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 ممخص البحث
دراسة وتحميل اآلثار المحتممة لمحوسبة السحابية عمى ممارسات اإلدارة اإلستتراتييية يهدف البحث إلى 
بعتض اففاتار افوليتة حتول ايفيتة إلتى  وصوللم . ولذلك، تم إيراء دراسة إستكشافيةلمتكمفة بصورة متكاممة

ميموعتة متن آراء  ت اإلدارة اإلستتراتييية لمتكمفتة، حيتث تتم إست صتاءممارستاتأثير الحوسبة الستحابية عمتى 
المحاستتتتبون اإلدار تتتتون و تتتتم متتتتن أصتتتتحاح المصتتتتالم ذوو اإل تمتتتتام بمو تتتتوع  تتتتذ  الدراستتتتة،  المشتتتتاراين

أن تباتتا الحوستتبة الستتحابية لتتن  والمتتديرون المتتاليون وافكتتاديميون. ورتتد أظهتترت اتتتاإلس الدراستتة اإلستكشتتافية
ن أدو إلتتتا ظهتتتور تكتتتاليأ يديتتتدة، باإل تتتافة إلتتتى أاتتت  يماتتتن ُيحتتتدتث ترييتتتر   ا يو ر  تتتا فتتتا طبيعتتتة التكمفتتتة واه
. وتتمثتل أسموح التكمفة اإليماليتة لمحوستبة الستحابية إلدارة التكتاليأ المرتبطتة بالحوستبة الستحابيةإستخدام 

 فتا مرواتة تييية لمتكمفتةستتخدام الحوستبة الستحابية فتا ممارستات اإلدارة اإلستتراإالمترتبتة عمتى أ م الماافع 
ستخدامتباا  ال ترار وز تادة  إتختاذ ، وسترعةالتطبي ات اليديدة الخاصة باإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة بسترعة واه

الفعاليتتة حيتتث يماتتن الوصتتول إلتتى التطبي تتات اليديتتدة الخاصتتة بتتاإلدارة اإلستتتراتييية لمتكمفتتة فتتا أو ورتتت 
الحوستتتبة  أ تتتم المختتتاطر المترتبتتتة عمتتتى إستتتتخداممتتتن البيااتتتات ز تتتادة مختتتاطر أمتتتن أو ماتتتان. بيامتتتا يمثتتتل و 

. ومتتن ااحيتتة أختتر ، اظتتر ا فن البيااتتات لتتم تعتتد داخميتتة الستتحابية فتتا ممارستتات اإلدارة اإلستتتراتييية لمتكمفتتة
ياتتون مااستتبا لمعديتتد متتن افعمتتال ن تباتتا الحوستتبة الستتحابية فتتا ممارستتات اإلدارة اإلستتتراتييية لمتكمفتتة فتت 

و أ ،طبيعتة الماتيتتات مستتتوو البايتة التحتيتة، أوو أ ،المتالس أبحيتم ر رتترار التباتا حيتث   يترتب  التيار تة 
يمان إستتخدام مستببات التكمفتة الهياميتة عاتد إختيتار المتورد الختاص شدة الماافسة فا السوق. وأخيرا، ف ا  

عالرة مع ، واتذلك يماتن إستتخدام مستببات التكمفتة التافيذيتة عاتد ت يتيم وتصميم ال بخدمة الحوسبة السحابية
المتتتورد عمتتتى  اإلعتمتتتاد إستتتتمرار ةمتتتد   ، وعاتتتد إتختتاذ رتتترارالمتتورد الختتتاص بخدمتتتة الحوستتتبة الستتتحابيةأداء 
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Strategic Cost Management in the Cloud Computing 

Environment- an Exploratory Study  

in the Egyptian Environment 

Abstract 

This research aimed to study and analyze the potential effects of cloud computing on 
the practices of strategic cost management in an integrated manner. Therefore, an 
exploratory study was conducted to reach some initial ideas about how cloud computing 
affects strategic cost management practices, whereas the views of a group of participants 
with interest in the subject of this study were surveyed, which they are management 
accountants, financial managers, and academics. The results of the exploratory study 
showed that the adoption of cloud computing will not make a fundamental change in the 
nature of the cost, even if it leads to the emergence of new costs, and that the total cost 
method of cloud computing can be used to manage the costs associated with cloud 
computing. Flexibility in adopting and using new applications of strategic cost 
management quickly, speed of decision-making and increased efficiency, as the new 
applications of strategic cost management can be accessed anytime and anywhere, and they 
are the most important benefits of using cloud computing in the practices of strategic cost 
management. The increasing data security risks because data are no longer internal is 
regarded as the most important risk of using cloud computing in strategic cost management 
practices. On the other hand, the adoption of cloud computing in strategic cost 
management practices is appropriate for many businesses whereas the decision to adopt is 
not related to the size of the capital, the level of infrastructure, the nature of the products, 
or the intensity of competition in the market. Finally, the structural cost drivers can be 
used when choosing the cloud computing service provider and designing the relationship 
with it, as well as the executive cost drivers can be used when evaluating the performance 
of the cloud computing service provider, and when deciding the extent of dependence on 
the cloud computing service provider in the future. 

Keywords: Cloud Computing; Management Accounting Practices; Strategic Cost 
Management. 
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 مقدمة البحث -1
اليذر تتة فتتا اظتتم تيميتتع وتشتتريل البيااتتات، والتتتا  شتتهدت بيإلتتة افعمتتال المعاصتترة العديتتد متتن التريتترات

يماتتن إرياعهتتا إلتتا التطتتورات المتستتارعة فتتا تكاولوييتتا المعمومتتات بصتتفة عامتتة، واإلاتراتتت بصتتفة خاصتتة. 
ورتتد أدت  تتذ  التطتتورات إلتتى ظهتتور العديتتد متتن افستتاليح الحديثتتة مثتتل سمستتمة الكتتتل، والبيااتتات ال تتخمة، 

العديتتد متتن الشتتراات عبتتر مختمتتأ دول العتتالم فتتا إستتتخدام تمتتك افستتاليح  والحوستتبة الستتحابية. ولتتذلك بتتدأ
دارة سالسل التور د.  باثافة فا العديد من الوظاإلأ مثل إدارة الموارد البشر ة، والتسو ق، واه

وتت تتمن التطتتورات فتتا تكاولوييتتا المعمومتتات العديتتد متتن المزايتتا التاافستتية لموحتتدات فتتا ميتتال افعمتتال، 
فتتا افتتس الورتتت عمتتى العديتتد متتن المشتتاكل والمختتاطر. وفيمتتا يتعمتتق بالمحاستتبة اإلدار تتة، فتت ن ولكاهتتا تاطتتوو 

التطتتتتورات فتتتتا تكاولوييتتتتا المعمومتتتتات تمثتتتتل أحتتتتد المصتتتتادر الرإليستتتتية لترييتتتتر ممارستتتتات المحاستتتتبة اإلدار تتتتة 
(Strauss et al. 2015) .بصفة عامة، وممارسات اإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة بصفة خاصة 

وتمثل الحوسبة السحابية أحد التطورات الهامة فا تكاولوييا المعمومات والتتا حظيتت ب  تمتام ابيرمتؤخر ا 
اظر ا لخدماتها عالية اليودة واإلرتصادية. وتشتير الحوستبة الستحابية إلتى أن المتوارد الحاستووية تكتون متاحتة 

ماتتتن تختتتز ن البتتترامس والمحتتتتو  عاتتتد الطمتتتح فتتتا أو ورتتتت، ومتتتن أو ماتتتان، ووتكمفتتتة ماخف تتتة استتتبيا. إذ ي
والبيااات فا خوادم بعيدة تتدير ا شتراات أختر  أو بواستطة عميتل، ويماتن الوصتول إليهتا عتن طر تق أيهتزة 
الحاسح اآللا، أو الهواتأ عبر اإلاترات من أو ماتان فتا العتالم. ويستتخدم العديتد متن العمتالء التطبي تات 

ومتا  Facebookو Yahooو Hotmailو Gmailو Google Docs، وGoogle Earthالستحابية مثتل 
إلتتى ذلتتك. وبالتتتالا، فتت ن الحوستتبة الستتحابية تمثتتل معاليتتة تستتتاد إلتتى اإلاتراتتت، حيتتث يتتتم مشتتاراة المتتوارد 
والبتترامس والمعمومتتات التتتا يتتتم توفير تتا فيهتتزة الحاستتح اآللتتا وافيهتتزة افختتر  عاتتد الطمتتح عبتتر اإلاتراتتت 

(Khan et al. 2011). 

دوافع افساستتية لامتتو الحوستتبة الستتحابية فتتا الوعتتد بتحستتين الختتدمات فتتا اتتل ماتتان، وتتتوفير وتتمثتتل التت
التكتتاليأ متتتن ختتتالل التتتتخمص متتتن إحتيتتتاج الشتتتراة إلتتتى شتتتراء وصتتتيااة بتتترامس الحوستتتبة وافيهتتتزة والمستتتاحة 

السحابية  (. وُيعر تف المعهد ال وما لممعايير والتكاولوييا الحوسبةChurch et al. 2020المخصصة لذلك )
         بأاهتتتا امتتتوذج ُيما تتتتن متتتن الوصتتتول الشتتتامل والستتتهل وعاتتتد الطمتتتح لميموعتتتة مشتتتتراة متتتن المتتتوارد الحاستتتووية 
ستتخدامها بسترعة فاإل تة  )مثل الشباات، والخوادم، والتخز ن، والتطبي تات، والختدمات(، والتتا يماتن توفير تا واه

 ;Mell and Grance 2011)ن ربتتل م تتدم الخدمتتة دون الحايتتة لتممكهتتا وبأرتتل ميهتتود إدارو أو تفاعتتل متت

Simmon 2018). 
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: (Mell and Grance 2011; Simmon 2018)و ويد اوعان رإليسيان من الحوسبة السحابية،  ما 
الحوسبة الخاصة والحوسبة العامة. ففا ظل الحوسبة الخاصة، يتم توفير الباية التحتية السحابية لإلستخدام 

يتتتم تتتوفير البايتتة التحتيتتة  ورتتد واحتتدة ت تتم عمتتالء متعتتددين فتتا افتتس المؤسستتة.الحصتترو متتن ربتتل مؤسستتة 
السحابية لإلستخدام الحصرو من ربل ميتمع معين من العمالء متن شتراات لتديها إ تمامتات مشتتراة، و تو 
متتتا يطمتتتق عميتتت  ستتتحابة ميتمعيتتتة. أمتتتا فتتتا ظتتتل الحوستتتبة العامتتتة، ف اتتت  يتتتتم تتتتوفير البايتتتة التحتيتتتة الستتتحابية 

لستتتحابة الهيياتتتة والتتتتا فتتتا ظمهتتتا تتكتتتون البايتتتة التحتيتتتة لإلستتتتخدام المفتتتتوح متتتن ربتتتل العامتتتة. وأخيتتترا  اتتتاك ا
 السحابية من إثاين أو أكثر من الباية التحتية السحابية المست مة )خاصة أو ميتمعة أو عامة(.

فا إستخدام تطبي تات م تدم  أولهاوتويد خدمات مختمفة يمان أن ت دمها الحوسبة السحابية، والتا يتمثل 
فتا اشتر التطبي تات التتا  ثاايي ذا ا الخادماتايتة التحتيتة الستحابية، بيامتا يتمثتل الخدمة التا تعمل عمتى الب

أاشأ ا العميل أو حصل عميها داخل الباية التحتية الستحابية ب ستتخدام لرتات وختدمات ولرتات البرميتة التتا 
ت، والمتوارد فتا تتوفير المعاليتة، والتختز ن، والشتباا ثالث ذ ا الخدماتيدعمها م دم الخدمة. وأخيرا، يتمثل 

 arbitraryالحاسووية افساسية افخر ، حيث ياون العميتل رتادر ا عمتى اشتر وتشتريل البرمييتات التحاميتة 
software  .والتا يمان أن تشمل أاظمة التشريل والتطبي ات(Mell and Grance 2011; Simmon 

2018) 

استووية تكتون مراز تة ومشتتراة، ومتن ثتم، وفيما يتعمق بمزايا إستخدام الحوسبة الستحابية، فت ن المتوارد الح
ف اتتت  ُيتورتتتع أن يتتتتم تتتتوفير التكمفتتتة اظتتتر ا إلاخفتتتاض تكتتتاليأ اإلستتتتثمار والتشتتتريل. ي تتتاف إلتتتى ذلتتتك ستتتهولة 
الوصول لممطموح، حيث أا  من خالل إتصال الشباة، يمان الوصول إلى الممفتات والبترامس متن أو يهتاز 

 اذ ررارات أسرع وأكثرمن الااحية التعاواية.فا أو ورت؛ والذو يمان أن يسا م فا إتخ

ورغتتم الفواإلتتد العديتتدة لامتتوذج الحوستتبة الستتحابية لمشتتراات أو لالفتتراد، إ  أاتت    يتتزال ُياظتتر إلتتا تحديتتد 
حيث تثير الحوسبة السحابية  ،(Parast   et al. 2022)مشاالت افمان عمى أاها التحدو السحابا افكبر 

ا متتتن المختتتاوف المحتممتتتة. و تمثتتتل أ تتتم تمتتتك المختتتاوف فتتتا أمتتتن البيااتتتات. فاظتتتر ا فن البيااتتتات لتتتم تعتتتد  عتتتدد 
داخميتتتة، ف تتتد تصتتتبم الشتتتراة أرتتتل تحامتتتا فتتتا تحديتتتد متتتن يمااتتت  الوصتتتول إلتتتى افاظمتتتة والبيااتتتات الرإليستتتية. 

يتتة مثتتل ماتتان تختتز ن البيااتتات. وفتتا ظتتل تمتتك المزايتتا ي تاف إلتتى ذلتتك إحتمتتال ويتتود بعتتض المشتتاكل ال ااوا
ا لمماافع والتكاليأ المترتبة عمتى إستتخدام  والمخاوف يظهر دور المحاسبة اإلدار ة والتا يمان أن ت دم ت ييم 

 الحوسبة السحابية.

رإليستتيان وفيمتا يتعمتتق بتتتأثير الحوستتبة الستتحابية عمتتى ممارستتات اإلدارة اإلستتتراتييية لمتكمفتتة، يويتتد بعتتدان 
(Strauss et al. 2015) فا أا  ييح افخذ فا اإلعتبار التريرات التا تحدث  الُبعد األول: حيث يتمثل
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فا طبيعة التكمفة والتكاليأ اليديدة التتا تظهتر اتييتة إستتخدام الحوستبة الستحابية. ويماتن فتا  تذا الصتدد 
ياة السحابة، بما يساعد عمى توفير معمومات إستخدام التكمفة اإليمالية لمحوسبة السحابية عمى مدار دورة ح

مفيتتدة تستتاعد اإلدارة عمتتى إدارة التكمفتتة، وو تتع الموازاتتات التخطيطيتتة وتح يتتق الررابتتة اإلدار تتة. و يتتؤثر اتتل 
فتا إدارة التكمفتة متن  الُبعد الثاايي ذا بشال مباشر عمى وظيفة المحاسبة اإلدار ة ومسؤولياتها. بياما يتمثل 

لسحابية، حيث يمان إستخدام الحوسبة السحابية فا إعداد الت ار ر المالية واظم المعمومتات خالل الحوسبة ا
اإلدار تتة الخاصتتة بممارستتات اإلدارة اإلستتتراتييية لمتكمفتتة. ورتتد تتريتتر الطر  تتة التتتا يتفاعتتل بهتتا المحاستتبون 

ستراتييية لمتكمفة اتييتة لستهولة اإلدار ون والمديرون مع تمك الت ار ر عاد إتخاذ ال رارات الخاصة باإلدارة اإل
 الوصول إلى المعمومات فا ال ماان 

 مشكمة البحث -2
توفر الحوسبة السحابية العديد من المزايا والخصاإلص اليذابة لمشراات، بمتا فتا ذلتك عتدم  الحايتة إلتى 

ماااية الوصتول البستي  وال ابتل لمتطت اخفاض الاف ات التشريمية، واه و ر بدريتة ابيترة، إافاق إستثمار مبدإلا، واه
تتا عمتتى عتدد ابيتتر متتن المختتاطر افمايتتة  وتخفتيض مختتاطر افعمتتال، وتكتتاليأ الصتيااة. ولكاهتتا تاطتتوو أي  

(. ولذلك تتمثل مشامة البحث فا تحديتد Pallathadka et al. 2022والتا   تستطيع أو شراة تيا مها )
الحوستبة الستحابية، وذلتك متن ختالل محاولتتة  متد  تتأثر ممارستات اإلدارة اإلستتراتييية لمتكمفتة بتطبيتق اظتتام

 اإليابة عمى التساؤ ت التالية:

 ل يؤدو تباا الحوسبة السحابية إلى حدوث ترييرات فا طبيعة التكمفة وظهور تكاليأ يديدة لتم  -1
 تكن مويودة ربل التباا؟

 اتييية لمتكمفة؟ما  ا الماافع المترتبة عمى إستخدام الحوسبة السحابية فا ممارسات اإلدارة اإلستر  -2

 ما  ا المخاوف المرتبطة ب ستخدام الحوسبة السحابية فا ممارسات اإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة؟ -3

 ما  ا العوامل المؤثرة فا ررار تباا الحوسبة السحابية فا ممارسات اإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة؟ -4

يتتة فتا إختيتار وت يتتيم المتورد الختتاص متا  تو دور مستتببات التكمفتة الهياميتة ومستتببات التكمفتة التافيذ -5
 بخدمة الحوسبة السحابية؟
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 ذدف البحث -3
يهتتدف البحتتث إلتتى اإليابتتة عمتتى تستتاؤ ت البحتتث الستتابق عر تتها بمتتا ُيما تتتن متتن دراستتة وتحميتتل اآلثتتار 

الاتتتاإلس المحتممتتة لمحوستتبة الستتحابية عمتتى ممارستتات اإلدارة اإلستتتراتييية لمتكمفتتة بصتتورة متكاممتتة متتن ختتالل 
 المتورعة من الدراسة اإلستكشافية لمبحث.

 ميهجية البحث  -4
سوف يتم اإليابة عمى تساؤ ت البحتث متن ختالل ال يتام بدراستة إستكشتافية لموصتول إلتى بعتض اففاتار 

يعتمتتد البحتتث إذ افوليتتة حتتول ايفيتتة تتتأثير الحوستتبة الستتحابية عمتتى ممارستتات اإلدارة اإلستتتراتييية لمتكمفتتة. 
ا إلتتى البيااتات التتتا ي توم الباحتتث عمتى ا لماهييتتة اإلست صتاإلية، والتتتا ترتكتز عمتتى التحميتل واإلستتتاتاج إستتااد 

بيمعهتتا متتن ختتالل إست صتتاء آراء ميموعتتة متتن المشتتاراين متتن أصتتحاح المصتتالم ذوو اإل تمتتام بمو تتوع 
  ذ  الدراسة، و م المحاسبون اإلدار ون وافكاديميون.

 أذمية البحث -5
 تتذا البحتتث متتن إستتتحواذ مو تتوع الحوستتبة الستتحابية عمتتى إ تمتتام ابيتتر متتن رتب تتل الدراستتات  تابتتع أ ميتتة

ومتع ذلتك، ف تد راتزت الدراستات فتا معظمهتا عمتى المحاستبة الماليتة والت تار ر  المحاسبية فا اآلواة افخيرة.
دراستتتة تتتتأثير  الماليتتتة والمرايعتتتة، ولتتتم تحتتتإل المحاستتتبة اإلدار تتتة بتتتافس ا  تمتتتام. لتتتذلك يراتتتز الباحتتتث عمتتتى

الحوستتبة الستتحابية عمتتى المحاستتبة اإلدار تتة متتن ختتالل الترايتتز عمتتى ممارستتات اإلدارة اإلستتتراتييية لمتكمفتتة. 
أا  يمان أن ُيمثل إ افة لمفار المحاستبا الختاص بالحوستبة الستحابية  وبالتالا، تابع أ مية  ذا البحث من

ويماتن أن  دارة اإلستراتييية لمتكمفة بصفة خاصة.بصفة عامة، وتأثير الحوسبة السحابية عمى ممارسات اإل
تساعد اتاإلس البحث فا الوارع العمما فا توفير فهم ااٍف إلدارة الشراة حول ايفية تأثير الحوسبة السحابية 
عمى ممارسات اإلدارة اإلستراتييية لمتكمفتة، بمتا يستاعد ذلتك إدارة الشتراة عمتى تح يتق افتاءة وفعاليتة اإلدارة 

 ييية لمتكمفة.اإلسترات

 وتحقيقا لهدف ذ ا البحث؛ فقد تم تقسيم المتبقي ميه عمى اليحو التالي: 

 ( تحميل وت ييم الدراسات الساب ة؛ 6)

 الدراسة اإلستكشافية؛ ( 7)

 ( اتاإلس الدراسة اإلستكشافية؛8)

 ( الخالصة والتوصيات.9)
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 تحميل وتقييم الدراسات السابقة  -6
الدراستة إستتعراض وتحميتل وت يتيم الدراستات الستاب ة ذات العالرتة بمو توع البحتث، يتااول  ذا اليزء من 

والتتتتا تتمثتتتل فتتتا مفهتتتوم وطبيعتتتة اإلدارة اإلستتتتراتييية لمتكمفتتتة، ومفهتتتوم وطبيعتتتة الحوستتتبة الستتتحابية، ودوافتتتع 
ستتخداماتها فتا افاظمتة المحاستبيةتبايها ارستات اإلدارة الحوستبة الستحابية عمتى مم. وأخيترا، ايفيتة تتأثير ، واه

. وتح ي تا لهتذ  اف تداف، ستوف اإلستكشتافيةوذلك بهدف المساعدة فا تصميم الدراسة  اإلستراتييية لمتكمفة؛
 يت من  ذا اليزء اليوااح التالية:

 مفهوم وطبيعة اإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة. 6-1

 مفهوم وطبيعة الحوسبة السحابية. 6-2

 ة.دوافع تباا الحوسبة السحابي 6-3

 إستخدامات الحوسبة السحابية فا افاظمة المحاسبية. 6-4

 ايفية تأثير الحوسبة السحابية عمى ممارسات اإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة. 6-5

 مفهوم وطبيعة اإلدارة اإلستراتيجية لمتكمفة 6-1
 المحاستتتبة اإلدار تتتةتمثتتتل التطتتتورات فتتتا تكاولوييتتتا المعمومتتتات أحتتتد المصتتتادر الرإليستتتية لترييتتتر ممارستتتات 

(Strauss et al. 2015) ،فعادما تترير الظروف البيإلية )والتا تشمل العمالء، أو الماتيات، أو افسواق .
أو التكاولوييتتا، أو الماافستتة( التتتا تتعامتتل فتتا ظمهتتا الشتتراة ف اتت  ستتوف تظهتتر مشتتاكل يديتتدة والتتتا تتطمتتح 

افتتس الورتتت ستتتختفا مشتتاكل وأ تتداف ورتترارات اااتتت بال تترورة إستتتراتيييات وأ تتداف ورتترارات يديتتدة. وفتتا 
راإلمة ومالإلمة لمظتروف الستاب ة ربتل الترييتر والتتا أصتبحت اآلن عتي تة ومت ادمتة و  تصتمم لظتروف البيإلتة 
اليديتتدة. لتتذلك،   ييتتح اإلستتتمرار فتتا ت تتديم افتتس المعمومتتات التتتا اااتتت مالإلمتتة لم تترارت المااستتبة لمبيإلتتة 

امتتتا ييتتتح تحديتتتد متطمبتتتات المشتتتاكل المتيتتتددة والمتريتتترة متتتن رتتترارات الستتتاب ة والتتتتا لتتتم يعتتتد ل هتتتا ويتتتود، واه
ومعمومتتتتات، ثتتتتم تطتتتتتو ر اظتتتتام لممحاستتتتتبة اإلدار تتتتة يتصتتتتأ بالمرواتتتتتة الكافيتتتتة لإلستتتتتتيابة لهتتتتذ  المتطمبتتتتتات 

 (.  2017واإلحتيايات المتيددة وتوفير المعمومات المالإلمة لها )حسين 

ن التفاير فا اآلثتار اإلستتراتييية لمتطتورات فتا تكاولوييتا المعمومتات لذلك ييح عمى المحاسبين اإلدار ي
. ومتتن ااحيتتة أختتر ، ف تتد دفعتتت التريتترات (Ratnatunga 2015)متتن حيتتث إدارة التكمفتتة وتحميتتل افعمتتال 

والتطورات السر عة فا بيإلة افعمال الحالية وتزايد حدة الماافسة العديد من الشراات إلى تباتا إستتراتيييات 
اافسية، وذلك حتتى تتتمان متن تح يتق أ تدافها والب تاء واإلستتمرار فتا ظتل  تذ  التريترات. وحتتى يتتم تح يتق ت

فعاليتتة تمتتك اإلستتتراتيييات، ف تتد تزايتتد إ تمتتام الشتتراات بتطبيتتق أدوات وأستتاليح اإلدارة اإلستتتراتييية لمتكمفتتة، 
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ررابتة عمتى افاشتطة، بمتا يستا م فتا تفعيتل وذلك حتى يمااهم توفير المعمومات الالزمتة إلتختاذ ال ترارات، وال
  ذ  اإلستراتيييات، وتماين الشراة من تح يق ميزة تاافسية.

تيتتا ، وميموعتتة متتن افستتاليح وذلتتك امتتا يمتتا  ويماتتن تعر تتأ اإلدارة اإلستتتراتييية لمتكمفتتة بأاهتتا فمستتفة، واه
(Kumar and Shafabi 2011): 

 :ة، وتحسين اإليراد واإلاتايية ور ا العميل.حيث تمثل فمسفة تسعى لتخفيض التكمف كفمسفة 

 :حيث تمثتل التكمفتة إتيا تا إستتباريا  وكإتجااproactive attitude تُدث يميتع تكتاليأ ، حيتث ت حد
 الماتيات والخدمات اتيية ل رارات اإلدارة داخل الشراة، وال رارات المرتبطة بالعمالء والموردين.

 : حيتتتث أاهتتتا عبتتتارة عتتتن ميموعتتتة متتتن افستتتاليح الكميتتتة واإلحصتتتاإلية  وكمجموعاااة مااان األساااالي
الالزمتتة لتتتوفير المعمومتتات والتتتا يماتتن اإلعتمتتاد عميهتتا إلتختتاذ ال تترارات، مثتتل: التحميتتل البيإلتتا، 
والتحميتتل اإلستتتراتييا، وتحميتتل عوامتتل التكتتاليأ، وتحميتتل التكتتاليأ التشتتريمية، وتحميتتل دورة حيتتاة 

 .)(Liping 2012الماتس 

أا  ُيمان تعر أ اإلدارة اإلستراتييية  Anderson and Dekker (2009-part 1)ورد أو حت دراسة 
والتوافتتق بتين متوارد و رتدرات و ياتل تكتاليأ الشتراة ووتين إستتراتيييتها فتتا  لمتكمفتة بأاهتا : تح يتق المواءمتة

د بيات الدراسة أات  عمتا الترغم افيل الطو ل، وخططها التكتياية، ووراميها التافيذية فا افيل ال صير. ور
متتن إستتتمرار المتتدير ن فتتا الستتعا احتتو تح يتتق الكفتتاءة والفعاليتتة داختتل الشتتراة، ف اتت  غالبتتا متتا تتتتوافر أعظتتم 
الفرص والتا ُيمان أن ترتامها الشراة من ختالل رترارات اإلدارة اإلستتراتييية لمتكمفتة والتتا تمتتد عبتر حتدود 

ع العمالء والمتوردين. وُيماتن أن تكتون  تذ  التفتاعالت عبتر حتدود الشتراة الشراة وتؤثر وتتأثر بالعالرات م
مصدر ا لميتزة تاافستية لمشتراة تهتدف إلتا تعز تز إحتماليتة الايتاح، وتتوفير الورتت لتح يتق الاتتاإلس المستتهدفة، 
ستتتتتياب  ستتتتر عة لمعمتتتتالء،  وتحستتتتين افداء بتح يتتتتق إاتاييتتتتة متزايتتتتدة، ويتتتتودة مرتفعتتتتة بتكتتتتاليأ ماخف تتتتة، واه
والتيديتتتد واإلبتكتتتار فتتتا الماتيتتتات والختتتدمات الم دمتتتة إلتتتيهم. ورتتتد أشتتتارت الدراستتتة إلتتتا أاتتت  لتح يتتتق الاتتتتاإلس 
المريتتتو  متتتن  تتتذ  التفتتتاعالت متتتع أطتتتراف خارييتتتة عبتتتر حتتتدود الشتتتراة، ف اتتت  متتتن ال تتترورو أن تتتتتم  تتتذ  

دارة وت يتتتيم سالستتتل التور تتتد. و ترتتتتح عمتتتا ذلتتتك   تتترورة إعتتتادة رستتتم التفتتتاعالت متتتن ختتتالل إاشتتتاء وت اتتتين واه
وتحديتتد حتتدود الشتتراة، وا تتل موارتتع المتتوارد واهعتتادة تخصيصتتها، واهعتتادة الاظتتر فتتا  ادستتة العمميتتات، واهعتتادة 
ت ييم الماتيات والخدمات التا تعر ها الشراة من حيث افايتها وردرتها عمتا الوفتاء ب حتيايتات ومتطمبتات 
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إلستراتييية لمتكمفة فا سالسل التور د يت تمن يتزإلين العمالء. ولذلك رازت الدراسة عما أن تااول اإلدارة ا
 .(1)أساسيين  ما: اإلدارة الهيامية لمتكمفة، واإلدارة التافيذية لمتكمفة

 Structural Cost Management  أوال: اإلدارة الهيكمية لمتكمفة
تستخدم اإلدارة الهياميتة لمتكمفتة أدوات التصتميم التاظيمتا، وتصتميم الماتتس )الخدمتة(، وتصتميم العمميتات 
إلاشتتاء  ياتتل تكمفتتة لسمستتمة ال يمتتة بمتتا يتااستتح و توافتتق متتع إستتتراتييية الشتتراة. و تتا تراتتز عمتتى ال واعتتد 

إلدارة الهياميتتة لمتكمفتتة فتتا ال تترارات الهياميتتة التتتا تحاتتم وتتتاظم العالرتتة بتتين الشتتراة ووتتين المتتورد. و تتمثتتل ا
ختيار المورد، وتصميم العالرات مع المورد، وذلك اما يما: sourcingالمتعم ة بمصادر الموارد   ، واه

 Sourcingمصادر الموارد  -
تتحدد مصادر الحصول عما الموارد ب ترار إدارة الشتراة الختاص ب ستااد بعتض عمميتات وأاشتطة الشتراة 

شك أن إشتراك طرف خاريا فا عمميات وأاشطة الشراة ُيماتن أن يتؤدو إلتا ز تادة إلا طرف خاريا. و 
وتحسين موارد إ تافية متاحتة لمشتراة وعمتا ويت  الخصتوص المتوارد التكاولوييتة. امتا أن إمااايتة إستتخدام 

كتاليأ الموارد التا يوفر ا الطرف الختاريا تعفتا الشتراة متن اإللتتزام ب ستتثمارات ماليتة ابيترة فتا أصتول وت
 ثابتة تؤثر عما روحية ومرواة الشراة فا افيل الطو ل. 

 Supplier Selectionإختيار المورد   -
تعتبتتر عمميتتة إختيتتار المتتورد متتن أ تتم وأخطتتر العمميتتات المطموبتتة إلاشتتاء سمستتمة التور تتد، حيتتث ستتيؤدو 

فتتورات المتورعتتة متتن إاشتتاء الايتتاح أو الفشتتل فتتا عمميتتة اإلختيتتار إلتتا تتتأثير ابيتتر عمتتا المزايتتا والماتتافع والو 
سمسمة التور د. فمن ااحية، سياون ل رار إختيار المورد تأثير ابيرعما افداء فا سمسمة التور د، ومتن ااحيتة 

ستدامة سمسمة التور د أو فشمها واإلسترااء عاها.  أخرو سياون ال رار أحد افسباح الرإليسية لاياح واه

 (:2016الية عاد إختيار المورد المااسح )يوسأ ويمان لمشراة اإلعتماد عمى ال واعد الت

ربل ال يام بعممية إختيتار المتورد المااستح  بتد متن تحديتد المعتايير المااستبة إلختيتار  تذا المتورد.  -1
و يتتح عاتتد تحديتتد معتتايير اإلختيتتار التأكتتد متتن متتد  مالءمتتة رتتدرات ومتتوارد المتتورد إلحتيايتتات 

ن وتخطتي  وررابتة اإلاتتاج لتد  المتورد متع السياستات الشراة، ومد  توافق سياسات إدارة المختزو 

                                                 
متع  سيراز البحث أي ا عمى شترح وتو تيم اف ميتة الكبتر  لكتل متن اإلدارة الهيايمتة لمتكمفتة واإلدارة التافيذيتة لمتكمفتة عاتد إختيتار والتعارتد (1)

 من  ذا البحث. 5-6الحوسبة السحابية فا اليزء مورد الخدمة فا 
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والاظم المطب ة لد  الشراة، ويودة الماتيات والخدمات التا ي دمها المورد، ومتطمبتات التتدف ات 
 الا دية ال رور ة لمتعامل مع المورد. 

لعديتد  رورة تحديد ما إذا اان ستيتم اإلكتفتاء ب رامتة عالرتة متع متورد واحتد ف ت ، أم ستيتم إرامتة ا -2
متتتن العالرتتتات متتتع العديتتتد متتتن المتتتوردين. وإلتختتتاذ  تتتذا ال تتترار ييتتتح إيتتتراء م اراتتتة بتتتين الماتتتافع 
 والتكاليأ والمخاطر المرتبطة بال بديل وف ا  لمظروف الخاصة بالشراة ورت إتخاذ  ذ  ال رارات.

عتتتن  تتترورة ت تتتدير الشتتتراة لمستتتتو  الخطتتتر المتكامتتتل )خطتتتر العالرتتتات وخطتتتر افداء( والمتولتتتد  -3
خصتتاإلص المعتتامالت والتتتا متتن المتورتتع أن تتتتم بتتين الشتتراة والمتتوردين المرشتتحين ربتتل إختيتتار 

 المورد المااسح.

 تصميم العالقات مع المورد -
يتورأ اياح العالرتة بتين الشتراة والمتورد عمتى التصتميم الييتد لتمتك العالرتة. لتذلك يماتن إعتمتاد الشتراة 

 العالرة:عمى ال واعد التالية عاد تصميم  ذ  

عاد تصميم العالرة بين الشراة والمورد المعين يتطمح افمر فى البداية، دراستة العالرتة المتداخمتة  -1
بين الخطتر المتكامتل والمتولتد عتن خصتاإلص المعتامالت بتين الشتراة والمتورد امستتو  تخصتيص 

اإلاتهتتازو افصتتول المستتتثمرة فتتا العالرتتة ومتتا يتترتب  بهتتا متتن إحتمتتا ت لممارستتة المتتورد لمستتموك 
واتتذلك عتتدم التأكتتد البيإلتتا، ومستتتو  ث تتة الماشتتأة فتتى المتتورد. وواتتاء  عمتتى  تتذا الشتتال يتتتم تصتتميم 
ا ليتتتات الررابتتتة اإلدار تتتتة المالإلمتتتة لمررابتتتتة عمتتتى العالرتتتة والستتتتيطرة عمتتتى المختتتتاطر المرتبطتتتة بهتتتتذ  

 العالرة.

( المستتتخدمة Ex-Anteب ة )عاتد تصتميم الع تتود الرستمية ا حتتدو أ تم ا ليتتات الررابتة اإلدار تتة المست -2
ا  تتا التأكتتد متتن أاهتتا تت تتمن تحديتتد  فتتى حوامتتة العالرتتات بتتين الشتتراة والمتتوردين، ف اتت  ياتتون مالإلم 
ا لمتطمبتتات افداء المتورتتع  تتا لح تتوق ومستتإلوليات طرفتتا التعارتتد، وأاهتتا تت تتمن تحديتتد  ا ودري   وا تتح 

ن التعتتارض فتتا المصتتالم بتتين والماافتت ت واليتتزاءات فتتا حالتتة افداء غيتتر المر تتى، بمتتا يحتتد متت
الشراة والموردين، مع  رورة التأكيد عمى ز ادة مستو  تع يد الع ود اممتا تورعتت الشتراة مستتو  
ا لمخطر المتكامل. ومع ذلك، ف ا  يصاحح ز ادة مستو  تع يتد الع تود ز تادة فتى تكمفتة تافيتذ  مرتفع 

تيتتة عتتن تع يتتد الع تتود ووتتين تكمفتتة تمتتك تمتتك الع تتود. ولتتذلك ييتتح الموازاتتة بتتين ماتتافع الررابتتة الاا
 الررابة.

ييح تحديد م اييس ل ياس أداء المتوردين، حيتث أن تمتك الم تاييس تعتبتر ماوا تا أساستي ا فتا  ياتل  -3
الررابة عمى تمك العالرات، وأن غياح تمك الم اييس يعتبر سبب ا أساسي ا لفشل تمك العالرتات، اظتر ا 
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وتحستين افداء. امتا أن م تاييس افداء ياتون لهتا تتأثير إييتابا إلستخدامها فا المالحظة والت ييم 
 عمى عدة أبعاد لمتعاون )مشاراة المعمومات، حل المشاكل، والتكيأ مع الترييرات(.

 رورة تصميم اظم حوافز لتشييع المورد عمى اإللتتزام وال يتام بالتصترفات التتا تتدعم العالرتة متع  -4
تتتتا صتتتتتر حةالشتتتتراة. ويماتتتتن تصتتتتتميم اظتتتتم الحتتتتوافز بأ           شتتتتتاال اثيتتتترة، حيتتتتث يماتتتتتن أن تكتتتتون اظم 

)مثل الماافأة لالداء الييد( أو حوافز  ماية )فمثال ، تستتخدم شتراة تو وتتا عراعتدة المعرفتةع حيتث 
تستمم لممتتورد أن يتبتتادل المعرفتة متتع خبتتراء الشتراة بحيتتث يمااتت  اإلستتفادة متتن الخبتترات المتراكمتتة 

 لديهم(.

تصتتميم العالرتتة بتتين الشتتراة والمتتورد اإلتفتتاق عمتتى التعتتاون فتتا التصتتميم  يماتتن أن تت تتمن عمميتتة -5
 المشترك والكأء لمماتيات والعمميات والخدمات.

 Executional Cost Management  ثاييا: اإلدارة التيفي ية لمتكمفة 
أن اإلدارة التافيذيتة لمتكمفتة تتمثتل فتا  Anderson and Dekker (2009-part 2)أو تحت دراستة 

ال واعتتد التافيذيتتة التتتا تحاتتم وتتتاظم العالرتتة بتتين الشتتراة ووتتين المتتورد وتستتتخدم اأستتاس لت يتتيم  تتذ  العالرتتة. 
و تتتم ت يتتيم العالرتتة بتتين الشتتراة والمتتورد متتن اتتاحيتين: ريتتاس وت يتتيم الكفتتاءة والفعاليتتة فتتا تافيتتذ  تتذ  العالرتتة، 

 ماااية إستمرار ة  ذ  العالرة فا المست بل اما يما:والحام عما مدو إ

 رورة ريتاس أداء المتورد فتا صتورة ماليتة وغيتر ماليتة ووف تا  لمعتايير ال يتاس المحتددة مستب ا  فتا  -1
مرحمتة تصتميم العالرتة متع  تذا المتورد. وفتتا  تذ  الحالتة ُيماتن إستتخدام اتتاإلس ومؤشترات م تتاييس 

امتة لت يتيم متدو الكفتاءة والفعاليتة فتا تافيتذ العالرتة التعاوايتة افداء وويااات التكاليأ امتدخالت  
ستتمرار  تذ  العالرتة  بين الشراة والمورد، واإلستتفادة متن اتتاإلس الت يتيم فتا تحديتد فترص تحستين واه

 فا المست بل. 

 تترورة الحاتتم عمتتى متتد  إستتتمرار ة العالرتتة متتع المتتورد فتتا المستتت بل، وذلتتك متتن ختتالل متتا تتتوفر   -2
اء متتن معمومتتات ماليتتة وغيتتر ماليتتة حتتول أداء  تتذا المتتورد، واتتذلك متتن ختتالل ت يتتيم م تتاييس افد

مستتتتو  الخطتتتر المتكامتتتل المتتترتب  بهتتتذا المتتتورد، باإل تتتافة إلتتتى ت يتتتيم الستتتالمة الماليتتتة والكفتتتاءة 
التشريمية لذلك المورد وبما يتياوز معامالت  مع الشتراة لكتا يتتم افختذ فتى اإلعتبتار ايفيتة أداإلت  

 عمال  بما فا ذلك التعامالت مع الماافسين.لب ية أ 
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 مفهوم وطبيعة الحوسبة السحابية 6-2
مع تطور ت ايات اإلاترات وز ادة الطمح عمى تطبي ات الحاسح اآللا، ظهترت الحوستبة الستحابية ام تدم 
خدمة متعدد والذو يشارك المعمومات والبرامس اليا زة، داخل البيإلة المعتمدة عمى اإلاترات. ورد بدأ إاتشتار 

 Elastic Compute Cloudمتتع إطتتالق أمتتازون لخدمتتة  2006مصتطمم عالحوستتبة الستتحابيةع فتتا عتتام 
(Banker et al. 2020 ثتم بتدأ ظهتور الحوستبة الستحابية لميمهتور فتا أكتتوور ،)اتييتة التعتاون  2007

. ورتد ترتتح عمتى  تذا الظهتور العديتد متن الترييترات واآلثتار الهامتة فتا Googleوشتراة  I.B.Mبين شتراة 
. وتشتيع خصتاإلص (Gai and Li 2012)العديتد متن الميتا ت ذات الصتمة بتاظم وتكاولوييتا المعمومتات 

الدفع لكل إستخدام عاد الطمح الشراات عمى اإلستعااة بمصادر خاريية ليزء من أعمالها لتسر ع ختدماتها 
وم تتاعفة ال يمتتة. ويشتتير اإلتيتتا  افخيتتر لمستتوق احتتو التحتتول إلتتى البيإلتتة الستتحابية، إلتتى إتيتتا  مزد تتر فتتا 

 الساوات ال ميمة الم بمة. 

ا  الحوستتبة الستحابية متن يوااتح وأبعتتاد مختمفتة، ف ات  تويتد تعر فتتات عديتدة م ترحتة لهتتا واظتر ا لمتا تت تم
بأاهتا اتوع متن افاظمتة المتواز تة  Buyya et al. (2009)والتتا تمثتل ويهتات اظتر مختمفتة. ف تد عرفهتا 

والتا يتتم والموزعة والتا تتكون من ميموعة من أيهزة الحاسح اآللا اإلفترا ية والمتصمة عبر اإلاترات، 
توفير تتتا وت تتتديمها دياامياي تتتا اأحتتتد المتتتوارد الحاستتتووية الموحتتتدة باتتتاء  عمتتتى إتفاريتتتات مستتتتو  الخدمتتتة التتتتا تتتتم 

 إاشاؤ ا من خالل التفاوض بين م دم الخدمة والعمالء.

صتدار خمستة عشتر مستودة لتعر تأ الحوستبة الستحابية، ف تد أصتدر  وبعد خمسة عشر عاما من العمتل واه
 The National Institute of Standards and Technologyلممعتايير والتكاولوييتا  المعهتد ال توما

(NIST بالو يتات المتحتدة ا مر ايتة فتا عتام )التعر تتأ الستادس عشتر وافخيتر لمحوستبة الستتحابية،  2011
لى ميم وعة والذو عرفها بأاها اموذج لتماين الوصول لمشباة، من أو ماان وبطر  ة سهمة وعاد الطمح، واه

مشتتتراة متتن المتتوارد الحاستتووية )مثتتل الشتتباات، والختتوادم، والتختتز ن، والتطبي تتات، والختتدمات(، والتتتا يماتتن 
ستتخدامها بسترعة وبأرتتل ميهتود إدارو أو تفاعتل متتن رتب تل م تدم الخدمتة. و تكتتون  تذا الامتوذج متتن  توفير تا واه

ل الخصتاإلص افساستية لمحوستبة خمس خصاإلص أساسية، وأروعة امتاذج اشتر، وثالثتة امتاذج خدمتة. وتتمثت
 :(Mell and Grance 2011; Simmon 2018)السحابية فا اآلتا 

   خدمااة  اتيااة عيااد الطمااOn-demand self-service،  حيتتث يماتتن لمعميتتل تتتوفير ال تتدرات
، مثل ورت الخادم، وتخز ن الشباة، حستح الحايتة وبصتورة تم اإليتة دون Capabilitiesالحاسووية 

 عل بشرو مع م دم الخدمة.الحاية إلى تفا
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  وصول واسع لمشبكةBroad network access،  حيث تتوفر ال درات الحاسووية عبر الشباة
والتا يمان الوصول إليها من ماصات العميل المختمفة )مثل الهواتأ المحمولة، وافيهزة الموحية، 

 وأيهزة الحاسح المحمولة، ومحطات العمل(.

  تجميااع المااواردResource pooling ، حيتتث يتتتم تيميتتع المتتوارد الحاستتووية لخدمتتة العديتتد متتن
فترا تتتية مختمفتتة بصتتورة ديااميايتتة وف تتتا  العمتتالء، متتع تخصتتيص واهعتتتادة تخصتتيص متتوارد ماديتتة واه

 لطمح العميل.

  المرويااة السااريعةRapid elasticity،  طالرهتتا بشتتال حيتتث يماتتن تتتوفير ال تتدرات الحاستتووية واه
مرن، وفا بعض الحا ت بصورة تم اإلية، لتوسيع اطارها بسرعة بما يتااسح مع الطمتح. وغالبتا متا 

 تكون ال درات المتاحة غير محدودة ويمان تخصيصها بأو ردر من الورت.

  الخدمة التي تم قياسهاMeasured service، لستحابة بصتورة تم اإليتة فتا حيتث تتتحام أاظمتة ا
إستخدام الموارد من خالل اإلستفادة متن م تدرة ال يتاس عاتد مستتوو معتين متن التير تد لاتوع الخدمتة 
)مثل التخز ن، والمعالية(. وتوفر مراربة الموارد والتحام فيها والت ر ر عاها الشتفافية لكتل متن متورد 

 الخدمة والعمالء.

( ويمعيتتة المحاستتبين ال تتااوايين المعتمتتدين IMAحاستتبين اإلدار تتين )ويشتتير الت ر تتر المشتتترك ليمعيتتة الم
(ACCA والصادر فا عام )إلتى أن الستحابة تعاتا أشتياء  مختمفتة فشتخاص مختمفتين، فاهتا تتريتر  2013

وتتوستتتع ب ستتتتمرار. وبصتتتورة مبستتتطة، تتعمتتتق الحوستتتبة الستتتحابية ب ستتتتخدام الت ايتتتات المستتتتادة إلتتتى اإلاتراتتتت 
 Chua)وصتول إلتى متوارد تكاولوييتا المعمومتات المويتودة عمتى أيهتزة الكمبيتوتر البعيتدة فعمي تا لتتوفير أو ال

2013). 

 Mell and Grance 2011; Simmon) ، يشيرDeployment Modelsوفيما يتعمق باماذج الاشر 
 إلى ويود أروعة اماذج عما الاحو التالا: (2018

  ساحابة خاصاةPrivate cloud،  والتتا يتتم  فتا ظمهتا تتوفير البايتة التحتيتة الستحابية لإلستتخدام
الحصتترو متتن ربتتل مؤسستتة واحتتدة ت تتم عمتتالء متعتتددين )مثتتل وحتتدات افعمتتال(. ورتتد تكتتون تمتتك 

 السحابة مممواة ومدارة و تم تشريمها بواسطة الشراة أو طرف ثالث أو مز س ماهما.

  ساااحابة مجتمعياااةCommunity cloud، ا ظمهتتتا تتتتوفير البايتتتة التحتيتتتة الستتتحابية والتتتتا يتتتتم فتتت
      لإلستتتتتتخدام الحصتتتتترو متتتتتن ربتتتتتل ميتمتتتتتع معتتتتتين متتتتتن العمتتتتتالء لشتتتتتراات ذات إ تمامتتتتتات مشتتتتتتراة 
)عمتتى ستتبيل المثتتال، الرستتالة، ومتطمبتتات افمتتان، والسياستتات، واهعتبتتارات اإللتتزام(. ورتتد تكتتون تمتتك 
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كثر من الشراات، أو طرف ثالث أو متز س السحابة مممواة ومدارة و تم تشريمها بواسطة واحدة أو أ
 ماهما.

  سااحابة عامااةPublic cloud،  والتتتا يتتتم فتتا ظمهتتا تتتوفير البايتتة التحتيتتة الستتحابية لإلستتتخدام
المفتتتتوح متتتن ربتتتل العامتتتة. ورتتتد تكتتتون تمتتتك الستتتحابة مممواتتتة ومتتتدارة و تتتتم تشتتتريمها بواستتتطة ماظمتتتة 

 مز س من بياهم. أعمال، أو ماظمة أكاديمية، أو ماظمة حاومية، أو 

  سااحابة ذجييااةHybrid cloud،  والتتتا تتكتتون فتتا ظمهتتا البايتتة التحتيتتة الستتحابية متتن إثاتتتين أو
أكثر من الباية التحتية السحابية المست مة )خاصة أو ميتمعيتة أو عامتة( والتتا تظتل ايااتات فر تدة 

unique entities تتتيم إمااايتتة ا تتل ولكاهتتا مرتبطتتة ببع تتها التتبعض بواستتطة تكاولوييتتا معياتتة ت
 البيااات والتطبي ات.

 ;Mell and Grance 2011)وفيمتا يتعمتق بامتاذج الختدمات التتا ت تدمها الحوستبة الستحابية، فيشتير 
Simmon 2018) :إلى ويود ثالث خدمات رإليسية 

  البرمجيات كخدمةSoftware as a Service (SaaS)،  والتا تتمثل فا الم درة التا توفر ا
لمعميل فا إستخدام تطبي ات م دم الخدمة والتا تعمل عمتى البايتة التحتيتة الستحابية. و  يتدير أو 
يتحام العميل فا الباية التحتية السحابية بما فا ذلك الشباة، أو الخوادم، أو أاظمة التشتريل، أو 

رديتتة، متتتع ويتتود بعتتتض اإلستتتثااءات الخاصتتتة ب عتتتداد التختتز ن، أو حتتتتى إمااايتتات التطبي تتتات الف
 تيهيز التطبيق الخاصة بالعميل.

 الميصات كخدمة Platform as a Service (PaaS)،  والتا تتمثل فتا الم تدرة التتا توفر تا
لمعميل فا اشر تطبي ات أاشأ ا العميل أو حصل عميهتا داختل البايتة التحتيتة الستحابية ب ستتخدام 
لرات وخدمات ولرات البرمية والتا يدعمها م دم الخدمة.  و  يتدير أو يتتحام العميتل فتا البايتة 

م، أو أاظمتة التشتريل، أو التختز ن، ولكات  يتتحام التحتية السحابية بما فا ذلك الشتباة، أو الختواد
 فا التطبي ات الماشورة وروما فا إعداد التكو اات لبيإلة إست افة التطبي ات.

  البيياة التحتياة كخدماةInfrastructure as a Service (IaaS)،  والتتا تتمثتل فتا الم تدرة
ت، والمتوارد الحاستووية افساستية التا توفر ا لمعميل من حيث توفير المعالية، والتخز ن، والشتباا

 arbitrary softwareافختر . إذ ياتون العميتل رتادر ا عمتى اشتر وتشتريل البرمييتات التحاميتة 
والتتتا يماتتن أن تشتتمل أاظمتتة التشتتريل والتطبي تتات. و  يتتدير أو يتتتحام العميتتل فتتا البايتتة التحتيتتة 

تتا الستتحابية، ولكاتت  يتتتحام فتتا أاظمتتة التشتتريل، والتختتز ن والتط بي تتات الماشتتورة، ورومتتا ياتتون تحام 
ا فا ماواات محددة مثل يدران الحماية   .firewallsمحدود 
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، والتا Usabilityإطار ا م ترحا ل ابمية الحوسبة السحابية لإلستخدام  Stanton et al. (2015ورد ردم )
يتتق أ تتداف محتتددة تشتتير إلتتى متتد  إمااايتتة إستتتخدام الحوستتبة الستتحابية متتن ربتتل مستتتخدمين محتتددين لتح 

بفعالية وافاءة ور اء فا سياق إستخدام محدد. وحتى تكون الحوسبة السحابية رابمة لإلستخدام، ف ا  ييتح 
 أن يتورع المستخدمون أن تتمتع السحابة بالسمات التالية:

  القادراتCapabilities:  ييتتح أن يتورتتع عمتالء الستتحابة أن تتمتتتع ختدماتهم الستتحابية ب ماااتتات
ت معياتتتة. ولتح يتتتق ذلتتتك ييتتتح أن تكتتتون الستتتحابة مستتتتادة إلتتتى أحتتتدث تكاولوييتتتا، ويماتتتن أو رتتتدرا

الوصتتول إلتتى ختتدماتها متتن ختتالل أو اتتوع متتن افيهتتزة، وأن تكتتون الخدمتتة مستتت مة عتتن افيهتتزة 
 السحابية، باإل افة إلا توفر الوظاإلأ افساسية لمسحابة مثل المرواة وال ابمية لمتوسع.

  الساااااامة الشخصاااااايةPersonal:  ييتتتتتتح أن تستتتتتتمم ختتتتتتدمات الستتتتتتحابة لمعمتتتتتتالء )المؤسستتتتتتات
والمستخدمين الاهتاإليين( بترييتر شتال ومظهتر وايهتة المستتخدم، وتخصتيص وظتاإلأ الخدمتة لكتا 
تااستتتح إحتيايتتتاتهم. وتويتتتد خمستتتتة عااصتتتر رإليستتتية ييتتتح أن يتورعهتتتتا المستتتتخدم  تتتمن الستتتتمة 

دارة الوصول، والتحام. الشخصية والتا تشمل إماااية الوصول، والتخصيص، وممكية  البيااات، واه

  إمكايية االعتماد عميهاReliability:  ييح أن تكون السحابة رادرة عمى أداء وظاإلفهتا المطموبتة
فا ظل ظروف محتددة لفتترة زمايتة محتددة. وتويتد خمستة عااصتر رإليستية يبحتث عاهتا مستتخدمو 

تيتتاوح، والثبتتات، والشتتفافية، وم اومتتة الستتحابة  تتمن إمااايتتة اإلعتمتتاد عميهتتا أ  و تتا التتتوافر، وال
 الخطأ.

  ات قيماااة Valuable:  ييتتتح أن يتورتتتع عمتتتالء الستتتحابة أن ت تتتدم الختتتدمات الستتتحابية ريمتتتة لهتتتم
ولشتتتراتهم. وتشتتتمل الميتتتزات الرإليستتتية التتتثالث التتتتا يماتتتن أن ت تتتيس  تتتذ  ال يمتتتة اتتتال متتتن: تتتتوفير 

الممااتتتتتة متتتتتع أو إعتتتتتداد آختتتتتر لتكاولوييتتتتتا ميتتتتتزات اليديتتتتتدة غيتتتتتر الالتكتتتتتاليأ، ور تتتتتا العمتتتتتالء، و 
 المعمومات.

  األمااااانSecure:  ير تتتتد عمتتتتالء الستتتتحابة أن تكتتتتون ختتتتدماتهم وويااتتتتاتهم آماتتتتة. وتتمثتتتتل الميتتتتزات
( م اومتتتة 1التتتتا يبحثتتتون عاهتتتا فتتتا الختتتدمات الستتتحابية  تتتمن  تتتذ  الفإلتتتة فتتتا: ) الرإليستتتية التتتثالث

هتم، والختدمات الستحابية افختر ، والبترامس الهيمات التا تتم بواسطة المستخدمين غير المصترح ل
تترتض 2ال تتارة، والهيمتتات عمتتى افيهتتزة الستتحابية واإلاتراتتت، و) ( ماتتع تستترح البيااتتات والتتتا ُتع 

البيااتتتتات الخاصتتتتة لممستتتتتخدم الاهتتتتاإلا لمخطتتتتر مثتتتتل المعمومتتتتات الشخصتتتتية، والحستتتتابات الماليتتتتة، 
لمصتتترح لهتتتم بالوصتتتول إلتتتى بيااتتتات ( عتتتدم الستتتماح لممستتتتخدمين غيتتتر ا3والمورتتتع اليررافتتتا، و)
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المستتتتخدم أو تافيتتتذ أو عمميتتتة، متتتع ز تتتادة ث تتتة المستتتتخدم الاهتتتاإلا فتتتا الستتتحابة متتتن ختتتالل ايفيتتتة 
 التعامل مع البيااات وايفية تسهيل مهام المستخدمين وتيروة المستخدم العامة.

 Cong etمت دراستة ومع تعدد الخدمات التا يمان أن ت دمها شراات تكاولوييتا المعمومتات، ف تد توصت
al. (2021)  إلى تف يل المستثمر ن تمو ل الشراات الااشإلة والتا ت دم خدمات الحوسبة السحابية الخاصة

بأمن تكاولوييا المعمومات، والبيااات ال خمة، وتحمتيالت البيااتات. وتشتير  تذ  الاتتاإلس إلتى أن المستتثمر ن 
ختالل ت ايتة معياتة ودورة حيتاة التكاولوييتا، حيتث يتتم  من ال طاع الخاص يميزون بتين الشتراات الااشتإلة متن

تف تتيل التمو تتل فتتا حالتتة الشتتراات الااشتتإلة والتتتا ت تتدم ختتدمات فتتا ميتتا ت تكاولوييتتا المعمومتتات الهامتتة 
 والحديثة وسر عة الامو.

 دوافع تبيي الحوسبة السحابية 6-3
اء إستخدامها. ويعتد متن أ تم  تذ  الماتافع تتمثل دوافع تباا الحوسبة السحابية فا الماافع الماشودة من ور 

أن الموارد الحاسووية تكون مراز ة ومشتراة، ومن ثم ُيتورع توفير التكمفة اظر ا إلاخفاض تكتاليأ اإلستتثمار 
والتشتتريل. ي تتتاف إلتتتى ذلتتك ستتتهولة الوصتتتول، حيتتتث أاتت  متتتن ختتتالل إتصتتتال الشتتباة، يماتتتن الوصتتتول إلتتتى 

ورت؛ و تو متا رتد يستا م فتا إتختاذ رترارات أسترع وأكثتر تعاوايتة. ورتد الممفات والبرامس من أو يهاز فا أو 
إلى ويود عالرة مباشرة بين الحوسبة السحابية   Schniederjans and Hales( 2016توصمت دراسة )

( ويمعيتتتتتة IMAوافداء البيإلتتتتتا واإلرتصتتتتتادو. إذ يشتتتتتير الت ر تتتتتر المشتتتتتترك ليمعيتتتتتة المحاستتتتتبين اإلدار تتتتتين )
إلا أات  متن ختالل الوصتول إلتى تطبي تات  2013( والصادر عام ACCAال ااوايين المعتمدين )المحاسبين 

البتترامس الماديتتة عتتن ُبعتتد، ورتتوة الحوستتبة، وتختتز ن البيااتتات، يماتتن تح يتتق عتتدد متتن المزايتتا و التتتا تت تتمن 
(2013 Chua:) 

o ( 7ساعة يوميا و 24الوصول المستمر .)أيام أسبوعيا 

o إلااماش لتمبية الطمح.ال درة عمى التوسع وا 

o .خفض التكاليأ الرأسمالية 

o .الدفع أو   بأول حسح اإلستهالك 

o .تخفيض الاف ات العامة اإلدار ة 

o .تخفيض تكاليأ الصيااة 

o .تسر ع أورات التافيذ 

o .سهولة مشاراة البيااات والتعاون 
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مااايتتة  ا متتن المختتاوف المحتممتتة، مثتتال ذلتتك، افمتتان، واه وفتتا الم ابتتل، رتتد تثيتتر الحوستتبة الستتحابية عتتدد 
، ورتتوااين حمايتتة regulatory complianceاإلعتمتتاد )الث تتة(، وخصوصتتية البيااتتات، واإلمتثتتال التاظيمتتا 

، اظتر ا فن البيااتات لتم . ويعتبر أمن البيااتات متن أ تم  تذ  المختاوف(Gutierrez et al. 2015)البيااات 
تتتا فتتتا تحديتتتد متتتن يمااتتت  الوصتتتول إلتتتى افاظمتتتة والبيااتتتات  تعتتتد داخميتتتة، حيتتتث رتتتد تصتتتبم الشتتتراة أرتتتل تحام 

 الرإليسية، باإل افة إلى إحتمال ويود بعض المشاكل ال ااواية مثل ماان تخز ن البيااات.

، متن ختالل Low et al. (2011وفيمتا يتعمتق بمحتددات تباتا الحوستبة الستحابية، ف تد توصتمت دراستة )
شراة تاتما إلتى صتااعات اثيفتة التكاولوييتا فتا تتايوان، إلتى أن الميتزة  111إيراء دراسة ميدااية ت مات 

الاستتبية، ودعتتم اإلدارة العميتتا، وحيتتم الشتتراة، وال تتر  التاافستتا، و تتر  الشتتر ك التيتتارو يتتؤثرون بصتتورة 
ا يتعمق بالمخاطر المترتبة عمى تباا الحوسبة السحابية، ف د معاوية عمى ررار تباا الحوسبة السحابية. وفيم

متتن ختتالل إيتتراء دراستتة ميداايتتة إلتتى أن أ تتم مختتاوف  Aleem and Sprott (2013)توصتتمت دراستتة 
الشتتراات فيمتتا يتعمتتق بتطبيتتق الحوستتبة الستتحابية تتمثتتل فتتا افمتتان، واهعتبتتارات الحوامتتة، وعتتدم التتتحام فتتا 

ختراق الخدمات، وسررة البيااات. إتاحة الخدمة، وف دان وتس  رح البيااات، واه

إلتى ويتود أروعتة عوامتل تتؤثر عمتى رترار تباتا الحوستبة  Gutierrez et al. (2015)وتوصتمت دراستة 
الستتحابية بالمممكتتة المتحتتدة. وتتمثتتل  تتذ  العوامتتل فتتا ال تتر  التاافستتا، والتع يتتد، واإلستتتعداد التكاولتتويا، 

إلتتى ذلتتك أن  تتر  الشتر ك التيتتارو يعتبتتر العامتل افكثتتر أ ميتتة بالاستتبة و تر  الشتتر ك التيتتارو. ي تاف 
واإلاشتتتاء  إلتختتتاذ رتتترار تباتتتا الختتتدمات الستتتحابية والتتتذو يعاتتتس مختتتاوف الشتتتراات بشتتتأن المتتتواإلم ال ااوايتتتة،

والتخصتتيص، وروتت  الخدمتتة، بمتتا ُيز تتد متتن تع يتتد عمميتتة إختيتتار البتتاإلع المااستتح.  co-creationالمشتتترك 
ياتتن  اتتاك تتتأثير معاتتوو لحيتتم الشتتراة، والتوافتتق، ودعتتم اإلدارة العميتتا، والميتتزة الاستتبية عمتتى رتترار بيامتتا لتتم 
 التباا.

الميزة الاسبية، والتوافق، والتع يد، واإلستعداد التاظيمتا، Gangwar et al. (2015) ورد حددت دراسة 
لتتتزام اإلدارة العميتتا، والتتتدر ح، والتعمتتيم امتريتترات مهمتتة والتتتا تتت ؤثرعمى تباتتا الحوستتبة الستتحابية. امتتا تتتم واه

التوصتتل إلتتى أن ال تتر  التاافستتا ودعتتم الشتتر ك التيتتارو يتتؤثران بشتتال مباشتتر عمتتى اوايتتا تباتتا الحوستتبة 
شراة تاتما إلى صااعات مختمفة برااتا، توصتمت دراستة  305السحابية. فب ستخدام دراسة ميدااية ت مات 

Senyo et al. (2016)  إلتتتتى أن الميتتتتزة الاستتتتبية، والمختتتتاوف افمايتتتتة، ودعتتتتم اإلدارة العميتتتتا، واإلستتتتتعداد
التكاولتويا، وال تتر  التاافستتا، و تر  الشتتر ك التيتتارو يتؤثرون بصتتورة معاويتتة عمتى رتترار تباتتا الحوستتبة 
فتتا الستتحابية. بيامتتا أظهتترت الاتتتاإلس أن حيتتم، وميتتال الشتتراة، والتتدعم التاظيمتتا   يتتؤثرون بصتتورة معاويتتة 

  ذا الصدد. 
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إلتتى أن م تتدما التكاولوييتتا، وحتتا ت الايتتاح  Maqueira-Marín et al. (2017)وتوصتمت دراستتة 
الستتاب ة تعتبتتران متتن العوامتتل الهامتتة المتتؤثرة عمتتى رتترار تباتتا الحوستتبة الستتحابية، بيامتتا لتتم ياتتن لمؤسستتات 

 .Kumar et alاما توصمت دراسة  البحوث والتطو ر، أو اإلدارات العامة تأثير ممحوظ عمى ررار التباا.
إلى أن الماافع الرإليسية لمحوسبة السحابية لمشراات الصريرة والمتوسطة تتمثل فتا تتوفير التكمفتة،  (2017)

 automaticوستهولة الوصتول إلتى أحتدث ت ايتات المعمومتات واإلتصتا ت، والتحتديثات والترريتات التم اإليتة 
updates and upgradesوستتع، والمرواتتة، وتحستتين ال تتدرة عمتتى التعتتافا متتن الكتتوارث، ، وال ابميتتة لمت

مااايتات الاستتإل اإلحتيتاطا. بيامتتا تتمثتل المختتاوف فتا ف تتدان الستيطرة، وتورتتأ البتاإلع، ومشتتاالت افمتتان،  واه
 ، واإلتصال باإلاترات والسرعة.availability واإلتاحة ور ايا إماااية اإلعتماد )الث ة(

، متتن ختتالل إيتتراء دراستتة ميداايتتة  لعتتدد متتن Asiaei and Rahim (2019)ورتتد توصتتمت دراستتة 
الشراات الصتريرة والمتوستطة بماليز تا، إلتى أن أمتان البيااتات، واإلستتعداد التكاولتويا، ودعتم اإلدارة العميتا، 
وال تتر  التاافستتا، واإلبتكتتار تمثتتل العوامتتل افكثتتر أ ميتتة فتتا التابتتؤ بتباتتا الحوستتبة الستتحابية فتتا الشتتراات 

ليز ة الصريرة والمتوسطة. عالوة عمى ذلك، تشير الاتاإلس إلى أن اية التباا يمان أن تمعتح دور ا وستيط ا الما
 Jianwen andبتين العوامتل الستاب ة، واإلستتتخدام الفعمتا لمحوستبة الستتحابية. ورتد أظهترت اتتاإلس دراستتة 

Wakil (2020)  العامتتل البشتترو )و ت تتمن أن تباتتا الحوستتبة الستتحابية يتتتأثر بأروعتتة متريتترات، أ  و تتا
المعرفة واإلبتكارات الشخصية امؤشرات فرعية(، والعامل التاظيما )و ت من الحيم، وافاية الموارد، ودعم 
اإلدارة العميا امؤشرات فرعية(، والعامل الت اا )و ت من التوافق وافمان امؤشتر ن فترعيين( والعامتل البيإلتا 

 اافسا، والشر ك التيارو، امؤشرات فرعية(.)و ت من البيإلة التاظيمية، وال ر  الت

شتتتراة صتتتياية تباتتتت الحوستتتبة الستتتحابية، توصتتتمت دراستتتة  300ومتتتن ختتتالل تحميتتتل البيااتتتات الخاصتتتة بتتتت 
Khayer et al. (2020)  إلتتى أن ر تتا المستتتخدم الاهتتاإلا، ويتتودة المعمومتتات، ويتتودة الاظتتام، ورتتدرات

تكاولوييتتتا المعمومتتتات اإلدار تتتة والفايتتتة، يمثمتتتون محتتتددات ايتتتاح تطبيتتتق الحوستتتبة الستتتحابية. امتتتا توصتتتمت 
تتا إلتتى ويتتود عالرتتة طرديتتة ومعاويتتة بتتين تطبيتتق الحوستتبة الستتحابية وأداء الشتتراة. وفتتا افتتس  الدراستتة أي  

إلتى أن المؤشترات المهمتة لتباتا الحوستبة الستحابية تتمثتل  Khayer et al. (2021)ق، ف تد توصتل الستيا
فا ال من تورع افداء، وتورع اليهد، وال درة اإلستيعابية، وأمن البيااات والخصوصية، والث ة المدراتة. امتا 

اء الشتراة متن ختالل ز تادة توصمت  ذ  الدراسة إلى أن تباا الحوسبة السحابية يؤثر بشتال إييتابا عمتى أد
 المرواة التاظيمية.

( متتتن ختتتالل إيتتتراء دراستتتة ميداايتتتة عمتتتا شتتتراات 2020وفتتتا البيإلتتتة المصتتتر ة، توصتتتمت دراستتتة حتتتراز )
تكاولوييتا المعمومتتات، إلتى أن رتترار تباتتا الحوستبة الستتحابية يعتمتد عمتتى العوامتتل التكاولوييتة )مختتاوف أمتتن 

إلستتتتعداد التكاولتتتويا(، والعوامتتتل الفرديتتتة )الخبتتترة التكاولوييتتتة لصتتتااع المعمومتتتات، والكفتتتاءة التكاولوييتتتة، وا
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بتكتتتار صتتتااع ال تتترار(، والعوامتتتل التاظيميتتتة )دعتتم اإلدارة العميتتتا، واإلبتتتداع التاظيمتتتا( بيامتتتا   تتتتؤثر  ال تترار، واه
ة. امتتا العوامتتل البيإليتتة )ال تتروا التاافستتية، والث تتة فتتا م تتدما الخدمتتة( عمتتى رتترار تباتتا الحوستتبة الستتحابي

ا إلى أن اية التباا تمعح دور ا وسيط ا بين العوامل الساب ة واإلستخدام الفعمتا لمحوستبة  توصمت الدراسة أي  
 السحابية.

 إستخدامات الحوسبة السحابية في األيظمة المحاسبية 6-4
عتمتتدين ( ويمعيتتة المحاستتبين ال تتااوايين المIMAت تتمن الت ر تتر المشتتترك ليمعيتتة المحاستتبين اإلدار تتين )

(ACCA والصتتادر عتتام )الحوستتبة الستتحابية ا حتتدو الت ايتتات الحديثتتة والتتتا ستتوف ياتتون لهتتا تتتأثير  2013
ابيتتر عمتتى مهاتتة المحاستتبة فتتا اافتتة أاحتتاء العتتالم. ويشتتير الت ر تتر إلتتى أاتت  ييتتح عمتتى المحاستتبين أن ياتتون 

لااشتتتإلة والمت اروتتتة، والترييتتترات لتتتديهم التتتوعا والمعرفتتتة بميموعتتتة واستتتعة متتتن الت ايتتتات واإلتيا تتتات الررميتتتة ا
 اليذر ة الااتية عاها، مع  رورة افخذ فا اإلعتبار التحديات والفرص التا تخم ها  ذ  الت ايات.

وفتتا ظتتل البرمييتتات الت ميديتتة، يتتتم تثبيتتت بتترامس المحاستتبة محمي تتا عمتتى أيهتتزة الشتتراة. وإلستتتخدام  تتذ  
لتراخيص، باإل افة إلا عمميات الصتيااة والتتا ييتح توفير تا التطبي ات ف ا  عادة  ما ييح شراء البرامس وا

إما من رتب ل موظفيها أو من ربل م دم الخدمة م ابل رستوم إ تافية. أمتا بالاستبة لتطبيتق المحاستبة الستحابية 
Cloud accounting اتتتتن الوصتتتول إليتتت  متتتن أو ماتتتان متصتتتل باإلاتراتتتت، دون ، فهتتتو براتتتامس محاستتتبة ُيمد

دارتت  عمتى الختوادم الخاصتة، متع تختز ن يميتع البيااتات بأمتان عمتى الختوادم الستحابية،  الحاية إلى تثبيتت  واه
 تتتادة افتتتاءة وو ستتتتخدام يميتتتع مزايتتتا التكاولوييتتتا الستتتحابية. ويعتتتد براتتتامس المحاستتتبة الستتتحابية حتتتال  ح ي ي تتتا لز 

الشراة وردرتها التاافسية، حيتث يماتن تافيتذ يميتع المهتام المتعم تة بالمحاستبة والفتواتير والمبيعتات والتخطتي  
 .SaaS (Mitran 2020)عبر البرمييات اخدمة 

تتا مختمفتتة متتن الختتدمات الستتحابية والمعتمتتدة عمتتى الستتحابة. ف تتد اااتتت  ويستتتخدم المحاستتبون بالفعتتل أاواع 
دفاتر والمحاسبة من بين التطبي ات البرميية افولتى المتاحتة اختدمات عبتر اإلاتراتت. و ويتد أاظمة مسك ال

متتن إعتتداد الميزاايتتة إلتتى اشتتوف  -اآلن ميموعتتة متزايتتدة متتن برمييتتات افعمتتال وأدوات تحستتين اإلاتاييتتة 
. (IMA and ACCA 2013)المرتبتات. ومتع ذلتك، يف تل الكثيترون عمميتات الاشتر الستحابية الخاصتة 

إلتى أن المحاستبة المستتادة عمتى الحوستبة الستحابية يماتن  Moudud-Ul-Huq et al.. (2020ويشتير )
 أن تح ق ماافع عديدة والتا تتمثل فا اآلتا:

  إاخفاض التكاليأ اتيية عدم ويود متطمبتات إلستتخدام رأس المتال المباشتر لمعتدات تكاولوييتا
 تتافة إلتتى عتتدم ويتتود حايتتة لمتتوظفا تكاولوييتتا المعمومتات الداخميتتة أو تتتراخيص البرميتتة، باإل
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المعمومات لت ديم التطبي ات أو تحديثها أو اإلعتااء بالخوادم. وفتا ظتل التدفع حستح اإلستتخدام 
 يمان لمشراة تحو ل التكاليأ الثابتة إلى تكاليأ متريرة.

 اء الوصتتول غيتتر المحتتدود يررافي تتا متتن ختتالل اظتتام بعيتتد، حيتتث يماتتن لمعمتتالء فتتا يميتتع أاحتت
وتحتتديثها متتن أو  money related dataالعتتالم الوصتتول إلتتى البيااتتات المتعم تتة بتتافموال 

 ماط ة وفا أو ورت.

  ستتتتخدام اإلبتكتتتار المتاتتتوع إلتتتى ز تتتادة ستتترعة التافيتتتذ، حيتتتث يتتتؤدو اإلرتبتتتاا الستتتر ع باإلاتراتتتت واه
 تسهيل ا ل المعمومات بسرعة واإلتصال المستمر.

  لممعمومتتات، ومرواتتة اإلستتتخدام باتتاء  عمتتى اإلحتيايتتات ووتتدون تكتتاليأ التختتز ن غيتتر المحتتدود
 إ افية.

  عدم ويود رسوم تحديث، حيث يستخدم العميل ب ستمرار أحتدث تعتديل لمماتتس وياتون رر ب تا متن
 أحدث الميزات.

  التكيتتتتأ متتتتع المستتتتتخدمUser-accommodating وبالتتتتتالا يعتتتتل لرتتتتة المحاستتتتبة وا تتتتحة ،
 تتذا فتتا ريتتام المحاستتبين ب صتتدار ت تتار ر موازاتتة مستتتمرة متتع تمايتتاهم متتن ومباشتترة. امتتا يتستتبح 

 الترايز عمى فحص المعمومات.

 .توفير الورت، حيث ت دم المحاسبة السحابية أاواع ا يديدة ومتاوعة من ممارسات العمل 

 تكتتتون مفيتتتدة لمشتتتراات الصتتتتريرة، حيتتتث تكتتتون المشتتتار ع المستتتتت مة  تتتا أكبتتتر المستتتتفيدين متتتتن 
السحابية عبر اإلاترات. إذ يمان بدون إستتثمار رأس متال ابيتر فتا أيهتزة تكاولوييتا  المحاسبة

المعمومتتات الداخميتتة، الحصتتول عمتتى تطبي تتات البرميتتة، ومستتاحة إ تتافية عمتتى أستتاس أرستتاا 
 ميدولة ب اتظام، مع عدم الحاي  حتى إلى إختيار الكثير من الموظفين المو ووين.

 تد والستررة ومتن  ز ادة أمن البيااات، حيث يتم تأمين معمومات العمالء متن الوصتول غيتر الُمعتم 
 ال رصاة عمى أيهزة الحاسح اآللا. 

  سرعة إتخاذ ال ترار وز تادة اإلاتاييتة، حيتث يماتن الوصتول إلتى المحاستبة الستحابية طتوال اليتوم
 وال يوم. اما ُتما تن العمالء من الحفاظ عمى أعمالهم من أو ماان.

( إلتى ويتود أروعتة 2018راسة ميدااية فا البيإلة المصر ة، توصمت دراسة باسيما )ومن خالل إيراء د
عوامتتتل رإليستتتية تتتتؤثر عمتتتى إستتتتخدام المحاستتتبة الستتتحابية،  تتتا: العوامتتتل اإلرتصتتتادية )ومتتتن أ مهتتتا ت متتتيص 

تح يتق  اإلستثمارات الرأسمالية، وا ل التكتاليأ المستتترة إلتى م تدم الخدمتة(، والعوامتل التاظيميتة )ومتن أ مهتا
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ماااية توفير الت تار ر المحاستبية  درة ويودة البيااات المحاسبية، وخفض ورت معالية البيااات المحاسبية، واه
المتواف تتة متتع المعتتايير المحاستتبية(، والعوامتتل التكاولوييتتة )ومتتن أ مهتتا التحتتديث التم تتاإلا لمبتترامس المحاستتبية، 

دا رة المختاطر )ومتن أ مهتا خفتض المختاطر اإلستتثمار ة وتوفير ررابتة أمايتة عاليتة  تد  يمتات الشتباة(، واه
دارة المخاطر افماية(.  من خالل تحو ل اإلستثمارات الرأسمالية إلى مصروفات تشريمية، واه

، متتن ختتالل إيتتراء  (2019، ف تتد توصتتمت دراستتة يتتاح   )وفيمااا يتعمااظ باايظم المعمومااات المحاساابية
ويود عالرتة طرديتة ومعاويتة بتين تباتا الحوستبة الستحابية وستهولة دراسة ميدااية عمى الباوك التيار ة، إلى 

دراك العاممين لمماافع المح  ة لهم من التباا، باإل افة إلا ث ة  إستخدام الاظام المحاسبا عمى اإلاترات، واه
( إلتتى ويتتود عالرتتة 2020العتتاممين فتتا اظتتام المحاستتبة عمتتى اإلاتراتتت. امتتا توصتتمت دراستتة زاتتر والستت ا )

معاويتتة بتتين الحوستتبة الستتحابية وافتتاءة اظتتم المعمومتتات المحاستتبية، حيتتث تعمتتل الحوستتبة الستتحابية طرديتتة و 
عمتتى  تتمان وصتتول المستتتخدمين إلتتى المعمومتتات المصتترح لهتتم بهتتا والمتعم تتة بهتتم ف تت  . امتتا تستتاعد عمتتى 

 المتكررة بما يماع حدوث افخطاء مع ز ادة درة البيااات. التخمص من اإلدخا ت

ا من الشراات الصااعية الميبيتة، توصتمت عمظ بالمراجعةوفيما يت ، فب ستخدام دراسة ميدااية ت مات عدد 
( إلتتى ويتتود عالرتتة طرديتتة ومعاويتتة بتتين إستتتخدام الحوستتبة الستتحابية وفعاليتتة 2019دراستتة ستتمرة وآختترون )

ايعين وتماتتتاهم متتتن اظتتام الررابتتتة الداخميتتتة بالشتتتراات. إذ تتتوفر الحوستتتبة الستتتحابية المز تتتد متتن المرواتتتة لممتتتر 
الوصتتتول لممعمومتتتات والتطبي تتتات عتتتن طر تتتق ميموعتتتة واستتتعة متتتن الموارتتتع اإللكتروايتتتة الخدميتتتة. امتتتا تتتتوفر 
تم ن الحوستبة  إيراءات مالإلمتة وتوريتت مااستح لمرايعتة وت يتيم افاشتطة الررابيتة بصتورة ماتظمتة. وأخيتر ا ت  د

عاليتتة المختتاطر موث تتة وأن يميتتع المتتوظفين عمتتى الستتحابية أن السياستتات واإليتتراءات المستتتخدمة لت يتتيم وم
 عمم بها. 

( إلتتتى أن الحوستتبة الستتتحابية تستتاعد عمتتتى تستتهيل إيتتتراءات عمميتتة المرايعتتتة 2019وتوصتتل الشتتمرااا )
الخاريية، وُتز د من افاءة عممية المرايعتة متع تخفتيض التكمفتة والورتت واليهتد المطمتووين لتمتك اإليتراءات. 

ابية بصورة إييابية عمى مختاطر المرايعتة وخاصتة فيمتا يتعمتق بتختز ن المعمومتات. اما تؤثر الحوسبة السح
( إلى أن الحوسبة السحابية تستاعد عمتى سترعة ودرتة تافيتذ 2020وفا افس السياق، توصمت دراسة حسن )

 إيتتراءات عمميتتة المرايعتتة الخارييتتة، وتخفتتيض اتتل متتن الورتتت واليهتتد والتكمفتتة المتترتبطين بعمميتتة المرايعتتة،
مع ز ادة افاءة عممية المرايعتة الخارييتة. ومتع ذلتك، تتؤدو الحوستبة الستحابية إلتى ز تادة مختاطر المرايعتة 

 اتيية  عأ الث ة فا العمميات المختمفة المرتبطة بالحوسبة السحابية. 

إلتى أن الشتتراات التتتا تستتخدم الحوستتبة الستتحابية تتتدفع  Banker et al. (2020)وتوصتمت دراستتة 
% م اراتتة بريتتر المستتتخدمين. وتتتتاخفض  تتذ  الاستتبة عاتتد اإلستتتتعااة  5ح مرايعتتة تبمتتا حتتتوالا عتتالوة أتعتتا
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بماتتتتح مرايعتتتة ي تتتم المز تتتد متتتن مستتتتخدما الستتتحابة فتتتا محفظتتتت . وأخيتتتر ا، ف تتتد خمصتتتت دراستتتة الماتتتوفا 
ختاريا ( إلى أن الحوستبة الستحابية ُتستهتل عمميتة المرايعتة عتن ُبعتد، امتا ُتستهتل لممرايتع ال2021وآخر ن )

 الحصول عمى البيااات المالية الالزمة فداء مهام  بفعالية وفا الورت المااسح. 

 كيفية تأثير الحوسبة السحابية عمى ممارسات اإلدارة اإلستراتيجية لمتكمفة 6-5
( إلتتتى أاتتت  يماتتتن 2021فيمتتتا يتعمتتتق بعالرتتتة المحاستتتبة اإلدار تتتة بالحوستتتبة الستتتحابية، يشتتتير عبتتتد الراتتتا )

ن دور المحاسبة اإلدار ة أثااء وبعد التباتا. ففتا أثاتاء تباتا الحوستبة الستحابية )أثاتاء ربتول وتافيتذ التمييز بي
اشاء الاظام( يتمثل دور المحاسبة اإلدار ة فا:  واه

 .تخفيض تكاليأ الترخيص الالزم إلستخدام تمك الاظم 

 .تخفيض تكاليأ البرامس 

  اتداح  الخبراء فا ميال تكاولوييا المعمومات.تخفيض تكاليأ تدر ح الموارد البشر ة واه

 .تخفيض إستخدام الخدمة السحابية اتيية تحديث الاظام بصورة مستمرة 

  إستتتخدام اظتتم حديثتتة لمتكتتاليأ مثتتل المحاستتبة عتتن إستتتهالك المتتوارد والتكمفتتة عمتتى أستتاس الاشتتاا
 الموي  بالورت.

 .توسيع  يال الررابة عمى بيااات الشراة 

تباتا الحوستبة الستتحابية )أثاتاء تشتتريل الاظتام( فيتمثتل دور المحاستتبة اإلدار تة فتتا  أمتا فتا مرحمتتة متا بعتتد
 اآلتا:

 .ز ادة ث ة المستثمر ن فا الممارسات المحاسبية وتوييهات اإلدارة 

 .ز ادة ردرة المحممين الماليين عمى ت ييم افداء اإلستراتييا 

 بياهم. ز ادة التعاون بين مستخدما الاظم وتبادل البيااات فيما 

 .تح يق ررابة ييدة عمى اففراد ومتابعة أداء الشراة اال 

 .تحسين عممية إتخاذ ال رار 

 .التخطي  والررابة بشال أف ل 

 .إدارة المخاطر السحابية 
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وفيمتتا يتعمتتق بممارستتات اإلدارة اإلستتتراتييية لمتكمفتتة، ييتتح افختتذ فتتا اإلعتبتتار التريتترات التتتا تحتتدث فتتا 
ليأ اليديتتدة التتتا تظهتتر اتييتتة إستتتخدام الحوستتبة الستتحابية. ويماتتن فتتا  تتذا الصتتدد طبيعتتة التكمفتتة، والتكتتا

إستخدام أسموح التكمفة اإليماليتة لمحوستبة الستحابية وذلتك عمتى متدار دورة حيتاة الستحابة، بمتا يستاعد عمتى 
لررابتتتة تتتتوفير معمومتتتات مفيتتتدة تستتتاعد اإلدارة عمتتتى إدارة التكمفتتتة، وو تتتع الموازاتتتات التخطيطيتتتة، وتح يتتتق ا

 .Kristandl et al)ا دار تة. و تؤثر اتل ذلتك بشتال مباشتر عمتى وظيفتة المحاستبة اإلدار تة ومستؤولياتها 
2014) . 

 مما سبق تمثل التساؤل افول لمبحث فا:

ذل يؤدي تبيي الحوسبة السحابية إلى حدوث تغييرات في طبيعاة التكمفاة وظهاور تكااليي جديادة لام تكان 
 موجودة قبل التبيي؟

تا إلدارة التكتاليأ متتن  ومتن ااحيتة أختر ، يتوفر الامتتو المتزايتد لشتراات وتطبي تات الحوستتبة الستحابية فرص 
خالل اإلستعااة بمصادر خاريية فعالة لوظاإلأ تكاولوييا المعمومتات المختتارة. ومتع ذلتك، وامتا  تو الحتال 

دريتتتق لمتأكتتتد متتتن أن متتتع يميتتتع رتتترارات اإلستتتتعااة بمصتتتادر خارييتتتة، ف اتتت  تكتتتون  اتتتاك حايتتتة إلتتتى تحميتتتل 
الوفتتتتورات المتورعتتتتة تفتتتتوق اتتتتال متتتتن التكتتتتاليأ والمختتتتاطر المرتبطتتتتة بالتاتتتتازل عتتتتن الستتتتيطرة لمتتتتورد ختتتتاريا 

(Strauss et al. 2015; Lee and Mautz Jr. 2012) وتتمثتل الماتافع المتورعتة متن إستتخدام .
 الحوسبة السحابية فا ممارسات اإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة فا تح يق: 

 إذ تتتتوفر الحوستتتبة الستتتحابية إيخفااااإل اإلساااتثمار فاااي األجهااااة والباااراما الالاماااة إلدارة التكمفاااة .
لمشتراات خيتار الوصتتول إلتى العديتد متتن تطبي تات الحاستح اآللتتا بأرتل تكمفتة م دمتتة. وتتزداد أ ميتتة 
تياح اإلستثمارات الرأسمالية فا افيهزة والباية التحتية بشال خاص عادما تكون  ااك ريود عمتا 

تخفتيض  لممستتخدمين الستحابية حوستبةال تتتيم والطو تل،عمميات اإلرتراض. وعمى المتد  المتوست  
تكمفة صتيااة افيهتزة والبترامس وتحتديثها، حيتث تتحمتل شتراات الحوستبة الستحابية مستؤولية صتيااة 

 الباية افساسية لمسحابة.

    فاظتتر ا إلحتفتتاظ شتتراات الحوستتبة الستتحابية القابميااة لمتوسااع فااي خاادمات الحوساابة لتمبيااة الطماا
تتتوفير ال ابميتتة لمتوستتع ودعتتم الامتتو الستتر ع و/ أو الت مبتتات فتتا الطمتتح بطارتتة فاإل تتة، ف اتت  يمااهتتا 

 عمى خدمات الحوسبة.

  ستخدام التطبيقات الجديدة بسرعة إذ يمان لم دما الحوستبة الستحابية تعز تز  المروية في تبيي وا 
اإلتاحتتتة متتتن ختتتالل ت تتتديم  تتتمااات فورتتتات التحتتتديث عمتتتى أاظمتتتتهم، وتحديتتتد إيتتتراءات معاليتتتة 

 ء. افخطا
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   إذ أا  مع إات ال التطبي ات إلى الستحابة، تت تاءل إيخفاإل إحتياجات دعم تكيولوجيا المعمومات
الحايتتتة إلتتتى الخبتتترة الداخميتتتة الخاصتتتة بتشتتتريل وصتتتيااة البتتترامس وافيهتتتزة. وستتتوف تحتتتتاج وظيفتتتة 

تطمبتات تكاولوييا المعمومات الداخميتة إلتى الترايتز بشتال أكبتر عمتى العمتل متع المتوظفين لتحديتد م
دارة التفاصتيل الفايتة لعالرتات البتاإلعين. وتشتير  تذ   افاظمتة، وت يتيم ماتيتات الحوستبة الستحابية، واه
الترييتتترات إلتتتى أن مهتتتارات إدارة العالرتتتات تصتتتبم أكثتتتر أ ميتتتة متتتع ز تتتادة اإلعتمتتتاد عمتتتى الحوستتتبة 

 السحابية.

   متتتى أستتتتاس اإلستتتتتخداميستتتاعد اظتتتتام التتتتدفع ع إذتعايااااا شاااافافية تكاااااليي تكيولوجيااااا المعمومااااات          
)سواء عمى أساس شهرو أو روع ساوو( عمى تعز تز شتفافية تكمفتة تكاولوييتا المعمومتات متن ختالل 

 تسهيل عمميات التخصيص عمى افرسام أو الوظاإلأ.

إلى أا  ُيمان تعر أ الحوسبة السحابية عمى أاها ال من التطبي ات  Armbrust et al. (2010)ويشير 
ختتدمات عبتتر اإلاتراتتت، وافيهتتزة والبرمييتتات المويتتودة فتتا مراكتتز البيااتتات لت تتديم تمتتك الختتدمات. الم دمتتة ا

. وفيمتا utility computingوبالتتالا، تمثتل الحوستبة الستحابية إيمتالا الختدمات الم دمتة وحوستبة المرافتق 
 والتا تتمثل فا:يتعمق بالباية التحتية وتكمفتها، ف ا  تويد ثالث سمات  امة لمحوسبة السحابية 

  ظهتتتور متتتوارد حاستتتووية   اهاإليتتتة والتتتتا تكتتتون متاحتتتة عاتتتد الطمتتتح وبستتترعة اافيتتتة لمتابعتتتة إرتفتتتاع
 افحمال، مما ي  ا عمى حاية مستخدما الحوسبة السحابية لتخطي  اإلحتيايات فا المست بل.

 بتتدء عمتتى اطتتاق إلرتتاء اإللتتتزام المستتبق متتن ربتتل مستتتخدما الستتحابة، وبالتتتالا الستتماح لمشتتراات بال
 صرير وز ادة موارد افيهزة عادما تكون  ااك ز ادة فا إحتياياتهم ف  .

  ال تتتدرة عمتتتى التتتدفع م ابتتتل إستتتتخدام المتتتوارد الحاستتتووية عمتتتى أستتتاس رصتتتير افيتتتل حستتتح الحايتتتة        
)عمتتتى ستتتبيل المثتتتال، المعاليتتتات بالستتتاعة، والتختتتز ن بتتتاليوم( وتحر ر تتتا حستتتح الحايتتتة، وبالتتتتالا 

 مص من البيااات والمعمومات المخزاة عادما تصبم غير مفيدة.التخ

إلتا أن الحوستبة الستحابية تتوفر إماااتات مراتة ورابمتة  Lecznar and Patig (2011)وتشتير دراستة 
لم يتتتاس لتكاولوييتتتا المعمومتتتات، والتتتتا يتتتتم توفير تتتا متتتن ختتتالل متتتوارد تكاولوييتتتا المعمومتتتات المشتتتتراة، و تتتتم 

 بواسطة الت ايات المستادة إلى اإلاترات.ت ديمها عاد الطمح 

 مما سبق تمثل التساؤل الثااا لمبحث فا:
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 ما ذي الميافع المترتبة عمى إستخدام الحوسبة السحابية في ممارسات اإلدارة اإلستراتيجية لمتكمفة؟

أختر  تكتون من ااحية أخر ، وعمتى الترغم متن الماتافع المحتممتة لمحوستبة الستحابية، فهتا مثتل أو ت ايتة 
مصتتتتحوبة بتتتتبعض المختتتتاطر. ويماتتتتن لمشتتتتراات تح يتتتتق ميتتتتزة تاافستتتتية إذا رامتتتتت ب ستكشتتتتاف فتتتترص يديتتتتدة 
ستتترالل معارفهتتا ورتتدراتها الحاليتتة متتن ختتالل اإلستتتثمار فتتا الحوستتبة الستتحابية. إ  أن مختتاطر الحوستتبة  واه

تمثتتتتل المختتتتاوف (. وتTaghavifard and Majidian 2022الستتتتحابية يماتتتتن أن تعررتتتتل  تتتتذ  ال تتتتدرات )
 المحتممة المرتبطة ب ستخدام الحوسبة السحابية فا ممارسات اإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة فيما يما:

  فقدان السيطرة عماى وظيفاة الادعمsupport function   إذ ييتح افختذ فتا اإلعتبتار اآلثتار
ا من ر ية الدعم. إذ أن ا ل أحد التطبي تات إلتى  المترتبة عمى ف دان السيطرة عمى التطبيق، بدء 

د تابع ليهة خاريية.  السحابة يعاا أن الدعم افساسا لمتطبيق يصبم مسؤولية مورت 

 عمتتى تعتتديالت و / أو  . إذ رتد ياتتون الحصتولقادرة محاادودة عمااى تعااديل   تخصاايص التطبيقااات
تخصيصتتتات لمتطبيتتتق أكثتتتر صتتتعوبة ويستتتتررق ورت تتتا طتتتويال . لتتتذلك ييتتتح التفتتتاوض عمتتتى أورتتتات 

 اإلستيابة ايزء من الع د مع شراة الحوسبة السحابية.

  إذ يتمثتل اإلعتماد عمى مقدم الخدمة في اليسخ اإلحتياطي لمبيايات وعمميات معالجة األخطاا .
أحتد ميتا ت الخطتر الهامتتة فتا الحوستبة الستتحابية فتا أمتن البيااتات. فعتتادة  متا يحتدث اإلتصتتال 
بالسحابة عبر اإلاترات، وبالتالا فت ن يميتع مختاطر افمتان المرتبطتة باإلاتراتت تويتد بالستحابة. 

بة، ف اتت  الخاصتتة بالشتتراة إلتتى م تتدما الستتحا trusted boundaryواظتتر ا إلمتتتداد حتتدود الث تتة 
ياتتون متتن ال تترورو ويتتود عااصتتر ل تتمان تتتوافر البيااتتات وستتالمتها. و يتتح أن ياتتون م تتدمو 
السحابة رادر ن عمى تااول أسإلمة مثل ام مرة يتتم استإل بيااتات الشتراة إحتياطي تا؟ ومتا  تا خطت  

 معالية افخطاء؟

  ن متعتتتددين. إذ ياتتتون امتتتوذج تكتتتو ن الستتتحابة ذا مستتتتأير  إحتماااال فقااادان خصوصاااية البياياااات
متتع عتتدة عمتتالء )أو مستتتأير ن( يصتتمون إلتتى  hostويعاتتا  تتذا أن م تتدم الستتحابة  تتو الم تتيأ 

البايتتتة التحتيتتتة الستتتحابية والتطبي تتتات فتتتا ورتتتت واحتتتد. لتتتذلك ييتتتح أن ياتتتون لتتتد  م تتتدم الستتتحابة 
عااصتر تحاتتم ل تمان فصتتل بيااتات اتتل عميتل بشتتال صتحيم لماتتع شتراة متتا متن الوصتتول إلتتى 

أختتتر . ومتتتن المحتمتتتل أن يتتتتمان موظفتتتو الستتتحابة المستتتإلولين عتتتن صتتتيااة البايتتتة بيااتتتات شتتتراة 
التحتية السحابية متن الوصتول إلتى البيااتات التتا يحتمتل أن تكتون حساستة والمخزاتة عمتى ختوادم 
السحابة. لذلك تحتاج الشتراات إلتى التأكتد متن ويتود  تواب  فعالتة لتدو م تدما الستحابة لمراربتة 

 يااات من رتب ل اففراد، سواء لدو الشراة أو لدو م دما الخدمة.وتتبع الوصول إلى الب
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   .إذ ييتح  تعرإل وظائي تكيولوجيا المعمومات لمخاطر توقي مقدمي السحابة )خطار اإلفاال
عمتتتى الشتتتراة أن تأختتتذ فتتتا اإلعتبتتتار إحتمتتتال تورتتتأ م تتتدما الستتتحابة عاتتتد إتختتتاذ ال تتترار بشتتتأن 

ستتعااة بم تدما الستحابة. و يتح أن ياتون لتد  الشتراة اإلحتفاظ بالتطبي ات داختل الشتراة أو اإل
خطة التحول إلى مور تد آخر أو العودة إلا داختل الشتراة إذا اتان  اتاك متا يبترر ذلتك متن ختالل 

 الترييرات فا ظروف العمل.

 مما سبق تمثل التساؤل الثالث لمبحث فا:

 اإلدارة اإلستراتيجية لمتكمفة؟ما ذي المخاوف المرتبطة بإستخدام الحوسبة السحابية في ممارسات 

و ويتتتتد العديتتتتد متتتتن التستتتتاؤ ت التتتتتا ييتتتتح عمتتتتى اإلدارة إستكشتتتتافها ايتتتتزء متتتتن أو خطتتتتة إلدارة التكمفتتتتة 
 والتا تتمثل فا اآلتا: (Lee and Mautz Jr. 2012)ب ستخدام الحوسبة السحابية 

  مان خاالل الحوسابة ما ذي أيواع التطبيقات التي تعتبر مرشحة بصاورة جيادة لكاي ياتم إدارتهاا
ا ابيتر ا السحابية؟ إ   ا لعمميات ووظاإلأ افعمال التا تختدم عتدد  تعد الحوسبة السحابية واعدة يد 

من المستخدمين و/أو ُتاشئ العديد من المعامالت الروتياية التتا ييتح الوصتول إليهتا متن ختالل 
لبر د اإللكترواتا، ورومتا إدارة ميموعة متاوعة من الموارع. وتعتبر التطبي ات المباشرة اسبي ا مثل ا

فر تتق المبيعتتات مرشتتحيدن محتممتتين لمحوستتبة الستتحابية. امتتا رتتد تكتتون الحوستتبة الستتحابية إختيتتار ا 
ا عاتتدما تتتؤدو إحتيايتتات دعتتم المستتتخدمين إلتتى إاشتتاء يهتتات إتصتتال متعتتددة متتع تكاولوييتتا  ييتتد 

ح التطبي تتتتات صتتتتيااة ماثفتتتتة المعمومتتتتات لإلستتتتتيابة لممشتتتتاالت العاديتتتتة استتتتبي ا، أو عاتتتتدما تتطمتتتت
 وتحديثات متكررة، أو تفرض متطمبات ث يمة عمى موظفا دعم تكاولوييا المعمومات.

  يتتتم ترشتتيم ذاال ذياااك تطبيقااات ووظااائي ال تتياساا  مااع الحوساابة السااحابية بشااكل عااام؟  
التطبي تتتتتات ذات الطبيعتتتتتة الخاصتتتتتة لمرايتتتتتة أو الخاصتتتتتة بالشتتتتتراة لإلستتتتتتعااة بختتتتتدمات الحوستتتتتبة 

حابية. و اطبتتتق افتتتس الشتتتاء عمتتتى البيااتتتات الخاصتتتة أو الحساستتتة. فبيامتتتا يماتتتن أن تتتتدعم الستتت
الستحابة متن الااحيتة الفايتة معظتم تطبي تات افعمتتال، ف ات  ييتح ت يتيم أو عمميتة تيار تة تستتتخدم 
معمومتات حساستة أو خاصتتة بعاايتة لمتأكتد متتن متدو مالءمتة إستتتخدام الحوستبة الستحابية بالاستتبة 

 لها.

  العياصر األساسية التي يج  أخ ذا في اإلعتبار عيد التفكيار فاي اإلساتعاية بالحوسابة ما ذي
ييتتح عمتتتى الشتتتراة تحديتتد أن ماتتتتس الستتتحابة يماتتن أن يختتتدم اإلحتيايتتتات التشتتتريمية الساااحابية؟ 

لمشتتتراة. و يتتتح أن يشتتتمل  تتتذا التحديتتتد الاظتتتر فتتتا اتتتل متتتن إحتيايتتتات المستتتتخدمين الحتتتاليين، 
مااايتتة إستتتيعاح ال ترييتترات متتع تطتتور الشتتراة. امتتا ييتتح عمتتى متختتذو ال تترارات العمتتل بشتتال واه
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تتا تكتتر س يهتتد  وثيتتق متتع المستتتخدمين لفهتتم المتطمبتتات وأامتتاا اإلستتتخدام المحتممتتة. و يتتح أي  
ابيتتتر لتحديتتتد تفاصتتتيل إتفاريتتتة مستتتتو  الخدمتتتة ل تتتمان تمبيتتتة  تتتذ  اإلحتيايتتتات وتح يتتتق وفتتتورات 

ات إتفاريتتة الخدمتتة الرإليستتية تفاصتتيل مثتتل تورعتتات التتدعم، التكمفتتة المخطتت  لهتتا. وتت تتمن ماواتت
وتتتتتوافر الاظتتتتام، ومعاليتتتتة البيااتتتتات واإلستتتتتخدام والتختتتتز ن والاستتتتإل اإلحتيتتتتاطا، وخطتتتت  معاليتتتتة 

ا مراربة م تدما الستحابة بعاايتة، بمتا فتا ذلتك التتدريق فتا الستالمة الماليتة،  افخطاء. و يح أي  
 واإلست رار، و يال الحوامة.

 بتت فتراض أن ختتدمات إلحتياطااات اإلفااافية باليساابة لمسااتخدمي الحوساابة السااحابية؟ مااا ذااي ا
تفاريتتة الخدمتتتة تتياتتتح المختتاوف التتتتا تمتتتت ماارشتتتها ستتتاب  ا، ف اتتت   وم تتدما الحوستتتبة الستتتحابية واه
ييح عمى الشراات افخذ فا اإلعتبار ريمة إستخدام أكثر من م دم خدمة لمتخفيأ متن مختاطر 

رامس أو افعمتال. ووتد  متن ذلتك، رتد يتوفر م تدم الخدمتة موارتع ماديتة متعتددة فشل افيهزة أو الب
توفر حماية إ افية  تد أو ا ترار ماديتة. وأخيتر ا، ييتح عمتى الشتراات تطتو ر خطت   طتوار  

 والحفاظ عميها فا حالة فشل م دم الخدمة.

 مما سبق تمثل التساؤل الرابع لمبحث فا:

 تبيي الحوسبة السحابية في ممارسات اإلدارة اإلستراتيجية لمتكمفة؟ ما ذي العوامل المؤثرة عمى قرار

وفيمتتا يتعمتتق بتتالمورد الختتاص بخدمتتة الحوستتبة الستتحابية، ف اتت  يماتتن إستتتخدام مستتببات التكمفتتة الهياميتتة 
 والتافيذية عاد إختيار وت ييم ذلك المورد عمى الاحو التالا: 

 :د الهياميتتة التتتا تحاتتم وتتتاظم العالرتتة بتتين الشتتراة وتتمثتتل فتتا ال واعتت مسااببات التكمفااة الهيكميااة
والمتتورد الختتاص بخدمتتة الحوستتبة الستتحابية، حيتتث يتتتم إختيتتار المتتورد المااستتح، وتصتتميم العالرتتة 

 التعاواية بين الشراة و ذا المورد.

 :وتتمثتتل فتتا ال واعتتد التافيذيتتة التتتا تحاتتم وتتتاظم العالرتتة بتتين الشتتراة  مسااببات التكمفااة التيفي يااة
والمتتتورد الختتتاص بخدمتتتتة الحوستتتبة الستتتتحابية، حيتتتث يتتتتم ريتتتتاس وت يتتتيم أداء العالرتتتتة بتتتين الشتتتتراة 

 والمورد، والحام عمى مد  إستمرار ة  ذ  العالرة فا المست بل.

ييية لمتكمفتتتة بشتتت يها الهيامتتتا والتافيتتتذو متتتن أ تتتم وتيتتتدر اإلشتتتارة إلتتتى أن رتتترارات ومبتتتاد  اإلدارة اإلستتتترات
م ومتتتات الايتتتاح أو الفشتتتل فتتتا بيإلتتتة الحوستتتبة الستتتحابية، حيتتتث تشتتتمل يميتتتع ال تتترارات التتتتا ييتتتح إتخاذ تتتا 

 لمتحول لمحوسبة السحابية عمى الاحو التالا:
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مصتتتادر رتتترار تباتتتا الحوستتتبة الستتتحابية ستتتياون اتييتتتة ل تتترارات اإلدارة الهياميتتتة لمتكمفتتتة الخاصتتتة ب -1
 الموارد.

رترار إختيتار متورد الخدمتتة الستحابية ستياون اتييتة ل تترارات اإلدارة الهياميتة لمتكمفتة الخاصتة بايفيتتة  -2
 ورواعد إختيار الموردين.

تصميم العالرة مع المورد الخاص بخدمة الحوسبة السحابية سياون اتيية ل ترارات اإلدارة الهياميتة  -3
 الموردين.لمتكمفة الخاصة بتصميم العالرات مع 

ختيار اوع الخدمة المطموبة من متورد الخدمتة الستحابية ستياون  -4 ررار إختيار طر  ة اشر السحابة واه
 اتيية ل رارات اإلدارة الهيامية لمتكمفة الخاصة بتصميم العالرة مع المورد.

ت ريتتاس وت يتتيم افتتاءة وفعاليتتة افداء فتتا العالرتتة متتع متتورد الخدمتتة الستتحابية ستتياون اتييتتة ل تترارا -5
 اإلدارة التافيذية لمتكمفة. 

ت يتتتيم متتتدو إمااايتتتة إستتتتمرار ة العالرتتتة متتتع متتتورد الخدمتتتة الستتتحابية ستتتياون اتييتتتة ل تتترارات اإلدارة  -6
 التافيذية لمتكمفة. 

 مما سبق تمثل التساؤل الخامس لمبحث فا:

ورد الخااص بخدماة ما ذو دور مسببات التكمفة الهيكمية ومسببات التكمفة التيفي ية في إختيار وتقييم الم
 ؟الحوسبة السحابية

ويخمص الباحث مما سبظ، إلى أيه رغم الميافع المتوقعة من إستخدام الحوسبة الساحابية كاأداة إلدارة 
التكاليي والتي من أذمها وفورات التكمفة ومروية األيظمة، فإيه يج  إجرا  تحميالت دقيقة لفمان إتخا  

بما يفمن تحقيظ الميافع المتوقعة، وتجيا  المخااوف المرتبطاة القرار المياس  في فو  ظروف الشركة 
باإلستعاية بمصادر خارجية لتكيولوجيا المعمومات والتي من أذمها أمن وخصوصاية المعموماات  كماا أياه 

 يج  اإلختيار السميم لمورد خدمة الحوسبة الحسابية والتقييم المستمر له 

 الدراسة اإلستكشافية -7
إلتى ويتود خمستة تستاؤ ت رإليستية فيمتا يتعمتق باآلثتار  تحميل وت يتيم الدراستات الستاب ةمن خمص الباحث 

 المحتممة لمحوسبة السحابية عمى ممارسات اإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة. وتتمثل تمك التساؤ ت فيما يما:

Q1ي جديادة لام : ذل يؤدي تبيي الحوسبة السحابية إلى حدوث تغييرات في طبيعة التكمفة وظهور تكاالي
 تكن موجودة قبل التبيي؟
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Q2 ماااا ذاااي المياااافع المترتباااة عماااى إساااتخدام الحوسااابة الساااحابية فاااي ممارساااات اإلدارة اإلساااتراتيجية :
 لمتكمفة؟

Q3ما ذي المخاوف المرتبطة بإستخدام الحوسبة السحابية في ممارسات اإلدارة اإلستراتيجية لمتكمفة؟ : 

Q4رار تبيااي الحوساابة السااحابية فااي ممارسااات اإلدارة اإلسااتراتيجية : مااا ذااي العواماال المااؤثرة عمااى قاا
 لمتكمفة؟

Q5 ما ذو دور مسببات التكمفة الهيكمية ومسببات التكمفة التيفي ية فاي إختياار وتقيايم الماورد الخااص :
 بخدمة الحوسبة السحابية؟

، Survey Methodologyولإليابتتة عمتتى التستتاؤ ت الستتاب ة، تتتم اإلعتمتتاد عمتتى الماهييتتة المستتحية 
 .e.g., Aleem and Sprott 2013; Gangwar et al)وذلك تمشي ا مع معظم الدراسات ذات الصتمة 

2015; Gutierrez et al. 2015) وتستتاد تمتك الماهييتة إلتى التحميتل واإلستتاتاج عمتى أستاس البيااتات .
ة متن المشتاراين ذوو اإل تمتام التا ي وم الباحث بيمعها من خالل راإلمة إست صاء يتم توييهها إلى ميموع

بمو وع البحث. وتعتبر  ذ  الماهيية إحد  ماهييات البحث المستخدمة فا الدراسات الخاصة بالمحاسبة 
 (.(Coyne et al. 2010اإلدار ة 

ا إلى ما ت دم، يهدف  ذا اليزء إلى التعترف عمتى أ تداف  ستااد  الدراستة اإلستكشتافية، وتحديتد ميتمتع واه
يراءات الدراسة اإلستكشافية، وتوصيأ ورياس متريرات الدراسة.  وعياة الدراسة، وأدوات واه

  ذدف الدراسة اإلستكشافية  7-1
ميداايتة وذلتك لإليابتة عمتا افستإلمة التتا تتم تهدف الدراسة اإلستكشافية إلى تح يق  دف البحتث بصتورة 

عمتتى اآلثتتار المحتممتتة لمحوستتبة الستتحابية عمتتى ممارستتات  التعتترف، وذلتتك متتن ختتالل حتتثإثارتهتتا فتتا  تتذا الب
وستتيتم ذلتتك متتن ختتالل اإلعتمتتاد عمتتى راإلمتتة إست صتتاء تت تتمن التستتاؤ ت التتتا . اإلدارة اإلستتتراتييية لمتكمفتتة

 خمص إليها الباحث.

 اإلستكشافيةمجتمع وعيية الدراسة  7-2
إلى التعرف عمى اآلراء المختمفة لكل من الممارسين وافكاديميين. ولذلك ف تد  اإلستكشافيةتهدف الدراسة 

تمثتل ميتمتتع الدراستتة فتا ثتتالث فإلتتات مختمفتتة  تم: المحاستتبون اإلدار تتون، والمتديرون المتتاليون فتتا الشتتراات 
اإلعتبار  الصااعية، باإل افة إلى افكاديميين، و و ما يز د من الث ة فا اتاإلس الدراسة من خالل افخذ فا

آراء افطتتراف المختمفتتة فيمتتا يتعمتتق باآلثتتار المحتممتتة لمحوستتبة الستتحابية عمتتى ممارستتات اإلدارة اإلستتتراتييية 
لمتكمفتتة. ورتتتد تتتم اعتتتداد راإلمتتة ا ست صتتتاء بصتتورة إلكتروايتتتة متتن ختتتالل المورتتع ا لكترواتتتا لختتدمات يويتتتل  
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//docs.google.com/formshttps:  رسال الراب  من خالل وساإلل التواصل اإليتماعا، وذلك ختالل واه
 225. وتتمثتل عياتة الدراستة فتا عياتة عشتواإلية متن الفإلتات التثالث، حيتث تتم إرستال 2022شهر اغستطس 

ستتممة، ( عتدد التدعوات المرستمة والم1و و م اليتدول ررتم )دعوة لكل فإلة.  75دعوة لمفإلات الثالث، بوارع 
 واسبة اإلستيابة، والعياة الاهاإلية لمدراسة والتا ستخ ع لمتحميل اإلحصاإلا.

 عيية الدراسة :1جدول 
المحاسبون  

 اإلداريون

المذيرون 

 الماليون
 إجمالي األكاديميون

 225 75 75 75 الذػىاخ الوشسلحػذد 

 149 53 45 51 اإلسرجاتاخػذد 

 %6602 %7107 %61 %68 اإلسرجاتحًسثح 

     
 

رتفتتتاع عتتتدد اإلستتتتيابات 66.2و ت تتتم متتتن اليتتتدول الستتتابق إرتفتتتاع معتتتدل اإلستتتتيابة والتتتذو بمتتتا  %، واه
راإلمتة. و ريتع ذلتك إلتى ريتام الباحتث بت يراء حتوارات رصتيرة  149الصالحة لمتحميل اإلحصاإلا والتا بمرت 

باإل تتافة إلتتى التعتترف مستتب ا متتع المشتتاراين لمتاويتت  بأ ميتتة البحتتث ومتتا يحممتت  متتن إ تتافة عمميتتة وعمميتتة، 
عمى مدو يديتهم ومالءمتهم لإلشتراك فا الدراسة. ورد حترص الباحتث عمتى التعترف عمتى الخمفيتة العمميتة 
والعممية لممشاراين فا الدراسة؛ حيث ت من ال سم افول من راإلمة اإلست صاء المستخدمة فا  ذ  الدراسة 

 ات الخبرة.معمومات تتعمق بالمؤ الت الدراسية، وعدد ساو 

وفيمتتتا يتعمتتتق بالخمفيتتتة العمميتتتة لممشتتتاراة ف تتتد تاوعتتتت متتتن بتتتين المتتتؤ الت الدراستتتية المختمفتتتة بدايتتتة متتتن 
اتهتتاء  بدريتتة التتداتورة. أمتتا الخمفيتتة العمميتتة ف تتد تمثمتتت فتتا الشتتهادات المهايتتة لتتبعض  باتتالور وس التيتتارة واه

فيمتتا يتعمتتق بعتتدد ستتاوات الخبتترة ف تتد . وأخيتتر ا CISA، وCMA، وCPAالمشتتاراين فتتا الدراستتة فتتا ميتتال 
% متتن 80.5ستتاوات حيتتث بمرتتت  10تمثمتتت الاستتبة افكبتتر لممشتتاراين فتتا ز تتادة عتتدد ستتاوات الخبتترة عتتن 

ا من الدرة لماتاإلس التا سوف يتم التوصل إليها.  إيمالا المشاراين، و و ما رد يوفر مز د 

جرا ات الدراسة  7-3  اإلستكشافيةأدوات وا 
ميموعتتتة متتتن التستتتاؤ ت حتتتول اآلثتتتار المحتممتتتة لمحوستتتبة الستتتحابية عمتتتى  اإلستكشتتتافيةتت تتتمن الدراستتتة 

ممارستتتات اإلدارة اإلستتتتراتييية لمتكمفتتتة، والتتتتا ستتتيتم تحميمهتتتا إحصتتتاإليا لإليابتتتة عمتتتى تستتتاؤ ت البحتتتث. ورتتتد 
ا مختصتر ا لتم دمتة تااولتت  اإلستكشتافيةت مات راإلمتة اإلست صتاء المستتخدمة فغتراض الدراستة  بعض شترح 

المصتتتطمحات والمفتتتا يم الفايتتتة، والتتتتا رتتتد تبتتتدو غام تتتة لتتتبعض المشتتتاراين غيتتتر المتخصصتتتين فتتتا ميتتتال 
 ، ثم يما ذلك خمسة أرسام عمى الاحو التالا )ااظر الممحق(:تكاولوييا المعمومات

https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
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ورتتتد إستتتتهدف  تتتذا ال ستتتم الحصتتتول عمتتتى بعتتتض المعمومتتتات العامتتتة عتتتن المشتتتاراين، حيتتتث القسااام األول: 
أستتتإلمة تتعمتتتق بتتتالمؤ الت الدراستتتية، والتتتدريات العمميتتتة التتتتا حصتتتموا عميهتتتا، وعتتتدد ستتتاوات ت تتتمن 
 الخبرة.

ورتتد إستتتهدف  تتذا ال ستتم التعتترف عمتتى التريتترات التتتا تحتتدث فتتا طبيعتتة التكمفتتة والتكتتاليأ القساام الثااايي: 
ول لمبحتث. اليديدة التا تظهر اتييتة إستتخدام الحوستبة الستحابية، وذلتك لإليابتة عمتى التستاؤل اف

 وحتى يتم تح يق  ذا الهدف ف د ت من  ذا ال سم خمسة أسإلمة.

ورد إستهدف  ذا ال ستم التعترف عمتى الماتافع المترتبتة عمتى إستتخدام الحوستبة الستحابية فتا  القسم الثالث:
ممارسات اإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة، وذلك لإليابة عمى التساؤل الثااا لمبحث. وحتتى يتتم تح يتق 

 الهدف ف د ت من  ذا ال سم سبعة أسإلمة.  ذا

ورتتد إستتتهدف  تتذا ال ستتم التعتترف عمتتى المختتاوف المرتبطتتة ب ستتتخدام الحوستتبة الستتحابية فتتا  القساام الرابااع:
ممارسات اإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة، وذلك لإليابة عمى التساؤل الثالث لمبحث. وحتى يتم تح يتق 

 سإلمة. ذا الهدف ف د ت من  ذا ال سم ستة أ

ورتتد إستتهدف  تتذا ال ستتم التعتترف عمتى العوامتتل المتتؤثرة عمتتى تباتا الحوستتبة الستتحابية فتتا القساام الخااام.: 
ممارسات اإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة، وذلك لإليابة عمى التساؤل الرابتع لمبحتث. وحتتى يتتم تح يتق 

  ذا الهدف ف د ت من  ذا ال سم خمسة أسإلمة.

 تتذا ال ستتم التعتترف عمتتى دور مستتببات التكمفتتة الهياميتتة ومستتببات التكمفتتة ورتتد إستتتهدف القساام الساااد.: 
التافيذية فا إختيتار وت يتيم المتورد الختاص بخدمتة الحوستبة الستحابية، وذلتك لإليابتة عمتى التستاؤل 

 الخامس لمبحث. وحتى يتم تح يق  ذا الهدف ف د ت من  ذا ال سم ستة أسإلمة.

 اد صياغة افسإلمة الواردة ب اإلمة اإلست صاء؛ بحيث:ورد سعا الباحث إلا مراعاة الدرة ع

 .  تكون وا حة ومحددة؛ وأن ت تصر عمى المعمومات الخاصة بمو وع البحث ف 

  تت من أسإلمة ذات  دف مزدوج؛ بحيث ت يس مدو صتدق المشتاراين فتا الترد متن يهتة، وتحديتد
 آراإلهم بشأن العالرات محل الدراسة من يهة أخر .

  تيبيتتة والتتتتا ُتعطتتا دريتتتات متفاوتتتة لممواف تتتة والتترفض؛ حيتتتث تتتم إعطتتتاء دريتتتات تحتتتاج إليابتتتة تر
؛ point Lickert Scale-5متفاوتتة لممواف تة والترفض ب ستتخدام م يتاس لياترت خماستا افوزان 

، 2، 1والذو يتدرج من غير موافق تماما وغير موافتق ومحايتد وموافتق إلتى موافتق تمامتا ؛ بتأوزان )
 لا.( عمى التوا5، 4، 3
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امتتا راعتتا الباحتتث عاتتد صتتياغة افستتإلمة تتتوافر خصتتاإلص التستتاؤ ت الييتتدة، رتتدر اإلماتتان. وتتمثتتل  تتذ  
 فيما يما:، Field 2013))الخصاإلص والتا تتمشا مع 

  التمييتتتزDiscrimination الح ي يتتتتة ، ويعاتتتتا، أن تعاتتتتس التتتتدريات المختمفتتتتة لالفتتتتراد اإلختالفتتتتات
 بياهم، بحيث   ياون  ااك إختالفات بين اففراد ذوو الدريات المتماثمة.

  الصتتتتتدقValidity ، بمتتتتتا ي تتتتتمن أن ت تتتتتدم ، ويعاتتتتتا، أن ت تتتتتيس افستتتتتإلمة المو تتتتتوع المتتتتتراد رياستتتتت
اإليابتتتات التتتتا يتتتتم الحصتتتول عميهتتتا عتتتن  تتتذ  افستتتإلمة المعمومتتتات التتتتا و تتتعت متتتن أيمهتتتا تمتتتك 

رتباا افسإلمة بهتذا . اما يشير الصافسإلمة دق أي ا إلى رياس خصاإلص المو وع المراد رياس  واه
 المو وع. و تح ق ذلك من خالل إختيار اافة الباود التا ترطا المو وع محل ال ياس.

 ال درة عمى التوصل إلى افس الاتاإلس فا ظل افس الشروا، بما يشير إلا أا  إذا  ، ويعاا،الثبات
رو من افس الحيتم ومتن افتس الميتمتع فت ن الاتتاإلس ستتكون مت اروتة تم إعادة البحث عمى عياة أخ

 مع الاتاإلس التا تم الحصول عميها من العياة افولا.

 يتائا الدراسة اإلستكشافية -8
إعتمد الباحث عمى عدد من اإلختبارات وافساليح اإلحصاإلية المختمفة لتحميل البيااات التتا تتم تيميعهتا 
متتتن ختتتالل الدراستتتة اإلستكشتتتافية؛ بهتتتدف التوصتتتل إلتتتى اتتتتاإلس إحصتتتاإلية تؤ تتتد ربتتتول أو عتتتدم ربتتتول اإلطتتتار 

 IBM SPSS 26حصتاإلا الم تترح. ورتد رتام الباحتث بت يراء اإلختبتارات اإلحصتاإلية ب ستتخدام البراتامس اإل
. ورتد تتم إستتخدام اإلختبتارات اإلحصتاإلية التتا تتفتق متع طبيعتة بيااتات Minitab 21والبراتامس اإلحصتاإلا 

الدراسة اإلستكشافية. ولكتا يتتم إتختاذ ال ترار بترفض أو عتدم رفتض فترض العتدم فتا اإلختبتارات اإلحصتاإلية 
(. فتتت ذا 0.05ستتتتو  المعاويتتة الم بتتتول و تتو )متتع م P-Valueالمختمفتتة؛ إعتمتتتد الباحتتث عمتتتى م اراتتة ريمتتتة 

اااتت ريمتهتا تستاوو مستتتو  المعاويتة الم بتول أو ارتتل اتان ذلتك دلتيال  عمتتى عتدم ربتول فتترض العتدم ومتن ثتتم 
ربول الفرض البديل، أما إذا ااات أكبر من مستوو المعاوية الم بول ف ن ذلك يعاا ربتول فترض العتدم ومتن 

 .(Field 2013)ثم عدم ربول الفرض البديل 

 Test of Normalityتحديد يوع توايع المجتمع  8-1
ختبتتار شتتابيرو Kolmogorov–Smirnov testستتيماروف  –إستتتخدم الباحتتث إختبتتار امومتتويروف  –واه

لتحديد اتوع توز تع الميتمتع التذو أختذت مات  عياتة الدراستة، وذلتك لتحديتد اتوع  Shapiro-Wilk testو مك 
اإلختبارات اإلحصاإلية التا يتم إستخدامها فا إختبار اإلطار الم ترح، أو تحديتد متا إذا اتان ستيتم إستتخدام 
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. وتتمثتتل nonparametric testsأم اإلختبتتارات الالمعمميتتة  parametric testsاإلختبتتارات المعمميتتة 
 الفروض اإلحصاإلية الخاصة بهذين اإلختبار ن فيما يما:

H0الميتمع الذو سحبت ما  العياة يتبع التوز ع الطبيعا : 

H1الميتمع الذو سحبت ما  العياة   يتبع التوز ع الطبيعا : 

 Kolmogorov–Smirnov testستتتتيماروف  –ورتتتتد أظهتتتترت الاتتتتتاإلس الخاصتتتتة ب ختبتتتتارود امومتتتتويروف 
ليميع المتريرات محل الدراسة،  0.00تساوو  P-Valueأن ريمة  test Shapiro-Wilkو مك  –وشابيرو

 ( بمتا يشتير إلتى عتدم ربتول فترض العتدم وربتول الفترض البتديل0.05أو أرل متن مستتو  المعاويتة الم بتول )
ا عمتتى ذلتك، تتم اإلعتمتاد عمتتى ال اإلتل بتأن  الميتمتع التتذو ستحبت مات  العياتة   يتبتتع التوز تع الطبيعتا. وواتاء 

. ومن اليدير بالذار أن اإلختبارات الالمعممية تتميز بأاهتا nonparametric testsاإلختبارات الالمعممية 
حتتول توز تتع الميتمتتع، امتتا تصتتمم لمعياتتات الكبيتترة والصتتريرة معتتا، و  تشتتترا إفترا تتات أو معمومتتات معياتتة 

 أاها تااسح البيااات الترتيبية.

 األسالي  واإلختبارات اإلحصائية الخاصة بالصدق والثبات واإلستقالل 8-2
 internalلمتح تتق متتن اإلتستتاق التتداخما  Cronbach's Alphaإستتتخدم الباحتتث تحميتتل ألفتتا اروابتتاخ 

consistency واممتتتا زادت ريمتتتت  اممتتتا زادت دريتتتة 1صتتتفر و. وتتتتتراوح ريمتتتة معامتتتل ألفتتتا اروابتتتاخ بتتتين ،
أو أعمتتتتى مستتتتتوو م بتتتتو   فتتتتا معظتتتتم حتتتتا ت البحتتتتوث  0.7الثبتتتتات واإلتستتتتاق التتتتداخما. ويعتبتتتتر المعامتتتتل 

 .0.6اإليتماعية، ويف ل أ  ت ل ريمت  عن 

ا متتتن الصتتتدق  0.793ورتتتد أظهتتترت الاتتتتاإلس أن ريمتتتة معامتتتل الفتتتا اروابتتتاخ  و تتتو متتتا يمثتتتل مستتتتوو ييتتتد 
ات. امتتا أن افررتتام الخاصتتة بافستتإلمة الفرديتتة تشتتير إلتتى عتتدم ز تتادة ال يمتتة اإليماليتتة عاتتد حتتذف ستتؤال والثبتت

 معين أو ز ادتها بم دار بسي ، بما يشير إلى إتسام افسإلمة بالثبات واإلتساق الداخما.

لتحديتتد متتدو معاويتتة افستتإلمة، حيتتث يتاتتاول  تتذا  2Chi-Square Testامتتا إستتتخدم الباحتتث إختبتتار اتتا
اإلختبتتتار متتتدو إستتتت الل أو عتتتدم إرتبتتتاا رتتتيم المتريتتترات والتتتتا تتمثتتتل فتتتا اإليابتتتات الترتيبيتتتة فستتتإلمة راإلمتتتة 
اإلست صاء. ف ذا ااات اإليابات مست مة ف ن ذلك يعاا أن السؤال مؤثر عمى العاصتر التذو ي يست  ومتن ثتم 

ن اإلستتترااء عاتت . أمتتا إذا اااتتت اإليابتتات غيتتر مستتت مة )متستتاوية( فتت ن  تتذا يعاتتا يعتبتتر ستتؤا   امتتا   يماتت
عتتدم ويتتود فتتروق معاويتتة بتتين آراء أفتتراد العياتتتة عمتتى الستتؤال. وتتمثتتل الفتتروض اإلحصتتاإلية الخاصتتة بهتتتذا 

 اإلختبار فيما يما:
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H0)تويد إختالفات بين فإلات اإليابة )أو متساوية   : 

H1فإلات اإليابة )أو غير متساوية( : تويد إختالفات بين 

أو أرتتل  0.001و 0.00ليميتع افستتإلمة  P-Valueأن ريمتتة  2ورتد أظهتترت الاتتاإلس الخاصتتة ب ختبتتار اتا
( ليميتتع افستتإلمة التتواردة ب اإلمتتة اإلست صتتاء؛ بمتتا يشتتير إلتتى عتتدم ربتتول 0.05متتن مستتتو  المعاويتتة الم بتتول )

اإليابتات. ومتن ثتم ياتون اتل ستؤال متؤثر ا عمتى العاصتر  ال اإلتل ب ستت الل فرض العدم وربتول الفترض البتديل
 الذو ي يس  ويعتبر سؤا  ذا أ مية و  يمان اإلسترااء عا .

 يتائا إختبار تساؤالت البحث 8-3
 Wilcoxonفيمتتا يتعمتتق ب ختبتتار تستتاؤ ت البحتتث، ف تتد إستتتخدم الباحتتث إختبتتار و مكواستتن لعياتتة واحتتدة 

Signed Rank Test. ف تد تمثمتت الفتروض اإلحصتاإلية ؛ واظترا إلستتخدام م يتاس لياترت خماستا افوزان
 :(One-Tail Test)الخاصة بهذا اإلختبار فيما يما 

H0:θ1≥ 3               ( 3 ≥الىسُط  ) 

H1:θ1< 3               ( 3الىسُط <  ) 

والخاص بالتريرات التا رد تحدث فا طبيعة التكمفة والتكاليأ اليديتدة التتا  بالتساؤل األولوفيما يتعمق 
ريمتتة  (، ف تتد أظهتترت الاتتتاإلس أن2تظهتتر اتييتتة إستتتخدام الحوستتبة الستتحابية، وامتتا يت تتم متتن اليتتدول ررتتم )

P-Value  لمستؤال افول الختاص بحتتدوث ترييتر يتتو رو فتا طبيعتة التكمفتتة اتييتة تباتتا الحوستبة الستتحابية
ال اإلتتل بتتأن ( ممتتا يعاتتا ربتتول فتترض العتتدم 0.05( أو أكبتتر متتن مستتتو  المعاويتتة الم بتتول )0.144ت )بمرتت

لبتتارا  P-Valueو تتو متتا تؤ تتد  بيااتتات اإلحصتتاء الوصتتفا. امتتا ريمتتة  3ريمتتة الوستتي  أرتتل متتن أو تستتاوو 
فترض العتدم  ( ممتا يعاتا عتدم ربتول0.05( أو ارل من مستو  المعاوية الم بول )0.00ف د بمرت )ا سإلمة 

و تتو متتا تؤ تتد  بيااتتات اإلحصتتاء الوصتتفا امتتا يت تتم متتن  3ال اإلتتل بتتأن ريمتتة الوستتي  أرتتل متتن أو تستتاوو 
 (. 2اليدول ررم )

 يتائا إختبار التساؤل األول لمبحث :2جدول 
1س بيان 2س  3س  4س  5س   

 4.23 3.9 4.28 4.15 3.14 الىسط الحساتٍ

 4 4 4 4 3 الىسُط

وَلكىكسيلُوح إحظائُح   5073.5 9011.5 9806 7802 9916 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.144 هسرىٌ الوؼٌىَح
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ن اتان  وتشير تمك الاتتاإلس إلتى أن تباتا الحوستبة الستحابية لتن ُيحتدتث ترييتر ا يو ر  تا فتا طبيعتة التكمفتة واه
يتتؤدو إلتتا ظهتتور تكتتاليأ يديتتدة، وأاتت  يماتتن إستتتخدام أستتموح التكمفتتة اإليماليتتة لمحوستتبة الستتحابية إلدارة 

وممارستات المحاستبة اإلدار تة ستوف فت ن أستاليح التكاليأ المرتبطة بالحوسبة السحابية. ومن ااحية أخرو، 
ا  تستتاعد فتتا مختمتتأ مراحتتل تباتتا الحوستتبة الستتحابية بدايتتة متتن إتختتاذ رتترار تباتتا الحوستتبة الستتحابية اتهتتاء  واه

 بت ييم الاتاإلس المترتبة عمى تباا الحوسبة السحابية.

الستحابية فتا ممارستات والختاص بالماتافع المترتبتة عمتى إستتخدام الحوستبة  بالتسااؤل الثااييوفيما يتعمق 
(، ف د أظهرت الاتاإلس أ ميتة يميتع الماتافع فيمتا 3اإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة، واما يت م من اليدول ررم )

أو أرتل متن مستتو  المعاويتة الم بتول  0.021، و P-Value 0.00ريمتة ، حيتث بمرتت 4عدا السؤال ررتم 
 3فترض البتديل ال اإلتل بتأن ريمتة الوستي  أكبتر متن ، وربتول ال( بما يشير إلى عتدم ربتول فترض العتدم0.05)

، ورفض الفترض البتديل ال اإلتل بتأن ريمتة ربول فرض العدم و و ما تؤ د  بيااات اإلحصاء الوصفا. بياما تم
بالاستتبة لمستتؤال الرابتتع والختتاص ب اخفتتاض إحتيايتتات دعتتم تكاولوييتتا المعمومتتات فيمتتا  3الوستتي  أكبتتر متتن 

 ية لمتكمفة.يتعمق باإلدارة اإلستراتيي

 يتائا إختبار التساؤل الثايي لمبحث :3جدول 
7س 6س 5س 4س 3س 2س 1س بيان  

 4.15 4.26 4.52 3.06 4.43 4.23 3.18 الىسط الحساتٍ

 4 4 5 3 4.5 4 3 الىسُط

 9231 9506 10296 4332.5 10585 9453 4620 وَلكىكسيلُوح إحظائُح 

 0.00 0.00 0.00 0.260 0.00 0.00 0.021 هسرىٌ الوؼٌىَح
 

ستتتخدام التطبي تات اليديتدة الخاصتتة بتاإلدارة اإلستتتراتييية وتشتير تمتك الاتتتاإلس إلتى أن  المرواتة فتتا تباتا واه
إتختتاذ ال تترار وز تادة الفعاليتتة، حيتتث يماتن الوصتتول إلتتى التطبي تات اليديتتدة الخاصتتة  سترعةلمتكمفتة بستترعة، و 

بتتاإلدارة اإلستتتراتييية لمتكمفتتة فتتا أو ورتتت وأو ماتتان تمتتثالن أ تتم الماتتافع المترتبتتة عمتتى إستتتخدام الحوستتبة 
لوييتتا المعمومتتات الستتحابية فتتا ممارستتات اإلدارة اإلستتتراتييية لمتكمفتتة. و متتا ذلتتك تعز تتز شتتفافية تكتتاليأ تكاو 

فيما يتعمق باإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة، وال ابمية لمتوسع فا ختدمات الحوستبة الخاصتة بتاإلدارة اإلستتراتييية 
لمتكمفتتتتة لتمبيتتتتة الامتتتتو وز تتتتادة الطمتتتتح، وتستتتتهيل تخصتتتتيص تكتتتتاليأ تكاولوييتتتتا المعمومتتتتات عمتتتتى افرستتتتام أو 

فع افخر ، والتا تمثمت فا يتودة اظتام المعمومتات، الوظاإلأ. ورد أ اف بعض المشاراين عددا من الماا
 ودرة المعمومات.
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والختتاص بالمختتاوف المرتبطتتة ب ستتتخدام الحوستتبة الستتحابية فتتا ممارستتات بالتساااؤل الثالااث وفيمتتا يتعمتتق 
، (، ف تتتد أظهتتترت الاتتتتاإلس ربتتتول فتتترض العتتتدم4اإلدارة اإلستتتتراتييية لمتكمفتتتة، وامتتتا يت تتتم متتتن اليتتتدول ررتتتم )

بالاستبة لمستؤال افول والختاص بف تدان الستيطرة  3الفترض البتديل ال اإلتل بتأن ريمتة الوستي  أكبتر متن ورفض 
عمتتى وظيفتتة دعتتم التطبي تتات الخاصتتة بتتاإلدارة اإلستتتراتييية لمتكمفتتة، واتتذلك بالاستتبة لمستتؤال الثتتااا والختتاص 

  ييية لمتكمفةال درة المحدودة عمى تعديل أو تخصيص التطبي ات الخاصة باإلدارة اإلستراتب

 يتائا إختبار التساؤل الثالث لمبحث :4جدول 
 6س 5س 4س 3س 2س 1س بيان

 3.6 3.85 3.99 3.74 3.11 3.02 الىسط الحساتٍ

 4 4 4 4 3 3 الىسُط

 5716 7063 9222 7186 4110 2869.5 وَلكىكسيلُوح إحظائُح 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.105 0.391 هسرىٌ الوؼٌىَح
 

تمثتتتل أ تتتم وتشتتتير تمتتتك الاتتتتاإلس إلتتتى أن ز تتتادة مختتتاطر أمتتتن البيااتتتات اظتتتر ا فن البيااتتتات لتتتم تعتتتد داخميتتتة 
المختتاطر المترتبتتة عمتتى إستتتخدام الحوستتبة الستتحابية فتتا ممارستتات اإلدارة اإلستتتراتييية لمتكمفتتة. و متتا ذلتتك 

تتتإل اإلحتيتتتاطا لمبيااتتتات وعمميتتتات معاليتتت حتمتتتال ف تتتدان اإلعتمتتتاد عمتتتى متتتوفر الخدمتتتة فتتتا الا سد ة افخطتتتاء، واه
خصوصية البيااات. وأخيرا تعرض التطبي تات الخاصتة بتاإلدارة اإلستتراتييية لمتكمفتة لمختاطر التورتأ اتييتة 

 تورأ م دما السحابة )خطر اإلفالس(

والختاص بالعوامتل المتؤثرة عمتى رترار تباتا الحوستبة الستحابية فتا ممارستات بالتساؤل الرابع وفيما يتعمق 
، (، ف تتتد أظهتتترت الاتتتتاإلس ربتتتول فتتترض العتتتدم5اإلستتتتراتييية لمتكمفتتتة، وامتتتا يت تتتم متتتن اليتتتدول ررتتتم )اإلدارة 

بالاستبة لمعظتم العوامتل فيمتا عتدا العامتل افخيتر  3ورفض الفرض البديل ال اإلل بأن ريمة الوسي  أكبتر متن 
فتا تباتا الحوستبة  أن الشتراات الماتيتة لماتيتات ذات معتدل امتو مرتفتع تكتون أكثتر رغبتةوالذو يتمثل فتا 

( أو أرتل متن مستتو  0.00بما مستوو المعاوية ) حيث السحابية فا ممارسات اإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة،
، وربتتول الفتترض البتتديل ال اإلتتل بتتأن ريمتتة ( بمتتا يشتتير إلتتى عتتدم ربتتول فتترض العتتدم0.05المعاويتتة الم بتتول )
  3الوسي  أكبر من 
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 لرابع لمبحثيتائا إختبار التساؤل ا :5جدول 
 5س 4س 3س 2س 1س بيان

 4.01 3.03 2.79 3.11 2.93 الىسط الحساتٍ

 4 3 3 3 3 الىسُط

 7433 3294 2215 4121.5 3418.5 وَلكىكسيلُوح إحظائُح 

 0.00 0.353 0.982 0.133 0.760 هسرىٌ الوؼٌىَح

 

أن تباا الحوسبة السحابية فا ممارسات اإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة ياون مااستبا وتشير تمك الاتاإلس إلى 
لمعديتتد متتن افعمتتال التيار تتة حيتتث   يتترتب  رتترار التباتتا بحيتتم رأس المتتال، أو مستتتوو البايتتة التحتيتتة، أو 

يتتات ذات طبيعتتة الماتيتتات، أو شتتدة الماافستتة فتتا الستتوق. ومتتن ااحيتتة أختتر ، تكتتون الشتتراات الماتيتتة لمات
معتتدل امتتو مرتفتتع أكثتتر رغبتتة فتتا تباتتا الحوستتبة الستتحابية فتتا ممارستتات اإلدارة اإلستتتراتييية لمتكمفتتة. ورتتد 
أ تتتاف بعتتتض المشتتتاراين عتتتددا متتتن العوامتتتل افختتتر ، والتتتتا تمثمتتتت فتتتا إعتمتتتاد الماافستتتين عمتتتى الحوستتتبة 

 السحابية وويود  روا ميتمعية وسياسية.

الختتاص بتتدور مستتببات التكمفتتة الهياميتتة ومستتببات التكمفتتة التافيذيتتة فتتا و  بالتساااؤل الخااام.وفيمتتا يتعمتتق 
(، ف تتد أظهتترت 6إختيتتار وت يتتيم المتتورد الختتاص بخدمتتة الحوستتبة الستتحابية، وامتتا يت تتم متتن اليتتدول ررتتم )

( 0.05( أو أرتتل متتن مستتتو  المعاويتتة الم بتتول )0.00ليميتتع ا ستتإلمة بمرتتت ) P-Valueريمتتة  الاتتتاإلس أن
و تتتو متتتا تؤ تتتد  بيااتتتات  3ال اإلتتتل بتتتأن ريمتتتة الوستتتي  أرتتتل متتتن أو تستتتاوو ممتتتا يعاتتتا عتتتدم ربتتتول فتتترض العتتتدم 

 (. 6اإلحصاء الوصفا اما يت م من اليدول ررم )

 يتائا إختبار التساؤل الخام. لمبحث :6 جدول
1س بيان 2س  3س  4س  5س  6س   

 4.03 4.04 3.95 4.05 3.99 4.07 الىسط الحساتٍ

 4 4 4 4 4 4 الىسُط

وَلكىكسيلُوح إحظائُح   9056 9082 9316 8876 9056 8462 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 هسرىٌ الوؼٌىَح
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الختتاص بخدمتتة  وتشتتير تمتتك الاتتتاإلس إلتتى أاتت  يماتتن إستتتخدام مستتببات التكمفتتة الهياميتتة عاتتد إختيتتار المتتورد
. امتتتا أن عاتتتد تصتتتميم العالرتتتة متتتع المتتتورد الختتتاص بخدمتتتة الحوستتتبة الستتتحابية، واتتتذلك الحوستتتبة الستتتحابية

ختيار اوع الخدمة المطموبة متن متورد  مسببات التكمفة الهيامية توثر عمى ررار إختيار طر  ة اشر السحابة واه
فيذيتتة عاتتد ت يتتيم أداء المتتورد الختتاص بخدمتتة إستتتخدام مستتببات التكمفتتة التا. واتتذلك يماتتن الخدمتتة الستتحابية
عاتتد إتختتاذ رتترار متتد  إستتتمرار ة اإلعتمتتاد عمتتى المتتورد الختتاص بخدمتتة الحوستتبة ، وأي تتا الحوستتبة الستتحابية

 .السحابية فا المست بل

إستتتخدم الباحتتث ، فااروق معيويااة بااين الفئااات المشاااركة فااي الدراسااةولمتعتترف عمتتى متتا إذا اتتان  اتتاك 
و تو أحتد اإلختبتارات الالمعمميتة  Kruskal-Wallisوالس لمفترق بتين أكثتر متن عياتتين  –إختبار اروساال 

التا تستخدم لتحديد ما إذا اان  ااك فروق معاوية بين أكثر من ميموعتين مست متين )غير مرتبطتين( من 
 :(Two-Tail Testإلختبار فيما يما )الميموعات المشاراة. و تمثل الفرض اإلحصاإلا الخاصة بهذا ا

H0: θ1 = θ2 = θ3      )تويد فروق بين توز ع ال يم فا الميموعات  ) 

H1: θ1 ≠  θ2 ≠ θ3     (تويد فروق بين توز ع ال يم فا الميموعات) 

( بمتتا يشتتير 0.05اااتتت أكبتتر متتن مستتتو  المعاويتتة الم بتتول ) P-Valueورتتد أظهتترت الاتتتاإلس، أن ريمتتة 
ويتود فتروق بتتين فإلتات الدراستة وذلتك بالاستتبة لمعظتم افستإلمة. ورتد تمثمتتت إلتى رفتض الفترض البتتديل ال اإلتل ب

( 7امتا تظهتر متن ختالل اليتدول ررتم )  افستإلمة التتا اتان  اتاك فتروق معاويتة بتين المشتاراين فتا الدراستة
 فيما يما:

 ن  ااك تريير يو رو فا طبيعة التكمفة اتيية تباا الحوسبة السحابية.سوف ياو  -1

يماتتتن إستتتتخدام أستتتموح التكمفتتتة اإليماليتتتة لمحوستتتبة الستتتحابية إلدارة التكتتتاليأ المرتبطتتتة بالحوستتتبة  -2
 .السحابية

من  من ماتافع الحوستبة الستحابية تستهيل تخصتيص تكتاليأ تكاولوييتا المعمومتات عمتى افرستام  -3
 أو الوظاإلأ.

من  من مخاوف الحوسبة السحابية ف دان السيطرة عمى وظيفة دعم التطبي تات الخاصتة بتاإلدارة  -4
 .اإلستراتييية لمتكمفة

ز تتتادة مختتتاطر أمتتتن البيااتتتات اظتتتر ا فن البيااتتتات لتتتم تعتتتد متتتن  تتتمن مختتتاوف الحوستتتبة الستتتحابية  -5
 داخمية.

 إحتمال ف دان خصوصية البيااات. من  من مخاوف الحوسبة السحابية -6
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تعتترض التطبي تتتات الخاصتتتة بتتتاإلدارة اإلستتتتراتييية لمتكمفتتتة ن  تتتمن مختتتاوف الحوستتتبة الستتتحابية متت -7
 لمخاطر التورأ اتيية تورأ م دما السحابة )خطر اإلفالس(.

تكتتتون الشتتتراات العاممتتتة فتتتا أستتتواق أرتتتل تاافستتتية أكثتتتر رغبتتتة فتتتا تباتتتا الحوستتتبة الستتتحابية فتتتتا  -8
 ممارسات اإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة.

ن الشتتراات الماتيتتة لماتيتتات امطيتتة أكثتتر رغبتتة فتتا تباتتا الحوستتبة الستتحابية فتتا ممارستتات تكتتو  -9
 اإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة.

 يتائا إختبار الفروق بين فئات الدراسة :7جدول 
 5س 4س 3س 2س 1س بيان

 25.166 14.540 21.852 10.820 420753 لُوح اإلحظائُح 

 1011 10111 1011 10114 1011 هسرىٌ الوؼٌىَح

6س بيان 7س  8س  9س    

  9.359 8.681 25.064 26.204 لُوح اإلحظائُح 

  10119 10113 1011 1011 هسرىٌ الوؼٌىَح

 
 

إستتتخدم الباحتتث  ولمتعتترف عمتتى مصتتدر الفتتروق بتتين الفإلتتات المشتتاراة فتتا تمتتك افستتإلمة الستتابق ذار تتا،
و تتتو أحتتتد اإلختبتتتارات الالمعمميتتتة التتتتا  Mann–Whitney Testإختبتتتار متتتان و تاتتتا لمفتتترق بتتتين عياتتتتين 

تستخدم لمعرفة ما إذا اان  ااك فتروق معاويتة بتين ميمتوعتين مستت متين )غيتر مترتبطتين( متن الميموعتات 
 :(Two-Tail Testالمشاراة. و تمثل الفرض اإلحصاإلا الخاصة بهذا اإلختبار فيما يما )

H0: θ1 = θ2  (     عتين(        تويد فروق بين توز ع ال يم فا الميمو 

H1: θ1 ≠  θ2            (تويد فروق بين توز ع ال يم فا الميموعتين)   

( ويتتود إختالفتتات بتتين المحاستتبين اإلدار تتين 8ورتتد أظهتترت الاتتتاإلس، وف تتا لمتتا  تتو مو تتم باليتتدول ررتتم )
والمدير ن الماليين فا يميع افسإلمة السابق ذار ا فيمتا عتدا الستؤال افول والختاص بأات  ستوف ياتون  اتاك 

اك إتفتتاق بتتين المحاستتبين ترييتتر يتتو رو فتتا طبيعتتة التكمفتتة اتييتتة تباتتا الحوستتبة الستتحابية. بيامتتا اتتان  اتت
اإلدار تتين وافكتتاديميين فتتا يميتتع افستتإلمة الستتاب ة فيمتتا عتتدا الستتؤال افول والختتاص بأاتت  ستتوف ياتتون  اتتاك 
تريير يو رو فتا طبيعتة التكمفتة اتييتة تباتا الحوستبة الستحابية، والستؤال الثالتث متن  تمن ماتافع الحوستبة 

متات عمتى افرستتام أو الوظتاإلأ، باإل تافة إلتى الستتؤال الستحابية تستهيل تخصتيص تكتتاليأ تكاولوييتا المعمو 
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تعتتترض التطبي تتتات الخاصتتتة بتتتاإلدارة اإلستتتتراتييية لمتكمفتتتة متتتن  تتتمن مختتتاوف الحوستتتبة الستتتحابية الستتتابع 
 لمخاطر التورأ اتيية تورأ م دما السحابة )خطر اإلفالس(.

ن فتا يميتع افستإلمة الستابق ذار تا اما أظهرت الاتاإلس ويود إختالفات بتين المتدير ن المتاليين وافكتاديميي
فيمتا عتدا الستتؤال الثتامن والختتاص بأات  تكتون الشتتراات العاممتة فتتا أستواق أرتل تاافستتية أكثتر رغبتتة فتا تباتتا 

 الحوسبة السحابية فا ممارسات اإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة.

وافكتاديميين و تو متا يعاتس إرتبتاا وتشير الاتاإلس الساب ة إلا ويود شب  إتفاق بين المحاستبين اإلدار تين 
الدراستتتات افكاديميتتتة بالممارستتتة العمميتتتة، وذلتتتك فيمتتتا عتتتدا الستتتؤال الختتتاص بأاتتت  ستتتوف ياتتتون  اتتتاك ترييتتتر 
يتو رو فتتا طبيعتتة التكمفتتة اتييتتة تباتتا الحوستتبة الستحابية. بيامتتا اتتان  اتتاك إختتتالف بتتين المتتدير ن المتتاليين 

 ين.وال من المحاسبين اإلدار ين وافكاديمي

 يتائا إختبار مصادر الفروق بين فئات الدراسة :8جدول 

 الفروق بين المحاسبين اإلداريين والمديرين الماليين -أ

 5س 4س 3س 2س 1س بيان

 603 823.5 805.5 756 1112 لُوح اإلحظائُح

 1011 10112 10113 10111 10731 هسرىٌ الوؼٌىَح

6س بيان 7س  8س  9س    

  769.5 760.5 814.5 688.5 لُوح اإلحظائُح

  10114 10113 1012 1011 هسرىٌ الوؼٌىَح
 

 الفروق بين المحاسبين اإلداريين واألكاديميين - 
 5س 4س 3س 2س 1س بيان

 1333.5 1161 994.5 1222.5 48805 لُوح اإلحظائُح 

 10896 10196 10119 10345 10111 هسرىٌ الوؼٌىَح

6س بيان 7س  8س  9س    

  1255.5 1132.5 916.5 1086 لُوح اإلحظائُح 

  10515 10137 10112 1064 هسرىٌ الوؼٌىَح
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 الفروق بين المديرين الماليين واألكاديميين -ج
 5س 4س 3س 2س 1س بيان

 615 688.5 649.5 912 454 لُوح اإلحظائُح

 1011 1011 1011 1023 1011 هسرىٌ الوؼٌىَح

6س بيان 7س  8س  9س    

  873 990 556.5 537 لُوح اإلحظائُح

  10118 10132 1011 1011 هسرىٌ الوؼٌىَح
 

 الخالصة والتوصيات -9
تمثل الحوسبة السحابية أحد التطورات الهامة فا تكاولوييا المعمومات والتا حظيت ب  تمتاٍم ابيتٍر متؤخر ا 

الحاستووية تكتون متاحتة اظر ا لخدماتها عالية اليودة واإلرتصادية. وتشتير الحوستبة الستحابية إلتى أن المتوارد 
وتتتوفر الحوستتبة الستتحابية العديتتد متتن  عاتتد الطمتتح فتتا أو ورتتت، ومتتن أو ماتتان، ووتكمفتتة ماخف تتة استتبيا.

اخفتاض الاف تات التشتريمية،  المزايا والخصاإلص اليذابة لمشراات، بما فتا ذلتك عتدم ويتود إستتثمار م تدم، واه
مااايتتتة الوصتتتول البستتتي  وال ابتتتل لمتطتتتو ر بدريتتتة ابيتتترة، وتخفتتتيض مختتتاطر افعمتتتال، وتكتتتاليأ الصتتتيااة.  واه

ا عمى عدد ابير من المخاطر افماية والتا   تستطيع أو شراة تيا مها  .ولكاها تاطوو أي  

ورتتتتتد  تتتتتدف البحتتتتتث إلتتتتتى دراستتتتتة وتحميتتتتتل اآلثتتتتتار المحتممتتتتتة لمحوستتتتتبة الستتتتتحابية عمتتتتتى ممارستتتتتات اإلدارة 
إيتتراء دراستتة إستكشتتافية لموصتتول إلتتى بعتتض اففاتتار  ولتتذلك ف تتد تتتماإلستتتراتييية لمتكمفتتة بصتتورة متكاممتتة. 

افولية حول ايفية تتأثير الحوستبة الستحابية عمتى ممارستات اإلدارة اإلستتراتييية لمتكمفتة، حيتث تتم إست صتاء 
آراء ميموعتتة متتن المشتتاراين متتن أصتتحاح المصتتالم ذوو اإل تمتتام بمو تتوع  تتذ  الدراستتة، و تتم المحاستتبون 

 .اليون وافكاديميون اإلدار ون والمديرون الم

أن تباتتا الحوستتبة الستتحابية لتتن ُيحتتدتث ترييتتر ا يو ر  تتا فتتا طبيعتتة الدراستتة اإلستكشتتافية ورتتد أظهتترت اتتتاإلس 
ن اتتان يتتؤدو إلتتا ظهتتور تكتتاليأ يديتتدة، وأاتت  ُيماتتن إستتتخدام أستتموح التكمفتتة اإليماليتتة لمحوستتبة  التكمفتتة واه

ف ن أساليح وممارستات المحاستبة سحابية. ومن ااحية أخرو، السحابية إلدارة التكاليأ المرتبطة بالحوسبة ال
اإلدار تتتة ستتتوف تستتتاعد فتتتا مختمتتتأ مراحتتتل تباتتتا الحوستتتبة الستتتحابية بدايتتتة متتتن إتختتتاذ رتتترار تباتتتا الحوستتتبة 

ا بت ييم الاتاإلس المترتبة عمى تباا الحوسبة السحابية. السحابية اتهاء   واه

 حوستبة الستحابية فتا ممارستات اإلدارة اإلستتراتييية لمتكمفتةبالماافع المترتبتة عمتى إستتخدام الوفيما يتعمق 
ستتتتخدام التطبي تتتات اليديتتتدة الخاصتتتة بتتتاإلدارة اإلستتتتراتييية لمتكمفتتتة ف تتتد أظهتتترت الاتتتتاإلس أن  مرواتتتة تباتتتا واه
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إتختاذ ال ترار وز تادة الفعاليتة، حيتث ُيماتن الوصتول إلتى التطبي تات اليديتدة الخاصتة بتاإلدارة  سرعةبسرعة، و 
تييية لمتكمفة فتا أو ورتت ومتن أو ماتان تمتثالن أ تم تمتك الماتافع. و متا ذلتك تعز تز شتفافية تكتاليأ اإلسترا

تكاولوييا المعمومات فيما يتعمق باإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة، وال ابمية لمتوسع فا ختدمات الحوستبة الخاصتة 
تخصتتيص تكتتاليأ تكاولوييتتا المعمومتتات بتتاإلدارة اإلستتتراتييية لمتكمفتتة لتمبيتتة الامتتو وز تتادة الطمتتح، وتستتهيل 

 عمى افرسام أو الوظاإلأ.

 وفيمتتا يتعمتتق بالمختتاوف المرتبطتتة ب ستتتخدام الحوستتبة الستتحابية فتتا ممارستتات اإلدارة اإلستتتراتييية لمتكمفتتة
تمثتل أ تم المختاطر ف د أشارت الاتاإلس إلى ان ز ادة مخاطر أمتن البيااتات اظتر ا فن البيااتات لتم تعتد داخميتة 

ترتبة عمى إستخدام الحوسبة السحابية فا ممارسات اإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة. و ما ذلك اإلعتماد عمى الم
حتمال ف دان خصوصية البيااات.  إل اإلحتياطا لمبيااات وعمميات معالية افخطاء، واه موفر الخدمة فا الا سد

مخاطر التورأ اتيية تورأ م تدما الستحابة وأخير ا تعرض التطبي ات الخاصة باإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة ل
  )خطر اإلفالس(

 وفيما يتعمق بالعوامل المؤثرة عمى ررار تباا الحوسبة السحابية فا ممارسات اإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة،
أن تباتتا الحوستتبة الستتحابية فتتا ممارستتات اإلدارة اإلستتتراتييية لمتكمفتتة ياتتون مااستتبا ف تتد أشتتارت الاتتتاإلس إلتتى 

ديتتد متتن افعمتتال التيار تتة حيتتث   يتترتب  رتترار التباتتا بحيتتم رأس المتتال، أو مستتتوو البايتتة التحتيتتة، أو لمع
طبيعتتة الماتيتتات، أو شتتدة الماافستتة فتتا الستتوق. ومتتن ااحيتتة أختتر ، تكتتون الشتتراات الماتيتتة لماتيتتات ذات 

 ستراتييية لمتكمفة.معدل امو مرتفع أكثر رغبة فا تباا الحوسبة السحابية فا ممارسات اإلدارة اإل

وأخيتتر ا، فيمتتا يتعمتتق بتتدور مستتببات التكمفتتة الهياميتتة ومستتببات التكمفتتة التافيذيتتة فتتا إختيتتار وت يتتيم المتتورد 
أاتت  يماتتن إستتتخدام مستتببات التكمفتتة الهياميتتة عاتتد الختتاص بخدمتتة الحوستتبة الستتحابية، ف تتد أظهتترت الاتتتاإلس 

عاتتد تصتتميم العالرتتة متتع المتتورد الختتاص بخدمتتة اتتذلك ، و إختيتتار المتتورد الختتاص بخدمتتة الحوستتبة الستتحابية
ختيار اوع . اما أن الحوسبة السحابية مسببات التكمفة الهيامية توثر عمى ررار إختيار طر  ة اشر السحابة واه

إستخدام مستببات التكمفتة التافيذيتة عاتد ت يتيم أداء . واذلك يمان الخدمة المطموبة من مورد الخدمة السحابية
وعاتتد إتختتاذ رتترار متتد  إستتتمرار ة اإلعتمتتاد عمتتى المتتورد الختتاص ، ص بخدمتتة الحوستتبة الستتحابيةالمتتورد الختتا

 .بخدمة الحوسبة السحابية فا المست بل

 وتتمثل ميا ت البحث الم ترحة فا الا اا التالية: 

  دراستة اآلثتار المحتممتة لمحوستبة الستحابية عمتى ممارستات اإلدارة اإلستتراتييية لمتكمفتةإعادة فحتص 
متتع إستتتتخدام أستتتموح دراستتتة الحالتتتة إلحتتتد  الشتتراات التتتتا تباتتتت إستتتتخدام الحوستتتبة الستتتحابية فتتتا 

 . ممارسات اإلدارة اإلستراتييية لمتكمفة
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  دراستتتة وتحميتتتل اآلثتتتار المحتممتتتة لمحوستتتبة الستتتحابية عمتتتى الممارستتتات افختتتر  المختمفتتتة لممحاستتتبة
 اإلدار ة مثل: 

 .رياس وت ييم افداء اإلستراتييا 

 .و ع الموازاات التشريمية والراسمالية 

 .رياس أداء سالسل التور د ورياس وت ييم افداء 

 .إتخاذ ال رارات الخاصة بتخصيص الموارد 

 .ت ميل المخاطر التا ت ابمها الشراة 

  اظر ا لال مية الكبيرة لمحوستبة الستحابية، ف ات  ييتح إعتادة الاظتر فتا بترامس التتدر س فتا اليامعتات
ة عامتتة، وفتتا اميتتات التيتتارة بصتتفة خاصتتة. حيتتث أن الحوستتبة الستتحابية أصتتبحت المصتتر ة بصتتف

  رورة ممحة   يمان اإلسترااء عاها فا المست بل. 
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 مراجع ال
 العربية بالمغة : المراجعأوالا 

(. أثر الحوسبة السحابية عمى عممية المرايعة الخاريية فا المممكة 2019الشمرااا، مايدة عو   فالم. )
، المؤسسة العروية لمتروية والعموم المجمة العربية لآلدا  والدراسات اإليساييةالعروية السعودية. 

 .286-251)ابر ل(:  8واآلداح، 

(. المرايعتة عتن بعتد فتا 2021الماوفا، رو دا السيد عما، وسهى السيد حسن فرج، وابيل فهما سالمة. )
مجمااة ظتتل وستتي  الحوستتبة الستتحابية ومتتد  إييابياتهتتا لمستتتخدميها والمستتتفيدين متتن ت ار ر تتا. 

 .525-500(: 1) 22امية التيارة،  –، يامعة بورسعيد البحوث المالية والتجارية

(. تحميتل العوامتل المتؤثرة عمتى رترار إستتخدام المحاستبة الستحابية 2018يال صموإليل الفتواس. )باسيما، ما
، يامعتة المجمة العممية لمدراسات التجارية والبيئياةفا بيإلة افعمال المصر ة: دراسة ميدااية. 

 .240-203(: 1) 9امية التيارة باإلسماعيمية،  -رااة السويس 

(. تحديد العوامل المؤثرة فا تباا تكاولوييا الحوستبة الستحابية فتا 2019) ياح  ، سامية طمعت عباس.
، مجمة المحاسبة والمراجعاةميال المحاسبة ب ستخدام اموذج ربول التكاولوييا: دراسة ميدااية. 

 .466-429: 1امية التيارة،  -يامعة باا سو أ 

ثير ايتة تباتا الحوستبة الستحابية امتريتر (. إطار م ترح إلختبار تأ2020حراز، السيد يوسأ السيد ريح. )
وستتتي  عمتتتى العالرتتتة بتتتين العوامتتتل المحتتتددة لمتباتتتا واإلستتتتخدام الفعمتتتا: دراستتتة تطبي يتتتة عمتتتى 

، المجماااة العممياااة لمدراساااات التجارياااة والبيئياااةشتتتراات تكاولوييتتتا المعمومتتتات فتتتا ج. م. ع. 
 .472-140(: 1) 11امية التيارة با سماعيمية،  -يامعة رااة السويس 

(. الحوستبة الستحابية وتأثير تتا عمتى مهاتة المرايعتة الخارييتة فتا مصتتر. 2020حستن، ستيدة أحمتد أحمتد. )
-451(: 10) 6اميتتتة التيتتتارة،  -، يامعتتتة افتتتر الشتتتيإل مجماااة الدراساااات التجارياااة المعاصااارة

488. 

. اإلستاادر ة: التشاغيميالتحميل اإلستراتيجي لمسعر والتكمفاة والادخل (. 2017حسين، احمد حسين عمى. )
 امية التيارة. –رسم المحاسبة 
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(. تتأثير الحوستبة الستحابية فتا افتاءة اظتم المعمومتات 2020زار،  حى ماذر، وز تاد  اشتم يحيتى الست ا )
مجماة تكريات دراستة إستتطالعية آلراء عياتة متن افكتاديميين والمهايتين فتا العتراق.  المحاستبية

-133(: 51) 16اميتتتة اإلدارة وا رتصتتتاد،  -يامعتتتة تكر تتتت ، لمعماااوم اإلدارياااة واالقتصاااادية
150. 

(. 2019سمرة، ياسر دمحم الستيد عبتد العز تز، عيتاد أحميتدة عاشتور الترداد، و تاائ دمحم عز تز زاتا الز تار. )
المجمة أثر الحوسبة السحابية عمى فعالية اظام الررابة الداخمية فا الشراات الصااعية الميبية. 

 10اميتتة التيتتارة باإلستتماعيمية،  -، يامعتتة راتتاة الستتويس ات التجاريااة والبيئيااةالعمميااة لمدراساا
(1 :)187-213. 

تطاور المحاسابة اإلدارياة ودور المحاسا  اإلداري فاي بيئاة (. 2021عبد الراتا، ستامم عبتد الراتا دمحم. )
يتتر . رستتالة داتتتورا  غالحوساابة السااحابية باسااتخدام يظريااة الهيكمااة القويااة، مااع دراسااة حالااة

 يامعة دماهور. –امية التيارة  –ماشورة 

إدارة عالقاات تحاالي الميشاأة ماع  -اإلدارة اإلساتراتيجية لمتكمفاة (. 2016يوسأ، بسام فتؤاد دمحم الستيد. )
 –اميتتة التيتتارة  –. رستتالة داتتتورا  غيتتر ماشتتورة يمااو ج محاساابي مقتاارح -األطااراف الخارجيااة 
 يامعة اإلساادر ة.
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  1ممحظ رقم )
 

                          السيد األستا   

 تحية طيبة وبعد،،،           

اآلثاار المحتمماة لتطبياظ الحوسابة الساحابية عماى ممارساات اإلدارة  ت وم الباحثة ب عتداد بحتث بعاتوان ع
 "دراسة استكشافية في البيئة المصرية -اإلستراتيجية لمتكمفة 

تريتو متاام التكترم بتالرد عمتى التستاؤ ت المرف تة  والباحثة إذ تشتار لكتم م تدما حستن تعتاواام معهتا، ف اهتا
باعتبتار أن ردوداتم تمثتل مطمبتا رإليستيا لتح يتق الهتدف متتن  تذا البحتث. واحتيطام عممتا  بتان يميتع البيااتتات 

 واآلراء التا سيتم الحصول عميها سوف تحظا بالسر ة التامة، ولن تستخدم إ  لررض البحث.

ايتاح  وأخيرا تت دم الباحثة بيز ل الشار لسيادتكم لحسن تعاواام وتياوبام معها فتا العمتل عمتى خدمتة واه
  ذا البحث العمما واهعطاإل  يزءا  من ورتكم الثمين.

  
 وتففموا سيادتكم بقبول فائظ االحترام والتقدير ،،،

 

 الباحثة                                                 

 د  سحر عبد السميع محمود                                                  

 أستا  المحاسبة والمراجعة المساعد                                                 
 جامعة اإلسكيدرية –كمية التجارة                                                   
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 مقدمة
بأاها اموذج لتماين الوصول لشباة المعمومات، من أو ماتان وبطر  تة  الحوسبة السحابية تعر أيمان 

ستتتتهمة وعاتتتتد الطمتتتتح، والمشتتتتاراة بميموعتتتتة متتتتن المتتتتوارد الحاستتتتووية )مثتتتتل الشتتتتباات، والختتتتوادم، والتختتتتز ن، 
ستتتخدامها بستترعة وبأرتتل ميهتتود إدارو أو تفاعتتل متتن ربتتل  والتطبي تتات، والختتدمات(، والتتتا يماتتن توفير تتا واه

 ة. وتتمثل الخصاإلص افساسية لمحوسبة السحابية فا:موفر الخدم

   خدمة  اتية عيد الطمOn-demand self-service:  حيث يماتن لممستتهمك تتوفير ال تدرات
متتتن يااتتتح واحتتتد، مثتتتل ورتتتت الختتتادم، وتختتتز ن الشتتتباة، حستتتح الحايتتتة  Capabilitiesالحاستتتووية 

 دمة.وبصورة تم اإلية دون الحاية إلى تفاعل بشرو مع م دم الخ

  وصول واسع لمشبكةBroad network access:  حيث تتوفر ال درات الحاسووية عبر الشباة
ويماتتن الوصتتول إليهتتا متتن ماصتتات العميتتل المختمفتتة )مثتتل الهواتتتأ المحمولتتة، وافيهتتزة الموحيتتة، 

 وأيهزة الحاسح المحمولة، ومحطات العمل(.

  تجميااع المااواردResource pooling :وارد الحاستتووية لخدمتتة العديتتد متتن حيتتث يتتتم تيميتتع المتت
فترا تية مختمفتة بصتورة ديااميايتة وف تا  المستهمكين، مع تخصيص واهعادة تخصتيص متوارد ماديتة واه

 لطمح المستهمك.

  المرويااة السااريعةRapid elasticity:  طالرهتتا بشتتال حيتتث يماتتن تتتوفير ال تتدرات الحاستتووية واه
ارها بسرعة بما يتااسح مع الطمتح. وغالبتا متا مرن، وفا بعض الحا ت بصورة تم اإلية، لتوسيع اط

 تكون ال درات المتاحة غير محدودة ويمان تخصيصها بأو ردر من الورت.

  الخدمة التي تم قياسهاMeasured service:  حيتث تتتحام أاظمتة الستحابة بصتورة تم اإليتة فتا
تير تد لاتوع الخدمتتة إستتخدام المتوارد متتن ختالل اإلستتفادة متتن رتدرة ال يتاس عاتتد مستتوو معتين متتن ال

)مثل التخز ن، والمعالية(. و وفر مراربة الموارد والتحام فيها والت ر ر عاها الشتفافية لكتل متن متورد 
 الخدمة ومستهمكها.

تيتتتتا ، وميموعتتتتة متتتتن افستتتتاليح الكميتتتتة  اإلدارة اإلسااااتراتيجية لمتكمفااااةويماتتتتن تعر تتتتأ  بأاهتتتتا فمستتتتفة، واه
 لتا يمان اإلعتماد عميها إلتخاذ ال رارات .واإلحصاإلية الالزمة لتوفير البيااات ا
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 مصطمحات فيية
 طبيعة التكاليي

تشير إلى عالرة التكاليأ بحيم الاشاا حيث تت تمن التكتاليأ المختمفتة، الثابتتة والمتريترة، والتتا تشتال 
يماتن فيهتا إيمالا اف ات الشراة. وتستخدم الشراات طبيعة التكمفة لتحديد افستعار وتحديتد الميتا ت التتا 

 تخفيض الاف ات.

 ممارسات المحاسبة اإلدارية
وتشتتير إلتتا افستتاليح المحاستتبية التتتا تراتتز عمتتى المعمومتتات الماليتتة وغيتتر الماليتتة لمستتاعدة اإلدارة فتتا 

 ال يام بوظاإلفها افساسية برية تح يق أ داف الشراة.

 أسمو  التكمفة اإلجمالية
ة الستتحابية عمتتى متتدار دورة حيتتاة الستتحابة، بمتتا يستتاعد عمتتى ويشتتير إلتتى إدارة التكمفتتة الخاصتتة بالحوستتب

تتتتتوفير معمومتتتتات مفيتتتتدة تستتتتاعد اإلدارة عمتتتتى إدارة التكمفتتتتة، وو تتتتع الموازاتتتتات التخطيطيتتتتة وتح يتتتتق الررابتتتتة 
 اإلدار ة.

  مسببات التكمفة الهيكمية
بخدمتتتة الحوستتتبة  وتتمثتتتل فتتتا ال واعتتتد الهياميتتتة التتتتا تحاتتتم وتتتتاظم العالرتتتة بتتتين الشتتتراة والمتتتورد الختتتاص

 السحابية، حيث يتم إختيار المورد المااسح، وتصميم العالرة التعاواية بين الشراة وذلك المورد.

  مسببات التكمفة التيفي ية
وتتمثتتتل فتتتا ال واعتتتد التافيذيتتتة التتتتا تحاتتتم وتتتتاظم العالرتتتة بتتتين الشتتتراة والمتتتورد الختتتاص بخدمتتتة الحوستتتبة 

العالرة بين الشراة والمورد، والحام عمى متد  إستتمرار ة  تذ  العالرتة  السحابية، حيث يتم رياس وت ييم أداء
 فا المست بل.
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 القسم األول
 البيايات الشخصية

 

 ......................................                 )اختيارو( األسم  -1

 ...................................... الوظيفة الحالية: -2

 :المؤذالت الدراسية -3
  باالور وس تيارة

  دبمومات الدراسات العميا

  مايستير

  داتورا 

 :الشهادات المهيية -4
CPA  

CMA  

CIMA  

CFA  

CFM  

  أخر : .........................

 عدد سيوات الخبرة: -5
  ساوات 5أرل من 

  ساوات 10ساوات إلى  5من 

  ساوات 10أكثر من 
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 القسم الثايي
 

برجااا  تحديااد ماادي مااوافقتكم عمااى التساااؤالت الخاصااة بااالتغيرات التااي قااد تحاادث فااي طبيعااة التكمفااة 
 والتكاليي الجديدة التي تظهر يتيجة إستخدام الحوسبة السحابية

 

 التغيرات 
موافق 

 تماما  
 محايذ موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما  

جىهشٌ فٍ طثُؼح الركلفح ًرُجح ذثٌٍ سىف َكىى هٌان ذغُُش  -1

 الحىسثح السحاتُح
     

      سىف ذظهش ذكالُف جذَذج ًرُجح ذثٌٍ الحىسثح السحاتُح -2

سىف ذساػذ أسالُة وهواسساخ الوحاسثح اإلداسَح فٍ إذخار  -3

 لشاس ذثٌٍ الحىسثح السحاتُح
     

إلداسج الركلفح اإلجوالُح للحىسثح السحاتُح َوكي إسرخذام أسلىب  -4

 الركالُف الوشذثطح تالحىسثح السحاتُح
     

سىف ذساػذ أسالُة وهواسساخ الوحاسثح اإلداسَح فٍ ذمُُن  -5

 الٌرائج الورشذثح ػلً ذثٌٍ الحىسثح السحاتُح
     

 

 ذل ذياك تغيرات أخرى؟ )برجا   كرذا 
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 القسم الثالث
 

برجاااا  تحدياااد مااادي ماااوافقتكم عماااى التسااااؤالت الخاصاااة بالمياااافع المترتباااة عماااى إساااتخدام الحوسااابة 
 السحابية في ممارسات اإلدارة اإلستراتيجية لمتكمفة

 المنافع 
موافق 

 تماما  
 محايذ موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما  

الالصهاااح لااا داسج إًخفااااع اإلساااريواس فاااٍ ابجهاااضج والثاااشاهج  -1

 اإلسرشاذُجُح للركلفح
     

الماتلُااااح للرىسااااغ فااااٍ ةااااذهاخ الحىسااااثح الخاطااااح تاااااإلداسج  -2

 اإلسرشاذُجُح للركلفح لرلثُح الٌوى وصَادج الطلة
     

الخاطاح تااإلداسج الوشوًح فٍ ذثٌٍ وإسرخذام الرطثُماخ الجذَذج  -3

 تسشػح اإلسرشاذُجُح للركلفح
     

ذكٌىلىجُاااا الوؼلىهااااخ فُواااا َرؼلاااك  إًخفااااع إحرُاجااااخ دػااان -4

 تاإلداسج اإلسرشاذُجُح للركلفح
     

سشػح إذخار المشاس وصَاادج الفؼالُاحح حُام َوكاي الىطاى  إلاً  -5

الخاطح تاإلداسج اإلسرشاذُجُح للركلفاح فاٍ أٌ الرطثُماخ الجذَذج 

 ولد وأٌ هكاى

     

تااإلداسج ذؼضَض شفافُح ذكالُف ذكٌىلىجُا الوؼلىهاخ فُواا َرؼلاك  -6

 اإلسرشاذُجُح للركلفح
     

ذسهُل ذخظُض ذكالُف ذكٌىلىجُا الوؼلىهاخ ػلاً ابلساام أو  -7

 الىظائف
     

 

 ذل ذياك ميافع أخرى؟ )برجا   كرذا 
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 القسم الرابع
برجا  تحديد مدي موافقتكم عمى التساؤالت الخاصة بالمخاوف المرتبطة بإستخدام الحوسابة الساحابية 

 في ممارسات اإلدارة اإلستراتيجية لمتكمفة

 المخاوف
موافق 

 تماما  
 محايذ موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما  

دػاان الرطثُماااخ الخاطااح تاااإلداسج فمااذاى السااُطشج ػلااً وظُفااح  -1

 اإلسرشاذُجُح للركلفح
     

الخاطااح  ذخظااُض الرطثُماااخ أووحااذودج ػلااً ذؼااذَل المااذسج ال -2

 تاإلداسج اإلسرشاذُجُح للركلفح
     

ااافاااٍ الٌ   هاااىفش الخذهاااحػلاااً  اإلػروااااد -3 للثُاًااااخ  اإلحرُااااطٍخ س 

 وػولُاخ هؼالجح ابةطاء
     

      ى الثُاًاخ لن ذؼذ داةلُحا بًظش  صَادج هخاطش أهي الثُاًاخ  -4

      فمذاى ةظىطُح الثُاًاخ إحروا  -5

سرشاذُجُح للركلفاح لوخااطش ذؼشع الرطثُماخ الخاطح تاإلداسج اإل -6

 همذهٍ السحاتح )ةطش اإلفالط(ًرُجح ذىلف رىلف ال
     

 

 ذل ذياك مخاوف أخرى؟ )برجا   كرذا 
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 القسم الخام.
برجااا  تحديااد ماادي مااوافقتكم عمااى التساااؤالت الخاصااة بالعواماال المااؤثرة عمااى قاارار تبيااي الحوساابة 

 رة اإلستراتيجية لمتكمفةالسحابية في ممارسات اإلدا

 العوامل
موافق 

 تماما  
 محايذ موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما  

ذكىى الششكاخ الظغُشج راخ سأط الوا  الوحذود أكيش سغثح فٍ  -1

 الحىسثح السحاتُح فٍ هواسساخ اإلداسج اإلسرشاذُجُح للركلفحذثٌٍ 
     

ذكااىى الشااشكاخ الرااٍ لااذَها هساارىٌ هااٌخفغ هااي الثٌُااح الرحرُااح  -2

الحىساثح الساحاتُح فاٍ لركٌىلىجُا الوؼلىهاخ أكيش سغثح فٍ ذثٌٍ 

 هواسساخ اإلداسج اإلسرشاذُجُح للركلفح

     

أكيش سغثح فٍ ذثٌٍ ذكىى الششكاخ الؼاهلح فٍ أسىاق ألل ذٌافسُح  -3

 رشاذُجُح للركلفحالحىسثح السحاتُح فٍ هواسساخ اإلداسج اإلس
     

أكيااش سغثااح فااٍ ذثٌااٍ ذكااىى الشااشكاخ الوٌرجااح لوٌرجاااخ ًوطُااح  -4

 الحىسثح السحاتُح فٍ هواسساخ اإلداسج اإلسرشاذُجُح للركلفح
     

أكيااش ذكااىى الشااشكاخ الوٌرجااح لوٌرجاااخ راخ هؼااذ  ًوااى هشذفااغ  -5

سغثااااح فااااٍ ذثٌااااٍ الحىسااااثح السااااحاتُح فااااٍ هواسساااااخ اإلداسج 

 للركلفحاإلسرشاذُجُح 

     

 

 ذل ذياك عوامل أخرى؟ )برجا   كرذا 
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 القسم الساد.
برجا  تحديد مدي موافقتكم عمى التساؤالت الخاصة بدور مساببات التكمفاة الهيكمياة ومساببات التكمفاة 

 التيفي ية في إختيار وتقييم المورد الخاص بخدمة الحوسبة السحابية

 التغيرات 
موافق 

 تماما  
 محايذ موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما  

      ذؤثش هسثثاخ الركلفح الهُكلُح ػلً لشاس ذثٌٍ الحىسثح السحاتُح -1

الوىسد الخاص َوكي إسرخذام هسثثاخ الركلفح الهُكلُح ػٌذ إةرُاس  -2

 تخذهح الحىسثح السحاتُح
     

َوكااي إساارخذام هسااثثاخ الركلفااح الهُكلُااح ػٌااذ ذظااوُن الؼاللااح هااغ  -3

 الحىسثح السحاتُحالوىسد الخاص تخذهح 
     

ةرُاااس طشَمااح ًشااش إلااشاس ذااؤثش هسااثثاخ الركلفااح الهُكلُااح ػلااً  -4

 ةرُاس ًىع الخذهح الوطلىتح هي هىسد الخذهح السحاتُحإالسحاتح و
     

الوااىسد َوكااي إساارخذام هسااثثاخ الركلفااح الرٌفُزَااح ػٌااذ ذمُااُن أداء  -5

 الخاص تخذهح الحىسثح السحاتُح
     

هااذي  هسااثثاخ الركلفااح الرٌفُزَااح ػٌااذ إذخااار لااشاسَوكااي إساارخذام  -6

الواااىسد الخااااص تخذهاااح الحىساااثح ػلاااً  اإلػروااااد إساااروشاسَح

 الوسرمثل فٍ السحاتُح

     

 

 ذل ذياك أدوار أخرى؟ )برجا   كرذا 
                                                                                                      
                                                                                                      

                                                                                                      
                                                                                                      

                                                                                     
 


