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 توسيط بـراعة تكنولوجيا املعلومات 
 في العالقة بين قدرات البنية التحتية السحابية والرشاقة التنظيمية: 

بالتطبيق على شركات تعهيد خدمات تكنولوجيا املعلومات

د. محمود عبد الرحمن كامل

 مدرس إدارة األعمال 
 كلية التجارة جامعة بنها 
جمهورية مصر العربية

امللخص 1

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى تأثيـــر قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية علــى الرشــاقة التنظيميــة، فــي ظــل بـــراعة 
تكنولوجيــا املعلومــات كمتغيـــر وســيط بشــركات تعهيــد خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات بالقريــة الذكيــة بالقاهــرة، ولتحقيــق 
هــذا الهــدف؛ تــم صياغــة نمــوذج وفــروض الدراســة فــي ضــوء األدبيــات الســابقة ذات الصلــة؛ كمــا تــم االعتمــاد علــى قائمــة 
 بهــذه الشــركات الختبــار فــروض الدراســة، مــن خــال منهجيــة نمذجــة 

ً
 تنفيذيــا

ً
اســتبيان لجمــع البيانــات األوليــة مــن 143 مديـــرا

بـــرنامج Smart PLS 3.2.9. وتوصلــت  PLS-SEM بواســطة  املعادلــة البنائيــة املســتندة لطريقــة املربعــات الصغــرى الجزئيــة 
الرشــاقة  مــن  كل  علــى  والتكامــل(  )املرونــة  الســحابية  التحتيــة  البنيــة  لقــدرات  معنــوي  إيجابــي  تأثيـــر  وجــود  إلــى  الدراســة 
إن  كمــا  واالســتغال(،  )االستكشــاف  املعلومــات  تكنولوجيــا  وبـــراعة  الشــراكة(؛  العمــاء،  التشــغيل،  )رشــاقة  التنظيميــة 
األخيـــرة كمتغيـــر وســيط لهــا دور إيجابــي فــي التأثيـــر علــى العاقــة بيــن قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية والرشــاقة التنظيميــة 
 مــن مرونــة البنيــة 

ً
 مــن خــال تحليــل خريطــة األهميــة- األداء )IPMA(أن كا

ً
بالشــركات محــل الدراســة. أوضحــت النتائــج أيضــا

 علــى الرشــاقة التنظيميــة.
ً
التحتيــة الســحابية واســتغال تكنولوجيــا املعلومــات كانــت أكثـــر األبعــاد تأثيـــرا

الكلمات املفتاحية: الحوسبة السحابية، قدرات البنية التحتية السحابية، بـراعة تكنولوجيا املعلومات، الرشاقة التنظيمية.

املقدمة
تحتم التغيـــرات الديناميكية املتســارعة في بيئة العمل على املنظمات أن تتفاعل وتســتجيب لها وتصبح أكثـــر اســتباقية 
 Tallon et al., 2019; Liu et al., 2018; Lee et al., 2015;( وابتكاريــة لتحقيــق االســتدامة والبقــاء فــي ظــل املنافســة الشرســة
Robert & Grover, 2012; Ngai et al., 2011(، تسعي املنظمات إلى محاولة توظيف قدراتها في املمارسات املختلفة لتحقيق 
أهدافهــا املنشــودة، ولذلــك فإنهــا مطالبــة بتحقيــق التفاعــل واالســتغال األمثــل ألصولهــا وقدراتهــا التنظيميــة، واستكشــاف 
مــوارد جديــدة الســيما تلــك املتعلقــة بتكنولوجيــا املعلومــات واســتغال املــوارد الحاليــة بمــا يســاعدها فــي مواجهــة التحديــات 

.)Ridwandono & Subriadi, 2019(

عصــر  فــي  املعاصــرة؛  املنظمــات  بهــا  تتحلــي  أن  يجــب  التــي  القــدرات  أهــم  مــن  التنظيميــة  الرشــاقة  الباحثــون  اعتبـــر 
 Zhen et al., 2021; Queiroz et al., 2018; Zhou et al., 2018;( املعلومات واملعرفة لتحسين أدائها وتوفيـر ميـزة تنافسية
Chen et al., 2014(. والتــي تتـــزايد أهميتهــا بشــكل خــاص فــي ظــل االضطرابــات التــي أحدثتهــا جائحــة فيـــروس كورونــا املســتجد 
COVID-19، بمــا يتطلــب توافــر قــدرات استشــعار واالســتجابة لهــذه التحــوالت واملســتجدات، ففــي ظــل هــذه االضطرابــات 
 Goa et al., 2020;( يجــب أن تكــون املنظمــات رشــيقة لتكــون قــادرة علــى التعامــل مــع متطلبــات العمــل متســارعة التغيـــر
للرشــاقة  املتـــزايدة  فــي االعتبــار األهميــة  Mao et al., 2020; 2015; Cheng et al., 2020; Tan et al., 2017، ومــع األخــذ 
 مــن االهتمــام بواســطة الباحثيــن واملمارســين فــي 

ً
التنظيميــة تناولــت عــدد مــن الدراســات فوائدهــا للمنظمــات واكتســبت مزيــدا

اآلونــة األخيـــرة، بالرغــم مــن ذلــك؛ فــإن املحــددات والقــدرات الازمــة لتعزيـــز الرشــاقة التنظيميــة ال تـــزال مــن املجــاالت البحثيــة 
.)Mao et al., 2020( الناشــئة فــي أدبيــات نظــم املعلومــات
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هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى تأثيـــر قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية علــى الرشــاقة التنظيميــة، فــي ظــل بـــراعة تكنولوجيــا 
املعلومــات كمتغيـــر وســيط بشــركات تعهيــد خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات بالقريــة الذكيــة بالقاهــرة، وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود 
تأثيـــر إيجابــي معنــوي لقــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية )املرونــة والتكامــل( علــى كل مــن الرشــاقة التنظيميــة )رشــاقة التشــغيل، 
العمــاء، الشــراكة(؛ وبـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات )االستكشــاف واالســتغال(، كمــا إن األخيـــرة كمتغيـــر وســيط لهــا دور إيجابــي فــي 
 
ً
التأثيـــر علــى العاقــة بيــن قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية والرشــاقة التنظيميــة بالشــركات محــل الدراســة. أوضحــت النتائــج أيضــا
 مــن مرونــة البنيــة التحتيــة الســحابية واســتغال تكنولوجيــا املعلومــات 

ً
مــن خــال تحليــل خريطــة األهميــة- األداء )IPMA(أن كا

 علــى الرشــاقة التنظيميــة.
ً
كانــت أكثـــر األبعــاد تأثيـــرا
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التنظيميــة  للرشــاقة  الرئيســة  املحــددات  مــن  املعلومــات  تكنولوجيــا  وقــدرات  مــوارد  أن  الســابقة  الدراســات  أوضحــت 
بالقطاعات االقتصادية املختلفة )Goa et al., 2020; Irfan et al., 2019; Liu et al., 2018( كونها تمكن املنظمات أن تكون أسرع 
فــي االســتجابة لتغيـــرات األســواق، هــذه املنظمــات وصفــت باملنظمــات الرشــيقة )Zhen et al., 2021(. مــن ناحيــة أخــري، يعتبـــر 
تحقيــق الرشــاقة مــن خــال تكنولوجيــا املعلومــات عمليــة طويلــة األجــل ومهمــة صعبــة نظــًرا للحاجــة إلــى توافــر مجموعــة قــدرات 
 .)Tallon et al., 2019; Queiroz et al., 2018( »متنوعــة متعلقــة بتكنولوجيــا املعلومــات والتــي وصفــت »بالقــدرات الديناميكيــة
وقــد ظهــر توجــه بحثــي آخــر يعتبـــر بـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات IT Ambidexterity مــن القــدرات الجوهريــة املعــززة بفعاليــة للرشــاقة 
التنظيميــة )Zhen et al., 2021; Syed et al., 2020; Rialti et al., 2018; Gregory et al., 2015; Lee et al., 2015( باإلشــارة إلــى 
قــدرة املنظمــة علــى استكشــاف مــوارد تكنولوجيــا املعلومــات الجديــدة، وفــي الوقــت نفســه اســتغال املــوارد والقــدرات الحاليــة بحيــث 

.)Zhen et al., 2021( يتكامــل كل منهمــا مــع اآلخــر ومــن ثــم تصبــح مــن القــدرات الحاســمة لتحســين الرشــاقة التنظيميــة

مجموعــة  الســحابية(  )الحوســبة  املعلومــات  تكنولوجيــا  مــن  الجديــد  النمــوذج  يوفــر  الســابق؛  الطــرح  مــع   
ً
واتســاقا

قــدرات ديناميكيــة مهمــة تشــمل قــدرات املرونــة والتكامــل مــن خــال بنيــة تحتيــة للحوســبة الســحابية علــى مســتوي األجهــزة 
 Platform as a Service واملنصات ،)Software as a Service - SaaS( والبـرمجيات ،)Infrastructure as a Service - IaaS(

 .)Rialti et al., 2019( تســاهم فــي تعزيـــز بـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات والرشــاقة التنظيميــة

رغــم إشــارة الدراســات الســابقة لبـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات كجوهــر الرشــاقة التنظيميــة )Lee et al., 2015(، إال أن 
القــدرات الديناميكيــة التــي توفرهــا الحوســبة الســحابية تعتبـــر ضروريــة لاســتفادة مــن مواردهــا فــي دعــم قــدرات االستكشــاف 
واالســتغال )Fuzes et al., 2020; Chang et al., 2019( وبالتالــي، ال تـــزال هنــاك فجــوة بحثيــة تتعلــق بــدور بـــراعة تكنولوجيــا 
املعلومــات فــي استكشــاف واســتغال قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية لتحقيــق الرشــاقة التنظيميــة وقيــادة استـــراتيجية 
 علــى مــا ســبق، تهــدف 

ً
املنظمــة. وهــو مــا لــم تتناولــه الدراســات الســابقة -بشــكل خــاص- فــي املحتــوي املصــري والعربــي. وتأسيســا

إلــى محاولــة معالجــة هــذه الفجــوة البحثيــة مــن خــال التعــرف علــى مــدى تأثيـــر قــدرات البنيــة التحتيــة  الدراســة الحاليــة 
الســحابية علــى الرشــاقة التنظيميــة، وعلــى بـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات وتأثيـــر األخيـــرة علــى الرشــاقة التنظيميــة، إضافــة إلــى 

مــدى توســط بـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات العاقــة بيــن قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية والرشــاقة التنظيميــة.

التأصيل النظري ملفاهيم ونموذج الدراسة

تعتبـــر نظريــة املنظــور القائــم علــى املــوارد )Resource-Based View - RBV( مــن أبـــرز النظريــات املســتخدمة فــي أدبيــات 
اإلدارة والتــي تنظــر للمنظمــات كمجموعــة متنوعــة مــن املــوارد والقــدرات التــي يمكــن اســتخدامها لتحقيــق املزايــا التنافســية 
فــي األســواق التــي تخدمهــا )Abul khayer, 2020; Panda & Rath, 2016; Ngai et al., 2011( تتضمــن املــوارد  واملنافســة 
رأس املــال البشــري واملــادي والتنظيمــي التــي تملكــه املنظمــة وتســتخدمه فــي تنفيــذ استـــراتيجياتها ويمكــن نقلــه مــن منظمــة إلــى 
أخــري، وتشيـــر القــدرات "Capabilities" إلــى قــدرة املنظمــة علــى دمــج املــوارد املختلفــة بأنواعهــا بطريقــة فاعلــة تــؤدي إلــى أداء 

أعلــى ومزايــا تنافســية. 

ويكمــن الغــرض األسا�ســي مــن القــدرات فــي تحســين إنتاجيــة املــوارد املختلفــة التــي تملكهــا املنظمــة، وعــادة مــا يتــم دراســة 
قــدرات الحوســبة الســحابية بالتـركيـــز علــى املنظــور القائــم علــى املــوارد؛ الــذي يهتــم بتفسيـــر قــدرة املنظمــات علــى دمــج وتكامــل 
املــوارد املتاحــة لتحقيــق النمــو والتوســع. وتفتـــرض نظريــة RBV أن قــدرات تكنولوجيــا املعلومــات تســمح للمنظمــة بتطويـــر 
ميـــزة تنافســية يصعــب علــى املنافســين تقليدهــا فهــي قــدرات فريــدة وغيـــر قابلــة للتحويــل )Mitra et al., 2018(. بالرغــم مــن 
أن نظريــة RBV توضــح كيفيــة نشــر واســتغال املــوارد لتحقيــق أداء أعلــي، إال أنهــا تفتقــر لوضــع الحــدود الفاصلــة التــي تجعــل 
نفــس املــورد مفيــد فــي بعــض املجــاالت وأقــل إفــادة بمجــاالت وســياقات أخــرى )Goa et al., 2020(، وامتــداًد لهــذه النظريــة طــور 
)Aragon & Sharma, 2003( املنظور الشرطي القائم على املوارد )Contingent Resource-Based View - CRBV( للتأكيد 
علــى أن إمكانيــة االســتفادة مــن املــوارد األوليــة تكــون متوقفــة علــى مــوارد أخــري، ولذلــك اقتـــرح )Mitra et al., 2018( أن مــوارد 
وقــدرات تكنولوجيــا املعلومــات قــد ال تيهــئ بمفردهــا مزايــا تنافســية شــريطة اســتخدامها واســتغالها لتحقيــق قيمــة للمنظمــة. 
وأنــه يجــب علــى املنظمــات دمــج وتكامــل القــدرات الفنيــة لتكنولوجيــا املعلومــات مــع القــدرات األخــرى وتوظيفهــا بشــكل فاعــل 

لتحقيــق املزايــا التنافســية.
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مــن ناحيــة أخــري؛ ناقشــت بعــض دراســات )Li et al., 2020; Ferreira et al., 2020; Irfan et al., 2019( أهميــة نظريــة 
"القــدرة الديناميكيــة Dynamic Capability Theory" فــي تفسيـــر قــدرات املنظمــات، والتــي تفيــد أن املزايــا التنافســية تعتمــد 
على نوع من القدرة التنظيمية تسمي القدرة الديناميكية، وتعني قدرة املنظمة على دمج وبناء وتكامل الكفاءات والجدارات 
الداخليــة والخارجيــة الخاصــة بهــا )Li & Chen, 2019; Teece, 2018(. وتضيــف النظريــة أن هــذه القــدرة الديناميكيــة لهــا 
هيــكل هرمــي يشــمل قــدرات تنظيميــة مرتفعــة ومنخفضــة املســتوى )Liu et al., 2016(، تؤكــد القــدرات منخفضــة املســتوى 
علــى تكامــل املعرفــة فــي مجــال معيــن لتحقيــق أداء أعلــى فــي نمــوذج عمــل أو وحــدة وظيفيــة محــددة، بينمــا تغطــي القــدرات 
التنظيميــة مرتفعــة املســتوي نطــاق واســع مــن املعرفــة املشتـــركة عبـــر مســتويات مختلفــة بيــن إدارات وأقســام داخــل املنظمــة. 
ُصنفــت قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية علــى أنهــا أحــد القــدرات التنظيميــة املهمــة منخفضــة املســتوى التــي تمكــن املنظمــات 
مــن تعبئــة املــوارد القائمــة علــى تكنولوجيــا املعلومــات لدعــم عملياتهــا املختلفــة )Goa et al, 2020; Li et al., 2020(، بينمــا 
صنفــت بـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات والرشــاقة التنظيميــة علــى أنهمــا قــدرات تنظيميــة مرتفعــة املســتوى، مــن خــال تطويـــر 
إجــراءات العمــل واالســتفادة مــن القــدرات التشــغيلية بمــا يســمح للمنظمــة تحســين وإعــادة بنــاء القــدرات واملــوارد األخــرى 

.)Ravichandran, 2018(

وعلــى هــذا النحــو؛ أشــارت األدبيــات الســابقة إلــى أن القــدرات التنظيميــة منخفضــة املســتوي يمكــن أن تعــزز القــدرات 
التنظيميــة مرتفعــة املســتوي )Li et al., 2020; Tallon, 2008; Goa et al., 2020( لــذا؛ تســعي الدراســة الحاليــة إلــى دمــج 

وتكامــل القــدرات التنظيميــة مــن منظــور القــدرة الديناميكيــة لدعــم الرشــاقة التنظيميــة للمنظمــات.

Cloud Computing الحوسبة السحابية

فــي الجيــل الجديــد مــن تكنولوجيــا املعلومــات مــن حيــث  ظهــر مفهــوم الحوســبة الســحابية نتيجــة تطــورات غيـــر مســبوقة 
 )Armbrust et al., 2010( ؛ وقد عرفها)Oliveira et al., 2014( األجهزة والحوسبة املوزعة وتوفيـر الخدمات عبـر شبكة اإلنتـرنت
 عنــد الطلــب للمســتخدمين ملــوارد تكنولوجيــا املعلومــات عــن ُبعــد. كمــا أشــار 

ً
أنهــا تكنولوجيــا تعتمــد علــى اإلنتـــرنت توفــر وصــوال

)Marston et al., 2011( أنهــا أحــد أنمــاط تكنولوجيــا املعلومــات التــي يتــم مــن خالهــا نقــل كل خدمــات األجهــزة والبـــرمجيات عنــد 
الطلــب إلــى العمــاء عبـــر اإلنتـــرنت فــي وضــع الخدمــة الذاتيــة مــن أي مــكان وفــي أي وقــت.

تعمــل الحلــول املســتندة إلــى الســحابة علــى تحويــل طريقــة العمــل وتدعــم نظــم العمــل اإللكتـــروني؛ مــن خــال تخفيــض تكاليــف 
 Mitra et( تكنولوجيــا املعلومــات وتوفيـــر تطبيقــات لاســتخدام فــي الوقــت الفعلــي وإتاحــة الوصــول إلــى البيانــات املخزنــة فــي كل مــكان
al., 2018(، وتصنــف خدمــات الحوســبة الســحابية إلــى ثاثــة أنــواع رئيســة هــي البنيــة التحتيــة كخدمــة )IaaS( وهــي تصــف اســتئجار 
 مــن شــراءها مــع إمكانيــة زيــادة أو تخفيــض هــذه املــوارد تلقائًيــا بمــا 

ً
أجهــزة تكنولوجيــا املعلومــات أو مراكــز البيانــات كخدمــة بــدال

يتناســب مــع متطلبــات التطبيــق؛ والبـــرمجيات كخدمــة )SaaS( ويتــم مــن خالهــا توفيـــر البـــرامج والتطبيقــات التــي تعمــل علــي البنيــة 
ــر اإلنتـــرنت؛ واملنصــات كخدمــة )PaaS( وتوفــر هــذه الخدمــة بيئــة الســتضافة التطبيقــات  التحتيــة ملــزود الخدمــة إلــي املســتفيد عبـ
 Abul khayer(2019 ،والتحكــم بهــا بمــا يســمح للمنظمــة بتطويـــر البـــرمجيات الخاصــة بهــا فــي املجــاالت التشــغيلية املختلفــة )محمــود

.;et al., 2021

 )Park et al., 2017( تتمتع الحوســبة الســحابية بخصائص تجعلها تتفوق على النموذج التقليدي لتكنولوجيا املعلومات
مثــال املرونــة Elasticity؛ القــدرة علــى تخفيــض أو زيــادة مــوارد تكنولوجيــا املعلومــات ذات الصلــة مثــال؛ وحــدات معالجــة مركزيــة؛ 
ونطــاق تـــرددي Bandwidth؛ وتخزيــن؛ والبـــرامج لتلبيــة متطلبــات العمــاء املختلفــة. وقابليــة التوســع Scalability، حيــث تســمح 
بتنفيــذ أعمــال أساســية وجديــدة وتوســيع نطاقهــا، وتحقــق نشــر ســريع لألجهــزة والبـــرمجيات لتكــون متاحــة للمســتخدمين فــي 
بيئــة مشتـــركة. والوجــود فــي كل مــكان Ubiquity، يمكــن الوصــول للســحابة بغــض النظــر عــن قيــود الوقــت واملوقــع للحصــول علــى 
املوارد املتاحة من خال شــبكات مختلفة دون اســتخدام أجهزة معقدة. ومشــاركة املوارد Resource Sharing: يتم توزيع املوارد 
 ،Pay-per-use الخادمــة فــي نهايــة الســحابة علــى مســتخدمين محدديــن وتنســيق جميــع املــوارد بينهــم. والدفــع مقابــل االســتخدام
 اقتصاديــة وأكثـــر مرونــة تمكــن املنظمــات مــن التعامــل مــع بيئــات ديناميكيــة 

ً
أي تحمــل تكلفــة االســتخدام فقــط. والتــي توفــر حلــوال

.)Liu et al., 2018; Wang et al., 2016; Marston et al., 2011( معقــدة ومــن ثــم تحســن الرشــاقة التنظيميــة
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القــدرات  أحــد  وهــي  املعلومــات  لتكنولوجيــا  التحتيــة  البنيــة  مــن  فــي جوهرهــا جيــل جديــد  الســحابية  الحوســبة  عــد 
ُ
ت

التنظيميــة الهامــة للمنظمــات لخلــق القيمــة، وتعنــي قــدرة املنظمــة علــى تكويــن منصــات قابلــة للمشــاركة علــى مســتوي خدمــات 
 .)Park et al., 2017; Tallon & Pinsonneault, 2011; Lu & Ramamurthy, 2011( والشــبكة  والتطبيقــات  البيانــات 
وتصنــف أدبيــات نظــم املعلومــات قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية إلــى نوعيــن مــن القــدرات يـــرتبط األول باملرونــة، فــي حيــن 

.)Liu et al., 2018; Ngai et al., 2011( يـــرتبط الثانــي بالتكامــل؛

تشيـــر مرونة البنية التحتية السحابية CI Flexibility: إلى مدى معيارية وتوافق البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
وقابليتهــا للتطويـــر وقدرتهــا علــى التعامــل مــع متطلبــات تشــغيل متعــددة )Bhatt et al., 2010(. وتشيـــر إلــى درجــة اســتخدام 
املنظمــة حلــول تكنولوجيــا املعلومــات املعتمــدة علــى الحوســبة الســحابية لدعــم أعمالهــا غيـــر مقيــدة بالوقــت واملــكان وســعة 
األجهــزة وبنيــة البـــرامج، باإلشــارة إلــى أن البنيــة التحتيــة املرنــة تعــزز قــدرة املنظمــة علــى تقديــم الحلــول الفنيــة والتكنولوجيــة 
 بمــا 

ً
 عــن التطبيــق الســريع لتكنولوجيــا املعلومــات باملنظمــة وتحولهــا رقميــا

ً
 علــى تبــادل املعرفــة فضــا

ً
بســرعة، وتســاعد أيضــا

يمكنهــا مــن االســتجابة بســرعة للفــرص والتهديــدات الناشــئة )Schniederjans & Hales, 2016(، حيــث تعمــل علــى تغييـــر 
نمــوذج خدمــة تكنولوجيــا املعلومــات للمنظمــة والبنيــة التحتيــة التكنولوجيــة لديهــا، وبذلــك تكــون قــادرة علــى االســتجابة 

)Liu et al., 2018; Baloch et al., 2018( .الســريعة لتغيـــرات الطلــب فــي األســواق، وتطويـــر أعمــال جديــدة

تكنولوجيــا  مــوارد  املنظمــة  فيهــا  تدمــج  التــي  الدرجــة  إلــى   :CI Integration الســحابية  التحتيــة  البنيــة  تكامــل  يشيـــر 
املعلومــات الداخليــة والخارجيــة القائمــة علــى الحوســبة الســحابية لتحقيــق اتســاق وتجانــس البيانــات واالتصــاالت العامليــة 
 ،)Mitra et al., 2018( الوظائــف  متعــددة  التطبيقــات  وتكامــل  املشتـــركة  واملعلومــات  الجغرافــي  املوقــع  عــن  النظــر  بغــض 
وقــد يحــدث تكامــل بيانــات وتطبيقــات تكنولوجيــا املعلومــات داخــل املنظمــة، أو بينهــا وبيــن الشــركاء أو مــع عمائهــا، ذلــك 
ألن املنظمــات املســتخدمة للحوســبة الســحابية يمكنهــا الوصــول إلــى نفــس التطبيقــات والبيانــات مــن خــال تجمعــات مــوارد 
تكنولوجيــا املعلومــات، وهــي بذلــك تحتــاج فقــط إلخطــار مــزود الخدمــة الســحابية باحتياجاتهــا ليتــم تلبيتهــا، ومــن ثــم يمكــن 
للعامليــن باملنظمــة وشــركائها وعمائهــا الوصــول لنفــس التطبيقــات والبيانــات بمــا يحســن بشــكل كبيـــر قدرتهــا علــى دمــج مــوارد 
 Abul Khayer et al., 2020;( تكنولوجيا املعلومات الداخلية والخارجية وتحسين رشاقتها في التعامل مع املتغيـرات الطارئة
Marston et al., 2011; Liu et al, 2018(. تدعــم خصائــص الحوســبة الســحابية قــدرات املرونــة والتكامــل؛ حيــث تدعــم 
خصائــص الوصــول الامحــدود فــي كل مــكان واملرونــة وقابليــة التوســع والدفــع مقابــل االســتخدام قــدرات املرونــة، بينمــا تدعــم 
خصائــص تجميــع املــوارد، وتـركيـــز البيانــات ومشــاركة املــوارد قــدرات التكامــل )Liu et al., 2018(. هــذه الخصائــص املميـــزة 

تســمح للمنظمــات بــأن تكــون رشــيقة فيمــا يتعلــق بنشــر واســتخدام مــوارد تكنولوجيــا املعلومــات.

IT Ambidexterity بـراعة تكنولوجيا املعلومات

حددت نظرية التعلم التنظيمي قدرات االستكشاف واالستغال على أنهما وسيلتان تستخدمهًما املنظمات لاستفادة 
االستكشــاف  قــدرات  بيــن  التــوازن  تحقيــق  علــى  املنظمــة  قــدرة  البـــراعة  تعنــي   ،)March, 1991( وممارســاتها  مواردهــا  مــن 
واالســتغال فــي وقــت واحــد وتخصيــص املــوارد بكفــاءة أثنــاء التغييـــر التكنولوجــي )Faridian & Neubaum, 2021(. فــي اآلونــة 
بـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات واحــدة مــن القــدرات األساســية للمنظمــات املعاصــرة لاســتجابة الفوريــة  األخيـــرة؛ أصبحــت 
للتغيـــرات البيئيــة واالســتفادة مــن مواردهــا وقدراتهــا، بمــا يعنــي قــدرة املنظمــة علــى اســتغال مــوارد تكنولوجيــا املعلومــات 
 إلــى 

ً
الحاليــة وفــي الوقــت نفســه استكشــاف مــوارد جديــدة )Guinea & Raymond, 2020; Benitez et al., 2018(. واســتنادا

مفهــوم البـــراعة، يتعلــق استكشــاف تكنولوجيــا املعلومــات IT Exploration بقــدرة املنظمــة علــى تبنــي التقنيــات الجديــدة مثــال 
البنيــة التحتيــة الســحابية، واملــوارد املحتملــة إلنشــاء إمكانــات وقــدرات جديــدة وفرصــا فــي األســواق. بينمــا يشيـــر اســتغال 
تكنولوجيــا املعلومــات IT Exploitation إلــى قــدرة املنظمــة علــى االســتفادة مــن التقنيــات واملــوارد الحاليــة وتنقيحهــا وزيــادة 
فعاليتهــا فــي تحســين النتائــج التنظيميــة. )Zhen et al., 2021; Lee et al., 2015( هذيــن النوعيــن مــن القــدرات يكمــل بعضهمــا 
اآلخــر بحيــث يمكــن للمنظمــة استكشــاف واســتغال قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية لاســتجابة بشــكل أفضــل الحتياجــات 

األعمــال الحاليــة واملســتقبلية وبالتالــي تصبــح رشــيقة.



املجلة العربية لإلدارة، مج 44، ع 1 )تحت النشر(- مارس )آذار( 2024

39

Organizational Agility الرشاقة التنظيمية

يصعــب املحافظــة علــى امليـــزة التنافســية فــي بيئــة مضطربــة وغيـــر مســتقرة، وبالتالــي يجــب علــى املنظمــات توظيــف ودمــج 
قدراتهــا ومواردهــا واســتغالها ملواجهــة االضطرابــات البيئيــة)Roberts & Grover, 2012; Liu et al., 2018(، وبشــكل عــام 
تشيـر الرشاقة التنظيمية إلى القدرة الفريدة للمنظمة التي تساعدها على تحديد ومعالجة األحداث والتغيـرات غيـر املؤكدة 
 Abul Khayer et al., 2021; Felipe et al.,( فــي بيئتهــا مــن خــال االســتجابة الســريعة للتغيـــرات كفــرص يمكــن اقتناصهــا
2016(، أشــار )Ravichandran, 2018( إلــى الرشــاقة بأنهــا قــدرة املنظمــة علــى االســتجابة بســرعة للتغيـــرات والفــرص البيئيــة 
 Baloch et( بالتـركيـــز علــى أبعادهــا الثاثــة املتكاملــة الرشــاقة التشــغيلية، ورشــاقة الشــراكة، ورشــاقة العمــاء. بينمــا عرفهــا
al., 2018( بالقــدرة علــى استشــعار تغيـــرات الســوق والبيئــة املحيطــة واتخــاذ إجــراءات وقتيــة وفوريــة مناســبة، وتقديــم حلــول 
جديــدة للتعامــل مــع البيئــة الديناميكيــة. وفــي نفــس الســياق، اقتـــرح )Zhou et al., 2018( أن الرشــاقة التنظيميــة تعنــي قــدرة 
املنظمــة علــى تنظيــم عملياتهــا الداخليــة واالســتفادة مــن النظــام البيئــي لشــركائها الخارجييــن والتفاعــل مــع العمــاء، وهــي تشيـــر 
أيًضــا إلــى قــدرة املنظمــة علــى التعامــل مــع التغييـــرات التــي تظهــر بشــكل غيـــر متوقــع فــي البيئــة الخارجيــة وتوفيـــر حلــول ســريعة 

 .)Cheng et al., 2020; Chakravarty et al., 2013( ومبتكــرة تســتفيد مــن هــذه التغيـــرات كفــرص لازدهــار والنمــو

تناولــت األدبيــات الســابقة ثاثــة أبعــاد متكاملــة للرشــاقة التنظيميــة هــي رشــاقة التشــغيل، ورشــاقة الشــراكة، 
ورشــاقة العمالء )Tan et al., 2017; Liu et al., 2016( حيث تشيـــر رشــاقة التشــغيل إلى املدي الذي تعيد فيه املنظمة 
تجهيـــز عملياتهــا التشــغيلية بســرعة وبســهولة للتكيــف مــع التغيـــرات البيئيــة، بمــا يعنــي ضــرورة اضطــاع املنظمــة بتحديــد 
واستكشــاف التغيـــرات والفــرص والتهديــدات فــي البيئــة وتقديــم اســتجابات ســريعة للعمــاء وجميــع أصحــاب املصالــح مــن 
خــال إعــادة تهيئــة املــوارد والعمليــات الداخليــة )Syed et al., 2020(.ووفقــا لـــ )Liu et al., 2016( تمكــن رشــاقة الشــراكة 
املنظمــة مــن إنشــاء شــبكة مــن الشــراكات أو التحالفــات للبحــث عــن فــرص تعــزز امليـــزة التنافســية، بينمــا أشــار إليهــا 
)Felipe et al., 2016( بأنهــا قــدرة املنظمــة علــى االســتفادة مــن أصــول ومعرفــة وكفــاءات املورديــن ومقدمــي الخدمــات 
الســحابية مــن خــال التحالفــات واملشــروعات املشتـــركة، وهــي بذلــك تمكــن املنظمــة مــن تعديــل شــبكة عاقاتهــا عنــد 
مــن  باالســتفادة  العمــاء  رشــاقة  تســمح  بينمــا  شــبكاتها.  فــي  املتوافــرة  غيـــر  واملعرفــة  الكفــاءات  إلــى  للوصــول  الحاجــة 
التغيـــرات فــي األســواق مــن خــال تقديــم خدمــات محســنة تســاعد علــى تعديــل العمليــات الداخليــة لضمــان االحتفــاظ 
 )Liu et al., 2018( كما أشار ،)Mao et al., 2015; Roberts, & Grover, 2012; Lu & Ramamurthy, 2011( بالعماء
أنهــا تعنــي تعــاون املنظمــة مــع عمائهــا فــي اكتشــاف واســتغال فــرص االبتــكار، مــن خــال إمكانيــة الحصــول علــى معلومــات 

مــن العمــاء التخــاذ إجــراءات تنافســية ماءمــة لتلبيــة احتياجــات العمــاء.

الدراسات السابقة
رغــم اهتمــام الباحثيــن واملمارســين بالعاقــة بيــن قــدرات الحوســبة الســحابية؛ وبـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات؛ والرشــاقة 
بينهمــا  العاقــات  الســتيضاح  بحثيــة  جهــود  مســاعي  وفــي  مجتمعــه.  دراســتهم  إلــى  الســابقة  األدبيــات  تتطــرق  لــم  التنظيميــة، 
اســتعرضت دراســة )Tallon et al., 2019( األدبيــات التــي تناولــت العاقــة بيــن تكنولوجيــا املعلومــات والرشــاقة وأوضــح اهتمــام 
 )Mao et al., 2020( دراســة النقيــض جــاءت  املعلومــات، علــى  تكنولوجيــا  بقــدرات  املدعومــة  الرشــاقة  بدراســة  الباحثيـــن 
لتختبـــر العاقــة بيــن تكنولوجيــا املعلومــات والرشــاقة التنظيميــة باملنظمــات الصينيــة وتوصــل إلــى عــدم وجــود عاقــة مباشــرة أو 
 )Goa et al., 2020( غيـــر مباشــرة لعناصــر تكنولوجيــا املعلومــات بالرشــاقة التنظيميــة. وفــي نفــس الســياق اســتهدفت دراســة
توضيــح كيفيــة تفاعــل القــدرات اإلداريــة املرتبطــة بتكنولوجيــا املعلومــات مــع القــدرات الفنيــة )املرونــة والتكامــل( فــي التأثيـــر علــى 
الرشــاقة التنظيميــة مــن خــال مديـــري تكنولوجيــا املعلومــات واملديـــرين اإلدارييـــن بقطاعــات مختلفــة. وخلــص إلــى أن قــدرات 
 بالرشــاقة التنظيميــة، كمــا إن هنــاك تفاعــل إيجابــي معــِدل للقــدرات اإلداريــة وقــدرات املرونــة 

ً
املرونــة، التكامــل تـــرتبط إيجابيــا

ملــوارد تكنولوجيــا املعلومــات  الفعالــة  أن اإلدارة   )Panda & Rath, 2016( دراســة اقتـــرحت  التنظيميــة. كمــا  علــى الرشــاقة 
أمــر حتمــي للمؤسســات املاليــة الخاصــة فــي الهنــد لزيــادة قــدرة تكنولوجيــا املعلومــات علــى دعــم الرشــاقة التنظيميــة لاســتجابة 
لألســواق. وفــي ضــوء نظريــة القــدرة الديناميكيــة وآراء مديـــري التســويق التنفيذييــن بالشــركات فائقــة التقنيــة، أوضحــت نتائــج 
دراســة )Roberts & Grover, 2012( أن اســتخدام البنيــة التحتيــة املعتمــدة علــى الويــب للتواصــل مــع العمــاء تدعــم قــدرات 

رشــاقة العمــاء، وأن القــدرة التحليليــة لبيانــات العمــاء لهــا تأثيـــر معــِدل إيجابــي لهــذه العاقــة.
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على مســتوي قدرات الحوســبة الســحابية والرشــاقة التنظيمية: جاءت دراســة )Liu et al., 2018( كدراســة ميدانية 
الختبــار العاقــة بيــن الحوســبة الســحابية والرشــاقة التنظيميــة ملســتخدمي ســحابة )Alibaba( فــي الصيــن، مــع اختبــار التأثيـــر 
املعــدل لإلنفــاق علــى تكنولوجيــا املعلومــات فــي هــذه العاقــة. وقــد أوضحــت النتائــج أن قــدرات الحوســبة الســحابية )املرونــة 
والتكامــل( مــن العوامــل الجوهريــة لتحســين الرشــاقة التنظيميــة، وأن اإلنفــاق علــى الحوســبة الســحابية ُيعــِدل إيجابًيــا العاقــة 
بيــن مرونــة وتكامــل البنيــة التحتيــة الســحابية ورشــاقة التشــغيل ورشــاقة العمــاء، بينمــا كان هــذا الــدور غيـــر معنــوي بالنســبة 
لرشــاقة الشــراكة. وفــي دراســة )Liu et al., 2016( الختبــار كيفيــة مســاهمة قــدرات مرونــة وتكامــل البنيــة التحتيــة الســحابية 
فــي تحســين رشــاقة الشــركات املوفــرة لخدمــات الحوســبة الســحابية فــي الصيــن، وقــد أفــادت النتائــج أن مرونــة البنيــة التحتيــة 
 علــى رشــاقة الشــراكة، بينمــا كان تأثيـــر تكامــل البنيــة التحتيــة معــَدل بواســطة دورة حيــاة األعمــال 

ً
الســحابية تؤثـــر إيجابيــا

لتبنــي خدمــات  الدافعــة  العوامــل  إلــى استكشــاف   )Lal & Bharadwaj, 2016( دراســة بينمــا ســعت  واضطرابــات الســوق. 
املعلومــات  تكنولوجيــا  ومديـــري  التنفيذييـــن  املديـــرين  آراء  ضــوء  فــي  التنظيميــة  املرونــة  علــى  وتأثيـــرها  الســحابية  الحوســبة 
باملنظمــات الهنديــة، وأوضحــت النتائــج أنــه بغــض النظــر عــن نمــوذج خدمــة الحوســبة الســحابية )IaaS; PaaS; SaaS( فــإن 

ــر إيجابًيــا علــى املرونــة التنظيميــة االعتمــاد علــى هــذه الخدمــات يؤثـ

علــي مســتوي قــدرات الحوســبة الســحابية وبـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات؛ واعتمــاًدا علــى مدخــل تنســيق املــوارد؛ 
الــدور املعــِدل  التوريــد مــن خــال  البـــراعة التنظيميــة علــى مرونــة ساســل  تأثيـــر   )Burin et al., 2020( دراســة فحصــت 
لجدارة تكنولوجيا املعلومات، وأوضح أن القدرة على استكشاف واستغال موارد سلسلة التوريد تؤثـــر إيجابًيا على مرونتها 
وتعمــل علــى تنســيق مواردهــا باملنظمــات الصناعيــة بإســبانيا؛ كمــا إن ارتفــاع جــدارة تكنولوجيــا املعلومــات تســهل تحقيــق هــذا 
بـــراعة  )Chang et al., 2019( واعتمــد فيهــا علــى آراء 169 مديـــر لتكنولوجيــا املعلومــات وأكــد علــى أن  دراســة  التنســيق. 
تكنولوجيــا املعلومــات تؤثـــر علــى القــدرة االســتيعابية وامليـــزة التنافســية للمنظمــة، وأن قــدرات املرونــة والتكامــل تؤثـــر علــى 
بـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات بالشــركات. وهــو مــا أكدتــه دراســة )Kranz et al., 2016( فــي دعــم الحوســبة الســحابية للقــدرة 
االســتيعابية للمنظمــة والتــي تدعــم بدورهــا البـــراعة التنظيميــة. تناولــت دراســة )Rialti et al., 2019( تأثيـــر قــدرات البنيــة 
التحتيــة لتحليــات البيانــات الكبيـــرة علــى أداء الشــركات األوربيــة واختبــار الــدور الوســيط للبـــراعة والرشــاقة التنظيميــة فــي 
هــذه العاقــة، وقــد تبيــن أن قــدرات البنيــة التحتيــة لتحليــات البيانــات الكبيـــرة تؤثـــر علــى بـــراعة الشــركة ورشــاقتها والتــي تؤثـــر 
 )Fuzes et al., 2020( علــى رشــاقة الشــركة. كمــا رأت دراســة 

ً
بدورهــا علــى أدائهــا التنظيمــي، كمــا إن البـــراعة تؤثـــر إيجابيــا

الســحابية ســوف تدعــم  فــإن الحوســبة  بيــن االســتغال واالستكشــاف أصبــح أكثـــر صعوبــة، وبالتالــي  التــوازن  أن تحقيــق 
تحقيــق هــذا التــوازن لتصبــح املنظمــة بارعــة. أوضحــت دراســة )Heckmann & Maedche, 2018( أن قــدرات تكنولوجيــا 
املعلومــات تدعــم قــدرات االســتغال واالستكشــاف لعمليــات األعمــال حيــث تـــزيد قــدرات تكنولوجيــا املعلومــات االســتغالية 
مــن اإلنتاجيــة لدعــم احتياجــات العمــل، بينمــا تتيــح إمكانــات تكنولوجيــا املعلومــات االستكشــافية نشــر املــوارد التكنولوجيــة 

الجديــدة لتلبيــة احتياجــات العمــل املتغيـــرة والتكيــف معهــا.

علــى مســتوي بـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات والرشــاقة التنظيميــة: تناولــت دراســة )Zhen et al., 2021( تفسيـــر 
محــددات الرشــاقة التنظيميــة مــن خــال تأثيـــر دعــم اإلدارة العليــا وآليــات حوكمــة تكنولوجيــا املعلومــات وبـــراعة تكنولوجيــا 
املعلومــات فــي 326 شــركة صينيــة، وأوضحــت التأثيـــر اإليجابــي الســتغال واستكشــاف تكنولوجيــا املعلومــات علــى الرشــاقة 
 علــى الرشــاقة التنظيميــة بوســاطة حوكمــة وبـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات. 

ً
التنظيميــة، وأن دعــم اإلدارة العليــا يؤثـــر إيجابيــا

اقتـــرحت دراســة )Syed et al., 2020( أن بـــراعة تكنولوجيا املعلومات )الســعي املتـــزامن الســتغال واستكشــاف تكنولوجيا 
املعلومات( تعزز تطويـــر املنتجات الجديدة بوســاطة الرشــاقة التشــغيلية في 292 شــركة بـــريطانية فائقة التقنية. ومن خال 
آراء مديـــري تكنولوجيــا املعلومــات، أوضحــت دراســة )Lee et al., 2015( أن بـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات تحســن الرشــاقة 

التنظيميــة مــن خــال دعــم البـــراعة التشــغيلية وأن هــذا الدعــم يكــون معــدل بديناميكيــة البيئــة.

فــي النطــاق العربــي؛ لــم تتنــاول الدراســات الســابقة العاقــات بيــن متغيـــرات الدراســة، فقــد هدفــت دراســة )حــراز، 2020( 
لتحديــد العوامــل املؤثـــرة علــى تبنــي الحوســبة الســحابية ونوايــا تبنيهــا واســتخدامها الفعلــي بشــركات تكنولوجيــا املعلومــات فــي 
مصــر، وقــد أوضحــت النتائــج التأثيـــر اإليجابــي للعوامــل التكنولوجيــة والتنظيميــة والفرديــة علــى نوايــا تبنــي الحوســبة الســحابية 
واســتخدامها الفعلــي بينمــا ال يوجــد تأثيـــر معنــوي للعوامــل البيئيــة. كمــا توصلــت دراســة )الســليم، 2020( إلــى وجــود أثـــر إيجابــي 
معنــوي للبنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات كأحــد أبعــاد جــدارة تكنولوجيــا املعلومــات علــى البـــراعة التنظيميــة، كمــا كان 

 فــي هــذه العاقــة بشــركات االتصــاالت األردنيــة.
ً
للعوامــل البيئيــة )الديناميكيــة البيئيــة والتعقــد البيئــي( دوًرا معــدال
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البـــراعة  فــي تحقيــق  الهامــة  الوســائل  أحــد  التكنولوجيــة  التحتيــة  البنيــة  دراســة )العبيــدي، 2020( أن  اعتبـــرت   كمــا 
التنظيميــة مــن خــال املســاعدة فــي اتخــاذ القــرارات الســليمة فــي الوقــت املناســب. تناولــت أيًضــا دراســة )العوامــرة، 2019( 
دور الحوســبة الســحابية فــي تخفيــض تكاليــف البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات بشــركات االتصــاالت األردنيــة، وأبـــرزت 
النتائــج أنهــا تســاهم بشــكل إيجابــي فــي تخفيــض تكاليــف البـــرمجيات واالتصــاالت واملــوارد البشــرية واألجهــزة. أكــدت أيًضــا نتائــج 
دراســة )عبــد العــال، 2019( علــى أن متطلبــات تكنولوجيــا املعلومــات )البنيــة التحتيــة، واملــوارد البشــرية، واملتطلبــات اإلداريــة، 
واملتطلبــات البيئيــة( تســاهم فــي تحقيــق الرشــاقة االستـــراتيجية بجامعــة ســوهاج بدرجــة متوســطة، وأن مســتوي تطبيــق أبعــاد 

الرشــاقة االستـــراتيجية كان فــي املتوســط أيًضــا.

يـــزال هنــاك بعــض الغمــوض حــول التأثيـــرات التفاعليــة لقــدرات  ومــن خــال مراجعــة الدراســات الســابقة؛ يتبيــن أنــه ال 
 من 

ً
الحوسبة السحابية والرشاقة التنظيمية مع متغيـــرات أخرى مثال بـــراعة تكنولوجيا املعلومات، وفي إطار أن عدد قليل جدا

الدراســات امليدانيــة أجريــت حــول تقييــم هــذه العاقــات؛ وبشــكل خــاص فــي نطــاق البلــدان العربيــة وفــي مصــر، تعتبـــر هــذه الدراســة 
- وفًقــا ملــا نمــى إلــى علــم الباحــث - مــن أوائــل الدراســات التــي تشــرح نظرًيــا وتبحــث تجريبًيــا فــي العاقــة بيــن قــدرات مرونــة وتكامــل 
البنيــة التحتيــة الســحابية وعاقتهــا ببـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات والرشــاقة التنظيميــة كمحاولــة ملعالجــة هــذه الفجــوة البحثيــة.

مشكلة وتساؤالت الدراسة

الحوســبة الســحابية كنمــوذج جديــد ومطــور لتكنولوجيــا املعلومــات، تعنــي أن خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات ســواء 
خدمــات األجهــزة املاديــة أو البـــرمجيات يتــم إتاحتهــا حســب الطلــب إلــى العمــاء بغــض النظــر عــن املوقــع الجغرافــي ونــوع الجهــاز 
املســتخدم أي يمكــن الوصــول مــن أي مــكان وفــي أي وقــت )Liu et al., 2018; Schniederjans & Hales, 2016(، وتشيـــر 
قــدرات تكنولوجيــا املعلومــات إلــى قــدرة املنظمــة علــى تعبئــة ونشــر واســتخدام املــوارد املعتمــدة علــى تكنولوجيــا املعلومــات 
 Li et al., 2020;( إلــى جنــب مــع املــوارد األخــرى بمــا يســاعدها علــى االســتفادة مــن الفــرص وتجنــب التهديــدات فــي بيئتهــا 

ً
جنبــا

Tallon et al., 2019; Cepeda & Perez, 2019(، وقــد أظهــرت الدالئــل التطبيقيــة للدراســات الســابقة أن املنظمــات التــي 
لديهــا قــدرات قويــة لتكنولوجيــا املعلومــات يمكنهــا إنشــاء خيــارات ونمــاذج رقميــة فــي شــكل عمليــات رقميــة ومعرفــة لتشــغيل 

)Cheng et al., 2020; Irfan et al., 2019( .عمليــات املنظمــة، إضافــة إلــى ســرعة اتخــاذ القــرارات، وفعاليــة االتصــاالت

أوضحت األدبيات السابقة أن قدرات البنية التحتية السحابية كنوع من القدرة الديناميكية يمكن أن يكون لها تأثيـر 
 Benitez et al., 2018; O'Reilly & Tushman,( إيجابــي علــى أداء املنظمــة ألنهــا تــدل علــى درجــة أكبـــر مــن البـــراعة التنظيميــة
2008( فاملنظمــات التــي يمكنهــا إعــادة تـــرتيب املــوارد والعمليــات والقــدرات الحاليــة ملعالجــة املشــكات والتحــوالت البيئيــة هــي 
أكثـــر قــدرة علــى اســتغال واستكشــاف الفــرص، وبالتالــي تؤثـــر قــدرات مرونــة وتكامــل البنيــة التحتيــة الســحابية علــى تحســين 
 ،)Rialti et al., 2018( قــدرة املنظمــة علــى تحديــد الفــرص والتهديــدات الجديــدة والتعامــل معهــا واالســتجابة لهــا بشــكل أســرع
.)Lu & Ramamurthy, 2011( بمــا يســاهم فــي تحســين الرشــاقة التنظيميــة للمنظمــات فــي تلبيــة متطلبــات األســواق والعمــاء

رغــم الخصائــص املميـــزة للحوســبة الســحابية، إال أن كيفيــة اســتغال واكتشــاف واالســتفادة مــن هــذه الخصائــص 
نــدرة الدراســات التجريبيــة التــي تناولــت تأثيـــر  إلــى  إلــى املســتوي املطلــوب )Liu et al., 2018(، إضافــة  يـــرقي  لــم  باملنظمــات 
هــذه القــدرات علــى البـــراعة والرشــاقة، وأن املنظمــات يمكنهــا دمــج هــذه القــدرات فــي أنشــطتها وتطويـــر قــدرات جديــدة لنشــر 
املــوارد املعتمــدة علــى الســحابة لدعــم وظائفهــا املختلفــة. أشــار )Liu et al., 2018( إلــى أن قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية 
 مــن النمــوذج التقليــدي لتكنولوجيــا املعلومــات والنمــوذج الجديــد )الحوســبة الســحابية( وهــي أســاس 

ً
تجمــع بيــن مميـــزات كا

فهــم القيمــة املتولــدة منهــا فــي عالــم األعمــال. فيمكــن أن تســاهم قــدرات مرونــة وتكامــل البنيــة التحتيــة الســحابية فــي تحقيــق 
البنيــة  تكلفــة  البـــرمجيات وارتفــاع  املحــدودة لألجهــزة وعــدم مرونــة  القــدرات  التغلــب علــى  مــن خــال  التنظيميــة  الرشــاقة 
التحتيــة التقليديــة لتكنولوجيــا املعلومــات حيــث الدفــع مقابــل االســتخدام )Li et al., 2020(، بمــا يجعــل املنظمــة قــادرة علــى 
تغييـــر عملياتها التشــغيلية بســهولة وبســرعة للتعامل مع الفرص والتهديدات التي تفرضها التحوالت البيئية وتحســين قدرتها 
علــى دمــج التقنيــات الجديــدة التــي تعمــل علــى تبســيط اإلجــراءات والعمليــات لتســهيل الوصــول إلــى الخدمــات املقدمــة بواســطة 
املنظمــة )Cepeda & Perez, 2019; Garrison et al., 2015(. ويعنــي ارتفــاع مســتوي قــدرات الحوســبة الســحابية باملنظمــات 
 للتغيـــرات في طلب العماء، وتحسين 

ً
أن بإمكانها تطويـــر ودعم مكونات النظام بسرعة وتعديل هيكل تقديم الخدمات وفقا
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نقــل املعلومــات عــن الخدمــة املقدمــة ودعــم اتخــاذ القــرار للتكيــف مــع البيئــة املضطربــة واملتغيـــرة، بمــا يدعــم الوصــول إلــى مــا 
.)Christofi et al., 2021( "يســمي "املنظمــات الرشــيقة

علــى مــدار العقــود املاضيــة، اقتـــرح العلمــاء نظريــات لشــرح وتفسيـــر عــدم قــدرة املنظمــات علــى إجــراء تحســينات ثابتــة علــى 
أعمالها الحالية، أو تبني االبتكارات أو التكيف مع البيئة املتغيـرة )Baloch et al., 2018( وأوضحوا أن التحسينات أو التعديات 
لــم تكــن ممكنــة – إلــى حــد كبيـــر- بســبب افتقــار املنظمــات املعنيــة للرشــاقة، تــم اقتـــراح مجموعــة مــن الحلــول فــي األدبيــات الســابقة 
 )O'Reilly & Tushman, 2008( مــن أجــل تحفيـــز املنظمــات علــى تحســين رشــاقتها وأدائهــا، مــن بينهــا مدخــل القــدرات الديناميكيــة
والــذي ســلط الضــوء علــى نجــاح املنظمــات فــي البقــاء فــي البيئــات التنافســية مــن خــال امتاكهــا لقــدرات االستكشــاف واالســتغال 

 .)Rialti et al., 2018( Ambidextrous Organizations والتــي تحقــق مًعــا مــا يســمي باملنظمــات البارعــة

متغيـــرة  بيئــة  فــي  النجــاح  مــن  املنظمــات  هــذه  التــي مكنــت  الطرائــق  حــول  افتـــراضات  إلــى وضــع  العلمــاء الحًقــا  ســعي 
باســتمرار، لــذا؛ اعُتبـــرت البـــراعة مرتبطــة بـــرشاقة املنظمــة وأدائهــا )Burin et al., 2020; Ouyang et al., 2020(. كمــا إن 
األدبيــات الســابقة أكــدت علــى كيفيــة تميـــز املنظمــات البارعــة بدرجــات أعلــى مــن الرشــاقة، عــاوة علــى أنهــا تكــون أكثـــر قــدرة 
 علــى هــذا املنظــور، أوضــح الباحثيــن 

ً
علــى التكيــف مــع املواقــف الجديــدة )Rialti et al, 2018; Lee et al., 2015(. وتأسيســا

الناتجــة  الفوائــد  مــن  الكاملــة  االســتفادة  علــى  املنظمــات  يســاعد  أن  يمكــن  املعلومــات  تكنولوجيــا  مــن  الجديــد  الجيــل  أن 
عــن البـــراعة )Lee et al., 2015(. فلقــد تــم تســليط الضــوء علــى أن الحوســبة الســحابية قــد يكــون لهــا دور حاســم فــي إدارة 
العمليــات وتحســين رضــا العمــاء، ممــا يســمح باالســتجابة الســريعة لتغيـــرات األســواق وتعزيـــز التعــاون داخــل املنظمــات وهــي 

.)Benitez et al., 2018; Christofi et al., 2021( الخصائــص التــي تميـــز املنظمــات البارعــة الرشــيقة

وفــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة بأنــه فــي عصــر التحــول الرقمــي، لــم يعــد االعتمــاد علــى تكنولوجيــا 
املعلومــات بشــكلها التقليــدي يســاعد املنظمــات علــى االســتفادة الكاملــة مــن الفوائــد الناجمــة عــن البـــراعة – الســيما تلــك 
 Zhen( املرتبطــة ببـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات- لتمكينهــا مــن جنــي الفــرص الناشــئة عــن البيئــة الرقميــة املعقــدة املحيطــة بهــا
et al., 2021; Burin et al., 2020(. ونتيجــة لذلــك؛ تحتــاج املنظمــات إلــى االســتفادة مــن إمكانــات وقــدرات البنيــة التحتيــة 
بالغــة  الديناميكيــة  التغيـــرات  طيــات  بيــن  الكامنــة  الفــرص  واســتغال  استكشــاف  أجــل  مــن  عملياتهــا  إدارة  فــي  الســحابية 

التعقيــد. ومــن ثــم؛ يمكــن تـــرجمة ذلــك إلــى مجموعــة مــن التســاؤالت البحثيــة التاليــة:

RQ1: إلى أي مدى تؤثـر قدرات البنية التحتية السحابية على تعزيـز الرشاقة التنظيمية للشركات؟- 

RQ2: ما هو تأثيـر قدرات البنية التحتية السحابية على بـراعة تكنولوجيا املعلومات بالشركات محل الدراسة؟- 

RQ3: ما هو تأثيـر بـراعة تكنولوجيا املعلومات على الرشاقة التنظيمية بالشركات محل الدراسة؟- 

RQ4: هل تتوسط بـراعة تكنولوجيا املعلومات العاقة بين قدرات البنية التحتية السحابية والرشاقة التنظيمية؟- 

صياغة فروض الدراسة

 ملا يلي:
ً
في ضوء مراجعة أدبيات الدراسة، ولإلجابة على تساؤالتها يمكن صياغة فروضها وفقا

العالقة بين قدرات البنية التحتية السحابية والرشاقة التنظيمية

أوضــح )Teece, 2018( أن مضمــون الرشــاقة يتمحــور حــول قــدرة املنظمــة علــى تجديــد نفســها واالســتجابة بســرعة 
عنــد الضــرورة، وهــي مســتمدة مباشــرة مــن قدرتهــا علــى تكييــف األصــول واملــوارد والقــدرات الحاليــة مــع املواقــف الجديــدة. 
تـــرتبط الرشــاقة بالقــدرات الديناميكيــة للمنظمــة وبوصفهــا إحــدى هــذه القــدرات تـــرتبط قــدرات املرونــة والتكامــل التــي توفرها 
 Christofi( الحوســبة الســحابية بتحديــد مــا يجــب القيــام بــه، وكيــف يمكــن تســهيل تنفيــذ املهــام لدعــم الرشــاقة التنظيميــة
et al., 2021(. أوضــح )Irfan et al., 2019( أنهــا توفــر للمنظمــات إمكانيــة الوصــول الفــوري ملــوارد تكنولوجيــا املعلومــات بمــا 
 )Oliveira et al., 2014( يــؤدي للوصــول لألســواق والعمــاء بشــكل أســرع ووقــت أقــل مــع تقديــم خدمــات متطــورة. بينمــا عــزز
هــذه الخصائــص بوصــف الحوســبة الســحابية بأنهــا نمــوذج فريــد مــن الحوســبة يختلــف عــن أي �ســيء آخــر واجهتــه املنظمــات 

حتــى اآلن، بســبب إمكانيــة توســيع نطــاق خدماتهــا بســهولها فــي ضــوء طلــب العمــاء.
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 Goa et al., 2020; Rialti et al., 2019; Liu et al., 2018; 2016; Lal( وقــد أيــد ذلــك بعــض الدراســات الاحقــة مثــال
Bharadwaj, 2016 &( وبالتالــي أكــدت هــذه الدراســات علــى الــدور التمكينــي اإليجابــي فــي دعــم الرشــاقة التنظيميــة. وأوضحــت 
أنــه بفضــل البنيــة التحتيــة الســحابية املرنــة واملتكاملــة يمكــن للمديـــرين والعامليــن إنجــاز املهــام بســرعة واتخــاذ قــرارات أســرع 
 .)Ridwandono & Subriadi, 2019( الطارئــة  للمتغيـــرات  الرشــيقة  االســتجابة  علــى  بــدوره  ينعكــس  ممــا  األداء،  وتقييــم 

 علــى مــا ســبق؛ يمكــن صياغــة الفــرض األول للدراســة كاالتــي:
ً
وتأسيســا

H1: سوف يكون لقدرات البنية التحتية السحابية أثـر إيجابي معنوي علي الرشاقة التنظيمية.

العالقة بين قدرات البنية التحتية السحابية وبـراعة تكنولوجيا املعلومات

في إطار نظرية القدرة الديناميكية، ولتوظيف قدرات البنية التحتية الســحابية وتحســين قيمتها، فإن املنظمات بحاجة 
إلــى ممارســات وبيئــة عمــل ماءمــة، هــذا األمــر يتطلــب منهــا أن تستكشــف التقنيــات واالبتــكارات الجديــدة إضافــة إلــى اســتغال 
هــذه القــدرات للبقــاء واالســتمرارية فــي بيئــة العمــل )Chang et al., 2019(. تشيـــر )Kranz et al., 2016( إلــى أن نجــاح املنظمــة فــي 
 لتغييـــر نمــوذج العمــل سيؤثـــر علــى البـــراعة فــي تكنولوجيــا املعلومــات، 

ً
اعتمــاد البنيــة التحتيــة الســحابية والتــي تعتبـــر محــركا قويــا

كمــا شــدد )Ouyang et al., 2020( أن الحوســبة الســحابية تكنولوجيــا ناشــئة Disruptive تتطلــب بيئــة تكنولوجيــا معلومــات 
بارعــة لدمجهــا بشــكل متناغــم مــع التكنولوجيــات والعمليــات الحاليــة. 

كقــدرات  املعلومــات  لتكنولوجيــا  التحتيــة  البنيــة  مــن  مطــور  كنمــوذج  الســحابية  التحتيــة  البنيــة  قــدرات  وتصنــف 
الســتغال أو الستكشــاف تكنولوجيــا املعلومــات، فبينمــا تـــركز قــدرات االســتغال علــى تعزيـــز كفــاءة الشــركة وإنتاجيتهــا؛ تهــدف 
قــدرات البنيــة التحتيــة لاستكشــاف إلــى تعزيـــز االبتــكار والنمــو، يشيـــر هــذا التصــور إلــى مفهــوم بـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات 
)الســليم، 2020Guinea & Raymond, 2020; (؛ أي قــدرة املنظمــة علــى اســتخدام قــدرات تكنولوجيــا املعلومــات لاســتغال 

 .)Lee et al., 2015( واالستكشــاف لدعــم األداء

تتعامــل قــدرات اســتغال تكنولوجيــا املعلومــات مــع االبتــكار أو التحســينات اإلضافيــة مثــال تعديــل الخدمــات الحاليــة 
لتلبية احتياجات العماء واألسواق، بينما تهدف قدرات االستكشاف إلى االبتكار الجذري مثال خدمات جديدة. وبالتالي؛ فإن 
قــدرات املرونــة والتكامــل تدعــم البـــراعة فــي تكنولوجيــا املعلومــات مــن خــال دعــم االســتفادة مــن هــذه القــدرات وتطويـــر التعــاون 
مــع الشــركاء الستكشــاف واســتغال الفــرص املتاحــة فــي األســواق، عــاوة علــى استكشــاف وتطويـــر مــوارد جديــدة لتكنولوجيــا 
املعلومــات )Faridian & Neubaum, 2021(. ففــي ضــوء قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية أصبــح مــن الســهولة بمــكان دمــج 
البيانــات والتطبيقــات وإتاحــة املنصــات كخدمــة والبنيــة التحتيــة كخدمــة وتطويـــر بـــرمجيات جديــدة لدعــم العمليــات املختلفــة 
للمنظمــة، )liu et al., 2018; Lee et al., 2015( ومــن ثــم تــؤدي إلــى تحســين قــدرة املنظمــة علــى استكشــاف الفــرص الجديــدة 

واســتغال املــوارد والفــرص الحاليــة. وبنــاًء علــى مــا ســبق يمكــن صياغــة الفــرض الثانــي للدراســة كمــا يلــي:

H2: سوف يكون لقدرات البنية التحتية السحابية أثـر إيجابي معنوي على بـراعة تكنولوجيا املعلومات

العالقة بين بـراعة تكنولوجيا املعلومات والرشاقة التنظيمية

مــوارد تكنولوجيــا املعلومــات الجديــدة،  للمنظمــات استكشــاف  أنــه يمكــن  التجريبيــة الحديثــة  الدراســات  أوضحــت 
 Lee et( أكــد   )Zhen et al., 2021; Syed et al., 2020; Lee et al., 2015( البـــراعة  لتحقيــق  الحاليــة  املــوارد  واســتغال 
al., 2015( أن بـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات تعــزز الرشــاقة التنظيميــة مــن خــال دعــم البـــراعة التشــغيلية، وأن استكشــاف 
واســتغال قــدرات تكنولوجيــا املعلومــات وتحقيــق التــوازن بينهمــا مــن األمــور الهامــة لتحســين الرشــاقة للتعامــل مــع البيئــات 
متـــزايدة التعقيــد. كمــا إن املنظمــات بحاجــة إلــى استكشــاف تقنيــات وتطبيقــات الحوســبة الســحابية لتعديــل عملياتهــا وخلــق 
املعلومــات  قــدرات استكشــاف تكنولوجيــا  تـــركز علــى  التــي  املنظمــات  )حــراز، 2020(، تســتطيع  الســوق  فــي  فــرص جديــدة 
فهــم املزايــا التــي يمكــن أن تحققهــا قــدرات الحوســبة الســحابية، ومــن ثــم القــدرة علــى تحديــد واختيــار املــوارد والتطبيقــات 
 عــن جعلهــا تتمتــع بالقــدرة علــى تحليــل والتنبــؤ بالتغيـــرات البيئيــة 

ً
التــي تناســب عمليــات املنظمــة وتطورهــا املســتقبلي فضــا

.)Chen et al., 2014( املحتملــة الناجمــة عــن التطــور فــي تكنولوجيــا املعلومــات
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لــذا؛ فــإن توافــر مســتوي عــال مــن القــدرة علــى استكشــاف تكنولوجيــا املعلومــات يدفــع املنظمــات إلــى تحديــد واختيــار 
تكنولوجيــا  مــوارد  تكويــن  إعــادة  بعــد  للعمــل  جديــدة  طــرق  وابتــكار  بســرعة،  التكنولوجــي  التطــور  تواكــب  التــي  الفــرص 
 .)Ravichandran, 2018( املعلومــات، وتعديــل استـــراتيجياتها فــي الوقــت املناســب للتعامــل مــع التغيـــر فــي احتياجــات العمــاء
كمــا تعــزز قــدرات التنســيق والتكامــل بيــن مــوارد الحوســبة الســحابية ارتفــاع مســتوي اســتغال قــدرات تكنولوجيــا املعلومــات 
لدعــم األداء؛ وعلــى هــذا النحــو؛ يمكــن للمنظمــات إدراك التغيـــرات فــي األســواق ومواجهتهــا بشــكل أفضــل، إضافــة إلــى دعــم 
 .)Zhen et al., 2021; Gregory et al., 2015( التعــاون مــع شــركاء األعمــال وتعزيـــز رضــا العمــاء وتقديــم خدمــات أفضــل
رغــم أن األدبيــات التجريبيــة حــول بـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات نــادرة وانتقائيــة، إال أنهــا أثبتــت التأثيـــر اإليجابــي علــى الرشــاقة 
 على ما ســبق؛ يمكن صياغة الفرض الثالث للدراســة كما يلي:

ً
التنظيمية )Syed et al., 2020; Lee et al., 2015(، وتأسيســا

H3: سوف يكون لبـراعة تكنولوجيا املعلومات أثـر إيجابي معنوي على الرشاقة التنظيمية.

العالقات املتداخلة بين قدرات البنية التحتية السحابية وبـراعة تكنولوجيا املعلومات والرشاقة التنظيمية

أشــارت نتائــج بعــض الدراســات التجريبيــة لوجــود عاقــة إيجابيــة معنويــة بيــن قــدرات تكنولوجيــا املعلومــات وتحقيــق البـــراعة 
)العبيدي، 2020: السليم، Syed et al., 2020; Faridian & Neubaum, 2021( )2020(، على مستوي العاقة بين قدرات البنية 
التحتيــة الســحابية والبـــراعة فــي تكنولوجيــا املعلومــات فرغــم قلــة الدراســات التــي تناولــت هــذه العاقــة بشــكل عــام وندرتهــا عربًيــا، إال 
أن دراسات مثل )Rialti et al., 2018; 2019; Chang et al., 2019; Ouyang et al., 2020; Garrison et al., 2015( أكدت التأثيـر 

اإليجابــي علــى بـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات مــن خــال استكشــاف واســتغال قــدرات تكنولوجيــا املعلومــات. 

تحقــق قــدرات املرونــة والتكامــل إمكانيــة إعــادة تـــرتيب املــوارد والعمليــات الداخليــة الحاليــة ملواجهــة التحــوالت البيئيــة 
 علــى قــدرات استكشــاف تكنولوجيــا املعلومــات لاســتجابة بشــكل أســرع 

ً
واســتغال الفــرص املتاحــة، وبالتالــي تؤثـــر إيجابيــا

الحتياجــات العمــاء. ومــن ناحيــة أخــري، أكــدت دراســات عديــدة الســابقة أن البـــراعة فــي استكشــاف واســتغال مــوارد وقــدرات 
تكنولوجيــا املعلومــات تـــرتبط بتحســين قــدرة املنظمــة علــى االســتجابة بفاعليــة لتغيـــرات األســواق وهــي مــن محــددات الرشــاقة 
التحتيــة  البنيــة  قــدرات  إن  القــول  يمكــن  وبالتالــي   .)Zhen et al., 2021; Rialti et al., 2019; 2018; Lee et al., 2015(
الســحابية تســاعد على تحســين قدرة املنظمة على اســتغال واســتخدام تطبيقات الحوســبة لتلبية متطلبات العماء وشــركاء 
العمــل بشــكل ســريع، مــن خــال الســماح بتوســيع نطــاق مــوارد تكنولوجيــا املعلومــات إلــى أســفل )تخفيــض( أو إلــى أعلــى )زيــادة( 
بمــا يجعــل املنظمــة قــادرة علــى خفــض التكاليــف وتوســيع نطــاق خدماتهــا وبنيتهــا التحتيــة بمــا يحســن مــن رشــاقتها التنظيميــة 

 علــى ذلــك يمكــن صياغــة الفــرض الرابــع للدراســة كاآلتــي:
ً
)العوامــرة، Wang et al., 2016 2019;(. وتأسيســا

H4: تتوسط بـراعة تكنولوجيا املعلومات العالقة بين قدرات البنية التحتية السحابية والرشاقة التنظيمية.

ومن ثم يمكن صياغة نموذج مقتـرح للدراسة اعتماًدا على األدلة التجريبية للدراسات السابقة. كما يوضحه شكل )1(

 

  

H3 H2 

 
 

 
 
 
 ة التشغيل ــرشاق •

 ة الشراكة ــرشاق •
 ة العمالء ــرشاق •

 

 
 

 مرونة البنية التحتية السحابية  •
 تكامل البنية التحتية السحابية  •

 

 قدرات البنية التحتية السحابية 
Cloud Infrastructure 

Capabilities 

 

 

 

 استكشاف تكنولوجيا المعلومات  •
 تكنولوجيا المعلومات استغالل  •

 

 براعة تكنولوجيا المعلومات  
IT Ambidexterity 

 

 الرشاقة التنظيمية 
Organizational 

Agility 
 

H1 

H4 

شكل رقم )1( النموذج املقتـرح للعالقات بين املتغيـرات 
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منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة املنهج االستنباطي في اختبار النموذج املقتـرح واإلجابة على تساؤالتها البحثية، والذي تم من خاله 
تطويـــر فــروض الدراســة لتفسيـــر العاقــات املشتـــركة بيــن املتغيـــرات املســتقلة والوســيطة والتابعــة فــي ضــوء اســتنتاجات 
نظريــة ماءمــة. ومــن ثــم العمــل علــى اختبــار هــذه الفرضيــات والوصــول إلــى النتائــج )العا�ســي، 2017(. والختبــار وتقييــم نمــوذج 
الفــروض املقتـــرح؛ اعتمــد علــى منهجيــة نمذجــة املعادلــة البنائيــة القائمــة علــى املربعــات الصغــرى الجزئيــة PLS-SEM إلجــراء 
جميــع التحليــات الازمــة باســتخدام بـــرنامج SmartPLS 3.2.9 وتعتبـــر هــذه املنهجيــة مناســبة لهــذه الدراســة لعــدة اعتبــارات 
أهمها أنها تسمح بالتقديـر املتـزامن للعاقات املتعددة بين واحد أو أكثـر من املتغيـرات املستقلة وواحد أو أكثـر من املتغيـرات 
التابعــة أي دراســة النمــاذج املعقــدة، وهــي أحــد أســاليب النمذجــة املســتندة إلــى التبايــن Variance-based والتــي توفــر مرونــة فــي 
يتميـــز 

ًً
افتـــراضات التوزيــع الطبيعــي للمتغيـــرات واســتخدام املتغيـــرات التكوينيــة Formative واالنعكاســية Reflective، أيضا

هــذا األســلوب بالقــدرة علــى تحليــل النمــاذج املعقــدة باســتخدام عينــات صغيـــرة الحجــم – كمــا هــو فــي هــذه الدراســة- عــاوة علــى 
أنــه يوفــر تقديـــرات أكثـــر صابــة للمقاييــس التكوينيــة، ويعمــل علــى تحليــل التأثيـــرات املباشــرة وغيـــر املباشــرة مــع تقليــل الخطــأ 
 مــن اختبارهــا وفــي هــذه 

ً
اإلجمالــي املرتبــط بالقيــاس، وأخيـــًرا يكــون PLS مائــم بشــكل أكبـــر فــي حالــة بنــاء واستكشــاف نظريــة بــدال

.)Mikalef & Pateli, 2017( Covariance-based الحالــة يكــون بديــل أفضــل لتحليــل املعادلــة البنائيــة القائــم علــى التغايـــر

مجتمع وعينة الدراسة

يتضمــن مجتمــع الدراســة جميــع شــركات تعهيــد خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات بالقريــة الذكيــة بالقاهــرة وعددهــا )15( 
شــركة، تســتخدم تطبيقــات الحوســبة الســحابية فــي أعمالهــا وتوفــر عديــد مــن خدمــات تعهيــد تكنولوجيــا املعلومــات املســتندة 

علــى  االعتمــاد  تــم  الســحابية،  للحوســبة 
عــدد  لصغــر  الشــامل  الحصــر  أســلوب 
الشــركات وإمكان الوصول لها حيث تتمركز 
بالقريــة الذكيــة. ونظــًرا لصغــر حجــم مجتمــع 
ولتحديــد  بالدراســة،  الخــاص  الشــركات 
التــي  املســتهدفة  الدراســة  عينــة  وحــدات 
تتضمن املديـــرين التنفيذيين بهذه الشــركات 
البالــغ عددهــم )179( مديـــر CEO، فقــد تــم 
االعتمــاد علــى أســلوب الحصــر الشــامل مــن 
تســليم  تــم  اســتبيان،  قائمــة   179 خــال 
بالقريــة  الشــركات  هــذه  مقــار  فــي  بعضهــا 
املديـــرين  بعــض  طلــب  ضــوء  وفــي  الذكيــة، 
إلكتـــرونية  نســخ  تتوفــر  أن  التنفيذييــن 
باالســتعانة  تصميمــه  تــم  االســتبيان،  مــن 
 Google Docs بخدمــة مســتندات جوجــل 
العينــة  لوحــدات  االســتبيان  رابــط  وارســال 
عــدد  بلــغ  إلكتـــروني،  بـــريد  عبـــر  املســتهدفة 
وإلكتـــرونًيا  يدوًيــا  املستـــردة  االســتمارات 
)147( اســتمارة، تــم اســتبعاد )4( منهــا لعــدم 
اكتمــال البيانــات، ليصبــح عــدد االســتمارات 
الصالحــة للتحليــل )143( بنســبة )%79.8(.

فئــات  تكــرارات  مراجعــة  كشــفت 
األكبـــر  النســبة  أن  عــن  الوصفيــة  البيانــات 
مــن  كانــت   )%81( التنفيذييــن  املديـــرين  مــن 

جدول رقم )1( 
اإلحصاءات الوصفية ملجتمع وعينة الدراسة

إجمالي الشركة
العاملين

املديـرين 
النسبة التكرارالفئاتاملتغيـراتالتنفيذيين

%
TE Data 16348تي أي داتا

النوع
11681.1ذكر

Xceed 269910أكسيد
ــــز  ــــراكـ ــــات مـ ــــدمــ ــخــ ــ رايـــــــــــة لــ

2718.9انثي144311االتصاالت

شـــــــــركـــــــــة الـــــــحـــــــاســـــــبـــــــات 
ACT "43514املتقدمة "أكت

العمر

أقل من 
303323.1 سنه

من -30 40615راية القابضة
453826.6 سنه

Nokia 156015نوكيا

Ericson أكبـر من 85013اريكسون
457250.3 سنة

HP 97013اتش بي

املستوي 
التعليمي

فوق 
1510.5متوسط

ZTE 53011زي تي أي
Oracle 6847.6جامعي68515أوراكل

Valeo دراسات 66514فاليو
6042.0عليا

فــــــــودافــــــــون لـــلـــخـــدمـــات 
Vodafone 22008الدولية

سنوات الخبـرة

أقل من 
103625.2 سنه

Orange أكبـر من 75012أورانج
1010774.8 سنه

Etisalat نموذج الحوسبة 13008اتصاالت مصر
السحابية 
املستخدم

SaaS7451.7
59712IaaS3625.2الكاتيل لوسنت مصر

16724179PaaS4833.6اإلجمالي
املصدر: بيانات شركة إدارة القري الذكية 2020، ومخرجات التحليل اإلحصائي
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الذكــور، وأن غالبيتهــم فئــة عمريــة أكبـــر مــن 45 ســنة )50%( كمــا إن )47%( منهــم معهــم مؤهــل جامعــي، و)42%( دراســات عليــا، 
إضافــة إلــى أن غالبيتهــم )75%( تقريًبــا كانــت خبـــراتهم الوظيفيــة تتجــاوز 10 ســنوات. تســتخدم غالبيــة الشــركات )52%( تطبيقــات 
الحوســبة الســحابية مــن نــوع البـــرمجيات كخدمــة SaaS و34% منهــا تســتخدم املنصــات كخدمــة PaaS و25% تســتخدم البنيــة 

.IaaS كخدمــة  التحتيــة 

متغيـرات الدراسة واملقاييس املستخدمة

تــم االعتمــاد فــي تطويـــر قائمــة االســتبيان الخاصــة بالدراســة علــى املقاييــس املســتخدمة فــي األدبيــات ذات الصلــة، مــع 
تنقيحهــا لتائــم محتــوي الدراســة وطبيعــة املســتق�سي منهــم، لــذا؛ اعتمــدت الدراســة علــى ثاثــة أنــواع رئيســة مــن املتغيـــرات هــي: 

 - Liu et( وقــد تــم قياســه فــي االعتمــاد علــى املقيــاس الــذي طــوره :)املتغيـــر املســتقل )قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية
al., 2018;2016( والــذي يتضمــن بعديــن أساســيين همــا مرونــة البنيــة التحتيــة الســحابية )6 عبــارات(، وتكامــل البنيــة 

التحتيــة الســحابية )6 عبــارة(.

 - )Zhen et al., 2021( تــم قياســه مــن خــال املقيــاس الــذي طــوره املتغيـــر الوســيط )بـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات( 
والــذي يتضمــن )8 عبــارة( تقــع تحــت بعديــن أساســيين همــا استكشــاف تكنولوجيــا املعلومــات )4 عبــارة( واســتغال 

عبــارة(.  4( املعلومــات  تكنولوجيــا 

 - )Felipe et al., 2016; Lu & Ramamurthy, 2011( تم قياسه اعتماًدا على مقاييس :)املتغيـر التابع )الرشاقة التنظيمية
والذي يتضمن ثاثة أبعاد رئيســة هي: رشــاقة التشــغيل )4 عبارة(، ورشــاقة الشــراكة )6 عبارة(، ورشــاقة العماء )5 عبارة(. 
تــم تســجيل اســتجابات مفــردات العينــة فــي ضــوء مســتوى اتفاقهــم علــى مقيــاس ليكــرت الخما�ســي الــذي يتـــراوح بيـــن )1 = ال 

أوافــق بشــدة( و)5 = أوافــق تماًمــا(.

تحليل البيانات والنتائج
Measurement Model اختبار نموذج القياس

تم إجراء اختبارات صاحية وثبات املقاييس املستخدمة في قياس العاقات بين متغيـرات الدراسة باستخدام منهجية 
املربعــات الصغــرى الجزئيــة PLS-SEM اعتمــاًدا علــى بـــرنامج Smart PLS3.2.9، باســتخدام خوارزميــة PLS Algorithm. علــي 
مســتوي قيــاس ثبــات أداة الدراســة، تــم حســاب قيــم الثبــات املركــب )CR(، وقيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ ملتغيـــرات الدراســة 
وأبعادهــا الفرعيــة، كمــا يوضحهــا جــدول )2( وقــد تبيــن أن قيــم معامــل الثبــات املركــب تتـــراوح بيــن )0.814- 0.939( وجميعهــا 
 Hair et al.,( 0.7 وهــي تتخطــي حــد القبــول )تتخطــي عتبــة 0.7، كمــا إن قيــم معامــل ألفــا كرونبــاخ تـــراوحت بيــن )0.729- 0.919
2016(. وجديـــر بالذكــر أنــه تــم حســاب هــذه املعامــات بعــد حــذف العبــارات التــي حققــت معامــات تشــبع أقــل مــن 0.7. ولتقييــم 
الصــدق التقاربــى Convergent Validity فقــد أوضحــت قيــم متوســط التبايــن املفســر AVE أنهــا تتـــراوح بيــن )0.579- 0.770( 

والتــي تتخطــي القيمــة العياريــة Hair et al., 2017( 0.5( ممــا يشيـــر إلــى تمتــع املقاييــس املســتخدمة باتســاق داخلــي جيــد.

جدول رقم )2( 
تقييم صدق وثبات املقاييس املستخدمة بالدراسة

عناصر املتغيـرات
القياس

معامالت 
التحميل

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

معامل ألفا 
الثبات املركبRho-Aكرونباخ

CR
متوسط التباين 

AVE املفسر
العبارات 
املحذوفة

مرونة البنية 
التحتية السحابية

CI Flexibility

Flex-20.8764.1460.816

0.9190.9210.9390.7561
Flex-30.8684.0420.934
Flex-40.8864.0830.975
Flex-50.8984.1980.885
Flex-60.8183.9900.884

تكامل البنية 
التحتية السحابية

CI Integrity

Integ-10.7784.2190.806
0.7640.7670.8140.6943 Integ-30.7054.2190.832

Integ-60.8254.3440.899
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عناصر املتغيـرات
القياس

معامالت 
التحميل

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

معامل ألفا 
الثبات املركبRho-Aكرونباخ

CR
متوسط التباين 

AVE املفسر
العبارات 
املحذوفة

استغال 
تكنولوجيا 
املعلومات

IT Exploitation

Exploit-10.8564.3370.886

0.8350.8580.8890.668-
Exploit-20.8604.1900.905
Exploit-30.7074.0850.799
Exploit-40.8364.1910.858

استكشاف 
تكنولوجيا 
املعلومات

IT Exploration

Explor-10.8204.1231.083

0.7290.7290.8470.6481 Explor-30.8244.2180.856

Explor-40.7714.0290.973

رشاقة التشغيل
Oper Agility

Oper-10.8883.9060.925

0.9000.9020.9300.770-
Oper-20.8803.9480.858
Oper-30.8723.8840.864
Oper-40.8693.6650.886

رشاقة العماء
CUS Agility

Cust-10.8914.5310.763

0.8800.8810.9180.7361
Cust-20.7994.5290.645
Cust-30.8694.4280.838
Cust-40.8714.1440.816

رشاقة الشراكة
PAR Agility

Part-10.7863.8881.029

0.8600.8800.8920.579-

Part-20.7013.8770.982
Part-30.7274.2100.828
Part-40.7623.9500.951
Part-50.8094.1780.935
Part-60.7754.3260.918

Smart PLS من اعداد الباحث في ضوء مخرجات بـرنامج

تـراوحت بين )3.665(  إلى جــدول )2( ياحظ تقارب متوسطات املفاهيم املتعلقة بمتغيـرات الدراسة والتي  وبالنظر 
و)4.531(، كما إن قيم االنحراف املعياري تـراوحت بين )0.806- 1.083( بما يشيـر إلى محدودية االختافات بين آراء املديـرين 

. وبالنسبة للصدق التمييـزي Discriminant Validity فقد تم التحقق منه من خال ثاثة وسائل:
ً
نسبيا

أن  مـــــــــــن  الــــــتــــــحــــــقــــــق   :
ً
أوال

التباين  ملتوسط  التـربيعي  الــجــذر 
املـــفـــســـر لــجــمــيــع املـــتـــغـــيـــــــرات أكــبـــــر 
ــبـــاط بــيــنــهــا وبــيــن  مـــن مــعــامــات االرتـ
املـــتـــغـــيـــــــرات األخـــــــــرى وفــــقــــا ملــعــيــار 
وقد   )Fornell & Larker, 1981(
تبين من خال جــدول )3( أن قيم 
التباين  ملتوسط  التـربيعي  الــجــذر 
املــفــســر تــفــوق مــعــامــات االرتـــبـــاط 
مما  التحقق  ثانًيا:  املتغيـرات.  بين 
إذا كانت قيمة معامات التحميل 

 ،)Garson,2016( األخــرى  املتغيـرات  مع  له   )Cross loading( املتقاطعة  التحميل  أكبـر من معامات  لكل عنصر  )التشبع( 
اليه أكبـر من معامات  الــذي ينتمي  البعد  وبمراجعة التحميات املشتـركة يتضح أن قيم معامات التحميل للعنصر على 

االرتباط بينه وبين األبعاد األخرى مما يدل على صدق تمييـزي جيد.

تناولــت بعــض الدراســات أهميــة معيــار نســبة االرتبــاط غيـــر املتجانــس Heterotrait-Monotrait Ratio )HTMT( فــي 
قيــاس الصــدق التمييـــزي فــي النمذجــة الهيكليــة املعتمــدة علــى التبايــن )Henseler et al., 2016( وأنــه مــن أفضــل املؤشــرات 
االرتبــاط  معامــات  متوســط  علــى  بنــاء   )HTMT( نســبة  حســاب  يتــم  حيــث  القيــاس،  لنمــوذج  التمييـــزي  الصــدق  لتقييــم 
ــر )املقيــاس(، فــإذا كانــت  للمؤشــرات فــي املقاييــس املختلفــة للنمــوذج بالنســبة ملتوســط ارتباطــات املؤشــر داخــل نفــس املتغيـ

جدول رقم )3( 
تقييم الصدق التمييـزي لنموذج القياس

CI املتغيـرات
Flexibility

 CI
Integrity

 IT
Exploitation

 IT
Exploration

 Oper
Agility

 CUS
Agility

 PAR
Agility

CI Flexibility)0.870(
CI Integrity0.675)0.833(

IT Exploitation0.5560.483)0.817(
IT Exploration0.4510.4790.244)0.805(
Oper Agility0.6290.5970.4970.444)0.877(
CUS Agility0.7940.7040.6060.4380.654)0.858(
PAR Agility0.6590.5580.6610.3600.6740.711)0.761(

املصدر: مخرجات التحليل اإلحصائي
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 Mikalef(  0.85 مــن  أقــل  القيــم 
تــدل علــى  Pateli, 2017 &( فإنهــا 
وبمراجعــة  جيــد،  تمييـــزي  صــدق 
نســبة  أن  يتضــح   )4( جــدول 
HTMT لجميع املتغيـرات تـراوحت 
وجميعهــا   )0.837  -0.313( بيــن 
 0.85 املعياريــة  النســبة  مــن  أقــل 
ممــا يــدل علــى صــدق تمييـــزي كاف.

التمييـــزي  الصــدق  ويشيـــر 
إلــى تنافــر وتباعــد وعــدم التداخــل 

بيــن املتغيـــرات املكونــة للنمــوذج، أي املــدي الــذي تكــون فيــه العاقــة بيــن متغيـــرات الدراســة تتعــدي )0.85( فــإذا زادت عــن 
تلك النسبة قد تؤدي إلى حدوث مشكلة االزدواج الخطي Multicollinearity. ويشيـــر معامل تضخم التباين VIF إلى تحديد 
درجــة العاقــة الخطيــة املتداخلــة بيــن املؤشــرات فــي نمــوذج القيــاس. ولتحديــد التداخــل بيــن متغيـــرات الدراســة املســتقلة 
والوســيطة والتابعــة والتــي حددهــا )Hair et al., 2017( بأنهــا يجــب أال تـــزيد علــى 3.3 وبمراجعــة قيــم VIF ملتغيـــرات الدراســة، 
فقــد تـــراوحت بيــن )1.281 – 2.832( وهــي أقــل مــن القيمــة املعياريــة، وبالتالــي فــا توجــد مشــكلة االزدواج الخطــي فــي نمــوذج 

القيــاس الــذي يوضحــه الشــكل رقــم )2(.

 

شكل رقم )2( تقييم نموذج القياس ملتغيـرات الدراسة  

تقييم النموذج الهيكلي واختبار فروض الدراسة

بعــد التحقــق مــن صــدق وثبــات نمــوذج القيــاس، ففــي ضــوء نمذجــة املعادلــة البنائيــة القائمــة علــى املربعــات الصغــرى 
تــم تقييــم النمــوذج الهيكلــي للعاقــات بيــن متغيـــرات الدراســة مــن خــال االعتمــاد علــى تحليــل  الجزئيــة كمــا بالشــكل )3( 
Bootstrapping بحجــم عينــة 5000 مفــردة، وفــي ضــوء عــدة مؤشــرات أبـــرزها قيمــة معامــل التحديــد )R2(، والتــي تشيـــر إلــى 
قدرة املتغيـــرات على تفسيـــر التباين في املتغيـــرات التابعة، والصدق التنبؤي للنموذج )Q2(، وحجم األثـــر الخاص بمعامات 
املســار للمتغيـــرات )f2( إضافــة إلــى توضيــح قيمــة معامــل املســار ومعنويــة التقديـــرات مــن خــال قيمــة ت T-value أو النســبة 
الحرجــة. أوضحــت نتائــج النمــوذج الهيكلــي، وجــود تأثيـــر إيجابــي معنــوي لقــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية علــى الرشــاقة 
 تبيــن وجــود تأثيـــر إيجابــي قــوي ذو داللــة 

ً
التنظيميــة )β = 0.536, t= 8.189, p <0.05( بمــا يؤكــد صحــة الفــرض األول، أيضــا

معنويــة لقــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية علــى بـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات )β = 0.676, t=11.833, p < 0.05(، بمــا يدعــم 

جدول رقم )4( 
Heterotrait-Monotrait Ratio )HTMT( نسبة

CI املتغيـرات
Flexibility

 CI
Integrity

 IT
Exploitation

 IT
Exploration

 Oper
Agility

 CUS
Agility

 PAR
Agility

CI Flexibility
CI Integrity0.821

IT Exploitation0.6170.633
IT Exploration0.5430.6690.313
Oper Agility0.6890.7620.5520.545
CUS Agility0.8370.8240.6940.5480.732
PAR Agility0.7460.7200.8170.4770.7770.819

املصدر: إعداد الباحث في ضوء مخرجات التحليل اإلحصائي
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صحــة الفــرض الثانــي للدراســة. وبالنســبة للفــرض الثالــث؛ فقــد تبيــن وجــود أثـــر إيجابــي ذو داللــة معنويــة لبـــراعة تكنولوجيــا 
املعلومات على الرشــاقة التنظيمية )β = 0.412, t= 6.007, p < 0.05(، وبالتالي دعمت النتائج صحة هذا الفرض. بالنســبة 
الســحابية  التحتيــة  البنيــة  قــدرات  بيــن  العاقــة  فــي  املعلومــات  تكنولوجيــا  بـــراعة  وســاطة  اختبــار  تــم  فقــد  الرابــع  للفــرض 
 لطريقــة Bootstrapping التــي طورهــا )Preacher & Hayes, 2008( والتــي تعتبـــر 

ً
والرشــاقة التنظيميــة علــى مرحلتيــن وفقــا

Sobel test أكثـــر ماءمــة ألحجــام العينــات الصغيـــرة مــن اختبــار

)الرشــاقة -  التابــع  واملتغيـــر  الســحابية(  التحتيــة  البنيــة  )قــدرات  املســتقل  املتغيـــر  تأثيـــر  اختبــار  األولــي:  املرحلــة 
التنظيميــة( مــن خــال بـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات، وقــد تبيــن أن التأثيـــر الكلــي تأثيـــر معنــوي حيــث كانــت قيمــة 
املباشــر )0.279(. التأثيـــر غيـــر  مــن 1.96، وكانــت قيمــة  أكبـــر   T-value النســبة الحرجــة )p value < 0.05( وقيمــة 

املرحلة الثانية: حساب الحد األدنى واألعلى لفتـــرات الثقة: Bootstrapped Confidence Interval حيث كانت قيمة - 
معامــل املســار األول )β = 0.676( والتــي توضــح العاقــة بيــن قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية وبـــراعة تكنولوجيــا 
والرشــاقة  املعلومــات  تكنولوجيــا  بـــراعة  بيــن  العاقــة  توضــح  التــي   )β = 0.412( الثانــي  املســار  وقيمــة  املعلومــات، 
التنظيميــة. وقــد كانــت قيمــة )T-value = 8.722 > 1.96(. وتبيــن مــن خــال تحليــل الوســاطة أن الحــد األدنــى لفتـــرة 
الثقة )LL 95%( =0.216 والحد األعلى )UL 95%( = 0.314 وهاتين القيمتين ال تمر بالصفر )فتـرة الثقة ال تتضمن 
الصفــر(، أي يوجــد تأثيـــر غيـــر مباشــر لقــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية علــى الرشــاقة التنظيميــة مــن خــال بـــراعة 

تكنولوجيــا املعلومــات؛ وبالتالــي يمكــن القــول إن بـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات تتوســط العاقــة بينهمــا.

جدول رقم )5( 
نتائج اختبار فروض الدراسة

العالقات - املساراتالفروض
قيمة 

معامل 
املسار

الخطأ 
املعياري

قيمة ت 
T-value

املعنوية
P-value

فتـرات الثقة
القرار الحد األعلى

UL 95%
الحد األدنى

LL 95%
H1CI Capability -> Org Agility0.5360.0658.1890.000قبول
H2CI Capability -> IT Ambidexterity0.6760.05711.8330.000قبول
H3IT Ambidexterity -> Org Agility0.4120.0696.0070.000قبول
H4CI Capability -> IT Ambidexterity-> Org Agility0.2790.0328.7720.0000.3140.216قبول

Smart PLS من اعداد الباحث في ضوء مخرجات 

وبالنسبة لقيمة معامل التحديد )R2( وفقا لـ )Garson,2016( فإن قيمة R2 التي تتـراوح بين -0.33 0.67 تكون كبيـرة، 
ومــا بيــن -0.19 0.33 تكــون متوســطة وأقــل مــن 0.19 تكــون ضعيفــة، وفــي ضــوء نتائــج النمــوذج الهيكلــي فــإن قــدرات البنيــة 
التحتيــة الســحابية تفســر 46% مــن التبايــن فــي بـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات وهــي نســبة كبيـــرة، كمــا إن كل مــن قــدرات البنيــة 
التحتيــة الســحابية وبـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات تفســران 76% مــن التبايــن فــي الرشــاقة التنظيميــة أي أن نســبة معامــل 
التحديــد تحســنت بنســبة 30% بمــا يؤكــد الــدور الوســيط لبـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات فــي تحســين االســتفادة مــن قــدرات 

الحوســبة الســحابية فــي تحقيــق الرشــاقة التنظيميــة.

 لتصنيــف 
ً
أمــا فيمــا يتعلــق بحجــم األثـــر )f2( والــذي يوضــح حجــم تأثيـــر كل متغيـــر مســتقل علــى املتغيـــر التابــع، وفقــا

)Garson,2016( فــإن القيمــة التــي تكــون أكبـــر مــن 0.35 تشيـــر إلــى حجــم أثـــر كبيـــر، وتلــك التــي تتـــراوح بيــن -0.15 0.35 تشيـــر 
إلــى حجــم أثـــر متوســط، بينمــا التــي تتـــراوح بيــن -0.02 0.15 تشيـــر إلــى حجــم أثـــر صغيـــر وأقــل مــن 0.02 تعنــي عــدم وجــود 
تأثيـــر. ووفقــا لنتائــج النمــوذج الهيكلــي؛ تؤثـــر قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية تأثيـــر كبيـــر بنســبة 84% فــي بـــراعة تكنولوجيــا 
املعلومــات، وبنســبة 64% فــي الرشــاقة التنظيميــة، بينمــا تؤثـــر بـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات علــى الرشــاقة التنظيميــة بنســبة 
38%. فيمــا يتعلــق بقيــاس الصــدق التنبــؤي للنمــوذج )Q2( وباســتخدام إجــراءات Blindfolding فــإن قيــم Q2 لــكل مــن بـــراعة 
تكنولوجيــا املعلومــات والرشــاقة التنظيميــة هــي )0.165( و)0.386( علــى التوالــي. وهــي أكبـــر مــن صفــر )Hair et al., 2016( بمــا 

يشيـــر إلــى صــدق تنبــؤي جيــد للنمــوذج.
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شكل رقم )3( النموذج الهيكلي واختبار الفروض  

)Importance Performance Map Analysis - IPMA( تحليل خريطة األهمية – األداء

بهــدف  –األداء  األهميــة  تحليــل  إجــراء  تــم 
أبعــاد  مــن  بعــد  مــن  كل  وأداء  أهميــة  علــى  التعــرف 
متغيـرات الدراسة املستقلة )قدرات املرونة، وقدرات 
واســتغال  )استكشــاف،  والوســيطة  التكامــل( 
تكنولوجيــا املعلومــات( فــي التأثيـــر علــى املتغيـــر التابــع 
فــإن   IPMA خــال  ومــن  التنظيميــة(،  )الرشــاقة 
الهامــة يمكــن اعتبارهــا  أداء ولكــن  املتغيـــرات األقــل 
املســتقبلي،  للتحســين  واملطلوبــة  تأثيـــرWا  األكثـــر 
هــذه التأثيـــرات املعياريــة الكليــة )األهميــة(، ودرجــات 
املتغيـــرات الكامنــة املعياريــة )األداء( يوضحهــا جــدول 

.)6(

فيما يتعلق باملتغيـرات األكثـر أهمية في التأثيـر على الرشاقة التنظيمية؛ فقد تبين أن مرونة البنية التحتية السحابية 
البنيــة  ثــم تكامــل   ،)IT Exploitation( يليــه اســتغال تكنولوجيــا املعلومــات )CI Flexibility( كان األعلــى أهميــة )0.389(، 
 استكشــاف تكنولوجيــا املعلومــات )IT Exploration(، فيمــا يتعلــق بــاألداء ســجل 

ً
التحتيــة الســحابية )CI Integrity(، وأخيـــرا

اســتغال تكنولوجيــا املعلومــات 
أعلــى أداء )78.839( يليــه تكامــل 
الســحابية،  التحتيــة  البنيــة 
تكنولوجيــا  استكشــاف  ثــم 
 مرونــة البنيــة 

ً
املعلومــات، وأخيـــرا

الســحابية. التحتيــة 

مرونة  أن  يتضح  وبالتالي؛ 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــســحــابــيــة هــي 
األكــثـــــر أهــمــيــة وأقــــل أداء والــتــي 
يجب أن تلقي مزيد من االهتمام 
مــــن قـــبـــل املـــديـــــــريـــن الــتــنــفــيــذيــيــن 
ــا تـــــــؤدي  ــ ــهــ ــ ــيـــــث إنــ ــ بـــــالـــــشـــــرـكــــات حـ
أقــــل مـــن بـــاقـــي املــتــغــيـــــرات ولــكــنــهــا 

جدول رقم )6( 
نتائج تحليل األهمية واألداء IPMA للتأثيـر على الرشاقة التنظيمية

التأثيـر الكلياملتغيـر
Total effects

درجات املتغيـر الكامن
LV Scoresالتـرتيب

0.38975.7541مرونة البنية التحتية السحابية
0.19978.6303تكامل البنية التحتية السحابية
0.38478.8392استغال تكنولوجيا املعلومات
0.10275.7714استكشاف تكنولوجيا املعلومات

IPMA من إعداد الباحث في ضوء نتائج

 
شكل رقم )4( خريطة األهمية- األداء للتأثيـر على الرشاقة التنظيمية
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العنصر األكثـر أهمية في تحقيق الرشاقة التنظيمية بهذه الشركات، يليها استغال تكنولوجيا املعلومات أي يجب العمل 
على استغال قدرات مرونة البنية التحتية السحابية لتحسين الرشاقة التنظيمية بشركات تكنولوجيا املعلومات. وبالنسبة 
 + السحابية )0.389  التحتية  البنية  لقدرات  الكلي  التأثيـر  التنظيمية فإن  الرشاقة  الدراسة على  الكلي ملتغيـرات  للتأثيـر 
0.199( = 0.588 يفوق تأثيـر بـراعة تكنولوجيا املعلومات )0.102 + 0.384( = 0.486 على الرشاقة التنظيمية. ويوضح ذلك 

الشكل )4(

مناقشة نتائج الدراسة ودالالتها

استندت الدراسة الحالية إلى استخدام افتـراضات نظريتي املنظور الشرطي القائم على املوارد CRBV ونظرية القدرة 
الديناميكيــة DCT فــي تفسيـــر العاقــات املباشــرة وغيـــر املباشــرة بيــن متغيـــرات الدراســة، فــي محاولــة لإلجابــة علــى تســاؤالتها 
ومعالجــة مشــكلتها البحثيــة: حيــث أكدتــا علــى أن قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية ليســت مجــرد قــدرات تقنيــة، ولكنهــا يجــب 
أن تتكامــل وتدمــج مــع القــدرات والجــدارات الداخليــة والخارجيــة للمنظمــة. وبالتالــي؛ فقــد ســاهمت هــذه الدراســة - إلــى حــد 

مــا - فــي معالجــة الفجــوة البحثيــة مــن خــال توفيـــر الدعــم التجريبــي لإلطــار النظــري للعاقــة بيــن متغيـــرات الدراســة.

أوضحت نتائج الدراسة التأثيـر القوي املباشر لقدرات البنية التحتية السحابية على دعم الرشاقة التنظيمية للشركات، - 
 Tallon et al., 2019; Goa et al., 2020; Liu et al., 2018; 2016; Ravichandran,( وهو ما أكدته دراسات عديدة سابقة
أنــه  Lal & Bharadwaj, 2016; Roberts & Grover,2012; Lu & Ramamurthy, 2011 ;2018( ويمكــن تفسيـــر ذلــك 
بفضل مرونة وتكامل البنية التحتية السحابية يمكن للعاملين واملديـرين إنجاز املهام بسرعة واتخاذ قرارات أسرع وتقييم 
 Mao et( األداء، ممــا ينعكــس بــدوره علــى االســتجابة الرشــيقة للمتغيـــرات الطارئــة. بالرغــم مــن اختــاف النتائــج مــع دراســة
 Retting, 2007;( التــي أكــدت عــدم وجــود عاقــة بيــن البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات والرشــاقة، وكذلــك )al., 2020
 لاســتثمارات الكبيـــرة املطلوبــة 

ً
Gosain et al., 2005( فــي أن تكنولوجيــا املعلومــات قــد تعــوق الرشــاقة التنظيميــة نظــرا

 لسياســة الدفــع مقابــل 
ً
وارتفــاع تكلفتهــا، يفســر ذلــك أن خصائــص الحوســبة الســحابية املتعلقــة بتخفيــض التكلفــة وفقــا

االســتخدام تســاعد علــى خفــض االســتثمارات املطلوبــة فــي تكنولوجيــا املعلومــات )العوامــرة، 2019(.

ألقــت الدراســة الضــوء حــول إمكانيــة توســيع الفهــم الحالــي للعاقــة بيــن قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية وتأثيـــرها - 
مائــم،  بشــكل  الحاليــة  املــوارد  واســتغال  املعلومــات  لتكنولوجيــا  جديــدة  وقــدرات  مــوارد  استكشــاف  علــى  القــوي 
 Fuzes et al., 2020; Chang et al., 2019; Heckmann &( والتــي تنســجم مــع نتائــج الدراســات الســابقة ذات الصلــة
Maedche, 2018; Kranz et al., 2016; Wu et al., 2013( ويفســر ذلــك أن قــدرات البنيــة التحتيــة تدعــم االســتغال 
مــن خــال تعزيـــز كفــاءة وإنتاجيــة الشــركة عبـــر االســتفادة مــن املــوارد والقــدرات التكنولوجيــة الحاليــة، بينمــا تســاعد 

قــدرات البنيــة التحتيــة لاستكشــاف فــي تعزيـــز ابتــكار وتطويـــر منتجــات وخدمــات جديــدة.

الرشــاقة -  قــوي علــى  إيجابــي  تأثيـــر  لــه  املعلومــات  تكنولوجيــا  مــوارد  أن استكشــاف واســتغال  الدراســة  نتائــج  أكــدت 
ملتطلبــات  بســرعة  االســتجابة  علــى  قــادرة  ســتكون  املعلومــات  تكنولوجيــا  فــي  البارعــة  املنظمــة  أن  ذلــك  التنظيميــة، 
العمــاء والتفــوق علــى املنافســين؛ حيــث يمكنهــا تطويـــر منتجــات وخدمــات جديــدة فــي فتـــرة زمنيــة قصيـــرة وإعــادة هيكلــة 
ساســل التوريــد الخاصــة بهــا، فعندمــا تكــون البـــراعة مســتمدة مــن قــدرات الحوســبة الســحابية فإنهــا ستســمح للشــركة 
باستكشاف واستغال مواردها الداخلية وكذلك املوارد والفرص الخارجية. والتي توافقت مع نتائج األدبيات السابقة 

.)Zhen et al., 2021; Burin et al., 2020; Syed et al., 2020; Rialti et al., 2019; Lee et al., 2015( ذات الصلــة

قدمت الدراسة الحالية  –  بشكل لم تتطرق له الدراسات السابقة  – دالئل قوية على توسط قدرات بـراعة تكنولوجيا - 
املعلومــات )االستكشــاف واالســتغال( فــي العاقــة بيــن قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية والرشــاقة التنظيميــة، حيــث 
تفســر هــذه العاقــة 76% مــن التغيـــر فــي الرشــاقة التنظيميــة بنســبة تحســن بلغــت 30% عــن العاقــة املباشــرة بيــن 
 
ً
قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية والرشــاقة التنظيميــة. مــا يؤكــد أن بـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات يمكــن أن تشــكل رابطــا

قوًيــا تســتخدمه املنظمــات لتعظيــم اإلفــادة مــن قــدرات الحوســبة الســحابية وخصائصهــا لدعــم الرشــاقة التنظيميــة 
النظريــة  الدراســات  لدعــم  توفــر فرًصــا  قــد  والتــي   .)Rialti et al., 2019; 2018; Chang et al., 2019( بشــكل كبيـــر

والتجريبيــة الاحقــة فــي ســياق محــددات الرشــاقة التنظيميــة املدعومــة بقــدرات تكنولوجيــا املعلومــات.

توصلــت نتائــج الدراســة مــن خــال تحليــل األهميــة – األداء )IPMA( لدالئــل تشيـــر أن املرونــة هــي أكثـــر أبعــاد قــدرات - 
البنيــة التحتيــة الســحابية تأثيـــًرا علــى الرشــاقة التنظيميــة؛ بينمــا كانــت قــدرات اســتغال تكنولوجيــا املعلومــات أكثـــر 
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 علــى الرشــاقة التنظيميــة بالشــركات. األمــر الــذي يفســر إمكانيــة اعتمــاد املديـــرين بشــكل أكبـــر علــي 
ً
أبعــاد البـــراعة تأثيـــرا

قــدرات املرونــة فــي دعــم اســتغال املــوارد والقــدرات التكنولوجيــة الحاليــة وتوجيههــا نحــو تحقيــق الرشــاقة التنظيميــة 
.)Zhen et al., 2021; Rialti et al., 2019(

التطبيقات النظرية والعملية لنتائج الدراسة

والعمليــة  النظريــة  التطبيقــات  بعــض  اقتـــراح  يمكــن  دالالتهــا  وتفسيـــر  الدراســة  نتائــج  عنــه  أفصحــت  مــا  ضــوء  فــي 
التالــي: النحــو  علــى  )اإلداريــة( 

املساهمات والتطبيقات النظرية لنتائج الدراسة:
استكشــاف -  فــي  املعلومــات  تكنولوجيــا  بـــراعة  بــدور  يتعلــق  فيمــا  الحاليــة  األدبيــات  فــي  الدراســة  نتائــج  تســاهم  ســوف 

فــي مواجهــة التغيـــرات البيئيــة  التــي توفرهــا الحوســبة الســحابية لدعــم رشــاقة املنظمــة  املــوارد والقــدرات  واســتغال 
)Zhen et al., 2021(. كمــا توســع النتائــج األدبيــات فــي بيئــة األعمــال العربيــة مــن خــال اقتـــراح نمــوذج لوســاطة بـــراعة 
تكنولوجيــا املعلومــات، يفيــد فــي فهــم العاقــات املعقــدة بيــن قــدرات الحوســبة الســحابية بالقــدرة الديناميكيــة األوســع 

.)Faridian & Neubaum, 2021( وقــدرة املنظمــة علــى البقــاء واالزدهــار فــي بيئــة شــديدة التنافســية

 فــي إثـــراء األدبيــات الحاليــة حــول قــدرات الحوســبة الســحابية التــي تدعــم الرشــاقة التنظيميــة - 
ً
تســاهم الدراســة أيضــا

للشــركات، حيــث توفــر نتائــج هــذه الدراســة مســاهمات تـــرتكز علــى قــدرات املرونــة والتكامــل للبنيــة التحتيــة الســحابية 
والتــي تســتخدمها شــركات تكنولوجيــا املعلومــات علــى نطــاق واســع فــي أعمالهــا.

تضيــف نتائــج الدراســة ودالئلهــا التجريبيــة إلــى الدراســات اإلداريــة؛ مــن خــال توفيـــر فهــم أوضــح لكيفيــة توليــد القيمــة - 
للشــركات مــن خــال توظيــف قــدرات الحوســبة الســحابية؛ وبالتالــي فهــي توفــر دالئــل علــى أن االســتثمار فــي تكنولوجيــا 
 لهــا. 

ً
املعلومــات يدعــم الرشــاقة التنظيميــة للشــركات، علــى النقيــض مــن نتائــج بعــض الدراســات التــي اعتبـــرته معوقــا

والتــي تؤكــد علــى أن التناقضــات بيــن تكنولوجيــا املعلومــات والرشــاقة ال توجــد فــي بيئــة الحوســبة الســحابية.

التطبيقات اإلدارية العملية لنتائج الدراسة:

بالنظر إلى نتائج الدراسة؛ فإنه يجب على املديـرين بشركات تعهيد تكنولوجيا املعلومات مراعاة االستفادة من قدرات 
مرونــة وتكامــل البنيــة التحتيــة الســحابية فــي دعــم رشــاقتها التنظيميــة؛ مــع ضــرورة إدراك أن إهمــال قــدرات االستكشــاف 
واالســتغال ملــوارد تكنولوجيــا املعلومــات قــد يعــوق االســتفادة الكاملــة منهــا، ممــا يؤكــد أن االرتبــاط بيــن قــدرات الحوســبة 

الســحابية والرشــاقة التنظيميــة يمكــن إدارتــه بشــكل استـــراتيجي.

إن التفاعــل بيــن البنيــة التحتيــة الســحابية وبـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات كقــدرات ديناميكيــة يجــب أن تؤخــذ بعيــن - 
والتغلــب علــى  التنظيميــة  الرشــاقة  لتحقيــق  الســحابية، وكمتطلــب  الحوســبة  تبنــي  عنــد  املديـــرين  قبــل  مــن  االعتبــار 
مشــكات االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة التقليديــة لتكنولوجيــا املعلومــات. ومــن ثــم يجــب علــى املديـــرين املواءمــة بيــن 
االســتثمار فــي تطويـــر البنيــة التحتيــة الســحابية لاســتفادة مــن قدراتهــا كبديــل أفضــل مــن االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة 
التقليديــة، وبيــن االســتغال والتوظيــف األمثــل لهــذه القــدرات فــي عمليــات وأنشــطة الشــركة لاســتجابة بشــكل أســرع 

ملتطلبــات العمــل واحتياجــات األســواق.

تظهــر نتائــج الدراســة أن قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية هــي أكثـــر مــن مجــرد قــدرات تقنيــة بحتــه؛ إنمــا تتطلــب كيفيــة - 
إدارتهــا وتوظيفهــا لتحقيــق مكاســب تنظيميــة مثــل الرشــاقة التنظيميــة، وبالتالــي يجــب علــى اإلدارة العليــا بالشــركات 
وضــع خطــط واضحــة الســتيعاب ودمــج قــدرات الحوســبة الســحابية فــي البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة وتعظيــم اإلفــادة 

منهــا لدعــم عملياتهــا الداخليــة والخارجيــة.

مــن خــال التفاعــل والدمــج بيــن قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية وقــدرات بـــراعة تكنولوجيــا املعلومــات باعتبارهمــا - 
قــدرات ديناميكيــة يمكــن أن تســاعد نتائــج الدراســة شــركات تعهيــد خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات فــي تقييــم نقــاط قوتهــا 

وضعفهــا فــي االســتجابة ملتطلبــات األســواق والعمــاء وتحقيــق مزايــا تنافســية.

يمكن أن تفيد نتائج الدراسة املديـرين في إعادة النظر في توظيف وتنمية قدرات بـراعة تكنولوجيا املعلومات باعتبارها - 
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شــركات قائمــة علــى اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات، باالســتفادة مــن قــدرات مرونــة وتكامــل البنيــة التحتيــة الســحابية 
بمــا يجعلهــا منظمــة بارعــة رشــيقة )Syed et al., 2020( ويحســن مــن قــدرة الشــركة علــى معالجــة التغيـــرات البيئيــة غيـــر 

املتوقعــة، مثــال جائحــة كورونــا مــن خــال إجــراءات مبتكــرة وســريعة تســتغل التغيـــرات كفــرص للنمــو والتطــور.

استكشــاف -  علــى  قدراتهــا  تنميــة  املعلومــات  تكنولوجيــا  خدمــات  تعهيــد  شــركات  علــى  يجــب  الدراســة  لنتائــج  بالنظــر 
املســئولين  العامليــن  تنميــة  علــى  نفســه  الوقــت  فــي  التـركيـــز  مــع  واإلداريــة،  الفنيــة  التكنولوجيــة  القــدرات  واســتغال 
عــن تطويـــرها وتشــغيلها وتحفيـــزهم للمشــاركة فــي أنشــطة التطويـــر واستكشــاف حلــول جديــدة قائمــة علــى الحوســبة 

الســحابية. التحتيــة  البنيــة  لهــذه  لعمائهــا كمســتخدمين  املائــم  الفنــي  الدعــم  توفيـــر  مــع  الســحابية، 

 وضــع األســس التــي تضمــن االســتفادة مــن هــذا الجيــل الجديــد مــن تكنولوجيــا املعلومــات - 
ً
يجــب علــى املديـــرين أيضــا

عــن طريــق إزالــة العوائــق التــي تحــول دون تنفيــذ واالســتفادة مــن قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية، وقــدرات بـــراعة 
مــوارد  واســتغال  املرونــة  بقــدرات  األكبـــر  االهتمــام  توجيــه  مــع  التنظيميــة،  الرشــاقة  دعــم  فــي  املعلومــات  تكنولوجيــا 

فــي تحقيــق الرشــاقة التنظيميــة. تكنولوجيــا املعلومــات حيــث يؤثـــران بشــكل كبيـــر 

محددات الدراسة ومقتـرحات األبحاث املستقبلية

علــى الرغــم مــن املســاهمات النظريــة والتجريبيــة للدراســة، تــم تنفيذهــا بشــركات تعهيــد خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات، 
وبالتالــي قــد ال تكــون النتائــج قابلــة للتعميــم علــى قطاعــات أخــري، ممــا يمهــد الطريــق ملزيــد مــن الدراســات املســتقبلية:

 مــع الدراســات الســابقة؛ فــإن تطويـــر قــدرات البنيــة التحتيــة الســحابية لتحقيــق الرشــاقة يعتبـــر مــن األهــداف - 
ً
تماشــيا

طويلــة األجــل للشــركات، وفــي ظــل اســتناد الدراســة الحاليــة ملنهجيــة البحــوث املقطعيــة األمــر الــذي يحــد مــن قدرتهــا علــى 
توفيـــر عاقــات ســببية قابلــة للتعميــم، لذلــك قــد يكــون مــن املائــم إجــراء بحــوث ممتــدة Longitudinal الختبــار الصــدق 

الخارجــي لنمــوذج الدراســة.

بيــن متغيـــرات الدراســة مثــال القــدرات -  تنــاول تأثيـــر متغيـــرات معدلــة أخــرى للعاقــات  يمكــن للدراســات املســتقبلية 
اإلداريــة، القــدرة االســتيعابية، ونــوع نمــوذج الحوســبة الســحابية املســتخدم، وكذلــك اإلنفــاق علــى الحوســبة الســحابية 

الختبــار فعاليــة التكلفــة. كمــا يمكــن تنــاول متغيـــرات ضابطــة مثــل نــوع الصناعــة وحجــم املنظمــة ونمــط امللكيــة.

ســيكون مــن املثيـــر لاهتمــام االعتمــاد علــى أســاليب أخــرى مثــال األســاليب النوعيــة ودراســة الحــاالت، كمــا يمكــن أن - 
تفتــح هــذه الدراســة املجــال للتطبيــق علــى قطاعــات أخــرى مثــل التعليــم، والصحــة، والســياحة وغيـــرها.

اعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى آراء املديـــرين التنفيذييــن فــي وقــت واحــد ممــا يحــد مــن القــدرة علــى تعميــم النتائــج، ومــن - 
ثــم يمكــن اختبــار النمــوذج املقتـــرح بالدراســة علــى عينــة أكبـــر أو دراســات مقارنــة بقطــاع واحــد أو بقطاعــات مختلفــة.
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 ABSTRACT

The study aimed to identify the impact of cloud infrastructure capabilities )CIC( on organizational agil-
ity )OA( considering IT ambidexterity as a mediating variable in outsourcing companies of IT services in the 
Smart Village in Cairo. For this purpose; The study's model and hypotheses are formulated in the light of 
previous relevant literature. Additionally, a questionnaire survey was used to collect primary data from 143 
executive managers of these companies to test the hypotheses through Partial Least Squares- Structural 
Equation Modeling )PLS-SEM( by Smart PLS 3.2.9 software. 

The study found that CIC )flexibility and integration( had a significant positive effect on both OA )Op-
erating, Customer, Partnering Agility(, and IT ambidexterity )IT Exploration and Exploitation(. Moreover, the 
latter as a mediating variable has had a positive role in influencing the relationship between the CIC and OA 
of the companies under study.

Through Importance Performance Map Analysis )IPMA(, the study also exhibited that both cloud in-
frastructure flexibility and IT exploitation were the most impacted on OA.

Keywords: Cloud Computing; Cloud Infrastructure Capabilities; IT Ambidexterity; Organizational 
Agility.




