا يلي :
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لى يُم ن أن  ا هي العوا ل التي  -4 ية نؤفر ع يا المعلو ا   نب ىن شركا  ن  ولوج

 أعمالها؟اي لحوسبة السحابية ا ألنظمة

بين  -0 حددة للتب ىهل ه اك عالقة ذا  داللة إحصائية  بين  العوا ل الم ستخدام و اال

لى أل سحابيةالفع سبة ال مة الحو يا المعلو ا  اي  نظ ضعة شركا  ن  ولوج الخا

 للبحث؟

بين  -3 صائية  لة إح قة ذا  دال ية التب ىهل ه اك عال لى أل ن ستخدام الفع بين اال مة و نظ

 الخاضعة للبحث؟شركا  ن  ولوجيا المعلو ا  اي  الحوسبة السحابية

نيددة التب ددى العوا ددل المحددددة للتب ددى وهددل ه دداك عالقددة ذا  داللددة إحصددائية بددين  -1

عان  لى أل جتم ستخدام الفع بين اال سحابيةو سبة ال مة الحو يا اي  نظ شركا  ن  ولوج

 ؟الخاضعة للبحثالمعلو ا  

عددة  -4 ظر  ت ها  ن سة وج  لتب ى ا هو اإلطار / ال موذج الذي يم ن استخدا ه لدرا

 ؟ن  ولوجيا المعلو ا الحوسبة السحابية اي شركا  

 

 [ أهداف الاحث :3]

له الرئيسى إن الهدف  ترح يم ن  ن  ال طار ُ ق صل إل هو التو  ن هذا البحث 

يا  عراة العوا ل التي نؤفر على نب ى أنظمة الحوسبة السحابية دا ل  شركا  ن  ولوج

حث  سئيرلدف الهذا اهق لنحقيو، المعلو ا   قام البا  دافألهن اعة  وبصياغة  ج ، 

 : اي ا يلي  عية ن فلرلفا

اي  - سحابية  شركا  ا تبار العالقة بين العوا ل التي نؤفر على نب ى أنظمة الحوسبة ال

 )المتغير المستقل( ونية التب ى )المتغير الوسيط(.ن  ولوجيا المعلو ا  

اي العالقة بين ا تبار  - نؤفر على نب ى أنظمة الحوسبة السحابية  شركا  العوا ل التي 

 . )المتغير التابع( واالستخدام الفعلىستقل( )المتغير المن  ولوجيا المعلو ا  
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اي  - سحابية  سبة ال مة الحو لى نب ى أنظ نؤفر ع تي  بين العوا ل ال قة  بار العال ا ت

 واالستخدام الفعلى  ع نوسيط نية التب ى. شركا  ن  ولوجيا المعلو ا  

تى  - صيا  ال عة  ن التو ستخدام نقديم وصياغة  جمو لى نب ى وا ساعد ع مة ن أنظ

 . ن  ولوجيا المعلو ا اي شركا   السحابيةالحوسبة 

 الاحث :ودوافع أهمية  [1]

ن بع أهمية البحث الحالي  ما يترنب عليه  ن  ساهما  ذا  اائدة  ن ال احيتين 

 العلمية والعملية ، كما يتضح  ما يلي : 

 :  من الناحية العلمية -1/4

بة  - ية للم ت ضااة علم نه يُعتبر البحث الحالي بمثابة إ ية إذا أ لم  –العرب حد ع لي  ع

سع قد  –الباحث  طاق وا لى ن ية ع ية والبيئ ية والت ظيم نم ن اول العوا ل الت  ولوج

ية  اي عمل ها  ستقله وأفر صورة   ية ب سة العوا ل الفرد نم درا اي األدبيا  ، كما 

ية  ع العوا ل  ضااة العوا ل الفرد اي إ ندرة  جد  بل يو اي المقا التب ى ، ول ن 

الحوسددبة  نب ددىيددة والت ظيميددة والبيئيددة اددي نمددوذج  وحددد لدراسددة نيددة الت  ولوج

 السحابية اي شركا  ن  ولوجيا المعلو ا . 

سيط نُ  - قدم الحوسبة السحابية نقلة نوعية اي نموذج األعمال وليس،  جرد ابت ار ب

لت  ولوجيا المعلو ا  ، وقد ال ن ون نظريا  ابت ار ن  ولوجيا المعلو ا  الحالية 

قة  ية و وفو سابقة كاا يا المعلو ا  ال سا  ن  ولوج اي درا صة  تائج المستخل وال 

سئلة يد  ن األ حددة للعد بة   جال  لتواير إجا يدة ، وكم شئة الجد جاال  ال ا اي الم

سيع  يرة لتو نا  كب لى إ  ا طوي ع سحابية ي  سبة ال ماد الحو بحث جديد ، انن اعت

 ال ظرية ونطويرها. 
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 :  من الناحية التطايقية -1/0

صفة عا ة شركا  ن  ولوجيا المعلو ا نستفيد يم ن أن  - سة  ن  ب هذه الدرا  ن 

موذج الت لي ل  يق العم يث التطب يث يُ ح حث ، ح هذا الب اي  قدم  لك ب ي الم م ن لت

موذج  ن  الل المؤسسا  التي نتطلع إلى اعتماد الحوسبة السحابية أن نُ  بق ال  ط

 ،  ما يجعل قرارا  التب ي أسهل وأكثر ااعلية.  المؤفرةال ظر اي كل العوا ل 

لك ،  - لى ذ نه عالوة ع مد  ان تي اعت شركا  ال ايُم ن لل سحابية أيضً سبة ال  الحو

لتخفيف الصعوبا  المحتملة التي ا البحث استخدام ال موذج وال تائج المقد ة اي هذ

  .قد ن شأ أف اء عملية التب ي

ليس للشركا  يم ن كما  - لى االبت ارا  األ رى ، و موذج ع هذا ال  يق  أيًضا نطب

 . (Luo et al., 2018) اقط الحوسبة السحابية

 

 [ فـــروض الاحـث :5]

 وأهداف البحث يم ن صياغة الفروض التالية :اي ضوء  ش لة 

H1 . لعوا ل المحددة لتب ى الحوسبة السحابية )العوا ل لداللة إحصائية  ذا  نأفيريوجد

ية على الت  ولوجية ، والعوا ل الت ظيمية ، والعوا ل البيئية ، والعوا ل الفردية(  ن

 نب ى الحوسبة السحابية اي شركا  ن  ولوجيا المعلو ا .

H2 . سحابية )العوا ل لذا  داللة إحصائية  نأفيريوجد لعوا ل المحددة لتب ى الحوسبة ال

علددى الت  ولوجيددة، والعوا ددل الت ظيميددة، والعوا ددل البيئيددة، والعوا ددل الفرديددة( 

 .اي شركا  ن  ولوجيا المعلو ا لحوسبة السحابية لاالستخدام الفعلى 

H3 بين العوا ل المحددة للتب ى واالستخدام  نب ى. نتوسط نية سحابية العالقة  الحوسبة ال

 .شركا  ن  ولوجيا المعلو ا الفعلي للحوسبة السحابية اي 
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 والدراسات السابقة :اإلطار النظري  [6]

جراء  راجعدة  نم إ قد  ضة ل يا  اعتمداد المتعلدق بلألدب  ستفي ماذج ونظر  

بهدف اهم الخلفية ال ظرية العتماد الت  ولوجيا اي الم ظما  ؛ الت  ولوجيا واالبت ار 

سحابية سبة ال حددة لتب ى الحو لى العوا ل الم عرف ع ها ، ؛ وذلك بغرض الت وعالقت

سر  عام يُف موذج  قديم ن اى ن ب ية التب ى واالستخدام الفعلى ، وذلك بغرض المساهمة 

  ولوجيا المعلو ا . راحل عملية نب ى أنظمة الحوسبة السحابية اى شركا  ن 

 الحوساة السحابيةوأنواع مفهوم  -6/1

يد  ن اولال يوجد إجماع واضح حول نعريف الحوسبة السحابية ، حيث   ن العد

العلمدداء والمددوردين والمسددتهل ين والمطددورين والمه دسددين أصددحاب المصددلحة  ثددل 

قددام  ولقددد الحوسددبة السددحابية  ددن وجهددا  نظددر  ختلفددة ، فهددوم و ددديري الخددد ا  

(Marston etal., 2011) يف ب سحابية تعر سبة ال صول كالحو ا لتم ين الو  موذجً

 ددوارد الحوسددبة القابلددة بغددرض االسددتفادة  ددن حسددب الطلددب  إلددى اإلنترندد،ريح الُمدد

، اددي حددين يددري  والخددوادم ووحدددا  التخددزين والتطبيقددا ا  الشددب  ثددل : للت ددوين 

(Wang and He, 2014 أن ) سلوب هي أ سحابية  سبة ال لهالحو نواير  يتم  ن  ال

إلى عمالء  قد ة إ  انا   رنة وقابلة للتطوير اي  جال ن  ولوجيا المعلو ا  كخد ة 

ن، يا  اإلنتر لوط ي األ ري ي   ارجيين  تعددين يستخد ون نق  هد ا قام المع ما  ، بي 

يا ) عايير والت  ولوج موNISTللم سحابية ك  سبة ال يف الحو ستخدم لتم ين ( بتعر ذج ي

عة  لى  جمو لب إ سبة ، وع د الط قة   ا كل   ان ، وبطري اي  شب ة  لى ال صول إ الو

هد  ، شتركة  ن  وارد الحوسبة  يل  ن الج لب  ع القل ها ع د الط تي يم ن نواير وال

 .(Tomar et al., 2016)اإلداري 

سحابية ويوجد خد ا  ال ية كخد ة فالفة نماذج لل ية التحت ظام  (IaaS) : الب  ، وال 

سي كخد ة برا ج كخد  (PaaS) األسا يوار (SaaS) ةوال موذج ، و ية  (IaaS) ن الب 

األساسددية لألجهددزة االاتراضددية كخددد ا  ،  ثددل  ددوادم ال مبيددونر وأجهددزة التخددزين 
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ية ، و والشب ا  برا ج اإلدارة على الب  شغيل و شغيل أنظمة الت ظام ن يم ن لمسؤولي ال 

شب ا  هزة وال سية لألج موذج،  األسا يوار ن ما  سوبية (PaaS) بي  لول حا صا  وح   

خد ا  لى  ، ك قا  ع بار التطبي طوير وا ت صميم ون يا  ن طوري البر ج ما يم ن لم ك

أنظمة بر جية ع د الطلب كخد ا  ،  (SaaS) اي حين يوار نموذج  صا  التطوير ، 

ثل   (EISs) وأنظمة إدارة عالقا  العمالء (CRM)  جارة ية ، و د ا  الت اإلل ترون

 Tomarويم ن للمستخد ين ال هائيين الوصول إلى  د ا  ذا  الصلة عبر اإلنترن، )

et al., 2016; Yousef et al., 2019). 

ها للمؤسسا العديد  ن المزايا الحوسبة السحابية ونوار أنظمة  ،  بمختلف أنواع

تيج  يث ن ستخدام ح سريع لا خوسهل و لك ال اي ذ ما  سبة ، ب شب ا  موارد الحو ادم وال

ونطبيقددا  البددرا ج ب دداًء علددى ، ونطددوير األنظمددة األساسددية ، ووحدددا  التخددزين 

شتراك لى اال مة ع سبة كخد ة قائ لى الحو لب ع با  والط  ,Wang and He) المتطل

نددوار  ددد ا  الحوسددبة السددحابية اعاليددة الت لفددة والمرونددة والت ددوين  اكمدد، ( 2014

(Kebande and Venter, 2016 ، ) ون لفدة الت فيدذ الم خفضدة لقطداع ن  ولوجيددا

 . (Sabi et al., 2016) المعلو ا 

 : أنظمة الحوساة السحابية لتانىالنماذج المفسرة  -6/2

ت  ولوجيا بصفة عا ة ، الل ية قبول للعوا ل المحددة لقد نعدد  ال ماذج المفسرة 

بواسددطة  (TAM) نمددوذجوالمسددتمدة  ددن نظريددا  علددم الدد فس االجتمدداعي ،  ثددل 

(Davis,1989)  ، موذج سطة ( TRA)ون ، ( Fishbein and Ajzen, 1975)بوا

ونمددوذج ، ( Tornatzky and Fleischer, 1990) بواسددطة (TOE)ونمددوذج 

بواسددطة  (DOI)ونمددوذج ،  Ajzen, 1991))بواسددطة  (TPB)السددلوك المخطددط 

(Rorgres , 1995) ، ) ستخدام ونموذج يا )القبول الموحدة وا ( UTAUTالت  ولوج

و  (TAM) نمدداذج سددتخدم كددل  ددنيُ و( ، Venkatesh et al., 2007بواسددطة )

(UTAUT)  و(TPB)  األاددراد كوحدددة للتحليددل ، اددي حددين يددتم اسددتخدام(DOI)  و



 
 ...إطـار مقـترح ألختبار تأثير نيـة تبنـى الحوسبـة السحابية كمتغير وسيط على العالقة بين العوامل المحددة  

  السيد يوسف السيد رجب حراز  د/

 0202األول الجزء الثاني العدد                                                   لحادي عشراالمجلد 
142 

 
 

(TOE) ( على المستوى الت ظيميOliveira et al., 2014)  نقوم ، وايما يلى سوف

 : ؤسسا  األعمالاي ت  ولوجيا البعرض أهم ال ماذج الُمفسرة لقبول 

 Technology Acceptance Model (TAM) نموذج -6/2/1

( كددنجراء بددديل TAMنمددوذج قبددول الت  ولوجيددا ) Davis (1989)لقددد طددور 

عل الم طقي ) صبح TRAل ظرية الف يونر ، وأ يا ال مب ستخدام ن  ولوج بول وا شرح ق ( ل

موذج  يا المعلو ا   (TAM)ن حاو ن  ولوج اي أب ستخداً ا  ثر ا ماذج األك حد ال  اآلن أ

ية ) نه الت بؤ ساطته وقدر سبب ب  ;Hayes, 2012; Venkatesh and Bala, 2008ب

Wu et al., 2013)  سلوكية للمستخدم  ية ال، وواقًا لهذا ال موذج ، انن بدورها ال نؤفر 

يتم  تي  قف المتب ى ، وال لى  و ش يلهايتم ع كة بو ن ئدة المدر ما : الفا يرين ه سطة  تغ ا

(PU ية  عي ة ستخدام نق  شخص أن ا ها ال يؤ ن ب تي  ها الدرجة ال ساعد ( ، ويقصد ب سي

لو يفي ، وسهولة االستخدام المدركة  على نحسين أدائه ها  (PEU)ا مدى ، ويقصد ب ال

بال ع اء لها الذي يعتقد  ستخدم نق ية  عي ة أن استخدا ه تالي، ، سي ون  فار وبال انن اآل

لتب ددي ن  ولوجيددا جديدددة إذا كددان  يميلددونهددي أن المسددتخد ين  (TAM)المترنبددة علددى 

شغيلية،  فاءة الت يز ال  ها نعز ستخداموبن  ان عدو ا لال ضئيال أو   يا  لب جهدا نعلم ،  نتط

ستخدام ية أ رى يم ن ا موذج و ن ناح يرا   (TAM) ن نأفير المتغ شاف  دى  الست 

ياأل رى التي يم ن التح  ا دم ايها  ارجيًا ،  ثل الخصائص الو يفية وواجهة الت  ولوج

(Davis et al., 1989 ) ، ضح قم )ويو جدول ر تي  (4ال ية ال حوو التجريب هم الب أ

 (TAM)ن اول، العوا ل المحددة لتب ى الحوسبة السحابية باستخدام نموذج 

 Technology–organization–environment (TOE)نموذج  -6/2/2

( اهتماً ا كبيًرا  ن الباحثين الذين يبحثون اي نب ي ن  ولوجيا TOEنموذج )اجتذب 

بفعاليددة علددى  (TOE)المعلو ددا  الت ظيميددة  ددالل العقددد الماضددي ، ونددم نطبيددق نمددوذج 

ثل  ية ) (EDI)و  (ERP)ابت ارا  نظم المعلو ا    جارة اإلل ترون  Oliveira et)والت

al. ,2014  موذج اي المؤسسا  انن اع (TOE)، وحسب ن ماد ن  ولوجيا المعلو ا   ت
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يا  ما الت  ولوج عاد : وه فة أب تأفر بثال ظيم  (T)ي ئة  (O)، والت  طي  (E)، والبي يث يغ ، ح

 خدداوف أ ددن المعلو ددا  ، واالسددتعداد البعددد الت  ولددوجي التق يددا  المتاحددة للمؤسسددة ، و

ظام ) ، والتوااق  ع األنظمة الحالية، الت  ولوجى، والموارد المتاحة  Tomar etواوائد ال 

al., 2016 كل يا ، الهيا عم اإلدارة العل مي حجم الم ظمة ، ود عد الت ظي ما يغطي الب ( ، بي 

ئي senyo et al., 2016الت ظيمية ، االستعداد الت  ولوجى ) عد البي حين يغطي الب اي   ،)

سين ، جميع الميزا  المهمة اي القطاع والمجال الذي ندير ايه المؤسسة أعمالها   ثل الم اا

ية ) لوائح الح و  بالرغم  ن أن Tomar et al., 2016ودعم  زودى الخد ة ، وال ( ، و

سية ل ل  (TOE)نموذج  يع العوا ل الرئي هو نموذج شا ل ، ل ن اي المقابل ال يغطي جم

باحثون  جأ ال لذلك ، يل سا  ،  اي المؤس يا المعلو ا   ماد ن  ولوج شاف اعت اي است  عد  بُ

لى نا إ طاق  أحيا يد  ع ن ش ل ج نتالءم ب تي  سية ال صر الرئي يع الع ا اي جم ظر  عادة ال  إ

 (.Tomar et al., 2016الدراسة )

 (4الجدول )

 (TAM)باستخدام نموذج اعتماد الحوسبة السحابية  التي ن اول،التجريبية البحوو 
 

 الدولة  جتمع البحث المؤلف
 العوا ل المحددةأهم 

 الحوسبة السحابية لتب ى

(Opitz et al., 

2012) 

أ صائي ن  ولوجيا المعلو ا  

 شركا  ن  ولوجيا المعلو ا  اي
 ألمانيا

، ، والت لفة سهولة االستخدام 

 ن والخصوصية ااأل و

(Gupta et al. 

, 2013) 

أ صائي ن  ولوجيا المعلو ا  

اي الشركا  الصغيرة 

 والمتوسطة

  اليزيا
التواار ، واأل ان ، والموفوقية، 

 والوصول

(Trigueros -

Preciado et 

al., 2013) 

أ صائي ن  ولوجيا المعلو ا  

 اي شركا  ن  ولوجيا المعلو ا  
 أسبانيا

سهولة االستخدام ، واأل ان ، 

 والموفوقية

(Ibrahim , 

2014) 

المعلو ا  أ صائي ن  ولوجيا 

 لشركا  الصغيرةاي ا

الواليا  

 المتحدة
 واأل ان  سهولة االستخدام ،
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(Burda & 

Teuteberg, 

2014) 

أ صائي ن  ولوجيا المعلو ا  

اي الشركا  الصغيرة 

 والمتوسطة

 ألمانيا
، األلفة ، ووالفائدة ، المخاطر 

 الرضا ، والثقة

(Shin , 

2014) 

أ صائي ن  ولوجيا المعلو ا  

اي الشركا  الصغيرة 

 والمتوسطة

 الصين
والفائدة، ، والوصول ، التواار 

 وفوقية والم، األ ن 

(Park and 

Kim , 2014) 

 سئولي ن  ولوجيا المعلو ا  اي 

 الشركا  الصغيرة
 كوريا

والترابط ، الفائدة المدركة 

 وجودة ال ظام  ،واأل ن 

(Arpaci , 

2016) 
  اليزيا اي التعليم العالى الطالب

الفائدة المتصورة والمعايير 

 الذانية والثقة 

(Xu et al., 

2017) 

أ صائي ن  ولوجيا المعلو ا  

 الص اعا  عالية التق يةاي 
 الصين

ن لفة التبديل ، الفائدة المتصورة 

 ، المزايا ال سبية

(Asiaei & 

Rahim , 

2018) 

أ صائي ن  ولوجيا المعلو ا  

اي الشركا  الصغيرة 

 والمتوسطة

  اليزيا

أ ن البيانا  ، واالستعداد ، 

ودعم اإلدارة العليا ، والضغط 

 الت ااسي ، واإلبداع 

 المصدر :  ن إعداد الباحث اي ضوء الدراسا  السابقة

حددة 0ويوضح الجدول رقم ) ل، العوا ل الم تي ن او ية ال ( أهم البحوو التجريب

 : (TOE)نموذج لتب ى الحوسبة السحابية باستخدام 

 

 (2الجدول )

 (TOE)التي ن اول، اعتماد الحوسبة السحابية باستخدام نموذج التجريبية البحوو 

 الدولة  جتمع البحث المؤلف
 أهم العوا ل المحددة

 لتب ى الحوسبة السحابية

(Low et al. , 

2011) 

أ صائي ن  ولوجيا 

الشركا  المعلو ا  اي 

 عالية التق ية

 نايوان

، ودعدم اإلدارة العليددا،  المدوارد المتاحدة

و صددددائص ،  ةط الت ااسدددديووالضددددغ

    زودى الخد ة
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(Morgan and 

Conboy , 2013) 

أ صائي ن  ولوجيا 

الشركا  المعلو ا  اي 

 الصغيرة والمتوسطة

 أيرل دا
دعددم اإلدارة ، و االسددتعداد الت  ولددوجى

 الضغوط الت ااسية، و العليا

(Sulaiman and 

Magaireah , 

2014) 

 براء ن  ولوجيا 

 المعلو ا  بالمستشفيا 
 األردن

،  واأل دددان والموفوقيدددة، الخصوصدددية 

دعددددم اإلدارة العليددددا ، واالسددددتعداد و

 لضغوط الت ااسيةوا،  الت  ولوجي

(Polyviou et al. , 

2015) 

أ صائى ن  ولوجيا 

القطاع المعلو ا  اي 

 العام

ستة 

بلدان 

 أوروبية

شغيل  اي الت بة  يد، الرغ اق ، والتعق التوا

سيةالبي ي  ضغوط الت اا ، و د ا  ، وال

  زودى الخد ة

(Phaphoom et al., 

2015) 

المو فين وص اع القرار 

 بالشركا  الصغيرة

الممل ة 

 المتحدة

نا  ، األ ن  والميزة ، و صوصية البيا

 ال سبية ، والضغوط الت ااسية.

(Yang et al., 

2015) 

أ صائي ن  ولوجيا 

الشركا  المعلو ا  اي 

 الصغيرة والمتوسطة

 الصين

، ودعددم اإلدارة  االسددتعداد الت  ولددوجى

والضددغوط الميددزة ال سددبية ، ، و العليددا

 . د ا   زودى الخد ةو،  الت ااسية

)Senyo et al., 

2016) 

ن  ولوجيا  أ صائي

اي  المعلو ا  والمديرين

الشركا  الصغيرة 

 والمتوسطة

 غانا

دعددم اإلدارة العليددا ، والميددزة ال سددبية ، 

سية ، و د ا   زودى  والضغوط الت اا

 الخد ة

(Hachicha and 

Mezghani,2018) 

أ صائي الت  ولوجيا اي 

الشركا  الصغيرة 

 والمتوسطة

 نونس

التوااددق ، والميددزة ال سددبية ، والتعقيددد ، 

سية ، و د ا   زودى  والضغوط الت اا

 الخد ة

(Sabbah et al., 

2019) 

أ صائي الت  ولوجيا اي 

 الشركا  الخاصة
 لب ان

واددورا  الت لفددة ، األ ددن  ، المرونددة ، 

 التوااق

 عداد الباحث اي ضوء الدراسا  السابقةإالمصدر :  ن 
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 Diffusion of innovation theory (DOI)نشر االبتكار نظرية -6/2/3

حدة  ن (Rogers , 2003) لد( DOIنشر االبت ار ) نظريةعد نُ  هم و وا ثر أ أك

اي نب ي  ال ظريا  قوا  لذين حق ماء ا بين العل شيوًعا  يا واالبت ارا  البحثية  الت  ولوج

والتي نهدف إلى نوضيح كيف ولماذا يتم نشر بعض التق يا  على المستويين ، الجديدة 

مي ) فردي والت ظي قوم Rogers, 2003; Salmeron, and Palos ,2016ال ( ، وي

ها )أساس  فرد نجاه صورا  ال  Espadanal)ال ظرية على  صائص الت  ولوجيا ون

and Oliveira, 2014. 

خصددائص التددي نحدددد انتشددار االبت ددار الب دداًء علددى ال ظريددة ، ه دداك بعددض و

(Rogers, 2003) نرنبط هذه المتغيرا  بالفرد والقيادة ، والهي ل الت ظيمي الدا لي ، و

ية ) صائص الخارج شير الخصدائص ، و (Salmeron, and Palos ,2016والخ ن

ية والقياد يادة يالفرد نب الق ير  ن جا قي التغي ية نل لى كيف  Oliveira and)واألاراد ة إ

Martins, 2011)  نحتددوي الخصددائص الدا ليددة للهي ددل الت ظيمددي علددى ، بي مددا

مي درجة المركزية ، ودرجة الخصائص المرنبطة ب ترابط ، والركود الت ظي التعقيد ، وال

ية ، بي ما  (Rogers, 2003) ، وحجم الم ظمة تاح درجة نصف الخصائص الخارج انف

 .(Oliveira and Martins, 2011)على البيئة الخارجية ال ظام 

ها  لى أن شر االبت ار ع ية ن لى نظر ظر إ باحثين ي  يد  ن ال وبالرغم  ن أن العد

ص يد الخ لى نحد ية قادرة ع كة" لالبت ارا  الت  ولوج سية "المدر جة األسا ائص الحر

لى نب ى  نؤفر ع قد  تي  ستمرار ، وال ية لال يد والقابل  ثل الميزة ال سبية والتوااق والتعق

يدة يا الجد  ,Cegielski et al., 2013; Melville and Ramirez) الت  ولوج

2008; Rogers, 2003)  ُيد  ن  ؤ ذ عليها أنها لم نأ ذ؛ إال أنه ي بار العد بعين االعت

 ثل العوا ل الجدية تق يا  الالعوا ل األ رى التي قد نؤفر على استعداد الم ظمة لتب ي 

ية )  Lippert and Govindarajulu, 2006; Alam, 2011; Espadanalالبيئ

and Oliveira, 2014)  يرى آ رون أن نموذج روجرز ي بغي أن يُد ج  ع ، ولذلك
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 Lin andأجل إيجاد نهج أكثر شمولية اي نب ى أنظمة المعلو ا  )عوا ل أ رى  ن 

Chen, 2012; Sallehudin et al., 2015; Wu et al., 2013; .) 

حددة 3ويوضح الجدول رقم ) ل، العوا ل الم تي ن او ية ال ( أهم البحوو التجريب

 : (DOI) نظريةلتب ى الحوسبة السحابية باستخدام 

 (3الجدول )

 (DOI) نظريةالبحوو التجريبية التي ن اول، اعتماد الحوسبة السحابية باستخدام 

 الدولة  جتمع البحث المؤلف
 أهم العوا ل المحددة

 لتب ى الحوسبة السحابية

(El Garah et al., 

2010) 

أ صائي المعلو ا  اي 

الشركا  الصغيرة 

 والمتوسطة

 المغرب
التوااق ، قابلية التجربة ، سهولة 

 االستخدام

(Lin and Chen , 

2012) 
 نايوان  دراء نق ية المعلو ا 

، الثقة التوااق ، والميزة ال سبية

 اي  زودى الخد ة

(Wu & Hall , 

2013) 
 الصين  دراء نق ية المعلو ا 

التعقيد ، التوااق ، المعراة ، قابلية 

 التجربة

(Tehrani & 

Shirazi , 2014) 

 تخصصي ن  ولوجيا 

ا  اي الشركا  المعلو 

 الصغيرة والمتوسطة

 والمعراة، والتعقيد ، التوااق  إيران

(Pathan et al., 

2017) 

 تخصصي ن  ولوجيا 

المعلو ا  اي الشركا  

 الصغيرة والمتوسطة

 باكستان
الميزة ال سبية ، التوااق و فض 

 الت اليف

)Sabi etal. , 2018) 
أ صائي ن  ولوجيا 

 اي الجا عا  المعلو ا  
  اليزيا

، الثقة  المعراة ، الميزة ال سبية

 اي  زودى الخد ة

 المصدر :  ن إعداد الباحث اي ضوء الدراسا  السابقة
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ساق و اي في ضوء ما  با  المقد ة  عض التركي بين ب شابه  جه الت ضح ل ا أو يت

شابه، حيث وال ظريا  السابقة ال ماذج  ية د ج دى  يوضح هذا الت ماذج  إ  ان هذه ال 

ا و ددى قابليدة نبادلهدا ،  ً التشدابه بدين  اصدية سدهولة االسدتخدام  حيدث يتضدح ل دا ع

اي  كة  اي  (TAM)الُمدر لوجي  يد الت  و صية التعق توازى  ع ،  (DOI)و ا هي ن ا

ظ،  ،(Davis et al., 1989) بعضها البعض عن كثب لك ، الح لى ذ  Wuعالوة ع

& Wu , 2005)ئد ية الفا ا أن ب  اي ( أيضً كة  يزة لهي  رادف  (TAM)ة الُمدر لم

طار ،  (DOI)ال سبية اي  شى إ ية  (TOE)و ن ناحية أ رى يتما ،  (DOI) ع نظر

؛  Oliveira & Martins, 2011ويشدديع اسددتخدا ها  ًعددا لشددرح نب ددي االبت ددار )

Oliveira et al.,2014)  ، موذج ستوعب ن لك ، ي لى ذ ضااة إ سما   (TOE)باإل

تي  مس ال ها  نادىاالبت ار الخ لى نب ي االبت ارا   Rogers (1983)ب تأفير ع اي ال

(Thomas et al., 2008)  

ستخد ، ولقد  تي ا سا  ال موذجى نعدد  الدرا سير (DOI)،  (TOE)ن ماد  لتف اعت

ددا  ,.Wang et al؛ Chen & Wu , 2011 ؛Gide & Sandu , 2015) الت  ولوجي

موذجين  ذلكعالوة على ( 2013 كال ال  ستخدام  زيج  ن  نم ا يداً ،  ثر نحد ، وبش ل أك

موذجين  (Low et al., 2011)استخدم  حيثلتفسير اعتماد الحوسبة السحابية ،  كال ال 

قة ؛  يا الفائ ص اعة الت  ولوج اي  سحابية  سبة ال ماد الحو حددا  اعت هم   ا لف ً كذلك  ع و

ستخدم  موذجي  Gide & Sandu (2015)ا اي العوا ل  (DOI) و (TOI)ن حث  للب

شركا  الصغيرة والمتوسطة  اي ال سحابية  خد ا  ال ماد ال الرئيسية التي نؤفر على اعت

ستخدم  ما ا ية ؛ ك قديم  حددا   (AlBar & Hoque ,2015)اله د موذجين لت كال ال 

سعودية ية ال ما أن  اعتماد سحابة نخطيط  وارد المؤسسا  اي الممل ة العرب ية ، ك الغالب

عين ،  البحووى  ن هذه العظم لد   سياق  حدد أو ص اعة أو ب اي  ركز  على التب ي 

 .لم يتم ن سوى عدد قليل  ن نقديم إطار عام للحوسبة السحابيةو
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 تانى الحوساة السحابية :ل العوامل المحددة -6/3

 العوامل التكنولوجية -6/3/1

ية عن السياق الت  ولوجي  يُعبر لى عمل نؤفر ع قد  تي  سما  نظام المعلو ا  ال

الت  ولوجي هو األكثر أهمية بش ل عام اي قرارا  التب ى  يُعتبر السياقالتب ي ، حيث 

(Tashkandi & Al-Jabri , 2015)  و ن أهم العوا ل الت  ولوجية يظهر المزايا ،

، والموفوقيددة ، والت لفددة ، واأل ددان، التعقيددد درجددة و، ال سدبية ، والتددواار ، والتوااددق 

 (. Zhu et al., 2010والخصوصية )

همولقد نم نسليط الضوء على أن الميزة ال سبية  المحددة لتب ى ا ل وعال هى  ن أ

سحابة  أنظمة الحوسبة  Morgan and Conboy, 2013; Oliveira, Thomas)ال

and Espadanal, 2014; Gangwar, Date and Ramaswamy, 2015; 

Gutierrez, Boukrami and Lumsden, 2015; Hwang, et al., 2016)  ،

يث  لى ح ظر إ ها يُ  تي نوار سبية ال يا ال  سحابية أن المزا خد ا  ال اي ال سى  عا ل رئي

ها )ا  ,Gangwar, Date and Ramaswamy, 2015; Hsu and Linعتماد

ا 2016 باره أيضً يث يم ن اعت ص اعا  ح يع ال اي جم حال  هو ال هذا  ( ، وقد ال ي ون 

ير الواضحة ) ماذج الخد ة غ يث Low, Chen and Wu, 2011حاجًزا بسبب ن (، ح

سحابة ماد ال لك ، نوصل البعض إلى أن الميزة ال سبية ليس، عا الً  حدًدا العت ،  و ع ذ

 .  (Gutierrez & Lumsden , 2015) لم نتم   اقشة سبب هذا األ ر

ية لى  ع و سا  إ يد  ن الدرا صل، العد جة  ولقد نو يد در لى التعق تأفير ع اي ال

جة التب ى   Morgan and Conboy, 2013; Oliveira, Thomas and)در

Espadanal, 2014; Gangwar, Date and Ramaswamy, 2015; 

Gutierrez, Boukrami and Lumsden, 2015; Hwang et al., 2016)  ،

لى كما أنه  ستخدام ع سهولة اال بار  نم اعت نجدر اإلشارة إلى أنه اي بعض الدراسا  ، 

 Gangwar, Date and Ramaswamy, 2015; Hsu and) درجة التعقيدع س 
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Lin, 2016; Hwang et al., 2016)   سا عض الدرا صل، ب بل نو اى المقا ، و

سحابيةأن التعقيد ليس عا اًل  هًما اي اعتماد األ رى إلى  سبة ال  ,.Low et al) الحو

2011; Hsu and Lin, 2016.)  

لى السابقة  نوصل، بعض الدراسا و ن ناحية أ رى  اق درجة أن إ هالتوا  ايم  

ماد على أيًضا يؤفر ، وبالتالي  يؤفر إيجابياً على الميزة ال سبية أن سحابيةاعت  الحوسبة ال

(Hwang et al., 2016 واى المقابل ، )نأفير عدم  لى  اق  نوصل البعض اآل ر إ التوا

سحابة لى نب ى ال ، ونظدًرا (Oliveira, Thomas and Espadanal, 2014) ع

يد األ  ان للمخاوف المتعلقة بالبيانا  ، واالنقطاعا  ، واالنتهاكا  ، والخسارة ، نم نحد

سحابية )  Oliveira؛  Benlian & Hess , 2011كمحدد رئيسي العتماد الحوسبة ال

et al., 2014  ؛Chen & Wu, 2013)  حاال  ، نخلق المخاوف ، واي  عظم ال

 .بالمتعلقة باأل ان عائقًا أ ام اعتماد السح

 عوامل التنظيميةال -6/3/2

الموارد المتاحة لتسهيل اعتماد االبت ار ، يم ن نحديد السياق الت ظيمي باعتباره 

 ,.Oliveira et alويت اول  يزا  المؤسسة التي ندعم أو نعرقل ن فيذ ونب ي االبت ار )

( ، ونددؤفر العديددد  ددن الع اصددر علددى درجددة االرنبدداط بددين الهي ددل الت ظيمددي 2014

بط الم موارد ، وروا نواار ال ية ، و ستوى المركز ثل   ماد االبت ار   علو ا  ، واعت

 Low et al., 2011; Xuودعم اإلدارة العليا ، وحجم الشركة ، واالنصال الجانبي )

et al,, 2017 صر هم الع ا يا أ عم اإلدارة العل عد د صر ، يُ هذه الع ا كل  بين  ( ، و ن 

سحابية ) سبة ال له Low et al., 2011لتقييم اعتماد الحو مي  جم الت ظي ما أن الح ( ، ك

( ، حيث نمتلك المؤسسا  Weerd et al,.2016ب ي االبت ارا  )نأفير إيجابي على ن

ية االبت ار ) ( ، و ن Zhu et al., 2010ال بيرة غالبًا  ا ي في  ن الموارد لدعم عمل

لى  يؤفر ع ناحية أ رى أ هر  نتائج بعض الدراسا  أن نواار الموارد لدى الم ظمة 

 (. Oliveira et al., 2014نية التب ى للحوسبة السحابية )
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قد ية التب ى ،  ول ية ون بين العوا ل الت ظيم قة  لق بالعال ما يتع تائج اي ف، ال  ا تل

ية ) قة إيجاب جود عال سا  و عض الدرا هر  ب  ;Belso-Martínez, 2010حيث أ 

Mahler and Rogers, 1999; ما صل،( ، بي  عض  نو سا  ب قة لالدرا جود عال و

لة ( ;Goode and Goode and Stevens, 2000) سلبية سا  قلي هر  درا ، وأ 

ضئيلة قة  ية التب ى أ رى عال ية ون  ;Aiken et al., 1980) بين العوا ل الت ظيم

Grover and Goslar, 1993 .) 

انن  طرق وعلى الجانب اآل ر  يا  وال بة التق  اي نجر غب  تي نر ما  ال الم ظ

يد  سبة جد موذج حو بة ن فوًرا  ن نجر قل ن يدة أ ، و ن ( Xu et al., 2017)الجد

سحابية ونتصدور  سبة ال لة للحو شركا  المبت رة الفوائدد المحتم ندرك ال مرجح أن  ال

ساب أا ار  يل الكت هذا الم التأفير الذي قد ي ون لها على  ؤسسانها ، ويم ن أن يتخلل 

يادة  لى ز يؤدي إ قد  ما  مة ،   حاء الم ظ جديدة وطرق أاضل لفعل األشياء اي جميع أن

هذا قبول المو ف ل ظام  علو ا  جدي لديها  تي  د ، و ن المحتمل أن نف ر الشركا  ال

 ,.Venkatesh & Bala)التوجه والثقااة نحو االبت ار اي نب ي ابت ارا  نق ية جديدة 

يا ، و ن ،  (2008 العوا ل الجديدة التي نم استرجاعها  ن األدب هي دعم اإلدارة العل

 Xu et)انعدام السيطرة واالستعداد الت  ولوجي ، الثقااة الت ظيمية ، الخبرة الدا لية ، 

al,, 2017). 

 العوامل الايئية -6/3/3

خاذ  اي ان سماً  سة دوراً حا ية للمؤس ئة الخارج عب البي يا  النب ي قرارا  نل تق 

حالي ، و جديدةال سي ال ضغط الت اا سون يمثل ال سه الم اا لذي يمار اي ا سياً  عا الً رئي

سحابيةنب ي  سبة ال  ;Alshamaila et al., 2013; Oliveira et al., 2014) الحو

Gangwar et al., 2015; Senyo et al., 2016)  ،يث فرض  ح سة ن أن الم اا

صة ضغوطًا شديدة على الشركا  الست شاف ب تاج الخا ية اإلن يز عمل يدة لتعز دائل جد

ها صغيرة  ، (Hsu and Lin ,2016) ب شركا  ال طاع ال اي ق لك ،  لى ذ ضااة إ باإل
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سطة ،  لىوالمتو لبعض إ صل ا ماد  نو سي العت هو الم ون الرئي سي  ضغط الت اا أن ال

 .(Alshamaila et al. , 2013) الت  ولوجيا

اي  قة  ئي  دى الث سياق البي ما يع س ال  ,.Senyo et al)  زودى الخد ةك

سحابة  حيث نؤدى ؛(2016 سة و زود ال بين المؤس قة  لىالث سحابية  إ سبة  قة حو عال

ية  ن بين الطراين  ستمرة  قة والموفوق جدارة بالث حول ال صورا   ضمن ن ، والتي نت

بائع  نب ال لقجا ما يتع ية ب اي موارد والب  ية وال قدرا  التق  قا  وال صاال  والعال االن

، و ن  (Schneider and Sunyaev, 2016؛  Garrison et al., 2015ة )التحتي

ية أ درى نوجدد ع بين اعتمداد الحوسدبة السدحابية ناح الب يدة التحتيدة والقدة ارنباطيدة 

 (Oliveira et al., 2014الوط ية )

 العوامل الفردية -6/3/4

لك عملية يوجد اجوة كبيرة اي األدب عن نأفير العوا ل الفردية على  التب ي ، وذ

ونظرية  (TOE)في حين أن إطار ا قارنة بالعوا ل الت  ولوجية والت ظيمية والبيئية ، 

(DOI)   يا هل ال ظر يتم نجا جب أال  ي مل كل   هما اآل ر بش ل جيد إلى حد  ا ، ي

يا دور العوا ل الفردية اي التي نشرح  لى التب ي ، نب ي الت  ولوج يز ع نم الترك يث  ح

عد (Oliveira et al., 2014الت ظيمي  ن الم ظور  ية نُ ( بالرغم  ن أن العوا ل الفرد

يا لى ( ، (Low et al., 2011  همة جًدا اي نجاح نب ي المؤسسا  للت  ولج عالوة ع

غي  لذلك ، ي ب نة ؛  ير  تواز يا  غ لى نظر يؤدي إ ية  ذلك ، انن استبعاد العوا ل الفرد

  ظور اردي ، حيث أن ه اك نقص اي الت ا ل واست مال البحث  ن   ظور ن ظيمي 

 Hsu andوعدم اهم الروابط بين التب ي الفردي والت ظيمي لت  ولوجيا المعلو ا  )، 

Lin ,2016). 

لى  Thong (1999)أكد  ولقد قرار إ صانعي ال صائص  على ضرورة إضااة  

 نمدددوذج التب دددي المقتدددرح باإلضدددااة إلدددى الخصدددائص الت  ولوجيدددة والت ظيميدددة 

شار لك ، أ لى ذ عالوة ع ية ،  اض  Rogers  (1995)والبيئ قرار نب ي أو ر لى أن  إ
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يا ما ،  االبت ار الت  ولوجي يتخذ ب اًء على  وقف الفرد  ن الت  ولوج  كال  ن جادلك

Sun & Jeyaraj (2013)  ماد االبت ار بأن اعت ا  لى أيضً قف ع سما  االبت ار يتو

اراد لى ،  و صائص األ عاة لذلك ، وب اًء ع ا  را غي أيضً لة  ن األدب ، ي ب هذه األد

 عوا ل التب ي الفردية لل موذج.

قرار  ن  صانعي ال قرار ، وابت ار  صانعي ال سابقة ل ونُعد الخبرة الت  ولوجية ال

لديهم  لذين  يذيين ا ساء الت ف لى أن الرؤ لبعض إ صل ا يث نو ية ، ح هم العوا ل الفرد أ

، أيًضا ،  ن (Thong , 1999)الت  ولوجيا  دراية بالت  ولوجيا هم أكثر عرضة لتب ى

جد   سعة عوا ل أ رى ، و اة  (Tehrani & Shirazi ,2014)بين ن أن المعر

الت  ولوجية لصانع القرار هي العا ل الوحيد الذي يؤفر على اعتماد الحوسبة السحابية 

إلددى أن المعراددة  (Wahsh & Dhillon ,2015)، و ددن ناحيددة أ ددرى نوصددل 

يا  ما بت  ولوج سحابية ، ك سبة ال ماد الحو مة العت قرار  ه صانعي ال لدى  المعلو ا  

ا  (Alshamaila et al., 2013)نوصل  عب دوًرا  همً قرار ل صانع ال إلى أن ابت ار 

سطة  صغيرة والمتو شركا  ال اي استعداد المؤسسا  لتب ي الحوسبة السحابية دا ل ال

(SME)  يري لك  لى ذ عالوة ع  ،(Venkatesh et al., 2007)  ، قع األداء أن نو

اراد  سلوكية لأل ية ال لى ال  ونوقع الجهد ، والتأفير االجتماعي وشروط التسهيل نؤفر ع

يا ستخدام الت  ولوج لدى ،  ال بداع  لى أن اإل لبعض إ صل ا لك نو قيض  ن ذ لى ال  وع

صانعي القرار ال يؤفر بش ل كبير على قرار اعتماد الحوسبة السحابية ، وأن العوا ل 

سا  الفرد اي  ؤس سحابية  سبة ال يذ ال اجح للحو سية أ ام الت ف با  رئي ش ل عق ية ال ن

سعودية  ية ال اي الممل ة العرب صحية  ية ال  ,Schneider and Sunyaev)الرعا

2016)  

فردي  ماد ال قة باالعت يا  المتعل ضة لألدب عة المستفي جة المراج ضوء نتي اى  و

عام ،  ش ل  قم )ووالت ظيمي لت  ولوجيا المعلو ا  ب جدول ر ضح ال ظرة 4يو ناه ن ( أد

  المحددة لعملية التب ى :عا ة على جميع ال ماذج 
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 (1)الجدول 

 نظرة عا ة على نماذج التب ي والعوا ل المستخد ة اي اإلطار

 TOE DOI TAM العوا ل

 - الفردية

 القائد  ن التغيير انجاها  -

نجربددددددة صددددددانع القددددددرار  -

 الت  ولوجى

 هددددددارا  صددددددانع القددددددرار  -

 الت  ولوجية

- 

ةالت  ولوجي  

 إناحة ال ظام -

 ال ظام  ميزا  -
 ذو صلة -

 ال ظام اوائد -

 تعقيددرجة ال -

 ةي ع األنظمة الحال التوااق -

 القابلية للتجربة -

 قابلية المالحظة  -

 اهم ال ظام -

 المدركة فائدةال -

  ستخدامالسهولة ا -

 الت ظيمية

 الهياكل الت ظيمية  -

 دعم اإلدارة العليا -

 الت ظيمية االنصاال  -

 االستعداد الت  ولوجى -

 الم ظمة حجم -

 الترهل الت ظيمى -

 الثقااة الت ظيمية -

 والال ركزية المركزية -

 تعقيدالدرجة  -

 إضفاء الطابع الرسمي -

 بين أجزاء الت ظيمى الترابط -

 الخبرة الدا لية -

 الم ظمة حجم -

- 

 البيئية

  ص اعة صائص ال -

 ضغوط الم ااسين -

 المعلو ا  ألنظمةالب ية التحتية  -

 التشريعا  الح و ية -

 الثقة اي  زودى الخد ة -

 
- 

 المصدر :  ن إعداد الباحث اي ضوء الدراسا  السابقة
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 عالقة نية التانى باالستخدام الفعلى للحوساة السحابية  -6/4

ماط االستخدام  سلوكية وأن ية ال سحابية على ال  يعتمد االستخدام الفعلي للحوسبة ال

انن والمواقف  لك ،  عالوة على ذ سحابية ،  والمعتقدا  نجاه استخدام  د ا  الحوسبة ال

يا  ماد ن  ولوج ية اعت هي األساس لب اء ن يدة  المواقف والمعتقدا  نجاه استخدام نق ية جد

سحابية ) سبة ال ما Sabi et al., 2017الحو ية ( ، ك ماء األهم يد  ن العل برز العد أ

 ;Oliveira et al., 2014السددحابية )األساسددية لل يددة باعتمدداد الحوسددبة 

Yigitbasioglu et al., 2015; Sharma et al., 2016; Sabi et al., 2018 .)

هم  (Alkhater et al., 2018)على سبيل المثال وجد  ما أ جودة الخد ة ه قة و أن الث

نه  لذك ان  ن العوا ل التي نؤفر على نية الم ظما  اعتماد نق ية الحوسبة السحابية ؛ و

بل الضروري أن ندرك الشركا  أن اعتماد الحوسبة  ية احسب،  السحابية ليس  سألة ا 

شا ل  ييم  جراء نق انن إ لذلك  يدة ،  يا  الجد جاه التق  قدا  ن قف والمعت يغطي أيًضا الموا

ية.  نب الف  جاوز الجوا تي نت عاد ال عاة األب العتماد الحوسبة السحابية ، يوصى بشدة بمرا

(Changchit and Chuchuen, 2016; Marston et al., 2011) 

است شف،  جموعة كبيرة  ن األدبيا  آفار نية اعتماد الحوسبة و ن ناحية أ رى 

لي ) سحابية على االستخدام الفع  ;Wease et al., 2018; Sabi etal., 2017ال

Gangwar et al., 2015; Yigitbasioglu et al., 2015; Hsu et al., 2014 ، )

اي  سيًا  واست تج، نلك الدراسا  عموً ا أن نية اعتماد الحوسبة السحابية نلعب دوًرا أسا

انخاذ القرار ال هائي للم ظما  بشأن االستخدام الفعلي للحوسبة السحابية ، كما يم  ها أن 

نؤدي إلى نجاح عملية نقل الت  ولوجيا ، و ن ناحية أ رى انن الحصول على االستفادة 

ظًرا ألن ا  ال ا لة لك ن  ن نقل الت  ولوجيا ليس باأل ر السهل ويشمل نحديا   ختلفة؛ وذ

سبة  لي للحو ستخدام الفع سحابية واال سبة ال ماد الحو ية اعت شاف ن لى است  صون ع حري

ساس ، حيث أن  (Sabi et al ., 2016)السحابية اي وق، واحد  اي األ بع  نية التب ي ن 

صانع ال صائص  سبب   اراد ؛ ب لك ،  ن األ لى ذ ضااة إ مة ، باإل قرار دا ل الم ظ

التف ير  ن وجهة نظر ن ظيمية ، قبل اعتماد أي ن  ولوجيا نحتاج الم ظمة إلى إدراكها 
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ية  كل عمل لى  ن  لة األو على أنها  فيدة ونساعد على نحقيق أهدااها، وهذه هي المرح

بار نأني االعت لك  عد ذ ية ، ب بر عوا ل ارد ها ع بدء اي يتم ال ية نب ي ،  ا  الت  ولوج

لى  يؤدي إ عادة  ا  بارا   هذه االعت جابي  ن  ست تاج اإلي ية ، واال ية والبيئ والت ظيم

 التب ي.

 الفعلى ألنظمة للحوساة السحابية التانى -6/5

سا   نم ن اول لى  التب يدرا ظيم ؛ اع فرد ، والت  يل ، ال ستويين  ن التحل لى   ع

يلالمستوى الفردي ، نست شف الدراسا   ا أو  المو ف   ستخدام ابت ار إ ا طوعً لى ا إ

نحدد، إجبددار الم ظمددة ، بي مددا نت دداول دراسددا  المسددتوى الت ظيمددي سددلوكيا  التب ددي 

ستهداف  سا  التب ي ا لك يم ن لدرا عالوة على ذ شركة ،  للمجموعة أو على  ستوى ال

فة  يةالمراحل المختل ستيعاب  ا ب لعمل بل التب ي ، التب ي ، ا ثل  ا ق عد التب ي ، التب ي  

صد  ن التب ي ش ال  ،  والق لى   صور ب اء التب ي إ اي ن موض  يؤدي الغ ويم ن أن 

 .نتعلق بالتفسير الخاطئ وسوء الفهم ل لٍّ  ن نموذج البحث وال تائج

شر االبت ارا و ظري ل   نست د أبحاو نب ي ن  ولوجيا المعلو ا  إلى اإلطار ال 

بد خاص  لذى يتع،  (Rogers , 1995) وال بوا يوالجهلق  تى ةد الت ظيم لى ن ال كز ع ر

حاء  يع أن اي جم يا المعلو ا   شر ن  ولوج مةن يرا  ،  الم ظ اع التغي غرض د لك ب وذ

ية اا  ) الت ظيم كل والثقا ير الهيا شر و،  (Gallivan, 2001، ونغي ية ال  نتضمن عمل

صيل ا سيطة نو ضاء الالب ق، ألع ظيمبت ار  ن  الل ق وا   عي ة  ع  رور الو  الت 

(Rogers , 1995)  اي  جال ، ولقد باحثون  يا المعلو ا قام ال ماذج  ن  ولوج بتب ي ن

ظام المعلو ا   أكثر نفصيالنشر  يذ ن ية ن ف حل وهىلتع س عمل عدة  را  :  ن  الل 

بدء ،  يف ، والتب ي ، وال بول ، والت  لرونين ، والق غرسا  ,Kwon and Zmud) وال

س،  يم ن، و ( Cooper and Zmud, 1990؛1987 نجميع هذا ال موذج الم ون  ن 

لى  رحلة التب ي نُ ، حيث   راحل اي  رحلتين لثالو األو حل ا شير ، ش ل المرا ما ن بي 

 إلى المراحل التالية للتب ي. الثانيةالمراحل الثالفة 
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مة و سياق الم ظ اي  عام  ش ل  صطلح "التب ي" ب ستخدم   سة ، ي هذه الدرا اي 

بادرةصف ، حيث نن عملية االستيعاب درجا   تفاونة  ستة ويشتمل على  ية  الم عمل

جرد ، ولبي  تطلبا  العمللت  ولوجيا التي نلد الشركة ينحد  ن  اللالبحث األولية  بم

ي، ، و ، يحدو اعتماد رسمي اعتماد الت  ولوجياانخاذ قرار  عديل ونثب يتم ن لك،  عد ذ ب

ستخد ين ندريب الم يتم  يد  نظام المعلو ا  و ظام الجد لى ال  لثالو  ،ع حل ا هذه المرا

ستخدام االبت ارإلى القبول ، ويشير  نمثل التب ي ،  حث أعضاء الت ظيم على االلتزام با

شتركةالاي  الت  ولوجياالرونين إلى نطبيق بي ما يشير  يا  الم ظيم  عمل شاط اي الت  ك 

 جزء البحيث يصبح التي يتم ايها د ج ال ظام بعمق و الغرس  رحلةأ يًرا ، ، و عادي

يةيتجزأ  ن  ثل  العمليا  التجار عد التب ي، ونم لة  ا ب يرة  رح لثالو األ  حل ا  المرا

(Gallivan, 2001; Cooper & Zmud, 1990). 

 [ نمـوذج الاحث :7]

ماد  صة باالعت حواجز الخا سائقين وال ا لل يوار هذا البحث الجاري است شااًا  همً

جه  لى و سحابية. ع سبة ال سع للحو ية الت ظيمي الوا سيع نظر يق ونو يتم نطب يد ،  التحد

يا )DoIانتشار االبت ارا  ) بول الت  ولوج خد ا  TAM( ونموذج ق ماد ال هم اعت ( لف

حث بوالسحابية بش ل أاضل.  قام البا حث ؛  يا  الب ضوء أدب حث اى  موذج ب طوير ن ت

سبة يهدف إلى نوضيح  المسارا  تعدد   قترح مة الحو العوا ل المتدا لة اى نب ى أنظ

حث 4)رقم يعرض الش ل سحابية  ن جانب الم ظما  ، وال ( ال موذج المقترح لهذا الب

ير  حددة للتب ى كمتغ والذي يوضح العالقا  بين المتغيرا  ، ويع س دور العوا ل الم

، ونيددة نب ددى أنظمددة الحوسددبة السددحابية كمتغيددر وسدديط ، واالسددتخدام الفعلددى   سددتقل

 للحوسبة السحابية كمتغير نابع.
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 (4الش ل رقم )

 العالقا  الخاصة ب موذج البحث المقترح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اى ضوء الدراسا  السابقة المصدر :  ن إعداد الباحث

 منهجيــة الاحث : [8]

 منهـج الاحث :  -8/1

يداني،  حث الم سلوب الب إعتمد هذا البحث علي الم هج الوصفي التحليلي ، وعلي أ

سابقة، و ن المصادر والذي نحصل سا  ال ية ، والدرا  علي بيانانه  ن المصادر الم تب

 األوليددددة المتمثلددددة بالبيانددددا  التددددي قددددام الباحددددث بجمعهددددا بواسددددطة إسددددتبانة 

 الاستعداد التكنولوجى

 الكفاءة التكنولوجية

 مخاوف أمن املعلومات

 العوامل التنظيمية

 دعم إلادارة العليا

 العوامل البيئية

 الضغوط التنافسية

 إلابداع التنظيمى

 الثقة في مزودى الخدمة

الاستخدام 

الفعلى للحوسبة 
 السحابية

 

 نية اعتماد 
 السحابيةالحوسبة 

H1 

H2 

H3 

 العوامل التكنولوجية

 الفرديةالعوامل 

الخبرة التكنولوجية لصانع 

 صانع القرار  ابتكار  القرار

H2 
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للتوصل ،  ن  ولوجيا المعلو ا شركا   العا لين اىنم نوزيعها علي  جتمع البحث  ن 

سبة  مة الحو لى نب ى أنظ نؤفر ع تي  اة العوا ل ال له  عر ترح يم ن  ن  ال طار ُ ق إل

  .بمساعدة ال تائج التجريبيةوذلك ،  المبحوفةشركا  الالسحابية دا ل 

 مجتمع وعينة الاحث :  -8/2

شددركا  اددي التق يددين  العددا لينالمددديرين و اددي جميددع جتمددع الدراسددة  يتمثددل

يا  اي المعلو ا  ن  ولوج شاركة  تاروا الم لذين ا  ستبيانا ن، ا بر اإلنتر حث ع أو ،  الب

 = nولتحديد حجم عي ة البحث اقد نم التعويض اى المعادلة التالية : المقابلة الشخصية ، 

Z2 2/ D2  ، حيث .(.022)بازرعة : 

Z  44ع د  عا ل فقة 4.44: التوزيع الطبيعى المعيارى ويساوى%  
2  (0.47):  ستوى التباين اى اآلراء 

D  2.24: الخطأ المسموح به ويساوى 

لة العي ة :  اى  عاد بالتعويض  يتضح أن  ، n = (1.96)2 / (47.) * (0.05)2و

عدد )434حجم العي ة يساوي ) حث علي جلب  قد حرص البا با ، و ( 422(  فردة نقري

جزء  يع  لك  ن  الل نوز استمارة نفاديا لوجود بعض االستمارا  غير الصحيحة ، وذ

 ددن نلددك االسددتمارا  باليددد علددي أاددراد العي ددة ، والجددزء اآل ددر باسددتخدام نطبيددق 

Facebook ( عدد االستمارا  الصحيحة عدل )344، وكان  ستمارة ، بم ،  (%44( ا

(  جتمددع الدراسددة حسددب الشددركا  واالسددتبيانا  4وايمددا يلددي يوضددح الجدددول رقددم )

 .الموزعة ونسب االستجابة

 تطوير أداة الاحث -8/3

قد ندم  حث المقتدرح ، ا ييم إطدار الب نا  التجريبيدة حدول لتق طوير أداة لجمدع البيا ن

يا المعلو ا   شركا  ن  ولوج سحابية دا ل  سبة ال ماد الحو جودة اعت يا  المو ًا لألدب واق

اي  (TAM)ونموذج  (DOI)ونظرية  (TOE)حول إطار  ثة  ماد الت  ولوجيا الحدي واعت
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 ( :4قم )شركا  ن  ولوجيا المعلو ا  ويم ن نوضيح ذلك كما هو ُ بين اى الجدول ر

 (5الجدول رقم )

 مجتمع الدراسة حسب الشركات واالستايانات الموزعة ونسب االستجابة

 الشركة
االستايانات 

 الُموزعة

االستايانات 

 الصحيحة

نساة 

االستايانات 

 الصحيحة %

 0.68 22 15 السويس للحلول الت  ولوجية  .4

 0.60 20 12 نري دز للحلول اإلبداعية .0

 0.75 20 15 المعلو ا أر أند أم ل ظم  .3

 1.33 15 20 نطوير لخد ا  الويب .1

 0.75 20 15 دلتانا لت  ولوجيا المعلو ا  .4

 0.63 16 10 هايبرنك كوربوريشين .4

 0.75 20 15 كواي، هوس، .4

 0.80 30 24 المصرية لت  ولوجيا المعلو ا  ..

 0.73 30 22 سوات س للبر جيا  .4

 0.57 30 17 شارب للت  ولوجيا الحديثة .42

 0.60 30 18 شركة سبيد لل ظم األ  ية .44

 0.68 25 17 نسويق أون الين .40

 0.52 25 13  طوا  لتصميم المواقع  .43

 0.56 25 14 هاى ن  ولوجى سوليوش س .41

 0.63 24 15 دى سي أس .44

 0.65 20 13 هاي ونك لتصميم المواقع .44

 0.72 25 18 أي جي واى ك  ، .44
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 0.59 22 13 ابت ار لتق ية المعلو ا  ..4

 0.56 25 14 غيتسأي نى  .44

 0.56 25 14 أي ني سانس .02

 0.56 25 14 هاي ن  ولوجي سوليوش س .04

 0.56 27 15 سورس كود .00

 0.73 30 22 نيب ال ديزين .03

 0.63 24 15 إيرانك لت  ولوجيا المعلو ا  .01

أر  كمبيدددددونر سيسدددددتمز أندددددد  .04

 ن  ولوجي 
15 25 

0.60 

 %66 395 600 اإلجمالى

جمهورية  ايالمصدر :  ن إعداد الباحث اي ضوء دليل شركا  ن  ولوجيا المعلو ا  

   صر العربية

https://www.earabicmarket.com/ar/company/egypt/information-

technology  

 

 (6الجدول رقم )

 تطوير أداة جمع الايانات التجرياية

 األبعاد الرئيسية
 المتغيرا 

 الفرعية

عدد 

 الفقرا 
 المراجع

العوا ل 

 الت  ولوجية

 3 االستعداد الت  ولوجى

(Lacity & Reynolds ,2014 ; 

Venkatesh & Bala (2012 ; Zhu et al. , 

2006b ; Chwelos et al. ,2001) 

 1 ال فاءة الت  ولوجية

(Zhu et al. ,2006b ; Zhu & Kraemer , 

2005 ; Zhu et al. , 2003; Lu & 

Ramamurthy ,2011)  
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 3  خاوف أ ن المعلو ا 
(Zhu et al. ,2006b ; Oliveira et al. , 

2014 ; Benlian & Hess , 2011)  

العوا ل 

 الت ظيمية

 0 دعم اإلدارة العليا
)Al-Mascati & Al-Badi, 2016; Low et 

al., 2011; Xu and Quaddus, 2012) 

 1 اإلبداع الت ظيمى
(Xu & Quaddus, 2012; Venkatesh & 

Bala., 2012) 

 العوا ل 

 البيئية

 3 الضغوط الت ااسية
(Zhu et al. ,2003; Zhu & Kraemer, 

2005; Oliveira et al., 2014)  

 3 الثقة اي  زودى الخد ة

(Garrison et al., 2012 ; Venkatesh & 

Bala , 2012 ; Zaheer & Venkatraman, 

1995) 

 العوا ل 

 الفردية

 0 الخبرة الت  ولوجية
(Oliveira et al., 2014 Jha & Bose, 

2016) 

 0 ابت ار صانع القرار
(Oliveira et al. 2014 ؛   Low & Chen 

Wu , 20111 ؛   Jha & Bose , 2016) 

 (Oliveira et al. 2014) 3 نية التب ى نية التب ى

الحوسبة  نب ى 

 السحابية

 ,Gallivan, 2001; Cooper & Zmud) 1  رحلة التب ي

 3  رحلة  ا بعد التب ي (1990

 المصدر :  ن إعداد الباحث اي ضوء الدراسا  السابقة

 الصدق الانائي ألداة القياس : -8/4

( كددال  ددن  ؤشددرا  حسددن المطابقددة ، و عيددار التقيدديم لهددذه 4يوضددح الجدددول )

 ، وذلك كما يلى:  (Hair et al., 2010)المؤشرا  ، والخاص بأداة القياس ، كما حدده 
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 ( 7الجدول رقم )

 مؤشرات حسن المطابقة

 شرط القاول
القيمة 

 المسجلة
 المؤشر

(df<5 ) 2.45 ( نسبةChi-squareالى درجا  الحرية ) 

 (AFI ؤشرا   المطابقة المطلقة )

(GFI >0.90) 0.96 ( جودة المطابقةGFI) 

(AGFI >0.90) 0.95  (جودة المطابقة المعدلAGFI ) 

 (RMSEAجذر  توسط  ربع  طا التقريبي ) 0.05610 (0.05-0.08))

 (IFIيدة )ا ؤشرا  المطابقة المتز

(NFI >0.90) 0.94  المطابقة المعياريNFI 

(CFI >0.95) 0.97  المطابقة المقارنCFI 

 (  AMOS v.18)(  ن برنا ج  SEM:  ن اعداد الباحث باالعتماد على ) المصدر

جدول رقم ) قة )4ويتضح  ن ال جودة المطاب ( Goodness of Fit( لمؤشرا  

خص  ضح  ن  ل ما يت شرا  ، ك يدة للمؤ قيم ج لى  حاز ع قد  موذج  بأن ال  ستخرجة  الم

 < P( أن جميع نقديرا  ال موذج هي  ع وية نح،  ستوى .التحليل الوارد اي الجدول )

بأن 1.96هي أكبر  ن )  .C.Rوكذلك قيم   0.001 لى صدق الفرضية  شير ا (  ، وهذا ي

شبع  قيم  عا ال  الصدق أو الت بول  سه ، وق قادرة على قيا عاد  عد  ن األب قرا  ل ل بُ الف

قرا   صدق للف بالقبول وال تي نح م   ساوي  ن ، وال بر أو ن ها أك شرط بأن ق، ال ها حق وأن

عن )0.40) قل  بول ال ي بو0.40( أى بمحك ق لذي ( كدرجة لق قرة بالعا ل ا كل ا شبع  ل ن

 .(Costello& Osborne, 2005)ن تمي إليه 

 ثاات المقياس  -5/.

يار  نم ا ت ها ،  لدا لي ألبعاد حتى يم   ا التحقق  ن فبا   قاييس البحث واالنساق ا

 عا ددل ألفددا كرونبدداق للتحقددق  ددن  وفوقيددة الع اصددر و عا ددل الثبددا  الدددا لي ايمددا بددين 
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با  إذا اإلجابا  ، وهو  عا بول  عا ل الث  ل لقياس فبا  أسئلة االستبيان ، حيث يم   ا ق

جاوز 4، ويتضح  ن الجدول رقم ) 2.44≤كان، قيمته  باق يت فا كرون  0.75( أن  عا ل أل

ماد  ؛  ما يعطي دليال علي فبا  االستبيان الموضوع  ن قبل الباحث ، و ن فم يم ن االعت

 حوبة إلي المجتمع الذي نم دراسته.عليه ونعميم نتائجه  ن العي ة المس

 ( 8الجدول )

 تقديرات نموذج متغير العوامل المحددة للتانى

   Estimate S.E. C.R. P 

ةالعوامل التكنولوجي --> االستعداد التكنولوجي  0.456 0.123 12.185  *** 

ةالعوامل التكنولوجي --> الكفاءة التكنولوجية  0.857 0.072 10.481 *** 

أمن المعلومات مخاوف ةالعوامل التكنولوجي -->   0.668 0.087 11.479 *** 

 *** 11.478 0.101 0.584 العوامل التنظيمية --> دعم اإلدارة العليا

 *** 6.345 0.187 0.764 العوامل التنظيمية --> اإلبداع التنظيمى

 ***  7.211 0.124 0.499 العوامل الايئية --> الضغوط التنافسية

فى مزودي الخدمة الثقة  *** 11.135 0.135 0.485 العوامل الايئية --> 

لقرارالخارة التكنولوجية لصانع ا  *** 8.123 0.127 0.456 العوامل الفردية --> 

 *** 8.543 0.132 0.567 العوامل الفردية --> ابتكار صانعي القرار

 *** 8.124 0.138 0.423 نية التانى --> الشعور

عــالتوق  *** 7.211 0.128 0.356 نية التانى --> 

 *** 7.542 0.153 0.435 نية التانى --> االعتقاد

 *** 12.232 0.144 0.476 التانى الفعلى --> مرحلة التانى

 *** 9.011 0.232 0.453 التانى الفعلى --> مرحلة ما بعد التانى

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)   Maximum 

Likelihood Estimate 

 (AMOS v.18 )  :  ن إعداد الباحث اى ضوء  خرجا   المصدر
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 (9الجدول رقم )

 ثاات قياس أداة الدراسة

 األبعاد الرئيسية
 المتغيرا 

 الفرعية
 ألفا كرونباق عدد الفقرا 

العوا ل 

 الت  ولوجية

 3 االستعداد الت  ولوجى

42 

0.75 

0.82 

2..4 

 0.80 1 الت  ولوجيةال فاءة 

 0.75 3  خاوف أ ن المعلو ا 

العوا ل 

 الت ظيمية

 0 دعم اإلدارة العليا
4 

0.76 

 0.77 1 اإلبداع الت ظيمى

 العوا ل

 البيئية

 3 الضغوط الت ااسية
4 

0.79 

 0.75 3 الثقة اي  زودى الخد ة

 العوا ل

 الفردية

 0 الخبرة الت  ولوجية
1 

0.80 

 0.79 0 ابت ار صانع القرار

 .0.4 4..0 3 3 نية التب ى نية التب ى

الحوسبة  نب ى 

 السحابية

 1  رحلة التب ي
4 

0.83 
0.79 

 0.75 3  رحلة  ا بعد التب ي

 المصدر :  ن إعداد الباحث اي ضوء التحليل اإلحصائي

 أساليب التحليل اإلحصائي : -8/6

ستخدام  صاء با قوائم االستق قام الباحث بتحليل البيانا  التي نم جمعها  ن  الل 

، وقددد نددم االعتمدداد علددى عدددد  عددين  ددن  SPSS  &AMOSالحز ددة اإلحصددائية 

لك  صاء وذ قوائم االستق ها  تو  علي تي اح نا  ال يل البيا اى نحل صائية  ساليب اإلح األ

 ا يلي : ال تبار اروض البحث ، ونمثل، هذه األساليب ايم

الوسددط الحسددابي واالنحددراف المعيدداري لبيددان  سددتويا  إدراك المبحددوفين  -4/6/4

 للعوا ل المحددة لتب ى الحوسبة السحابية.

ستقلة،  -4/6/0 يرا  الم بين المتغ باط  جود ارن يد  دى و سون لتحد  عا ل ارنباط بير

 والوسيطة ، والتابعة. 
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أفير المتغير المستقل اي المتغير الوسيط  عا ل االنحدار البسيط لتحديد  دى ن -4/4/3

 والمتغير التابع.

ستقل  -4/6/1 ير   كذلك ،  عا ل التحديد لمعراة ال سبة المئوية التي يفسرها كل  تغ و

 كل  تغير وسيط اى المتغير التابع. 

االنحدددار المتعدددد الجزئددى لتحديددد نددوع العالقددة بددين المتغيددرا  المسددتقلة  -4/6/4

عة ، ونحديد نسبة التباين التي يم ن نفسيرها اى المتغير التابع والوسيطة والتاب

 بواسطة المتغيرا  المستقلة والوسيطة.

لقياس المعا ال  االنحدارية ، والتأفيرا  المباشرة  bootstrappingنموذج  -4/4/4

 وغير المباشرة لمتغيرا  البحث.

 :الاحث  [ محددات9]

  :التالية  ال قاط اي البحث  حددا  نتمثل

ليس سوف يتم  -4 مى و ستوى الت ظي لى الم ن اول  وضوع نب ى الحوسبة السحابية ع

 .المستوى الفردي

اقتصددر  عمليددة قيدداس أنظمددة الحوسددبة السددحابية علددى األنظمددة المخصصددة  -0

 والمداوعة األجر  سبقا لمزودى الخد ة.، وليس األاراد للشركا  

ليهم نم قياس العوا ل المحددة ل ية الت بى  ن و -3 قع ع جهة نظر ائة المديرين حيث ن

عا لين  ئة ال يينالمسؤولية ال هائية عن قرارا  التب ى ، وا ئة  التق  هم الف يث أن ، ح

سحابية. ) سبة ال مة الحو عن التعا ل  ع أنظ سئولة   ,Sharma and Raiالم

2015; Vagnani and Volpe, 2017.) 

م -1 نب ال بى  ن جا ية الت  حددة ل  ياس العوا ل الم مة نم ق يع أنظ جاه جم و فين ن

 الحوسبة السحابية بش ل عام ، وبالتالي لم يتم نحديد القياس ألنظمة  عي ة.
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 [ النتائج التجرياية :11]

يوار  نا  ، و صها  ن البيا نم استخال تي  ية ال تائج التجريب جزء ال  يصف هذا ال

صفية للب ود  صاءا  الو ستخد ة  علو ا  عن المال ح العا ة لعي ة البحث ، واإلح الم

 اي  قياس البحث. ويم ن نوضيح ذلك كما يلي :

 الخصائص الديمغرافية للعينة -11/1

ضح  ن 42يوضح الجدول رقم ) حث ، ويت ( الخصائص الديموغرااية لعي ة الب

ستجيبين ) شركا  )%44الجدول أن غالبية الم هم بال غ،  دة عمل س وا  ، 4-4( بل  )

شركا  ( بلغ،  دة عملهم أقل  ن س ة ، 02%) لك ال هم بت اي حين أن  ن نجاوز عمل

ستجيبين )%44( س وا  بلغ نسبة )4) مارهم %.4( ، كما أن غالبية الم تراوح أع ( ن

( سدد ة 04-.3( سدد ة ، أ ددا المسددتجيبون التددي نتددراوح أعمددارهم بددين )44-.0بددين )

سبة ) بين %.0يمثلون ن مارهم  تراوح أع تي ن شخاص ال ستجيبين  ن األ ما الم ( ، بي 

سبة )34-.1) لون ن س ة يمث بر  ن )42%(  ستجيبين أك لون .1( ، أ ا الم س ة يمث  )

سبة )1%) بين أن ن فة ، ن نوع الو ي ية  يا(  ن %24( ، و ن ناح ، أ ا  اإلدارة العل

 .(%41اإلداريون ا ان، نسبتهم )

 ( 11الجدول )

 المعلومات الديموغرافية للمستجياين

 النساة المئوية التكرار مجموعة القياس تخصائص العينة

 س وا  العمل بالشركة

 20 0. اقل  ن س ة

 65 044 س وا  4-4 ن 

 15 .4 س وا  4أكبر  ن 

 %422 344 المجموع

 58 210 س ة .0-44 ن  العمر
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 28 70 س ة .3-04 ن 

 42 32 س ة .1-34 ن 

 04 16 س ة .1أكبر  ن 

 %422 344 المجموع

 نوعية الو يفة

 06 25 إدارة عليا

 94 370 المو فين التق يين

 %422 344 االجمالي

 المصدر :  ن إعداد الباحث اي ضوء التحليال  اإلحصائية

 اإلحصاء الوصفي -11/2

 تصورات الماحوثين حول العوامل التكنولوجية  -11/2/1

( إلددى نتددائج التحليددل اإلحصددائي ايمددا يتعلددق بحسدداب 44يشددير الجدددول رقددم )

حول  جة المتوسطا  الحسابية واالنحرااا  المعيارية لتصورا  المبحوفين  ية در أهم

يا  شركا  ن  ولوج اى  سحابية  سبة ال مة الحو حددة لتب ى أنظ ية الم العوا ل الت  ولوج

 ، وذلك كما يلى : المعلو ا 

 (11الجدول رقم )

 الحسابية لتصورات الماحوثين حول العوامل التكنولوجيةالمتوسطات 

 الترتيب المعياري االنحراف الحسابي الوسط الاعد

 3 0.57 4.21 االستعداد الت  ولوجى .4

 0 0.54 1.14 ال فاءة الت  ولوجية .0

 4 0.56 4.88  خاوف أ ن المعلو ا  .3

  0.58 4.48 المعدل العام

 التحليل اإلحصائي المصدر :  ن إعداد الباحث اي ضوء  
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( أن المتوسددط العددام إلجابددا  المبحددوفين نحددو 44ويتضددح  ددن الجدددول رقددم )

ية صر العرب ية   اى جمهور قد  السياق الت  ولوجى اى شركا  ن  ولوجيا المعلو ا  

أن نصددورا  المبحددوفين اددي هددذا  كمددا( ، 0.58( ، وانحددراف  عيددارى ).1.1بلددغ )

أن ؛  مددا يع ددى  ول  توسددطها الحسددابىالخصددوص لددم ن ددن  تباي ددة بشدد ل كبيددر حدد

اددى نب ددى الحوسددبة لعوا ددل الت  ولوجيددة هميددة دور األنصددورا  أاددراد عي ددة البحددث 

ية أ رى   رنفعكان، ذا   ستوى السحابية  خاوف أ ن المعلو ا انن ، و ن ناح   

سابي ) سط ح ية بو يث األهم ياري ...1نأني اي المرنبة األولي  ن ح حراف  ع ( وان

ياري 1.14بوسط حسابي ) ال فاءة الت  ولوجيةني  ن بعده ( ويأ0.56) ( وانحراف  ع

( وانحددراف  عيدداري 1.04بوسددط حسددابي ) االسددتعداد الت  ولددوجى( ، فددم 0.54)

(0.57). 

  العوامل التنظيمية :تصورات الماحوثين حول  -11/2/2

( إلددى نتددائج التحليددل اإلحصددائي ايمددا يتعلددق بحسدداب 40يشددير الجدددول رقددم )

جة المتوسطا  الحسابية واالنحرااا  المعيارية لتصورا  المبحوفين  ية حول در أهم

العوا ددل الت ظيميددة المحددددة لتب ددى أنظمددة الحوسددبة السددحابية اددى شددركا  ن  ولوجيددا 

 :، وذلك كما يلى  المعلو ا 

 (12الجدول رقم )

 التنظيميةالعوامل المتوسطات الحسابية لتصورات الماحوثين حول 

 الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي الاعد

 4 0.52 3.84 دعم اإلدارة العليا .1

 0 0.57 3.45 اإلبداع الت ظيمى .2

  0.584 3.75 المعدل العام

 المصدر :  ن إعداد الباحث اي ضوء التحليل اإلحصائي
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حو 40الجدول رقم )ويتضح  ن  حوفين ن سياق ( أن المتوسط العام إلجابا  المب ال

ية اي شركا   الت ظيمى ية  صر العرب لغ )ن  ولوجيا المعلو ا  بجمهور ( ، 3.44قد ب

للعوا ل  ( ، ونع ي هذه ال تيجة أن نصورا  أاراد عي ة البحث0.58وانحراف  عيارى )

ية جدول أن  الت ظيم ية أ رى يتضح  ن ال ستوى  توسط ، و ن ناح ن، ذا    عم كا د

( 3.88يددأني اددي المرنبددة األولددي  ددن حيددث األهميددة بوسددط حسددابي ) اإلدارة العليددا

ياري  حراف  ع فم  (0.57)وان مى،  بداع الت ظي سابي ) اإل سط ح حراف 3.45بو ( وان

 .(0.52) عياري 

 امل الايئيةالعوتصورات الماحوثين حول مستوى  -11/2/3

( إلددى نتددائج التحليددل اإلحصددائي ايمددا يتعلددق بحسدداب 43يشددير الجدددول رقددم )

حوفين  ية لتصورا  المب اا  المعيار جة المتوسطا  الحسابية واالنحرا ية حول در أهم

يا المعلو ا   العوا ل البيئية المحددة لتب ى أنظمة الحوسبة السحابية اى شركا  ن  ولوج

 ، وذلك كما يلى :

 (13رقم ) الجدول

 العوامل الايئيةالمتوسطات الحسابية لتصورات الماحوثين حول 

 الترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة

 4 0.573 1.44 الضغوط الت ااسية .4

 0 0.521 1.26 الثقة اى  زودى الخد ة .0

  0.675 1.14 المتوسط العام

 اإلحصائيالمصدر :  ن إعداد الباحث اي ضوء التحليل 

العوا ل ( أن المتوسط العام إلجابا  المبحوفين نحو 43ويتضح  ن الجدول رقم )

ية  ية  صر العرب اى جمهور لغ )البيئية اى شركا  ن  ولوجيا المعلو ا   ( ، 4.41قد ب

لم ن ن ( ، 0.67وانحراف  عيارى ) صوص  هذا الخ اي  حوفين  كما أن نصورا  المب

سطها  حول  تو ير  ش ل كب اراد عي ة  تباي ة ب صورا  أ ما يع ى أن ن سابى ؛   الح

البحث ألهمية دور العوا ل الت  ولوجية اى نب ى الحوسبة السحابية كان، ذا   ستوى 
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بة نالضغوط الت ااسية ، و ن ناحية أ رى يتضح  ن الجدول أن    خفض اي المرن أني 

ياري 1.44األولي  ن حيث األهمية بوسط حسابي ) ف (0.57)( وانحراف  ع قة ،  م الث

 .(0.52)( وانحراف  عياري 1.26اى  زودى الخد ة بوسط حسابي )

 تصورات الماحوثين حول مستوى العوامل الفردية -11/2/4

( إلددى نتددائج التحليددل اإلحصددائي ايمددا يتعلددق بحسدداب 41يشددير الجدددول رقددم )

جة المتوسطا  الحسابية واالنحرااا  المعيارية لتصورا  المبحوفين  ية حول در أهم

العوا ددل الفرديددة المحددددة لتب ددى أنظمددة الحوسددبة السددحابية اددى شددركا  ن  ولوجيددا 

 :، وذلك كما يلى  المعلو ا 

 (14الجدول رقم )

 الفرديةالمتوسطات الحسابية لتصورات الماحوثين حول العوامل 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة

 0.543 3.44 الخبرة الت  ولوجيا لصانع القرار .4

 0.452 3.26 ابت ار صانع القرار .0

 0.675 3.38 المتوسط العام

 المصدر :  ن إعداد الباحث اي ضوء التحليل اإلحصائي     

( أن المتوسط العام إلجابا  المبحوفين نحو العوا ل 41ويتضح  ن الجدول رقم )

لغ ) الفردية قد ب ية  ،  (.3.3اى شركا  ن  ولوجيا المعلو ا  اى جمهورية  صر العرب

لم ن ن ( ، 0.67وانحراف  عيارى ) صوص  هذا الخ اي  حوفين  كما أن نصورا  المب

اراد عي ة  صورا  أ ما يع ى أن ن سابى ؛   سطها الح حول  تو ير  ش ل كب  تباي ة ب

ستوى  ن، ذا    سحابية كا سبة ال اى نب ى الحو ية  ية دور العوا ل الفرد حث ألهم الب

فع  جد  توسط رن ية أ رى يتضح  ن ال صانع ول أن ، و ن ناح ية ل برة الت  ولوج الخ

قرار سابي ) ال سط ح ية بو يث األهم لي  ن ح بة األو اي المرن حراف 3.44يأني  ( وان
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قرار، فم  (0.54) عياري  سابي ) ابت ار صانع ال سط ح ياري 3.26بو حراف  ع ( وان

(0.45). 

 

 [ اتختاار فرضيات الاحث :11]

ية  ية ل  ساطة جوهر جود و تراض و ساس اا لى أ حالي ع حث ال موذج الب قوم ن ي

التب ددى علددى العالقددة بددين المتغيددر المسددتقل )العوا ددل المحددددة لعمليددة نب ددى الحوسددبة 

ياس  قوم بق سوف ن السحابية( والمتغير التابع )االستخدام الفعلى للحوسبة السحابية( ، و

 فالو  راحل وذلك كما يلي : هذا األفر المتوقع للمتغير الوسيط على 

 ية  المرحلة األولى حددة لعمل ستقل )العوا ل الم ير الم فر المتغ ياس أ ها ق : ويتم اي

 نب ى الحوسبة السحابية( علي المتغير الوسيط )نية نب ى الحوسبة السحابية(. 

 تب ى( ال: ويتم ايها قياس أفر المتغير المستقل )العوا ل المحددة لعملية  المرحلة الثانية

 علي المتغير التابع )االستخدام الفعلى للحوسبة السحابية(. 

 ويتم ايها إد ال المتغير الوسيط اى ال موذج  ع المتغير المستقل  المرحلة الثالثة :

ستقل  ير الم بين المتغ لقياس نأفير الوساطة التى يقوم المتغير الوسيط على العالقة 

 والمتغير التابع. 

نأفير الم ير ويالحظ أن  ستقل والمتغ ير الم بين المتغ قة  لى العال سيط ع ير الو تغ

نه ،  سيط ذا التابع لن نتحقق إال بوجود نأفير جوهرى للمتغير المستقل على المتغير الو

نه ع د د ول  يراً ان فم وجود نأفير جوهرى للمتغير المستقل على المتغير التابع ، وأ 

تابع إ ا المتغير الوسيط اى نموذج االنحدار انن نأفير ا ير ال لى المتغ لمتغير المستقل ع

ما  أن يختفى ويزول أو ي خفض ، واى المقابل انن القوة التفسيرية لل موذج نزداد ، واي

 يلي نت اول نحليل و  اقشة اروض البحث الميداني :
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اار  -11/1 سار : اتخت من الم لى  لة األو اار المرح تائج اتخت حددة  تأثيرن مل الم العوا

 لحوساة السحابية :لتانى لانية  علىللتانى 

حددة  ب ى الفرض األول على أنه :يُ  صائية للعوا ل الم لة إح نأفير ذي دال جد  يو

 ددل الت ظيميددة ، والعوا ددل لتب ددى الحوسددبة السددحابية )العوا ددل الت  ولوجيددة ، والعوا

ية يا البيئ شركا  ن  ولوج اي  سحابية  سبة ال ية نب ى الحو لى ن ية( ع ، والعوا ل الفرد

 ( نتائج التحليل اإلحصائي ال تبار نلك العالقة. 44ويوضح الجدول رقم )، المعلو ا  

 (15جدول رقم )

نتائج تحليل االنحدار التختاار العالقة بين المتغير الوسيط )نية تانى الحوساة 

 لمستقل )العوامل المحددة لتانى الحوساة السحابية(السحابية( والمتغير ا

  

 R 

 عا ل 

 االرنباط

2R 

  عا ل التحديد

F 

 المحسوبة

 ستوي 

 Fداللة 
β 

T 

 المحسوبة

 ستوي 

 Tداللة 

 0.00 11.23 0.35 0.01 26.37 0.23 0.58 العوا ل الت  ولوجية -4

 0.00 12.34 0.18 0.01 45.54 0.11 0.22 العوا ل الت ظيمية -0

 0.56 12.56 0.04 0.01 52.12 0.02 0.01 العوا ل البيئية -3

 0.00 10.78 0.27 0.01 65.23 0.16 0.43 العوا ل الفردية -1

 0.05المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي   *  ع وى ع د  ستوى  ع وية 

قم ونشير ال تائج الواردة بجدول فرض 44) ر هذا ال صحة  بو   لى ف يا، ( إ جزئ

 وذلك على ال حو التالى : 
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 فيما يتعلق بالعوامل التكنولوجية  -11/1/1

باط  - لغ  عا ل االرن بين العوا ل 0.58)ب قة  لك أن العال ية( ، ويع ى ذ  الت  ولوج

ية قة طرد سحابية عال سبة ال سطة ونية نب ى الحو هى  ،  تو قة  هذه العال قوة  وأن 

 . 2.24( وهى  ع وية ع د  ستوى  ع وية أقل  ن 0.58)

لغ - تا ) ب حدار بي لك ( β = 0.35 عا ل االن اي ، ويع ي ذ حدة  حدة وا يادة و أن ز

 (.(0.35ستزيد  ن  ستوى نية نب ى الحوسبة السحابية  الت  ولوجيةالعوا ل 

يد ) - لغ  عا ل التحد لك( ، R 2 .0 =23ب ير العوا ل المحددة لتب ى  ويع ي ذ أن  تغ

قداره ) سر  ا   سحابية يف سبة ال باين 0.23الحو حدو (  ن الت لذي ي ية نب ى ا اي ن

 رجع لعوا ل أ ري.( ي0.77الحوسبة السحابية ، وأن  ا  قداره  )

=  Tبلغدد، قيمددة ، كمددا ( 0.01، و سددتوى الداللددة ) (26.37) (F)بلغدد، قيمددة  -

( وهمددا أقددل  ددن  سددتوي الداللددة المعتمددد 2.22)( ، و سددتوي الداللددة 11.23)

قيم2.24) لي أن  يدل ع هذا  يدعم T، ) (F) ( ، و كد و هذا يؤ صائيًا ، و لة إح ( دا

لعوا ددل لإيجددابى  نددأفيرالفددرض ، أى أندده يوجددد الجددزء  ددن فبددو  صددحة هددذا 

 نية التب ى.على  الت  ولوجية

اى أن Tashkandi & Al-Jabri , 2015ونتفق هذه ال تيجة  ع نتائج دراسة )  )

لك الت  ولوجي يعتبر هو األكثر أهمية بش ل عام اي السياق  فق ن ما نت قرارا  التب ى ، ك

كال  ن ) سة  تائج  ع درا  ,Hwang, Huang and Yang, 2016; Oliveiraال 

Thomas and Espadanal, 2014; Gangwar, Date and Ramaswamy, 

2015; Gutierrez, Boukrami and Lumsden, 2015 ية تى نوصل، ألهم ( وال

ولوجية اى قرارا  التب ى ، وكذلك نتفق  ع العوا ل ال سبية كأحد  تغيرا  العوا ل الت  

ها  تى نوصل إلي تائج ال قرارا   (Lumsden, 2015)ال  اى  ظام  سهولة ال  ية  اى أهم

كال  ن سة  فق  ع درا ما نت  Oliveira et؛  Benlian & Hess , 2011) التب ى ، ك
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al., 2014  ؛Chen & Wu, 2013 سي لى أن األ ان  حدد رئي لذي نوصلوا إ ( وا

 عتماد الحوسبة السحابية.ال

 فيما يتعلق بالعوامل التنظيمية  -11/1/2

ية 0.22)بلغ  عا ل االرنباط  - ية ون بين العوا ل الت ظيم ( ، ويع ى ذلك أن العالقة 

هى ) ضعيفة ، نب ى الحوسبة السحابية عالقة طردية قة  هذه العال قوة  ( 0.22وأن 

 . 2.24وهى  ع وية ع د  ستوى  ع وية أقل  ن 

لغ - تا ) ب حدار بي لك ( β = 0.18 عا ل االن اي ، ويع ي ذ حدة  حدة وا يادة و أن ز

 (.(0.18ستزيد  ن  ستوى نية نب ى الحوسبة السحابية  الت ظيميةالعوا ل 

يد ) - لغ  عا ل التحد لك( ، R 2 .0 =11ب سر أن  ويع ي ذ ية نف  ا العوا ل الت ظيم

ية نب ى 0.11 قداره ) اي ن حدو  سحابية ، وأن  ا (  ن التباين الذي ي سبة ال الحو

 ( يرجع لعوا ل أ ري.0.89 قداره  )

=  T( ، كمددا بلغدد، قيمددة 0.01، و سددتوى الداللددة ) (45.54) (F)بلغدد، قيمددة  -

( وهمددا أقددل  ددن  سددتوي الداللددة المعتمددد 2.22)( ، و سددتوي الداللددة 12.34)

قيم 2.24) لي أن  يدل ع هذا  كد T، ) (F)( ، و هذا يؤ صائيًا ، و لة إح يدعم ( دا و

ية لعوا ل لإيجابى  نأفيرالفرض ، أى أنه يوجد  الجزء  ن فبو  صحة هذا الت ظيم

 نية التب ى.على 

سة ) تائج درا جة  ع ن هذه ال تي فق   Aiken et al., 1980; Grover andونت

Goslar, 1993 بين ضعيفة  قة  جود عال اى و سياق (  يا ال عم الت  ولوج مى ود الت ظي

هايدة ، بي ما نتعارض نلدالج صل إلي تى نو  ,.Oliveira et al) ك ال تائج  ع ال تائج ال

لى أن ( 2014 صل، إ تى نو سياق وال مىال قة  الت ظي عم أو عر اى د عب دورا ها ا  يل

 ,.Low et alنلك ال تائج  ع دراسة كال  ن ) نتعارض، كما ن فيذ ونب ي الت  ولوجيا 

2011; Xu and Quaddus, 2012 ،صل تى نو يا ، ( وال عم اإلدارة العل لى أن د إ

ما  يا ، ك عارضوحجم الشركة يؤفر اى دعم قبول الت  ولج  & Al-Mascati ع ) نت
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Al-Badi, 2016 اى ان الموارد المتاحة لدى الم ظمة يؤفر على نية التب ى للحوسبة )

   .السحابية

 فيما يتعلق بالعوامل الايئية  -11/1/3

ية( ، ويع 0.01)بلغ  عا ل االرنباط  - بين العوا ل البيئ قة  جد عال لك أن ال يو  ى ذ

ية 0.01وأن قوة هذه العالقة هى ) ،ونية التب ى  ستوى  ع و ية ع د   ( وهى  ع و

 . 2.24أقل  ن 

لغ - تا ) ب حدار بي لك ( β = 0.04 عا ل االن اي ، ويع ي ذ حدة  حدة وا يادة و أن ز

 (.(0.04العوا ل الت ظيمية ستزيد  ن  ستوى نية نب ى الحوسبة السحابية 

يد ) - لغ  عا ل التحد لك( ، 2R 0.02 =ب سر  ويع ي ذ ية نف  ا أن العوا ل الت ظيم

سحابية ، وأن  ا 0.02 قداره ) سبة ال ية نب ى الحو اي ن حدو  (  ن التباين الذي ي

 وا ل أ ري.( يرجع لع0.98 قداره  )

=  T( ، كمددا بلغدد، قيمددة 0.01، و سددتوى الداللددة ) (52.12) (F)بلغدد، قيمددة  -

( وهددى أكبددر  ددن  سددتوي الداللددة المعتمددد 2.44)( ، و سددتوي الداللددة 12.56)

دالة إحصائيًا ، وهذا يؤكد ويدعم غير ( T، ) (F)( ، وهذا يدل علي أن قيم 2.24)

فرض ، أى أ جابى للعوا ل عدم فبو  صحة هذا الجزء  ن ال نأفير إي جد  نه ال يو

 التب ى.البيئية على نية 

تائج  ع و لك ال  عارض ن ها )نت صل إلي تى نو تائج ال  ,.Alshamaila et alال 

2013; Oliveira et al., 2014; Gangwar et al., 2015; Senyo et al., 

2016; Wease et al., 2018 لى نب ى سية ع ضغوط الت اا بأفر ال لق  ما يتع ( اي

 ,Schneider and Sunyaevالحوسبة السحابية ، كما نتعارض  ع دراسة كال  ن )

2016 Garrison et al., 2012  اى قة  جابى للث نأفير إي جود  صل، لو تى نو ؛( وال

  زود الخد ة على نب ى الحوسبة السحابية.
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 فيما يتعلق بالعوامل الفردية  -11/1/4

ن0.43)بلغ  عا ل االرنباط  - لك أ ية  ه( ، ويع ى ذ بين العوا ل الفرد قة  جد عال يو

ية 0.43وأن قوة هذه العالقة هى ) ، ونية التب ى ستوى  ع و ية ع د   ( وهى  ع و

 . 2.24أقل  ن 

لغ - تا ) ب حدار بي لك ( β = 0.27 عا ل االن اي ، ويع ي ذ حدة  حدة وا يادة و أن ز

 (.(0.27العوا ل الت ظيمية ستزيد  ن  ستوى نية نب ى الحوسبة السحابية 

يد ) - لغ  عا ل التحد لك( ، R 2 0.16 =ب سر  ويع ي ذ ية نف  ا أن العوا ل الت ظيم

سحابية ، وأن  ا 0.16 قداره ) سبة ال ية نب ى الحو اي ن حدو  (  ن التباين الذي ي

 ( يرجع لعوا ل أ ري.0.84 قداره  )

مة 0.01، و ستوى الداللة ) (65.23) (F)بلغ، قيمة  - غ، قي T ( =10.78 )( ، كما بل

مد )2.22)، و ستوي الداللة  قل  ن  ستوي الداللة المعت يدل 2.24( وهى أ ( ، وهذا 

هذا الجزء  ن T، ) (F)علي أن قيم  بو  صحة  ( دالة إحصائيًا ، وهذا يؤكد ويدعم ف

 التب ى.الفرض ، أى أنه يوجد نأفير إيجابى للعوا ل الفردية على نية 

سة ) تائج  ع درا لك ال  فق ن  & Tehrani & Shirazi ,2014 ; Wahshونت

Dhillon ,2015 قرار العا ل األكبر ( والتى نوصل، إلى أن المعراة الت  ولوجية لصانع ال

تائج كال  ن   الذي يؤفر على اعتماد الحوسبة السحابية  Alshamaila et)، كما نتفق  ع ن

al., 2013 ; Lian et al., 2014)  ًستعداد اى أن ابت ار صانع القرار لعب دوًرا  هم اي ا ا 

 المؤسسا  لتب ي الحوسبة السحابية دا ل الشركا  الصغيرة والمتوسطة. 

نأفير ، حيث انضح وجود  جزئيا األولي الفرضيةيم   ا قبول وب اًء علي  ا سبق 

بين ذو  صائية  لة إح يةدال ية  العوا ل الت  ولوج ية ، والفرد لى ، والت ظيم ية ع نب ى ن

ضح  ن ناحية أ رى ، ، و ن  ولوجيا المعلو ا الحوسبة السحابية اي شركا   عدم ان

صائية نأذير ذو وجود  لة إح ية لدال لى لعوا ل البيئ اي ع سحابية  سبة ال ية نب ى الحو ن

 .شركا  ن  ولوجيا المعلو ا 
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العوامل المحددة لتانى 

 السحابيةالحوساة 

سحابيةونشير ال تائج الواردة بالجدول إلي أن  سبة ال ًا  نية نب ى الحو تأفر إيجابي ن

والعوا ل ( ، 0.01، و ستوي الداللة  T=11.23) ولوجيةالعوا ل الت  ب ل  ن  تغير 

ية لة  T=12.34) الت ظيم ستوي الدال ية( ، 0.00، و  ،  T=10.78) والعوا ل الفرد

نية نب ى الحوسبة السحابية اي  نؤفر العوا ل البيئية( ، بي ما لم (0.00و ستوي الداللة 

( β 0.35 =) نية التب ىاألكبر نأفيًرا اي  ،كان الت  ولوجيةالعوا ل ونبين ال تائج أن ، 

جاء ية   العوا ل، و ثاني ) الفرد يب ال ير(، β 0.27=اي الترن   العوا ل جاء وأ 

 .(β 0.18 =اي المرنبة الثالثة )الت ظيمية 

اي هذه الخطوة نؤكد أن المتغيرا  المستقلة التي نسهم  جتمعة  وتخالصة تحليل المسار

اي  ياً  سها اً  ع و ية إ يب  التب ىن ية ، ،  العوا ل الت  ولوجية: هي على الترن العوا ل الفرد

 ( نتائج الخطوة األولى اي نحليل المسار. 0، ويوضح الش ل رقم ) العوا ل الت ظيمية

 

 (2شكل رقم )ال

 لنية التانىنموذج تحليل المسار للمتغيرات المستقلة المحددة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ن إعداد الباحث اي ضوء نتائج التحليل اإلحصائيالمصدر : 

 

 العوامل التكنولوجية

 العوامل التنظيمية

 العوامل الايئية

 العوامل الفردية

نية تانى 

الحوساة 

 السحابية

2.34 

2.4. 

2.04 
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اار نتائج اتختاار المرحلة الثانية من المسار :  -11/2 نى تأثير اتخت مل المحدة لتا العوا

 :  للحوساة السحابية  االستخدام الفعلىعلى الحوساة السحابية 

نأفير ذا  داللة إحصائية  ن اروض البحث على أنه :  الثانىيب ى الفرض  يوجد 

سحابية )العوا ل ل سبة ال حددة لتب ى الحو ية، لعوا ل الم ية، والعوا ل الت ظيم الت  ولوج

اددي االسددتخدام الفعلددى للحوسددبة السددحابية والعوا ددل البيئيددة، والعوا ددل الفرديددة( علددى 

قم ) شركا  ن  ولوجيا المعلو ا  ، جدول ر ضح ال صائي ( 44ويو يل اإلح تائج التحل ن

 ال تبار نلك العالقة. 

 (16الجدول رقم )

 العوامل المحددة لتانى الحوساة السحابيةنتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر أبعاد 

 االستخدام الفعلى للحوساة السحابيةفي 

 المتغيرا  المستقلة
 (االستخدام الفعلى للحوسبة السحابيةالمتغير التابع )

β B T  الداللة(Sig.) 

 0.00 14.234 0.013 0.227 العوا ل الت  ولوجية .3

 0.00 7.878 0.208 0.193 ةدددالعوا ل الت ظيمي .1

 0.96 0.112 0.003 0.005 ةددددددددالعوا ل البيئي .4

 0.01 13.231 0.167 0.211 ةددددددالعوا ل الفردي .4

 0.05المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي  *  ع وى ع د  ستوى  ع وية 

قم ) جدول ر اي ال لواردة  تائج ا شير ال  لي أن 44ون سبة ( إ لى للحو ستخدام الفع اال

يةيتأفر إيجابيًا ب ل  ن  السحابية ، و ستوي الداللة  T = 14.234) العوا ل الت  ولوج

لة T = (13.231) يةوالعوا ل الفرد( ، 0.00) ستوي الدال والعوا ل  ، (0.01) ، و 

علي  العوا ل البيئية نؤفربي ما لم ، ( (0.00، و ستوي الداللة  7.878) = T) الت ظيمية

يةالعوا ل ، ونبين ال تائج أن  درجة االستخدام الفعلى ن الت  ولوج اي  ،كا نأفيًرا  بر  األك

اددي  العوا ددل الفرديددة  ( ، وجدداءβ 0.227 =)االسددتخدام الفعلددى للحوسددبة السددحابية 



 
 ...إطـار مقـترح ألختبار تأثير نيـة تبنـى الحوسبـة السحابية كمتغير وسيط على العالقة بين العوامل المحددة  

  السيد يوسف السيد رجب حراز  د/

 0202األول الجزء الثاني العدد                                                   لحادي عشراالمجلد 
11. 

 
 

اددي المرنبددة الثالثددة    العوا ددل الت ظيميددة( ، بي مددا جدداءβ 0.211 =الترنيددب الثدداني )

(=0.193 β، ) العوا ل البيئية  جاء وأ يرا ( 0.005 =اي المرنبة األ يرة β )  

وجود نأفير ذا  داللة التي نَ ُص علي  نقال الفرضية الثانيةوب اًء علي  ا سبق 

لعوا ل المحددة لتب ى الحوسبة السحابية )العوا ل الت  ولوجية، والعوا ل إحصائية ل

االستخدام الفعلى للحوسبة السحابية الت ظيمية، والعوا ل البيئية، والعوا ل الفردية( على 

 ,Oliveira، ونتفق هذه ال تيجة  ع نتائج دراسة )اي شركا  ن  ولوجيا المعلو ا 

Thomas and Espadanal, 2014 ) والتي نوصل، إلي وجود نأفيرا   ع وية

للعوا ل الت  ولوجية اى االستخدام الفعلى للحوسبة السحابية ، وكذلك نتفق  ع نتائج 

( والتي نوصل، إلي وجود عالقة Al-Mascati & Al-Badi, 2016دراسة  )

 ع وية بين العوا ل الت ظيمية واالستخدام الفعلى للحوسبة السحابية ، كما نتفق  ع 

(  والتى نوصل، إلى أن العوا ل الفردية نؤفر Wahsh & Dhillon ,2015دراسة )

 اى  ستوى االستخدام الفعلى للحوسبة السحابية.

سهم  تي ن ستقلة ال يرا  الم و الصة نحليل المسار اي الخطوة السابقة نؤكد أن المتغ

العوا ل هي على الترنيب  االستخدام الفعلى للحوسبة السحابية جتمعة إسها اً  ع وياً اي 

، ويوضح الش ل رقم الت  ولوجية ، العوا ل الفردية ، العوا ل الت ظيمية ، العوا ل البيئية

 ( نتائج الخطوة الثانية اي نحليل المسار. 3)
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العوامل المحددة لتانى 

 الحوساة السحابية

 (3شكل رقم )ال

 نموذج تحليل المسار للمتغيرات المستقلة المحددة

االستخدام الفعلى والمؤثرة في للعوامل المؤثرة فى تانى الحوساة السحابية 

 للحوساة السحابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ن إعداد الباحث اي ضوء نتائج التحليل اإلحصائيالمصدر : 

 

سار :  -11/3 من الم ثة  لة الثال اار المرح تائج اتخت تأثير الوساطة ن ياس  نى ق ية تا لن

االســتخدام الفعلــى علــي لتانــى لالعوامــل المحــددة فــي تــأثير الحوســاة الســحابية 

 : للحوساة السحابية

حث  اروض الب لث  ن  فرض الثا صياغة ال حث ب قام البا قة  هذه العال بار  ال ت

نه :  حددة والقائل بأ بين العوا ل الم قة  سط العال سحابية نتو سبة ال اي نب ى الحو ية  ال 

،  للتب ددى واالسددتخدام الفعلددي للحوسددبة السددحابية اددي شددركا  ن  ولوجيددا المعلو ددا 

 

 العوامل التكنولوجية

 العوامل التنظيمية

 العوامل الايئية

 الفرديةالعوامل 

االستخدام 

الفعلى 

للحوساة 

 السحابية

0.227 

2.193 

2.044 

2.224 
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ال تبار دور الوساطة الذي نقوم به نية التب ى بين العوا ل المحددة للتب ى واالستخدام و

الفعلى للحوسبة السحابية ، سوف نستخدم كال  ن االنحدار البسيط لقياس نأفير كال  ن 

العوا ل المحددة للتب ى ، ونية التب ى اى االستخدام الفعلى للحوسبة السحابية ، وا تبار 

bootstrapping  وساطة.نلك الللتأكد  ن 

قم )و جدول ر ضح ال نب 44يو ساطة  ن جا نأفير الو بار  ية التب ى( ا ت بين  ن

بار  العوا ل المحددة للتب ى واالستخدام الفعلى للحوسبة السحابية ستخدم ا ت ، وسوف ن

bootstrapping  شرة تأفيرا  المبا حث وال موذج الب ية ل  عا ال  االنحدار ياس الم لق

 رة لمتغيرا  ال موذج. وغير المباش

 (17الجدول رقم )

 المعامالت االنحدارية للنموذج 

  bootstrappingوالتأثيرات المااشرة وغير المااشرة التختاار 

معنوية 

 التأثير

النساة 

 الحرجة

C. R. 

Sig. 
القيم 

 العليا

القيم 

 الدنيا

التأثير 

 الكلي
Sig. 

القيم 

 العليا

القيم 

 الدنيا

 التأثير

غير 

 المااشر

Sig. 
القيم 

 العليا

القيم 

 الدنيا

التأثير  

 المااشر
 المسارات المفترضة

0.00 11.08 0.00 0.34 0.48 0.56 - - - - 0.00 0.61 0.45 0.53 

العوا ل 

المحددة 

 للتب ى

 نية التب ى 

  نية التب ى 0.48 0.42 0.16 0.01 0.28 0.22 0.38 0.00 0.36 0.27 0.47 0.01 1.49 0.13
االستخدام 

 الفعلى

0.01 12.04 0.00 0.31 0.43 0.15 - - - - 0.00 0.65 0.43 0.12 

العوا ل 

المحددة 

 للتب ى

 
االستخدام 

 الفعلى

 0.01المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي *  ع وى ع د  ستوى  ع وية 

قم ) جدول ر بار 44ويتضح  ن ال ستخدام ا ت أن ه اك  Bootstrapping( وبا

لمتغيرا  نموذج البحث ، والتي  %4ذا  داللة  ع وية نح،  ستوى  ة باشر نأفيرا 

 يم ن نوضيحها ايما يلى : 
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حددة  %4ه اك نأفيرا  باشرا ذا  داللة  ع وية نح،  ستوى  - لمتغير العوا ل الم

تأفير ) نية التب ىاي للتب ى  مة ال غ، قي يث بل مة 2.43، ح ،  Sig. = 0.00( وبقي

فاع  لي أن ارن حددة للتب ى ما يدل ع لي  العوا ل الم يؤدى إ حدة  حدة وا قدار و بم

 (. 2.43بمقدار ) االستخدام الفعلىارنفاع قيمة 

ح،  ستوى  - ية ن شرا ذا  داللة  ع و نأفيرا  با ير %4ه اك  ية التب ى لمتغ علي  ن

 .Sig( وبقيمة .2.1، حيث بلغ، قيمة التأفير ) االستخدام الفعلى للحوسبة السحابية

فاع  نية التب ىيدل على أن ارنفاع ،  ما  0.00 = لى ارن بمقدار وحدة واحدة يؤدى إ

 (.2.48بمقدار ) االستخدام الفعلىقيمة 

حددة  %4ه اك نأفيرا  باشرا ذا  داللة  ع وية نح،  ستوى  - لمتغير العوا ل الم

تأفير ) االستخدام الفعلىعلي  للتب ى مة ال غ، قي مة 2.40، حيث بل  = .Sig( وبقي

حددةيدل على أن ارنفاع اي ،  ما  0.00 يؤدى  العوا ل الم حدة  حدة وا قدار و بم

 (.2.40بمقدار ) االستخدام الفعلىإلى ارنفاع 

وايما يتعلق بالتأفير غير المباشر ، اقد وجد  الباحث أن ه اك نأفيرا غير  باشرا 

سحابية  سبة ال لى للحو ستخدام الفع لمتغير العوا ل المحددة لعملية التب ى على  تغير اال

شر  ير المبا تأفير غ مة ال غ، قي ية التب ى ، إذ بل يق ن ما يع ى أن  (0.28)عن طر   ،

شئة االجتماعية الت ظيمية يؤدى إلى راع األفر لمحور القيادة وجود المحور الوسيط للت 

 التحويلية اي المحور السلوك المبدع.

ضى  موذج الفر صحة ال  مة ل جاء  داع تائج عمو ا  سبق أن ال  ما  ضح   ويت

المقترح اي البحث ، وأن التأفير المباشر للعوا ل المحددة للتب ى علي االستخدام الفعلى 

يث يختلف عن التأفير غ موذج، ح لة ال  اي  عاد ية التب ى  ضمين ن عد ن ير المباشر له ب

لى  2.40ارنفع  ن ) اي .2.0إ سيط  عب دور الو ية التب ى نل لي أن  ن شير إ ما ي ( ؛  

العالقة بين العوا ل المحددة للتب ى وبين االستخدام الفعلى ، وكان التوسط جزئيا وليس 

سار ( ال تائج التي نع س  1ويوضح الش ل )  كليا. يل الم موذج نحل حددة ن للعوا ل الم
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االسددتخدام الفعلددى للحوسددبة ونأفيرهمددا علددى  نيددة التب ددى جتمعددة  ددع لعمليددة التب ددى 

 السحابية.

 ( 4شكل رقم ) ال

 العوامل المحددة للتانى نموذج تحليل المسار ألثر 

 نية التانىبتوسيط  االستخدام الفعلى للحوساة السحابيةعلى 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  ن إعداد الباحث اي ضوء نتائج التحليل اإلحصائيالمصدر : 

 

لى  ية التب ىوب اء على ال تائج السابقة ؛ اننه يُم   ا ال ظر إ ما أو  ن صفها   ظ بو

لى تغيرا وسيطا اي عالقة  ستخدام الفع جد   العوا ل المحددة للتب ى واال ما و ، إذ حيث

االستخدام 

الفعلى 

للحوساة 

 السحابية

العوامل 

المحددة 

 للتانى

نية تانى 

الحوساة 

 السحابية

0.28 

0.12 

0.53 
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ها  العوا ل المحددة للتب ىج با إلى ج ب  ع  في وجود ما ا ت قة ، وحيث قوي، هذه العال

ية التب ى فض ذلك  ن قوة هذه العالقة ، ويشير التوسط الجزئي  لى أن ه اك  ل  ه ا إ

العوا ددل المحددددة للتب ددى ا  أ ددرى عديدددة يم ددن أن نلعددب دور الوسدديط بددين  تغيددر

لى ، ستخدام الفع ية  واال ية العمل ضل  ن ال اح ئي أا سط الجز حث أن التو قد البا ويعت

التطبيقية  ن التوسط ال لى ، حيث يصبح المجال  تسعا لدى الباحثين المهتمين إلجراء 

يرا  ؛ دراسا   شابهة الكتشاف  تغيرا  وسيطة أ بين المتغ سها   رى اي العالقة نف

  ما يثرى الجانب التطبيقى اي هذا المجال.

نيددة نب ددى  والــ ي يــنص علــي أن  الثالــثوممــا ســاق يتضــا صــحة الفــرض 

لي للحوسبة  الحوسبة السحابية نتوسط العالقة بين العوا ل المحددة للتب ى واالستخدام الفع

  المعلو ا .شركا  ن  ولوجيا السحابية اي 

 [ نتائج وتوصيات الاحث :12]

ها  صل إلي نم التو اي هذا الجزء  ن البحث يتعرض الباحث إلى أهم ال تائج التي 

 وأهم التوصيا  المقترحة بشأنها. 

 نتائج الاحث : -12/1

 :  نتمثل نتائج البحث ايما يلي

أن العوا ل المحددة لتب ى الحوسبة السحابية  ن وجهة نظر المبحوفين اى شركا   -4

لغ  هىن  ولوجيا المعلو ا   سابى ب سط ح ية بمتو ،  (4.48): العوا ل الت  ولوج

، والعوا ددل الت ظيميددة بمتوسددط (3.38)والعوا ددل الفرديددة بمتوسددط حسددابى بلددغ 

حيث لعوا ل البيئية همية ا، بي ما انخفض المتوسط الحسابي أل (3.75)حسابى بلغ 

 .(1.14)بلغ 

اددى  خدداوف أ ددن المعلو ددا  نددأني اددي المرنبددة األولددي  ددن حيددث األهميددة أن  -0

ال فددداءة و( ...1بوسدددط حسدددابي )لعوا دددل الت  ولوجيدددة الفرعيدددة لمتغيدددرا  ال



 
 ...إطـار مقـترح ألختبار تأثير نيـة تبنـى الحوسبـة السحابية كمتغير وسيط على العالقة بين العوامل المحددة  

  السيد يوسف السيد رجب حراز  د/

 0202األول الجزء الثاني العدد                                                   لحادي عشراالمجلد 
141 

 
 

لوجى فم اال، ( 1.14بوسط حسابي )اى المرنبة الثانية الت  ولوجية  ستعداد الت  و

 .(1.04بوسط حسابي )

ية  -3 يث األهم لي  ن ح بة األو اي المرن يأني  يا  عم اإلدارة العل يرا  أن د اى المتغ

ية  ية للعوا ل الت ظيم سابي )الفرع سط ح سط 3.88بو مى بو بداع الت ظي فم اإل  ،)

 (.3.45حسابي )

اى أني اي المرنبة األولي  ن حيث األهمية نأن الخبرة الت  ولوجية لصانع القرار  -1

ية  ية للعوا ل الفرد يرا  الفرع سابي )المتغ سط ح صانع 3.44بو فم ابت ار   ، )

 (.3.26القرار بوسط حسابي )

ية  -4 ية والعوا ل الفرد بين العوا ل الت  ولوج سطة  وجود عالقة ارنباط طردية  تو

غ، يث بل لى  (0.43)( ، 0.58)  ن ناحية وبين نية التب ى  ن ناحية أ رى ، ح ع

التوالى ، ووجود عالقة ارنباط ضعيفة بين العوا ل الت ظيمية ونية التتب ى بمعا ل 

 ، وعدم وجود عالقة ارنباط بين العوا ل البيئية ونية التب ى. (0.22)ارنباط 

حددة  العوا ل الت  ولوجية -4 بر العوا ل الم سحابيةكان، أك سبة ال نأفيرا  لتب ى الحو

ية التب ى ) ية )β 0.35 =اى ن ها العوا ل الفرد يرا   (β 0.27 =( ، يلي ، وأ 

 .(β 0.18 =العوا ل الت ظيمية )

أن العوا ل الت  ولوجية كان، األكبر نأفيًرا اي االستخدام الفعلى للحوسبة السحابية  -4

(= 0.227 β( وجاء  العوا ل الفردية اي الترنيب الثاني ، )=0.211 β ، ) بي ما

جاء  العوا ل β 0.193=جاء  العوا ل الت ظيمية اي المرنبة الثالثة ) يرا  ( وأ 

 (  β 0.005 =البيئية اي المرنبة األ يرة )

فبت، صحة الفروض الثالفة للبحث ، حيث دل، قيمة "ف" المحسوبة على  ع وية  -.

صد كد  هذا يؤ موذج و اي ال  ضة  قا  المفتر قة بالعال يد المتعل عا ال  التحد ق  

شتمل  وصالحية ال موذج السببي المقترح اي نفسير العالقا  بين المتغيرا  التي ا

 عليها البحث ، ونحديد طبيعة هذه العالقا   ن حيث شدنها وانجاهها. 
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تابع  -4 أن المتغيرا  المستقلة نؤفر اي كل  رحلة  ن  راحل التحليل على المتغير ال

ية ، الم يظهر  العوا ل البيئية، وذلك ايما عدا  لى أو الثان لة األو اي المرح نأفيرها 

العوا دل الت  ولوجيددة ، هدذا ادي حددين بددا هدذا التددأفير  ع ويداً لبداقي المتغيددرا  )

لى والعوا ل الت ظيمية ، والعوا ل الفردية سبة ( ع لى للحو ستخدام الفع ستوى اال  

 السحابية اى شركا  ن  ولوجيا المعلو ا .

يد باالن -42 سار، نزايد قيمة  عا ل التحد حل الم لى أ رى  ن  را لة إ قال  ن  رح ت

مة 2.43،  2.01،  2.30حيث كان، قيمتها على الترنيب ) يد قي ( وهذا يع ي نزا

 إلى المتغيرا  السابقة.  الوسيطمتغير ال عا ل التحديد بنضااة 

قددد نددأفر  ع ويدداً بددالمتغيرا  المسددتقلة  االسددتخدام الفعلددى للحوسددبة السددحابيةأن  -44

حددة للتب ىلتي رنبها ال موذج على ال حو التالي : والتابعة ، وا ية ،  العوا ل الم ن

 . التب ى

يرا  :  -40 يةأن المسار الذي يشتمل على  تغ ية – العوا ل الت  ولوج  العوا ل الفرد

ية – ية التب ى – العوا ل الت ظيم لى  ن تأفير ع اي ال ية  سارا  أهم ثر الم هو أك

سحابية سبة ال لى للحو ستخدام الفع عدال   اال لى   مل أع سار يح هذا الم يث أن  ح

 انحدار  قارنة بباقي المسارا  دا ل ال موذج. 

 توصيات الاحث :  -12/2

 يوصى الباحث بما يلي :والدراسا  السابقة واى ضوء نتائج البحث 

طيط  .4 برا ج نخ عة  ن ال يذ  جمو مى  ن ون ف يد ون  تي نز ية ال لورش التدريب وا

أنظمة   د ا  اوائدنحو التق يين  والعا لين عارف و هارا  وانجاها  المديرين 

لى الحوسبة السحابية  سحابية ع سبة ال هوم الحو شركا  لمف هم ال عدم ا ؛ حيث أفر 

  عدل اعتمادها.
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شجع وضع نظام لم ااأة العا لين اى شركا  ن  ولوجيا المعلو ا   .0 يعي لى  الجم ع

ما يتعلدق ب لول جديددة اي اى طدرح ح ستمرار  ية اال ن ييدف  د ا  الحوسدبة  يف

 الحالية.السحابية لت اسب  روف العمل 

يا المعلو ا  لنش يل  .3 مل شركا  ن  ولوج يا  فرق ع ضع آل هدف و ية ؛ ب ابت ار

حددة إل القديمدة الت  ولوجيدة لربط البي دي لألنظمدة  يفيدة ايجداد حلدول  بت درة ل 

 .شركة وأنظمة الحوسبة السحابيةبال

شركا  ضرورة .1 يام ال ضع ب ق مزودة و شركا  ال فاوض  ع ال يدة للت سا  جد سيا

 بت رة ايما يتعلق بأ ن المعلو ا  و  حددة  عاييرللخد ا  السحابية نحتوي على 

 والموفوقية والخصوصية.

ضددرورة وجددود رؤيددة اسددترانيجية لدددى اإلدارة العليددا اددي شددركا  ن  ولوجيددا  .4

شر اللمعلو ا  ايما يتعلق با موارد الالز ة ل  نواير ال ية ، و تأسيس لب ية نحتية قو

 الخد ا  السحابية بالشركة.

يدة ،  .4 ضرورة نب ى اإلدارة العليا اي شركا  ن  ولوجيا المعلو ا  للمبادرا  الجد

يق  لة للتطب يدة القاب ية الجد ووضع نظام   ااأة األشخاص بسبب األا ار الت  ولوج

 ال الخد ا  السحابية.اى  ج

صة  .4 سلوكية الخا ية ال لى ال  تأفير ع لى ال العمل على نصميم برا ج ندريبية نهدف إ

 بالعا لين واإلدارة العليا اى شركا  ن  ولوجيا المعلو ا .

حالى  .. حث ال قدم الب ها ، يُ يل وداللت تائج التحل حث ون غرض الب عة وأ ضوء طبي اى 

ا  ن  ولوجيددا المعلو ددا  والشددركا  لمسددئولين اددى شددركانموذجددا عمليدداً يُم ددن 

الصدغيرة والمتوسددطة ادى اهددم العوا ددل العوا دل المحددددة لعمليدة نب ددى الحوسددبة 

 (4كما يتضح بالش ل رقم )السحابية 
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 (5الشكل رقم )

 العوامل العوامل المحددة لعملية تانى الحوساة السحابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقترحات لاحـوث مستقالية : -11/3

هذ تائج  هر ن حث نظ ماد ا الب اي اعت حث  يد  ن الب ضحة لمز جة وا أن ه اك حا

ما  سحابية دا ل الم ظ سبة ال يد  ن ، و الحو جراء المز غي إ يد ، ي ب جه التحد لى و ع

 ايما يلى :البحوو 

موذج -4 هذا ال  لة  ن  سخة  عد سطة أو ن سخة  ب شرح  يم ن نطوير ن ستخدا ها ل وا

 .اى   ظما  األعمال اعتماد االبت ارا  األ رى

 الاستعداد التكنولوجى

 الكفاءة التكنولوجية

 مخاوف أمن املعلومات

 العوامل التنظيمية

 دعم إلادارة العليا

الاستخدام 

الفعلى للحوسبة 
 السحابية

 العوامل التكنولوجية

 نية اعتماد 
الحوسبة 
 السحابية

 إلابداع التنظيمى

 الفرديةالعوامل 

الخبرة التكنولوجية لصانع 

 صانع القرار  ابتكار  القرار
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سحابية  -0 سبة ال ماد الحو شاف اعت اي است  ية  ية والثقاا صر االجتماع ضمين الع ا ن

سيوار نقييماً أكثر واقعية وقابلية للتطبيق ل ية الشركا  الصغيرة والمتوسطة نحو 

 نب ي ن  ولوجيا الحوسبة السحابية.

فر التغي -3 سة أ يادة درا يدة وز فرص الجد يدا  وال قوانين والتهد لوائح وال اي ال ير 

لى  ستخدام الفع لى اال ية ع سترانيجية والهي ل ية واإل صالحا  الثقاا سة واإل الم اا

 للحوسبة السحابية.

شركا   الحوسبة السحابية على الرشاقة الت ظيميةأنظمة دراسة أفر استخدام  -1 اى ال

 الصغيرة والمتوسطة.

حو -4 سة  جراء درا صغيرة إ شركا  ال اى ال سحابية  سبة ال مة الحو ستخدام أنظ ل ا

  .والمتوسطة وأفرها على أداء العا لين
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 (1الملحلق رقم )

 أفر نية نب ى الحوسبة السحابية كمتغدير وسيدط 

 على العالقة بين العوا ل المحددة للتب ى واالستخدام الفعلى

 )دراسة  يدانية علي شركا  ن  ولوجيا المعلو ا  اي ج.م.ع(

 : الايانات الشخصية : 1س 

    و ف  دير الو يفددددددددددددددددة : -أ

 س وا  42أكبر  ن  س وا  42 – 4 ن  س وا  4أقل  ن  عدد س وا  الخبرة : -ب

 .1أكبر  ن  .1-34 ن  .3-04 ن  .0-44 ن  العمدددددددددددر : -ج

    

: يرجدى اإلشددارة إلددى  دددي االنفدداق أو اال دتالف  ددع العبددارا  التاليددة ، وذلددك  0س

 أ ام الخانة التي نعبر عن رأي م.)√( بوضع عال ة 

 العاــــــــارات
موافق 

 تماما
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تمام

لدي ا القدرة على ن ييف  د ا  الحوسبة السحابية لت اسب  روف  .4

 العمل

     

ال يوجد صعوبة  ن الربط البي ي  ع األنظمة القديمة وأنظمة  .0

 الحوسبة السحابية

     

      ال يوجد صعوبة اي نطبيق أنظمة الحوسبة السحابية .3

      استخدام الحوسبة السحابية على نقليل الت اليف أو نج بهايساعد  .1

استخدام الحوسبة السحابية على نشر الحلول الت  ولوجية يساعد  .4

 بش ل أسرع

     

يزيد استخدام الحوسبة السحابية  ن  رونة  د ا  ن  ولوجيا  .4

 المعلو ا  

     

يساعد استخدام الحوسبة السحابية اي استمرارية نحسين  .4

  د ا  األعمال
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 العاــــــــارات
موافق 

 تماما
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تمام

يساعد استخدام الحوسبة السحابية اي نحسين  وفوقية  د ا   ..

 األعمال

     

      نتوار درجةعالية  ن اال ان للمعلو ا  المخزنة اي السحابة .4

درجةعالية  ن الخصوصية للمعلو ا  المخزنة  نتوار .42

 اي السحابة

     

بالب ية التحتية لدى اإلدارة رؤية طويلة المدى ايما يتعلق  .44

 لت  ولجيا المعلو ا 

     

اإلدارة العليا بتواير الموارد ال ااية لتطبيق أنظمة  نقوم .40

 الحوسبة السحابية

     

       ؤسستي بسهولة االبت ارا  القائمة على نتائج البحوو نقبل .43

      نبحث اإلدارة اي  ؤسستي ب شاط عن أا ار  بت رة .41

      .بسهولة اي هذه الم ظمةيتم قبول االبت ار  .44

  ااأة األشخاص بسبب األا ار الت  ولوجية الجديدة القابلة  نتم .44

 للتطبيق

     

نعتقد الم ظمة أن الحوسبة السحابية لها نأفير على الم ااسة اي  .44
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