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الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى جهوزية المؤسسات الخيرية في قطاع غزة لتبني وتطبيق
الحوسبة السحابية ،حيث ركزت على ثمانية عوامل رئيسية وهي " دعم اإلدارة العليا – البيئة التكنولوجية –
استراتيجيات التغيير – الميزة النسبية – التنسيق والشفافية – خصوصية وأمن البيانات – تطلعات المانحين
– الهيكل التنظيمي".

وتتضح أهمية الدراسة من خالل إثراء البحث العلمي في هذا الموضوع حيث يعتبر هذا البحث
األول الذي يربط بين تطبيق الحوسبة السحابية وتحقيق العدالة االجتماعية في فلسطين.
وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل المشكلة ،وتكون مجتمع الدراسة من
( )1245موظف يعملون في المؤسسات الخيرية ،وقد تم استخدام طريقة العينة الطبقية العشوائية ،حيث

تكونت عينة الدراسة ( (294موظف ،وألجل جمع البيانات تم تطوير استبانة حيث تم توزيع ( )300استبانة

على رؤساء مجالس اإلدارة باإلضافة إلى المدراء التنفيذين وكذلك رؤساء األقسام  ،وقد تم استرداد ()241

استبانة أي ما نسبته . %82

وقد توصلت الدراسة إلى أن التقدير العام لمدى جهوزية المؤسسات الخيرية في قطاع غزة لتبني وتطبيق

الحوسبة السحابية قد بلغ نسبة ( ، )%78.1وأظهرت النتائج نسب وقيم متقاربة لمحاور الدراسة المختلفة ،
و بلغ الوزن النسبي لمحور دعم اإلدارة العليا ( ، )%68.13و محور هيكل المؤسسة بلغ (، )%83.9

ولمحور استراتيجيات التغير ( ، )%68.13ومن ناحية أخرى أظهرت الدراسة أن الوزن النسبي لمدى
جهوزية البيئة التكنولوجية لدعم الحوسبة السحابية قد بلغ ( ، )%79.47وكانت خصوصية وأمن البيانات

تمثل ( ، )%71أما بالنسبة لمحور التنسيق والشفافية فقد بلغ ( ، )%82.02وقد بينت الدراسة أن
المؤسسات تسعى بشكل كبير لتحقيق ميزة نسبية في هذا المضمار بنسبة ( ، )%84.56وفي ذات السياق

تم استخالص أن الجهات المانحة تتطلع لتطبيق المؤسسات السحابية بمعدل (. )%85.63
وقد قدمت الدراسة عدداً من التوصيات  ،من أهمها ضرورة العمل على تعزيز مبدأ الالمركزية في الهيكل

التنظيمي للمؤسسات الخيرية في قطاع غزة  ،وكذلك ضرورة وضع خطط عالجية للتخلص من المعيقات
التي تعيق استخدام الحوسبة السحابية  ،وأيضاً أوصت الدراسة بأهمية تبني المؤسسات الستراتيجيات

واضحة ومتنوعة للتغيير المؤسسي والتنظيمي ،ومن جهة أخرى أوصت الدراسة بضرورة تجاوب المؤسسات
مع تطلعات المانحين بشكل أكبر وفعال وذلك فيما يخص تطبيق تقنية الحوسبة السحابية.

ث

Abstract
This study aimed at investigating the preparedness of Palestinian charity
institutions operating in Gaza Strip for adopting and applying cloud computing.
The study tackled eight major factors including (senior management support,
technological environment, change strategies, comparative advantage,
coordination and transparency, data security and privacy, donors’ expectations,
and organizational structure).
The importance of this study that improve scientific research. So this study
is the first study can connect between cloud computing and jutes in Palestine.
The study adopted the descriptive-analytical approach in describing and
analyzing the issue. The study population consisted of (1245) employees working
in charity institutions, from which a sample consisted of (294) employees was
derived and selected using stratified random sampling method. A questionnaire
for data collection was designed and circulated to (300) respondents including the
chairpersons of board of directors, CEOs, and heads of departments. A number of
(241) questionnaires were retrieved representing (82%) a response rate.
The study concluded that the general estimate concerning the preparedness
of charity institutions in Gaza Strip for adopting and applying cloud computing
reached a percentage of (78.1%). The results showed approximate values and
ratios for the different dimensions of the study. In this regard, the relative weights
were (68.13%) for senior management support, (83.9%) for organizational
structure, and (68.13%) for change strategies. Furthermore, the study showed that
the relative weight concerning the preparedness of technological environment for
supporting cloud computing reached (79.47%), for data security and privacy
reached (71%), while for coordination and transparency dimension reached
(82.02%). The study also indicated that the surveyed institutions considerably
pursued to achieve a comparative advantage in this area of work by a percentage
of (84.56) and donors expectations of institutions to apply cloud computing
reached a percentage of (85.63) .
The study reached a set of recommendations, the most important of which
are that it is necessary to promote the decentralization principle in the
organizational structure of the charity institutions operating in Gaza Strip. In
addition, it is important to set treatment plans to overcome obstacles hindering the
use of cloud computing. Furthermore, institutions should adopt clear and various
strategies for organizational and institutional change and should comply with
donors’ expectations effectively and considerably in terms of applying cloud
computing techniques.
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اإلهداء
الى الدم النازف طه اًر ألجلك يا قدس .
الى غيث الكلمات بين آهات الكبار وأنين األطفال ومقاومة الرجال ألجلك يا قدس
الى السيف المشهور ( مقاومة فلسطين ) من غمده ألجلك يا قدس
إلى األم الغالية التي أعدت وال زالت تعد جيالً محر اًر ألجلك يا قدس
إلى األب الغالي الذي تخضب جبينه عرقاً وتجعدت معالم وجهه تربية لجيل محر اًر ألجلك يا قدس
إلى عماتي وأعمامي سندي وقت الشدة
إلى روح جدي وجدتي التي اشتاقت لسجدة في باحاتك يا قدس
إلى رفيقة الدرب التي شاركتني مشوار العناء والجهد زوجتي الغالية .
إلى أملي المتجدد في الحياة أبنائي األعزاء "يزن وريناد ومحمد "
إلى إخوتي وأخواتي وأقاربي وأصدقائي وكل من شاركني آلمي طوال مشواري

إليكم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع

ح

شكر وتقدير
إن سبيلنا في الرقي والتقدم والتطور بعون اهلل ال يكون إال باإليمان باهلل والعلم وأساليب المواجهة

واالستثمار الناجح وصدق اهلل العظيم إذ يقول " قل ال يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون" وفي

أية أخرى " وقل ربي زدني علماً" وفي هذا السياق ومن باب الوفاء بالجميل اسمحوا لي أن أبدأ
بالشكر هلل سبحانه وتعالى ثم إلى مشرفي وقدوتي الدكتور" خالد دهليز" والى لجنة المناقشة الذين

تفضلوا بقبول مناقشة هذه األطروحة العلمية الدكتور "أكرم إسماعيل سمور" واألستاذ الدكتور "سامي

سليم أبو ناصر"
وكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أخي وصديقي األستاذ جهاد عكاشة الذي رافقني في مشواري العلمي
منذ بداية هذه األطروحة ،وكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أخي المهندس " محمود أبو اللبن" على

مشورته العلمية التي قدمها ،وأخي ار أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لألستاذ" بشير غبون" وموظفي
دائرة الدراسات العليا لتعاونهم وتذليلهم العقبات التي واجهتني في مشواري العلمي.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة

الفصل األول

اإلطار العام للدراسة
 1.1مقدمة:
أحدثت ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجي الهائل في عالم االتصاالت الرقمية منذ ما يزيد عن

عشرة أعوام متغيرات جديدة في عالم األعمال ،مما فرض على المؤسسات مواكبتها وضرورة التكيف
معها ،خاصة في ظل انتشار شبكة االنترنت واالتصاالت السريعة ،والذي بدورها ساهمت في االنتقال

إلى حوسبة األعمال والخدمات ،حيث سهولة التعامل والوصول إلى المعلومات واختصار الوقت
والجهد ،باإلضافة إلى رفع كفاءة العمل.
وفي ظل هذا التقدم التكنولوجي و تطور العلوم اإلدارية برز مفهوم جديد أال وهو الحوسبة

السحابية ،الذي يقوم بدوره بتسخير تكنولوجيا المعلومات لتطوير العمل اإلداري والمؤسسي وصوالً إلى
تحقيق اإلنجاز وزيادة الشفافية ).(Gokmen, 2010

وتعتبر الحوسبة السحابية تكنولوجيا حديثة تعتمد على تخزين البيانات ومعالجتها داخل
سحابة افتراضية بدالً من أجهزة الحاسوب وتعتبر مركز للبيانات يتم الوصول لها عن طريق شبكة

االنترنت بغض النظر عن المكان والزمان  ،وتساهم هذه التقنية في إبعاد مشاكل الصيانة والتحديث

حيث تتحول من منتجات إلى خدمات (سيد2013 ،م)  ،أو كما قال (رضوان2016 ،م) أنها تقنية

تسمح للمستخدمين بنقل ملفاتهم وبيانتهم ومعالجتها في سحابة ( موارد تكنولوجية عبر شبكة

االنترنت ) ،حيث تتم داخل هذه السحابة عمليات المعالجة  ،مع امكانية الوصول لتلك البيانات في
أي وقت وأي مكان متى توفر االنترنت" .
ويؤكد ) (Saleem, 2011أن الحوسبة السحابية من التقنيات التي جذبت

اهتمام المعنيين

بالمجال المعلوماتي ،من محللين وباحثين ،ووسائل اعالم  ،ومدراء ،بسبب الفرص المتعددة التي
تمنحها هذه التقنية لالرتقاء بعمل المؤسسات ،باإلضافة إلى تحسين الكفاءة  ،وتقليل العبء اإلداري

 ،وترشيد نفقات البنية التكنولوجية التحتية  ،و تجويد الدعم الفني .

ويرى ( )AL-Badi et al, 2017بأن الحوسبة السحابية تطورت من كونها مجرد رسم إلى نموذج

أعمال ملموس ،وتفاوت اهتمام العالم بهذه التقنية من دولة إلى أخرى حيث تظهر بعض
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االحصائيات أن الواليات المتحدة أكثر الدول اهتماماً بهذه التقنية ومن ثم االتحاد األوربي ويوضح

الشكل التالي مدى انفاق واهتمام الدول بهذه التقنية

شكل ( :)1.1معدل النمو في استخدام الحوسبة السحابية
المصدر(Gartner,2013) :

يعتبر قطاع المؤسسات األهلية في قطاع غزة قطاع حيوي إلى حد كبير بحكم المسؤولية

االجتماعية ،و نظ اًر لما يعانيه قطاع غزة من حصار مستمر منذ  10سنوات ونيف فضالً عن

الحروب واألزمات االقتصادية التي يعاني منها ،حيث يبلغ عدد المؤسسات الخيرية العاملة في

قطاع غزة ( )415مؤسسة بحسب إحصائية و ازرة الداخلية في غزة لعام  ،2017وحسب دراسة

(بحور2016 ،م) فإن االستفادة من التقنيات المتطورة في مؤسسات قطاع غزة ال يرتقي إلى
المستوى المنشود ،ومن ضمن هذه التقنيات الحوسبة السحابية .

ويرى الباحث بأن الحوسبة السحابية تساعد المؤسسات الخيرية في تقديم خدمات الكترونية
بتكاليف بسيطة  ،وتساعد على نمو عمل المؤسسات وتوسيع عملها  ،والحصول على احصائيات

وتحليالت بيانات جيدة  ،وتسمح بالوصول إلى البيانات من خالل األجهزة االلكترونية المختلفة .

 1.2مشكلة الدراسة :
أصبحت اليوم السحابة الرقمية نموذج جديد لالستفادة من خدمات تكنولوجيا المعلومات  ،في

التنسيق والتعاون بين الشركات والحكومات المؤسسات في إطار تبادل البيانات والمعلومات وتعزيز
3

دور التكنولوجيا واالنترنت في العملية اإلدارية والرقابية والتنظيمية لها ،وهذا يتوافق مع دراسة

) )Saleem,2011والتي تبين أن الحوسبة السحابية أصبحت من أكثر المفاهيم التي جذبت اهتمام
المعنين من في المجال المعلوماتي بسبب ما تقدمه من فرص للمؤسسات ترتقي بالخدمات االلكترونية

التي تقدمها .

وتعتبر الحوسبة السحابية فكرة متطورة تتماشى مع متطلبات العصر وتساعد على إقامة بنية
تحتية بتكاليف مخفضة  ،كما توفر نطاقاُ واسعاً للشركات والمنظمات حيث توفر العديد من الفوائد

لصاحب البيانات والمستخدمين  ،وتعمل على تأمين البيانات والخدمات  ،والمرونة وكفاءة التكلفة
للمستخدم (صالح2016 ،م) ،ورغم هذا يؤكد (بحور2016 ،م) أن البيروقراطية مازالت تسيطر على
عمل المؤسسات في قطاع غزة ومنها المؤسسات الخيرية  ،لذلك تأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء
أهمية تطبيق الحوسبة السحابية ومدى جهوزية المؤسسات الخيرية العتمادها في العمل اإلداري.

ويالحظ مدى تأثير الحوسبة السحابية على المؤسسات الخاصة في االجابة على السؤال

التالي ،كيف يمكن للمؤسسات الخيرية والمؤسسات غير الحكومية التي تتطلع إلى األمام استخدام
نظام الحوسبة السحابية في الوصول إلى أكبر قدر ممكن من البيانات وتسخيرها في العمل

اإلداري.

ووقوفاً على دور وأهمية الحوسبة السحابية  ،فقد قام الباحث بالتعاون مع تجمع المؤسسات

الخيرية في شمال غزة بعقد ورشة عمل مع  20مؤسسة خيرية من ضمنها  5مؤسسات تطبق تقنية

الحوسبة ،وتم مناقشة الحوسبة السحابية وأثرها على تطوير األعمال وأجمع المشاركون في ورشة
العمل أن الحوسبة السحابية تقنية استراتيجية لحل العديد من المشاكل التي تواجه المؤسسات مثل
االزدواجية في تقديم الخدمات للمستفيدين ،باإلضافة إلى اعتبار أن الحوسبة السحابية تأتي كبديل
ناجع عن النظام الورقي السائد وبعض قواعد البيانات الضعيفة  ،وأكد المشاركون أن تطبيق الحوسبة

يساهم في التخفيف من مشكلة سوء التنسيق والتكامل بين المؤسسات المختلفة  ،واعتبر الحضور أن

الحوسبة السحابية تعتبر أداة فعالة لتحقيق مستويات رقابية جيدة على صعيد الحكومة والجهات
المانحة  ،باإلضافة أنها تضع معايير واضحة للتعامل مع المستفيدين بعيداً عن المزاجية وتساهم في
تعزيز الشفافية  ،وأخي اًر فإنها تحسن األداء المؤسسي العام من حيث توفير الوقت والجهد.

4

وكان لورشة العمل أيضاً نتائج مثمرة على صعيد استخالص العوامل التي قد تؤدي إلى تبني

تطبيق تقنية الحوسبة السحابية ،فقد تبين أن لإلدارة العليا والهيكل التنظيمي دور مركزي في تبني
واعتماد هذه التقنية  ،كما أكد جميع الحضور على أهمية دور الحكومة والجهات المانحة في تطوير

العمل وتبني هذه التقنية ،و اتضح أيضاً أن خصوصية البيانات تلعب دور كبير في عدم اعتماد هذه

التقنية .

ومن هذا المنطلق جاءت فكرة الدراسة الستكشاف مدى امكانية تطبيق الحوسبة السحابية في

المؤسسات الخيرية من أجل تعزيز عملية االتصال والتواصل بين المؤسسات الخيرية مع بعضها
البعض والجهات المختلفة (حكومية ومانحة) .والذي بدوره يعظم األثر العائد على المجتمع من خالل
تقليص هامش الوقت المهدر في تقديم الخدمات ،والتخفيف من االزدواجية في تقديم الخدمات

للمواطنين من خالل مشاركة بيانات المستفيدين بين المؤسسات  ،وهذا ينعكس إيجاباً على تحقيق

مستويات عالية من الرضا لدى المواطنين والجهات المانحة ،وبالمجمل فإن االستفادة من الحوسبة
السحابية يعزز مبدأ الشفافية في العمل ويحسن من األداء .

واستناداً لما سبق فقد ظهر للباحث مشكلة الدراسة وأهميتها  ،لذلك ستركز الدراسة على

استكشاف مدى جهوزية المؤسسات الخيرية لتنبي تطبيق الحوسبة السحابية في عملها ،ودراسة

المعيقات التي تواجه المؤسسات لتطبيقها ،وكذلك تلقي الضوء على ما هو المطلوب لوصول
المؤسسات لتبني تطبيق تقنية الحوسبة السحابية .
ومما سبق فقد تم استنتاج السؤال البحثي الذي سوف تجيب عنه الدراسة وهو كالتالي :
ما مدى جهوزية المؤسسات الخيرية الفلسطينية في قطاع غزة لتبني تطبيق الحوسبة السحابية؟

 1.3أسئلة الدراسة :
هناك عدد من األسئلة البحثية الفرعية التي ستجيب عنها الدراسة وهي كالتالي:
 -1ما مستوى دعم اإلدارة العليا لتطبيق تقنية الحوسبة السحابية في المؤسسات الخيرية ؟
 -2ما مدى جهوزية الهيكل التنظيمي داخل المؤسسات الخيرية لتبني تقنيات الحوسبة السحابية؟
 -3ما هي استراتيجيات التغير التي تساعد المؤسسات الخيرية على تبني تطبيق الحوسبة
السحابية ؟
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 -4ما مدى توفر البيئة التكنولوجية في المؤسسات الخيرية لتطبيق الحوسبة السحابية ؟
 -5ما مدى التنسيق بين المؤسسات الخيرية في تطبيق الحوسبة السحابية ؟
 -6ما درجة تأثير خصوصية البيانات على تطبيق الحوسبة السحابية في المؤسسات الخيرية ؟
 -7ماهي المزايا النسبية المتوقع تحقيقها عند تطبيق الحوسبة السحابية في المؤسسات الخيرية ؟
 -8ما مدى مالئمة تطلعات الجهات المانحة لتطبيق الحوسبة السحابية ؟ .

 1.4أهداف الدراسة:
يهدف البحث الحالي إلى:
 -1معرفة مدى جهوزية المؤسسات الخيرية لتطبيق الحوسبة السحابية .
 -2التعرف على مدى دعم اإلدارة العليا لتطبيق الحوسبة السحابية .
 -3دراسة البناء التنظيمي داخل المؤسسات الخيرية والتعرف على مدى مرونته لتبني تقنية الحوسبة
السحابية .

 -4استكشاف مدى جهوزية البيئة التكنولوجية في المؤسسات الخيرية لتطبيق الحوسبة السحابية
 -5التعرف على أثر خصوصية البيانات في تبني الحوسبة السحابية .
 -6التعرف على الفوائد المرجوة من تطبيق الحوسبة السحابية .
 -7تقديم النتائج والتوصيات للجهات المختلفة .

 1.5متغيرات ونموذج الدراسة:
من خالل إطالع الباحث على الدراسات السابقة  ،وكذلك من خالل نتائج ورشة العمل

أجرها الباحث مع مدراء المؤسسات الخيرية سيقوم الباحث بدراسة أثر المحاور
االستكشافية التي ا
التالية على دراسته  ،وهي على النحو التالي :
دعم االدارة العليا . -البناء التنظيمي .

 -استراتيجيات التغير .
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 البيئة التكنولوجية . -الميزة النسبية .

 تطلعات الجهات المانحة-خصوصية البيانات

 التنسيق والشفافية .دعم اإلدارة العليا
توفر البيئة
التكنلوجية

التنسيق والشفافية

جهوزية المؤسسة
لتطبيق الحوسبة
السحابية

استراتيجيات التغير

خصوصية البيانات
واألمان

الهيكل التنظيمي

الميزة النسبية

تطلعات المانحين

شكل ( :)1.2محاور الدراسة
المصدر :صمم بواسطة الباحث من خالل االطالع على الدراسات السابقة ،واجراء المقابالت

جدول ( :)1.1محاور الدراسة موزعة حسب مصادر االقتباس
الرقم

المحور

عدد الفقرات

المصدر

1

هيكل المؤسسة

8

Nahm & Vonderembse, & Koufteros 2003

2

دعم اإلدارة العليا

8

 ، Oliveira 2014منصور 2013م

3

استراتيجيات التغيير

4

بحور2016م

4

توفر البيئة التكنلوجية

7

 ، Oliveira 2014شعت 2014

5

التنسيق والشفافية

5

خضر  2015م

6

خصوصية وأمن البيانات

6

Oliveira 2014

7

الميزة النسبية

5

Oliveira 2014

8

تطلعات المانحين

7

مقابلة شخصية :مع أ .ياسر ابو جاللة ،مدير جمعية الوئام الخيرية
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 1.6أهمية الدراسة:
أوالً  :األهمية العلمية:
تتضح أهمية هذه الدراسة العلمية في كون الحوسبة السحابية أحد أهم التقنيات الحديثة التي

يتوقع أن تحدث ثورة كبيرة في أداء المؤسسات من حيث جودة وتحسين الخدمة التي تقدمها هذه

المؤسسات للمستفيدين ،لدورها في توفير برامج وتطبيقات متميزة ومساحات تخزينية كبيرة جداً
ومراقبة البيانات وحفظها بشكل أمن وأقل تكلفة.

إثراء البحث العلمي في هذا الموضوع حيث يعتبر هذا البحث األول حسب وجهة نظر
الباحث الذي يربط بين تطبيق الحوسبة السحابية وتحقيق العدالة االجتماعية في فلسطين خاصة

والوطن العربي عامة من خالل تطبيق الحوسبة السحابية في المؤسسات الخيرية .
ثانياً :األهمية العملية بالنسبة للمؤسسات الخيرية :
 ربما تعمل على تعزيز التخطيط المستقبلي لدى المؤسسات . قد تدعم عملية الرقابة على خدمات ومشاريع المؤسسات . تساعد في تنظيم وترتيب العمل داخل المؤسساتثالثاً :األهمية العملية بالنسبة للجهات المانحة :
تعزيز مبدأ الرقابة المالية واإلدارية على التمويلدعم التنسيق والشفافية بين الجهات المانحة والمؤسساترابعاً :األهمية العملية بالنسبة للمستفيدين :
تحقيق العدالة االجتماعية على الصعيد المجتمعي في االستفادة من الخدمات .تحقيق مستويات عالية من الرضا لدى المستفيدين من الخدمات .-خدمة أكبر عدد من شرائح المجتمع .
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 1.7مصطلحات الدراسة :
 الحوسبة السحابية :Cloud Computing
تكنولوجيا تعتمد على تخزين البيانات ومعالجتها داخل سحابة افتراضية بدالً من أجهزة

الحاسوب وتعتبر مركز للبيانات يتم الوصول لها عن طريق شبكة االنترنت بغض النظر عن

المكان والزمان  ،وتساهم هذه التقنية في إبعاد مشاكل الصيانة والتحديث حيث تتحول من منتجات
إلى خدمات (سيد2013 ،م)

ويتبنى الباحث تعريف (رضوان2016 ،م) كتعريف إجرائي خالل دراسته " تقنية تسمح
للمستخدمين بنقل ملفاتهم وبيانتهم ومعالجتها في سحابة ( موارد تكنلوجية عبر شبكة االنترنت )،
حيث تتم داخل هذه السحابة عمليات المعالجة  ،مع امكانية الوصول لتلك البيانات في أي وقت

وأي مكان متى توفر االنترنت" .
 المؤسسات الخيرية :

هي كائن اعتباري مستقل يقوم مجموعة من األفراد بإنشائها باالتفاق فيما بينهم من أجل

الوصول إلى أهداف مشروعة لخدمة المجتمع وال يكون هدفهم الربح المادي (العالول2011 ،م)

ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها "جماعة ذات طابع وصفة اختيارية مكونة من عدة أشخاص يهدفون

إلى تقديم خدمات خيرية للمجتمع  ،دون النظر إلى الربح ".

 1.8هيكلية الدراسة وملخص الفصل :
عرض الباحث خالل الفصل األول من دراسته مقدمة ووضح كذلك مشكلة الدراسة وذلك من
خالل االطالع على الدراسات السابقة في نفس الموضوع  ،ومن ثم تم اشتقاق أسئلة وأهداف

وأهمية الدراسة الحالية  ،وتطرق الباحث أيضاً لشرح بعض المفاهيم الرئيسة التي تناولها في

دراسته.

وسيقوم الباحث في الفصل الثاني من دراسته بشرح موضوع الدراسة ومصطلحاتها بشكل تفصيلي

من خالل الرجوع إلى األدبيات السابقة  ،وذلك بعرض تعريف الحوسبة السحابية ومميزاتها
وعيوبها ،وشرح األبعاد التي تساعد المؤسسات الخيرية في تبني الحوسبة السحابية  ،وتوضيح
مفهوم المؤسسات الخيرية وأهدافها ومجال عملها .
9

وسيستعرض الباحث في الفصل الثالث عدداً من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضع

الدراسة وملخصها وأبرز النتائج والتوصيات لتلك الدراسات .

تناول الباحث في الفصل الرابع الطريقة واإلجراءات والمنهجية المتبعة في إعداد الدراسة ،

وسيتطرق الباحث خالل الفصل إلى أداة الدراسة المستخدمة ومراحل تطويرها والتأكد من صدق

وثبات االستبانة ومدى اتساقها .

سيقوم الباحث في الفصل الخامس باإلجابة على أسئلة الدراسة من خالل تحليل البيانات

التي تم جمعها إحصائياً باإلضافة إلى مناقشة النتائج والتعليق عليها ووضع المبررات .

في الفصل السادس سيطرح الباحث عدداً من النتائج التي توصل إليها خالل دراسته وسيقوم

بتقديم عدداً من التوصيات باإلضافة إلى اقتراح بعض الدراسات المستقبلية للباحثين في موضوع

البحث .
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الفصل الثاني

اإلطار النظري للدراسة
 2.1المبحث األول :الحوسبة السحابية
 2.1.1مقدمة :
في اآلونة األخيرة وفي ظل التطور التكنولوجي الهائل في العالم ،والسعي وراء تطبيق النظام

االلكتروني المحوسب في جميع مناحي الحياة ،فقد لجأ العديد من أصحاب المؤسسات والشركات
لتبني فكرة الحوسبة السحابية والبدء في تطبيقها تسهيالً لسير األعمال اإلدارية في المؤسسة.

لقد أدى ابتكار الحاسوب الشخصي في ثمانينات القرن الماضي إلى مرحلة جديدة في تاريخ

البشرية عرفت بعصر المعلومات والتي سرعان ما تطورت مع دخول االنترنت إلى معترك الحياة

اليومية في نهاية األلفية الثانية لدرجة أنه لم يعد من الممكن االستغناء عنها (سعدالدين2012 ،م)،

وفي ظل التطور المتسارع تكنولوجيا الشبكات و تطور البنية التحتية لإلنترنت وظهور اصدارات
متنوعة للويب كالويب  2.0والويب  3.0حدث تطور كبير في الخدمات المقدمة عبر الشبكات

ظهرت مالمحه في توافر مساحات تخزينية واسعة كبيرة وسرعات هائلة لإلنترنت والذي مهد

الطريق لبعض المؤسسات إلتاحة تطبيقاتها من خالل الشبكة العنكبوتية فيما يسمى الحوسبة
السحابية التي أتاحت لمستخدميها بعض المميزات من أهمها توفير النفقات  ،وكذلك إمكانية
الوصول إلى المعلومات (الملفات الشخصية  ،البرامج ،وكل ما يحتاجه الشخص) المرفوع عبر
السحابة من أي مكان أو جهاز يستطيع الدخول إلى االنترنت .مما أتاح إمكانية تقديم المؤسسات

لخدماتها ألكبر عدد ممكن من المستفيدين (زكي2012 ،م) .

وقد أوجدت الحوسبة السحابية العديد من الفرص الجديدة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم،
وفي الوقت الراهن ،تتوفر الخدمات السحابية بأسعار ميسورة ويمكن الوصول إليها من قبل

الشركات على جميع المستويات .كما أن هناك مزايا اقتصادية هائلة لهذا القبول الواسع لتبني

الحوسبة السحابية ،وقد تبنت العديد من الشركات الحوسبة السحابية اآلن .وعلى مدار السنين،

ساعد ظهور التكنولوجيا في تعزيز نمو الحوسبة السحابية ،إال أن ذلك النمو لم يكن على النحو

المتوقع في بداية عهد الحوسبة السحابية ). (Raza, 2015
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تقوم الحوسبة السحابية على فكرة رئيسية وهي االستفادة من الموارد المشتركة والتي تقاس

تكلفتها بقدر استخدامها عبر االنترنت  ،وتنبع الحاجة إلى الحوسبة السحابية كنتيجة الزدياد
األنظمة واسعة النطاق وعالية األداء والتكلفة المرتفعة للعدد الكبير من الموارد ذات االحتياج ،حيث

توفر هذه التقنية خدمات تقديم أفضل للموارد حسب الحاجة مع تقليل الجهد المبذول (رضوان،
2016م) وبحسب ) (Gupta, 2013فإن الحوسبة السحابية تعتمد أيضا على السحابة التي هي
عبارة عن شبكة ضخمة مترابطة من الخوادم أو أجهزة الحاسبات الفردية التي تعمل في شكل
متوازي يجمع بين موارد الحوسبة مما يؤدي إلى توليد طاقة حوسبة فائقة ،كما تعتمد في عملها

على تقنية المحاكاة االفتراضية التي تساعد على تحقيق االستفادة القصوى من هذه الموارد وزيادة

مرونتها وتقع ملكيتها على عاتق طرف خارجي يطلق عليه موفر السحابة والذي بدوره يتحمل كلفة

الخوادم والعتاد والبرمجيات .

ويوضح هذا المبحث نظرة عامة على الحوسبة السحابية لتبسيطها من خالل التعرف على
مفهومها ونشأتها وتطورها ومتطلبات استخدماها في المؤسسات الخيرية وكذلك أهم خصائها

ومميزاتها ونظام البيئة ومكوناتها والمعيقات التي تواجه تطبيقها  ،باإلضافة إلى التطرق إلى األبعاد
التي قام الباحث بدراستها لمعرفة مدى جهوزية المؤسسات لتبني تقنية الحوسبة السحابية .

 2.1.2مفهوم الحوسبة السحابية :
لقد أدى التطور المتسارع في تكنولوجيا الشبكات الي اتجاه العديد من المؤسسات الي اتاحة

تطبيقاتها لالستخدام من خالل شبكة االنترنت فيما يعرف باسم الحوسبة السحابية التي أصبحت
كلمة طنانه في عالم الصناعة على الرغم من انها ليست مفهوما جديدا كليا لكنها أصبحت تكتسح

الوجود في العصر الرقمي الحاضر وذلك يعود الى انتشار االنترنت وأجهزة الهاتف على نطاق

واسع مع تحسن عرض النطاق حيث أتاحت هذه التقنية لمستخدميها مميزات أفضل مثل توفير
النفقات واتاحة الخدمات ألكبر قطاع من المستفيدين (العليمي2014 ،م).
وبدأ مصطلح الحوسبة السحابية بالظهور في عام 1950م مع ظهور أجهزة الكمبيوتر
المركزية وتحديداً تم استخدامها في المجاالت البحثية والعسكرية ،ولقد اشتق مصطلح الحوسبة
السحابية من رمز السحابة الذي كان يتم استخدامه في كثير من األحيان لتمثيل االنترنت في

خرائط ورسوم بيانية (يس2013،م) ،واسناداً إلى ) (Lin A , 2012فإن أول ظهور لمصطلح
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الحوسبة السحابية يعود عام 1997م في محاضرة للعالم رامناث شيالبا من جامعة تكساس والتي

اقترح فيها أهمية وجود نمط للحوسبة السحابية يحدده المنطق االقتصادي بدل من المنطق التقني

بمفرده ،ولكن تم استخدامه مؤخ ار كطريقة تسويقية بعد أن جذب هذا المصطلح المجالين التسويقي
واألكاديمي  ،وفي عام 1999م حاول مارك أندرسن تسويق الحوسبة السحابية مع البنية التحتية

كنموذج خدمة  ،وفي عام 2000م وسعت شركة مايكروسوفت مفهوم البرمجيات كخدمة من خالل
تطوير خدمات الويب ،وفي عام 2001م قامت شركة  IBMبشرح وتوضيح للتقنيات المؤتمنة

المتقدمة المستخدمة في إدارة نظم تقنيات المعلومات المعقدة مثل  :المراقبة الذاتية والشفاء الذاتي ،

والتهيئة الذاتية ،والتحسين الذاتي  ،وفي عام 2005م قامت

 Amazonباستخدام الحوسبة

السحابية في بنيتها التحتية مما أدى إلى توفير خصائص جديدة تمتاز بالسرعة والسهولة كانت
نتيجتها تطوير المفهوم الخاص بالحوسبة السحابية وفي عام 2007م قامت كل من  Googleو

 IBMبمبادرة شراكة مع عدد من الجامعات على مستوى العالم  ،بهدف الدخول في مشروع بحثي

كبير لتطوير تكنولوجيا الحوسبة السحابية( . (Salah, et al., 2010
ويوضح الرسم البياني التطور التاريخي للحوسبة السحابية:

شكل ( :)2.1التطور التاريخي للحوسبة السحابية

المصدر(Point, 2014) :
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ويعرف ()Alassaf,2016

الحوسبة السحابية بأنها مصطلح يطلق على جميع اشكال

الحوسبة الموزعة والمترابطة من خالل شبكة اتصال تقدم خدمات ذات فائدة للمستخدمين.
وبحسب (رضوان2016 ،م) فإن السحابة تتيح للمستخدمين الوصول للخدمة في أي وقت
وأي مكان والدفع لما يتم استخدامه فقط ،وهي طريقة لتوصيل المصادر المحوسبة واألنظمة

الموزعة وخدمات الشبكة العنكبوتية ،حيث تعتبر فرصة مميزة للشركات ،فهي تواءم متطلبات
تكنولوجيا المعلومات والبنى األساسية
وبحسب  2012)، (Linفإن هناك ادراك متزايد بأنه سيأتي يوم وتكون الحوسبة السحابية
األداة الرئيسية التي سيتم االعتماد عليها في إدارة المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث

من المتوقع أن يصل سوق السحابة في كافة أنحاء العالم إلى  8.1بليون حتى نهاية عام .2013

واستناداً إلى ) (Alshamaila, 2013فإن مختلف الباحثين أشاروا إلى أن الحوسبة

السحابية أنها نموذج جديد وتكنولوجيا ناشئة  ،بينما يرى أخرون أنها ليس مفهوماً جديداً حيث أنها

تستخدم تكنولوجيا حاسوبية تقليدية ،وهناك العشرات من التعاريف للحوسبة السحابية وخالل كل
تعريف يمكن أن نحصل على فكرة مختلفة عن ماهية الحوسبة السحابية فقد عرف ((NIST, 2011
الحوسبة على أنها :نموذج وصول شبكي لمجموعة من الموارد المحوسبة مثل الشبكات وخوادم

التخزين وخوادم التطبيقات والخدمات  ،التي يمكن كشفها واطالقها بأقل جهد إداري وأقل تواصل مع
مزود الخدمة ،حيث عرف ) (Foster et al, 2008الحوسبة السحابية أنها حوسبة موزعة واسعة

النطاق موجهة باقتصاديات الحجم والتي تضم مجموعة مجردة من إدارة قوة الحوسبة ،التمثيل

االفتراضي ،وحدات الخزن ،الحجم الديناميكي والخدمات التي تسلم عند الطلب لزبائن خارجين عبر

االنترنت .وهي نمط للحوسبة تكون فيها تقانة المعلومات مرتبطة بالقدرات وقابلة للنمو بشكل كبير،
والتي تقدم كخدمة عبر االنترنت إلى عده زبائن خارجي) (Ommeren et al, 2009وهي تعتبر

أنموذج لمعالجة المعلومات والذي يتم فيه تسليم قدرات الحوسبة المدارة مركزياً كخدمات بحسب
الحاجة عبر الشبكة الي مجموعة متنوعة من أجهزة واجهات المستفيدChee and Franklin, ( .

)2010
وهي نظام حوسبة متوازية وموزعة تتكون من مجموعة من األجهزة االفتراضية المترابطة،

والتي تقدم بشكل تلقائي كواحدة أو أكثر من الموارد الحوسبة الموحدة والمستندة إلى اتفاقيات
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مستوى الخدمة التي تمت عن طريق التفاوض بين مقدم الخدمة والمستفيدين ( Buyya et al,

.)2011

ويمكن تعريف الحوسبة السحابية من الناحية الخدمية على أنها نوعاً من خدمة التطبيقات

المحوسبة مثل البريد االلكتروني  ،البرمجيات المكتبية  ،وتخطيط موارد المؤسسة والتي تستخدم
موارد واسعة االنتشار يمكن مشاركتها بين موظفي المؤسسة  ،وعليه فإن المستخدم يمكنه االتصال

بعدد من الخوادم في نفس الوقت ،بحيث تسمح هذه الخوادم بتبادل المعلومات فيما بينها (بحور،

2016م).

وعرفت ) (Wang, et al., 2010الحوسبة السحابية على أنها مجموعة من الخدمات

الشبكية والتي توفر منصات محوسبة مضمونة شخصية ورخيصة حسب الطلب  ،والتي يمكن

الوصول إليها بطريقة سهلة ومتشبعة "

بينما عرفها (شلتوت2014 ،م) إلى أن الحوسبة هي مصطلح يشير إلى المصادر واألنظمة

الحاسوبية المتوافرة تحت الطلب عبر الشبكة والتي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية
والمتكاملة دون التقيد بالموارد المحلية بهدف التيسير على المستخدم وتشمل تلك الموارد مساحة

لتخزين البيانات والنسخ االحتياطي ،والمزامنة الذاتية كما تشمل قدرات معالجة برمجية وجدولة

للمهام ودفع البريد االلكتروني والطباعة عن بعد  ،ويستطيع المستخدم عند اتصاله بالشبكة التحكم
في هذه الموارد عن طريق واجهة برمجية بسيطة تبسط وتتجاهل الكثير من التفاصيل والعمليات

الداخلية

ويرى (شعت2014 ،م) بأن الحوسبة السحابية هي تقنية تكنلوجية تعتمد على استبدال

معالجة وتخزين البيانات التي كانت تخزن في سابقاً عبر الحاسوب إلى ما يسمى السحابة ،وهي

مركز بيانات يتم الوصول إليه عن طريق شبكة االنترنت متى توفرت ،وبهذا تحولت من منتجات

إلي خدمات ،حيث تساهم هذه التكنولوجيا في إبعاد مشاكل الصيانة وتطوير األنظمة عن الشركات

المستخدمة لها ،وبالتالي يتركز مجهود الجهات المستفيدة على استخدام هذه الخدمات فقط.

ويتبنى الباحث تعريف (رضوان2016 ،م) كتعريف إجرائي خالل دراسته بأنها تقنية متطورة
تسمح للمستخدمين بنقل ملفاتهم وبيانتهم ومعالجتها في سحابة (موارد تكنلوجية عبر شبكة
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االنترنت) بحيث يتم تخزين ومعالجة هذه البيانات داخل السحابة  ،مع امكانية الوصول لتلك

البيانات في أي زمان و مكان متى توفر االنترنت.

ومما سبق من تعريفات ومفاهيم خاصة بالحوسبة السحابية الحظ الباحث ما يلي :
 -جميع التعريفات السابقة تتفق في أن الحوسبة السحابية هي نموذج جديد يقوم على الدفع بقدر

االستخدام للوصول إلى المرونة في استخدام المعلومات عن طريق االنترنت والبرمجيات

التقنية في األجهزة
 يمكن استخدام الحوسبة الشركات التي تستخدم مثل هذه التقنية بتقليل التكاليف وزيادة األداء . يالحظ أن أغلب المفاهيم تتحدث عن الحوسبة السحابية على أنها شبكات االنترنت التي تقدمالخدمة للعميل في أي مكان يتواجد فيه  ،وأي وقت .

 هي مجموعة من األدوات التي تساعد في بناء بنية تحتية في مجال العمل االلكترونيالتكنولوجي الذي يعمل بسهولة كنظم عند الحاجة إليها.
 -هي واسعة وذات فائدة في تنفيذ األعمال اإللكترونية.

 2.1.3أهداف الحوسبة السحابية:
ويرى (عيد2013 ،م) و) (Alshamaila, 2013و ) (Laudon& Laudon, 2017بأن
الحوسبة السحابية هي تقنية حديثة تسعى إلى تحقيق األهداف التالية:
 توفير مساحة تخزينية عالية للمعلومات عالية الجودة . إتاحة الوصول للمعلومات بسهولة مع إمكانية استرجاعها في أي وقت ومن أي مكان تتوافر فيهشبكة االنترنت.

 مشاركة المعلومات بين المستفيدين وسهولة تداولها وتناقلها عبر شبكة االنترنت بغض النظرعن حجم تلك المعلومات .
 الحصول على معظم البرمجيات التشغيلية والتطبيقية بصورة مجانية في أغلب األحيان مما يوفرعلى المستفيد التكلفة والوقت والصيانة .
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 انتفاء الحاجة إلى عمل نسخ احتياطية للمعلومات المخزنة على الحواسيب الشخصية وأجهزةالتخزين .

 معالجة معلومات المستفيدين عن بعد ،المتعلقة بإنشاء الملفات أو حذفها أو إجراء التعديالتعليها أو تحديد مستويات االطالع عليها اضافة إلى اجراء التنظيم في حفظها وتخزينها.

 2.1.4عناصر الحوسبة السحابية:
يرى ) (Laudon& Laudon, 2017و ) (Hsu, 2014بأن الحوسبة السحابية تحتوي على عدد
من العناصر من أهمها :

 جهاز حاسوب شخصي متصل بشبكة اإلنترنت ويفضل أن يكون ذو سرعة عالية . -نظام تشغيل يسمح باالتصال باإلنترنت .

 متصفح إنترنت يمكن من خالله استخدام الحوسبة السحابية . -مزود خدمه الحوسبة السحابية .

ويوضح الشكل التالي عن طريق تمثيل البنية التحتية لخدمة سحابية مفترضة .

شكل ( :)2.2عناصر الحوسبة السحابية
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المصدر(Laudon& Laudon, 2017) :

 2.1.5خصائص الحوسبة السحابية:
اسناداً إلى ) (Masrom & Rahimli, 2015فإن الحوسبة السحابية تتميز بعدد من

الخصائص من أهمها ما يلي:

 مركزية المستخدم  :ويقصد بها أن المستخدم بمجرد اتصاله بالسحابة يصبح مالكاً لما يخزنهداخل السحابة من مستندات وبيانات ويستطيع مشاركته مع غيره عبر االنترنت .

 مركزية المهام  :حيث تعمل السحابة وتركز على تلبية احتياجات المستخدم وكيفية اشباعحاجات المستخدمين عبر تطبيقاتها المختلفة مثل معالجة النصوص وجداول البيانات والبريد

االلكتروني .

 مركزية البنية التحتية  :يساعد استخدام السحابة التحرر من أعباء إنشاء وادارة العمليات المعقدةمن خالل ما توفره السحابة من خوادم ضخمة تساعد في إجراء المهام المعقدة باستخدام أجهزة
حاسوب عالية المواصفات .
 مركزية البرمجيات والتطبيقات والمستندات  :يمكن تشغيل وتخزين البيانات وتحريرها بخوادمالحوسبة من خالل أي جهاز حاسب متصل باإلنترنت حيث تتيح هذه الخاصية امكانية
استخدمها بشكل دائم  ،وكذلك فإن مزود الخدمة يقوم بإعطاء صالحيات الوصول والتعديل
على الملفات للعمالء مما يعزز التعاون بين أعضاء المجموعة الواحدة بغض النظر عن

أمكان التواجد .

 طاقة الحوسبة :وتنتج من خالل ترابط اآللف من أجهزة الحاسب والخوادم معاً . الوصول :حيث يتيح تخزين البيانات في السحابة للمستخدمين استرداد المزيد من المعلومات منعدد مختلف من المستودعات .
 -الذكاء :المطلوب الستخراج البيانات الضخمة المخزنة على مختلف السحابة والعمل على تحليلها.

 البرمجة :وهي أهم متطلب إلتاحة التعامل مع العديد من المهام الضرورية بالسحابة مثل حمايةأمن المعلومات .
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 استمرارية الخدمة :من خالل سهولة الوصول للبيانات في أي وقت ومن أي مكان متاح بهاالنترنت .
ويرى الباحث أن من أهم خصائص الحوسبة السحابية هو إمكانية الوصول إلى البيانات
والمعلومات من قبل المستخدمين لها في أي وقت طالما توفر االنترنت  ،وكذلك مشاركة البيانات

حيث بإمكان جميع المؤسسات المستخدمة للتقنية العمل على أي ملف في السحابة ومشاركته

بشكل جماعي .

 2.1.6تطبيقات الحوسبة السحابية كخدمات:
يرى ) (Hsu, 2014بأن الحوسبة السحابية توظف نماذج األعمال مدفوعة الخدمة كما أنها
بإمكانها أن تعرض الخدمات التي تم تجميعها في الفئات التالية :
البرمجيات كخدمات "SaaS" : المنصة كخدمة "PaaS": -البنية التحتية كخدمة ""Iaas

شكل ( :)2.3تطبيقات الحوسبة كخدمات
المصدر)Gartner,2009( :

أوالً :البرمجيات كخدمة:Software as a service :

20

وهي أن تقوم باستخدام تطبيق معين مخزن على السحاب ،على سبيل المثال برنامج word

موجود في مركز بيانات وتتصل به عبر اإلنترنت وتقوم بكتابة فيه والتعديل واضافة بيانات ثم
الحصول على المخرجات منه ،وكل ذلك وانت على السحابة وجهازك فقط أداة االتصال ،وال يمكن
للمستخدم هنا التحكم بنظام التشغيل في السحابة وال يتحكم بالعتاد وال التوصيل الشبكي .ويمكن

اعتبار يوتيوب ضمن هذا التصنيف ،حيث ان مستعرض الفيديو في الموقع بمثابة التطبيق المحمل
على السحابة وبواسطته تستطيع الوصول إلى مقاطع الفيديو الموجودة ،لكنك ال تستطيع تغيير أي

شيء في الموقع.

ثانيا :المنصة الحاسوبية كخدمة: Platform as a service :
استخدام السحابة كمنصة لوضع عدة تطبيقات عليها ويمكنك العمل عليها جميعاً كما يمكنك

وضع نظام تشغيل كامل ايضاً ويكون هناك تكامل بين التطبيقات ،فمثالً تصمم شيء بالفوتوشوب

ثم يتم ادخاله لتطبيق آخر فيقوم بالتحريك واضافة المؤثرات فنحصل على مقطع فيديو مع صوت.

مثل  Google appsوهي منصة تتيح لك إضافة تطبيقات حسب الرغبة.
ثالثاً :البنية التحتية كخدمة :Infrastructure as a service:
يتم توفير موارد األجهزة (مثل التخزين ) وقوة الحوسبة كخدمات للعمالء ،ويتم التعامل مع

السحابة كبنية تحتية محدودة بقدرة معالجة معينة وحجم ذاكرة ومساحة تخزين وعدد مستخدمين
معين ،ولك مطلق الحرية باستخدامها بالطريقة التي تناسبك .فيمكنك مثالً تنصيب عدة نظم تشغيل
وتركيب عدة تط بيقات على كل نظام وسماح لعدد معين من المستخدمين بالدخول إلى كل نظام
تشغيل الستخدام تطبيقاته دون السماح بالخلط بينه(,Lamba &Gurdev,2016) .

 2.1.7تصنيفات الحوسبة السحابية :
اسناداً إلى ) (Laudon& Laudon, 2017يمكن تصنيف الحوسبة السحابية إلى أربعة أنواع
وهي :

 -1الحوسبة السحابية العامة : Public Cloud Computing
هي من أكثر أنواع السحابات شيوعاً في االستخدام وهي رخيصة نسبياَ لالستخدام ،

وتوصف من منظور تقليدي حيث يتم توفير المصادر وفقاً ألساس الخدمة الذاتية عبر الشبكة وذلك
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من خالل تطبيقات الويب وخدماتها مثل جوجل واألمازون وذلك من خالل طرف ثالث مزود للخدمة
والذي يقوم بتحصيل الفواتير والنفقات بناء على أساس الحوسبة الخدمية (شعت2014 ،م).

 -2الحوسبة السحابية الخاصة : Private Cloud Computing
هي نوع من أنواع السحابات يتم فيها تشغيل البنية التحتية داخل المنظمة وتدار من قبل

المنظمة نفسها بحيث تتحكم المنظمة التي تعتمد هذا النوع من الحوسبة بإدارة البيانات والعمليات
بدون قيود أو من طرف ثالث بغض النظر عن مكانه  ،ولها عدة دوافع الستخدامها في المنظمات

من أهمها  :تعظيم االستفادة من الموارد الداخلية للمؤسسة  ،وتعتبر الحوسبة الخاصة خيا اًر لكثير
من الشركات بسبب زيادة سيطرتها على البنية التحتية وهي تتميز بخصوصية البيانات ولذلك تقلل

من المخاوف األمنية  ،وتحتاج لتكلفة أقل لنقل البيانات (Dillon, 2010).
 -3الحوسبة السحابية المجتمعية : Community Cloud Computing
في هذا النوع من السحابات تقوم عدد من المنظمات باالشتراك في نفس البنية التحتية من

خالل انشاء سحابة مشتركة لتلك المنظمات ويمكن استضافة البنية التحتية للسحابة من أحد
المنظمات المشتركة أو من خالل جهة خارجية "بائعة " )(Dillon, 2010
 -4الحوسبة السحابية الهجينية :Hybrid Cloud Computing
هي مزيج بين نوعين من الحوسبة مثل الحوسبة العامة والخاصة أو المجتمعية  ،وفي هذا

النوع يقوم المستخدمون عادة باالستعانة بخدمات الحوسبة السحابية العامة للقيام بمعالجة
المعلومات وعمليات األعمال الغير حيوية  ،في حين يتم الحفاظ على المعلومات وعمليات األعمال

الحاسوبية تحت السيطرة باستخدام السحابة الخاصة  ،حيث تكون البنية التحتية للمضيف عبارة
عن خليط فيما بين مضيف السحابة والخوادم المخصصة لإلدارة  ،ويعد هذا الجزء األكثر  ،والتي

فيها يتم تشغيل بعض العقد على عتاد فيزيائي حقيقي  ،والبعض األخر يتم تشغيله على نماذج

خوادم السحابة (شعت2014 ،م)

 2.1.8مميزات الحوسبة السحابية:
يذكر ) )Alassaf,2016في دراسته أن أهم ما يميز الحوسبة السحابية ما يلي :
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-

انخفاض التكلفة حيث ال يوجد أي تكلفة مطلوبة لترقية وتحسين خصائص األجهزة المادية من

قبل المستخدم

 -يمكن استخدام كثير من البرامج والخدمات فمثالً برنامج  wordيمكن استخدامه في حالة عدم

االتصال عبر االنترنت  ،ويمكن استخدام نفس البرامج والمحتويات التي تم حفظها في حالة

عدم االتصال باإلنترنت بشكل تزامني في حالة االتصال باإلنترنت .

 يمكن للمستخدم الوصول لبياناته ومعلوماته المحفوظة عبر السحابة دون الرجوع لجهازالحاسوب الشخصي الخاص به وذلك عبر أي جهاز أخر متصل باإلنترنت ومن أي مكان .

 يمكن للمستخدم استخدام أجهزة الجوال أو أي أجهزة بمواصفات عادية متصلة باإلنترنتللوصول إلى الوثائق الخاصة به .

 عدم الحاجة إلى تنصيب برامج جديدة لالستفادة من تطبيقات الحوسبة حيث أن البرامج متاحةعبر موقع السحابة وكل ما هو مطلوب من المستخدم االتصال باإلنترنت فقط .

 تعتبر مسئولية ترخيص وتحديث البرامج من مسئوليات مزود خدمة السحابة وبالتالي فإنه غيرمطلوب من المستخدمين الحصول على ترخيصات وتحديثات جديدة للبرامج التي يتم استخدامها

وبالتالي فإن هذه الخاصة توفر الوقت والتكلفة على المستخدمين .

 الحفاظ على وثائق وملفات المستخدم حيث أنها مخزنة على السحابة وذلك تكون الوثائق غيرمعرضة للفقد ألي سبب من األسباب الناتجة من استخدام الحواسيب الشخصية .
وبحسب ) (Grossman, 2009فإنه يمكن قياس الفوائد العائدة من استخدام الحوسبة

السحابية من جانبين هما الجانب المالي وجانب إدارة الموارد ،فمن الجانب المالي يتم توفير شراء
وتشغيل وصيانة األجهزة والبرمجيات وخصوصا للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ،فيتم

تقليل رأس المال المخصص لألجهزة والتقنية بحيث تستفيد هذه الشركات من خالل امتالكها التقنية
المطلوبة واستخدامها من غير دفع مبالغ طائلة عليها ،باإلضافة إلى الخدمات األخرى التي تغني

عن شراء الرخص الخاصة بالبرمجيات ذات التكلفة العالية ،كما يمكن المنظمات من إدارة الموارد

المطلوبة بطريقة فعالة والذي بدوره يؤدي إلى خفض التكلفة المالية ،ومن ناحية الموارد فإنه
باستخدام الشركات للحوسبة السحابية بإمكانهم تقليل أو زيادة الموارد كاألجهزة والبرامج وسعة
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التخزين ويتم الدفع حسب حاجتهم الفعلية لهذه اإلمكانيات" PaaS" ،تقدم بيئة تطوير تستهدف

المطورين وخبراء التقنية بحيث تسهل عليهم تطوير وتشغيل برامجهم الخاصة بدون الحاجة الى
شراء األدوات واألجهزة لذلك ،وباختصار فإن الحوسبة السحابية تتيح لسوق العمل خصوصا
الشركات والمنظمات الصغرى والمتوسطة للوصول الى الموارد والخدمات عند الحاجة بغاية المرونة

والتكاليف المنخفضة.

ويرى الباحث أن هذه المميزات والخصائص تدفع بالتفكير الجدي لالتجاه نحو استخدام هذه

الخدمة في عمل المؤسسات الخيرية بحيث يتم توحيد برنامج موحد لجميع المؤسسات في قطاع غزة
عن طريق الدخول الموحد  ،ومشاركة جميع بيانات المستفيدين بحيث يضمن عدم تكرار استفادة

نفس الشخص من أكثر من مؤسسة  ،وكذلك بإمكان المستفيد الدخول للبرنامج من أي مكان متوفر
به انترنت وتعديل أو إضافة أي بيانات  ،وبالتالي فإن ذلك يساهم في تقليل الوقت الالزم إلنجاز
بعض العلميات مما يؤدي إلى تجويد العمل وزيادة الكفاءة والتخلص من الروتين .

 2.1.9عيوب الحوسبة السحابية :
على الرغم من التطلعات الكبيرة النتشار الحوسبة السحابية ،لكنها قد تواجه الكثير من

الصعوبات ،فضعف قوة سرعة االتصال باإلنترنت يعد عائقا كبي ار نظ ار العتماد الحوسبة السحابية

الكلي على الشبكة العنكبوتية ،وكذلك اختالف المعاير وعدم التوصل الى معاير موحدة من قبل

مقدم ي خدمة الحوسبة السحابية للبرامج والخدمات قد تعيق الشركات والمنظمات من تبنيها ،وأيضا
من الصعوبات التي قد تواجه الحوسبة السحابة هو خوف الشركات من أن يتم التحكم بالتقنية
والمعلومات التقنية الخاصة بهم من قبل مقدمي الخدمة وليس طاقم التقنية الخاص بهم وعدم

إمكانية اجراء التعديالت بسهولة ،ويعد أمن المعلومات وخصوصية البيانات وسريتها من تعد من
أكبر معيقات تبني المنظمات لتقنية الحوسبة السحابية.(Alassaf, 2016( .
وأشار (الفضل2015 ،م) في دراسته إلى أنه مثلما هو موجود في الحوسبة السحابية من
مميزات وايجابيات هناك جملة من السلبيات أو المشاكل بتعبير أدق منها ما وجد له حلول واالخر

في انتظار الحلول  ،ويرى الباحث أن من أهم العيوب التي تواجه الحوسبة السحابية :

 سوء خدمة االنترنت  :فأحياناً يتم انقطاع االنترنت أو ضعف في االشارة فإن ذلك يؤثر علىاتمام الكثير من األعمال كون نظام التشغيل يحتاج إلى اتصال مناسب باإلنترنت  ،وبفضل
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بعض التقنيات مثل (  (HTML 5الحديثة فإنه بات باإلمكان بناء تطبيقات ويب يمكن أن
تعمل دون اتصال باإلنترنت  ،ثم يتم القيام بالمزامنة لدى عودة االتصال  ،لكن ما زلنا بحاجة

إلى المزيد من الوقت كي تتطور هذه التطبيقات والتقنيات بشكل أكبر .
 المخاوف األمنية  :يخشى بعض المستخدمين من وضع معلوماتهم وملفاتهم لدى الشركاتالمستضيفة للخدمة السحابية خوفاً من أن يتم اختراق المزود والحصول على معلومات

المستخدمين  ،وأيضاً هناك تخوف من أن تقوم الشركة المزودة ببيع معلومات المشتركين أو

االستفادة منها .

 لم تصل التطبيقات السحابية إلى المستوى المطلوب فمعظم نظم التشغيل والتطبيقات لم تصلبعد إلى مستوى تطبيقات سطح المكتب التقليدية .
ومن وجهة نظر الباحث فإنه يمكن تقسيم المخاطر التي تعيق تطبيق تقنية الحوسبة

السحابية إلى أربعة أقسام وهي :القسم األول :خطر المشاكل المتعلقة بسياسات و تنظيمات الشركة

مثل :مقدم الخدمة ،الحجر على البيانات ،وفقدان التحكم ،القسم الثاني :المخاطر التقنية مثل:
تسرب البيانات او ضياعها  ،القسم الثالث :المخاطر القانونية مثل :حماية البيانات و ُرخص
ّ
البرمجيات المستخدمة ،وأخي ار المخاطر الغير متعلقة بالحوسبة السحابية بحد ذاتها مثل :مشاكل

الشبكة وسرعة االتصال باإلنترنت  ،وأزمة الكهرباء التي يعاني منها سكان قطاع غزة التي قد تؤثر
سلباً.

 2.1.10العوامل المؤثرة على جهوزية المؤسسات الخيرية لتبني الحوسبة السحابية :
قام الباحث بدراسة ومراجعة عدد من األدبيات السابقة الخاصة بالحوسبة السحابية  ،فالحظ

أن عدداً من الباحثين السابقين تطرقوا إلى بعض النماذج التي تساهم في تبني المؤسسات للتقنيات

الحديثة  ،وسيتم التطرق ألبرز هذه النماذج .
 أوالً إطار : TOT

حسب رؤية ) (Pouloudi, 2015بأن الباحثان(  (Tornatzky and Fleischerقاما
بتطوير إطار خاص يقوم بوصف العوامل التكنولوجية والتنظيمية والبيئية كعوامل مؤثرة على

إمكانية تبني المؤسسات للتقنيات الحديثة من خالل تأثرها بالعوامل السابقة :
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 العوامل التكنولوجية  :تشمل العوامل داخل وخارج المنظمة ومن ضمنها المعدات واآلت التقنية. العوامل التنظيمية  :تتضمن خصائص وهيكل المنظمة و بيئة العمل وطبيعة سير العلميةاإلدارية في المنظمة  ،وآلية اتخاذ الق اررات هل بشكل مركزي أم فردي .
 العوامل البيئية  :تأخذ في االعتبار طبيعة المنافسين في نفس الصناعة التي تمارسها المنظمة ثانياُ  :نظرية نشر االبتكار :DOI
تعتبر هذه النظرية كنموذج لتوجيه تقييم عملية االبتكار التكنولوجي  ،حيث تم تطوير

االبتكار ليصبح يلبي متطلبات الجهة التي تتبناه  ،ويشير هذا المصطلح إلى العملية التي تحدث

عند تبني فكرة مميزة لتنفيذ أي نشاط  ،حيث أفاد العالم روجرز إلى أن تبني عدد قليل لالبتكار في

مراحله األولى  ،وبمرور الوقت فإن عدد األشخاص الذين يتبنونه يزداد  ،مما يساعد على تشكيل
الكتلة الحرجة .
وبحسب ) )Kaminski, 2011فإن نظرية االبتكار تشير إلى أن االبتكار يتميز بعدد من

الخصائص من أهمها :

 الميزة النسبية :مدى تميز االبتكار عن الممارسات الحالية . التوافق :مدى موافقة االبتكار للبيئة االجتماعية والواقع الثقافي واألفكار السابقة . إمكانية مالحظة النتائج :مدى موائمة نتائج االبتكار لرغبات المبتكرين . التعقيد والصعوبة :هل االبتكار صعب االستخدام والفهم . القابلية للتجريب :ألي مدى يمكن تجربة االبتكار وفق معايير موحدة .وتم تصميم نموذج الدراسة من خالل االستفادة من إطار  TOTونموذج نشر االبتكار ،حيث

تم تحديد المتغيرات التي ذكرت في النموذج األول باإلضافة إلى الميزة النسبية من النموذج الثاني

كعوامل مؤثرة لتبني الحوسبة السحابية مع إضافة عدد آخر من العوامل التي تم تحديها بواسطة

المقابالت التي تم أج ارئها الباحث مع األستاذ ياسر أبو جاللة مدير جمعية الوئام الخيرية ،وتم

التركيز خالل الدراسة على ثمانية عوامل مهمة والتي تمثل جزًء أساسياً في تبني الحوسبة السحابية
وهي على النحو التالي:
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 -1دعم اإلدارة العليا:
تعتبر اإلدارة العليا هي اللبنة األساسية لبناء المنظمات ،لما لها من دور رائد في تطوير المنظمات

من خالل تبني التقنيات المتطورة  ،والعمل على دعمها  ،ويرى ) )Low and Chen, 2011بأنه
كلما زاد التطور التكنولوجي وأصبح أكثر تعقيداً فإن اإلدارة العليا تستطيع توفير الرؤية الالزمة
لخلق بيئة مالئمة للتطور  ،وأشار العديد من الباحثين إلى وجود عالقة ايجابية بين دعم اإلدارة

العليا وتبني التكنولوجيا المتطورة ،وبحسب (Alshamaila and Papagiannidis, 2013),فإن
دعم اإلدارة العليا يعتبر رابطاً أساسياً بين العاملين وبين تبني المنظمات لالبتكار والتطور
التكنولوجي.

وتعرف اإلدارة العليا بأنها مجموعة األشخاص العاملين في أعلى سلطة داخل المؤسسة ويتصفون
بأنهم ذو كفاءة عالية في اإلدارة والقيادة  ،لما لموقعهم من أهمية  ،وتأثير حساس خصوصاً في

اتخاذ الق اررات المصيرية للمؤسسات  ،وتوفير الدعم الالزم بشتى أنواعه لجميع العاملين في
المؤسسة )(Bryde, 2008
ويتبنى الباحث تعريف ) (Bai & Sarkis, 2013كتعريف إجرائي لدراسته " المنسق الرئيسي
والداعم لجميع أنشطة المنظمة الداخلية بين جميع األقسام العاملة في المؤسسة والذي من دوره دعم

فرق العمل المساهمة في تقديم الخدمات  ،وكذلك تعمل على حل النزاعات والمشاكل التي تواجه

العاملين في المؤسسة .

ويقول ( )Mvelase et. al., 2013بأن تطبيق الحوسبة السحابية في المنظمات يساعد اإلدارة
العليا في تقليل تكاليف العمالة ،باالضافة إلى أنه يعمل زيادة القابلية للتوسع في تقديم الخدمات

بجودة وكفاءة عالية ووقت قليل .
 -2الهيكل التنظيمي :
أعباء هائلة على عاتق األشكال التنظيمية داخل المنظمات ،
يفرض التغير السريع في التكنولوجيا
ً
حيث يساهم التطور في الخروج عن البيروقراطية في العمل  ،والبعد عن الهياكل التقليدية في
المنظمات الذي تعيق مواكبة التطور  ،وبالتالي أصبحت المنظمات تعمل على تطوير هياكلها

التنظيمية والخروج عن الشكل التقليدي من أجل االستجابة إلى سرعة التطور داخل المنظمات

وخارجها ) ,)Kerzner, 2013ويشير (األثري2006 ,م) بأن فشل الهيكل التنظيمي للمؤسسات
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يساهم في فشل تقديم الخدمات االلكترونية بحسب عدد من الدراسات التي أجريت في المملكة
المتحدة.
ويعرف ) (Ubani, 2012هيكل المنظمة بأنه الطريقة التي يتم إدارة المؤسسة والسلطة بها ،ويتم
توضيح إجراءات العمل من خالله  ،وكذلك يحكم قواعد العمل بين األعضاء ,ويعرفه الباحث

إج ارئياً  :إطار العمل المعتمد من قبل اإلدارة العليا لمتابعة أنشطة المؤسسة ،وتنظيم األفراد وتقسيم

األعباء بين العاملين  ،مع األخذ بعين االعتبار بضرورة مالئمته لطبيعة األفراد وكذلك أهداف

المؤسسة من أجل رفع كفاءة العمل وتحقيق تلك األهداف.

وبحسب (الحسنى2016 ،م) فإن الهيكل التنظيمي للمؤسسات يجب أن يتميز بعدد من الخصائص

من أجل تسهيل إدارة األعمال في المنظمات بشكل بكفاءة وفعالية عالية ،ومن هذه الخصائص

 المرونة  :وهي قابلية التغير بتغير األوضاع ،والتكيف معها بما تتطلبه الظروف المحيطة. البساطة انسيابية اإلدارة العليا بقد الحاجة من أجل اتخاذ الق اررات المالئمة -3أمن وخصوصية البيانات:
يعرف )  )Laudon and Laudon, 2017األمن بأنه مجموعة االجراءات والمقاييس

والتدابير الفنية التي يتم استخدامها لمنع األفراد من غير االختصاص الدخول لشبكات المعلومات،

والعبث بمحتوياتها ،وسرقة أي معلومة أو تغير ما بداخل النظام من معلومات ،ويعرف(ياسين،

2014م) أمن البيانات بأنه " مجموعة اإلجراءات التي يتم تطبيقها من أجل حماية نظام المعلومات

من كافة األمور الغير شرعية مثل االختراق وغيره من الدخول إلى النظام والعبث في البيانات

والحاق الضرر بقواعد البيانات  ،وكذلك اتخاذ األساليب الوقائية لتلك التهديدات"
وعرف ) )Basu, 2004الخصوصية بأنها المحافظة على المعلومات بشكل سري وخاص

وتخزينها على أنظمة إلكترونية تمنع األفراد الغير مختصين من االطالع عليها .

ويعرف الباحث إجرائيا أمن خصوصية البيانات الحفاظ على البيانات بشكل أمن من خالل

تطبيق سياسة االمن المعلوماتي من أجل حمايتها ومنع وصول األشخاص الغير معنين لتلك
البيانات والمعلومات واالطالع عليها والعبث فيها .
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 -4الميزة النسبية:
يعرف (بحور2016 ،م) الميزة النسبية بأنها " مدى الفائدة التي ستحصل عليها المنظمات

من خال ل تبينيها للتقنيات المتطورة مثل "الحوسبة السحابية " بحيث تكون ذات أهمية أكبر من
التقنيات التي سبقتها  ،ويعتبر خفض تكلفة رأس المال  ،والسرعة في تنفيذ المهام  ،والمرونة من

أهم مكونات الميزة النسبية للحوسبة السحابية.

وبحسب ) ( Lin and Chen, 2011فإن الميزة النسبية للحوسبة السحابية الناشئة عن
تبنيها على الصعيدين التقني واالقتصادي تعتبر حاف اًز هاماً للمتخصصين والمنظمات ألخذها بعين

االعتبار عند تقديم الخدمات .

وتم اشتقاق مصطلح الميزة النسبية للحوسبة السحابية من نظرية Diffusion of ( DOI

 )Innovationونتج عن تطبيق هذه النظرية بأن الميزة النسبية واحدة من أهم العوامل المؤثرة على
تبني الحوسبة السحابية .

يعرف الباحث الميزة النسبية إجرائياً بأنها مدى اعتبار التقنيات المبتكرة والمتطورة بأنها قادرة

على تحسين سير األعمال إلى األفضل  ،ويتم تبني هذه التقنيات عند التأكد من فعاليتها  ،وأنها
تساعد على تحقيق مكاسب اقتصادية.
 -5استراتيجيات التغيير:
يعرف ) (Carnal, 1995التغيير بأنه نشاط لفترة طويلة يستخدم لتحسين قدرة المنظمة

على حل ما يواجها من عقبات  ،وعرف ) (Garvin, 2000التغيير بأنه تطوير أداء المنظمة من
خالل إدخال تحسينات لتصبح أكثر فعالية .
ويعرف الباحث التغير إجرائياً بأنه إمكانية المزج بين تغييرات البيئة الخارجية والداخلية

للمنظمات من أجل تطبيقها في المؤسسات للوصول إلى كفاءة أفضل  ،من خالل اتباع
استراتيجيات واضحة ومحددة  ،ومن هذه االستراتيجيات اقتناع المدراء بالتغيير .
 -6البيئة التكنولوجية:
إن بناء مجتمع معلوماتي يعتمد على التعامالت االلكترونية بشكل فعال يتطلب توفر بنية
تكنلوجية ،وتعتبر الجاهزية التكنولوجية للمنظمات من أهم عوامل نجاح تطبيق التقنيات المتطورة
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مثل الحوسبة السحابية بحيث يتم توفير ما تتطلب من بنية تحتية مثل شبكات الحاسوب التكنولوجية
وهي مجموعة من األجهزة الحاسوبية المرتبطة مع بعضها البعض  ،بواسطة وسائط سلكية أو ال

سلكية ،وكذلك الخوادم باإلضافة إلى اشتراك انترنت قوي وغير متقطع  ،مع توفر قاعدة بيانات مركزية

لجميع المشتركين في الخدمة ).(Ebrahim and Irani, 2005

ويعرف الباحث البيئة التكنولوجية إجرائياً بأنها جميع الموارد التقنية والتكنولوجية من أجهزة

ومعدات التي تعمل على نجاح تطبيق التقنيات المتطورة

 -7تطلعات المانحين :
يشير (زيادة2012 ،م) في دراسته إلى أن هدف الجاهات المانحة يعتبر هدف إنساني وليس

ربحي ،وأنها تهدف بصورة مباشرة إلى تخفيف المعاناة ،وتعزيز مصالح الفقراء ،أو غيرها من المصالح
التي تخدم المجتمع  ،وبحسب ( بدر2009،م) فإنها تتميز بعدد من الخصائص من أهمها أنها
تنظيمات رسمية ،تعتني بتقديم الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر لسد احتياجات الفقراء ،والجهات

المهمشة  ،وكذلك العمل على تحقيق التنمية االجتماعية ،وتعتمد في رصيدها على التبرعات التي
تجمعها ،أو الهبات الحكومية العالمية  ،وكذلك من أهم اختصاصاتها عملية الرقابة ،وتقديم المشاريع

اإلغاثية التنموية  ،واصدار التقارير .

يعرف الباحث الجهات المانحة إجرائياً بأنها جهات حكومية أو غير حكومية عربية أو أجنبية

تقوم بتقديم التمويل والدعم يشتى أنواعه للمؤسسات الخيرية ويكون هدفها خيري وليس ربحي .

 -8التنسيق والشفافية :
يعرف (حرب2011 ,م) الشفافية بأنها" تنفيذ األشياء بشكل نزيه  ،بحيث يتمكن اآلخرين من

معرفة ما تقوم به بالضبط  ،وتشير أيضاً إلى ما يمكن الرؤيا من خالله

وتعتبر الشفافية أيضاً نوع من أنواع الرقابة على العمل بحيث يعمل على نشر المصداقية

والوضوح والمشاركة .

ويعرف الباحث الشفافية إجرائياً  :العمل ضمن معايير واضحة ومحددة ومعروفة للجميع وال يتم

تجاوزها .

يعرف الباحث التنسيق إج ارئيًا بأنه مشاركة البيانات بين المؤسسات من خالل وجود قاعدة

بيانات موحدة لجميع المؤسسات في قطاع غزة
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 2.2المبحث الثاني :المؤسسات الخيرية.
 2.2.1مقدمة :
تعتبر المؤسسات الخيرية من الظواهر الحضارية في أي دولة  ،ألنها تبين مدى الرقي الذي
وصل له أفراد المجتمع من أجل إنشاء مثل هذه المؤسسات للقياء بأنشطة مختلفة تحث على

التكافل بين أفراد المجتمع في مختلف المجاالت الحياتية ،ونظ اًر للظروف االقتصادية التي يمر بها

شعبنا الفلسطيني بشكل عام وأهلنا في قطاع غزة بشكل خاص فإن المؤسسات الخيرية تعتبر أحد

أعمدة المجتمع المدني ،وركيزة من الركائز الهامة التي يقوم عليها مجتمعنا الفلسطيني في ظل

األزمات المتكررة من حروب واحتالل متكرر وحصار خانق وبطالة ،ففي ظل هذه الظروف
الصعبة كان ال بد من قيام مؤسسات خيرية في األراضي الفلسطينية من أجل تقديم الخدمات

ومساعداتها للمجتمع الفلسطيني وتطورت تلك المؤسسات يوماً بعد يوم (اإلمام2007 ،م) ،غير

اء على الصعيد الداخلي أو الخارجي  ،وبرز
أن تلك المؤسسات واجهت العديد من التحديات سو ً
التأثير األكبر على عمل تلك المؤسسات بعد انتخابات عام  2005والتي أدت إلى توجه الدول
المناحة إلى تقديم المساعدات إلى الجهات المانحة كبديل عن الحكومة المنتخبة  ،وازداد بروز

عمل المؤسسات بعد أحداث 2007م واشتداد الحصار  ،حيث تضاعفت أعداد المؤسسات الخيرية

العاملة في قطاع غزة وفاقت موازناتها موازنة الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة وأصبحت تقدم

خدماتها اإلغاثية لعدد كبير من أفراد المجتمع (العالول2011 ،م).
ونظ اًر ألهمية الدور الي يقع على عاتق تلك المؤسسات في ظل الظروف الصعبة استلزم

دراسة مدى جهوزية المؤسسات الخيرية لتطبيق التقنيات الحديثة والمتمثلة في الحوسبة السحابية من
أجل الوصول إلى مستوى أفضل من العدالة في توزيع تلك المؤسسات لخدماتها  ،وكذلك العمل

على رفع الكفاءة والجودة كماً وكيفاً من خالل تبني تلك المؤسسات للتقنيات الحديثة مثل الحوسبة

السحابية في عملها .

وسيتم التطرق في هذا المبحث لتعريف المؤسسات الخيرية وأهدافها وخصائصها  ،وطبيعة

عملها  ،وكذلك تقديم نبذة مختصرة عن المؤسسات الخيرية في قطاع غزة .
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 2.2.2مفهوم المؤسسات الخيرية
لقد نظم القانون المؤسسات الخيرية من خالل قانون رقم ( )1لعام 2000م وعرفها بأنها

شخصية مستقلة معنوية  ،تظهر باالتفاق بين ال يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة
تهم الصالح العام ،دون أن يكون هدفها الربح أو تحقيق مصالح شخصية ،وعرفها (السكني،

2012م) بأنها جماعة ذات صفة اختيارية مكونة من عدة أشخاص تهدف إلى تقديم خدمات

للمجتمع دون االلتفات إلى الربح المادي ويعرفها ) (Goel & Kumar, 2004بأنها منظمة من
األفراد تعمل بشكل مستقل وضمن أهداف ورؤى خاصة من أجل إنجاز مهام محددة وقيم إيجابية .

وعرفها (النصر2007 ،م) بأنها منظمات اجتماعية ال تهدف للربح  ،وتعتمد بالدرجة األولى على

مشاركة المواطنين في تحقيق أهدافها.

وعلى الرغم من تعدد التعريفات الخاصة بالمؤسسات الخيرية إال أنها اتفقت جميعها على أن

المؤسسات الخيرية مؤسسات غير ربحية وغير تابعة للحكومة وتتكون من أفراد طبيعيين من أجل
تقديم الخدمات لفئات محددة في المجتمع وبذلك تختلف عن المنظمات األهلية  ،وال يتوجب

تخصيص رأس مال عند تأسيسها (العالول2011 ،م).

ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها مؤسسات عاملة في قطاع غزة غير حكومية تهدف لتقديم

خدمات إغاثية لألسر الفقيرة سواء كانت مساعدات نقدية أو عينية بدون مقابل.

واسناداً إلى(اإلمام2007 ،م) فإنه يوجد اختالف بين المؤسسات الخيرية وغيرها من

المؤسسات حيث تختلف كل منها من حيث أهدافها ونشأتها فهناك مؤسسات إغاثية ،ومؤسسات
تنموية  ،ومؤسسات ثقافية وغيرها ويطلق البعض على المؤسسات الخيرية مسمى ( المنظمات

الغير حكومية أو المنظمات األهلية ) وتختلف طبيعة هذه المؤسسات باختالف األغراض واألنشطة
المنوطة بها  ،ويمكن تقسيم أنشطة المؤسسات إلى الخيرية حسب التالي :
 -1أنشطة رعاية اجتماعية وخيرية تهدف لمساعدة الفئات الفقيرة ويكون طباع تلك األنشطة
إنساني بحث مثل المؤسسات التي ترعى شؤون اليتامى والنوادي الرياضية  ،وجمعيات الم أرة
وغيرها من المؤسسات.

 -2أنشطة تهدف إلى المشاركة في تحقيق التنمية المجتمعية وهدفها هو اكساب الفرد والجماعات
قدرة أكبر على االنتاج بالتعليم والتدريس والتنظيم ،وقد تصل إلى حد اإلنتاج والتسويق وتعتبر
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المؤسسات الزراعية وجمعيات محو األمية وجمعيات تحفيظ القران الكريم من أمثلة هذا النوع
من المؤسسات .

 -3أنشطة تساعد األهالي في اتخاذ الق اررات وتطوير السياسات والمفاهيم في كافة المستويات

 2.2.3نشأة المؤسسات الخيرية :
لقد عاش اإلنسان منذ القدم ،معتمداً على ما تقدمه الطبيعة له من خدمات تساعده على

االستمرار في الحياة  ،وبعد تطور الحياة وتغير البناء االجتماعي للمجتمع والذي بدوره أدى إلى
ظهور بعض المشكالت الغير موجودة سابقاً مثل البطالة وغيرها من المشاكل االجتماعية  ،مما

جعل اإلنسان يبدأ بالتفكير الجاد للتخلص من هذه المشكالت لما لها من أثر سلبي على الحياة
االجتماعية من خالل محاولة القضاء عليها أو التخفيف من حدتها وكان ذلك عن طريق الخدمات

االجتماعية وال سيما العمل التطوعي والخيري  ،بدأ العمل بشكل فردي ومن ثم بدأ ظهور العمل

الجماعي من خالل ظهور التكافل االجتماعي وتبادل األدوار (العالول2011 ،م).

بالنظر إلى واقع مجتمعنا الفلسطيني نالحظ أن المؤسسات الخيرية مرت في سياق تشكلها

التاريخي بتجربة فريدة إلى حد كبير وبشكل مغاير عن تجارب الدول األخرى في مختلف أنحاء

العالم سواء من حيث األهداف أو طبيعة عملها أو نشأتها  ،أما من حيث النشأة فظهرت المؤسسات
الخيرية منذ بداية القرن المنصرم  ،حيث طغى الطباع الخيري عليها حتى األربعينيات من القرن،

وظهرت تلك المؤسسات بشكل علني عام  1908م بعد صدور الدستور العثماني واستمر األمر
على حاله حتى نكبة عام  1948وما تسببته من تشرد أالف المواطنين من مدن وقرى فلسطين

المحتلة مما أثقل على عاتق المؤسسات الخيرية  ،والذي بدوره دفع عدد من أفراد المجتمع للتفكير

في إنشاء جمعيات لتقديم الخدمات الصحية  ،واالسعافات األولية  ،وتأهيل المعاقين ومالجئ

العجزة ودور األيتام باإلضافة إلى تقديم المالبس والطعام (السكني2012 ،م) .
واسناداً (اإلمام2007 ،م) فإن تشكيل المنظمات الغير أهلية في فلسطين قد مر بعدة

مراحل ويمكن تصنيفها حسب طبيعة عملها وهي على النحو التالي :

 المؤسسات الخيرية التعاونية وكانت من أقدم التشكيالت األهلية الفلسطينية وهي محكومة بالبنيةالتقليدية للمجتمع الفلسطيني .
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 المنظمات الجماهيرية مثل النقابات العمالية والحركات النسائية ومنظمات العمل التطوعي . -المؤسسات التنموية مثل اللجان والمؤسسات الزراعية والصحية والعمالية .

 2.2.4أهداف المؤسسات الخيرية:
استناداً إلى (العالول2011 ،م) فإن أهداف المؤسسات الخيرية في فلسطين لها طائفة واسعة

من المهام والخدمات  ،كالخدمات اإلنسانية والخيرية  ،والتأهيلية والرعاية والتعليمية ،والخدمات

الخاصة برعاية أسر الشهداء والجرحى ويمكن حصر الفئة الكبرى من الخدمات التي تقدمها
المؤسسات الخيرية على النحو التالي :
 رعاية شؤون ذوي الشهداء والجرحى واألسرى في سجون االحتالل . جمعيات رياض األطفال . مشاريع التثقيف الصحي . رعاية شئون المتخلفين عقلياً وجسدياً تحفيظ القرآن الكريم . مكافحة األمية وتعليم كبار السن . رعاية األيتام وكبار السن . تقديم الخدمات الصحية والتعليمية . رفع الكفاءة المهنية والتنموية من خالل التدريب والتطوير . المساهمة في التنمية الزراعية وتنمية القطاعات المختلفة من خالل االقراض. تطوير البحوث العلمية. حماية البيئة . حماية حقوق االنسان. -تطوير البنية التحتية.
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 2.2.5أنواع المؤسسات الخيرية :
اسناداً إلى (السكني2012 ،م) يمكن تصنيف المؤسسات الخيرية في فلسطين بشكل عام

وقطاع غزة بشكل خاص بحسب طبيعة العمل والدور الذي تساهم فيه داخل المجتمع الفلسطيني

إلى ثالث مجموعات وهي :

 -1المؤسسات التي تقوم بتنفيذ األنشطة الخيرية والرعاية االجتماعية بهدف مساعدة الفئات
المحتاجة وتضم أغلب المنظمات األهلية .

 -2المؤسسات التنموية التي تهدف للمشاركة في عملية التنمية وتحقيقها وتعمل على إكساب الفرد
التدريب الالزم لتأهيله للمشاركة في عملية االنتاج .

 -3المؤسسات التي تساهم في إعداد األهالي للقيام بدور إيجابي في اتخاذ الق اررات في المؤسسات
الوطنية والدولية وتشمل النشاط السياسي داخل الدولة .
وقد بلغ عدد المؤسسات األهلية والخيرية العاملة في قطاع غزة المسجلة لدى و ازرة الداخلية
في غزة حسب إحصائية عام 2017م التي تعمل في شتى المجاالت  846مؤسسة  ،وسيتطرق

الباحث خالل دراسته للمؤسسات الخيرية االجتماعية فقط والتي بلغ عددها  415مؤسسة موزعة
حسب الجدول التالي على محافظات قطاع غزة

جدول ( :)2.1المؤسسات الخيرية االجتماعية موزعة جغرافياً على محافظات قطاع غزة

م.

العدد

المحافظة

1

محافظة غزة

167

2

محافظة شمال غزة

94

3

المحافظة الوسطى

45

4

محافظة خانيونس

66

5

محافظة رفح

43
415

المجموع

المصدر  :اإلدارة العامة لشئون الجمعيات في و ازرة الداخلية – غزة 2017 -
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 ملخص الفصل :
تناول الباحث خالل الفصل شرح لإلطار النظري للدراسة  ،وشمل الفصل مبحثين  ،وتحدث

في المبحث األول عن الحوسبة السحابية  ،وتطرق في بداية المبحث لمقدمة عامة ومن ثم شرح
مفهوم الحوسبة السحابية حسب ما ذكره بعض الباحثين  ،واتنقل الباحث بعدها للحديث حول أهداف

وخصائص الحوسبة  ،وتم التطرق خالل المبحث إلى عناصر الحوسبة السحابية وكذلك بعض

استعرض بعض التصنيفات للحوسبة السحابية ومميزات كل منها ،
ا
التطبيقات الخاصة بها  ،وكذلك
باإلضافة إلى بعض العيوب واالنتقادات التي واجهت الحوسبة السحابية  ،وفي نهاية المبحث تم

شرح العوامل التي تبناها الباحث لدراسته كعوامل مؤثرة على تبني الحوسبة السحابية في المؤسسات
الخيرية العاملة في قطاع غزة .
تم التطرق في المبحث الثاني حول المؤسسات الخيرية  ،حيث بدأ الحديث بمقدمة عامة ،

واستعرض بعدها نشأة و مفهوم المؤسسات الخيرية حسب ما ذكره الباحثين السابقين ،وتم الحديث
حول أهداف المؤسسات الخيرية وكذلك تصنيف المؤسسات حسب طبيعة عملها وختم المبحث
بإحصائية للمؤسسات العاملة في قطاع غزة .
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
 3.1مقدمة:
سيناقش هذا الفصل عدد من الدراسات السابقة التي تطرقت إلى موضوع الحوسبة السحابية

سواء كانت دراسات عربية ،أو أجنبية من خالل توضيح أهم المتغيرات التي تمت دراستها ،وسيتم
التطرق إلى أهم النتائج والتوصيات ،وفي ختام الفصل سيقوم الباحث بعرض أوجه االتفاق

واالختالف بين الدراسات السابقة ودراسته الحالية ،وفيما يلي استعراض ألهم تلك الدراسات .

 3.2الدراسات العربية :
 -1دراسة (بحور2016 ,م) بعنوان " مدى توفر العوامل المؤثرة على تبني وتطبيق الحوسبة
السحابية في المؤسسات الحكومية من وجهة نظر اإلدارة العليا "

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توفر العوامل المؤثرة على تبني وتطبيق الحوسبة
السحابية في المؤسسات الحكومية من وجهة نظر اإلدارة العليا  ،حيث ركزت الدراسة على ستة
عوامل رئيسية وهي " المزية النسبية  ،دعم اإلدارة العليا  ،الدعم التنظيمي  ،استراتيجيات التغير ،

توفير البيئة التكنولوجية  ،السرية والبيانات "  ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام االستبانة كأداة
لجمع البيانات حيث قام الباحث بإجراء مسح شامل لمجتمع البحث البالغ  170موظف من اإلدارة

العليا في الو ازرات الحكومية بقطاع غزة ،وتم استرداد  120استبانة بنسبة  %70.5وتم استبعاد
3استبانات من تحليل النتائج لعدم دقة النتائج  ،و استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في

الدراسة .

وكان من أهم نتائج الدراسة أن الميزة النسبية تمثل أهم العوامل التي تؤثر على تبني وتطبيق
الحوسبة السحابية ،وأكدت الدراسة على أن استراتيجيات التغير لها دور في التحول نحو تطبيق
الحوسبة السحابية  ،كما بينت النتائج أن دور اإلدارة العليا في الو ازرات الحكومية غير كافي للقيام
بتطبيق الحوسبة السحابية  ،وأظهرت النتائج أن المتطلبات المادية لبناء السحابة الحكومية متوفرة

بدرجة مقبولة في الو ازرات الفلسطينية  ،وتعتبر المخاوف األمنية وسرية البيانات هي من أهم

العوامل التي تؤثر على تطبيق الحوسبة السحابية.
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وأوصى الباحث على ضرورة التأكيد على أهمية االعتماد على الحوسبة السحابية في

االجراءات الحكومية  ،من خالل القيام بحمالت إعالمية تهدف إلى الترويج للحوسبة السحابية ،
باإلضافة إلى عقد الندوات وورش العمل والدراسات البحثية  ،من خالل االستفادة من تجارب الدول

السابقة  ،في مجال االعتماد على الحوسبة السحابية ومواكبة التطور التكنولوجي  ،كما أكدت على

ضرورة الحث على ترشيد النفقات الحكومية في مجال تكنولوجيا المعلومات  ،من خالل االعتماد
على الحوسبة السحابية .
 -2دراسة (رضوان2016 ,م) بعنوان " عالقة الحوسبة السحابية بتطوير األداء الوظيفي للمدراء

العاملين في الجامعات الفلسطينية – قطاع غزة "

هدفت الدراسة إلى التعرف على الحوسبة السحابية وعالقتها بتطوير األداء الوظيفي للمدراء

العاملين في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة

االستبانة كأداة لجمع البيانات معتمدة على أسلوب الحصر الشامل  ،الستطالع أراء مجتمع الدراسة

والمكون من  159موظفاً بمسمى وظيفي ( رئيس  ،نائب رئيس  ،عميد  ،نائب عميد  ،ومدراء
إداريين ) في ثالث جامعات بقطاع غزة ( الجامعة اإلسالمية  ،جامعة األقصى  ،جامعة األزهر )

وقلد بلغ عدد االستبانات المستردة (  (143استبانة  ،بنسبة استرداد مقدارها (. )%90

وأظهرت نتائج الدراسة وجود درجة موافقة مرتفعة من قبل المبحوثين على مجال الحوسبة
السحابية بوزن نسبي قدره  ، %73.2وكذلك وجود درجة موافقة مرتفعة من قبل المبحوثين على
مجال األداء الوظيفي بوزن نسبي قدره  ، %81.1وأظهرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة

احصائية عند مستوى ( (α ≤ 0.05بين الحوسبة السحابية واألداء الوظيفي للمدراء العاملين في
الجامعات الفلسطينية بمحافظات قطاع غزة .

وأوصت الدراسة بضرورة توفير الدعم والمتطلبات الالزمة العتماد تكنولوجيا الحوسبة
السحابية من قبل اإلدارة العليا  ،كما ينبغي اعتماد الحوسبة السحابية في الخطة االستراتيجية إلدارة

تكنولوجيا المعلومات  ،مع ضرورة تقييم المخاطر لدعم الق اررات المتعلقة بأين ومتى  ،وكيف يمكن
أن تعتمد الخدمة السحابية ؟ وينبغي إعداد خارطة طريق لتحسين بيئة تكنولوجيا المعلومات الحالية

عند اعتماد الخدمات السحابية مع ضرورة توفير برامج تدريب ومحاضرات للعاملين في الجامعات

لتوعيتهم بمفهوم الحوسبة السحابية .
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 -3دراسة (لبد2016 ,م) بعنوان " مقومات نجاح تطبيق الحكومة االلكترونية في فلسطين ,

دراسة استكشافية "

هدفت الدراسة إلى التعرف على مقومات نجاح تطبيق الحكومة االلكترونية في فلسطين ،

واستخدم الباحث المنهج المختلط (الوصفي – الكمي) من خالل استخدام االستبانة والمقابالت

كأدوات للدراسة التي تم تطبيقها على عينة الدراسة حيث تم توزيع  234استبانة على موظفي اإلدارة
العليا في الو ازرات في قطاع غزة والضفة الغربية  ،باإلضافة إلى إجراء بعض المقابالت مع

المختصين من الحكومة والمجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني .

وتوصلت الدراسة إلى للمقومات الالزمة لنجاح تطبيق الحكومة االلكترونية باإلضافة إلى

المعيقات التي تواجه التطبيق وكان من أهم مقومات نجاح التطبيق توفر البنية والرؤية اإلدارية،

والتقنية باإلضافة إلى الكادر البشري والقوانين والتشريعات الكافية والتوعية بالحكومة االلكترونية

وخدماتها  ،ومن أهم المعيقات التي تواجه التطبيق عدم وحدة الجهود المبذولة بين الضفة الغربية

وقطاع غزة ،وضعف اشراك اإلدارة العليا في الوزرات ومؤسسات المجتمع المدني بشكل كافي في

عملية التخطيط والتنفيذ  ،مع وجود ضعف في الجانب اإلداري واألكاديمي  ،وعدم توفر قوانين

وتشريعات كافية تغطي كافة مجاالت الحكومة االلكترونية والحاجة إلى كوادر بشرية متخصصة.

وأوصت الدراسة بضرورة توحيد استراتيجية وجهود تطبيق الحكومة االلكترونية بين الضفة
الغربية وقطاع غزة  ،واشراك اإلدارة العليا في الو ازرات في عملية التخطيط والتنفيذ  ،وسن قوانين

وتشريعات كافية لتغطية القضايا المتعلقة بالحكومة االلكترونية  ،وكذلك توفير المتطلبات التقنية

وتطوير الكادر البشري  ،وتوعية الموظفين حول الحكومة االلكترونية وخدماتها .
-4دراسة (الفضل2015,م) بعنوان " فاعلية الحوسبة السحابية في تدعيم القواعد البيانية
المصرفية "دراسة تحليلية لعينة من المختصين المعلوماتية في المصارف العراقية " .

هدفت الدراسة لمحاولة معرفة إمكانية قبول وتطبيق تقنية الحوسبة السحابية في عمل البيئة

المصرفية العراقية  ،وكذلك تحديد الفوائد التي ستنتج عن تطبيق الحوسبة السحابية في عمل
المصارف العراقية  ،و تكون مجتمع الدراسة من ( (32فرداً متخصصاً في المعلوماتية وتم

اختيارهم بشكل قصدي من بين العاملين ذوي الخبرة في المعلوماتية المصرفية العراقية.
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أظهرت النتائج أن نظم التشغيل والتطبيقات باإلضافة إلى األجهزة المادية تلعب دو اًر أساسياً

وهاماً في دعم قواعد البيانات المصرفية  ،وتسهل كثير من األعمال اليومية  ،مع توفير مرونة

عالية للموارد البشرية المعلوماتية في التعامل مع قواعد البيانات داخل البنوك  ،واستنتجت الدراسة

أيضاً بأن استخدام الحوسبة السحابية لن يهدد خصوصية وأمن قواعد البيانات المصرفية .

أوصت الدراسة بضرورة وضع برنامج عملي وفق سقف زمني ال يتجاوز ثالثة شهور لتطبيق
الحوسبة السحابية من خالل االشتراك في المواقع العالمية المستضيفة لخدمة الحوسبة السحابية ،

واالطالع على نوع وطبيعة الخدمات التي من الممكن االستفادة منها في دعم قواعد البيانات
المصرفية  ،السيما في مجال دعم األجهزة المركزية ونظم التشغيل  ،وأيضاً ال بد من تدريب
العاملين في المصارف على أليات تطبيق الخدمات السحابية وأليات االستفادة منها في العمل

المصرفي .

 -5دراسة (جابي2015 ,م) بعنوان " الحوسبة السحابية في القطاع العام الفلسطيني  ,الفرص
والتحديات "

هدفت الدراسة إلى تقييم جدوى اعتماد الحوسبة السحابية في القطاع العام الفلسطيني

باإلضافة إلى تحديد جميع الفرص والتحديات المحتملة التي تواجه الترتيب لتطبيق الحوسبة

السحابية  ،واستخدم الباحث خالل دراسته المنهج المختلط حيث استخدم الباحث االستبانة حيث تم
توزيع االستبانة على طاقم تكنولوجيا المعلومات باستخدام المسح الشامل وبلغ حجم العينة 152
موظف  ،وأجرى الباحث أحد عشرة مقابلة شبه منتظمة مع بعض الخبراء في القطاع العام .

وأظهرت النتائج أن القطاع العام الفلسطيني غير مستعد لتبني الحوسبة السحابية في عملياته

بسبب نقص دعم اإلدارة العليا  ،وعدم إدراك الفوائد واألهداف من تبني الحوسبة السحابية  ،وكلك

نقص خبرة الموارد البشرية في تكنولوجيا الحوسبة  ،وحددت الدراسات أهم التحديات التي تواجه
القطاع العام الفلسطيني لتبني تطبيق الحوسبة .
وأوصت الدراسة القطاع العام الفلسطيني بضرورة إعداد خطة مستقبلية لتبني الحوسبة
السحابية في عملياته وهو خيار تكنلوجي واقتصادي مفضل  ،مع ضرورة إعداد خطة للقضاء على

العقبات المتوقعة إلعاقة تنفيذ الحوسبة السحابية .
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 -6دراسة (شعت2014 ,م) بعنوان "مقترح لتطبيق السحابة الحكومية لتطوير اإلدارة االلكترونية
في الحكومة الفلسطينية – قطاع غزة "

هدفت الدراسة إلى تقديم مقترح يساعد في تطبيق اإلدارة اإللكترونية الحكومية واالستفادة من

التطور التكنولوجي  ،واستخالص أهمية الدور التي تلعبه السحابة الحكومية وفوائدها المرجوة من
خالل تطبيقها فلسطينياً  ،وتسليط الضوء على أهم المعيقات التي قد تواجه الحكومة الفلسطينية

أثناء التطبيق  ،واستخدم الباحث خالل دراسته المنهج المختلط من خالل استخدام االستبانة ،

والمقابلة  ،والمجموعات المركزة كأدوات لجمع البيانات من مجتمع الدراسة المكون من  93موظف
في مواقع إشراقية لها صلة بالحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في و ازرات الحكومة الفلسطينية بقطاع
غزة.

وأظهرت النتائج مجموعة من الفوائد االقتصادية ،والتقنية ،واإلدارية ،والتنموية للسحابة
الحكومية  ،وأظهرت النتائج توفر المتطلبات الالزمة للبدء في بناء السحابة الحكومية بدرجة جيدة ،
واستخلصت بعض المعيقات الواجب التغلب عليها قبل البدء بالتنفيذ .

أوصت الدراسة بضرورة التوجه نحو تبني السحابة الحكومية  ،كأساس للوصول إلى اإلدارة

الحكومية  ،وضرورة إيجاد إرادة سياسية للتحول نحو الحوسبة السحابية في الحكومة الفلسطينية ،

واعتبارها مشروعاً وطنياً له أبعاد تنموية اقتصادية مع ضرورة توفير التمويل المناسب لتبني تطبيق

السحابة الحكومية .

 -7دراسة (قريقع2014 ,م) بعنوان " فعالية برنامج لتوظيف تطبيقات الحوسبة السحابية في
تنمية المهارات اإللكترونية التعليمية لدى معلمي التكنولوجيا "

هدفت الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي لتوظيف تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية
المهارات االلكترونية لمدرسي التكنولوجيا ودراسة مدى فعالية هذا البرنامج  ،ولتحقيق هدف الد ارسة
تطبيق الدراسة على عينة مكونة من  20معلم من معلمي التكنولوجيا في مديرية تعليم غرب غزة ،
واستخدم الباحث المنهج البنائي في دراسته من خالل بناء برنامج جديد  ،وكذلك استخدم المنهج

التجريبي حيث استخدم أداة االختبار لقياس الجانب المعرفي وبطاقة التقييم لتقييم أعمال المعلمين ،

وتم تطبيقها قبلياً وبعدياً على عينة الدراسة .
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أظهرت النتائج فاعلية تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية المهارات االلكترونية التعلمية ،

والمعرفية لدى معلمي التكنولوجيا .

ويوصي الباحث بضرورة تبني استخدام المؤسسات التعليمية استخدام تطبيقات الحوسبة

السحابية في التعليم وتدريب العاملين عليها.

 -8دراسة (العمري والرحيلي2014 ,م) بعنوان "فعالية برنامج تدريبي مقترح قائم على
الحوسبة السحابية التشاركية في تعزيز األداء التقني في جامعة طيبة " .

هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية برنامج تدريبي مقترح تقوم فكرة عمله على أساس
الحوسبة السحابية التشاركية ،ودوره في تعزيز األداء التقني لدى العاملين في الحقل التعليمي

بجامعة طيبة ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي لتحقيق أهداف الدراسة من خالل تطبيق الدراسة
على عينة تبلغ  33عضو هيئة تدريسية بجامعة طيبة  ،بحيث تم إعداد برنامج تدريبي قائم على

الحوسبة وقام بتجريبه على عينة الدراسة وكذلك استخدم اختبار تحصيلي مع أداة التقييم الذاتي .
أظهرت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α≤ 0.5بين درجة
تطبيق قبل وبعد االختبار التحصيلي لصالح بعد االختبار للجانب المعرفي لجودة األداء التقني

لعينة الدراسة  ،وكذلك إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α≤ 0.5بين درجات
التطبيقين القبلي والبعدي ألداة تقييم الجانب المهارى لجودة األداء التقني لصالح القياس البعدي .

وأوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية للمدرسين في الجامعات السعودية لتدريبهم على

استخدام تقنيات الحوسبة من أجل تجويد األداء التقني  ،وتنفيذ حقائب تدريبية لتعزيز استخدام
تقنيات الحوسبة مثل تطبيقات جوجل التربوية .

 -9دراسة (العليمي2014 ,م) بعنوان "سبل االستفادة من تطبيقات الحوسبة السحابية في
تقديم خدمات المعلومات بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم الحوسبة السحابية ومميزاتها وعيوبها ،و

االستفادة من تطبيقها المختلفة في تقديم خدمة المعلومات  ،ومدى استثمار المكتبات التعليمية في
اإلمارات العربية المتحدة لمثل هذه التقنيات ،وسلك الباحث خالل دراسته مسلك المنهج الوصفي
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التحليلي من خالل االعتماد على المقابالت لعدد من العاملين في المكتبات في المملكة العربية

المتحدة ،والتقارير .

أظهرت نتائج الدراسة بأن الحوسبة السحابية توفر من  %60 -30من النفقات التكنولوجية

بالمكتبات وتلعب دور أساسي في تقديم خدمة المعلومات في كافة األصعدة والنواحي  ،وأثبتت

الدراسة بأن دولة اإلمارات سوق خصب الستقبال مثل هذه التقنيات المتطورة  ،وكذلك أن المكتبات
تتجه نحو استخدام الحوسبة من خالل استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر .
أوصى الباحث في دراسته بعدد من التوصيات كان من أهمها:
 دراسة الجوانب والثغرات األمنية المتعلقة بتطبيق الحوسبة السحابية . ضرورة استثمار المكتبات العربية لإلمكانيات المتاحة في مشروعاتها الرقمية من أجل االنتقاللمرحلة تطبيق الحوسبة.

 ضرورة االستفادة من البرامج مفتوحة المصادر في بيئة الحوسبة السحابية وخصوصاً فيالمؤسسات الغير ربحية .

 -10دراسة (منصور2013 ,م) بعنوان " المخاوف والتحديات من تبني تقنيات الحوسبة السحابية
في مؤسسات التعليم العالي – دراسة حالة الجامعة اإلسالمية – غزة "

هدفت الدراسة إلى توضيح المخاطر من تبني تطبيق الحوسبة السحابية في المؤسسات
التعليمة وطبق الباحث دراسته على الجامعة اإلسالمية بغزة كنموذج للدراسة  ،واستخدم الباحث

المنهج الوصفي في دراسته لشرح أثر المتغيرات التالية ( دعم اإلدارة العليا – تكامل ودمج

الخدمات الحالية مع السحابة  ،ومهارات موظفي تكنولوجيا المعلومات  ،وفعالية األمان  ،وتخفيض
التكاليف ) على أثر المؤسسات التعليمية لتبني تطبيق الحوسبة  ،ولتحقيق هدف الدراسة استخدم

الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات  ،حيث طبقت الدراسة على  95موظف من ذوي المؤهالت
التي تتعمق في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.
أظهرت النتائج عدداً من النتائج من أهمها:
 فكرة اعتماد تقنية الحوسبة السحابية في عمل الجامعة اإلسالمية تالقي قبوالً بسبب إدراك أفرادالعينة حجم الفوائد التي ستعود على الجامعة من تبني هذه التقنية ،
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 الجامعة اإلسالمية قادرة على الدعم وتكامل الخدمات الجامعية مع الحوسبة السحابية . تبني الحوسبة السحابية يعمل على تخفيض التكلفة الجامعة ال توفر البرامج التدريبية لموظفيها لدراسة مثل هذه التقنيات الحديثة مثل الحوسبةالسحابية .

وأوصت الدراسة بضرورة دعم اإلدارة العليا للجامعة لتبني تطبيق الحوسبة لما لها من دور
حيوي من خالل الق اررات والتسهيالت  ،مع ضرورة توفير البرامج التدريبية والبعثات العلمية لموظفي

الجامعة المتخصصين بالتكنولوجيا لالستفادة من هذه التقنيات المتطورة.

 -13دراسة (الزهراني2013 ,م) بعنوان " مدى تأثير تقنية الحوسبة السحابية على واقع
المؤسسات والمكتبات في االستفادة من الخدمات والتطبيقات المقدمة "

تم إجراء الدراسة على عينة من المكتبات والمؤسسات العاملة في المملكة العربية السعودية،
بهدف التعرف على أثر تطبيق الحوسبة السحابية ومدى االستفادة من تطبيقاتها وخدماتها بحيث

استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي  ،ولتحقيق غرض الدراسة استخدم الباحث
االستبانة لجمع المعلومات من مجموعة من طالبات قسم علم المعلومات مكونة من  40طالبة .
حققت الدراسة عدد من النتائج كان من أهمها :
 تعتبر الحوسبة السحابية أداة استراتيجية فعالة في تقديم الخدمات في المكتبات والمؤسساتالمختلفة .
 مدى معرفة المستخدمين لتقنية الحوسبة السحابية أقل من التوقعات والطموحات . وأوصت الدراسة بضرورة تبني تقنية الحوسبة السحابية في كافة المؤسسات  ،وكذلك عقدورشات عمل ودورات تدريبية لتوضيح مفهوم الحوسبة وأهميتها والفوائد المرجوة من تطبيقها .

 3.3الدراسات األجنبية :
 -1دراسة (  ( Tarhini & other ,2017بعنوان " العوامل المؤثرة على سلوك الموظفين عند
استخدام الحوسبة السحابية "
""Factor influencing employees intention to use Cloud Computing
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هدفت الدراسة إلى فحص أثار سهولة االستخدام المتوقعة والفائدة المحتملة والكفاءة الذاتية
والفرصة الوظيفية ودعم اإلدارة العليا والضغط التنافسي والدعم التنظيمي على السلوك المخطط

لدى الموظفين عند الحوسبة  ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليل من خالل تصميم

استبيان تم توزيعه على  205موظفاً من العاملين في فنادق ثالث وأربع وخمس نجوم

وأشارت نتائج الدراسة أن هناك تأثيرات رئيسية من أربع متغيرات مستقلة وهي ( الفرصة
الوظيفية – دعم اإلدارة العليا – الضغط التنافسي – الدعم التنظيمي ) على سلوك الموظفين ،

بينما هناك أربع متغيرات وهي ( سهولة االستخدام – الفائدة المتوقعة – الكفاءة الذاتية – الثقة )

لها تأثير فقط على السلوك المخطط .
أوصت الدراسة بضرورة جعل الحوسبة السحابية أكثر مناسبة للشركات من خالل دعم

البرمجيات من أجل أن تحقق الشركات احتياجاتها  ،باإلضافة إلى ضرورة دعم الحكومة

للشركات من أجل تبني الحوسبة .
 -2دراسة( )Bhumgara& Salman,2015بعنوان " الحوسبة السحابية كأداة للمنظمات الغير
الحكومية في الهند وباكستان " Cloud Computing as a Tool for NGOs in India
""and Pakistan

هدفت الدراسة إلى اظهار امكانية استخدام الحوسبة السحابية في المنظمات الغير الحكومية في
الهند إلدارة االحتياجات الصحية بشكل فعال  ،باإلضافة إلى إظهار مستوى اعتماد الحوسبة
السحابية في الهند وباكستان بين المنظمات الغير حكومية  ،وتحليل المخاوف التي تواجه تلك

المؤسسات في استخدام الحوسبة ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خالل دراسة حالة

بعض المنظمات الغير حكومية وتصميم استبيان لجمع المعلومات من مدراء المنظمات  ،وتم

إجراء مقابلتين مع مدراء مؤسستين في الهند والباكستان .

أشارت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أن خصوصية البيانات تعتبر من أهم المعيقات
التي تواجه تطبيق الحوسبة السحابية في المنظمات الغير حكومية في الهند وباكستان .
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 -3دراسة ( )Caroline&Gwendolyn,2015بعنوان " اعتماد الحوسبة السحابية واستخدامها بين

المؤسسات الغير الحكومية في زيمبابوي " "Cloud Computing Adoption and
"Utilization amongst Zimbabwean NGOs: A Case of Gweru NGOs

هدفت الدراسة إلى تحديد خدمات الحوسبة السحابية التي تستخدمها المؤسسات الغير حكومية
وتحديد األسباب التي قد تكون ذات صلة( باإلدارة أو القوى العاملة أو الشركات ) ،والتي تؤثر
على اعتماد أو عدم اعتماد هذه التقنية  ،واستخدم الباحثان المنهج االستقرائي والمنهج االستنتاجي

للتحقق من صحة النتائج خالل الدراسة

من أجل انشاء تصور للمؤسسات حول استخدام

الحوسبة  ،وقام الباحثان باستخدام االستبيان كأداة للدراسة من خالل تطبيقه على منظمة غويرو

التي تحتوي على  55منظمة غير حكومية وقد تم تشكيل عينة الدراسة من العاملين في هذه
المؤسسات  ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أن خدمات الحوسبة األكثر

استخداماً هي شبكات التواصل االجتماعي بنسبة ( )%97وجوجل بنسبة ( )%94والجميل بنسبة

( ،)%86وتوصلت الدراسة إلى وجود عدد من المخاوف المتمثلة في عدم وجود موازنة تدعم
مبادرات التكنولوجيا ،واكتفت الدراسة بإيجاد حلول للقضاء على المخاوف ولم تضع أي توصيات.

 -4دراسة ) :(Hsu, 2014بعنوان " دراسة مدى الرغبة في تبني الحوسبة السحابية ودورها في

ألية التسعير " Examining cloud computing adoption intention, pricing
mechanism, and deployment model
أجريت هذه الدراسة على  200شركة تايوانية بهدف استكشاف مدى رغبة تلك الشركات في

تبني الحوسبة السحابية  ،ومعرفة دورها في عمليات التسعير ونماذج التوزيع  ،واستخدم الباحث في
دراسته المنهج الوصفي التحليلي من خالل تطبيق استبيان وتوزيعه على عينة الدراسة .
خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها :
 ال تزال معدالت تبني الحوسبة السحابية متدنية وفي مراحلها األولى. تعتبر الفوائد المرجوة والمخاوف األمنية  ،وتكنولوجيا المعلومات من أهم العوامل المؤثرة علىتبني الحوسبة السحابية.

 أوصت الدراسة بضرورة تنفيذ برامج توعوية للشركات حول أهمية تطبيق الحوسبة وأثرها فيتحسين األداء  ،باإلضافة إلى عقد ورشات عمل .
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 -5دراسة ) )Phaphoom et. al., 2014بعنوان " دراسة استطالعية حول المعيقات
التقنية التي تؤثر على تبني المنظمات لخدمات الحوسبة السحابية "

survey study on major technical barriers affecting the decision
""to adopt cloud services
هدفت الدراسة إلى معرفة العوامل والتحديات التي تواجه المؤسسات في تبني خدمات
الحوسبة السحابية في عملها ،بحيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل إجراء

مسح شامل لنحو  352موظف من مختلف المستويات اإلدارية في عدة منظمات

أظهرت النتائج بأن هناك  3عوامل رئيسية تعيق عملية تطبيق الحوسبة السحابية وهي
خصوصية البيانات  ،وأمن البيانات ومدى قابلية المنظمة للتغير ،واكتفت الدراسة بوضع بعض

الحلول لتلك المعيقات ودراسة إمكانية تجاوز هذه المعيقات من خالل وضع بعض الحلول البناءة

وأوصت الدراسة بتبني تطبيق الحوسبة السحابية في جميع المؤسسات العامة في المجاالت اإلدارية
والعمل على توعية المدراء ومالكين الشركات حول أهمية الحوسبة السحابية وأهميتها في توفير

الوقت والجهد في إنجاز األعمال .

 -6دراسة ) (Oliveira et. al., 2014بعنوان "تحليل محددات تبني الحوسبة السحابية "
دراسة تحليلية لقطاعي الصناعة والخدمات في البرتغال"Assessing the determinants .

of cloud computing adoption: An analysis of the manufacturing and
"services sectors
هدفت الدراسة إلى دراسة العوامل المؤثرة على تبني الحوسبة السحابية في قطاعي الخدمات

والتصنيع في البرتغال ،واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي بحيث أجرى مسح
شامل من خالل تطبيق استبيان على العينة على 70موظف في قطاع الخدمات والتصنيع.
أظهرت النتائج بأن دعم اإلدارة العليا  ،والجاهزية التكنولوجية والميزة النسبية من أهم العوامل

التي تؤثر على تبني المؤسسات للحوسبة السحابية  ،بينما خفض التكلفة يؤثر بشكل غير مباشر

على تبني الحوسبة  .وأوصت الدراسة بعمل دراسات بحثية موسعة حول أهمية تطبيق الحوسبة في

المجال الصناعي وقطاع الخدمات في البرتغال فيما يرفع من مستوى اإلنتاج االقتصادي في الدولة.
 -7دراسة ) (Awosan, 2014بعنوان " تحليل عوامل اعتماد الحوسبة السحابية في نيجيريا "
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"Factor Analysis of the Adoption of Cloud Computing In Nigeria
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى اعتماد الحوسبة السحابية والتعرف على العوامل المؤثرة في

اعتمادها لدى شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في نيجيريا  ،واعتمد الباحث االستبانة
االلكترونية والمقابالت لجمع المعلومات من عينة الدراسة .
نتائج الدراسة:
  %85من حجم العينة يوافقون بشدة على سهولة الوصول إلى البيانات باستخدام تقنية الحوسبةالسحابية .

 استخدام الحوسبة السحابية سوف يؤدي إلى تقليص أعداد الموظفين في المنظمات . يعتبر قلة الوعي حول مفهوم الحوسبة السحابية  ،وكذلك عدم استقرار الطاقة من أهم المعيقاتالتي تواجه تطبيق الحوسبة السحابية.

وأوصت الدراسة بضرورة زيادة وعي الموظفين في المؤسسات من خالل عقد الدورات

والندوات التعريفية حول مفهوم الحوسبة  ،وكذلك بضرورة زيادة عدد مزودي خدمات الحوسبة

السحابية من أجل العمل انتشارها في نيجيريا .

 -8دراسة بعنوان ) " (Stieninger, 2014العوامل المؤثرة على تبني المنظمات للحوسبة

السحابية " "Impacts on the organizational adoption of cloud computing:
"A reconceptualization of influencing factors
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على تبني المنظمات لتطبيق الحوسبة

السحابية  ،من خالل المنهج الوصفي التحليلي  ،وتم تصميم استبيان لجمع البيانات وتم توزيع
االستبيان على  551منظمة وتمحورت الدراسة حول العوامل التي تؤثر على تبني الحوسبة وهي "

الميزة النسبية  ،واألمان والسرية "

أشارت الدراسة إلى أن الميزة النسبية أهم العوامل التي تؤثر على تبني المنظمات للحوسبة

السحابية  ،وكذلك تعتبر أمن وخصوصية البيانات من أهم المعيقات التي تواجه المنظمات في
تبني الحوسبة .
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 -9دراسة ) (Budņiks and Didenko, 2014بعنوان " العوامل المحددة لتطبيق خدمات

الحوسبة السحابية في الشركات الصغيرة والمتوسطة في ال تفين " Factors Determining
""Application of Cloud Computing Services in Latvian
هدفت الدراسة إلى دراسة العوامل المؤثرة قرار مدراء المؤسسات والشركات صغيرة الحجم لتبني

تطبيق تقنية الحوسبة السحابية  ،ودرست الدراسة عدد من العوامل من أهمها األمان وسرية البيانات
والميزة النسبية  ،واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،

من خالل تصميم استبيان تم

تصميمه وتوزيعه على 150موظف من موظفي اإلدارة الوسطى في المؤسسات .

وخلصت الدراسة إلى أن هناك توجهاً إيجابياً نحو تبني المؤسسات لتقنية الحوسبة السحابية

في عملها بسبب عدة عوامل من أهمها سرية البيانات  ،والميزة النسبية التي تحققها .

-10دراسة ) )Tarmidi et. al., 2014بعنوان " مدى الوعي بتقنية الحوسبة السحابية وتبنيها
لدى المحاسبين في ماليزيا "

"Cloud computing awareness and adoption among accounting
"practitioners in Malaysia
تهدف الدراسة إلى استكشاف وعي المحاسبين العاملين في مجال التدقيق والتجارة في المؤسسات

صغيرة الحجم والمتوسطة في ماليزيا  ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل مسح

ميداني وتصميم استبيان تم توزيعه على  500طالب يدرس تخصص المحاسبة في السنة النهائية ،
وتم اختيارهم عشوائياً ،وبلغت نسبة االستجابة  %65.8أي ما يعادل  329استبانة .

أظهرت النتائج أن  % 30من عينة الدراسة لديهم وعي ومعرفة بتقنية الحوسبة  ،وبينت الدراسة
مالمح الوعي بسبب المالمح الجغرافية .
أوصت الدراسة بضرورة عقد ورش عمل وحمالت تثقيفية حول مفهوم الحوسبة وخاصة في األماكن

النائية  ،باإلضافة إلى تعزيز مفهوم الحوسبة من قبل الجامعات والحكومة في ماليزيا .
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-11دراسة ) ) Gupta et. al.,2013بعنوان " تبني واستخدام الحوسبة السحابية من قبل

الشركات الصغيرة والمتوسطة" The usage and adoption of cloud computing by
""small and medium businesses

هدفت الدراسة إلى دراسة العوامل المؤثرة على تبني الحوسبة السحابية في الشركات

الصغيرة ،وكذلك تحديد الفوائد التي ستعود على تلك المؤسسات في حال تم تبني تقنية الحوسبة في

عملها ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  ،حيث تم تصميم استبيان كأداة للدراسة  ،وتم
توزيعه على 211مؤسسة .
وأوضحت الدراسة أن سهولة استخدام تطبيقات الحوسبة  ،ومالئمة الخدمات لحاجات

الشركات  ،وأمن البيانات  ،وخفض التكلفة هي من أهم العوامل التي ساهمت في تبني الشركات

المتوسطة لتقنية الحوسبة .

-12دراسة ) (Trivedi, 2013بعنوان " تبني الحكومات والشركات الكبيرة لنموذج السحابة "
""Cloud Adoption Model for Governments and Large Enterprises
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أوضاع الحكومات والشركات الكبيرة التي تعتمد في عملها

الحوسبة السحابية سواء كانت معتمدة لهذه التقنية أو تفكر لالنتقال لتنفيذها  ،من خالل إجابة

الدراسة على عدد من األسئلة المتعمقة ألوضاع تلك الشركات من أجل تحديد أي األنماط الناشئة
واستكشاف برامج تشغيل الحوسبة السحابية وصياغة نموذج العتماد الحوسبة السحابية في عمل

تلك المؤسسات .

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها :
 تتطلع منظمات القطاع العام والخاص إلى العمل ونشر الحوسبة السحابية في عملهم لما لهامن أهمية في تسهيل العمل .

 بعض المنظمات قطعت شوطاً كبي اًر في استخدام الحوسبة . وأوصت الدراسة باقتراح يساعد المؤسسات على فهم وتحديد القدرات التي يحتاجون إليها فيتطوير عملهم من خالل اعتماد نموذج الحوسبة السحابية
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 -13دراسة ) (Aumueller, 2010بعنوان " ذكاء األعمال المستند إلى الحوسبة السحابية

والرشاقة في االقتصاد الفعلي" .Computing Business Intelligence with Cloud
""Computing To Delivery Agility In Actual Economy
هدفت الدراسة إلى عرض المزايا االقتصادية التي توفرها الحوسبة السحابية للمؤسسة التي

تريد اعتماد نظام ذكاء األعمال في ظل األزمة االقتصادية التي تواجه أغلب الدول وسعي

المنظمات نجو الكفاءة في العمل من خالل مقارنة مؤشر العائد على االستثمار في حال اعتماد

ذكاء األعمال التقليدي وذكاء األعمال المستند إلى الحوسبة السحابية وتوصلت الدراسة إلى :

 أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أصبح وجودها ملموسا في جميع مجاالت الحياةاالجتماعية.
 إن حلول ذكاء األعمال المستندة إلى الحوسبة السحابية ضروري في وجود األزمة االقتصادية .وأوصت الدراسة بضرورة تحليل البيانات واألنشطة التي توجد داخل الجامعة  ،وكذلك

ضرورة اتخاذ نموذج الحوسبة الذي ينبغي اتخاذ متطلبات األمن في الحسبان.
 -14دراسة )(Ercana, 2010

"بعنوان االستخدامات الفعالة للحوسبة السحابية في

المؤسسات التعليمية "" Effective use of cloud computing in educational
"institutions
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام الحوسبة السحابية بفعالية في المؤسسات

التعليمية ومدى االستفادة من التطبيقات المستندة إلى السحابة وخاصة في ظل نقص الميزانيات ،
وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي حيث قام الباحث بعمل استفتاء على االنترنت لجمع البيانات

المطلوبة الستخدام الحوسبة السحابية وقد أظهرت الدراسة عددا من النتائج من أهمها :
 أن الجامعات يمكنها االستفادة من التطبيقات والبرمجيات المستندة إلى الحوسبة السحابيةوتمكين الطلبة من أداء األعمال بسهولة .
 سهولة الحوصل على البرمجيات من خالل الحوسبة السحابية تتيح للموظفين اإلداريين سرعةالوصول إلى مختلف منصات التطبيقات والموارد من خالل صفحات الطالب .

 انخفاض تكاليف ترخيص البرمجيات واألجهزة وتكاليف الصيانة يوفر تدريجيا قد ار من المرونةإلدارة الجامعات .
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 من أهم المزايا التي توفرها الحوسبة تجنب عبئ الصيانة وتوفير الموارد المالية الخاصة بعمليةالصيانة .

 -15دراسة ) (Brunzel and Giacomo, 2010بعنوان "تقييم الحوسبة السحابية وكيفية

اختالفها عن مصادر تكنولوجيا المعلومات التقليدية " Cloud Computing Evaluation -
""How it Differs to Traditional IT Outsourcing
هدفت الدراسة إلى تقييم الحوسبة السحابية من حيث المميزات والتحديات في استخدامها

كخيار بديل بدل مصادر التكنولوجيا التقليدية  ،واعتمد الباحثين خالل دراستهم على استخدام
المقابالت المفتوحة مع العاملين في ثالث شركات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 ،بحيث تم إجراء مسح شامل لآلراء العامة حول تقنية الحوسبة السحابية  ،من أجل الحصول على
معلومات دقيقة يتم من خاللها تقييم الحوسبة السحابية واختالفها عن المصادر التقليدية .

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:
 توضيح عدد من المفاهيم الواجب تحليلها عند بتقييم الحوسبة السحابية . تقديم تفسير تقني اسع حول الحوسبة السحابية وخصوصيتها . توضيح نقاط القوة والضعف ،أهم التحديات التي تواجه المؤسسات في اعتماد الحوسبةالسحابية.

وأوصت الدراسة بضرورة اقتراح إطار عمل بحيث يتم النظر و تقييم خصائصه العتماد

حلول الحوسبة السحابية .

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة :
 -1توجد فوائد اقتصادية وادارية وتقنية من تطبيق الحوسبة السحابية .
 -2تتجه الشركات والمؤسسات بشكل عام نحو تبني تطبيق الحوسبة السحابية في عملها .
 -3عدد كبير من الموظفين في مجال تكنولوجيا المعلومات ليس لديهم الوعي الكامل حول
مفهوم الحوسبة السحابية.
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 -4يعتبر دعم اإلدارة العليا – الميزة النسبية – الجاهزية التكنولوجية – استراتيجيات التغير –
األمان والسرية – خفض التكلفة من أهم العوامل التي تؤثر على تطبيق الحوسبة .

 -5يعتبر أمن المعلومات وسرية البيانات وقابلية المؤسسة للتطبيق من أهم المعيقات التي
تواجه تطبيق الحوسبة السحابية .

 3.4التعقيب على الدراسات السابقة :
يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة أن هذه الدراسات قدد تعددت واختلفت
باختالف األهداف التي سعت إلى تحقيقها  ،وكذلك اختالف البيئات التي تمت تطبيقها عليها ،

والمتغيرات التي درستها والمناهج المتبعة واألدوات التي استخدمت  ،وفيما يلي سيقوم الباحث

بعرض ألهم أوجه االتفاق واالختالف  ،وكذلك ما يميز دراسته عن الدراسات السابقة :

 3.4.1مصفوفة الدراسات السابقة :
جدول ( :)3.1مصفوفة الدراسات السابقة

الدراسة
(بحور2016 ،م)
(رضوان2016 ،م)

المتغيرات التي تمت دراستها
الميزة النسبية – دعم اإلدارة العليا – الدعم التنظيمي – استراتيجيات التغير
– توفر البنية التكنولوجية – سرية البيانات
درست العالقة بين الحوسبة السحابية وعالقتها باألداء اإلداري وجودة
العمل ،ولم تدرس العوامل المؤثرة .

(جابي2015 ،م)

دعم اإلدارة العليا – الموارد البشرية .

(لبد2016 ،م)

البنية اإلدارية  ،التشريعات الحكومية وعالقتها بالحكومة االلكترونية .

(شعت2014 ،م)
(قريقع2014 ،م)
(منصور2013 ،م)

اقتصرت الدراسة على الفوائد التقنية واالقتصادية واإلدارية لتطبيق الحوسبة
السحابية ولم تدرس العوامل المؤثرة .

لم تضع الدراسة العوامل المؤثرة ولكن درست العالقة بين الحوسبة واألداء
الوظيفي
دعم اإلدارة العليا – تكامل ودمج الخدمات الحالية  ،مهارات موظفي
تكنولوجيا المعلومات  ،فعالية األمان  ،خفض التكلفة .

(الفضل2015 ،م)

نظم التشغيل وتوفر األجهزة المادية .

(العمري والرحيلي2014 ،م)

األداء التقني .

(العليمي2014 ،م)

سهولة االستخدام والموائمة  ،عامل االمن والحماية  ،خفض التكلفة .
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الدراسة
(الزهراني2013 ،م)

المتغيرات التي تمت دراستها
لم تدرس الدراسة أي عوامل للحوسبة ولكن تطرقت إلى الفوائد وأثر تبني
الحوسبة السحابية
دراسة أثر ( دعم اإلدارة العليا – الثقة – الكفاءة الذاتية – الدعم التنظيمي

Tarhini & other ,2017

))Bhumgara Salman ,2015
()Caroline&Gwendolyn,2015
)(Hsu, 2014
))Phaphoom et. al., 2014
)( Oliveira et. al., 2014

– سهولة االستخدام – الفرصة الوظيفية ) على سلوك الموظفين عند
استخدام الحوسبة

المتغير المستقل ( تطبيقات الحوسبة )
لمتغير التابع (تأثير الحوسبة السحابية على الخدمات الصحية )
خدمات الحوسبة المستخدمة متغير تابع والعوامل المؤثرة عليها متغير
مستقل .
اقتصرت الدراسة على ألية التسعير ونماذج التوزيع من خالل تقنية الحوسبة
ولم تدرس أي عوامل مؤثرة عليها .
أمن المعلومات والخصوصية والقابلية .
دعم اإلدارة العليا – الجاهزية التكنولوجيا – الميزة النسبية – خفض التكلفة
.

)(Awosan, 2014

الوصول للبيانات – تقليص الموارد البشرية – توفر الطاقة

)(Aumueller, 2010

درست المزايا االقتصادية التي توفرها الحوسبة السحابية

((Ercana, 2010

لم تدرس أي عوامل مؤثرة على الحوسبة ودرست مدى االستفادة من
تطبيقاتها في المؤسسات التعليمية .

)(Stieninger, 2014

الميزة النسبية  ،واألمان والسرية .

Tarmidi et. al., 2014

مفهوم الحوسبة السحابية وأهم المعيقات التي تواجه تبني الحوسبة

)(Trivedi, 2013
)(Brunzel and Giacomo, 2010

لم تدرس أي عوامل لتبني الحوسبة  ،واكتفت بتحليل أوضاع الحكومات
والشركات .

اكتفت الدراسة بدراسة نقاط القوة والضعف والتحديات التي تواجه المؤسسات
في اعتماد الحوسبة .

)(Budņiks and Didenko, 2014

األمان والسرية والميزة النسبية .

))Gupta et. al.,2013

سهولة االستخدام والموائمة – عامل األمان والحماية  ،خفض التكلفة .
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 3.4.2أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :
من خالل دراسة جدول رقم ( )3.1استنتج الباحث أوجه االتفاق واالختالف بين دراسته

ومجموعة الدراسات السابقة وهي على النحو التالي :
 أوالً :أوجه االتفاق :

 -1بالنسبة لمتغيرات الدراسة  :تشابهت الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة في تناولها
لمتغير الحوسبة السحابية من خالل دراسة العوامل المؤثرة على تطبيق الحوسبة السحابية مثل

دراسة (بحور2016 ،م)  ،و) (Stieninger, 2014و (Budņiks and Didenko,
).( Oliveira et. al., 2014) ، 2014

 -2بالنسبة لمنهج الدراسة وأداة الدراسة  :اتفقت الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في
استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي  ،وكذلك اتفقت مع الدراسات السابقة في استخدام

االستبانة كأداة لجمع المعلومات .

 -3بالنسبة لمجتمع وعينة الدراسة  :اختلفت هذه الدراسة مع الدراسات من حيث مجتمع الد ارسة ،
واتفقت جزئياً مع البعض التي اتخذت من المؤسسات الغير حكومية كمجتمع للدراسة مثل

دراسة

( )Caroline&Gwendolyn,2015و دراسة

(.(Bhumgara& Salman,2015

 ثانياً :أوجه االختالف :اختلفت الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث بيئة الدارسة ومجتمع
الدراسة  ،بحيث لم تتطرق أي من الدراسات السابقة لتطبيق الحوسبة السحابية على بيئة

المؤسسات الخيرية وهذا من أهم ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة  ،وكذلك أضاف
الباحث بعض المتغيرات في دراسته بحيث استنتجها من خالل المقابالت مع المختصين .

 3.5أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :
 -1إثراء اإلطار النظري في الدراسة .
 -2بناء أداة الدراسة االستبانة .
 -3التأكد من عدم تكرار الدراسة الحالية .
 -4التزود بالمراجع الالزمة للدراسة وخاصة المراجع األجنبية .
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 3.6ما يميز الدراسة :
 -طبقت الدراسة على بيئة مؤسسات  NGOSفي قطاع غزة  ،وعلى حد علم الباحث تعتبر

هذه هي الدراسة األولى التي تدرس تطبيق الحوسبة السحابية في عمل مؤسسات NGOS

في قطاع غزة.

 -تم إثراء متغيرات الدراسة عن طريق المقابالت وورشة العمل  ،حيث تم استخالص عدد من

المتغيرات التي لم يتناولها أحد في الدراسات السابقة مثل التنسيق والشفافية  ،والبناء

التنظيمي  ،ومتطلبات المانحين .
 استخدام عدد من األدوات من أجل البيانات حيث اعتمد الباحث على أكثر من وسيلة فيجمع البيانات األولية من أبرزها المقابالت  ،واالستبيان  ،وعقد ورشة عمل .

 3.7ملخص الفصل :
استعرض الباحث خالل الفصل الثالث عدداً من الدراسات العربية وكذلك األجنبية التي

تناولت موضوع الدراسة ( الحوسبة السحابية ) حيث بدأ الباحث بمقدمة بسيطة  ،وتطرق الباحث

إلى عدد من الدراسات العربية واألجنبية  ،ومن ثم قام الباحث بالتعقيب على الدراسات السابقة من
خالل توضيح أوجه الشبه واالختالف مع هذه الدراسات  ،وختم الباحث الفصل بتوضيح أهم ما

يميز رسالته عن الرسائل السابقة .
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات
 4.1مقدمة :
تعتبر منهجية الدراسة واجراءاتها محو اًر رئيساً يتم من خالله إنجاز الجانب التطبيقي من

وبناء على ذلك سيتطرق الباحث في هذا الفصل إلى اإلجراءات التي تم اتباعها في
الدراسة ،
ً
إعداد الدراسة من خالل توضيح منهج الدراسة ومجتمعها ومن ثم تحديد العينة التي تم تطبيق

الدراسة عليها ،وكذلك إعداد أداة الدراسة الرئيسية ( االستبانة) وآلية بنائها  ،وتطويرها ومدى
صدقها وثباتها ،وينتهي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات

واستخالص النتائج  ،وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات .

األدب النظري
الحوسبة السحابية .
المؤسسات الخيرية .

مشكلة الدراسة :
استكشاف مدى جهوزية المؤسسات الخيرية
في قطاع غزة لتبني وتطبيق الحوسبة
السحابية

تصميم االستبيان

المعلومات الديموغرافية .
قياس مدى جهوزية المؤسسات الخيرية وفق عدد
من المحاور تم استخالصها من الدراسات السابقة
باإلضافة إلى عقد ورشة عمل وهذه المحاور
"الهيكل التنظيمي – دعم اإلدارة العليا – البيئة
التكنلوجية – التنسيق والشفافية – خصوصية وأمن
البيانات – استراتيجيات التغير – الميزة النسبية –
تطلعات المانحين

جمع البيانات
من خالل تعبئة االستبانة
استغرقت عملية جمع
البيانات خمسة أسابيع

تحليل البيانات
التحليل األولي  :ارتباطي .
التحليل الثانوي  :ديموغرافي

عرض النتائج
والتوصيات
شكل ( :)4.1خطوات الدراسة

المصدر(Anderson, 2005) :
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 4.2منهج الدراسة :
قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي من أجل تحقيق أهداف الدراسة  ،الذي يحاول

من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة  ،وتحليل بياناتها  ،والعالقة بين بين مكوناتها واآلراء

التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها  ،وبحسب(العساف2000 ،م) فإن المنهج الوصفي
التحليلي لم يقف عند جمع المعلومات لوصف الظاهرة بل تعدى ذلك إلى توضيح العالقة ومقدارها،

واستنتاج األسباب الكامنة وراء سلوك معين من معطيات سابقة .

ويعرف (الحمداني2006 ،م) المنهج الوصفي التحليلي بأنه المنهج الذي يقوم بوصف

الظواهر أو األحداث المعاصرة  ،أو الراهنة وهو أحد أشكال التحليل المنظم لوصف ظاهرة أو
مشكلة  ،ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع  ،وتتطلب معرفة المشاركين في الدراسة

والظواهر التي ندرسها وكذلك األوقات التي نستعملها لجمع البيانات.
وقد تم استخدام الباحث مصدرين أساسين للبيانات:
-1المصادر األولية  :من أجل معالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة اتجه الباحث لجمع
البيانات األولية من خالل تصميم االستبانة كأداة رئيسة صممت خصيصاً لهذا الغرض،
باإلضافة إلى المقابلة كأداة مساندة في جمع البيانات .

-2المصادر ال ثانوية  :استخدم الباحث بعض الكتب والمراجع األجنبية والعربية ذات العالقة
بموضوع الدراسة من أجل معالجة اإلطار النظري للدراسة  ،وكذلك تم الرجوع إلى بعض

المقاالت والتقارير واألبحاث والدراسات السابقة في نفس مجال الدراسة  ،وعدد من المراجع
التي ساهمت في إثراء الدراسة .

 4.3مجتمع وعينة الدراسة :
يعتبر مجتمع الدراسة بأنه جميع مفردات الظاهرة التي سينفذ الباحث دراسته عليها (الحسنى،

 )2016ومن خالل مشكلة الدراسة وأهدافها فإن مجتمع الدراسة المستهدف يتكون من العاملين في
المؤسسات الخيرية االجتماعية في قطاع غزة والبالغ عددها ( ( 415مؤسسة مسجلة في و ازرة
الداخلية وو ازرة الشئون االجتماعية لعام .2017
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وألجل جمع البيانات حول الدراسة تم استخدام طريقة العينة العشوائية البسيطة  ،مع األخذ

بعين االعتبار عدد من المعايير التي قام الباحث بتحديها الختيار عينة الدراسة ومن هذه
المعايير-:
 -1أن تكون المؤسسة معتمدة ومرخصة من قبل الجهات المختصة منذ فترة وتقدم خدماتها
للمواطنين منذ 7سنوات.

 -2عدد الموظفين في المؤسسة 10موظفين على األقل .
 -3يتوفر في المؤسسة خطة عمل استراتيجية .

 -4مراعاة التوزيع الجغرافي للمؤسسات على مستوى قطاع غزة .

 -5مراعاة التمثيل النسبي لبعض المنظمات الدولية حتى تشمل الدراسة الجميع .
وقام الباحث بتطبيق معادلة ستيفن ثامبسون لحساب عينة الدراسة من إجمالي العاملين في
 83مؤسسة خيرية عاملة في قطاع غزة تم اختيارها وفق المعايير السابقة  ،ومثلت عينة الد ارسة

كل من مدراء وأعضاء مجالس اإلدارة ورؤساء األقسام بحيث يصبح  1245موظف  ،وبتطبيق

المعادلة التالية ينتج أن عينة الدراسة =  294موظف

N  p1  p 
N  1 d 2  z 2  p1  p 









n

معادلة ستيفن ثامبسون
حيث : Nهي حجم المجتمع  : z ،هي الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة  0.95وتساوي
: d ، 1.96هي نسبة الخطأ وتساوي  : p ،0.05هي نسبة توفير الخاصية والمحايدة .50

وتم توزيع  300استبانة  ،وتم استرداد  241استبانة فقط بحيث بلغة نسبة االسترداد  %82من

اجمالي عينة الدراسة .
وقد عمد الباحث إلى ضمان التوازن في اختيار العينة من مختلف المؤسسات  ،وموزعة حسب
المحافظات كالتالي :
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جدول ( :)4.1توزيع عينة الدراسة حسب محافظات غزة
المحافظات

عدد المؤسسات الكلي

النسبة

العينة

محافظة غزة

167

0.4

33

محافظة شمال غزة

94

0.2

19

المحافظة الوسطى

45

0.1

9

محافظة خانيونس

66

0.2

13

محافظة رفح

43

0.1

9

المجموع

415

1.0
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 4.4أداة الدراسة :
نعتبر االستبانة أكثر الوسائل استخداماً وانتشا اًر بين الباحثين  ،وتعرف االستبانة بأنها "أداة

تشمل عدداً من األبعاد  ،والمحاور  ،والفقرات تستخدم للحصول على آراء أو بيانات من قبل

مجموعة من المبحوثين وفق ضوابط معينة ويقوم المبحوثين باالستجابة بأنفسهم لها وهي كتابية

تحريرية " (اآلغا واألستاذ2004 ،م)  ،وألجل إجراء الدراسة التطبيقية قام الباحث بإعداد االستبانة
من أجل قياس مدى جهوزية المؤسسات الخيرية في قطاع غزة لتبني وتطبيق الحوسبة السحابية.
جدول ( :)4.2محاور الدراسة موزعة حسب مصادر االقتباس
الرقم

المحور

عدد الفقرات

المصدر

1

هيكل المؤسسة

8

Nahm & Vonderembse, & Koufteros 2003

2

دعم اإلدارة العليا

8

 ، Oliveira 2014منصور 2013م

3

استراتيجيات التغيير

4

بحور2016م

4

توفر البيئة التكنولوجية

7

 ، Oliveira 2014شعت 2014

5

التنسيق والشفافية

5

خضر  2015م

6

خصوصية وأمن البيانات

6

Oliveira 2014

7

الميزة النسبية

5

Oliveira 2014

8

تطلعات المانحين

7

من خالل المقابلة وورشة العمل

62

وتكونت االستبانة من  4أقسام رئيسية وهي :
 القسم األول  :يحتوي على البيانات الشخصية وبيانات المنظمات . القسم الثاني  :تكون من فقرتين لمعرفة األساليب التقنية المستخدمة في عمل المؤسسات . القسم الثالث  :عبارة عن قياس مدى جهوزية المؤسسات لتبني الحوسبة السحابية وقد اشتملالقسم على  50فقرة موزعة على 8محاور حسب الجدول رقم (.)4.2
وقد قام الباحث باستخدام المقياس من  1-10لفقرات االستبيان من أجل الحصول على دقة

أفضل في تقييم آراء المبحوثين  ،بحيث كلما اقتربت الدراجة من  10دل ذلك على الموافقة العالية
على ما ورد  ،والعكس صحيح والجدول ( )4.3يوضح ذلك :
جدول ( :)4.3درجات المقياس المستخدم في االستبانة

االستجابة

غير موافق بشدة

الدرجة

1

موافق بشدة
2

3

5

4

7

6

8

9

10

وبحسب (مشتهى2014 ،م) فإن الجدول ( (4.4يوضح التصنيف الذي تم استخدامه كمعيار
لتصنيف محاور الدراسة ،والنتائج التي تم التوصل إليها :

جدول ( :)4.4معيار تصنيف محاور البحث

م.

التصنيف

الوزن النسبي

1

ممتاز

%100 -%91

2
3

جيد جداً

%90 -%81

جيد

4

مقبول

%70 - %61

5

ضعيف

أقل من %60

%80 -%71

المصدر (مشتهى2014 ،م)
وكانت خطوات بناء االستبانة على النحو التالي :
 مراجعة أهداف الدراسة ومشكلتها ومتغيرات وأسئلة الدراسة وتحديد أبعاد الدراسة. -مراجعة األدبيات السابقة التي تناولت الموضوع واالستفادة منها في بناء فقرات الدراسة .
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 تصميم استبانة الدراسة وقد تكونت من  8محاور رئيسية  ،اشتملت على  52فقرة في صورتهااألولية .

 عرض االستبانة على المشرف واألخذ بمقترحاته وتعديالته األولية . تم عرض االستبانة على عدد من المحكمين المختصين في مجال الدراسة ويبين الملحق رقم ()1أسماء المحكمين ،وبناء على آرائهم استجاب الباحث لبعض توصياتهم .

 تم توزيع االستبانة على  30مفردة الختبار صدق وثبات االستبانة للوصول إلى الصورة النهائيةفي االستبانة ،وقام الباحث باحتساب العينة االستطالعية ضمن العينة النهائية .

 4.4.1صدق وثبات االستبانة:
يقصد بصدق وثبات االستبانة التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة (االستبانة) ،وذلك على
النحو التالي:
أوالً :صدق االستبانة:
يقصد بالصدق شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية،
ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها ،كما يقصد

بالصدق أن أداة القياس تقيس ما وضعت لقياسه وال تقيس شيئاً آخر ،وتُعد الدراسة صادقة إذا
حددت مدى صالحية درجاتها ،ومن أجل التحقق من صدق أداة الدراسة ،أجرى الباحث اختبارات
الصدق التالية:
أوالً  :الصدق الظاهري:
قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية الملحق رقم ( )2على مجموعة من
المحكمين بلغ عددهم ( )11محكماً ،مختصين في مجال إدارة األعمال والجودة واإلحصاء ،والذين
قاموا بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم على فقرات االستبانة

وقد طلب الباحث من المحكمين إبداء آرائهم في مدى مالئمة العبارات لقياس ما وضعت

ألجله ،ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليه ،ومدى
كفاية العبارات لتغطية كل محور من محاور الدراسة األساسية ،هذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه

مناسباً وضرورياً من تعديل صياغة العبارات أو حذفها ،أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة،
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وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق بالبيانات األولية (الخصائص الشخصية الوظيفية المطلوبة من

المبحوثين ) وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية ،ويبين الملحق رقم ( )3االستبانة في
صورتها النهائية .وتركزت توجيهات المحكمين على انتقاد طول االستبانة حيث كانت تحتوى على
بعض العبارات المتكررة ،كما أن بعض المحكمين نصحوا بضرورة تقليص بعض العبارات من

بعض المحاور ،واضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى.
ثانياً :صدق المقياس:
 . 1صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة:

يقصد بصدق االتساق الداخلي ،مدى اتساق كل فقرة من فق ارت االستبانة مع المحور الذي

تنتمي إليه هذه الفقرة ،حيث تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة من خالل عينة الدراسة

االستطالعية البالغ حجمها ( )30مفردة ،وكذلك تم احتسابها ضمن العينة النهائية واضافتها لها،
وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له على النحو التالي:
جدول ( :)4.5صدق االتساق الداخلي لجميع محاور الدراسة:
عدد

معامل

م.

المحاور

.1

المحور األول – هيكل المنظمة

8

.2

المحور الثاني – دعم اإلدارة العليا

8

0.469

.3

المحور الثالث – استراتيجيات التغيير

4

0.486

0.014

.4

المحور رابع – توفر البيئة التكنولوجية

7

0.588

0.001

.5

المحور الخامس -التنسيق والشفافية

5

0.627

0.000

.6

المحور السادس – خصوصية وأمن البيانات

6

0.601

0.001

.7

المحور السابع -الميزة النسبية

5

0.808

0.000

.8

المحور الثامن – تطلعات المانحين

7

0.787

0.000
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الداللة

الفقرات

االرتباط
0.605

0.001
0.014

يبين جدول رقم ( )4.5معامالت االرتباط بين كل محور من محاور الدراسة والمعدل الكلي

للمحاور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05حيث أن القيمة
االحتمالية لكل محور أقل من (.)0.05

 4.4. 1.1صدق االتساق الداخلي للمحور األول :هيكل المنظمة:
جدول ( :)4.6صدق االتساق الداخلي للمحور األول :هيكل المنظمة
م.

معامل

المحاور

االرتباط

الداللة

.1

يتسم الهيكل التنظيمي للمؤسسة بالالمركزية في العمل.

0.575

0.002

.2

ُيساعد الهيكل التنظيمي للمؤسسة على التفويض في العمل .
يتصف هيكل المؤسسة بوجود عدد قليل " 3مستويات " من المستويات

0.448

0.019

0.468

0.014

.4

يتسم الهيكل التنظيمي بالمرونة الالزمة لتطبيق الحوسبة السحابية .

0.635

0.000

.5

يتم إجراء االتصاالت التنظيمية بين العاملين بسهولة تامة .

0.567

0.002

0.642

0.000

0.505

0.007

0.685

0.000

.3

.6
.7
.8

اإلدارية بين األقسام التشغيلية والمدير التنفيذي .

تقوم المنظمة بفتح قنوات اتصال متعددة بين المدريين والعاملين في
المؤسسة إلنجاز األعمال .
ي ِّ
غطي الهيكل التنظيمي جميع مهام وأنشطة المؤسسة.
ُ
يوجد لدى المؤسسة قوانين واجراءات مكتوبة تقود إلى الجهود الخاصة
بتحسين جودة العمل.

يبين جدول رقم ( )4.6معامالت االرتباط بين كل فقرات المحور األول هيكل المنظمة

والمعدل الكلي للمحور األول ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة
( ،)0.05حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من (.)0.05
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 4.4.1.2صدق االتساق الداخلي للمحور الثاني :دعم اإلدارة العليا
جدول ( :)4.7صدق االتساق الداخلي للمحور الثاني :دعم اإلدارة العليا
م.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

معامل

المحاور

االرتباط

تطلع اإلدارة العليا باستمرار على التطورات التقنية للحوسبة السحابية

وأهميتها .

تهتم اإلدارة العليا بتزويد العاملين بالتدريب والمهارات الالزمة ألي تقنية
جديدة لمواكبة التطور .
يوجد دعم من اإلدارة العليا في مجال تكنولوجيا المعلومات لتبني كل ما هو
جديد مثل تقنية الحوسبة السحابية .
يوجد خطة مستقبلية لدى اإلدارة العليا لتبني الحوسبة السحابية واستخدامها
في عمليات تكنولوجيا المعلومات
تضع اإلدارة العليا خطط عالجية للتخلص من العقبات التي تعيق استخدام
أي تقنية جديدة مثل تقنية الحوسبة السحابية .

توفر اإلدارة العليا الدعم والمتطلبات الالزمة لتبني تقنية الحوسبة السحابية .
تسعى اإلدارة العليا إلى المحافظة على الميزة النسبية من خالل تبني
التقنيات الحديثة واستخدامها ضمن عملياتها
تتحمل اإلدارة العليا المخاطر االقتصادية والتنظيمية العتماد الحوسبة
السحابية.

الداللة

0.763

0.001

0.624

0.001

0.697

0.001

0.858

0.001

0.711

0.001

0.803

0.001

0.719

0.001

0.682

0.001

يبين جدول رقم ( )4.7معامالت االرتباط بين كل فقرات للمحور الثاني دعم اإلدارة العليا

والمعدل الكلي للمحور الثاني ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة

( ،)0.05حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من (.)0.05
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 4.4.1.3صدق االتساق الداخلي للمحور الثالث :استراتيجيات التغيير:
جدول ( :)4.8صدق االتساق الداخلي للمحور الثالث :استراتيجيات التغيير
م.
.1
.2
.3
.4

معامل

المحاور

االرتباط

تتوفر لدى المؤسسة المهارات الالزمة للتحول نحو تطبيق الحوسبة السحابية

بشكل كامل.

يؤدي اعتماد تطبيق الحوسبة السحابية الى تغير جذري في رسالة وأهداف
المؤسسات الخيرية
تقوم المؤسسة بتطبيق مجموعة جديدة من المهارات لتتالءم مع الحوسبة السحابية
يتم تهيئة العاملين لتقبل ثقافة تنظيمية جديدة تناسب التحول نحو الحوسبة
السحابية.

الداللة

0.771

0.000

0.433

0.024

0.782

0.000

0.520

0.005

يبين جدول رقم ( )4.8معامالت االرتباط بين كل فقرات المحور الثالث استراتيجيات التغيير

والمعدل الكلي للمحور الثالث ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة
( ،)0.05حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من (.)0.05

 4.4.1.4صدق االتساق الداخلي للمحور الرابع :توفر البيئة التكنولوجية
جدول ( )4.9صدق االتساق الداخلي للمحور الرابع :توفر البيئة التكنولوجية
م.
.1

معامل

المحاور

االرتباط
0.328

0.025

0.457

0.017

0.486

0.010

0.484

0.015

0.409

0.017

.6

تتوفر األدوات البرمجية الالزمة لبناء وادارة السحابة.

0.525

0.005

.7

جميع أجهزة الحاسوب في المؤسسة مرتبطة بشبكة واحدة.

0.545

0.003

.2
.3
.4
.5

تمتلك المؤسسة موقع على شبكة اإلنترنت.

الداللة

يتوفر في المؤسسات الخيرية خطوط إنترنت عالية السرعة وخدماتها غير
متقطعة.
استخدام الحوسبة السحابية يتوافق مع األجهزة والمعدات المتوفرة في

المؤسسات الخيرية الفلسطينية.

استخدام الحوسبة السحابية معقد جداً للعمليات الجارية في المؤسسات الخيرية.

تؤثر سرعة وجودة االنترنت على تطبيق الحوسبة السحابية في المؤسسات
الخيرية.
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يبين جدول رقم ( )4.9معامالت االرتباط بين كل فقرات المحور الرابع توفر البيئة

التكنولوجية والمعدل الكلي للمحور الرابع ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى
داللة ( ،)0.05حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من (.)0.05

 4.4.1.5صدق االتساق الداخلي للمحور الخامس :التنسيق والشفافية
جدول ( :)4.10صدق االتساق الداخلي للمحور الخامس :التنسيق والشفافية
م.

معامل

المحاور

االرتباط

الداللة

.1

يوجد آليات لتبادل البيانات بين جميع المؤسسات الخيرية.

0.779

0.001

.2

تشجع الحكومة الفلسطينية التعاون بين المؤسسات الخيرية.

0.671

0.001

.3

يوجد بعض المشاريع المشتركة بين المؤسسات الخيرية في قطاع غزة .

0.758

0.001

.4

يحقق تطبيق الحوسبة السحابية نوعاً من الشفافية في عمل المؤسسات.

0.652

0.001

0.446

0.001

.5

يحقق تطبيق الحوسبة السحابية عدم االزدواجية في تقديم المؤسسات لخدماتها.

يبين جدول رقم ( )4.10معامالت االرتباط بين كل فقرات المحور الخامس التنسيق

والشفافية والمعدل الكلي للمحور الخامس ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى

داللة ( ،)0.05حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من (.)0.05

 4.4.1.6صدق االتساق الداخلي للمحور السادس :خصوصية وأمن البيانات
جدول ( :)4.11صدق االتساق الداخلي للمحور السادس :خصوصية وأمن البيانات :
م.
.1

معامل

المحاور

االرتباط

يعتبر أمن وخصوصية البيانات من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات في تبني

الداللة

0.524

0.005

 .2تتوفر عناصر األمن المعلوماتي للبيانات والملفات المرفوعة على السحابة .

0.362

0.064

 .3تبتعد المؤسسات عن تطبيق الحوسبة السحابية نظ اًر لخوفها على البيانات من السرقة

0.572

0.002

0.509

0.007

0.634

0.000

0.533

0.004

التقنيات التكنولوجية .

 .4تحمي الحوسبة السحابية البيانات والملفات من مجرمي اإلنترنت .
.5

يشعر المتعاملون (مواطنين  -موظفين  -مؤسسات شريكة -مانحين) بالقلق بشأن
خصوصية بياناتهم .

 .6تتزايد المخاوف األمنية مع تطبيق الحوسبة السحابية في المؤسسات الخيرية.
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يبين جدول رقم ( )4.11معامالت االرتباط بين كل فقرات المحور السادس خصوصية وأمن

البيانات والمعدل الكلي للمحور السادس ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى
داللة ( ،)0.05حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من (.)0.05

 4.4.1.7صدق االتساق الداخلي للمحور السابع :الميزة النسبية
جدول ( :)4.12صدق االتساق الداخلي للمحور السابع :الميزة النسبية
م.

معامل

المحاور

االرتباط

الداللة

 .1تسمح الحوسبة السحابية للعاملين فيها إلدارة العمليات اإلدارية والفنية بطريقة فعالة

0.600

0.001

 .2توفر الحوسبة السحابية للمؤسسات مشاركة البيانات بينها وبين المواطنين

0.669

0.001

 .3تضمن الحوسبة السحابية درجة عالية من جودة تقديم الخدمات

0.789

0.001

0.801

0.001

0.600

0.001

.4

استخدام الحوسبة السحابية يوفر فرصاً إضافية للمؤسسات الخيرية في العمليات

وادارة الموارد البشرية

 .5يحسن استخدام الحوسبة السحابية نوعية العمليات

يبين جدول رقم ( )4.12معامالت االرتباط بين كل فقرات المحور السابع الميزة النسبية
والمعدل الكلي للمحور السابع ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة

( ،)0.05حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من (.)0.05

 4.4.1.8صدق االتساق الداخلي للمحور الثامن :تطلعات المانحين

جدول ( :)4.13صدق االتساق الداخلي للمحور الثامن :تطلعات المانحين:

م.

معامل

المحاور

االرتباط

 .1يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى زيادة عدد المستفيدين.
.2
.3

يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى تحقيق مستوى أفضل من العدالة في التوزيع
للمساعدات العينية والنقدية.
يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى توفير مستويات عالية من الشفافية في توزيع
المساعدات العينية والنقدية.

0.586
0.89
0.906

الداللة
0.001
0.001
0.001

 .4يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى تعزيز الرقابة اإلدارية والمالية.

0.919

0.001

 .5يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى زيادة فعالية الرقابة الذاتية.

0.911

0.001

 .6يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى منع حدوث تجاوزات مالية

0.811

0.001

 .7يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى منع حدوث تجاوزات إدارية.

0.835

0.001
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يبين جدول رقم ( )4.13معامالت االرتباط بين المحور الثامن :تطلعات المانحين والمعدل

الكلي للمحور الثامن ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،)0.05
حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من (.)0.05

 4.4.2ثبات فقرات االستبانة :

يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة

أك ثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى يعني االستقرار في نتائج االستبانة
وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على األفراد عدة مرات خالل فترات زمنية معينة،

وللتحقق من ثبات استبانة الدراسة أجريت خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين

هما :التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرو نباخ.

 4.4.2.1طريقة التجزئة النصفية:

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية

الرتبة لكل بعد وقد تم تصحيح معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح

حسب المعادلة التالية :معامل الثبات =

2ر
 1ر

حيث (ر) معامل االرتباط ،وقد بين جدول رقم ( )4.11أن هناك معامل ثبات كبير نسبياً

لفقرات االستبيان ،مما يطمئن الباحث على استخدام االستبانة بكل طمأنينة.

جدول ( :)4.14يوضح معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية) و كرو نباخ ألفا
عدد الفقرات

كرو نباخ ألفا

سبيرمان براون

م

المجاالت

.1

المحور األول – هيكل المنظمة

8

0.714

0.819

.2

المحور الثاني – دعم اإلدارة العليا

8

0.777

0.826

.3

المحور الثالث – استراتيجيات التغيير

4

0.707

0.860

.4

المحور رابع – توفر البيئة التكنولوجية

7

0.715

0.834

.5

المحور الخامس -التنسيق والشفافية

5

0.759

0.778

.6

المحور السادس – خصوصية وأمن البيانات

6

0.700

0.800

.7

المحور السابع -الميزة النسبية

5

0.822

0.801

.8

المحور الثامن – تطلعات المانحين

7

0.798

0.811

اإلجمالي العام

50

0.741

0.813
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وتم استخدام طريقة ألفا كرو نباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد بين

أن معامالت الثبات مرتفعة مما يشجع الباحث على استخدام االستبانة بكل طمأنينة.

ويستخلص الباحث من نتائج اختباري الصدق والثبات أن أداة الدراسة (االستبانة) صادقة في

قياس ما وضعت لقياسه ،كما أنها ثابتة بدرجة عالية جداً ،ما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبة
وفاعلة لهذه الدراسة ويمكن تطبيقها بثقة ،وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية.

 4.5ملخص الفصل:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة  ،واإلجابة عن تساؤالتها قام الباحث خالل هذا الفصل

بتوضيح المنهج الذي سلكه خالل دراسته وهو المنهج الوصفي التحليلي  ،وتطرق أيضاً إلى

مصادر جمع البيانات األولية والثانوية التي تم اعتمادها ،واستعرض الباحث كذلك مجتمع وعينة

الدراسة التي تم اعتمادها حسب معادلة إحصائية حيث بلغت ) (294موظف يعمل في ()83
مؤسسة خيرية عاملة في المجال اإلغاثي االجتماعي وكذلك شرح الباحث أداة الدراسة وآلية بنائها ،
ومراحل تطويرها  ،وختم الباحث الفصل بخطوات تطبيق العينة االستطالعية والتأكد من صدق

وثبات األداة .
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة الميدانية
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الفصل الخامس

نتائج الدراسة الميدانية
 5.1مقدمة:
يتضمن هذا المبحث عرضاً لتحليل البيانات واإلجابة على أسئلة الدراسة ،واستعراض نتائج

االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقرات االستبانة وذلك باستخدام
اختبار(كولمجروف – سمرنوف ) ))1- Sample K-Sلمعرفة أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

من عدمه ،وسيتم عرض النتائج واإلجابة على تساؤالت الدراسة كل سؤال على حدا ،للوصول إلى
استنتاجات واضحة  ،ثم سيتم تفسير تلك النتائج ،وذلك بعد عرض الجداول اإلحصائية التي توضح
نتائج االختبارات.

 5.2التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة:
 5.2.1اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كولمجروف–سمرنوف ):))1- Sample K-S
استخدم الباحث اختبار (كولمجروف – سمرنوف) ))1- Sample K-Sلمعرفة هل تتبع

البيانات التوزيع الطبيعي أم ال؟ وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات ألن معظم
االختبارات المعملية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعياً.
جدول ( :)5.1يوضح اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
م

المجاالت

عدد الفقرات قيمةZ

القيمة

االحتمالية

.1

المحور األول – هيكل المنظمة

8

0.092

0.152

.2

المحور الثاني – دعم اإلدارة العليا

8

0.058

0.109

.3

المحور الثالث – استراتيجيات التغيير

4

0.071

0.113

.4

المحور رابع – توفر البيئة التكنولوجية

7

0.100

0.204

.5

المحور الخامس -التنسيق والشفافية

5

0.089

0.120

.6

المحور السادس – خصوصية وأمن البيانات

6

0.073

0.116

.7

المحور السابع -الميزة النسبية

5

0.065

0.104

.8

المحور الثامن – تطلعات المانحين

7

0.067

0.107

اإلجمالي العام

50

0.102

0.206
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يوضح الجدول رقم ( )5.1نتائج االختبار ،حيث أن القيمة االحتمالية لكل المحاور أكبر من
 ،) sig.  0.05 ( 0.05وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام
االختبارات المعلمية.
 5.2.2الوصف اإلحصائي ألفراد العينة حسب البيانات األولية :
أوالً :تقسيم عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية والمؤهل العلمي :
جدول ( :)5.2توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية
م.

العدد

البيان

النسبة

العمر
أقل من  30سنة

61

25.3

من  30الى أقل من  35سنة

104

43.2

من  35الى أقل من  39سنة

44

18.3

 39سنة فأكثر

32

13.3

241

100.0

المجموع

ويتبين من جدول ( )5.2أن الفئة العمرية للمستجيبين من  30الى أقل من  35سنة شكلت ما
نسبته  ،%43.2وأن الذين تتراوح أعمارهم من  35إلى أقل من  39شكلت ما نسبته  ،%18.3في
حين الذين تعدت أعمارهم سن  39شكلت ما نسبته .%13.3

جدول ( :)5.3توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس
ذكر

198

82.2

أنثى

43

17.8

241

100.0

المجموع

ويتبين من جدول ( )5.3أن ما نسبته  %82.2من المستجيبين كانوا من الذكور بينما %17.8

كانوا من اإلناث ،ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المؤسسات في دول العالم الثالث تعتمد على

الذكور أكثر من اإلناث وهذا ما يؤيده واقعنا الذي نحياه.
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جدول ( :)5.4توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي
دبلوم

29

12.0

بكالوريوس

155

64.3

دراسات عليا

57

23.7

241

100.0

المجموع

يوضح جدول ( )5.4أن نسبة حملة البكالوريوس من المستجيبين  %64.0بينما الدراسات

العليا  ،%23.7ويعزو الباحث ذلك إلى أن شهادة البكالوريوس تعتبر هي الحد األدنى لمتطلبات
الوظيفة .

ثانياً :تقسيم عينة الدراسة حسب البيانات الوظيفية ( سنوات الخبرة ,المسمى الوظيفي ,مكان

السكن) :

جدول ( :)5.5توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات

61

25.3

من  5الى أقل من  10سنوات

109

45.2

من  10الى أقل من  15سنة

63

26.1

 15سنة فأكثر

8

3.3

241

100.0

المجموع

يتبين من الجدول ( )5.5أن نسبة المستجيبين الذين خبرتهم تنحصر ما بين  5الى أقل من 10

سنوات  %45.2بينما  %26.1كانت خبرتهم تنحصر ما بين  10الى أقل من  15سنة
جدول ( :)5.6توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
.2

المسمى الوظيفي
مدير مؤسسة

83

34.4

عضو إدارة مجلس

17

7.1

مدير المشاريع

67

27.8

رئيس قسم

74

30.7

241

100.0

المجموع
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يتبين من جدول ( )5.6أن نسبة المستجيبين والذين يعملون بمسمى مدير مؤسسة شكلت %34.3

بينما عضو إدارة مجلس شكلت  ،7.1ومدير المشاريع  ،27.8بينما رئيس قسم .%30.7
جدول ( :)5.7توزيع عينة الدراسة حسب المحافظة
المحافظة
الشمال

58

24.1

غزة

90

37.3

الوسطى

27

11.2

خان يونس

39

16.2

رفح

27

11.2

241

100.0

المجموع

يبين جدول ( )5.7أن نسبة المستجيبين من محافظة غزة  %37.3يليه محافظة الشمال بنسبة

 %24.1بينما محافظات الجنوب ( خانيونس وفح) ،%27.4

ثالثاً :تقسيم عينة الدراسة حسب البيانات التكنولوجية المستخدمة في العمل :
جدول ( :)5.8توزيع عينة الدراسة حسب مواقع تخزين البيانات:
مواقع تخزين البيانات
الحاسوب الشخصي

108

44.8

سيرفر

133

55.2

المجموع

241

100.0

وأظهرت النتائج من الجدول ( )5.8أن  %55.2من المستجيبين أفادوا بأن يتم تخزين البيانات على
سيرفرات خاصة بينما  %44.8يخزنون البيانات على الحاسوب الشخصي.
جدول ( :)5.9توزيع عينة الدراسة حسب تبادل البيانات مع الممولين
تبادل البيانات مع الممولين من خالل
الجيميل

58

24.1

الياهو

7

2.9

الهوتميل

176

73.0

241

100.00

المجموع
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يبين جدول ( )5.9أن الجيميل بلغت نسبته  %24.1بينما الياهو بلغت نسبته  ،%2.9بينما

الهوتميل الطريقة األكثر استخداماً في تبادل البيانات حيث بلغت النسبة .%73.0

 5.3اإلجابة على تساؤالت الدراسة :

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة ) (One Sample T testلتحليل فقرات االستبانة،

وتعتبر الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة tالمحسوبة أكبر

من قيمة  tالجدولية والتي تساوي (1.97أو القيمة االحتمالية أقل من  0.05والوزن النسبي أكبر
من  ،)% 60وتعتبر الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة t

المحسوبة أصغر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي(1.97أو القيمة االحتمالية أقل من 0.05
والوزن النسبي أقل من  ،)%60وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان القيمة االحتمالية لها

أكبر من (.)0.05

السؤال األول " :ما مدى دعم اإلدارة العليا لتطبيق تقنية الحوسبة السحابية في المؤسسات

الخيرية ؟

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  13والذي يبين آ ارء أفراد

عينة الدراسة في فقرات المحور الثاني دعم اإلدارة العليا

جدول ( :)5.10تحليل لفقرات المحور الثاني :دعم اإلدارة العليا
م.
.1
.2

الوسط

البيان

7.70

77.00

1.31

*20.135

تهتم اإلدارة العليا بتزويد العاملين بالتدريب والمهارات

الالزمة ألي تقنية جديدة لمواكبة التطور

يوجد دعم من اإلدارة العليا في مجال تكنولوجيا

 .3المعلومات لتبني كل ما هو جديد مثل تقنية الحوسبة

7.70

السحابية .

يوجد خطة مستقبلية لدى اإلدارة العليا لتبني الحوسبة

 .4السحابية

المعلومات

.5

واستخدامها

1

6.99

69.90

1.55

*9.921

للحوسبة السحابية وأهميتها .

في

3

الحسابي

النسبي

المعياري

تطلع اإلدارة العليا باستمرار على التطورات التقنية

عمليات

الوزن

االنحراف

قيمة t

الترتيب

تكنولوجيا

تضع اإلدارة العليا خطط عالجية للتخلص من
العقبات التي تعيق استخدام أي تقنية جديدة مثل تقنية

78

77.00

1.38

*19.108

2

6.38

63.80

1.62

*3.616

6

6.00

60.00

1.56

*3.612

8

البيان

م.

الوسط

الحسابي

الوزن

النسبي

االنحراف
المعياري

قيمة t

الترتيب

الحوسبة السحابية .
.6

توفر اإلدارة العليا الدعم والمتطلبات الالزمة لتبني

6.61

تقنية الحوسبة السحابية .

تسعى اإلدارة العليا إلى المحافظة على الميزة النسبية

 .7من خالل تبني التقنيات الحديثة واستخدامها ضمن
عملياتها

.8

تتحمل اإلدارة العليا المخاطر االقتصادية والتنظيمية

العتماد الحوسبة السحابية.

جميع الفقرات

66.10

1.47

*6.462

5

6.86

68.60

1.31

*10.212

4

6.27

62.70

1.48

*2.793

7

6.81

68.13

10.83

89.025

*جميع القيم ذات داللة معنوية عند مستوى داللة 0.05

من خالل جدول ( )5.10تبين النتائج أن الوزن النسبي للمحور الثاني " دعم اإلدارة العليا "

( )%68.13وهي أكبر القيمة المفترضة العدد ( )6أي أكبر من  %60.0وكانت القيمة االحتمالية
( )0.000وهي أقل من ( )0.05وهذا يعني أن استجابات المستجيبين على هذا المحور كانت
إيجابية ,ويعزو الباحث ارتفاع الوزن النسبي لهذا المحور إلى ادخال كادر شبابي جديد يؤمن بالتقدم
والتطور التكنولوجي ،الذي ال غنى عنه في العمل اإلداري والخدماتي  ،وقد اتفقت نتائج هذه
الدراسة مع دراسة (منصور2013 ،م) ودراسة ) (Tarhini & other ,2017التي أكدت على
أهمية دور اإلدارة العليا للتحول نحو الحوسبة السحابية  ،واختلفت الدراسة مع دراسة

(بحور2016،م) التي أشارت إلى أن دور االدارة العليا غير كاف لتطبيق الحوسبة السحابية ،ويعزو
الباحث هذا االختالف إلى اختالف مجتمع الدراسة بين الدراستين.

وقد جاءت الفقرة ( " )2تهتم اإلدارة العليا بتزويد العاملين بالتدريب والمهارات الالزمة ألي

تقنية جديدة لمواكبة التطور" في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا المحور ،حيث بلغ الوزن
النسبي ( )%77.0وهو أكبر من العدد ( )6أي أكبر من ( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي
( ،)0.000وهي أقل من ( )0.05مما يدل على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب

المستجيبين ،بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة ( )5وهي " تضع اإلدارة العليا خطط عالجية
للتخلص من العقبات التي تعيق استخدام أي تقنية جديدة مثل تقنية الحوسبة السحابية" بوزن

نسبي  %60.0وهي تساوي  %60.0والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت ( )0.000وهي أقل من

( )0.05مما يدل على أن آراء المستجيبين على هذه الفقرة كانت إيجابية.
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السؤال الثاني  :ما مدى جهوزية الهيكل التنظيمي داخل المؤسسات الخيرية لتبني تقنية

الحوسبة السحابية ؟

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  14والذي يبين آ ارء أفراد

عينة الدراسة في فقرات المحور الثاني هيكل المؤسسة

جدول ( :)5.11تحليل لفقرات المحور األول :هيكل المؤسسة
م.

الوسط

البيان

الوزن

االنحراف

قيمة t

الترتيب
8

الحسابي

النسبي

المعياري

.1

يتسم الهيكل التنظيمي للمؤسسة بالالمركزية في العمل.

7.45

74.50

1.384

*16.290

.2

ُيساعد الهيكل التنظيمي للمؤسسة على التفويض في العمل.
يتصف هيكل المؤسسة بوجود عدد قليل " 3مستويات " من

8.42

84.20

1.014

*37.043

4

8.83

88.30

1.195

*36.711

2

.4

يتسم الهيكل التنظيمي بالمرونة الالزمة لتطبيق الحوسبة السحابية.

7.97

79.70

1.016

*30.053

7

.5

يتم إجراء االتصاالت التنظيمية بين العاملين بسهولة تامة.

8.78

87.80

0.868

*49.802

3

8.38

83.80

0.915

*40.415

5

9.27

92.70

0.804

*63.081

1

8.03

80.30

0.919

*34.267

6

8.39

83.91

5.680

212.910

.3

.6
.7
.8

المستويات اإلدارية بين األقسام التشغيلية والمدير التنفيذي.

تقوم المنظمة بفتح قنوات اتصال متعددة بين المدراء والعاملين في
المؤسسة إلنجاز األعمال.
ي ِّ
غطي الهيكل التنظيمي جميع مهام وأنشطة المؤسسة.
ُ
يوجد لدى المؤسسة قوانين واجراءات مكتوبة تقود إلى الجهود
الخاصة بتحسين جودة العمل.
جميع الفقرات

*جميع القيم ذات داللة معنوية عند مستوى داللة 0.05

من خالل جدول ( )5.11تبين النتائج أن الوزن النسبي المحور األول "هيكل المؤسسة"
( )%83.9وهو أكبر من القيمة االفتراضية العدد ( )6أي أكبر من ( )%60.0و كانت القيمة
االحتمالية ( )0.000و هي أقل من ( )0.05وهذا يعني أن استجابات المستجيبين على هذا

المحور كانت إيجابية ،ويفسر الباحث سبب ارتفاع الوزن النسبي لمحور هيكل المؤسسة إلى وجود
نظم ادارية ،كثي اًر ما يتم تشترطها و ازرة الداخلية والجهات المانحة للحصول على الدعم.

وقد جاءت الفقرة (ُ " )7يغطِّي الهيكل التنظيمي جميع مهام وأنشطة المؤسسة" في المرتبة
األولى في ترتيب فقرات هذا المحور ،حيث بلغ الوزن النسبي ( )%92.7وهو أكبر من العدد ()6

أي أكبر من ( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي ( )0.000وهي أقل من ( )0.05مما يدل على

أن اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابياً حسب المستجيبين .بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة ()1
وهي " يتسم الهيكل التنظيمي للمؤسسة بالالمركزية في العمل" حيث بلغ الوزن النسبي ()%74.5
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وهي أكبر من العدد ( )6أي أكبر من  %60.0والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت ( )0.000وهي أقل

من ( )0.05مما يدل على أن اآلراء في هذه الفقرة كانت إيجابية.

السؤال الثالث  :ماهي استراتيجيات التغير التي تساعد المؤسسات الخيرية على تبني الحوسبة

السحابية ؟

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )5.5والذي يبين آ ارء أفراد

عينة الدراسة في فقرات المحور الثالث استراتيجيات التغيير.
جدول ( :)5.12تحليل لفقرات المحور الثالث :استراتيجيات التغيير
م.
.1
.2
.3
.4

البيان
تتوفر لدى المؤسسة المهارات الالزمة للتحول نحو
تطبيق الحوسبة السحابية بشكل كامل.
يؤدي اعتماد تطبيق الحوسبة السحابية الى تغير
جذري في رسالة وأهداف المؤسسات الخيرية
تقوم المؤسسة بتطبيق مجموعة جديدة من
المهارات لتتالءم مع الحوسبة السحابية .
يتم تهيئة العاملين لتقبل ثقافة تنظيمية جديدة
تناسب التحول نحو الحوسبة السحابية.
جميع الفقرات

الوسط

الوزن

االنحراف

قيمة t

الترتيب
2

الحسابي

النسبي

المعياري

7.27

72.70

1.14

*17.247

7.29

72.90

1.20

*16.736

1

6.86

68.60

1.18

*11.317

3

6.01

60.10

2.00

*0.097

4

6.86

68.59

8.30

117.113

*جميع القيم ذات داللة معنوية عند مستوى داللة 0.05

من خالل جدول ( )5.12تبين النتائج أن الوزن النسبي للمحور الثالث " استراتيجيات

التغيير " ( )%68.59وهي أكبر القيمة المفترضة العدد ( )6أي أكبر من  %60.0وكانت القيمة
االحتمالية ( )0.000وهي أقل من ( )0.05وهذا يعني أن استجابات المستجيبين على هذا المحور

كانت إيجابية ,ويعزو الباحث أن هذا الوزن النسبي قد جاء بدرجة متوسطة وقريبة من الوزن النسبي
لمحور دعم االدارة العليا ،بسبب أن التطور التكنولوجي عادة ما يحتاج إلى ايجاد استراتيجيات

للتغير ،ويتضح أن من آمن بدعم االدارة العليا هو تقريباً يؤمن باستراتيجيات التغير ،فمهمة اإلدارة
العليا ليس بناء وتطوير االستراتيجيات  ،بل هو بناء مؤسسة ذات ثقافة خالقة وبناءة لرعاية سياق

استراتيجي كامل  ،من أجل ادخال كل ما هو جديد ومفيد للعمل ،وتتفق هذه الدارسة مع دراسة
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(بحور 2016 ،م) التي أكدت أعلى أهمية دور استراتيجيات التغير في عملية التحول نحو تبني

الحوسبة السحابية.

وقد جاءت الفقرة ( " )2يؤدي اعتماد تطبيق الحوسبة السحابية الى تغير جذري في رسالة

وأهداف المؤسسات الخيرية " في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا المحور ،حيث بلغ الوزن
النسبي ( )%72.90وهو أكبر من العدد ( )6أي أكبر من ( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي

( ،)0.000وهي أقل من ( )0.05مما يدل على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب
المستجيبين ،بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة ( )4وهي " يتم تهيئة العاملين لتقبل ثقافة تنظيمية

جديدة تناسب التحول نحو الحوسبة السحابية " بوزن نسبي  %60.1وهي أقل من %60.0
والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت ( )0.923وهي أكبر من ( )0.05مما يدل على أن آراء المستجيبين

على هذه الفقرة على الحياد.

السؤال الرابع  :ما مدى توفر البيئة التكنولوجية في المؤسسات الخيرية لتبني الحوسبة

السحابية؟

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )5.13والذي يبين آراء

أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الرابع توفر البيئة التكنولوجية .

جدول ( :)5.13تحليل لفقرات المحور الرابع :توفر البيئة التكنولوجية
م.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الوسط

البيان
تمتلك المؤسسة موقع على شبكة اإلنترنت.
يتوفر في المؤسسات الخيرية خطوط إنترنت عالية
السرعة وخدماتها غير متقطعة.
استخدام الحوسبة السحابية يتوافق مع األجهزة
والمعدات المتوفرة في المؤسسات الخيرية الفلسطينية.
استخدام الحوسبة السحابية معقد جداً للعمليات الجارية
في المؤسسات الخيرية.

تؤثر سرعة وجودة االنترنت على تطبيق الحوسبة
السحابية في المؤسسات الخيرية.
تتوفر األدوات البرمجية الالزمة لبناء وادارة السحابة.
جميع أجهزة الحاسوب في المؤسسة مرتبطة بشبكة
واحدة.

جميع الفقرات
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الوزن

االنحراف

قيمة t

الترتيب
1

الحسابي

النسبي

المعياري

9.71

97.10

0.79

*73.231

8.56

85.60

1.04

*38.014

2

7.91

79.10

1.02

*29.262

5

6.01

60.1

1.63

*7.935

7

8.15

81.50

1.07

*31.060

4

6.75

67.50

1.53

*7.639

6

8.56

85.60

1.90

*20.847

2

7.94

79.47

6.24

182.787

*جميع القيم ذات داللة معنوية عند مستوى داللة .05

من خالل جدول ( )5.13تبين النتائج أن الوزن النسبي للبعد الرابع " توفر البيئة

التكنولوجية " ( )%79.47وهي أكبر القيمة المفترضة العدد ( )6أي أكبر من  %60.0وكانت

القيمة االحتمالية ( )0.000وهي أقل من ( )0.05وهذا يعني أن استجابات المستجيبين على هذا

المحور كانت إيجابية ,يرى الباحث أن الوزن النسبي لمحور توفر البيئة التكنولوجية متقارباً من
الوزن النسبي لهيكل المنظمة ،ويعزو الباحث أن ذلك يدلل على أن التكنولوجيا أصبحت من أركان

العمل االداري داخل المؤسسات الخيرية بالرغم من وجود بعض المعيقات ،واتفقت الدراسة مع دراسة

(بحور2016 ،م) ودراسة (شعت2014 ،م) التي أشارت إلى توفر البيئة التكنولوجية لدعم وبناء

السحابة في الجامعات والحكومة بدرجة جيدة ،واختلفت الدراسة مع دراسة (جابي2015 ،م) التي
أكدت على عدم توفر البيئة التكنولوجية الالزمة في القطاع العام الفلسطيني.

وقد جاءت الفقرة ( " )1تمتلك المؤسسة موقع على شبكة اإلنترنت" في المرتبة األولى في

ترتيب فقرات هذا المحور ،حيث بلغ الوزن النسبي ( )%97.1وهو أكبر من العدد ( )6أي أكبر من

( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي ( ،)0.000وهي أقل من ( )0.05مما يدل على أن اآلراء
كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب المستجيبين ،بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة ( )4وهي "

استخدام الحوسبة السحابية معقد جداً للعمليات الجارية في المؤسسات الخيرية " بوزن نسبي
 %60.1وهي تساوي تقريباً  %60.0والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت ( )0.000وهي أقل من

( )0.05مما يدل على أن آراء المستجيبين على هذه الفقرة كانت إيجابية.

السؤال الخامس  :ما مدى التنسيق بين المؤسسات الخيرية في تطبيق الحوسبة السحابية ؟
تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  5.9والذي يبين آراء أفراد

عينة الدراسة في فقرات المحور الخامس التنسيق والشفافية

جدول ( )5.14تحليل لفقرات المحور الخامس :التنسيق والشفافية
م.
.1
.2
.3

البيان
يوجد آليات لتبادل البيانات بين جميع
المؤسسات الخيرية.
تشجع الحكومة الفلسطينية التعاون بين
المؤسسات الخيرية.
يوجد بعض المشاريع المشتركة بين
المؤسسات الخيرية في قطاع غزة .

الوسط

الوزن النسبي

االنحراف المعياري

قيمة t

الترتيب

7.79

77.90

2.00

*13.880

4

7.46

74.60

1.53

*14.819

5

8.37

83.70

1.37

26.798

3

الحسابي
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م.
.4
.5

الوسط

البيان

الوزن النسبي

االنحراف المعياري

قيمة t

الترتيب

8.66

86.60

1.34

30.856

2

8.73

87.30

1.48

28.647

1

8.20

82.02

11.59

101.793

الحسابي

يحقق تطبيق الحوسبة السحابية نوع ًا من
الشفافية في عمل المؤسسات.

يحقق تطبيق الحوسبة السحابية عدم
االزدواجية في تقديم المؤسسات لخدماتها .
جميع الفقرات

*جميع القيم ذات داللة معنوية عند مستوى داللة 0.05

من خالل جدول ( )5.14تبين النتائج أن الوزن النسبي للمحور الخامس " التنسيق والشفافية "

( )%82.02وهي أكبر القيمة المفترضة العدد ( )6أي أكبر من  %60.0وكانت القيمة االحتمالية
( )0.000وهي أقل من ( )0.05وهذا يعني أن استجابات المستجيبين على هذا المحور كانت إيجابية,
ويعزو الباحث ارتقاع الوزن النسبي لمحور التنسيق والشفافية إلى تشديد الرقابة الخارجية من قبل و ازرة

الداخلية وكذلك الجهات المانحة ،باإلضافة إلى تفعيل الرقابة الداخلية والذي بدوره ساهم في وجود

شفافية لدى المؤسسات في توزيع الخدمات خصوصاً في ظل األوضاع االقتصادية التي يحياها قطاع
غزة ،وازدياد أعداد المحتاجين الذي فرض على المؤسسات وضع آليات للتنسيق والتكامل فيما بينها

سعيًا للوصول إلى أكبر قدر من المحتاجين .وقد جاءت الفقرة ( " )5يحقق تطبيق الحوسبة السحابية

عدم االزدواجية في تقديم المؤسسات لخدماتها " في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا المحور،

حيث بلغ الوزن النسبي ( )%87.3وهو أكبر من العدد ( )6أي أكبر من ( ،)%60.0والقيمة

االحتمالية تساوي ( ،)0.000وهي أقل من ( )0.05مما يدل على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة
إيجابية حسب المستجيبين ،بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة ( )2وهي " تشجع الحكومة الفلسطينية

التعاون بين المؤسسات الخيرية" بوزن نسبي  %74.6وهي تساوي تقريبًا  %60.0والقيمة االحتمالية

للفقرة بلغت ( )0.000وهي أقل من ( )0.05مما يدل على أن آراء المستجيبين على هذه الفقرة كانت

إيجابية.

السؤال السادس  :ما هو أثر خصوصية البيانات على تطبيق الحوسبة السحابية في المؤسسات
الخيرية ؟

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )5.15والذي يبين آراء
أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور السادس خصوصية وأمن البيانات.
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جدول ( :)5.15تحليل لفقرات المحور السادس :خصوصية وأمن البيانات
البيان

م.

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

قيمة t

الترتيب

يعتبر أمن وخصوصية البيانات من أكبر
.1

التحديات التي تواجه المؤسسات في تبني

7.89

78.90

1.20

*24.564

1

التقنيات التكنولوجية .
.2
.3
.4

تتوفر عناصر األمن المعلوماتي للبيانات
والملفات المرفوعة على السحابة .
تبتعد المؤسسات عن تطبيق الحوسبة السحابية
نظ اًر لخوفها على البيانات من السرقة .

تحمي الحوسبة السحابية البيانات والملفات من
مجرمي اإلنترنت .

6.63

66.30

1.37

*7.185

5

7.14

71.40

1.47

*12.067

4

5.68

56.80

1.77

*-2.805

6

يشعر المتعاملون (مواطنين  -موظفين -
.5

مؤسسات شريكة -مانحين) بالقلق بشأن

7.80

78.00

1.54

*18.165

2

خصوصية بياناتهم .
.6

تتزايد المخاوف األمنية مع تطبيق الحوسبة
السحابية في المؤسسات الخيرية .
جميع الفقرات

7.48

74.80

1.35

*16.973

7.10

71.00

7.36

137.068

3

*جميع القيم ذات داللة معنوية عند مستوى داللة .05
من خالل جدول ( )5.15تبين النتائج أن الوزن النسبي للمحور السادس " خصوصية وأمن

البيانات" ( )%71.0وهي أكبر القيمة المفترضة العدد ( )6أي أكبر من  %60.0وكانت القيمة
االحتمالية ( )0.000وهي أقل من ( )0.05وهذا يعني أن استجابات المستجيبين على هذا المحور

كانت إيجابية ,ويرى الباحث أن المؤسسات الخيرية وانفتاحها على التكنولوجيا لم يمنعهم من العلك
والحذر بأن مساوئ تطبيقها كاملة يجعلها عرضة لالختراق االلكتروني ،ومن ثم انتهاك خصوصية

الفئات المستهدفة ،واتفقت الدراسة مع دراسة ( ،)Salman,2015 &Bhumgaraودراسة ( Hsu,
 )2014حيث أشارت الدراستان إلى دور خصوصية وأمن البيانات في تبني الحوسبة السحابية .
وقد جاءت الفقرة ( " )1يعتبر أمن وخصوصية البيانات من أكبر التحديات التي تواجه

المؤسسات في تبني التقنيات التكنولوجية " في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا المحور ،حيث
بلغ الوزن النسبي ( )%78.9وهو أكبر من العدد ( )6أي أكبر من ( ،)%60.0والقيمة االحتمالية

تساوي ( ،)0.000وهي أقل من ( )0.05مما يدل على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية
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حسب المستجيبين ،بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة ( )4وهي " تحمي الحوسبة السحابية

البيانات والملفات من مجرمي اإلنترنت " بوزن نسبي  %56.80وهي أقل من  %60.0والقيمة
االحتمالية للفقرة بلغت ( )0.000وهي أقل من ( )0.05مما يدل على أن آراء المستجيبين على
هذه الفقرة كانت سلبية.

السؤال السابع  :ماهي المزايا النسبية المتوقع تحقيقها عند تطبيق الحوسبة السحابية في
المؤسسات الخيرية ؟

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  5.16والذي يبين آراء أفراد عينة
الدراسة في فقرات المحور السابع الميزة النسبية
جدول ( :)5.16تحليل لفقرات المحور السابع :الميزة النسبية
م.

.1

.2
.3

.4

.5

البيان
تسمح الحوسبة السحابية للعاملين فيها

إلدارة العمليات اإلدارية والفنية بطريقة

فعالة .

توفر الحوسبة السحابية للمؤسسات مشاركة

البيانات بينها وبين المواطنين .

تضمن الحوسبة السحابية درجة عالية من
جودة تقديم الخدمات .

استخدام الحوسبة السحابية يوفر فرصاً

إضافية للمؤسسات الخيرية في العمليات

وادارة الموارد البشرية .

يحسن استخدام الحوسبة السحابية نوعية

العمليات

جميع الفقرات

الوسط

الحسابي

الوزن

النسبي

االنحراف
المعياري

قيمة t

الترتيب

8.42

84.20

1.24

*30.346

3

8.86

88.60

1.22

*36.367

1

8.47

84.70

1.10

*34.921

2

8.24

82.40

1.13

*30.835

5

8.27

82.70

1.08

*32.569

4

8.46

84.56

9.06

134.586

*جميع القيم ذات داللة معنوية عند مستوى داللة .05
من خالل جدول ( )5.16تبين النتائج أن الوزن النسبي للمحور السابع " الميزة النسبية "

( )%84.56وهي أكبر القيمة المفترضة العدد ( )6أي أكبر من  %60.0وكانت القيمة االحتمالية
( )0.000وهي أقل من ( )0.05وهذا يعني أن استجابات المستجيبين على هذا المحور كانت إيجابية،
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ويرى الباحث أن سبب ارتفاع هذه النسبة يرجع إلى تزايد إدراك إدارة المؤسسات للميزة النسبية التي

توفرها الحوسبة السحابية لما تحققه من عدالة في التوزيع وشفافية في العمل وتقديم الخدمات بجودة
عالية باإلضافة إلى تفعيل دور الرقابة ،ويؤكد الباحث أن تبني الحوسبة السحابية في عمل المؤسسات

الخيرية بالرغم من ارتفاع تكلفتها ،إال أنها ستعود بالنفع على المؤسسات والمواطنين من خالل توفير

ميزة نسبية ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (بحور2016،م) ودراسة )،) Oliveira and other,2014

ودراسة ) )Stieninger, 2014التي أكدت على تأثير الميزة النسبية على تبني المؤسسات للحوسبة

السحابية للمؤسسات الحكومية والخدماتية ،بحيث اعتبرت هذه الخاصية من أهم العوامل المؤثرة على
تبني المنظمات للحوسبة.

وقد جاءت الفقرة ( " )2توفر الحوسبة السحابية للمؤسسات مشاركة البيانات بينها وبين

المواطنين " في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا المحور ،حيث بلغ الوزن النسبي ( )%88.6وهو
أكبر من العدد ( )6أي أكبر من ( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي ( ،)0.000وهي أقل من

( )0.05مما يدل على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب المستجيبين ،ويعزو الباحث هذه
النتيجة إال أنه خاصية مشاركة البيانات هي من أهم الخصائص والمميزات التي تسعى المؤسسات
تحقيقه من أجل تحقيق الشفافية في عملها ،وكذلك المساهمة في زيادة عدد المستفيدين من خالل منع

تكرار توزيع المساعدات وهو ما توفره الحوسبة السحابية ،ويالحظ أن نتيجة الدراسة لهذه الفقرة مع

دراسة (بحور2016 ،م) حيث أن الوزن النسبي للفقرة متقارب في كال الدراستين .

بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة ( )4وهي " استخدام الحوسبة السحابية يوفر فرصاً إضافية

للمؤسسات الخيرية في العمليات وادارة الموارد البشرية " بوزن نسبي  %82.4وهي أكبر من

 %60.0والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت ( )0.000وهي أقل من ( )0.05مما يدل على أن آراء
المستجيبين على هذه الفقرة كانت إيجابية.

السؤال الثامن  :ما مدى مالئمة تطلعات الجهات المانحة لتطبيق الحوسبة السحابية ؟

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) )5.17والذي يبين آراء أفراد

عينة الدراسة في فقرات المحور الثامن تطلعات المانحين.

جدول ( :)5.17تحليل لفقرات المحور الثامن :تطلعات المانحين
م.
.1
.2

البيان
يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى زيادة عدد المستفيدين.
يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى تحقيق مستوى أفضل من
العدالة في التوزيع للمساعدات العينية والنقدية.
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الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

9.03

90.30

1.08

*43.460

8.99

89.90

1.07

*43.330

قيمة t

الترتيب
1
2

م.

الوسط

البيان

الوزن

االنحراف

قيمة t

الترتيب
3

الحسابي

النسبي

المعياري

8.85

88.50

1.07

*41.408

8.29

82.90

1.11

*31.893

5

.5

يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى زيادة فعالية الرقابة الذاتية.

8.16

81.60

1.07

*31.256

7

.6

يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى منع حدوث تجاوزات مالية

8.26

82.60

1.00

*34.893

6

8.37

83.70

0.84

*43.902

4

8.56

85.63

7.59

162.821

.3
.4

.7

يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى توفير مستويات عالية من
الشفافية في توزيع المساعدات العينية والنقدية.
يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى تعزيز الرقابة اإلدارية
والمالية.

يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى منع حدوث تجاوزات
إدارية.
جميع الفقرات

*جميع القيم ذات داللة معنوية عند مستوى داللة .05

من خالل جدول ( )5.17تبين النتائج أن الوزن النسبي للمحور الثامن " تطلعات المانحين "
( )%85.63وهي أكبر القيمة المفترضة العدد ( )6أي أكبر من  %60.0وكانت القيمة االحتمالية
( )0.000وهي أقل من ( )0.05وهذا يعني أن استجابات المستجيبين على هذا المحور كانت
إيجابية ,ويرى الباحث أن الجهات المانحة منذ فرض الحصار على قطاع غزة قد وضعت العديد

من الشروط التي تعاطت معها المؤسسات لالستمرار في الحصول على الدعم وتقديم المساعدات ،
والتي من ضمنها توثيق عملية التوزيع بشكل الكرتوني للتواصل بشكل مباشر من قبل الجهات

المانحة والمستفيدين وهذا ما سعت المؤسسات تطبيقه من خالل الحوسبة السحابية التي توفر مثل

هذه الشروط .

وقد جاءت الفقرة ( " )1يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى زيادة عدد المستفيدين " في
المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا المحور ،حيث بلغ الوزن النسبي ( )%88.6وهو أكبر من
العدد ( )6أي أكبر من ( ،)%60.0والقيمة االحتمالية تساوي ( ،)0.000وهي أقل من ()0.05
مما يدل على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب المستجيبين ،بينما كانت أضعف الفقرات

الفقرة ( )5وهي " يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى زيادة فعالية الرقابة الذاتية" بوزن نسبي
 %81.6وهي أكبر من  %60.0والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت ( )0.000وهي أقل من ()0.05
مما يدل على أن آراء المستجيبين على هذه الفقرة كانت إيجابية.

ثالثاً :تحليل أبعاد محاور الدراسة:

88

جدول ( :)5.18تحليل أبعاد محاور الدراسة
الوزن النسبي

الوسيط الحسابي

االنحراف المعياري

م.

المحاور

85.0+

5.7

.1

المحور األول – هيكل المنظمة

83.9

10.8

.2

المحور الثاني – دعم اإلدارة العليا

68.1

68.8

.3

المحور الثالث – استراتيجيات التغيير

68.6

70.0

8.3

.4

المحور رابع – توفر البيئة التكنولوجية

79.5

80.0

6.2

.5

المحور الخامس -التنسيق والشفافية

82.0

84.0

11.6

.6

المحور السادس – خصوصية وأمن البيانات

71.0

70.0

7.4

.7

المحور السابع -الميزة النسبية

84.6

86.0

9.1

.8

المحور الثامن – تطلعات المانحين

85.6

85.7

7.6

78.1

79.2

4.8

اإلجمالي العام

وبتحليل مستويات محاور الدراسة كما هو موضح في جدول ( )5.18يتضح أن الوزن النسبي

لمستوى مدى جهوزية المؤسسات الخيرية في قطاع غزة لتبني وتطبيق الحوسبة السحابية بلغ ،%78.1

وتعتبر درجة جيدة إلى حد ما ،وبالرغم من اختالف البيئة التي تم تطبيق الدراسة عليها لدراسة

(رضوان2016 ،م) ودراسة ( (Budniks and Didenko, 2014ودراسة (منصور2013،م) إال أنه
يالحظ اتفاق هذه الد ارسات في النظرة اإليجابية لتبني المنظمات لتقنية الحوسبة السحابية ،ويعزو

الباحث ذلك إلى النظرة اإليجابية السائدة في قطاع غزة نحو التقنيات التكنولوجية ،وكذلك اإلدراك
المتزايد من قبل اإلدارة العليا للمنظمات بشتى أنواعها ألهمية استخدام النظم التكنولوجية في المجال

اإلداري والتي من ضمنها الحوسبة السحابية  ،إضافة إلى أن التطور التكنولوجي في قطاع غزة قد
ارتفع إلى مستوى الحكومة االلكترونية وهذا يتفق مع دراسة (العالول2014 ،م) ودراسة( بحور،

2016م)  ،األمر الذي جعل المؤسسات أرض خصبة إلى تطبيق التقنيات المتطورة  ،وكما اختلفت
الدراسة مع دراسة ( )Hsu, 2014التي أشارت إلى أن معدالت تبني الحوسبة السحابية ما زالت متدنية

وفي مراحلها األولى ،ويعزو الباحث ذلك إلى اختالف بيئة الدراسة وكذلك مكان وهدف تطبيق الدراسة

 ،وكما اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة (جابي2015 ،م) التي أشارت إلى القطاع العام الفلسطيني
غير مستعد لتبني الحوسبة السحابية في عملياته  ،ويرى الباحث أن سبب االختالف في النتيجة يعود

إلى اختالف بيئة الدراسة خصوصاً في ظل التحديات التي واجهت القطاع العام الفلسطيني في السنوات

العشر األخيرة والتي من أهمها الحصار الصهيوني والدولي بعد انتخابات عام  ، 2005والذي بدوره
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أثر بشكل سلبي على القطاع الحكومي ،باإلضافة إلى االنقسام السياسي بين غزة والضفة ،الذي أثر
بشكل سلبي على القطاع العام.

وكان أقوى محاور الدراسة المحور الثامن وهو تطلعات المانحين حيث بلغ الوزن النسبي له

 %85.6ويعزو الباحث ذلك إلى الشروط واألنظمة التي تم وضعها من قبل الجهات المانحة على
المؤسسات الخيرية من أجل تحقيق الشفافية في العمل ،باالضافة إلى أن تطبيق مثل هذه التقنيات

المتطورة يساهم في تحقيق المصداقية لدى الممولين واختصار الوقت والجهد في تقديم الخدمات وبجودة

عالية.

ويليه المحور السابع الميزة النسبية حيث بلغ بوزن نسبي  ،%84.6وتعزى هذه النتيجة إلى ادراك

المدراء للميزة النسبية التي يوفرها اعتماد الحوسبة السحابية للمؤسسات في عملها ومن أبرزها المرونة،
والقدرة على التعاطي مع الظروف الصعبة مثل االزدياد المفاجئ لعدد المستفيدين من خدمات

المؤسسات الخيرية بسبب الوضع االقتصادي الذي يعيشه قطاع غزة .
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الفصل السادس

النتائج والتوصيات
 6.1مقدمة:
سيتناول الباحث خالل الفصل إلى مناقشة نتائج الدراسة التي توصل لها الباحث بعد إجراء

التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم الحصول عليها  ،وسيتم طرح عدد من التوصيات التي تساهم
في تنمية مفهوم الحوسبة السحابية  ،وسيقترح الباحث عدد الدراسات ليتم تناولها من الباحثين في

المستقبل .

 6.2نتائج الدراسة:
 .1أظهرت الدراسة أن المؤسسات الخيرية في قطاع غزة جاهزة بدرجة جيدة لتبني وتطبيق الحوسبة
السحابية.

 .2أظهرت النتائج أن الوزن النسبي لمحور "هيكل المؤسسة" قد بلغ ( ، )%83.9وكان الوزن

النسبي لفقرة " ُي ِّ
غطي الهيكل التنظيمي جميع مهام وأنشطة المؤسسة "قد بلغ (. )%92.7
 .3أظهرت النتائج أن الوزن النسبي لمحور " دعم اإلدارة العليا "قد بلغ ( )%68.13وكان الوزن
النسبي لفقرة

تهتم اإلدارة العليا بتزويد العاملين بالتدريب والمهارات الالزمة ألي تقنية جديدة

لمواكبة التطور" قد بلغ (.)%77.0

 .4أظهرت النتائج أن الوزن النسبي لمحور " استراتيجيات التغيير "قد بلغ ( ،)%68.59وكان
الوزن النسبي

لفقرة " يؤدي اعتماد تطبيق الحوسبة السحابية الى تغير جذري في رسالة

وأهداف المؤسسات الخيرية "قد بلغ (.)%72.90

 .5أظهرت النتائج أن الوزن النسبي لمحور " توفر البيئة التكنولوجية " قد بلغ ()%79.47
وكان الوزن النسبي لفقرة " تمتلك المؤسسة موقع على شبكة اإلنترنت" قد بلغ (.)%97.1

 .6أظهرت النتائج أن الوزن النسبي لمحور " التنسيق والشفافية قد بلغ" ( ،)%82.02وكان
الوزن النسبي لفقرة

يحقق تطبيق الحوسبة السحابية عدم االزدواجية في تقديم المؤسسات

لخدماتها " قد بلغ (.)%87.3

92

 .7أظهرت النتائج أن الوزن النسبي لمحور خصوصية وأمن البيانات "قد بلغ ( ، )%71.0وكان
الوزن النسبي وقد بلغ الوزن النسبي لفقرة " يعتبر أمن وخصوصية البيانات من أكبر التحديات

التي تواجه المؤسسات في تبني التقنيات التكنولوجية " قد بلغ (. )%78.9

 .8أظهرت النتائج أن الوزن النسبي لمحور " الميزة النسبية " قد بلغت ( )%84.56وكان الوزن
النسبي لفقرة" توفر الحوسبة السحابية للمؤسسات مشاركة البيانات بينها وبين المواطنين " قد بلغ

(. )%88.6

 .9أظهرت النتائج أن الوزن النسبي لمحور " تطلعات المانحين " قد بلغ ( )%85.63وكان الوزن
النسبي لفقرة " يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى زيادة عدد المستفيدين " قد بلغ ()%88.6

 6.3توصيات الدراسة:
أوصت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها :

 .1ضرورة العمل على تعزيز مبدأ الالمركزية في الهيكل التنظيمي للمؤسسات الخيرية في قطاع
غزة .

 .2العمل على وضع خطط عالجية للتخلص من العقبات التي تعيق استخدام أي تقنية جديدة مثل
تقنية الحوسبة السحابية" .

 .3العمل على تهيئة العاملين لتقبل ثقافة تنظيمية جديدة تناسب التحول نحو الحوسبة السحابية "

من خالل عقد ورش عمل ودورات تدريبية  ،وابتعاث إن أمكن أو جلب خبراء للعمل في

المؤسسات .

 .4العمل على تعزيز وتوضيح مفهوم الحوسبة السحابية للعاملين وآليات تطبيقها ومدى الفوائد
المرجوة منها .

 .5ضرورة رسم سياسات واستراتيجيات تدعم الشراكة بين المؤسسات الخيرية في قطاع غزة .

 .6ضرورة بذل المؤسسات الخيرية مزيداً من الجهود في إطار تلبية طموحات وتطلعات الجهات
المانحة بتعزيز فعالية الرقابة الذاتية .

 .7تعزيز جهود المؤسسات الخيرية في تطبيق الحوسبة السحابية من قبل الجهات الحكومية لتخوف
اإلدارة العليا من تحمل المخاطر االقتصادية والتنظيمية المترتبة على تطبيقها .

 .8العمل على تعزيز جهود المؤسسات الخيرية للتغلب على المعيقات الفنية لبناء التقنية من قبل
الجهات الحكومية والجهات المانحة.
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 .9تكثيف التنسيق والتعاون المشترك بين المؤسسات الخيرية لتبادل أكبر حجم من البيانات وبناء
سحابة رقمية .

 .10ضرورة تبني الحوسبة السحابية من قبل المؤسسات الخيرية في عملها كونها تحقق ميزة
تنافسية للحصول على دعم وتمويل بشكل أكبر

 6.4دراسات مقترحة:
 .1تطبيق هذه الدراسة على المؤسسات الخيرية في قطاع غزة .
 .2تطبيق الدراسة على قطاعات أخرى مثل التعليم وغيرها من القطاعات .

 .3أثر تطبيق الحوسبة السحابية في المؤسسات الخيرية " دراسة حالة – جمعية الوئام الخيرية".

 .4أثر تطبيق الحوسبة السحابية في المؤسسات الخيرية على تحقيق العدالة االجتماعية في قطاع
غزة .
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المصادر والمراجع
 -القرآن الكريم.

أوال :المراجع العربية:
أبو الحسنى ،عبد اهلل منصور2017( .م) .دور العوامل التنظيمية والوظيفية في نجاح إدارة مشاريع
المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة( .رسالة ماجستير غير منشورة) الجامعة

االسالمية ،غزة.

أبو النصر ،مدحت2007( .م) .إدارة منظمات المجتمع المدني -دراسة في الجمعيات األهلية من
منظور التمكين والشفافية والمساءلة والقيادة والتطوع والتشبيك والجودة .ط .1مصر :ايتراك

للنشر والتوزيع.

اآلغا ،احسان2004( .م) .مقدمة في تصميم البحث التربوي .ط .3غزة :مطبعة الرنتيسي.

اإلمام ،أمجد جميل2007( .م) .الجمعيات الخيرية والتهرب الضريبي في الضفة الغربية في عهد
السلطة الفلسطينية  .نابلس  -فلسطين  :جامعة النجاح .

بحور ،خالد2016( .م) .مدى توفر العوامل المؤثرة على تبني وتطبيق الحوسبة السحابية في

المؤسسات الحكومية من وجهة نظر اإلدارة العلي( .رسالة ماجستير غير منشورة) الجامعة

االسالمية ،غزة.

بدر  ،فادي 2009(.م)  .دور نظم المعلومات في تحقيق ميزة تنافسية – دراسة في قطاع

الصناعات الدوائية األردني (.رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم االدارية) ،

جامعة اليرموك .

جابي ،شاهر2015( .م) .اعتماد الحوسبة السحابية في القطاع العام الفلسطيني ،الفرص والتحديات
 .نابلس -فلسطين :جامعة النجاح .

حرب ،نعيمة محمد2011( .م) .واقع الشفافية اإلدارية ومتطلبات تطبيقها في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة( .رسالة ماجستير غير منشورة) الجامعة االسالمية ،غزة.
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حلس ،فادي2016( .م) .ظاهرة الفقر العالمي بين مستوى االنتاج وعدالة التوزيع دراسة قياسية
مقارنة خالل الفترة (( .)2014 -1994رسالة ماجستير غير منشورة) الجامعة االسالمية،

غزة.

الحمداني ،موفق2006( .م) .مناهج البحث العلمي( .د.ط) ،األردن :مؤسسة الوراق للنشر .

خضر ،يحيى أمين2015( .م) .دور منظمة الصحة العالمية في تعزيز أداء النظام الصحي
الفلسطيني بقطاع غزة( .رسالة ماجستير غير منشورة) أكاديمية اإلدارة والسياسة ،غزة.

رضوان ،عزيزة2016( .م) .عالقة الحوسبة السحابية بتطوير األدا الوظيفي للمدراء العاملين في
الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة( .رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة األزهر ،غزة.

زكي ،مروة توفيق2012( .م) .تطوير نظام تعليم اكتروني قائم على بعض تطبيقات السحب

الحاسوبية لتنمية التفكير االبتكاري واالتجاه نحو البرامج التي تعمل كخدمات .مجلة كلية

التربية.543 )147( .

الزهراني ،عماد2013( .م) .مدى تأثير تقنية الحوسبة السحابية على واقع المؤسسات والمكتبات في
االستفادة من الخدمات والتطبيقات المقدمة .المملكة العربية السعودية .

زيادة ،فهد 2012( .م)  .أثر التدريب على مقدرة المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة على
إدارة األزمات ( ،رسالة ماجستير غير منشورة)  ،الجامعة اإلسالمية – غزة .

سعدالدين ،ليث2012( .م) .تطبيقات الحوسبة السحابية العامة في المنظمات ،أنموذج مقترح
للمنظمات التعلمية العراقة( .رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة الموصل ،الموصل.

السكني ،دعاء عادل2012( .م) .المؤسسات الخيرية حكمها وضوابط القائمين عليها وحدود
صالحياتهم( .رسالة ماجستير غير منشورة) الجامعة االسالمية ،غزة.

سليم ،تيسير اندراوس2016( .م) .الحوسبة السحابية بين النظرية والتطبيق .مجلة cybrarians
البلقاء – األردن.40-22 )42( .

سيد ،رحاب فايز2013( .م) .نظم الحوسبة السحابية مفتوحة المصدر "دراسة تحليلية مقارنة.
العراق .المجلة العراقية لتكنولوجيا المعلومات.201-180 )17( .
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شعت ،أحمد2014( .م) .مقترح لتطبيق السحابة الحكومية لتطوير اإلدارة االلكترونية في الحكومة
الفلسطينية " قطاع غزة  .غزة :أكاديمية السياسة والقيادة .

شلتوت ،محمد شوقي2014( .م) .الحوسبة السحابية بين الفهم والتطبيق .مجلة التعليم االلكتروني.
.)11(8

صالح ،خويلدات 2016(.م) .دور تطبيقات الحوسبة الرقمية المبتكرة في تحسين أداء الموارد

البشرية في المؤسسة  .مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

( . 251-232 )10

العالول ،عبد الماجد شحدة2011( .م) .مدى توافر متطلبات نجاح تطبيق اإلدارة االلكترونية في

الجمعيات الخيرية الكبرى في قطاع غزة وأثرها على االستعداد المؤسسي ضد الفساد(.رسالة

ماجستير غير منشورة) الجامعة االسالمية ،غزة.

عبدالواحد ،السيدعطية1994( .م) .دور السياسة المالية االسالمية في تحقيق التنمية االقتصادية
ط .1مصر :دار النهضة العربية.

عثمان ،أحمد2015( .م) .دور البرامج الحوارية بالتلفزيون المصري في بث قيم العدالة االجتماعية
لدى الشباب  .المنصورة :جامعة المنصورة.

العساف ،صالح بن حمد2000( .م) .دليل الباحث في العلوم السلوكية  .الرباض :مكتبة العبيكان.

العليمي ،ثروث2014( .م) .سبل االفادة من تطبيقات الحوسبة السحابية في تقديم خدمات
المعلومات بدولة اإلمارات العربية المتحدة" .دبي :كلية الدراسات اإلسالمية والعربية.

العمري ،عائشة بليهش2014( .م) .فعالية برنامج تدريبي مقترح قائم على الحوسبة السحابية
التشاركية في طيبة :المجلة الدورية التربوية المتخصصة.144-120 ،11 .

عيد ،نبيل2013( .م) .الحوسبة السحابية معناها واستخدامتها االيجابيات والسلبيات( .د.ن):
(د.م).

الفضل ،علي2015( .م) .فاعلية الحوسبة السحابية في تدعيم قواعد البيانات المصرفية "دراسة

تحليلية لعينة من المختصين في المعلوماتية في المصارف العراقية  .الكوفة :مجلة القادسية

للعلوم اإلدارية واالقتصادية.40-11 )7( .
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قريقع ،محمد زهيد حامد2014( .م) .فعالية برنامج لتوظيف تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية
المهارات االلكترونية التعلمية لدى معلمي التكنولوجيا .غزة.

قطب ،سيد1995( .م) .العدالة االجتماعية في االسالم .ط ،14القاهرة  -مصر :دار الشروق.

الكبسي ،يحيى2014( .م) .العدالة االجتماعية في االقتصاد االسالمي  ،صورتها وحدودها

ومقاربتها مع التنمية واالقتصاديات األخرى( .رسالة دكتوراة غير منشورة) جامعة االيمان،

صنعاء.

لبد ،خالد2016( .م) .مقومات نجاح تطبيق الحكومة االلكترونية في فلسطين .مجلة جامعة النجاح
الوطنية.190-167 )1( .

مختار ،عبد الهادي2016( .م) .االصالحات الجبائية ودورها في تحقيق العدالة االجتماعية في
الجزائر .الجزائر :جامعة أبي بكر بلقايد.

منصور ،أحمد2013( .م) .المخاوف والتحديات من تبني الحوسبة السحابية في مؤسسات التعليم
العالي ( .رسالة ماجستير غير منشورة) الجامعة االسالمية ،غزة.

مؤسسة الضمير لحقوق االنسان2010( .م) .وضع الجمعيات الخيرية واألهلية في قطاع غزة خالل
عام  .2010غزة :مؤسسة الضمير لحقوق االنسان.

يس ،نجالء أحمد2013( .م) .الحوسبة السحابية للمكتبات حلول وتطبيقات .القاهرة :العربي للنشر
والتوزيع.

تجمع المؤسسات الخيرية 20( .مايو 2017م) .ورشة عمل بعنوان "تعزيز التنسيق والتعاون
المحوسب بين المؤسسات الخيرية والجهات المانحة في قطاع غزة" ،غزة-فلسطين.

أبو جاللة ،ياسر .مدير جمعية الوئام الخيرية ،قابله :محمود النجار ،بتاريخ 21( :يونيو 2017م).
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قحالملا
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ملحق رقم ( )1أسماء المحكمين
#

اسم المحكم

مكان العمل

.1

أ.د .سامي أبو ناصر

جامعة األزهر

.2

د .حاتم العايدي

الجامعة االسالمية

.3

د .وسيم الهابيل

الجامعة االسالمية

.4

د .أكرم سمور

الجامعة االسالمية

.5

د .هشام ماضي

الجامعة االسالمية

.6

د .نبيل اللوح

ديوان الموظفين

.7

د .كمال المصري

جامعة االسراء

.8

د .أحمد الصليبي

جامعة االسراء

.9

د .محمود الشنطي

أكاديمية اإلدارة والسياسة

.10

أ.جهاد عكاشة

و ازرة الصحة

.11

أ.ثروت البيك

و ازرة الداخلية
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ملحق رقم ( :)2االستبانة قبل التحكيم

الجامعة اإلسالمية  -غـزة
عمـادة الدراسـات العـليا
كلية التجارة
قـســم إدارة األعـمـال

استبانة بعنوان
"مدى جهوزية المؤسسات الخيرية في قطاع غزة لتبني وتطبيق الحوسبة السحابية"
السادة الكرام
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
أتوجه لكم بأطيب التحيات وفائق االحترام والتقدير ،راجياً حسن تعاونكم إلنجاح هذه الدراسة

التي تهدف إلى التعرف على "مدى جهوزية المؤسسات الخيرية في قطاع غزة لتبني وتطبيق

الحوسبة السحابية " ،وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال ،وقد تم
اختياركم لإلجابة على هذه االستبانة لمركزكم الوظيفي وخبرتكم ولكونكم الفئة اإلدارية المشاركة في
اتخاذ القرار ،لذا نأمل من حضرتكم الدعم والتعاون من خالل المشاركة في تعبئة االستبانة لتؤدي

الغرض المطلوب ،وحيث إن تعاونكم معنا سيكون سبباً في نجاح هذه الدراسة ،مع العلم بأن
المعلومات التي سنحصل عليها لن تستخدم سوى لغرض البحث العلمي فقط.
وتقبلوا فائق االحترام والتقدير,,,

الباحث
محمود طالل خليل النجار
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أوالً :البيانات الشخصية:
الفئة العمرية:
(

) أقل من  30سنة.

(

)  -30أقل من  35سنة.

(

)  - 35أقل من  39سنة.

(

)  39سنة فأكثر.

(

) ذكر.

(

) أنثى.

(

) دبلوم فأقل

(

) بكالوريوس

(

) ماجستير

(

) دكتوراه

(

) أقل من  5سنوات.

(

)  -5أقل من  10سنوات.

(

)  -10أقل من  15سنة.

(

)  15سنة فأكثر.

(

) مدير مؤسسة

(

) منسق مشاريع

الجنس:

المؤهل العلمي:

سنوات الخبرة:

المركز الوظيفي:
(

) عضو مجلس إدارة

عنوان المنظمة :

( ) شمال غزة (

(

) محافظة غزة ( ) محافظة الوسطى
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) باحث اجتماعي
( ) محافظة خانيونس ( ) محافظة رفح

ثانياً :متغيرات الدراسة:
نأمل منكم استخدام التدريج من  1إلى  10حيث أنه كلما اقتربت اإلجابة من الدرجة  10دل ذلك

على الموافقة الكبيرة جداً على ما ورد في الفقرات المذكورة وتقل بالتدريج.
فقــرات االستبـانــة

م
 .1هيكل المنظمة:
.1

يتسم الهيكل التنظيمي للجمعية بالالمركزية في العمل.

.2

ُيساعد الهيكل التنظيمي للجمعية على التفويض في العمل .
يتصف هيكل المنظمة بوجود عدد قليل من المستويات اإلدارية بين األقسام التشغيلية والمدير

.4

يتسم الهيكل التنظيمي بالمرونة .

.5

يتم إجراء االتصاالت التنظيمية بين العاملين بسهولة تامة .

.6

تقوم المنظمة بفتح قنوات اتصال متعددة بين المدراء والعاملين في المنظمة إلنجاز األعمال

.3

التنفيذي .

.
.7
.8
.9

ي ِّ
غطي الهيكل التنظيمي جميع مهام وأنشطة الجمعية.
ُ
ُيساعد الهيكل التنظيمي على تحقيق أهداف الجمعية.

يوجد لدى المنظمة قوانين واجراءات مكتوبة تقود إلى الجهود الخاصة بتحسين جودة العمل.

 .2دعم اإلدارة العليا
.1

االدارة العليا على اطالع مستمر بالتطورات التقنية للحوسبة السحابية وأهميتها .

.2

تهتم االدارة العليا بتزويد العاملين بالتدريب والمهارات الالزمة ألي تقنية جديدة لمواكبة

.3

يوجد دعم من االدارة العليا في مجال تكنولوجيا المعلومات لتبني كل ما هو جديد مثل تقنية

.4

يوجد خطة مستقبلية لدى االدارة العليا لتبني الحوسبة السحابية واستخدامها في عمليات

.5

االدارة العليا لديها خطط عالجية للتخلص من العقبات التي تعيق استخدام أي تقنية جديدة

التطور .

الحوسبة السحابية .

تكنولوجيا المعلومات
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الدرجة

مثل تقنية الحوسبة السحابية .
.6

توفر االدارة العليا الدعم والمتطلبات الالزمة لتبني تقنية الحوسبة السحابية .

.7

تسعى اإلدارة العليا في المحافظة على الميزة النسبية من خالل تبني التقنيات الحديثة

.8

اإلدارة العليا مستعدة لتحمل المخاطر االقتصادية والتنظيمية العتماد الحوسبة السحابية.

واستخدامها ضمن عملياتها

 .3استراتيجيات التغير
 .1تتوفر المهارات الالزمة للتحول نحو تطبيق الحوسبة السحابية بشكل كامل .
 .2من األفضل التحول الكامل نحو اعتماد الحوسبة السحابية في عمل المؤسسات الخيرية .
 .3تحدث المؤسسات الخرية تغير جذري في رسالتها وأهدافها في حال اعتمداها لتقنية للحوسبة
السحابية .
 .4تقوم المؤسسة بتطبيق مجموعة جديدة من المهارات لتتالءم مع العمل الجديد وادارة الموارد
البشرية .

 .5تقوم المؤسسة بتطوير هيكل إداري جديد يتالئم مع تطبيق الحوسبة السحابية .
 .6يتم تهيئة العاملين لتقبل ثقافة تنظيمية جديدة تناسب التحول نحو الحوسبة السحابية.
 .4توفر البيئة التكنولوجية
 .1يتطلب تطبيق الحوسبة السحابية أجهزة ومعدات عالية الكفاءة .
 .2يتوفر في المؤسسات الخيرية خطوط انترنت عالية السرعة وخدماتها غير متقطعة .
 .3استخدام الحوسبة السحابية يتوافق مع األجهزة والمعدات المتوفرة في المؤسسات الخيرية
الفلسطينية .

 .4استخدام الحوسبة السحابية معقد جداً للعمليات الجارية في المؤسسات الخيرية .

 .5تؤثر سرعة وجودة االنترنت على تطبيق الحوسبة السحابية في المؤسسات الخيرية .
 .6تتوفر األدوات البرمجية الالزمة لبناء وادارة السحابة.
 .7جميع أجهزة الحاسوب في المؤسسة مرتبطة بشبكة واحد.
 .8المؤسسة لها موقع على شبكة االنترنت.
 .9يؤدي انقطاع خدمة االنترنت مع تطبيق الحوسبة السحابية إلى إرباك العمل في المؤسسات.
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 .5التنسيق والشفافية
.1

هناك منهجية لتبادل البيانات بين جميع المؤسسات الخيرية .

.2

تشجع الحكومة الفلسطينية التعاون بين المؤسسات الخيرية .

.3

هناك بعض المشاريع المشتركة بين المؤسسات الخيرية في قطاع غزة .

.4

يحقق تطبيق الحوسبة السحابية نوعاً من الشفافية في عمل المؤسسات.

.5

يحقق تطبيق الحوسبة السحابية عدم االزدواجية في تقديم المؤسسات لخدماتها .

 .6خصوصية وأمن البيانات
.1

تعتبر أمن وخصوصية البيانات من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات في تبني التقنيات

.2

تتوفر عناصر األمن المعلوماتي للبيانات والملفات المرفوعة على السحابة .

.3
.4

ال تطبق المؤسسات الحوسبة السحابية نظ اًر لخوفها على البيانات من السرقة .
تحمي الحوسبة السحابية البيانات والملفات من مجرمي االنترنت .

.5

يشعر المتعاملين (مواطنين  -موظفين  -مؤسسات شريكة -مانحين) بالقلق بشأن

التكنولوجية .

خصوصية بياناتهم .
.6

تتزايد المخاوف األمنية مع تطبيق الحوسبة السحابية في المؤسسات الخيرية .

 .7الميزة النسبية
.1

تسمح الحوسبة السحابية للعاملين إلدارة العمليات اإلدارية والفنية بطريقة فعالة .

.2

توفر الحوسبة السحابية للمؤسسات مشاركة البيانات فيما بينها وبين المواطنين .

.3

تضمن الحوسبة السحابية درجة عالية من جودة تقديم الخدمات .

.4

استخدام الحوسبة السحابية توفر فرصاً جدية للمؤسسات الخيرية في العمليات وادارة الموارد

.5

يحسن استخدام الحوسبة السحابية نوعية العمليات

البشرية .

 .8تطلعات المانحين
.1

يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى زيادة عدد المستفيدين .

.2

يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى تحقيق العدالة في التوزيع للمساعدات العينية والنقدية

.
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.3

يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى توفير الشفافية في التوزيع .

.4

يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى تعزيز الرقابة اإلدارية والمالية .

.5

يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى زيادة فعالية الرقابة الذاتية .

.6

يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى منع حدوث تجاوزات مالية

.7

يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى منع حدوث تجاوزات إدارية.

شك ارً لحسن تعاونكم,,,

الباحث
محمود طالل خليل النجار
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ملحق رقم ( :)3االستبانة بعد التحكيم
الجامعة اإلسالميـــــة  -غـزة
عمـادة الدراسـات العـليا

كلية التجـــــارة

قـســم إدارة األعـمـال

استبانة بعنوان
"مدى جهوزية المؤسسات الخيرية في قطاع غزة لتبني وتطبيق الحوسبة السحابية"
السادة الكرام /
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
أتوجه إليكم بأطيب التحيات وفائق االحترام والتقدير ،راجياً حسن تعاونكم إلنجاح هذه

الدراسة التي تهدف إلى التعرف إلى "مدى جهوزية المؤسسات الخيرية في قطاع غزة لتبني
وتطبيق الحوسبة 1السحابية" ،وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال،

وقد تم اختياركم لإلجابة على هذه االستبانة لمركزكم الوظيفي وخبرتكم ،ولكونكم الفئة اإلدارية

المشاركة في اتخاذ القرار ،لذا نأمل من حضرتكم الدعم والتعاون من خالل المشاركة في تعبئة

االستبانة لتؤدي الغرض المطلوب منها ،حيث إن تعاونكم معنا سيكون سبباً في نجاح هذه الدراسة،
مع العلم بأن المعلومات التي سنحصل عليها لن تستخدم سوى لغرض البحث العلمي فقط.
وتقبلوا فائق االحترام والتقدير,,,
الباحث
محمود طالل خليل النجار

 1الحوسبة السحابية هي تقنية تسمح للمستخدمين بنقل ملفاتهم وبياناتهم وتخزينها ومعالجتها في سحابة
افتراضية (موارد تكنولوجية عبر شبكة االنترنت) ,حيث تتم داخل هذه السحابة عمليات المعالجة ,ويتم الوصول
إلى هذه الملفات والبيانات في أي وقت وفي أي مكان عن طريق شبكة االنترنت"
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أوالً :البيانات الشخصية:
الفئة العمرية:
(

) أقل من  30سنة.

(

)  -30أقل من  35سنة.

(

)  - 35أقل من  39سنة.

(

)  39سنة فأكثر.

(

) ذكر.

(

) أنثى.

(

) دبلوم فأقل

(

) بكالوريوس

(

) ماجستير

(

) دكتوراه

(

) أقل من  5سنوات.

(

)  -5أقل من  10سنوات.

(

)  -10أقل من  15سنة.

(

)  15سنة فأكثر.

(

) منسق مشاريع

الجنس:

المؤهل العلمي:

سنوات الخبرة:

المركز الوظيفي:
(

(

) مدير مؤسسة

عنوان المؤسسة :

( ) شمال غزة (

) عضو مجلس إدارة

( ) رئيس قسم

) محافظة غزة ( ) محافظة الوسطى ( ) محافظة خانيونس ( ) محافظة رفح

أبرز المواقع التي تقوم بتخزين المعلومات عليها:
(

) الحاسوب الشخصي (

) ( Dropbox

) ( Google Drive

) سيرفر خاص بالمؤسسة (

)

أخرى .................
أقوم بتبادل البيانات مع الجهات المانحة من خالل:
(

) ( Gmail

) ( Yahoo

أخرى .................

) Hotmail-live-msn
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(

) Facebook

(

) تويتر (

)

ثانياً :متغيرات الدراسة:

نأمل منكم استخدام التدريج من  1إلى  10حيث أنه كلما اقتربت اإلجابة من الدرجة  10دل ذلك
على الموافقة الكبيرة جداً على ما ورد في الفقرات المذكورة وتقل بالتدريج.
فقــرات االستبـانــة

م
 .1هيكل المؤسسة:

 .10يتسم الهيكل التنظيمي للمؤسسة بالالمركزية في العمل.
ُ .11يساعد الهيكل التنظيمي للمؤسسة على التفويض في العمل .
 .12يتصف هيكل المؤسسة بوجود عدد قليل " 3مستويات " من المستويات اإلدارية بين األقسام
التشغيلية والمدير التنفيذي .

 .13يتسم الهيكل التنظيمي بالمرونة الالزمة لتطبيق الحوسبة السحابية .
 .14يتم إجراء االتصاالت التنظيمية بين العاملين بسهولة تامة .
 .15تقوم المنظمة بفتح قنوات اتصال متعددة بين المدراء والعاملين في المؤسسة إلنجاز األعمال
.

ُ .16يغطِّي الهيكل التنظيمي جميع مهام وأنشطة المؤسسة.
 .17يوجد لدى المؤسسة قوانين واجراءات مكتوبة تقود إلى الجهود الخاصة بتحسين جودة العمل.
 .2دعم اإلدارة العليا :
.9

تطلع اإلدارة العليا باستمرار على التطورات التقنية للحوسبة السحابية وأهميتها .

 .10تهتم اإلدارة العليا بتزويد العاملين بالتدريب والمهارات الالزمة ألي تقنية جديدة لمواكبة
التطور .
 .11يوجد دعم من اإلدارة العليا في مجال تكنولوجيا المعلومات لتبني كل ما هو جديد مثل تقنية
الحوسبة السحابية .
 .12يوجد خطة مستقبلية لدى اإلدارة العليا لتبني الحوسبة السحابية واستخدامها في عمليات
تكنولوجيا المعلومات
 .13تضع اإلدارة العليا خطط عالجية للتخلص من العقبات التي تعيق استخدام أي تقنية جديدة
مثل تقنية الحوسبة السحابية .
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الدرجة

10-1

 .14توفر اإلدارة العليا الدعم والمتطلبات الالزمة لتبني تقنية الحوسبة السحابية .
 .15تسعى اإلدارة العليا إلى المحافظة على الميزة النسبية من خالل تبني التقنيات الحديثة
واستخدامها ضمن عملياتها

 .16تتحمل اإلدارة العليا المخاطر االقتصادية والتنظيمية العتماد الحوسبة السحابية.
 .3استراتيجيات التغيير :
 .7تتوفر لدى المؤسسة المهارات الالزمة للتحول نحو تطبيق الحوسبة السحابية بشكل كامل.
 .8يؤدي اعتماد تطبيق الحوسبة السحابية الى تغير جذري في رسالة وأهداف المؤسسات الخيرية
 .9تقوم المؤسسة بتطبيق مجموعة جديدة من المهارات لتتالءم مع الحوسبة السحابية .
 .10يتم تهيئة العاملين لتقبل ثقافة تنظيمية جديدة تناسب التحول نحو الحوسبة السحابية.
 .4توفر البيئة التكنولوجية :
 .10تمتلك المؤسسة موقع على شبكة اإلنترنت.
 .11يتوفر في المؤسسات الخيرية خطوط إنترنت عالية السرعة وخدماتها غير متقطعة.
 .12استخدام الحوسبة السحابية يتوافق مع األجهزة والمعدات المتوفرة في المؤسسات الخيرية
الفلسطينية.
 .13استخدام الحوسبة السحابية معقد جداً للعمليات الجارية في المؤسسات الخيرية.

 .14تؤثر سرعة وجودة االنترنت على تطبيق الحوسبة السحابية في المؤسسات الخيرية.
 .15تتوفر األدوات البرمجية الالزمة لبناء وادارة السحابة.
 .16جميع أجهزة الحاسوب في المؤسسة مرتبطة بشبكة واحدة.
 .5التنسيق والشفافية :
.6

يوجد آليات لتبادل البيانات بين جميع المؤسسات الخيرية.

.7

تشجع الحكومة الفلسطينية التعاون بين المؤسسات الخيرية.

.8

يوجد بعض المشاريع المشتركة بين المؤسسات الخيرية في قطاع غزة .

.9

يحقق تطبيق الحوسبة السحابية نوعاً من الشفافية في عمل المؤسسات.

 .10يحقق تطبيق الحوسبة السحابية عدم االزدواجية في تقديم المؤسسات لخدماتها .
 .6خصوصية وأمن البيانات :
.7

ي عتبر أمن وخصوصية البيانات من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات في تبني التقنيات
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التكنولوجية .
.8

تتوفر عناصر األمن المعلوماتي للبيانات والملفات المرفوعة على السحابة .

.9

تبتعد المؤسسات عن تطبيق الحوسبة السحابية نظ اًر لخوفها على البيانات من السرقة .

 .10تحمي الحوسبة السحابية البيانات والملفات من مجرمي اإلنترنت .

 .11يشعر المتعاملون (مواطنين  -موظفين  -مؤسسات شريكة -مانحين) بالقلق بشأن
خصوصية بياناتهم .

 .12تتزايد المخاوف األمنية مع تطبيق الحوسبة السحابية في المؤسسات الخيرية .
 .7الميزة النسبية :
.6

تسمح الحوسبة السحابية للعاملين فيها إلدارة العمليات اإلدارية والفنية بطريقة فعالة .

.7

توفر الحوسبة السحابية للمؤسسات مشاركة البيانات بينها وبين المواطنين .

.8

تضمن الحوسبة السحابية درجة عالية من جودة تقديم الخدمات .

.9

استخدام الحوسبة السحابية يوفر فرصاً إضافية للمؤسسات الخيرية في العمليات وادارة الموارد

البشرية .

 .10يحسن استخدام الحوسبة السحابية نوعية العمليات
 .8تطلعات المانحين :
.8

يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى زيادة عدد المستفيدين.

.9

يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى تحقيق مستوى أفضل من العدالة في التوزيع

للمساعدات العينية والنقدية.

 .10يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى توفير مستويات عالية من الشفافية في توزيع
المساعدات العينية والنقدية.

 .11يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى تعزيز الرقابة اإلدارية والمالية.
 .12يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى زيادة فعالية الرقابة الذاتية.
 .13يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى منع حدوث تجاوزات مالية
 .14يؤدي استخدام الحوسبة السحابية إلى منع حدوث تجاوزات إدارية.
شك ارً لحسن تعاونكم,,,
الباحث
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