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 دور تقنية الحوسبة السحابية في تحسين جودة الخدمة التعليمية

 (دراسة تطبيقية على مؤسسات التعليم العالي)

 ص:ستخلالم .1

ليميحة جحود  الددةحة الت  دور تقنية الحوسبة السححبيية يحت تحسحي دراسة  استهدف البحث  

خبصححة ةححب يحت عحح  تب ححبل اوت حبر ييححذو  سذووححب الح   ةحح  ةدتلحح  يحت ةسسسححبل الت لححيا ال حبل  

ةح  القطبعحبل الذاةحد  يحت  الت لحيا، حيحث ن  القطبعبل ي حل  عحبو والقطحبل الت ليمح  ي حل  خحب 

الدراسححة الحح   سحح   و، لمححب لحن ةحح  دور حيححوق يححت اقوتيحبد القححوةت التلنولوجيححب الحدة ححةاسحتدداو 

تقنيححة الحوسححبة السحححبيية وجححود  الددةححة  ةتطلبححبل تطبيحح يححي   وححول ووححو  ال  وححةالت ححذف علحح  

وتحدةححد ةسححتو  جححود  الددةححة الت ليميححة وةسححتو  تقنيححة الحوسححبة السحححبيية يبل بة ححبل ،الت ليمية

األوليححة ولتحقيحح  كلحح  تححا اقعتمححبد علحح  وبةمححة استقيححبت ل محح  البيبوححبل  الدبصححة ةححح  الدراسححة،

ةفححذد  ةحح  ال ححبةلي  ةحح  نع ححبت يي ححة التححدرة  والهي ححة الم بووححة  (473)يبسححتدداو عينححة وواةهححب 

ةححح   ، ووحححد توصحححل  الدراسحححة الححح  ة موعحححة ةححح  النتحححبة وال حححبةلي  ي مححح  المسحححتوةبل ا دارةحححة

 حبل تقنيحة الحوسحبة السححبيية ويحي  وجحود  الددةحة الت ليميحة يبل بةع وة إة بيية يي   وجودنيمهب:

ع وة ارتببط طذدةة كال دقلة إحيبةية يي  س  يُ د ة  الدم  ،و وجود  ،الدبصة ةح  الدراسة

ني حبد لتقنيحة الحوسحبة السححبيية وي  حهب الححب م والمتم لحة يحت )دعحا ا دار  ال ليحب لتقنيحة الحوسححبة 

نة حب   وجحودو  ،ب (، استذاتي يبل التغييحذ، البنيحة التحتيحة، السحذةة واألةحالدعا التنظيمت السحبيية،

جحود  الددةحة الحوسحبة السححبيية ةح  جميح  ني حبد  ةتطلبحبل تطبيح ع وة كال دقلة إحيحبةية يحي  

سحح   ا دار  ال ليحححب ضححذور   نيمهححبالتوصححيبل ةحح  ، ووضحح  الببح ححب  ة موعححة ةحح   الت ليميححة

، وتحوييذ اةهبحوسحبة السححبيية ونيميحة اسحتددلإلط ل المستمذ علح  التطحورال الحدة حة لتقنيحبل ال

وضح  خطحل لحمبةحة ونةح  الم لوةحبل وسحذةتهب و ،السحبييةالحمبةة القبوووية يت استدداو الحوسبة 

متطحور  الم حدال اللتحوييذ الت هيحتال و ال بة حةوتي ة تبن  اسحتدداو الحوسحبة السححبيية ،و تحدعيا 

اللبييحة قسحتي بأ نق  ،و الححث علح  اختيحبر وظحا تتسحا يبلمذووحة الت ليمحة منبسحبة لتقحدةا الددةحةالو

 .تغيذال تتطلبهب تبن  الحوسبة السحبيية

 .ةسسسبل الت ليا ال بل  ،جود  الددةة الت ليمية، تقنية الحوسبة السحبيية الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 

 The research aimed to study the role of cloud computing technology in improving 

the quality of educational service in higher education institutions, especially in 

light of the consequences of the spread of the Corona virus that affected various 

sectors in general and the educational sector in particular, as education is one of 

the leading sectors in the use of modern technology because of its vital role In the 

national economy.  

The study sought to identify the type and strength of relationship between the 

requirements of applying cloud computing technology and the quality of 

educational service, and to determine the level of educational service quality and 

the level of cloud computing technology in the private universities under study. 

In order to achieve this, a survey list was relied upon to collect primary data using 

a sample of (374) of the staff members of faculty and the assisting body and 

workers in administrative levels. The study reached a set of results, the most 
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important of which are: existence of a positive relationship between cloud 

computing technology and the quality of educational service in the private 

universities under study, and the existence of a positive relationship Statistically 

significance between each of the five dimensions of cloud computing technology 

and each other represented in (supporting senior management of computing 

technology With the cloud, organizational support, change strategies, 

infrastructure, confidentiality and security).  

There is also a statistically significant relationship between the requirements for 

applying cloud computing with all dimensions of educational service quality. 

The researchers developed a set of recommendations, the most important of which 

is the need for senior management to seek continuous knowledge and 

developments of Modern cloud computing technologies and the importance of 

their use, providing legal protection in the use of cloud computing, setting up plans 

to protect, security and confidentiality of information as a result of adopting the 

use of cloud computing, supporting the university to provide advanced and 

appropriate equipment to provide educational service, and urging the choice of 

systems that are flexible enough to accommodate any changes required by the 

adoption of cloud computing.  

Key words: cloud computing technology, educational service quality, higher 

education institutions. 

 مقدمة: .2

 (4)والوةحه  (2) تبححة علح  كحبلة الوةحه يظهحور الوةحهة  التطحور السحذة  يحت التقنيحبل الحدة حة الم

المسسسححبل إلححت إتبحححة تطبيقبتهححب ت هحح  ال دةححد ةحح  المتبحححة للمسححتددةي  إ والتةححبد   يححت سححذعبل ا وتذوحح 

، حيحث (Cloud computing) سحتدداو ةح  خح ب كحبلة ا وتذوح  ييمحب ة حذف يبسحا الحوسحبة السححبييةللإل

ةميححتال إضححبيية ةتطححور  تتم حح  يححت خفححم التلححبلي  و إتبحححة الدححدةبل  نتبححح  يحح ت التقنيححة لمسححتددةيهب

إةلبويححة تدححتة  الم لوةححبل وة بل تهححب وهححب تححويذ للمسسسححة سمححب ن الم لوةبتيححة لقطححبل نسبححذ ةحح  المسححتفيدة ،

حبسحه ال ديحت  سحةدا  للتدحتة  والم بل حة وة برستهب ة  نق ةلب  ويت نق ووح  دو  اقلتحتاو يبسحتدداو ال

ووق  البيبوحبل وة حبرستهب ،  وإومحب ةحتا إو حبع جميح  يح ت ا جحذاتال ةح  خح ب نجهحت  و سحيذيذال خبرجيحة 

ةتبحححة علحح  سحححبية ا وتذوحح  ةحح  ضححمب  نةحح  لهحح ت الم لوةححبل والحفححبع عليهححب ةحح  ت ححبوعال الهححبسذع نو 

 ( 2102الفيذوسبل . )سلو، 

يتمبو ي ود  الت ليا ال بلت يت الفتذ  األخيذ  ، وكل  يسبه التقدو ال لمت والتلنولحوجت ، وة  عةبد  اق

وةب صبحبن ة  تغيذال اوتيبدةة وتوس  ت ليمت ، وضغوط اجتمبعية جدةد  عل  ةسسسحبل الت لحيا ال حبلت ، 

ل الت ليميححة ةطلبححب  وعةححبد  الداي يححة للت لححيا األسححبدةمت، حتحح  نصححب  السحح ت ورات تحقيحح  ال ححود  يححت المسسسححب

ضذورةب  ، ةستلتو وض  ةسكذال وة بةيذ  لهحب ، ةملح  اسحتدداةهب يحت الحلحا علح  ةسحتو  ال حود  يحت يح ا 

الحنمل ةح  الت لحيا ةحح  نجح  تحسحينن وتطحوةذت ، ووححد واجهح  ةسسسحبل الت لحيا ال ححبلت ضحغوطب لتحسحي  ويمححة 

سبيححذ  قسححتمذار ال هححد يححت تحسححي  الددةححة ،  نو ححطتهب وكلحح  أل  ت تةححت القيمححة الت ليميححة ةحتححب  إلحح  وفقححبل

ةحب تسحتددو يح ت لتقيحيا ةحد  رضحب  غبلبحب  و، والتذسيت عل  ةيبل  نصحبأ المسسسحة ، وعةحبد  رضحب الطح أ

الطبله ع  جود  الددةة الت ليمية، وكلح  لل مح  علح  تلبيحة احتيبجحبل الطح أ وتوو حبتها. )عمحذا  و عمحذ، 

2107 ) 
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التححت تذتححه عليهححب   ححبر  التقنيححبلةحح  نيححا  الحوسححبة السحححبيية  ب  نببح ححوينححبت علحح  ةححب سححب  ةححذ  ال

يحيحث  المدتلفحة، يحت الم حبقل الحوسحبة السححبييةعهحور دور  إلح  عدةحد ، ندلجتمبعيحة و قبييحة إوتيبدةة وإ

 الح قالقطحبل الت ليمح  سحهب عنهب يت س يذ ةح  الم حبقل وعلح  رندا  ال يذ التت ق ةمل  اقستغنبت صبرل  

 م   نيا القطبعبل اقوتيبدةة التت كملتهب التلنولوجيب الحدة ة.ة

 الدراسة االستطالعية: .3

وكلح  للحيحوب علح  ييبوحبل استل حبيية ححوب ةفهحوو تقنيحة  سحتط عية،إوبو الببح ب  يإجذات دراسة 

 وةتطلببل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية، وة ووحبل (Cloud Computingالحوسبة السحبيية )

جح  المسحبعد  ة  ن وكل  وةفهوو جود  الددةة الت ليمية وني بديب. ،األعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية

نكحتمل  الدراسحة  لفذوضن، ووحديت تحدةد ويلور  ة للة وتسبؤقل البحث، والتوص  ال  صيبغة دويقة 

وجحود  تقنيحة الحوسحبة السححبيية ييهحب جمح  البيبوحبل ال بووةحة المت لقحة ي الملتبية، وتاعل  نسلوأ الدراسة 

تححا اقعتمححبد علحح  نسححلوأ المقححبي ل  ال ححبل ، ونة ححب  الت ليميححة لححد  ال ححبةلي  يمسسسححبل الت لححيا  الددةححة

 .ال بل ( ة  ال بةلي  يمسسسبل الت ليا ةفذد  01)  ال ديية ة  عينة ةيسذ  ت من

ال بة حبل والم بيحد الدبصحة  التواصح  ةح  ي حم ال حبةلي  ي حدد ةح اسحتهدي  الدراسحة اقسحتط عية 

ةح  نع حبت الهي حة الم بووحة وعحدد وعفي  يت ةدتل  ا دارال وعدد ( ة  الم01ال بةلة يت ةيذ وعدديا )

ةحح  نع ححبت يي ححة التححدرة  يححت ي ححم ال بة ححبل الدبصححة ال بةلححة يححت ةيححذ ويحح  إطححبر ةحححدد سمححب ةوضحح  

ة التححت تححا إجححذات المقححبي ل ال ديححية يهححب ( ييححب  يةسححمبت ال بة ححبل والم بيححد الدبصحح2،  0يححبلملح  روححا )

واألسحح لة التححت تححا تنبولهححب  للت ححذف علحح  ةححد  صحححة الظححبيذ  وةحبولححة يهمهححب وكلحح  للت ححذف علحح  األوظمححة 

ويحي   ةتطلببل األعتمبد عل  تقنية الحوسبة السححبييةالمستددةة ة  جبوه ال بةلي  ، وةد  وجود ع وة يي  

ذف علح  ةحد  إةلبويحة تحوةح  النظحبو الححبلت المسحتددو إلح  حوسحبة سححبيية و جود  الددةة الت ليمية ، والت ح

 تة يذيب عل  تحسي  جود  الددةة الت ليمية. 

( إلحح  ن  %22( ةح  المبحححو ي  نق يمحب ة حبدب )44) ووحد نيحبدل وتحبة  الدراسححة اقسحتط عية ن  عحدد

( ن  %01( ةح  المبححو ي  نق يمحب ة حبدب )20نيبد عدد )،وال م  يت المسسسة الت ليمية ةتا يطذةقة اللتذووية

ةحذ  عحدد يحي  جميح  ا دارال وي  حهب الب م،و وظبو ال مح  يبل بة حة ةحذتبل يقبعحد  ييبوحبل ةذستةحة تحذيل

( ن  ينبك عيوأ يت الحنظا المسحتددةة يحت سح  إدار  ةح  ا دارال %03( ة  المبحو ي  نق يمب ة بدب )27)

( ي حم %21( ةح  المبححو ي  نق يمحب ة حبدب )41نوتذح عحدد )لت ليميحة،وتحدةث لددةة ال ملية ا ةحتب  إل   

ويححذاة   -اقوتذاحححبل للطححذل والبححذاة  والتلنولوجيححب المسححتددةة ونيمححب )اسححتدداو وظححا تلنولوجيححة حدة ححة 

( ةح  المبححو ي  33توو  )،الذيل اللل  يي  جمي  ا دارال يقواعد البيبوبل( –وواعد ييبوبل سبيذ   –ةطور  

نكححبر ،و( ن  تف يحح  وظححبو الحوسححبة السحححبيية ةحسحح  ةحح  جححود  الددةححة المقدةححة للط أ%88يمححب ة ححبدب )نق 

نيبد دورةححة،و( ينححبك تححدرةه لل ححبةلي  علحح  التلنولوجيححب المسححتددةة ييححور  %01( ةحح  المبحححو ي  نق )20)

طلبححبل التلنولوجيححب ي  لمت( إلحح  سفبةححة الححدورال التدرةبيححة لل ححبةل%31( ةحح  المبحححو ي  نق يمححب ة ححبدب )21)

( ن  ينحبك دعحا سحبف ةح  وبح  المنظمحة يتحمح  تلحبلي  تحدرةه %22( ة  المبححو ي  نق )40نيبد )الحدة ة،و

ن  اسحتدداو  ( %83)( ةح  المبححو ي  نق يمحب ة حبدب32توو  )  التلنولوجيب الحدة ة المستددةة،ولل بةلي  عل

 ب عل  الم لوةبل المطلوية.تقنية الحوسبة السحبيية ةسه  للط أ وال بةلي  الحيو

 وود توص  الببح ب  ة  خ ب الدراسة اقستط عية ال  وجود ة موعة ة  الظوايذ تتم   ييمب ةلت:

  يمفهححوو ويواةححد تقنيححة الحوسححبة  يمسسسححبل الت لححيا ال ححبل  ةححح  الدراسححة ال ححبةلي  لححد  م لوةححبلالولححة

  ييبوحبل تحذيل يحي  جميح  ا دارال وي  حهب وسبة ردود المبحو ي  عح  تحوايذ وبعحد السحبيية، واودفبض

 الب م األةذ ال ق ة تبذ عبة  للتواص  يي  ا دارال وي  هب الب م لتوييذ الوو  وال هد.

  اوتذاحححبل –تبححي  ةحح  وتححبة  التحليحح  للمقححبي ل ارتفححبل وسححبة سحح  ةحح  )تححوايذ وظححا اللتذوويححة يبل بة ححة

 –ا حدة حة ةتذتحه عليحن تحسحي  جحود  الددةحة المقدةحة تطبي  وظ –للتطوةذ للطذل والبذاة  المستددةة 

الححدعا اللححبيت ةحح  وبحح  المنظمححة(، نق ةححد  تححوايذ تلنولوجيححب وعححدو اقسححتغ ب األة حح  لهححب، وةححد  تبنحح  
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اوتذاحبل اقيتلبر والتطوةذ، وةد  الدعا اللبيت ة  وب  ا دار ، تحة يذ كلح  علح  تحسحي  جحود  الددةحة 

 الت ليمية.

 ود المبحححو ي  عحح  ةححد  سفبةححة الححدوارال التدرةبيححة لل ححبةلي  لمتطلبححبل التلنولوجيححب اودفححبض وسححبة رد

 الحدة ة.

تقنية الحوسبة السحبيية وكل  ة  اج  تحسي  دراسة دور ووستدلص ة  كل  األيمية الحقيقية للحذ  عل  

 جود  الددةة الت ليمية يبل بة بل الدبصة ال بةلة يت ةيذ.

 السابقة:اإلطار النظرى والدراسات  .4

 :يتقنية الحوسبة السحبيية ا طبر النظذ  والدراسبل السبيقة المت لقة3/0

 ةفهوو تقنية الحوسبة السحبيية3/0/0

اختل  س يذ ةح  البحبح ي  ححوب ةفهحوو الحوسحبة السححبيية، حيحث ةحذ  الحب م نوهحب عبحبر  عح  ة موعحة ةح  

نيبل ولل  ي ت التقنيبل ليس  جويذ الحوسحبة التقنيبل، والب م األخذ ةذ  نوهب عببر  ع  ة موعة ة  التق

 السحبيية، ويبلتبلت ةمل  عذض ة موعة ة  المفبييا سمب ةلت:

ت ذف الحوسبة السحبيية عل  نوهب نسلوأ تلنولوجت ةحوسه ةتا ة  خ لن التتود يقدرال تلنولوجيحة يبةلحة 

 (.Plummer , et al.,2008) الدبرجي  ال م تعل  كل  خدةة يبستدداو تلنولوجيب األوتذو  لمدتل  

( يةوهححب ومححوك  جدةححد وتلنولوجيححب وبكحح ة، يينمححب ةححذ  Alshamaila and Papagiannidis,2011عذيهححب )

 تقليدةة. خذو  نوهب ليس  ةفهوةب  جدةدا ، حيث نوهب تستددو تلنولوجيب حبسويية 

وجيحب األوتذوح  يحت إدار  ( ن  الحوسبة السحبيية عببر  عح  اسحتدداو تلنولLow and Chen, 2011وةذ  )

 األعمبب، وت تبذ ة بق  يبةب ة  ة بقل ا يدال واقست مبر التلنولوجت.

( يةوهححب ومححوك  للمسححبعد  للوصححوب لمححوارد وإةلبويححبل تقنيححة الم لوةححبل 2104 ال ححيت ،ويحح  حححي  عذيهححب )

ال حححبلبل  تيححبقل،اق التدحححتة ،األجهحححت  اقيتذاضححية ةسححبحبل  خححدةبل،سبلتطبيقححبل والبنحح  التحتيحححة ةحح  

والتحت تملح  ةح  تحوييذ التللفحة يةوح   السححبيية،اقجتمبعية ع  طذة  الددةبل المقدةة ة  ةحوردق الحوسحبة 

 الددةة.ة هور إدارق لمستددةت 

( المذست القوةت للم بةيذ والتلنولوجيحب الحوسحبة السححبيية نوهحب ومحوك  ةحويذ وصحوب NIST,2019وعذف )

ويحح  نق ووحح  إلحح  ال ححبلة لم ححبرسة ة موعححة سبيححذ  ةحح  ةيححبدر الحوسححبة ةنبسححه ييححفة داةمححة وةسححتمذ  

 الددةة.المدتلفة، والتت ةمل  و ذيب وتوييذيب يدو  ة هود نو تفبع  ة  ةويذق 

( يةوهححب عبححبر  عحح  Cloud Computingوينححبت  علحح  ةححب سححب  ةملحح  للببحححث ت ذةحح  الحوسححبة السحححبيية )

لم بل ة ة  نةلبوية التدتة  الدبصة يبلحبسه إل  ةب ةسحم  يبلسححبية تلنولوجيب جدةد  ت تمد عل  وق  عملية ا

التت ت تمد عل  خبدو رةيست ةتا الوصوب إليها ع  طذة  كبلة األوتذو ، ويبلتبلت تتحوب البذاة  الموجود  

 عل  الدبدو ة  ةنت بل إل  خدةبل.

 National Institute of Standards andويقححب لمححب ودةححن الم هححد القححوةت للم ححبةيذ والتلنولوجيححب )

Technology( ،)NIST,2019،)   ة  تيني  خدةبل الحوسبة السحبيية إل     ة نووال ةدتلفة ة  ومبك

 والتت ةمل  توضيحب يبل ل  التبلت.  السحبيية،الددةبل األسبسية المقدةة ة  الحوسبة 

 ومبك  الحوسبة السحبيية.3/0/2

 (1شكل رقم )

 لسحابيةنماذج خدمات الحوسبة ا
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( ةمل  تيني  الددةبل التت ةمل  تقدةمهب ة  خ ب الحوسبة السحبيية إل     ة 0وسمب ةوض  يبل ل  )

 نووال رةيسية، وةمل  است ذاضهب سمب ةلت:

  :(IaaS-Infrastructure As a Serviceالبنية التحتية سددةة ) .0

يية التت ت بذ ع  األسب  ال   تقوو ت تبذ البنية التحتية سددةة ة  ومبك  خدةبل الحوسبة السحب

 Hardware asعلية الحوسبة السحبيية، وي  س يذ ة  األحواب ةطل  علين ةسم  )األجهت  سددةة 

a Service "HaaS” )  وكل  لمب تت منن تل  الددةة ة  )خدةبل التدتة  ، ال بلبل ، نجهت ،

الحيوب عليهب وو  الحبجة اليهب ، دو   الدوادو ، نجهت  المستددةي  ، وواعد البيبوبل( ،التت ةتا

الحبجة إل  اةت ك وتحم  تلبلي  تل  الددةبل ، نو توايذ الدبذال الدبصة يليفية عملهب ،نو التحلا 

 (. A. Mohamed &Pillutla, 2014ييهب ، نو صيبوتهب وتحدة هب)

 بة بل والحلوةبل ( ـ  البنية التحتية سددةة، تمل  المسسسبل وال2103يينمب نوض  )ال ليمت، 

ة  ندار  البنية التلنولوجية األسبسية لهب، ع  طذة  الحوسبة السحبيية يطذةقة سهلة ونةنة، دو  

الحبجة إل  اةت ك ةيبدر حبسويية ةللفة، ونة ب ة  توييذ الددةبل كال المذووة ال بلية، وعند 

 عهور الحبجة إل  تغييذ وتطوةذ البنية التحتية حسه طله ال مي .

  :(PaaS-Platform As a Serviceلمنية سددةة )ا .2

ت تبذ المنية سددةة تقنية تقوو عل  البي ة الحبسويية، نو ةب ةطل  عليهب المستو  ال بوت نو الطبقة  

ةب ةتا اقعتمبد عل  تقنية المنية سددةة ة  جبوه  غبلبب  الوسط  ة  الحوسبة السحبيية سل ، و

ا لها إةلبوية اختببر وو ذ وتطوةذ وإدار  التطبيقبل البذة ية المبذة ي  والمطورة  ، وةتا تقدة

الدبصة يها ، وت تبذ الي حية اللبةلة والتحلا اللبة  خب  يبلمطورة  ة  خ ب التحلا اللبة  

يت استدداو الواجهة البذة ية لت  التطبيقبل ، وة  األة لة التت ت بذ ع  تقنية المنية سددةة 

 (.Trivedi,2013تطبيقبل جوج  ( ) –يقبل ةبةلذوسوي للحوسبة السحبيية )تطب

( ن  وموك  الحوسبة السحبيية لددةة ة  خدةبل Badger & Grance, 2010يينمب نضبف ) 

 –نوظمة الت غي   –الحوسبة السحبيية، يت خدةة لهب القدر  عل  توييذ س  ة  )لغبل البذة ة 

طبيقبل( حسه احتيبجبل ةتلق  الددةة، وةتذته الت –الدوادو  –وواعد البيبوبل  –ةنيبل التطوةذ 
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عل  كل  القدر  عل  خفم تلبلي  ينبت البنية التحتية للددةة إل  نو  ةستو  ةمل ، ة  عةبد  

 ة دقل األدات.

 :(SaaS-Software As a Serviceالبذة يبل سددةة ) .4

تهب، وتتم   يت ةد  البذاة  سددةة ت د ة  تقنيبل الحوسبة السحبيية التت ت تبذ نعل  ةستوةب

ودرتهب عل  اقستدداو األة   المتبحة للحوسبة، ونة ب ةمل  الوصوب اليهب ة  خ ب األجهت  

نجهت   –حبسه لوحت  –حبسه كديت  –المدتلفة للمستددةي ، سوات سبو  )حبسه ةحموب 

 – explorer Firefoxاقتيبب المحمولة(، وةمل  اقعتمبد عل  نق ةتيف  لإلوتذو  ة   )

google chrome  وحسه احتيبجبل وإةلبويبل المستددو وي ل  ةتلبيئ للمستددةي )

(Fischer& Moloney, 2013.) 

( ن  الددةبل ة  خ ب تقنية البذة يبل سددةة، ةتا ة  McKendrick, 2014ونضبف )  

ة  وب  ةتودق خ ب توييذ خدةبل التطبيقبل والبيبوبل وجمي  المتطلببل والبنية األسبسية ال عةة 

الددةة السحبيية، وت تبذ خدةة البذة ة سددةة ة  نواة  ومبك  الحوسبة السحبيية، وق ةتاب يو 

النموك  األس ذ اوت برا ، وة  النمبك  التت تقدو سددةة يذة ية عل  الحوسبة السحبيية )يذاة  

يذاة   –لتذووت البذةد ا ل –يذاة  حسبأ ال ذةبة  –يذاة  المذتببل واألجور  –المدبع  

 يذاة  ال م ت( –اللوجستيبل 

( عل  الت ذف عل  المحددال التت Oliveira, Thomas, & Espadana, 2014وي  حي  ةسسد )

تس ذ عل  تطبي  الحوسبة السحبيية ل عتمبد عليهب يت المسسسبل الينبعية والددةية يت البذتغبب. 

يذ إل  ةد  نيمية الحوسبة السحبيية يت خفم توصل  الدراسة إل  ي م النتبة  الهبةة التت ت 

التلبلي  التت تس ذ ي ل  ةببكذ عل  الميت  النسبية للحوسبة السحبيية، وتس ذ ي ل  غيذ ةببكذ 

عل  استدداو وتطبي  الحوسبة السحبيية، وتوصل  الدراسة نة ب إل  ن  الميت  النسبية، والت هيتال 

 ب لهب تة يذ ةببكذ التطبي  للحوسبة السحبيية.التلنولوجية، والدعا ة  ا دار  ال لي

 .للحوسبة السحبيية المت لقة الدراسبل السبيقة 3/0/4

( ةد  وع  وندراك المحبسبي  Tarmidi, Rasid, Alrazi, & Roni, 2014) نكبرل دراسة

ال بةلي  يت ة بب المذاج ة والتدوي  والت بر  يت ال ذسبل اليغيذ  والمتوسطة التت تطب  

ة  ال ينة التت  % 41وسبة السحبيية. توص  الببح ي  ة  خ ب الدراسة إل  ن  ةب ةقذأ ة  الح

لي  لدةها إدراك يةيمية  % 71توعة  اقستبيب  عليهب يا يقل لدةها إدراك يبلحوسبة السحبيية، ون  

 الحوسبة السحبيية. سمب ويم  الدراسة التببة  للوعت حسه الم ة  ال غذايية.

( ةفهوو الحوسبة السحبيية وتوضي  خيبةيهب وطبي ة خدةبتهب وة بقل 2100و، وتبن  )سل

اقستفبد  ةنهب يت ة بب الملتببل وتلنولوجيب الم لوةبل ة  وبحية والمستفيدة  والببح ي  ة  وبحية 

نخذ . وتوصل  الببح ة ة  خ ب الدراسة إل  وتبة  يبةة ةتم لة يت ةد  إتبحة تقنية الحوسبة 

ة ةتاةب إضبيية وةنهب توييذ النفقبل، وإتبحة الددةبل الم لوةبتية وة بل تهب، وةد  القدر  السحبيي

عل  الت برك يي  الم لوةبل يت ا  وو  وةلب  دو  اقلتتاو يبستدداو الحبسه ال ديت حيث ةتا 

ذال والم برسة( ة  خ ب سيذي -إو بع جمي  ي ت ا جذاتال )التدتة ، والم بل ة، وق  البيبوبل 

خبرجية ةتبحة عل  سحبية ا وتذو  ة  ضمب  نة  الم لوةبل والحفبع عليهب ة  ت بوعال الهبسذع 

 نو الفيذوسبل.

ال  تحلي  إةلبوية تقدةا خدةبل الحوسبة السحبيية ( Kamel & Abouseif, 2015ويدي  دراسة )

اقوتيبد الميذ . للمن آل اليغيذ  والمتوسطة يت ةيذ يبعتببريب تلهه دورا  يبةب  يت ومو 

الدراسة ال  ن  اقعتمبد عل  الحوسبة السحبيية ةتذته علين خفم يت التلبلي  سوات  وتوصل 

سمب توصل  نة بُ ال   األستدداو،وتسبعد عل  السذعة والمذووة يت  خبصة،سبو  تلبلي  عبةة او 
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لهب ولو ي ل  عدو وجود كذسبل تقدةا الددةبل السحبيية يت ةيذ نو ومبك  سحبيية ة بيهة 

يبلذغا ة  نوهب نكبرل ال  ن  كذسبل اقتيبقل الميذةة يت تطور وومو ةستمذ يت  ةحدود،

 تقنيبتهب لتتمبك  ة  التطور المستمذ للتلنولوجيب.

الدور الف بب للحوسبة السحبيية يت عملية تدعيا وواعد البيبوبل ي ل   ( إل 2102وود نكبر )الف  ، 

تت تدعمهب الحوسبة السحبيية يت وواعد البيبوبل، وتحدةد ا ة بييبل عبو، وتحدةد الوعبة  ال

والسلبيبل وتي ة استدداو تقنية الحوسبة السحبيية وطذل الووبةة ة  تل  السلبيبل واوتذاح حلوب لهب، 

وتوص  الببحث إل  ي م النتبة  وةنهب إ  جتت سبيذ ة  البنية التحية  الم لوةبل.وطذل حمبةة 

الملووبل المبدةة( تسبيا يت دعا وواعد البيبوبل الميذيية وتسه  –التطبيقبل  – )وظا الت غي 

الل يذ ة  ا جذاتال اليوةية وت ط  ةذووة واضحة للموارد الب ذةة للت بة  ة  وواعد البيبوبل 

 داخ  البن ، ونكبرل النتبة  ل دو وجود ع وة يي  الددةبل السحبيية وسلوك ال مي .

( يت دراسة يدي  ال  الت ذف عل  إةلبوية األستفبد  ة  Vasiljeva, et al, 2017ةذ  )يينمب 

، واليغيذ ةنظمبل األعمبب وخيوصب  المتوسطة  تقنيبل الحوسبة السحبيية يت دعا وتحسي  ندات

وتحدةد ال وة  الذةيسية التت تحفت تل  المنظمبل عل  اقت بت ألستدداو تقنيبل الحوسبة السحبيية. 

دراسة ال  ن  ينبك ال دةد ة  ال ذسبل يت دولة قتفيب عل  علا يددةبل وةتاةب الحوسبة وتوصل  ال

ولل  ي ل   السحبيية،واون تا ا عتمبد عل  ي م ومبك  خدةبل الحوسبة  ،%83السحبيية ينسبة 

جتة  ة  وب  ي م ال ذسبل يت عمليبل خدةة ال م ت والتسوة ، وا  استددةبل الحوسبة 

 المتوو  ا  تسد  خفم تللفة واعببت تةدةة الددةبل لل م تالسحبيية ة  

ةفهوو الحوسبة السحبيية وتطبيقبتهب يت المسسسبل األسبدةمية ( 2108المطيذ ،تنبول  دراسة)

اللوةتية ة  خ ب دراسة للواو  وتدطيل للمستقب ، وتوصل  الدراسة ال  ا  الملتببل لدةهب يذصة 

، وتوصل  اة ة ال  ا  الحوسبة ب ويي  ة تم  الم لوةبل اليووينهلتحسي  خدةبتهب وةب ةذيل ي

السحبيية ةمل  ا  تحق  يواةد عدةد  للملتببل وةنحهب ةستقب  ةدتل  وني   ة  خ ب الت بو  

الم تذك يي  الملتببل يبستدداو وف  األجهت  والددةبل والبيبوبل الم تذسة يدق  ة  است بية 

 .  دار  تل  الملتببلعلين خفم التلبلي  اقجمبلية   نجهت  ويذاة  نخذ  ةمب ةتذته

( ال  تقدةا رؤةة ةستقبلية ع  وبوب تبن  نعمبب وةمبرسبل 2102عبد الغفبر،س   دراسة)

 التالمذاج ة السحبيية يت يي ة األعمبب الميذةة وع وة كل  يددةبل المحبسبة السحبيية استنبدا  

عل  عبةلي  نسبسي  ويمب: الفبةد  المدرسة وسهولة  تقووتوعي  وموك  وبوب التلنولوجيب التت 

األستدداو المتوو ة وكل  يت ةهنة المذاج ة.وتوصل  الدراسة ال  ن  ينبك ال دةد ة  ال واة  

الداي ة والمس ذ   عل  وذار استدداو المحبسبة السحبيية يت يي ة األعمبب الميذةة ةنهب:عواة  

،وتوصل  نة ب  الدراسة ال  تلنولوجية وعواة  إدار  المدبطذ اوتيبدةة وعواة  تنظيمية وعواة 

نيمية وموك  وبوب التلنولوجيب سةدا  ي بلة يت ال  وة يي  استدداو خدةبل المحبسبة السحبيية 

واقت بت وحو وبوب التبن  المستقبلت ألعمبب وةمبرسبل المذاج ة السحبيية، سمب تس ذ الفبةد  المدرسة 

  ة ي ل  اة بي  وةببكذ عل  التوجن المستقبلت للتبن  يت البي ة الميذةة.والسهولة المتوو 

لبية الدراسبل ال  ل( ال  اجذات ةس  كبة  Abdurachman, et al, 2019ويدي  دراسة )

تنبول  ال قببل والتهدةدال التت تن ة يت يي بل الحوسبة السحبيية التت تستهدف الددةبل السحبيية، 

ةقدو الددةة او ةتلق  الددةة، وكل  لمحبولة الحد ة  المدبطذ المحتملة ة   تهدةدال تواجن سوات

يت وو  ةبلذ ودر ا ةلب . وتوصل  الدراسة ال  إةلبوية تيني   اقعتمبد عل  الددةبل السحبيية

 التهدةدال التت تواجن ةستددو الحوسبة السحبيية ال  نري  نووال ةنهب تهدةدال خبصة يبلتطبيقبل

. وعبد  ةلو  اله وو نس ذ تهدةدا  عل  الواجهة الذةيسية للتطبيقبل التت تستهدف الدبدو ة  والبذاة 
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ييذوسبل، وتهدةدال خبصة يبلبيبوبل ة  خ ب تل  البيبوبل ا نبت وقلهب او ة بل تهب يبستدداو 

وبل، الحبسه اآلل ، وتلو  اس ذعذضن لألختذال ا نبت استدداو الهوات  ال سية للوصوب ال  البيب

وتهدةدال خبصة يبلبنية التحتية، وتهدةدال الددةبل السحبيية ي ل  عبو ة  ض   األدات وةوارد 

 السحبية السي ة اقستدداو.

 Cloud( عل  دراسة تة يذ استدداو ومبك  ونكلبب الحوسبة السحبيية )2121النقود ،واسد )

Computing لوةبل وتة يذيب عل  تلبة  س س  ( يبعتببريب نحد التطورال الحدة ة لتلنولوجيب الم

التورةد يهدف دعا الميت  التنبيسية لمنظمبل، وتوصل  الدراسة ال  وجود ع وة إة بيية يي  ةب 

تتمت  ين الحوسبة السحبيية ة  ةذووة، وتواجد للددةبل والتطبيقبل عل  خوادو عل  األوتذو  ويي  

تدفيم تلبلي  المدتو ، وةذووة وسهولة تلبة  س س  التورةد ة  خ ب خفم تلبلي  الطله، و

وصوب ال  الم لوةبل،وتوصل  نة ب  ال  ةد  سذعة الت بة ل وتطوةذ ال  وبل يي  األطذاف ال

المدتلفة للسلسة)ال م ت والموردة (،سمب ا  الحوسبة السحبيية تسبعد عل  تلبة  التديقبل المبدةة، 

 وتلبة  التديقبل الم لوةبتية)الت غيلية(.

( ال  تحقي  يدف نسبس  ويو ييب  ن ذ الحوسبة السحبيية يت تف ي  2121   دراسة )عل ،وس

التقوةا ا للتذوو  ة  خ ب تقييا القدرال الم ذيية وال ملين، وسيفية استدداو الحوسبة السحبيية يت 

ال  وجود الت ليا، وتقييا دور استدداو الحوسبة السحبيية يت التوةا ا للتذوو ، وتوصل  الدراسة 

ع وة إة بيية ألستدداو الحوسبة السحبيية يت التقوةا ا للتذوو ، ووجود ع وة إة بيية قستدداو 

 التقوةا ا للتذوو  يت الت ليا التقليدق واستدداةن يت الت ليا ا للتذوو .

 يت (web 2( للل   ع  ي بلية توعي  نوال ال ي  ال بو  للوةه )2121ال تيب ،ويدي  دراسة )

استسبأ ط أ سلية إدار  األعمبب ي في  جبة ة كقذات يبلممللة ال ذيية الس ودةة لمهبرال إستدداو 

وتوصل  الدراسة ال  وجود ي بلية ألدوال ال ي   األدوال.الحوسبة السحبيية وات بيبتها وحو ي ت 

ألعمبب ي في  ال بو  للوةه يت تنمية ةهبرال استدداو الحوسبة السحبيية لد  ط أ سلية إدار  ا

وتوصل  اة ب  ال  وجود يذول كال دقلة إحيبةية يي   األدوال،ونرتفبل ات بيبتها وحو ي ت 

يت األختببر القبل  والب د  لألدات المهبر  ليبل  األختببر الب د ، وس ل   ةتوسل درجبل الط أ

  والب د  لمقيب  وجود يذول كال دقلة إحيبةية يي  ةتوسل درجبل الط أ يت التطبيقي  القبل

 األت بت وحو ال ي  ال بو  للوةه ليبل  التطبي  الب د .

 ة ووبل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية. 3/0/3

للحوسبة السحبيية ال دةد ة  الم ووبل، ويبلتبلت ود تلو  عبة  خطيذ ةحد ة  اوت بر الحوسبة 

لحوسبة ة ووبل اا ال ة ، ةمل  تيني  نيا السحبيية، وي د اقط ل عل  الدارسبل واأليحبث يت ي 

 السحبيية سمب ةلت: 

  : تتطله اقتيبب داةا وسذة  ي بلة ا وتذو-  

الحوسبة السحبيية تقنية تتطله اقتيبب ي بلة ا وتذو ، ويبلتبلت نوب ةب وت سذت عندةب وقوب حوسبة 

دداو تطبيقبل الحوسبة، ول  سحبيية يو اقتيبب يبل بلة، وي  حبلة عدو وجود كبلة ق ةمل  است

ةتمل  المستددةي  ة  الت بة  ة  ةلفبتها الدبصة يها، ونة ب  قيد ن  ةلو  اقتيبب داةا وسذة  واة  

  (Vijaykumar,2011; Saleem,2011يمب يين اللفبةة. )

  :األةب  والديوصية-  

حبيية، يب ضبية إل  الم ل  ل حمبةة ونة  البيبوبل تم   ة  نس ذ الم ل  ل التت تواجن الحوسبة الس

المت لقة يحقول المللية الفلذةة، حيث نون ن  لا تتحق  كذوط األةب  ا لتاةية يت نق خدةة ة  خدةبل 

الحوسبة السحبيية يي تبذ ي ا ويور يت الددةة، ويبلتبلت ة ه عل  القبةمي  عل  إدار  السحبية التذسيت 

 (2100الددةة نو ةتلق  الددةة )ةنيور،  عل  حمبةة البيبوبل سوات ة  جبوه ةقدو
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( ، Hackersوينبك احتمبلية قختذال ةتودق خدةبل الحوسبة السحبيية، ة  وب  وذاصنة البيبوبل )

وكل  وتي ة  يمبب ةتودق خدةبل الحوسبة السحبيية ، يت حمبةة وتبةي  البيبوبل الدبصة 

  احتمبلية ايتتاع ةتودق خدةبل الحوسبة يبلمستددةي  ضد الت عه وسذوتهب ، وكل  يب ضبية إل

السحبيية كاتها لمبللت وةستددةت البيبوبل ، ويبألخص البيبوبل التت تتسا يقدر ة  األيمية والسذةة ، 

 (  DAuria, et al, 2009نو البيبوبل المت لقة يبلنواحت المبلية )

ةد ة  الببح ي  والدبذات يإجذات ال دةد ووتي ة لتل  ال يوأ التت كهدتهب الحوسبة السحبيية، يقد وبو ال د

ة  المستمذال والندوال ال لمية، وكل  وصوق إل  ايتلبر وتقدةا الحلوب األةنية لمواجهة ي ا التحدق 

الي ه الدب  يحمبةة نة  البيبوبل، سبو  النتبة  تل  الدراسبل إل  تقدةا ال دةد ة  التقنيبل المتلبةلة 

لوةبل عل  الحوسبة السحبيية، سوات سبو  وسبة  الحمبةة يذة ية نو ةبدةة، لحمبةة ونة  البيبوبل والم 

وكل  ة  خ ب ت دد وسبة  التبةي  والحمبةة خ ب دور  حيب  البيبوبل ، والتت تتي  يبلت قد وص وية 

 ال درا  والحواةل المبلية –ضغل الملفبل  –التوسيد  –الت فيذ  –اقختذال ، والتت ةنهب )سلمبل السذ 

سلمبل الت ذة  وإ ببل الهوةة ( ، وكل  يب ضبية ةب تا التوص  اليهب ة  تقنيبل يبةة خبصة يتدةيذ  –

 (. Vijaykumar, 2011البيبوبل كاتيب ، يت حبلة الوصوب اليهب يبلطذل الذسمية )

المببدئ ن  تل  التقنية ت تبذ تحوق يبرعا  يت صنبعة تقنية الم لوةبل وتم  س  األس  و الببح ب ةذ  

التت تقوو عليهب ي ت الينبعة، ولل  ي ت التلنولوجيب ةبعال  ويد التطوةذ وينبك نةور س يذ  يحبجة إل  

 (:1السحابية بالجدول التالي )التحدةث والتطوةذ، وةمل  تلديص ةتاةب وعيوأ الحوسبة 

 العيوب المزايا 

 في السحابة بعض التطبيقات غير متاحة الوصول الى التطبيقات من أي مكان 

 المساندة التنظيمية  أتاحه البرمجيات مجاناً أو سداد القيمة حسب االستخدام 

 مشكلة حقوق الملكية الفكرية  الوصول الى البنية األساسية والمحتوى في أي وقت

 أمن وحماية البيانات الحساسة  االنفتاح على بيئة األعمال والبحوث المتقدمة

 نضوج الحلول ستخدام التكنولوجيا الخضراءحماية البيئة بواسطة ا

 نقص الثقة االنفتاح المتزايد للتكنلوجيا الحديثة 

 التوافق مع المعايير زيادة القدرات الوظيفية

 الباحثانالمصدر: من إعداد       

 .عل  تقنية الحوسبة السحبييةةتطلببل األعتمبد  3/0/0

األسبسية ال عةة  والمتطلببل ل  عدد ة  الملووبلن  الحوسبة السحبيية وبةمة ع الببح ب ةذ  

( Jaeger, et al., 2009 ;Sanchati , et al., 2011ة  س   ة  ) ب ل ملهب، ول ل  ةتف  الببح 

  -الحوسبة السحبيية وييمب ةلت است ذاض له ت الملووبل:  تقنية تطبي ةتطلببل حوب 

توايذ جهبع حبسه  لت كو جهبع حبسه  لت: ل مب  الوصوب للسحبية ي يد ة   .0

إةلبويبل ةتوسطة نو نو ، وكل  ي ذط توايذ عملية اقتيبب يب وتذو ، وة  المل  ن  

ةويبة (،  تمبو  –حبسه كديت  –حبسه لوحت  –ةلو  ي ا ال هبع )حبسه ةحموب 

 عم  اقتيبب يبلمنية السحبيية وضمب  اقستفبد  ة  الددةبل التت تقدةهب.

بلة ا وتذو : حيث ت تبذ عملية اقتيبب يب وتذو  حلقة الوص  يي  توايذ اقتيبب ي  .2

طبله الددةة وةقدةة الددةة ة  خ ب الحوسبة السحبيية، وةف   ن  ةلو  اقتيبب كو 

 سذعة عبلية ل مب  الحيوب عل  الددةة المقدةة يل  سفبت  وي بلية.

الددةبل التت ةتا تقدةمهب  -وظبو ت غي  ةسم  يبقتيبب يب وتذو  والوصوب للسحبية:  .4

ة  خ ب الحوسبة السحبيية للمستددو قيد ة  توايذ وظبو ت غي  ةسم  يبقتيبب 
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 – Linuxيب وتذو ، ينبك نووال ةدتلفة ألوظمة الت غي  وة  نوظمة الت غي  ال هيذ  

Windows – Mac) )  حيث ن  الحوسبة السحبيية ت م  عل  تقدةا خدةبتهب إل

 ذد الوصوب اليهب يواسطة جهبع الحبسه اآللت المتي  يب وتذو  ي ل  المستددةي  يم

 عبدب وةتلبيئ يي  المستددةي .

المتيف : تم   ندا  اقتيبب يب وتذو  للوص  إل  خدةبل الحوسبة السحبيية المقدةة،  .3

وجمي  الددةبل المقدةة تتف  ة  سبية المتيفحبل المتبحة، وة  األة لة ال هيذ  

(، وجمي  Explorer – Firefox – Google Chrome وتذو  )لمتيفحبل ا

المتيفحبل ةتلبي ة يت ال م  وةتبحة ل مي  المستددةي  ل ستفبد  ة  الددةبل المقدةة 

 ة  السحبية.

ةتودق خدةبل الحوسبة السحبيية: حيث ةتم   يت ةقدو خدةة الحوسبة السحبيية، وود  .0

وتقدةا سبية خدةبل الحوسبة السحبيية، وةلو  كو ةتم   يت الموو  ال ق ةقوو يبقست بية 

سفبت  وودرال يبةلة للت ةتمل  ة  استقببب واست بية المستددةي ، والمبذة ي  

 والمطورة . 

 الت ليمية:ي ود  الددةة ا طبر النظذ  والدراسبل السبيقة المت لقة  3/2

 ةفهوو جود  الددةة الت ليمة. 3/2/0

ة الت ليمية، وود ةذج  كل  إل  الديبةص الفذةد  للددةة ي ل  عبو والددةة تت دد ت ذةفبل جود  الددة

 الت ليمة ي ل  خب ، وة  نيا الت ذةفبل:

( ن  جود  الددةة الت ليمية عببر  ع  ة موعة ة  المنبي  واألو طة وا ركبدال 2110ةذ  )نيو يبر ، 

ب ة  لحظة دخولن الللية وتديين يت نحد والتوجيهبل التت تقدةهب سليبل ال بة ة للط أ المقبوب ييه

نوسبةهب إل  تدذجن وحيولن عل  الدرجة ال بة ية األول ، وتت م  الددةبل التت ةتلقبيب الطبله ة  

 الحبسويية.المحبضذال يت وبعبل التدرة  والتةيي  والتدرةه يت الم بة  

ة تةة ةب ةتوو ن ال م ت ة   ( جود  الددةة الت ليمية يبوهب عببر  ع  ةد 2100وعذف )إسمبعي ، 

الددةة الت ليمية ة  إدراسها الف لت للددةة المقدةة، ل ا يبلددةة ال يد  ة  وجهة وظذ ال م ت يت التت 

 تتف  وتتطبي  ة  توو بتها.

( يةوهب ت ن  س  ةب ةسد  إل  تطوةذ القدرال الفلذةة وا يداعية عند الط أ 2102سمب عذيهب )عيد، 

  اقستي بأ لدةها وري  ةهبرتها ييفة علمية والنظذ إل  األةور ة  خ ب ةب ت لموت يت وتحسي  ةستو

 المبضت وةب ةدرسوون حبليب.

( يبوهب عببر  ع  طذةقة ةبتلذ  لإلدار ، تقوو عل  التحسي  المستمذ 2103يينمب عذيهب )سي  و خذو  ،

 للسه رضب الط أ يت الحبضذ والمستقب .للددةبل األسبدةمية وغيذ األسبدةمية، وت تبذ وظبو ةتلبة  

( ن  جود  الددةة الت ليمية يت ةقدر  ة موعة ة  المتاةب 2100يت حي  ةذ  )لحوب و خذو  ،

الديبةص التت تميت المنت  الت ليمت عل  تلبية ةتطلببل الطبله، وسول ال م  والم تم  وسبية ال هبل 

 الداخلية والدبرجية المنتف ة.

( يةوهب عببر  ع  التقييا الم ذيت عل  المد  الطوة  للددةة المقدةة ة  وب  2102ل بةه، يينمب عذيهب )ا

 المسسسة الت ليمية.

( يةوهب عببر  ع  نرات ةتلق  الددةة ة  طلبة الدراسبل ال ليب حوب ي م 2107وعذيهب )ال ذي ت، 

لوسبة  الت ليمية الداعمة، المنبي  المحبور الستة التت ت بذ ع  جود  الددةة الت ليمية، التت تتم   يت )ا

 الت ليمية، الددةبل الملتبية، خدةبل القبوب والتس ي ، البنية التحتية، نع بت يي ة التدرة (.

( يةوهب س  خدةهب تقدةهب ال بة ة لط يهب يمب ةتطبي  ة  2108يينمب عذيهب )راضت و خذو  ،

 ةتلق  الددةة.المواصفبل التت ةتذته عليهب حبلة ة  الذضب ة  وجهة 

( عل  ن  جود  الددةة الت ليمية ت تبذ خدةة ةهنية Sahney, Banwet & Karunes,2004ةسسد س  ة  )

تدتل  ع  الددةبل األخذ  يت جواوه ةت دد ، وةمل  الت بة  ة  ي ت األووال ة  الددةبل ييور ةنفيلة 
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ت ليا ال بلت يت خدةة خبلية )ة   وةدتلفة ع  غيذيب ة  الددةبل، حيث ن  جود  الددةة يت ةسسسبل ال

، وتتسا يدرجة عبلية ة  اقتيبب ال ديت والت قيد واقعتمبد عل  والفنية(الددةبل القبوووية واقست برةة 

 ال م ت.ةتطلببل السول واقعتمبد عل  طله 

 المستددةة لقيب  جود  الددةة. المقبةي نيا  4/2/2

ستطي  ة  خ لن الحلا عل  ي بلية ال مليبل واألو طة ال عةة تحتب  المسسسبل الت ليمية إل  ة يبر ت

لتحقي  األيداف المن ود ، والت ذف عل  ال واة  التت تسد  إل  التببة  يي  النتبة  المستهدية والنتبة  التت 

بأ، تحقق  يبلف  . ل ا يإ  ويب  جود  الددةة يو نحد الموضوعبل التت وبل  ايتمبو سبيذ ة  الببح ي  واللت

يهدف البحث ع  ةقيب  لل ود  ةتسا يبلدوة والموضوعية ة تبذ نةذا ضذورةب لتقييا األدات، وتحدةد 

اقوحذايبل ع  الم بةيذ الموضوعة وة   ا اتدبك ا جذاتال ال عةة لتحسي  ال ود  يت األج  القييذ 

 ةة سمب ةلت:واألج  الطوة  نة ب. وةمل  عذض ي م النمبك  المستددةة يت ويب  جود  الدد

  األدات المتوو ( –النموك  األوب: وموك  الف و  )جود  الددةة = األدات الف لت SERVQUAL: 

ت يذ الدراسبل إل  ن  ينبك نسبليه ةدتلفة لقيب  جود  الددةة ةنسه نولهب إل  

(Parasuraman, et. al., 1985ويو ةقي  جود  الددةة اعتمبدا عل  الف و  يي  إدراك ال مي ، )  

لمستو  األدات الف لت للددةة ، وتوو بتن ي ة  جودتهب، وة   ا تحدةد الف و  )نو التطبي ( يي  ي ت 

التوو بل وا دراسبل ، وكل  يبستدداو األي بد الدمسة ل ود  الددةة )ال واوه الملموسة ، اقعتمبدةة ، 

ي دا  يذعيب لقيب  ندات  22دال اقست بية لل م ت ، األةب  ، الت بط  ة  ال م ت( وت م  تل  المحد

ال ود  ، ونة ب ة لهب لقيب  توو بل ال مي  ،  ا ةقبروة األدات يبلتوو بل، ونةة يذول يت المقبروة ة نبيب 

ة تبذ ي و  يت ال ود  ول ل  سم  ي ا النموك  وموك  الف و  ، وود توصل  الدراسة التت نجذايب س  

( إل  ن  المحور األسبست يت وموك  ويب   baba,2006Ak؛Parasuraman, et. al., 1985ة  )

جود  الددةة يت الف و  يي  ندراك ال مي  لمستو  األدات الف لت للددةة وتوو بتن حوب جود  ي ت الددةة 

، ولل  ي ت الف و  ت تمد ة   ا عل  طبي ة الف وال المذتبطة يتيميا الددةة وتسوةقهب وتقدةمهب. نق 

روا  سبل والتوو بل لل م ت ينبك نري  ي وال نخذ  تتلدص يت ال ل  التبلتيب ضبية ي و  ا درا

(2) : 

 (   2شكل رقم )                                          
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 ((Parasuraman, et. al., 1985 المصدر:                 

 و ةقدر  ا دار  ة ذية الف و  األول : يي  توو بل ال م ت وندراك ا دار  لتل  لتوو بل، نق عد

 احتيبجبل ورغببل ال م ت المتوو ة.

  الف و  ال بوية: تنت  ع  اقخت ف يي  المواصفبل الدبصة يبلددةة المقدةة يبلف   ويي  إدراسبل

ا دار  لتوو بل ال م ت، حيث ود ت ذف ا دار  توو بل ال م ت ورغببتها إق نون ق ةتا تذجمة 

 ببل إل  ةواصفبل ةحدد  يت الددةة المقدةة.تل  اقحتيبجبل والذغ

  الف و  ال بل ة حيث تنت  تل  الف و  ة  سو  ةواصفبل الددةة المقدةة يبلف   ق تتطبي  ة  ةب

تدرسن ا دار  يديو  ي ت المواصفبل، وود ةلو  وتي ة تدو  ةستو  ةهبر  القبةمي  عل  ندات 

 ت ال بةلي . الددةة، وال ق ةذج  إل  ض   القدر  لد  يسق

    الف و  الذاي ة: تنت  ع  عدو ةيداوية المنظمة المقدةة للددةة، نق ةستو  الددةة المقدةة يبلف

 ة  خ ب اقتيبب يبل م ت تدتل  ع  ةواصفبتهب يبلف  .

  الف و  الدبةسة: تنت  ع  الف و  يي  إدراك ال م ت لمستو  األدات الف لت للددةة وتوو بتها ت بت

 الددةة. جود  ي ت

( إل  ن  ينبك ع ذ  ة بةيذ نسبسية لتقييا جود  الددةة Parasuraman, et. al., 1985ونكبرل دراسة )

 لمتلقت الددةة )ال مي ( وي   بيتة لل  الددةبل المقدةة وي :

 : ت ن  إو بع الددةة يطذةقة صحيحة ة  نوب ةذ .Reliabilityاقعتمبدةة  .1

: ويت ت ن  رغبة ال بةلي  يت ةسبعد  ال م ت Responsiveness سذعة اقست بية ة  وب  ال بةلي  .2

 وتقدةا خدةة يورةة لها.

: وت ن  اقعتقبد يتوعي  ال بةلي  ال ة  لدةها ة  الم ذية والمهبر  ةب ةسيلها Proficiency اللفبت  .3

 للت بة  ة  ال م ت، ةمب ةسد  إل  تحقي  رغببل يسقت ال م ت.

: ويت سهولة تقدةا الددةة يت الوو  المنبسه والملب  Accessibility ةةالسهولة يت تقدةا الدد .4

 المنبسه.

 : وت ن  الت بة  ة  ال م ت يلببوة واحتذاو وةدبطبتها يبللغة التت ةفهمووهب.Courtesyاللببوة  .5

 : وت ن  ي بلية اقتيبب يبل م ت Communication ةهبرال اقتيبب .6

 دةة خبلية ة  المدبطذ وال  .: نق تقدةا الدInsurance األةب  .7

 : وت ن  اليدل ة  ال مي .Credibilityالميداوية  .8

 : ويت تحدةد احتيبجبل وةتطلببل ال مي .Understanding and Knowing يها ال مي  .9

 : ويت التسهي ل المبدةة المذتبطة يتقدةا الددةة.Tangibles ال واوه المبدةة الملموسية .12

وسبة إل  حذوف   PZBوموك  أ يت ويب  جود  الددةة وموك  الف وال نو وود اطلقوا عل  ي ا األسلو

 ( .Parasuraman , Zeithaml & Berry,1985األول  لملت   المقيب  )

( يت دراسة قحقة وغيذت ة  الدراسبل Parasuraman, et. al., 1988يت حي  نكبر ةلت   المقيب  )

ةمل  دة  ال  ذ ني بد السبيقة إل  خمسة ني بد يقل وتذته  ( ال  نونBoulding et al. , 1993ة   دراسة )

 عليهب تة يذ ةوجه عل  جود  الددةة وي  :

: وت م  جمي  المظبيذ والتسهي ل المبدةة المذتبطة يبلددةة Tangibles ال واوه المبدةة الملموسية .1

 المقدةة ة   ةظهذ ال بةلي ، األجهت  والم دال المستددةة ..... الخ.

: وت ن  ةد  ودر  المنظمة عل  الويبت يةدات الددةة يبل ل  ال ق تذات ةنبسه Reliabilityمبدةة اقعت .2

 وةمل  اقعتمبد علين يبل ل  ال ق وعتدل المنظمة يةداةن.

: ويت ت ل  تذحيه ال ذسة التت تقدو الددةة يمسبعد  ال م ت Responsivenessاقست بية  .3

 واقست بية الفورةة لمتطلببتها.

: ويت تتم   يت ةد  ودر  ةقدو الددةة يت المنظمة عل  يث ال قة واألةب  يت Assuranceألةب  ا .4

 وفو  ال م ت عند الت بة .
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: ويت تتم   يت ةد  ودر  ةقدو الددةة يت التفبوت واقيتمبو Empathyالتفبوت يت خدةة ال مي   .5

 يبل مي  عند تقدةا الددةة المطلوية.

تمدل عل  ةقيب  وموك  الف و  يت ويب  جود  الددةة يت ال دةد ة  القطبعبل وال دةد ة  الدراسبل اع

واألو طة الددةة، وعل  الذغا ة  ت دد ويب  جود  الددةة اعتمبد عل  كل  المقيب ، نق نون ةوجد اخت ف 

يت النتبة ، حيث ن  ي  هب نسد عل  اقعتمبد عل  المقيب  وظذا لتمت ن يدرجة عبلية ة  ال ببل 

الي حية، والب م األخذ غيذ ةسةد قستدداو المقيب  وظذا ل دو سفبت  المقيب  عند ويب  جود  الددةبل و

 (.Carman ,1990) الددةة(التت تقدو للمذ  األول  )الددةبل ال دةد  لمتلقت 

 )النموك  ال بوت: وموك  األدات الف لت )جود  الددةة =جود  األدات SERVPERF: 

( سمب Cronin & Taylor, 1992ت الف لت يو ت دة  للنموك  األوب، وةنسه إل  )ة تبذ وموك  األدا

( األري ة التت وبو Parasuraman , Zeithaml & Berryاسد عل  نون ة  خ ب ةذاج ة دراسبل )

خدةة  –يهب لقيب  جود  الددةة المدرسة لل م ت يت اري  نووال ة  الددةبل وي  )الددةة البنلية 

خدةة األس  السذة ( يبستدداو وموك  الف و  ، حيث نعتمد عل   –خدةة الغسي  ال بف  –بل ةلبيحة اآلي

وف  المحددال الذةيسية والفذعية التت تقي  ال ود  ة  خ ب األدات الف لت ، ة  استب بد التوو بل وظذا 

ت جود  الددةة ل دو وضوحهب وص وية ويبسهب سمب ن  ي ا النموك  لقيب  جود  الددةة ةفسذ التببة  ي

نس ذ ة  النموك  األوب ، وة تبذ اقعتمبد عل  ي ا النموك  نيسل واسه  يت التطبي  ة  وموك  الف و  

حسه رنةها ، ة  خ ب التذسيت عل  األدات الف لت للددةة المقدةة ، يبعتببر ن  جود  الددةة ةمل  الحلا 

 عليهب ي ل  ةببكذ ة  خ ب ات بيبل ال م ت .

غا ة  يسبطة المقيب  وسهولة استدداةن وس ل  ةيداويتن وواو ين، نق نون لا ةسلا ة  وعل  الذ

اقوتقبدال وا  ة ظا وتبة ن ةتمذست  عل  النتبة  المستدلية وظذا  لت بيلن لتوو بل ال م ت، وة   ا 

المستددةة تحدةد الف و ، وكل  يب ضبية إل  اقوتقبدال الدبصة يمنه ية القيب  والطذل ا حيبةية 

للتحق  ة   ببتن وةيداويتن، ولل  الب م األخذ ة  الدراسبل ن بت  و بح المقيب  وةيداويتن يت 

(. سمب نكبرل ي م الدراسبل نة ب ال  ن  األةذ غيذ 0224، والمذس درة  االتطبي  ال ملت )

يب  جود  الددةة ةحسوو ييور  تبةة وةب عاب الببأ ةفتوح لمسبيمبل الببح ي  لدراسة ني   وموك  لق

 (2103 ،واخذو  سي )

  النموك  ال بلث: وموك  جود  الت لياEDUQUAL: 

( إل  وموك  نخذ لقيب  جود  الددةة حيث ة تبذ ة  Mahapatra & Khan,2007نكبر دراسة )

ةقدو الددةة(،  –ومبك  ويب  ال ود  ة  وجن وظذ المستفيدة  ة  الددةة نو ةقدو الددةة )ةتلق  الددةة 

ة  خ ب الت دة   ،SERVQUALث اعتمد المقيب  عل  ال بوه التقنت، واعتمد عل  تطوةذ ةقيب  حي

لت م  ة بب نوس  ة  وجهن وظذ  المستددةة وكل عل  وبةمة اقستبيب  ونسبليه التحلي  ا حيبةية 

 .. الخ(.... -نوليبت نةور الط أ  –ال بةلي   –نع بت يي ة التدرة   –)الط أ 

   الذاي : وموك  جود  الددةة الموجن يبلسول النموكSERVMO: 

المقبةي  المت لقة  ي ود  الددةة إل  ةقبةي  تت ل  يبل واوه التسوةقية   (Voon, 2008)حيث طور 

ة المذتبطة الحدة ة التت لهب ع وة يبلسول ، حيث تذته عل  كل  عهور وموك  جدةد لقيب  جود  الددة

  (Service driven Market Orientation( اختيبر إل  ) ( SERVMOيبلسول نطل  علين ا سا 

،  وتا ينبت المقيب  عل  يلسفة ال ود  المبنية عل  يلسفة التوجن وحو السول والتت تقوو المسسسة نو 

ه ، وال م  عل  تلبية س  المنظمة يتيميا يذاة هب ونو طتهب وةنت بتهب وخدةبتهب ة  اج  ال م  المذتق

( التت Voon, 2008توو بتها ة  وي  رضبيا ، وتا تطبي  المقيب  يت ة بب الت ليا ال بلت يت دراسة )

تا ة  خ لهب التذسيت عل  رضب الط أ سووها المستفيدة  الذةيسيو  ة  خدةبل الت ليا ال بلت ، ويا 

 ونة ب المستددةو  الحقيقيو  للددةة المقدةة . نصحبأ الميلحة الحقيقية يت ةسسسبل الت ليا ال بلت

  النموك  الدبة : وموك  األدات يت وطبل الت ليا ال بلتHEdPERF (Higher Education 

Performance:) 
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( إل  ةقيب  جود  الددةة الت ليمية ة  خ ب تقدةا دراستي  ةتتبليتي  ع  Abdullah, 2005حيث نكبر )

ث ودة  يت الدراسة األول  ةقيبسب  جدةدا  ع  جود  الددةة يت ة بب الت ليا جود  الددةة الت ليمية ، حي

ال بلت يمبليتةب ، واكتمل  ال ينة عل  جبة بل حلوةية وخبصة وة بيد عليب ، واعتمد ي ل  نسبست عل  

( لييل  لتطبي  لقيب  جود  الددةة يت ةسسسبل الت ليا SERVPERFتطوةذ وموك  األدات الف لت )

( ، ويو ة يذ ال  األحذف األول  للمقيب  المبن  عل  األدات يقل يت HEdPERF، وود تا تسميتن ) ال بلت

( وال   Higher Education Performance-onlyة بب الددةبل التت تقدةهب المسسسبل الت ليمية )

 ةحدد األي بد الحقيقية ل ود  الددةة الت ليمة داخ  ي ا القطبل .

يت  HEdPERF ،SERVPERFدراسة التبلية إل  اختببر اللفبت  النسبية لمقيب  ووبة  الببح ة يت ال

عل  ةقيب   HEdPERFويب  جود  الددةة يت ة بب الت ليا ال بلت، توصل  النتبة  إل  تفول ةقيب  

SERVPERF   يت ويب  جود  الددةة يت وطبل الت ليا ال بلت يت ةبليتةب، وكل  ة  خ ب ودر  المقيب

النتبة  المتذتبة عل  جود  الددةة يت ةسسسبل الت ليا ال بلت، ونة ب حق  درجة عبلية يت  عل  تفسيذ

 اليدل وال ببل.

، HEdPERFإل    اختببر اللفبت  النسبية لمقيب   (Abdullah, 2006)يينمب يدي  دراسة 

SERVPERF مقبةي  ةلو  يت ويب  جود  الددةة يت وطبل الت ليا ال بلت ، والهدف يو تحدةد إق ة  ال

اس ذ سفبت  ة  األخذ عل  ويب  جود  الددةة يت ةسسسبل الت ليا ال بلت ، وتا تطبي  البحث عل  ةسسسبل 

خبصة ة بيد( ، وتا اقعتمبد عل  اقستبيب  ل م  البيبوبل  –الت ليا ال بلت يمبليتةب )جبة بل حلوةية 

، تا اقختببر لللفبت  نيمهبي م النتبة  وة    وتوصل  الببح ة ة  خ ب الدراسة إل   الدبصة يبلدراسة .

يت ويب  جود   SERVPERFعل  ةقيب   HEdPERFالنسبية للمقبةي  وتا التوص  إل    تفذل ةقيب  

الددةة يت وطبل الت ليا ال بلت يت ةبليتةب، وكل  لمب لن ة  ودر  تفسيذةة عبلية ل ود  الددةة يت ةسسسبل 

 يدرجة عبلية ة  اليدل وال ببل HEdPERFةقيب الت ليا ال بلت، ونة ب تمت  

إل    ةقيب  وموكجت   HEdPERF تحوة  ةقيب  للت ذف عل  سيفية  (2117) نيو ورد ، وجبتل دراسة 

ةيل  لقيب  جود  الددةة يقطبل الت ليا ال بلت، حيث وبة  الببح ة يإجذات ي م الت دة ل عل  المقيب  

ةسسسبل الت ليا ال بلت ، ونكبرل الببح ة خ ب البحث ن  ة تم  البحث وكل  ة  ةذاعب   قبية الط أ يت 

وتوصل   ةتم   يت ةسسسبل وطبل الت ليا يت ةيذ ، وتا اقعتمبد عل  اقستبيب  سةدا  ل م  البيبوبل .

التوص  إل    ةقيب  ةيل  إل    لقيب  جود   نيمهبالببح ة ة  خ ب ي ا البحث إل  ي م النتبة  ة  

ة الت ليمية يقطبل الت ليا ال بلت وتتم   المسبيمة الذةيسية ة  ي ا البحث يت تحوةلة إل    ةقيب  الددة

 وموكجت ةيل  لقيب  جود  الددةة يت ةسسسبل الت ليا ال بلت.

ودر  األدات المسسست عل  تحسي  ال  وة يي  نومبط ال قبية التنظيمية  ةد  (2102)عيد ،  ونستهدي  دراسة 

  الددةة الت ليمية ة  خ ب تحدةد نومبط ال قبية التنظيمية األس ذ اوت برا ي ل  عبو وي  س  جبة ة ويي  جود

عل  حد  وةستو  األدات المسسست وةد  اقيتمبو يل  ي د يت س  جبة ة ، والتوص  إل  ةستو  جود  

كال األدات المسسست األعل  الددةة الت ليمية ييور  إجمبلية ويل  ي د يت س  جبة ة ، والتةسد ة  ال بة ة 

ةد  نيمية األدات المسسست يت  نيمهبكال جود  ت ليمية ، وتوصل  الدراسة إل  ة مول ة  النتبة  وة  

تف ي  ال  وة يي  نومبط ال قبية التنظيمية وةستو  جود  الددةة الت ليمية ، ونة ب ةد  دعا األدات المسسست 

الم برسة ( يدرجة اسبذ ة  ومط  )التلي  واقتسبل (، وتوصل   –الذسبلة  –ألومبط  قبية )اقيتلبر 

الدراسة نة ب إل    ن  ال بة بل التت تتب  ومل  قبية الذسبلة وومل  قبية اقيتلبر كال ندات ةسسست ني   

 وتتسا ي ود  خدةة ت ليمية ني   .

يت تحسي  جود  الددةة يت دراسة ع  دور المي بل األخ وت  (2107)عمذا  و عمذ، ونكبر الببح ب  

حيث يدي  الدراسة إل  ة ذية دور المي بل األخ وت يت تحسي  جود   ،الت ليمية يمسسسبل الت ليا ال بلت

الببح ب  ة  خ ب الدراسة إل  ن  ينبك ع وة إة بيية يي  وتوص   .الددةة الت ليمية يمسسسبل الت ليا ال بلت

 .الت ليميةة المي بل األخ وت يت تحسي  جدود  الددة



 (ة تطبيقية على مؤسسات التعليم العاليدراس) دور تقنية الحوسبة السحابية في تحسين جودة الخدمة التعليمية

 2222ديسمبر      العدد الثانى          نامثالبحوث المالية واإلدارية    المجلد الالمجلة العلمية للدراسات و 16

 

عل  نيمية إة بد  ليبل ةقتذحة لتحقي  جود  الددةبل   (2108)ص ح الدة  و الذطمبو ، يت حي  ةسسد 

ال بة ية يمذست خدةة الم تم  والت ليا المستمذ ي بة ة السلطب  وبيو  يبستدداو ةقيب  الف و  يي  

لددةة ال بة ية الف لية المدرسة (، الت ذف عل  الفذل يي  جود  اSERVQUALا دراسبل والتوو بل )

والمتوو ة يمذست خدةة الم تم  والت ليا المستمذ ي بة ة السلطب  وبيو  ، وتوصل  الدراسة إل    وتبة  

و يبةة ةتم لة يت ةد  إة بيية ةستو  جود  الددةة الف لية والمتوو ة ة  ةذست خدةة الم تم  يبل بة ة ، 

ل بة ية يمذست خدةة الم تم  والت ليا المستمذ ي بة ة السلطب  وبيو  وتذاح  لية لتحقي  جود  الددةة اإ

 (.SERVQUALيبستدداو )

( ال  الت ذف عل  ةستو  جود  الددةة الت ليمية التت تقدةهب ال بة بل 2108ويدي  دراسة)ال واورت،

 . وتوصل  ا س ةية ة  وجهة وظذ الط أ، والت ذف عل  درجة اقخت ف طبقب  للبذوبة  األسبدةم

الدراسة ال  ال دةد ة  النتبة  ة  نيمهب: ارتفبل ةستو  جود  الددةة الت ليمة ي ل  عبو ال  ةستو  جيد، 

 المقدةة للط أ طبقب  وتوصل  الدراسة نة ب  ال  ن  ينبك يذول كال دقلة نحيبةية يت ةستو  الددةبل 

 .البذوبة  األسبدةم 

 المتحد ،( ينبت وموك  لقيب  جود  الددةة الت ليمية يت الممللة Latif et al., 2019واستهدي  دراسة )

وتوصل  الدراسة ال  وض  ةقيب  ل ود  الددةة الت ليمية ةتلو  ة  ة موعة ة  األي بد يت )جود  

 جود  القيبد (. المستمذ،التحسي   الن بط،جود   الم ذية،خدةبل  المقدةة،الددةبل ا دارةة  الم لا،

لقيب  جود  الددةة الت ليمية  Servqua( وموك  Gilavand & Maraghi, 2019راسة )سمب استددة  د

يت جود  وجود ي و   ال  ال دةد ة  النتبة  ة  نيمهب وتوصل  الدراسة .المقدةة ة  ال بة بل الطبية يإةذا 

 بية للمطبله، الددةة الت ليمة يةي بديب األري ة )ال واوه المبدةة الميبحبة للددةة، الميداوية، اقست

  والددةة المتوو ة والمستهدية.والددةة المقدةة يي  ةب  التواص  والذضب ع  الددةة(

( دراسة ال  وة يي  جود  الددةة الت ليمية ورضب الط أ ي بة ة عمذا  ة  خ ب 2102وتبن  )الم ذو ،

ورضب الط أ يت سلية  تحقي  يدف رةي  ويو الت ذف عل  طبي ة ال  وة يي  جود  الددةة الت ليمية

جبة ة عمذا . وتوصل  الدراسة ال  وجود ع وة ارتببط ووةة يي  جود  الددةة  –الت بر  واألوتيبد 

الت ليمية ورضب الط أ، ووجود يذول كال دقلة إحيبةية يت جود  الددةة الت ليمية ورضب الط أ ويقب  

 ال مذ(. –المستو  الت ليم   –للمتغيذال الدةموجذايية )ال ن  

( يت دراسة يدي  ال  الت ذف عل  واو  تطبي  ني بد جود  خدةة الت ليا ال بل  2102يينمب ةذ  )ختع ،

ويدي  الدراسة نة ب  ال  ويب  وتحلي  ع وبل اقرتببط واأل ذ يي   التنظيم ،ون ذيب يت تنمية اقلتتاو 

الب د  –ي د األةب   –ي د األست بية  –عتمبدةة ي د اق –يت )ي د الملموسية  والمتم لةني بد جود  الددةة 

ال بطفت( يوصفهب ةتنغيذال ةستقلة و)األلتتاو التظيم ( سمتغيذ تبي . وتوصل  الدراسة ال  ة موعة ة  

 النتل   ة  نيمهب: ةوجد تب يذا  ة نوةب  ألي بد جود  الددةة يبقلتتاو التظيم .

طبر ةقتذح قختببر ال  وة يي  إعبد  يندسة ال مليبل ( ال  وض  إ2121ويدي  دراسة )خطبأ وخيبب، 

يمسسسبل الت ليا ال بل  وجود  الددةة الت ليمية، ودراسة واو  جود  الددةة الت ليمية يي  الط أ ة  حيث 

وتوصل  الدراسة ال  ة موعو ة  النتبة  ة  نيمهب: وجود ع وة طذدةة ن ذ يي   المتغيذال الدةموجذايية،

يندسة ال مليبل )التغيذ األسبس  ، التغيذ ال  ر ، التغيذ يت ال مليبل، اقعتمبد عل  تلنولوجيب  جمي  ني بد

الم لوةبل( وني بد جود  الددةة الت ليمية )ي د ال واوه الملموسة للددةة، ي د ا عتمبدةة،ي د سذعة 

ب ويول المتوسل ألي بد يندسة ، ون بت  النتبة  ات بت ةقبواقست بية ، ي د ال قة واألةب  ، ي د األةب (

ال مليبل لد  ال بةلي )ةقدو الددةة( يبلم هد ةح  الدراسة، ونة ب  نت بيب  ةقبوق ويول المتوسل ل ود  

 الددةة الت ليمية لد  الط أ)ةتلق  الددةة(.

بل ( ال  الت ذف عل  ةستو  جود  الددةة الت ليمية التت تقدةهب ال بة 2121ويدي  دراسة)ال واورت،

ا س ةية ة  وجهة وظذ الط أ، والت ذف عل  درجة اقخت ف طبقب  للبذوبة  األسبدةم . وتوصل  

الدراسة ال  ال دةد ة  النتبة  ة  نيمهب: ارتفبل ةستو  جود  الددةة الت ليمة ي ل  عبو ال  ةستو  جيد، 
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لددةبل المقدةة للط أ طبقب  وتوصل  الدراسة نة ب  ال  ن  ينبك يذول كال دقلة نحيبةية يت ةستو  ا

 البذوبة  األسبدةم .

( يتحسي  جود  الددةة الت ليمية يبستدداو نسلوأ و ذ وعيفة ال ود  يت 2121ونرتبط  دراسة )عايذ،

ال بة بل السورةة ة  خ ب الت ذف عل  واو  ة برسة الط أ والمنظمبل اقوتبجية يت تيميا الددةبل 

  ةد  ة ةمة ةدذجبل المسسسبل الت ليمية لمتطلببل سول ال م . وتوصل  الط يية، والت ذف نة ب  عل

ةستو  نيتمبو اللليبل ةح  الدرسة يت ذة  الط أ  نيمهب: اودفبضالدراسة ال  ال دةد ة  النتبة  وة  

واودفبض ي بلية اللليبل ةح  الدراسة يت ريل ةدذجبتهب  للمحتو  ال لم  للمقذرال ونسبليه الت لا،

، ونخيذا  عدو توايذ وظبو ي بب لذيل اللليبل ةح  الدراسة جتمبعيةببل التنمية اقوتيبدةة وا يمتطل

 وإودفبض ةستو  الت بو  ة  تل  المنظمبل. يبلمنظمبل ا وتبجية والددةية

وويبو  الت ليمية،وي  ضوت الدراسبل السبيقة، وس ا ةذاج ة ال دةد ة  المقبةي  اقصلية ل ود  الددةة 

 ح ب  يبجذات ي م الت دة ل يت ي ت المقبةي  تب ب  لطبي ة البحث، واعتمبدا  ي ل  نسبس  عل  ةقيب البب

ةمل  تحدةد اقي بد األسبسية ل ود  الددةة  (،Firdaus , 2005, 2006 ؛2117نيو ورد  ،) س   ة 

 :ةلتالت ليمية سمب 

    aspects   Non-academicال واوه غيذ اقسبدةمية.   .0

تت ل  الطذل )  يت ال نبصذ ال ذورةة التت تسبعد الط أ للحيوب عل  الددةة يةةسذ تتم 

يدرجة سفبت  ال بةلي  ة  نع بت يي ة التدرة  والهي ة الم بووة وال بةلي  ي مي  المستوةبل 

 .ودرجة اقست بية لل لبو ، وسذعة تقدةا الددةة( لها،ا دارةة يت ندات اقعمبب المنوطة 

 قسبدةمية.ال واوه ا .2

تتم   يت المس وليبل اقسبدةمية ت بت الط أ )ة  حيث تقدةا اقست بر  يت الوو  المنبسه، 

والقدر  عل  توصي  الم لوةة، والقدر  عل  تحقي  التوص  المستمذ ة  الط أ، واةداديا 

 يبلتغ ةة المذتد  المنتظمة(.

 السم ة واليور  ال ينية. .4

الم تم  الداخل  والدبرج  للمسسسة ع  المسسسة وةد  اودةبجهب  تتم   يت اليور  ال ينية لد 

 يت الم تم ، والقدر  عل  تحيقي  رسبلتهب ت بت الط أ والم تم .

 تسهي ل الوصوب. .3

تتم   يت ةد  وذأ المسسسة ة  وسبة  الموص ل ي ل  ةيسذ الوصوب ال  المسسسة، ي    

 عبل المحبضذال داخ  المسسسة.ع  اللوحبل اقركبدةة وسهولة الوصوب ال  وب

 :وتساؤالت البحث مشكلة .5

ندل التطورال الحدة ة يت تلنولوجيب الم لوةبل ال  األعتذاف يةيمية وسفبت  توعي  الحوسبة السحبيية يت 

األو طة الت ليمية والبح ية وا دارةة للمسسسبل الت ليمية ي ل  عبو ويبلت ليا ال بل  ي ل  خب ، وتقدو 

حبيية للمسسسبل الت ليمية إةلبوية التذسيت نس ذ عل  نو طة التدرة  والبحث ال لم  يدق  ة  الحوسبة الس

ة  إةلبوية تقي  الت قيد المذتبطة  (McCrea,2009ةلووبل تلنولوجيب الم لوةبل ووظا البذة يبل الم قد  )

 (Tout, et. al., 2009يتلنولوجيب الم لوةبل يبستدداو الحوسبة السحبيية )

يت تلنولوجيب  الهبة التطور ضوت الدراسة اقستط عية والدراسبل السبيقة ةذ  الببح ب  ا   وي 

وعل  الذغا ة  التطورال السذة ة ، ل بة ةاالم لوةبل ونوظمة البذة يبل ن ذل عل  جمي  جواوه 

وجت نصب  ق ةذتق    اقستفبد  ة  ي ا التطور التلنولتيبقل ، إق نجيب الم لوةبل وا والهبةلة يت تلنولو

المستو  المن ود ، وي  الوو  وفسن نصبح  يي ة األعمبب نس ذ ت قيدا ةمب تتطله المتةد ة  التدوي  يت  إل 

 ال بة ةس  نجتات  ال بة ةالبيبوبل قتدبك القذارال يت الوو  المنبسه، وت م  عملية صن  القذار يت 

إدار  -وإدار  تلنولوجيب الم لوةبل-إدار  ع وبل ال م ت-بع إدار  الم تذةبل إدار  المد-ة )ا دار  المبلية

دعا سفبت  وظا الم لوةبل لتحسي  إل   تحتب  نوظمة الحوسبة السحبييةالموارد الب ذةة.....الخ( ويبلتبلت يإ  
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عل  دراسة ةد   الببح ب ويبلتبلت ةحذ  ، القدر  التنبيسية ة  خ ب خفم التلبلي  وتقدةا خدةة ني  

 Cloudالحوسبة السحبيية ) األعتمبد عل  تقنية خ ب بوية تحسي  جود  الددةة الت ليمية ة إةل

Computing بنية التحتية الببيظة ال م  وتبسيل وتقلي  تلبلي  ال ال بة ة( ة  خ ب التلبة  يي  إدارال

البيبوبل وا جذاتال  يت تلبلي  ة بل ة جذاتال األعمبب ودعا اتدبك القذارال ويبلتبلت سيحق  تقلييب   

 اليدوةة وسيتذته علين تحسي  جود  الددةة الت ليمية .

واستنبدا  لنتبة  الدراسة اقستط عية يإ  الم للة البح ية تتم   يت دراسة ةد  إةلبوية تحسي  جود  الددةة 

لبحث يت كل  تقنية الحوسبة السحبيية، ويبلتبلت ةمل  صيبغة ة للة ااقعتمبد عل  الت ليمية ة  خ ب 

 Cloudتقنية الحوسبة السحابية )االعتماد على " هل يمكن أن يؤدى تسبؤب عبو عل  النحو التبلت:

computing ) وةت م  ي  التسبؤب  تحسين جودة الخدمات التعليمية بمؤسسات التعليم العالي؟  "...إلى

 عل  عدد ة  التسبؤقل الفذعية والتت تتم   يت:

( يت ال بة بل الدبصة Cloud Computingل  تقنية الحوسبة السحبيية )ةب ةستو  ا عتمبد ع .0

 الميذةة؟

 ةب ةستو  جود  الددةة الت ليمية المقدةة ة  ال بة بل الدبصة الميذةة؟ .2

( ويي  Cloud Computingةب طبي ة ال  وة يي  ةتطلببل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية ) .4

 بل الدبصة الميذةة؟جود  الددةة الت ليمية يبل بة 

( ويي  Cloud Computingةب طبي ة ال  وة يي  ة ووبل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية ) .3

 جود  الددةة الت ليمية يبل بة بل الدبصة الميذةة؟

 أهداف البحث .6

وية ة  خ ب ي ت الدراسة إل    تحقي  يدف رةي  ال ق ةتم   يت " الت ذف عل  ةد  إةلب ب ةس   الببح 

 الميذةة تقنية الحوسبة السحبيية يبل بة بل الدبصةخ ب األعتمبد عل  تحسي  جود  الددةة الت ليمية ة  

 "، وة  نج  تحقي  ي ا الهدف سوف وس   لتحقي  ي م األيداف الفذعية والتت تتم   يت:

 بة بل ( يت الCloud Computingالت ذف عل  ةستو  ا عتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية ) .0

 الدبصة الميذةة.

 ال بة بل الدبصة الميذةة. ة  جود  الددةة الت ليمية المقدةةالت ذف عل  ةستو   .2

 Cloudالت ذف عل  طبي ة ال  وة يي  ةتطلببل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية ) .4

Computing.ويي  جود  الددةة الت ليمية يبل بة بل الميذةة ) 

 Cloudوة يي  ة ووبل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية )الت ذف عل  طبي ة ال   .3

Computing.ويي  جود  الددةة الت ليمية يبل بة بل الميذةة ) 

 أهمية البحث: .7

 "تنب  نيمية الدراسة ييفة ةبدةية ة  خ ب الهدف ال بو ال ق تس   الدراسة إل  تحقيقن والمتم   يت: 

اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية الددةة الت ليمية ة  خ ب  الت ذف عل  ةد  إةلبوية تحسي  جود 

 ، وييور  تفييلية تتم   نيمية الدراسة ييمب ةلت:"

  سبيم  تداعيبل جبةحة سورووب يت اعتمبد وطبل الت ليا عل  التقنيبل الحدة ة وايمهب تقنية الحوسبة

ي  القطبعبل ي ل  عبو والقطبل السحبيية خبصة ي د ا جذاتال اقحتذاعةة التت اتب تهب جم

 الت ليم  ي ل  خب .

  دراسة ت م  يي  علا ا دار  والتلنولوجيب الحدة ة، وتسبعد يت تتوةد المسسسبل الت ليمية ييفة

عبةة وةسسسبل الت ليا ال بلت )ال بة بل الدبصة( ييفة خبصة يةسب  لم ذية سيفية تحسي  

دة  يبلم ذية قتدبك القذارال المدتلفة، واألخ  يت جود  الددةبل الت ليمية، وتتوةد المستفي

اقعتببر سهولة اقستدداو والسلوك المتوو  لمتد  القذار وةستددةت التقنية الحدة ة ة  خ ب 

 ا وتذو .
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   سمب نوهب ت ل  طموحب للببحث للوصوب إل  وتبة  وتوصيبل ت ل  ةقتذح ووموك  لتحسي  جود

( ود Cloud Computingالتقنيبل الحدة ة ) إحد عتمبد عل  الددةة الت ليمية ة  خ ب األ

يت ع  جبةحة  وال ق ةمل  تطبيقن يت ال بة بل الدبصة الببح ب ةلو  األوب عل  حد علا 

 .سورووب

  تسبعد يت الوصوب إل  ةقتذح لتف ي  دور ا دار  ال ليب ة  خ ب تبن  األعتمبد عل  تقنية

 ور ة  نداةها يمب ةن ل  عل  تحسي  جود  الددةة الت ليمية.الحوسبة السحبيية، األةذ ال ق ةط

   يي ة األعمبب الحبجة إل  تحسي  جود  الددةة يقطبل الت ليا ال بة ت الميذق، خبصة يت ع

الم بصذ  التت كهدل ال دةد ة  التطورال السذة ة يت ة بب تلنولوجيب الم لوةبل، وت  عنهب 

ت نصب  استدداةهب ةطلبب جويذةب وعنيذا ي بق يت و بح ال دةد ة  األوظمة ا للتذووية الت

 .ةن ةل األعمبب

  تقنية الحوسبة السحبيية )دورع   يبحثتم   الدراسة ةحبولة لتتوةد الملتبة ال ذيية(Cloud 

Computing  تحسي  جود  الددةة الت ليمية، حيث ة حظ ة  خ ب دراسة وتبة  الدراسة يت

 دراسبل ال ذيية يت ي ا اليدد.اقستط عية للبحث ودرت ال

 

 

 فروض البحث: .8

التةسد ة  ةد  إةلبوية  يت ضوت ة للة الدراسة وس يب لتحقي  الهدف الذةي  للدراسة ة  خ ب

تقنية الحوسبة السحبيية يبل بة بل الدبصة اقعتمبد عل  تحسي  جود  الددةة الت ليمية ة  خ ب 

وتي ة ة  الدراسبل السبيقة عل  ال  وة ا ة بيية  وةسسسبل الت ليا ال بلت، حيث نسدل ال دةد

(إل  وتبة  إة بيية 2102دراسة )ويذ الدرة ، عتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية حيث توصل اق

( ةنهب ERP as Serviceوتي ة تطبي  وظبو تدطيل ةوارد المن ب  يبستدداو تقنية الحوسبة السحبيية )

وة والسذعة يت إجذاتال النظبو وسهولة استدذا  التقبرةذ، ونسدل توايذ البيبوبل يت نق وو  والد

( عل  ودر  الحوسبة السحبيية عل  خفم Oliveira, Thomas, & Espadana, 2014دراسة )

( إل  النتبة  ا ة بيية ة  استدداو الحوسبة السحبيية ة  2103نكبرل دراسة )ال ليمت، ،والتلبلي 

لبية نوواعهب وةد  ودرتهب عل  خفم تلبلي  تلنولوجيب الم لوةبل خ ب تقدةا خدةبل الم لوةبل ي

، وي  ضوت كل  وتمبكيب  ة  الدراسبل السبيقة التت تنبول  ال  وة %21إل   %41إل  ةب ةقذأ ة  

، وتةسيسب  عل  ةب سب  ةمل   اسة وع وتن ا ة بيية يبلمتغيذ األخذيي  س  ةتغيذ ة  ةتغيذال الدر

 اسة يت صيغة يذض ال دو عل  النحو التبلت: صيبغة يذوض الدر

ةوجد اخت ف ة نو  يي  ال بة بل الدبصة الميذةة ة  حيث ةستو  : ق األوبالفذض 

 .(Cloud Computingاقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية )

الفذض ال بو : ق ةوجد اخت ف ة نو  يي  ال بة بل الدبصة الميذةة ة  حيث ةستو  جود  

 .ةة الت ليمية المقدةةالدد

تقنية الحوسبة الفذض ال بلث: ق توجد ع وة كال دقلة إحيبةية يي  ةتطلببل اقعتمبد عل  

 ( ويي  جود  الددةة الت ليمية.Cloud Computingالسحبيية )

تقنية الحوسبة : توجد ع وة كال دقلة إحيبةية يي  ة ووبل اقعتمبد عل  الذاي الفذض 

 ( ويي  جود  الددةة الت ليمية.Cloud Computingالسحبيية )

 منهجية البحث: .9

 وتت م  ةنه ية البحث ةب ةلت: 

 البيانات الثانوية:-9/1

ة موعة ة  البيبوبل ال بووةة ال عةة لتحقي  نيداف الدراسة، عل  يت ي ت الدراسة  ب اعتمد الببح 

دراسة، ويبلتبلت تا اقعتمبد عل  ولت مي  يلذ  الدراسة ويلور  الم للة وينبت نيداف ويذوض ال
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تنبول  تقنية الحوسبة ة موعة ة  الدراسبل السبيقة التت ة موعة ة  البيبوبل  ةتم لة يت 

، وييبوبل ع  ة تم  (، ودراسبل سبيقة ع  جود  الددةةCloud Computingالسحبيية )

توييذ ي ت البيبوبل ة   عل  الببح ب ةسسسبل الت ليا الدب  )الت ليا ال بة ت( يت ةيذ، واعتمد 

خ ب الدورةبل والم  ل ال لمية واللته ال ذيية و األجنبية والذسبة  ال بة ية ونورال 

المستمذال التت تنبول  ةوضول الدراسة نو نحد جواوبن ، سمب تا اقست بوة ي بلة الم لوةبل 

 ال بلمية )ا وتذو ( .

 

 البيانات األولية:-9/2

( وجود  الددةة سمتغيذ ةستق الحوسبة السحبيية )تقنية طبي ة ال  وة يي  تت ل  تل  البيبوبل ي 

الت ليمية )سمتغيذ تبي (، وة  خ ب البيبوبل التت تا الحيوب عليهب ة  ة تم  الدراسة ة  خ ب 

، وبةمة اقستقيبت األول  تا  توجيههب إل  عينة  ب تيميا وبةمتي  استقيبت ة  إعداد الببح 

ال بةلي ( ، وبةمة  -نع بت الهي ة الم بووة  –قدةت الددةة )نع بت يي ة التدرة  الدراسة ة  ة

اقستقيبت ال بوية تا توجيههب إل  ةتلق  الددةة )الط أ(، تتم   البيبوبل األولية نة ب  يت عواة  

ل ي ل  وةتغيذال س  ة  تقنية الحوسبة السحبيية وجود  الددةة الت ليمية، وكل  لتوييذ ي ت البيبوب

تفييلت ليتا اقستفبد  ةنهب يت تحلي  ال  وبل وتحدةد النتبة ، لإلجبية عل  تسبؤقل البحث 

 وتحقي  نيداين ووض  التوصيبل الم ةمة.

 

 مجتمع البحث:-9/3

الت ذف عل  ةد  " ةس   الببح ب  ة  خ ب ي ت الدراسة إل   تحقي  يدف رةي  ال ق ةتم   يت 

اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية يبل بة بل ددةة الت ليمية ة  خ ب إةلبوية تحسي  جود  ال

ل ل  يإ  ي ت الدراسة سوف تنيه يت ووعي  ة  ة تم  البحث ةتم   األوب يت جمي   ،الدبصة 

ال بةلي  يت جمي  ا دارال و نع بت يي ة التدرة  وة بوويها ، وال بوت ة تم  عل  جمي  

جبة ة خبصة ، سمب ةوض  ( 23بصة الميذةة والتت ةبلغ عدديب )الط أ يت ال بة بل الد

، حيث نع بت يي ة التدرة  و ة بوويهاونعداد ال بةلي  ونعداد نسمبت ال بة بل  (4روا ) يبلملح 

( 04301)ود يلغ عدد ال بةلي  ونع بت يي ة التدرة  وة بوويها يت ال بة بل الدبصة الميذةة

ار  الت ليا ال بلت والبحث ال لمت ، وإحيبةيبل تا الحيوب عليهب وي  التقبرةذ ا حيبةية  لوع

ة  الم ل  األعل  لل بة بل الدبصة ، وييبوبل تا الحيوب عليهب ة  الهي ة القوةية للتةةي  

( ا دار  ال بةة 2102/2107اقجتمبعت لأليذاد المسة  عليها، الن ذ  الدورةة ال دد ال بلث )

  ، ونة ب وي  للبيبوبل التت تا الحيوب عليهب حسه ةب صذح  ين لمذست الم لوةبل والتو ي

 ي م ال بة بل الدبصة الميذةة  .

 

  عينة البحث:-9/4

عل  ي م ال بة بل  الببح ب وظذا  للبذ ح ا الم تم  وعبة  الوو  والتللفة سوف ةقتيذ 

القبيذ  اللبذ  واألوبليا الدبصة التت سيتا جم  البيبوبل األولية ةنهب لت م  ال بة بل الدبصة يت 

جبة ة ةيذ الدولية( لتم   القبيذ  اللبذ  وجبة ة  -ويت )جبة ة ةيذ لل لوو والتلنولوجيب

جبة ة يبرو ( لتم   األوبليا سمب سيتا اختيبر سليبل لتم ي  اللليبل النظذةة  -)جبة ة النه ة 

تم  الدراسة وكل  ة  خ ب والب م اآلخذ ةم   لللليبل ال ملية، وييمب ةلت توصي  رومت لم 

 (:2ال دوب التبلت روا )
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 (2جدول رقم )

 بيان أسماء الجامعات وأعداد العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات الخاصة محل الدراسة

 المصدر: من إعداد الباحثان في ضوء البيانات التي تم الحصول

ت تا اختيبريب سمب توصي  اللليبل النظذةة واللليبل ال ملية لل بة بل الدبصة الت ب وةمل  للببح 

 (:4ةوض  يبل دوب التبلت روا )

 (3جدول رقم )

 بيان توصيف ألسماء الجامعات والكليات النظرية والعملية محل الدراسة 

بكل جامعة الموقع الخاص  في ضوء البيانات التي تم الحصول عليها الباحثانالمصدر: من إعداد                     

 (22/8/2222بتاريخ )

 حجم العينة:  9/5

ةمل  اقعتمبد عل  الم بدلة التبلية يت تحدةد ح ا ال ينة، حيث وظذا ل دبةة ح ا س  ة  ة تم  

ال بةلي  ونع بت يي ة التدرة  وة بوويها ووظذا نة ب لي وية الحيذ ال بة  لدراسة جمي  

لفة يةون تقذر اقعتمبد عل  نسلوأ ال ينبل وي  ةفذدال ة تم  الدراسة، ولقيود الوو  والتل

الم بدلة التبلية يت حبلة ة لوةية ة تم  البحث ويم لوةية وسبة توايذ الدبصية ةح  الدراسة سمب 

 ةلت:

عل  الم بدلة اآلتية يت تحدةد ح ا عينة ال بةلي  ونع بت يي ة التدرة   الببح ب سوف ة تمد 

( )يتحت ةحمد ونخذو ، 3سمب ةوض  يبل دوب التبلت روا ) وة بوويها يم لوةية ة تم  البحث

 (. Aaker, et al,2016؛0282

 أسم الجامعة م
أعداد أعضاء هيئة التدريس 

 ومعاونيهم

إجمالي أعداد العاملين 

 واإلداريين

2 
علوم جامعة مصر لل

 والتكنولوجيا
972 1625 

 615 361 جامعة مصر الدولية 4

 989 415 جامعة فاروس 11

 583 358 جامعة النهضة 14

 3812 2124 اإلجمالي

 الكليات العملية الكليات النظرية أسم الجامعة م

1 
جامعة مصر للعلوم 

 والتكنولوجيا

كلية اإلدارة واالقتصاد ونظم  -

 المعلومات

كلية الهندسة  -

 والتكنولوجيا

 كلية تكنولوجيا المعلومات - كلية األعالم وتكنولوجيا االتصال -

 جامعة مصر الدولية 2

كلية إدارة األعمال والتجارة  -

 الدولية

كلية العلوم الفنية  -

 والهندسية

 كلية األلسن واإلعالم -
كلية الحاسبات  -

 والمعلومات

 جامعة فاروس 3
 ة الفنون والتصميمكلي - كلية العلوم المالية واإلدارية -

 كلية الهندسة - كلية اإلعالم وفنون االتصال -

 جامعة النهضة 4
 كلية إدارة األعمال والتسويق -

كلية الحاسبات  -

 والمعلومات

 كلية الهندسة - كلية األعالم -
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 (4جدول رقم )

 حجم العينة

 
 .الباحثانالمصدر: من إعداد   

( الدرجححة الم يبرةححة المقبيلححة لمسححتو  Z( ح ححا ال ينححة =؟؟؟، و)(nو ح ححا الم تمحح ، (N) حيححث

( ، ةح  خح ب اقعتمححبد 100( اقوحححذاف الم يحبرق )𝜎(،و )1010( عنحد ةسحتو  )0922الم نوةحة ويح  )

 (.1010( ةستو  الم نوةة ) e(، و)2103عل  دراسة )جبذة  ،  

 ةح  الدراسة سمب  الميذةة الدبصة  ح ا ال ينة ويقبألعداد نع بت يي ة التدرة  وال بةلي  يبل بة بل

 ةل : 

 (5جدول رقم )

عاونيهم والعاملين بالمستويات اإلدارية( بالجامعات عدد مفردات العينة من )أعضاء هيئة التدريس وم

 الخاصة محل الدراسة

 أسم الجامعة

عدد مفردات 

مجتمع الدراسة 

من أعضاء هيئة 

التدريس 

 ومعاونيهم

النسبة 

 المئوية

عدد 

مفردات 

 العينة

عدد 

مفردات 

مجتمع 

الدراسة من 

 العاملين

النسبة 

 المئوية

عدد 

مفردات 

 العينة

م جامعة مصر للعلو

 والتكنولوجيا
972 4661 % 62 1625 

4266 

% 
98 

 615 22 % 1762 361 جامعة مصر الدولية
1661 

% 
37 

 62 % 26 989 26 % 1967 415 جامعة فاروس

 583 22 % 17 358 جامعة النهضة
1563 

% 
36 

 231 % 122 3812 132 % 122 2124 اإلجمالي

 .الباحثانالمصدر : من إعداد      

 

 راءات العينة: وإج نوع 9/6

يبلنسبة لنول ال ينة سوف ةتا تقسيا ي ا ال ينة إل  طبقبل لتحقي  الت بو  يينهب ة  حيث ي م 

الهي ة  –خيبةص ةفذداتن، ويبلتبلت ةمل  تقسا ة تم  البحث إل  طبقبل )نع بت يي ة التدرة  
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(، وينبت عل  كل  2117ا دارةي ( يمب ةحق  الت بو  يي  ةفذدال س  طبقة )ادرة ، –الم بووة 

 سوف ةتا اقعتمبد عل  ال ينة ال  واةية الطبقية ةم لة لم تم  البحث ةح  الدراسة.

 معدل االستجابة على قوائم االستقصاء:9/7

 .ة د اقست بية عل  وواةا اقستقيبت الدبصة يبل بةلي 

بية لل ينة الدبصة ي د جم  وةذاج ة البيبوبل ال عةة للدراسة، ةمل  للببحث توضي  وسه اقست 

 ة للدراسة سمب ةوض  يبل دوب روا يبل بةلي  ونع بت يي ة التدرة  يبل بة بل الدبصة الدبض

(2:) 

 (6جدول رقم )

معدل االستجابة من )أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين( بالجامعات الخاصة محل الدراسة على 

 االستقصاء

 الفئة

 

 أسم الجامعة

 وحدة المعاينة

دد ع

مفردات 

 العينة

عدد القوائم 

 المستلمة

عدد القوائم 

 المستبعدة

عدد القوائم 

 الصحيحة

معدل 

 االستجابة

جامعة مصر 

للعلوم 

 والتكنولوجيا

أعضاء هيئة 

 %97 56 2 58 972 التدريس

 الهيئة المعاونة

العاملين بجميع 

 المستويات اإلدارية
1625 87 2 85 89% 

جامعة مصر 

 الدولية

أعضاء هيئة 

 %122 22 2 22 361 التدريس

 الهيئة المعاونة

العاملين بجميع 

 المستويات اإلدارية
615 35 1 34 95% 

 جامعة فاروس

أعضاء هيئة 

 %96 23 2 25 415 التدريس

 الهيئة المعاونة

العاملين بجميع 

 المستويات اإلدارية
989 62 2 58 122% 

 جامعة النهضة

يئة أعضاء ه

 %122 22 -- 22 358 التدريس

 الهيئة المعاونة

العاملين بجميع 

 المستويات اإلدارية
583 34 2 35 94% 

 %96 333 12 345 5916 اإلجمالي

 .انالمصدر : من إعداد الباحث      

 430ة  ت مي هب يلغ   الببح ب ن  عدد القواةا المستلمة التت تمل   (2)وةت   ة  ال دوب روا 

ويت وسبة ةذتف ة جدا  ت ل  تم ي  البيبوبل واختببرال التحلي   %22استمبر  استقيبت ينسبة 

وبةمة استمبر  استقيبت إةب ل دو ال قة يت إجبيبل الب م نو عدو  02ا حيبةت، وتا استب بد عدد 

وبةمة  444ت استمبب البيبوبل للب م اآلخذ، وة   ا يلغ  القواةا اليحيحة واليبلحة للتحلي  ا حيبة

ة  عينة ال بةلي  ة  نع بت يي ة التدرة  وة بوويها وال بةلي  ي مي  المستوةبل ا دارةة يبل بة بل 

 الدبصة ةح  الدراسة.
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 :البحث والمقاييس المستخدمةمتغيرات  .12

 ةتنبوب الببح ب  سمب ةلت المتغيذال والمقبةي  المستددةة يت الدراسة وكل  عل  النحو التبلت:

 .متغيرات المستقلةال 12/1

 .واو  األعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية .ن

 .ةتطلببل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية .أ

 .ة ووبل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية . 

الحوسبة ةتطلببل تقنية لقيب   –عل  حد علا الببح ب  –ي د إجذات ةس  ةيداوت للمقبةي  التت تا استدداةهب 

الحوسبة السحبيية نعتمد  ةتطلببل اقعتمبديت دراسبل سبيقة، ولتيميا المقيب  الدب  يةي بد  السحبيية

 & Alshamaila ؛Low & Chen, 2011الببح ب  ييفة نسبسية عل  المقيب  ال   نستددةن س  ة  )

Papagiannidis, 2013 ؛ Oliveira, Thomas & Espadanal , 2014 ة  نجذات ي م الت دة ل ،)

 وات يبلح ف نو يب ضبية  يمب ةتنبسه ة  طبي ة المستقيت ةنها يت ي ا الدراسة.س

نع حبت الهي حة  –)نع حبت يي حة التحدرة  الحوسحبة السححبيية لحد   ةتطلببل اقعتمحبد علح  تقنيحةولقيب  ني بد 

 Likertيحت ال بة حبل الدبصحة ةحح  الدراسحة، سحوف ةحتا اسحتدداو ةقيحب  "ليلحذل")ال حبةلي (  -الم بووحة 

Scale إلح   0إل  عدو الموايقة وروا  0( الملو  ة  خم  درجبل للموايقة وعدو الموايقة )حيث نكبر الذوا

عبحبرال( 8): ةحنها عبحبر ( 31الموايقة التبةة ة  وجود درجة ةحبةد  يت المنتي (.  وود ت حم  المقيحب  )

 8و)ال( لقيححب  ةححد  الححدعا التنظيمححت، عبححبر 2لقيححب  ةححد  دعححا ا دار  ال ليححب لتقنيححة الحوسححبة السحححبيية، و)

 عبححبرال( 2و) التحتيححة،لقيححب  سفححبت  البنيححة  عبححبرال( 2و)عبححبرال( لقيححب  سيبسححبل واسححتذاتي يبل التغيححذ، 

 واألةب :لقيب  السذةة 

 -نع حبت الهي حة الم بووحة  –)نع حبت يي حة التحدرة  ولقيب  واو  اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية لحد  

عبحبر ( لقيحب  ةحد  2) ةلحو  ةح  مقيحب ل تيميا الببح حب تا يت ال بة بل الدبصة ةح  الدراسة، ( ال بةلي 

 .(Yadav,2014اعتمبدا  عل  دراسة ) عمبلهبنعل  تقنية الحوسبة السحبيية يت  اللليةنعتمبد 

ي حة الم بووحة نع حبت اله –)نع بت يي ة التدرة  ولقيب  ة ووبل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية لد  

 Al-Rousan& A Alنعنمحد الببح ححب  علح  دراسححة ) الدراسححةيححت ال بة حبل الدبصححة ةحح  ال حبةلي (  -

Ese,2015) ،عببر ( لقيب  إكا سبوح  اللليحة ق ت تمحد علح  تقنيحة الحوسحبة السححبيية 04ت م  المقيب  ) وود

 وتحدةد ة ووبل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية يت اعمبلهب.

 المتغير التابع. 12/2

 جود  الددةة الت ليمية .ن

لقيب  جود  الددةة الت ليمية  –عل  حد علا الببح ب  –ي د إجذات ةس  ةيداوت للمقبةي  التت تا استدداةهب 

يت ةسسسبل الت ليا ال بلت يت دراسبل سبيقة، ولتيميا المقيب  الدب  يةي بد جود  الددةة الت ليمية يت 

بلت، سوف ة تمد الببح ب  عل  ةقيب  ةحتوق عل  ة موعة ة  األي بد الدبصة ي ود  ةسسسبل الت ليا ال 

الددةة الت ليمية يت ةسسسبل الت ليا ال بلت، وسوف ة تمد الببح ب  ييفة نسبسية عل  ةقيب   

(HEdPERF)  Higher Education Performance(  ال   ودةن س  ةFirdaus, 2005,2006 )

(، ة  نجذات 2103؛سي  ونخذو ،2117ال دةد ة  الدراسبل ال ذيية ةنهب )نيو ورد ،وي د كل  استددةتن 

 ي م الت دة ل سوات يبلح ف نو يب ضبية يمب ةتنبسه ة  طبي ة المستقيت ةنها.

 –ونع بت الهي ة الم بووة  –ولقيب  ني بد جود  الددةة الت ليمية لد  ةقدو الددةة )نع بت يي ة التدرة  

( الملو  ة  خم  درجبل للموايقة وعدو Likert Scaleوسوف ةتا استدداو ةقيب  "ليلذل") (،وال بةلي 

إل  الموايقة التبةة ة  وجود درجة ةحبةد  يت  0إل  عدو الموايقة وروا  0الموايقة )حيث نكبر الذوا 

عببر ( 00)و األسبدةمية،عببر ( لقيب  ال واوه 00) عببر (: ةنها 04المنتي (.  وود ت م  المقيب  )

عببر ( لقيب  02لقيب  السم ة واليي  لل بة ة/الللية، و) عببر ( 00لقيب  ال واوه غيذ األسبدةمية، و)

 تسهي ل الوصوب:
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واو  اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة توضي  وموك  لمتغيذال الدراسة ) ب وي  ضوت ةب تقدو ةمل  للببح 

، جود  الددةة ، ة ووبل اقعتمبد عل  الحوسبة السحبييةييةالحوسبة السحبتطبي  تقنية ةتطلببل  السحبيية،

 الت ليمية( ة  خ ب ال ل  التبلت.

 (3شكل رقم )

 نموذج متغيرات الدراسة

 
 :البحث تحليل البيانات واختبار الفروض أساليب .11

تا إخ بل البيبوبل للتحلي  ا حيبةت واختببر الفذوض يبستدداو الحبسه األل  ة  خ ب ي م 

 SPSS Versionاألسبليه ا حيبةية التت توايذيب حتةة البذاة  ا حيبةية لل لوو اقجتمبعية )

 ( سمب ةلت:25

 :Data Analysis Techniquesنسبليه تحلي  البيبوبل  00/0

 ه المستددةة لتحلي  البيبوبل يت الدراسة سمب ةلت:ةمل  توضي  األسبلي 

 :   Alpha Correlation Coefficientنسلوأ ة بة  ال ببل الفب سذووببخ  00/0/0

تا استدداو ة بة  ال ببل الفب وكل  يغذض التحق  ة  درجة اقعتمبدةة وال ببل يت المقبةي  

لتذسيتت عل  درجة التنبس  الداخلت يي   ةت دد  المحتو ، وود تا اختيبر ي ا األسلوأ ا حيبةت

 المتغيذال التت ةتلو  ةنهب المقيب  الدبض  ل ختببر.

 Multiple Regression/Correlationتحلي  اقرتببط واقوحدار المت دد  نسلوأ 00/0/2

Analysist: 

ه التحلي  التت عل  نسلوأ تحلي  اقرتببط واقوحدار المت دد، حيث ة تبذ ة  نسبلي الببح ب اعتمد  

وكل  ة  تت بة  ة  المتغيذال المت دد ، وي  س يذ ة  طذل التحلي  ةتا استدداو ي ة  األسلويي  ة ب  

اج  الت ذف عل  وول ووو  ال  وة يي  المتغيذ التبي  والمتغيذال المستقلة، وة تبذ نسلوأ تحلي  

المتغيذ التبي   يي لتحق  ة  وجود ع وة اقوحدار المت دد ة  نسبليه التحلي  التت ةستفيد ةنهب يت ا

تببط المت دد وكل  لتحدد وو  وعدد ة  المتغيذال المستقلة، سمب ةا استدداو نة ب نسلوأ تحلي  اقر

 :لوأ ا حيبةت يت الدراسة ة  اج ، وتا استدداو ي ا األسيي  ي ة  النوعي  ة  المتغيذالوة ال  
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 ة الحوسبة السحبيية ويي  جود  الددةة الت ليمية يت تحدةد ووعية ودرجة ال  وة يي  تقني

 ال بة بل الدبصة ةح  الدراسة.

  التحق  ة  درجة وو  ي ت ال  وة، وتحيد نيا المتغيذال تقنية الحوسبة السحبيية األس ذ

 ودر  عل  تفسيذ التببة  يت ةستو  جود  الددةة الت ليمية لل ينة ةح  الدراسة.

 ةية المستددةة لفذوض الدراسة:اقختببرال ا حيب 00/2

يت الدراسة الحبلية عل  ة موعة ة  اقختببرال ا حيبةية التت تتنبسه ة  طبي ة  الببح ب نعتمد 

، اقختببرال T-Test، واختببر ل F-Testونووال الفذوض التت تا صيبغتهب والتت كمل  اختببر ف 

وكل  ة  نج  التحق  ة  ةستو  الم نوةة والدقلة األسبسية ألسلوأ تحلي  اقوحدار واقرتببط المت دد، 

ا حيبةية لنول ووو  ال  وة يي  ةتغيذال الدراسة الحبلية وقختببر صحة نو خطة يذوض الدراسة، 

 وةسكذال ةطبيقة وموك  اقوحدار.

 Kruskal-Wallisسذوسلبب وةلت )يت الدراسة الحبلية عل  ة موعة اختببر  الببح ب نعتمد سمب 

Test)   ة موعة ةستقلةنس ذ ة  سةحد اقختببرال ال ة لمية لدراسة الفذول يي. 

 :تقييم االعتمادية والمصداقية في المقاييس .12

يت يت المقبةي  التت تا استدداةهب  والميداوية ةنبوش ي ا ال تت وتبة  تحلي  ال ببل / اقعتمبدةة 

سذوةببخ، ة يبلدراسة يبستدداو ة بة  الفب وبةمة اقستيبت ل م  البيبوبل الدبصة يبلمتغيذال الدبص

وتا اة ب حسبأ اليدل للتةسد ة  ن  عببرال األستقيبت تقيي  ةب وض   ة  نجلن، وتا حسبين 

 :يبل دوب التبل  وكل  سمب ةةتتع  طذة  إة بد ال  ر التذيي   لم بة  ال ببل الفب سذوةببخ، 

 (7جدول رقم )

 ألبعاد المقاييس المستخدمة في الدراسة باستخدام معامل الفا كرونباخ ق/ االعتمادية والصد معامل الثبات

 الكود المتغيرات

عدد 

 العبارات

 قبل الحذف

معامل الثبات 

 الفاكرونباخ

عدد 

 العبارات

 بعد الحذف

معامل الثبات 

 الفاكرونباخ

معامل    

 الصدق

واقع االعتماد على تقنية 

 .الحوسبة السحابية
YCLD 2 26889 ـــــــ عبارة 2 26791 عبارة 

معوقات االعتماد على تقنية 

 الحوسية 

 ةالسحابي

CNSCM 13 26938 ـــــــــ عبارة 13 26879 عبارة 

 26944 ــــــــــ عبارات 8 26891 عبارات CLOUD CMSP 8دعم اإلدارة العليا 

 26889 26791 عبارات4 26839 عباراتCMOR 6 الدعم التنظيمي.

 26946 ــــــــــ عبارات 8 26895 عبارات CMST 8 تغيير.استراتيجيات ال

 26957 ــــــــــ عبارات 9 26916 عبارات CMTE 9 البنية التحتية.

 26947 ــــــــــ عبارات 9 26896 عبارات CMSF 9 السرية واألمان.

متطلبات  اجمالى مقياس

الحوسبة  األعتماد على

 السحابية

 26986 26972 عبارة 38 26973 عبارة 42 أبعاد 5

 26925 26855 عبارة 11 26879 عبارة HPNAC 15 الجوانب غير األكاديمية.

 26964 26932 عبارة 12 26865 عبارة HPACD 15 الجوانب األكاديمية

 26946 26895 عبارات 9 26895 عبارة HPREP 11 السمعة والصورة الذهنية.

 26933 26872 اراتعب 9 26791 عبارة HPACC 12 تسهيالت الوصول

اجمالى مقياس جودة الخدمة 

 التعليمية
 26984 26968 عبارة 41 26956 عبارة 53 أبعاد 4

 في ضوء نتائج التحليل االحصائى الباحثانمن إعداد  المصدر:                
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تقييا درجة ال ببل واليدل لمتغيذال الدراسة  (7)روا ةمل  للببح ب  ة  خ ب ال دوب السبي  

 وةمل  تينيفهب سمب ةلت.

مقياس واقع االعتماد على تقنية الحوسبة في االعتمادية والصدق من مستوى الثبات/  التحقق -أ

 السحابية:

ة ة بة ل األرتببط لل ببرال التت إعتمبدا  عل  الم يبر السبي  ا كبر  الين وي د يحص ويم 

ارتببط  ل دو وجود ة بة  بر  وظذا  تقذر عدو استب بد نق عب عببر (، 2المقيب  ) اكتم  عليهب

ةت   ة   سمب ،(1041اجمبل  يي  نق عببر  وال ببرال األخذ  يت وف  المقيب  نو  ة  )

 ل ببرال ي اسمب تبي  وجود صدل عبب  (،10720ال دوب السبي  ن  ويمة ة بة  ال ببل )

تا التوص  الين ، وة ل  ة بة  نلفب ال ق (10882المقيب  يقد سبو  ويمة اليدل ةذتف ة )

 درجة عبلية ة  ال ببل واليدل يت المقبةي  المستددةة يت البحوث اقجتمبعية.

التحقق من مستوى الثبات/ االعتمادية والصدق في مقياس معوقات االعتماد على تقنية  -ب

 الحوسبة السحابية:

ل ببرال التت إعتمبدا  عل  الم يبر السبي  ا كبر  الين وي د يحص ويمة ة بة ل األرتببط ل 

ارتببط  ل دو وجود ة بة  تقذر عدو استب بد نق عببر  وظذا  عببر (،  04اكتم  عليهب المقيب  )

ةت   ة  (، سمب 1041اجمبل  يي  نق عببر  وال ببرال األخذ  يت وف  المقيب  نو  ة  )

ال ي ا وجود صدل عبب ل ببر نة ب   سمب تبي  (،10872ال دوب السبي  ن  ويمة ة بة  ال ببل )

(، وة ل  ة بة  نلفب ال ق تا التوص  الين 10248المقيب  يقد سبو  ويمة اليدل ةذتف ة )

 درجة عبلية ة  ال ببل واليدل يت المقبةي  المستددةة يت البحوث اقجتمبعية.

التحقق من مستوى الثبات/ االعتمادية والصدق في مقياس دعم اإلدارة العليا لتقنية الحوسبة  -ج

 :السحابية

إعتمبدا  عل  الم يبر السبي  ا كبر  الين وي د يحص ويمة ة بة ل األرتببط لل ببرال التت  

ارتببط  ل دو وجود ة بة  عببرال(، تقذر عدو استب بد نق عببر  وظذا   8اكتم  عليهب المقيب  )

(، سمب ةت   ة  1041اجمبل  يي  نق عببر  وال ببرال األخذ  يت وف  المقيب  نو  ة  )

سمب تبي  نة ب  وجود صدل عبب ل ببرال ي ا  (،10820وب السبي  ن  ويمة ة بة  ال ببل )ال د

(، وة ل  ة بة  نلفب ال ق تا التوص  الين 10233المقيب  يقد سبو  ويمة اليدل ةذتف ة )

 درجة عبلية ة  ال ببل واليدل يت المقبةي  المستددةة يت البحوث اقجتمبعية.

 االعتمادية والصدق في مقياس الدعم التنظيمى: التحقق من مستوى الثبات/ -د

إعتمبدا  عل  الم يبر السبي  ا كبر  الين وي د يحص ويمة ة بة ل األرتببط لل ببرال التت  

عببر ( حيل  عل  ة بة  ارتببط نو  ة   2عببرال(، تقذر استب بد ) 2اكتم  عليهب المقيب  )

 3المقيب  الذةيس  للدعا التنظيم  ة ا )ة   ا تقذر استب بديب وي ل  اصب  و (،1041)

سمب تبي   (،10720) للمقيب   عببرال( ، سمب ةت   ة  ال دوب السبي  ن  ويمة ة بة  ال ببل

(، وة ل  10882نة ب  وجود صدل عبب ل ببرال ي ا المقيب  يقد سبو  ويمة اليدل ةذتف ة )

اليدل يت المقبةي  المستددةة يت ة بة  نلفب ال ق تا التوص  الين درجة عبلية ة  ال ببل و

 البحوث اقجتمبعية.

 التحقق من مستوى الثبات/ االعتمادية والصدق في مقياس استراتيجيات التغير: -ه

إعتمبدا  عل  الم يبر السبي  ا كبر  الين وي د يحص ويمة ة بة ل األرتببط لل ببرال التت  

نق عببر  وظذا  ل دو وجود ة بة  ارتببط  عببرال(، تقذر عدو استب بد 8اكتم  عليهب المقيب  )

(، سمب ةت   ة  1041اجمبل  يي  نق عببر  وال ببرال األخذ  يت وف  المقيب  نو  ة  )

سمب تبي  نة ب  وجود صدل عبب ل ببرال ي ا  (،10820ال دوب السبي  ن  ويمة ة بة  ال ببل )

  نلفب ال ق تا التوص  الين (، وة ل  ة بة10232المقيب  يقد سبو  ويمة اليدل ةذتف ة )

 درجة عبلية ة  ال ببل واليدل يت المقبةي  المستددةة يت البحوث اقجتمبعية.
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 التحقق من مستوى الثبات/ االعتمادية والصدق في مقياس البنية التحية: -و

إعتمبدا  عل  الم يبر السبي  ا كبر  الين وي د يحص ويمة ة بة ل األرتببط لل ببرال التت  

عببرال(، تقذر عدو استب بد نق عببر  وظذا  ل دو وجود ة بة  ارتببط  2  عليهب المقيب  )اكتم

(، سمب ةت   ة  1041اجمبل  يي  نق عببر  وال ببرال األخذ  يت وف  المقيب  نو  ة  )

سمب تبي  نة ب  وجود صدل عبب ل ببرال ي ا  (،10202ال دوب السبي  ن  ويمة ة بة  ال ببل )

، وة ل  ة بة  نلفب ال ق تا التوص  الين (10207د سبو  ويمة اليدل ةذتف ة )المقيب  يق

 درجة عبلية ة  ال ببل واليدل يت المقبةي  المستددةة يت البحوث اقجتمبعية.

 التحقق من مستوى الثبات/ االعتمادية والصدق في مقياس السرية واألمان: -ز

يحص ويمة ة بة ل األرتببط لل ببرال التت  إعتمبدا  عل  الم يبر السبي  ا كبر  الين وي د 

عببرال(، تقذر عدو استب بد نق عببر  وظذا  ل دو وجود ة بة  ارتببط  2اكتم  عليهب المقيب  )

(، سمب ةت   ة  1041اجمبل  يي  نق عببر  وال ببرال األخذ  يت وف  المقيب  نو  ة  )

بي  نة ب  وجود صدل عبب ل ببرال ي ا سمب ت (،10822ال دوب السبي  ن  ويمة ة بة  ال ببل )

(، وة ل  ة بة  نلفب ال ق تا التوص  الين 10237المقيب  يقد سبو  ويمة اليدل ةذتف ة )

 درجة عبلية ة  ال ببل واليدل يت المقبةي  المستددةة يت البحوث اقجتمبعية.

 ديمية:التحقق من مستوى الثبات/ االعتمادية والصدق في مقياس الجوانب غير األكا -ح

إعتمبدا  عل  الم يبر السبي  ا كبر  الين وي د يحص ويمة ة بة ل األرتببط لل ببرال التت  

عببرال( حيل  عل  ة بة  ارتببط نو   3عببر (، تقذر استب بد ) 00اكتم  عليهب المقيب  )

ية (، وة   ا تقذر استب بديب وي ل  اصب  المقيب  الذةيس  لل واوه غيذ األسبدةم1041ة  )

عببر ( ، سمب ةت   ة  ال دوب السبي  ن  ويمة ة بة  ال ببل للمقيب  نصبح    00ة ا )

سمب تبي  نة ب  وجود صدل عبب ل ببرال ي ا المقيب  يقد سبو  ويمة اليدل ةذتف ة  (،10800)

(، وة ل  ة بة  نلفب ال ق تا التوص  الين درجة عبلية ة  ال ببل واليدل يت المقبةي  10220)

 تددةة يت البحوث اقجتمبعية.المس

 التحقق من مستوى الثبات/ االعتمادية والصدق في مقياس الجوانب األكاديمية: -ط

إعتمبدا  عل  الم يبر السبي  ا كبر  الين وي د يحص ويمة ة بة ل األرتببط لل ببرال التت  

ارتببط نو   عببرال( حيل  عل  ة بة  4عببر (، تقذر استب بد ) 00اكتم  عليهب المقيب  )

ة ا  لل واوه األسبدةمية(، وة   ا تقذر استب بديب وي ل  اصب  المقيب  الذةيس  1041ة  )

عببر ( ، سمب ةت   ة  ال دوب السبي  ن  ويمة ة بة  ال ببل للمقيب  نصبح    02)

سمب تبي  نة ب  وجود صدل عبب ل ببرال ي ا المقيب  يقد سبو  ويمة اليدل ةذتف ة  (،10241)

(، وة ل  ة بة  نلفب ال ق تا التوص  الين درجة عبلية ة  ال ببل واليدل يت المقبةي  10223)

 المستددةة يت البحوث اقجتمبعية.

 التحقق من مستوى الثبات/ االعتمادية والصدق في مقياس السمعة والصورة الذهنية: -ي

ألرتببط لل ببرال التت إعتمبدا  عل  الم يبر السبي  ا كبر  الين وي د يحص ويمة ة بة ل ا 

عببر ( حيل  عل  ة بة  ارتببط نو  ة   2عببر (، تقذر استب بد ) 00اكتم  عليهب المقيب  )

(، وة   ا تقذر استب بديب وي ل  اصب  المقيب  الذةيس  للسم ة واليور  ال ينية ة ا 1041)

  نصبح   عببرال( ، سمب ةت   ة  ال دوب السبي  ن  ويمة ة بة  ال ببل للمقيب 2)

سمب تبي  نة ب  وجود صدل عبب ل ببرال ي ا المقيب  يقد سبو  ويمة اليدل ةذتف ة  (،10820)

(، وة ل  ة بة  نلفب ال ق تا التوص  الين درجة عبلية ة  ال ببل واليدل يت المقبةي  10232)

 المستددةة يت البحوث اقجتمبعية.

 مقياس تسهيالت الوصول:التحقق من مستوى الثبات/ االعتمادية والصدق في  -ك

إعتمبدا  عل  الم يبر السبي  ا كبر  الين وي د يحص ويمة ة بة ل األرتببط لل ببرال التت  

عببرال( حيل  عل  ة بة  ارتببط نو   4عببر (، تقذر استب بد ) 02اكتم  عليهب المقيب  )
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 ل الوصوب ة ا (، وة   ا تقذر استب بديب وي ل  اصب  المقيب  الذةيس  لتسهي1041ة  )

عببرال( ، سمب ةت   ة  ال دوب السبي  ن  ويمة ة بة  ال ببل للمقيب  نصبح    2)

سمب تبي  نة ب  وجود صدل عبب ل ببرال ي ا المقيب  يقد سبو  ويمة اليدل ةذتف ة  (،10871)

ةي  (، وة ل  ة بة  نلفب ال ق تا التوص  الين درجة عبلية ة  ال ببل واليدل يت المقب10244)

 المستددةة يت البحوث اقجتمبعية.

ةتطلببل تطبي   وبةمة اقستقيبت  ة بة ل ال ببل ألي بد ا  ويا يتضح من الجدول السابق          

( ، نةب عل  ةستو  ةقيب  تقنية الحوسبة السحبيية  10202 – 10720الحوسبة السحبيية يي  )

ذ إل  نون اكا ةب نعيد سساب نيذاد ال ينة ةذت ( ، ويو ةب ة ي10272سل  يقد يلغ ة بة  ال ببل )

، يينمب تذاوح  ويا %2702 بوية يإونب سنحي  عل  وف  ا جبية ة  المستقيت ةنن ينسبة 

( وعل  ةستو  ةقيب  10241 – 10800ة بة ل ال ببل ألي بد جود  الددةة الت ليمية يي  )

 يذ إل  نون اكا ةب نعيد سساب نيذاد ال ينة ( ويو ةب ة10228جود  الددةة الت ليمية  سل  يقد يلغ )

، وي  درجة  ببل %2208ةذت  بوية يإونب سنحي  عل  وف  ا جبية ة  المستقيت ةنن ينسبة 

ةذتف ة جدا ت يذ إل  ص حية اقستببوة واألخ  ينتبة  الدراسة، وت تبذ ي ت القيا ةقبولة يبل ل  

 الدراسة.  ال ق ة ل  توايذ اقعتمبدةة وال قة يمتغيذال

 :مناقشة نتائج التحليل واختبار الفروض .13

وبو الببح ب  يبستدداو نسلوأ اقرتببط واقوحدار المت دد لمب لن ة  ودر  عل  ييب  ن ذ ع وة ةتغيذ ةستق  نو 

، %0نس ذ عل  ةتغيذ تبي ، وتا نة ب استدداو تحلي  اقرتببط واقوحدار المت دد عند ةستو  ة نوةة 

ييمب ةلت وتبة  ي ا التحلي  لقيب  دور تقنية الحوسبة السحبيية يت تحسي  جود  الددةة  ب الببح وةوض  

 الت ليمية.

 التعرف على مستوى االعتماد على تقنية الحوسبة السحابية في الجامعات الخاصة محل الدراسة. 13/1

له ا البحث، والمت ل  يتحدةد ةنبوش ي ا ال تت وتبة  التحلي  ا حيبةت الدب  يب جبية عل  السساب األوب 

وويب  ةستو  اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية يبل بة بل الدبصة الميذةة. ةةخوك  ييور إجمبلية، 

سةحد اقختببرال  (Kruskal-Wallis Testسذوسلبب وةلت )اختببر وللت ذف عل  كل  وبو الببح ب  ي م  

 –)جبة ة ةيذ الدولية  ال بةلي  يل  ة  والمتم لة يت عتي ال ة لمية لدراسة الفذول يي  نس ذ ة  ة مو

وكل  خ ب طذةقة ا دخبب عل  النحو  جبة ة يبرو ( –جبة ة ةيذ لل لوو والتلنولوجيب  –جبة ة النه ة 

 (:8)اقتت سمب ةت   ة  ال دوب روا 
 (:8)جدول رقم 

 مجموعات مستقلةالالمعلمية لدراسة الفروق بين كأحد االختبارات  (Kruskal-Wallis Testكروسكال ويلز )اختبار 

 المعنوية IHCاختبار  متوسط الرتب االنحراف المعياري المتوسط ن الجامعة

جامعة مصر للعلوم 

 والتكنولوجيا
141 463793 2637242 238667 

 187643 2642228 462926 68 جامعة مصر الدولية 26222 2276562

1582624 365877 76 جامعة فاروس  97633 

 37683 2632291 361518 48 جامعة النهضة

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثان في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي      

( وجود يذول كال دقلة احيبةية يي  است بيبل البحو ي  ة  نع بت يي ة 8وةت   ة  ال دوب روا )    

بة بل الدبصة ةح  الدراسة ت بت ةستو  اقعتمبد عل  تقنية يبل  التدرة  ونع بت الهي ة الم بووة وال بةلي 

(، وسبو  الفذول ليبل  جبة ة ةيذ لل لوو والتلنولوجيب يمتوسل %22الحوسبة السحبيية عند ةستو  تقة )

( ،  ا تليهب يت اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية جبة ة ةيذ الدولية يمتوسل رته 248927رته )

(، واخيذ جبة ة النه ة يمتوسل رته 27944يهب جبة ة يبرو  يمتوسل رته )(،  ا تل087934)

(47984 .) 
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بسب  ةمل  للببحث عذض الفذول يي  ال بة بل الدبصة ةح  الدراسة ويقب لمستو  اقعتمبد وينبت عل  ة

 (3عل  تقنية الحوسبة السحبيية سمب ةلت يبل ل  التبل  روا )

 

 (4شكل رقم )

 االعتماد على تقنية الحوسبة السحابيةت المصرية محل الدراسة طبقاً لمستوى الفروق بين الجامعا

 
 SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي           

يوجد ” وفى ضوء ما تقدم فقد ثبت عدم صحة فرض العدم وقبول الفرض البديل الذي ينص على:

عتماد على تقنية الحوسبة اختالف معنوى بين الجامعات الخاصة المصرية من حيث مستوى اال

 السحابية".

 التعرف على مستوى جودة الخدمة التعليمة المقدمة من الجامعات الخاصة محل الدراسة. 13/2

ةنبوش ي ا ال تت وتبة  التحلي  ا حيبةت الدب  يب جبية عل  السساب ال بو  له ا البحث، والمت ل  يتحدةد 

ل بة بل الدبصة الميذةة. ةةخوك  ييور إجمبلية، وللت ذف عل  وويب  ةستو  جود  الددةة الت ليمية يب

سةحد اقختببرال ال ة لمية  (Kruskal-Wallis Testسذوسلبب وةلت )اختببر كل  وبو الببح ب  ي م  

والمتم لة يت نع بت يي ة التدرة  والهي ة الم بووة وال بةلي  يل   لدراسة الفذول يي  نس ذ ة  ة موعتي 

وكل   جبة ة يبرو ( –جبة ة ةيذ لل لوو والتلنولوجيب  –جبة ة النه ة  –ةيذ الدولية  ة  )جبة ة

 (:2)خ ب طذةقة ا دخبب عل  النحو اقتت سمب ةت   ة  ال دوب روا 
 (:9)جدول رقم 

 قلةكأحد االختبارات الالمعلمية لدراسة الفروق بين مجموعات مست (Kruskal-Wallis Testاختبار كروسكال ويلز )

 المعنوية CHIاختبار  متوسط الرتب االنحراف المعياري المتوسط ن  الجامعة

جامعة مصر للعلوم 

 والتكنولوجيا
141 46491 26223 263622 

 158647 26126 46219 68 جامعة مصر الدولية 26222 2996151

 86652 26125 36639 76 جامعة فاروس

 24654 26228 36256 48 جامعة النهضة

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثان في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي       
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( وجود يذول كال دقلة احيبةية يي  است بيبل البحو ي  ة  نع بت يي ة 2وةت   ة  ال دوب روا )    

جود  الددةة التدرة  ونع بت الهي ة الم بووة وال بةلي  يبل بة بل الدبصة ةح  الدراسة ت بت ةستو  

(، وسبو  الفذول ليبل  جبة ة ةيذ لل لوو والتلنولوجيب يمتوسل رته %22عند ةستو  تقة ) ت ليميةال

(،  ا 008937جبة ة ةيذ الدولية يمتوسل رته )يت ةستو  جود  الددةة الت ليمة  ا تليهب  (،224911)

  (.23903(، واخيذ جبة ة النه ة يمتوسل رته )82901تليهب جبة ة يبرو  يمتوسل رته )

جود  وينبت عل  ةبسب  ةمل  للببحث عذض الفذول يي  ال بة بل الدبصة ةح  الدراسة ويقب لمستو  

 (0سمب ةلت يبل ل  التبل  روا ) الددةة الت ليمية

 (5شكل رقم )

 الفروق بين الجامعات المصرية محل الدراسة طبقاً لمستوى جودة الخدمة التعليمة

 
 SPSSيل اإلحصائي المصدر: نتائج التحل            

يوجد ” وفى ضوء ما تقدم فقد ثبت عدم صحة فرض العدم وقبول الفرض البديل الذي ينص على:

 ".جودة الخدمة التعليمية المقدمةاختالف معنوى بين الجامعات الخاصة المصرية من حيث مستوى 

 ة التعليمية.العالقة بين متطلبات االعتماد على تقنية الحوسبة السحابية وجودة الخدم 13/3

له ت البحث، والمت ل   ال بلثةنبوش ي ا ال تت وتبة  التحلي  ا حيبةت الدب  يب جبية عل  السساب 

( Cloud Computingيبلت ذف عل  طبي ة ال  وة يي  ةتطلببل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية )

إجمبلية، وللت ذف عل  كل  وبو الببح ب  ويي  جود  الددةة الت ليمية يبل بة بل الميذةة. ةةخوك  ييور 

يتطبي  ةيفوية اقرتببط يي  ني بد ةتطلببل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية لد  ال بةلي  ونع بت 

يي ة التدرة  وة بوويها يبل بة بل الدبصة ةح  الدراسة سمتغيذال ةستقلة ، وجود  الددةة الت ليمية 

ود  المطبيقة لنموك  اقوحدار ألي بد تقنية الحوسبة السحبيية عل  جود  سمتغيذ تبي  ، وس ل   نسلوأ ج

الددةة الت ليمية ، وس ل  األيمية النسبية لمتغيذال تقنية الحوسبة السحبيية الدبض ة للدراسة يت ع وتهب 

 (:01ي ود  الددةة الت ليمية وكل  خ ب طذةقة ا دخبب عل  النحو اقتت سمب ةت   ة  ال دوب روا )

 

 وجودة الخدمة التعليميةتقنية الحوسبة السحابية متطلبات االعتماد على أوال: مصفوفة االرتباط بين أبعاد 

تقنية الحوسبة السحبيية  ةتطلببل اقعتمبد عل  عذض ةيفوية ة بة ل اقرتببط يي  ني بد ب وةمل  للببح 

 ب ةلت:سم (01)وجود  الددةة الت ليمية ة  خ ب ال دوب التبلت روا 
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 (01)جدول رقم 

 وجودة الخدمة التعليمية متطلبات االعتماد على تقنية الحوسبة السحابيةمصفوفة االرتباط بين 

  
الحوسبة 

 السحابية

التكامل  

 والمرونة

دعم اإلدارة 

 العليا للنظم

إدارة 

 المشروع

إدارة 

هندسة 

 األعمال

تدريب وتعليم 

 المستخدمين

رقابة 

وتقييم 

 األداء

 16222 ة السحابيةالحوسب
      

 16222 **26843 التكامل والمرونة
     

 16222 **26887 **26882 دعم اإلدارة العليا للنظم
    

 16222 **26824 **26836 **26881 إدارة المشروع
   

 16222 **26695 **26851 **26775 **26791 إدارة هندسة األعمال
  

 16222 **26782 **26923 **26886 **26845 **26894 تدريب وتعليم المستخدمين
 

 16222 **26937 **26832 **26926 **26928 **26922 **26919 رقابة وتقييم األداء

 %1** االرتباط معنوية عند مستوى 

 

 SPSSفي ضوء نتائج التحليل اإلحصائي  انالمصدر: من إعداد الباحث 

وجود   تطلببل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبييةنعهذل النتبة  وجود ع وة كال دقلة إحيبةية يي  ة

، ويت ويا ارتببط 10832و 10227، وود تذاوح  ويا اقرتببط يي  %22عند ةستو   قة  الددةة الت ليمية

وجود  الددةة الت ليمية  إة بيية يي  ووةة وووةة جدا  يم ن  ن  ةتطلببل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية

، وة   ا يإون ةملننب دراسة ن ذ ةتطلببل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة ذدةة ة  ي  همب الب ميت ع وة ط

 جود  الددةة الت ليمية، وة ذية نس ذ األي بد تة يذا .عل   السحبيية

 

 جودة المطابقة –القدرة التفسيرية  -ثانيا: 

 دار والقدر  والتفسيذةة ألي بدةد  جود  المطبيقة لنموك  اقوح (00)ةت   ة  ال دوب التبلت روا  

 جود  الددةة الت ليمية سمب ةلت: الحوسبة السحبيية عل  ةتطلببل األعتمبد عل  تقنية

 (00)جدول رقم 

على جودة الخدمة  متطلبات االعتماد على تقنية الحوسبة السحابيةلجودة المطابقة لنموذج انحدار 

 التعليمية

 النموذج

 المعامالت غير المعيارية
المعامالت 

 المعيارية
 معامل تضخم التباين المعنوية Tاختبار 

B 
الخطأ 

 المعياري
Beta 

2 

   26222 126822   26299 16272 الثابت

البنية 

 التكنولوجية
26561 26236 26682 156442 26222 26476 

الدعم 

 التنظيمي
26184 26237 26217 46922 26222 26476 

معامل االرتباط 

 الكلي
R 26862b 

 R Square 26742 معامل التحديد

معامل التحديد 

 المعدل
Adjusted R Square 26739 
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 النموذج

 المعامالت غير المعيارية
المعامالت 

 المعيارية
 معامل تضخم التباين المعنوية Tاختبار 

B 
الخطأ 

 المعياري
Beta 

تحليل تباين 

 االنحدار
F Test 4726493 

 Sig 26222c المعنوية

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي 

(، ةمب ة يذ إل  ن  ةتطلببل 10731)يلغ  ويمة ة بة  التحدةد للنموك   :R)2(معامل التحديد  -

جود  الددةة ة  نق تغيذ ةطذن عل   %1,73تفسذ يبلنموك   اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية

نةب ع  النسبة غيذ المفسذ  ييمل  إرجبعهب إل  الدطة ال  واةت نو ةتغيذال ةستقلة نخذ   ،الت ليمية

 لا تةخ  يت اقعتببر. 

قختببر ة نوةة ةتغيذال النموك   Fتا استدداو اختببر  وفيق نموذج االنحدار:اختبار معنوية جودة ت -

، ةمب ة يذ إل  جود  وموك  %22( وكل  عند ةستو   قة 324,371سل ، حيث يلغ  ويمتن )

اقوحدار ة  وجود ةطبيقة يي  القيا الف لية والقيا المقدر  ة  النموك ، ويبلتبلت صحة اقعتمبد عل  

 ك .  وتي ة النمو

 الدعا التنظيمت، البنية التلنولوجيةو د ن   Tيبستدداو اختببر  اختبار معنوية المتغيرات المستقلة: -

عل  التوالت ويمب نسبذ  30222و  T 000332حيث يلغ  ويمة اختببر  %22ة نوةة عند ةستو   قة 

يمها ع  اليفذ ون  لها له ت المتغيذال تدتل  و Betaةمب ة يذ إل  ن  ويا  2008ة  القيمة ال دولية 

 .جود  الددةة الت ليميةتة يذ حقيقت عل  

 

 :ألبعاد متطلبات األعتماد على تقنية الحوسبة السحابيةثالثا: األهمية النسبية 

 (:2ينبت عل  النتبة  الوارد  يبل ل  التبلت روا )

 ( 6شكل رقم )

 بة السحابيةتقنية الحوس متطلبات االعتماد على األهمية النسبية لمتغيرات

 
 SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي     

ن  البنية التلنولوجية ود جبتل  (2)ويدراسة األيمية النسبية لمتغيذال النموك  يقد نعهذل وتبة  ال ل  روا 

 ، %202، ةلت كل  ةحور الدعا التنظيمت ينسبة %2108يت المذتبة األول  ويةيمية وسبية 

 م   ة بدلة وموك  اقوحدار يت اآلتت:تت معادلة النموذج:

 البنية التكنولوجية

 الدعم التنظيمى

 جودة الخدمة التعليمية
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 )الدعا التنظيمت(10083)البنية التلنولوجية( +  10020+  00171=  جود  الددةة الت ليمية

جود  وةت   ة  الم بدلة السبيقة نون إكا ارتف  ةستو  تحسي  البنية التلنولوجية يمقدار وحد  واحد  يإ  

حي  نون إكا ارتف  ةستو  الدعا التنظيمت يمقدار وحد  واحد  يإ   ، يت10020تذتف  يمقدار  الددةة الت ليمية

 .10083تذتف  يمقدار  جود  الددةة الت ليمية

توجد  قبول الفرض البديل الذي ينص على:"ووفى ضوء ما تقدم فقد تقرر رفض فرض العدم 

( Cloud Computingتقنية الحوسبة السحابية )عالقة ذات داللة إحصائية بين متطلبات االعتماد على 

وبين جودة الخدمة التعليمية " وذلك بعد أن أظهرت مصفوفة االرتباط أن هناك عالقة ارتباط طردية قوية 

وجودة الخدمة   2621تقنية الحوسبة السحابية عند مستوى معنوية متطلبات االعتماد على جداً  بين 

 عند مستوى معنوية  F-Testدار باستخدام  ف التعليمية ، وفقاً الختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنح

بين أبعاد تقنية الحوسبة السحابية وجودة الخدمة التعليمية، كما تقرر رفض فرض العدم 2625و2621 

وقبول الفرض البديل لبعدين فقط من الخمسة أبعاد المستقلة في نموذج تحليل االنحدار وذلك لوجود عالقة 

  2625و  2621   وبين جودة الخدمة التعليمية عند مستوى معنوية  ذات ذاللة إحصائية بين كل منهم

 .T-Testوفقا الختبار ت 

 

 العالقة بين معوقات االعتماد على تقنية الحوسبة السحابية وجودة الخدمة التعليمية. 13/4

مت ل  ، والالبحثله ت  الذاي ةنبوش ي ا ال تت وتبة  التحلي  ا حيبةت الدب  يب جبية عل  السساب 

( Cloud Computingالت ذف عل  طبي ة ال  وة يي  ة ووبل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية )

 ب ويي  جود  الددةة الت ليمية يبل بة بل الميذةة. ةةخوك  ييور إجمبلية، وللت ذف عل  كل  وبو الببح 

بة السحبيية لد  ال بةلي  ونع بت يتطبي  ةيفوية اقرتببط يي  ة ووبل ني بد اقعتمبد عل  تقنية الحوس

يي ة التدرة  وة بوويها يبل بة بل الدبصة ةح  الدراسة سمتغيذال ةستقلة ، وجود  الددةة الت ليمية 

سمتغيذ تبي  ، وس ل   نسلوأ جود  المطبيقة لنموك  اقوحدار ة ووبل ني بد تقنية الحوسبة السحبيية عل  

مية النسبية لمتغيذال تقنية الحوسبة السحبيية الدبض ة للدراسة يت جود  الددةة الت ليمية ، وس ل  األي

وكل  خ ب طذةقة ا دخبب عل  النحو اقتت سمب ةت   ة  ال دوب روا ع وتهب ي ود  الددةة الت ليمية 

(02): 

 وجودة الخدمة التعليميةتقنية الحوسبة السحابية أوال: مصفوفة االرتباط بين معوقات االعتماد على 

اقرتببط يي  ة ووبل تقنية الحوسبة السحبيية وجود  وةمل  للببحث عذض ةيفوية ة بة ل 

 سمب ةلت: (02)الددةة الت ليمية ة  خ ب ال دوب التبلت روا 

 (12)جدول رقم 

 وجودة الخدمة التعليميةمعوقات االعتماد على تقنية الحوسبة السحابية مصفوفة االرتباط بين  

 

جودة الخدمة 

 ليميةالتع

معوقات االعتماد على  

تقنية الحوسبة 

 السحابية

معامل ارتباط 

 بيرسون

 26122  16222 جودة الخدمة التعليمية

معوقات االعتماد على تقنية الحوسبة 

 السحابية
26122  16222 

 المعنوية

 جودة الخدمة التعليمية
 

 26327 

معوقات االعتماد على تقنية الحوسبة 

 السحابية
26327  

 

 %1** االرتباط معنوية عند مستوى 

 SPSSفي ضوء نتائج التحليل اإلحصائي  انالمصدر: من إعداد الباحث
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ة ووبل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية نعهذل النتبة  عدو وجود ع وة كال دقلة إحيبةية يي  

وة   ا يإون  %0ستو  الدقلة ويت نسبذ ة  ة 10417حيث يلغ  ة نوةة اقختببر  وجود  الددةة الت ليمية

 جود  الددةة الت ليمية.عل  ة ووبل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية ق ةملننب دراسة ن ذ 

ال توجد  قبول الفرض البديل الذي ينص على:"ووفى ضوء ما تقدم فقد تقرر رفض فرض العدم 

( Cloud Computingوسبة السحابية )تقنية الحعالقة ذات داللة إحصائية بين معوقات االعتماد على 

وبين جودة الخدمة التعليمية " وذلك بعد أن أظهرت مصفوفة االرتباط عدم وجود عالقة ارتباط بين 

 26327( عند مستوى معنوية Cloud Computingتقنية الحوسبة السحابية )معوقات االعتماد على 

معوقات االعتماد فأنه ال يمكننا دراسة أثر  2625وجودة الخدمة التعليمية وهى أكبر من مستوى الداللة  

 ( على جودة الخدمة التعليمية. Cloud Computingتقنية الحوسبة السحابية )على 

 

 البحث: نتائج .14

توص  الببح ب  إل  ة موعة ة  النتبة  التت تستح  الدراسة واقيتمبو ة  جبوه ا دار  يت ال بة بل الدبصة 

 ث است ذاض نيا النتبة  سمب ةلت:ةح  الدراسة، وةمل  للببح

 (:Cloud Computingتقنية الحوسبة السحابية )بمتطلبات األعتماد على  : نتائج متعلقة .1

 تقنية الحوسبة السحبيية لد  ال بةلي  ة   ةتطلببل األعتمبد عل  ييفة عبةة، ة تبذ المستو  ال بو لب د

  يبلمستوةبل ا دارةة يبل بة بل الدبصة ةح  نع بت يي ة التدرة  ونع بت الهي ة الم بووة وال بةلي

( وي ا ة يذ 49224الدراسة سب  ةذتف ب  إل  حدا  ةب ويقب ألرات ال بةلي ، حيث يلغ المتوسل ا جمبلت لن )

ن  ي ا الت ي أ ةذج  إل  ي م األسببأ ة  ضمنهب ةد   الببح ب إل  اقت بت وحو الموايقة ، حيث ةذ  

الفقذال التت ة  ضمنهب اختيبر ا دار  ال ليب للقيبدال القوةة وةد  ة برستهب الت ي أ يت ةتوسل ي م 

لل م  عل  النظبو  ، واودفبض ةستو  تبن  ا دار  ال ليب واست داديب لتحم  المدبطذ المبلية والتنظيمية 

السحبيية ل م  ألعتمبديب عل  الحوسبة السحبيية ، يب ضبية عدو ة تةة التحوب اللبة  قستدداو الحوسبة 

الللية، واودفبض ةستو  ا راد  لد  ال بةلي  وحو التحوب إل  استدداو الحوسبة السحبيية ، ونة ب ويور 

ا دار  يت تطوةذ الهيل  ا دارق ال   ةتواي  ة  ةتطلببل تطبي  الحوسبة السحبيية ونة ب تتاةد المدبوف 

ةد  ودر  البذاة  المتبحة للللية عل  توييذ السذةة ة   األةنية ة  تطبي  الحوسبة السحبيية ، يبألضبية ال 

 خ ب ا وتذو .

 تقنية لمتطلببل اقعتمبد عل   توجد ع وة ارتببط طذدةة كال كقلة إحيبةية يي  س  يُ د ة  الدم  ني بد

عا الحوسبة السحبيية وي  هب الب م والمتم لة يت )دعا ا دار  ال ليب لتقنية الحوسبة السحبيية، الد

 التنظيمت.، استذاتي يبل التغييذ، البنية التحتية، السذةة واألةب (.

 نتائج متعلقة بجودة الخدمة التعليمية ألراء العاملين::  .2

   ييفة عبةة، ة تبذ المستو  ال بو ل ود  الددةة الت ليمية  لد  ال بةلي  ة  نع بت يي ة التدرة

ا دارةة يبل بة بل الدبصة ةح  الدراسة سب  ةذتف ب  ونع بت الهي ة الم بووة وال بةلي  يبلمستوةبل 

( وي ا ة يذ إل  اقت بت وحو 49224وسبيب ويقب ألرات ال بةلي ، حيث يلغ المتوسل ا جمبلت لن )

ن  كل  ود ةذج  إل  اودفبض ةتوسل ي م الفقذال ة  ضمنهب عدو  الببح ب الموايقة ، حيث ةذ  

رغا ضغوط ال م   ، واودفبض ةستو  س   ا دار  للت ذف عل  است بية ا دار  لمطبله ال بةلي  

احتيبجبل ال بةلي  ، يب ضبية إل  عدو سفبت  ا دار  يت الت بة  ة  ال لبو  والتظلمبل، ونة ب 

اودفبض ةستو  تطبي  الدراسة النظذةة ة  خ ب التدرةه الميداوت لد  ي م ال ذسبل ،و 

يت األسبليه التلنولوجية  للتنبسه ة  الددةة المطلوية، ويور  يب ضبية إل  ةد  التحدةث المستمذ

 الللية يت توييذ ةيبدر سبيية للت لا والبحث ة  خ ب األوتذو .

  توجد ع وة ارتببط طذدةة كال كقلة إحيبةية يي  س  يُ د ة  األري ة ني بد ل ود  الددةة الت ليمية

ية، ال واوه الغيذ نسبدةمية، السم ة واليور  وي  هب الب م والمتم لة يت )ال واوه األسبدةم

 ال ينية، تسهي ل الوصوب(.
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 نتائج متعلقة بالعالقة بين متطلبات االعتماد على تقنية الحوسبة السحابية وجودة الخدمة التعليمية:  .3

 تقنية الحوسبة السحبيية ةم لة يت  ةتطلببل األعتمبد عل  ةوجد ع وة كال دقلة إحيبةية يي  ني بد

)دعا ا دار  ال ليب لتقنية الحوسبة السحبيية، الدعا التنظيمت.، استذاتي يبل التغييذ، البنية التحتية، 

، يم ن  ن  سلمب نرتف  ةستو  تطبي  تقنية جود  الددةة الت ليميةالسذةة واألةب .(. ة  جمي  ني بد 

ةة ة  ال بةلي  ة  )نع بت الحوسبة السحبيية سلمب ند  كل  إل  ارتفبل ةستو  جود  الددةة المقد

 يي ة التدرة  والهي ة الم بووة وال بةلي  يبلمستوةبل ا دارةة(.

  تقنية الحوسبة السحبيية يت  ةتطلببل اقعتمبد عل  توجد ع وة كال دقلة إحيبةية يي  ني بد

ر  ال بة بل الدبصة ةح  الدراسة ويي  جود  الددةة الت ليمية يت تل  ال بة بل )ةةخوك  ييو

إجمبلية( ويت ع وة طذدةة إة بيية يي  ووةة وووةة جدا  يم ن  ن  ةتطلببل اقعتمبد عل  تقنية 

، حيث ةذ   وجود  الددةة الت ليمية يت ع وة طذدةة ة  ي  همب الب م الحوسبة السحبيية

  ن  سلمب سب  ينبك ايتمبو ة  جبوه ا دار  يبل بة بل الدبصة ةح  الدراسة يتطبي الببح ب 

التقنيبل الحدة ة ة  تقنيبل الحوسبة السحبيية ند  كل  إل  ارتفبل ةستو  جود  الددةة الت ليمية لد  

ةقدو الددةة ة  )نع بت يي ة التدرة  والهي ة الم بووة وال بةلي  يبلمستوةبل ا دارةة( ، يم ن  ن  

ة  خ ب اقعتمبد عل  ال بة بل الدبصة ةح  الدراسة ةملنهب ري  ةستو  جود  الددةة المقدةة 

 التقنيبل الحدة ة  للحوسبة السحبيية.

اقعتمبد عل  تقنية يمتطلببل نيمية اقيتمبو ة  جبوه ال بة بل الدبصة  الببح ب وي  ضوت ةب سب  ةذ   

الحوسبة السحبيية ونيا ةتغيذاتهب التت ة  كبوهب التة يذ ي ل  ة نوق يت ةستو  اقرتببط ي ود  الددةة 

ية ة  جبوه ال بةلي  )نع بت يي ة التدرة  والهي ة الم بووة وال بةلي  يبلمستوةبل ا دارةة( ة  خ ب الت ليم

س   ا دار  ال ليب عل  اقط ل المستمذ يبلتطورال الحدة ة لتقنيبل الحوسبة السحبيية ونيمية استدداةهب ،و 

يية لينبسه عم  الللية ، توييذ الحمبةة القبوووية يت تدعيا ا دار  ال ليب للتحوب الذومت إل  تقنية الحوسبة السحب

استدداو الحوسبة السحبيية ، وض  خطل لحمبةة ونة  الم لوةبل وسذةتهب وتي ة تبن  استدداو الحوسبة 

السحبيية ، حث المسسسة يت خدةة الم تم  ، تدعيا المسسسة لتوييذ الت هيتال وة دال ةتطور  وةنبسبة 

عل  اختيبر وظا تتسا يبلمذووة اللبيية قستي بأ نق تغيذال تتطلبهب تبن  الحوسبة  لتقدةا الددةة ، الحث

 السحبيية.

 معوقات االعتماد على تقنية الحوسبة السحابية وجودة الخدمة التعليمية: بين نتائج متعلقة بالعالقة .4

 الددةة يية وجود  ق ةوجد ع وة كال دقلة إحيبةية يي  ة ووبل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحب

، يم ن  ن  ارتفبل نو اودفبض ةستو  ة ووبل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية لي  الت ليمية

لن ع وة يبرتفبل واودفبض ةستو  جود  الددةة المقدةة ة  ال بةلي  ة  )نع بت يي ة التدرة  

 والهي ة الم بووة وال بةلي  يبلمستوةبل ا دارةة(.

  سة ن ذ ة ووبل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية عل  جود  الددةة الت ليمية.ق ةملننب درا 

 (:13ويمكن للباحثان عرض فروض الدراسة وأسلوب االختبار بالجدول التالي رقم )

 ( 13جدول رقم )

 نتائج اختبار فروض الدراسة

 نتيجة االختبار أسلوب االختبار الفروض م

1.  

الف معنوى بين ال يوجد اخت الفرض األول:

الجامعات الخاصة المصرية من حيث مستوى 

 Cloudاالعتماد على تقنية الحوسبة السحابية )

Computing.) 

 ( اختبار كروسكال ويلزKruskal-

Wallis Test)  كأحد االختبارات

 الالمعلمية

 رفض فرض العدم وقبول 

 الفرض البديل
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 نتيجة االختبار أسلوب االختبار الفروض م

2.  

ال يوجد اختالف معنوى بين  الفرض الثانى:

ات الخاصة المصرية من حيث مستوى الجامع

 جودة الخدمة التعليمية المقدمة.

 ( اختبار كروسكال ويلزKruskal-

Wallis Test)  كأحد االختبارات

 الالمعلمية

 رفض فرض العدم وقبول 

 الفرض البديل

3.  

ال توجد عالقة ذات داللة  :الثالثالفرض 

تقنية إحصائية بين متطلبات االعتماد على 

( Cloud Computingابية )الحوسبة السح

 وبين جودة الخدمة التعليمية.

 ( اختبار تT-TEST واختبار ف ، )

(F-TEST المصاحبين ألسلوب )

 االرتباط واالنحدار المتعدد

 رفض فرض العدم وقبول

 الفرض البديل 

4.  

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية الرابعالفرض 

تقنية الحوسبة بين معوقات االعتماد على 

( وبين جودة Cloud Computingبية )السحا

 الخدمة التعليمية.

 معامل االرتباط بيرسونPearson’s 

R)) 

 رفض فرض العدم وقبول

 الفرض البديل 

 المصدر: من إعداد الباحثان
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يت ضوت وتبة  الدراسة الميداوية ووتبة  التحلي  ا حيبةت، ولتحقي  يدف الدراسة األسبست  

سة ، يقد تنبوب الببح ب  توصيبل الدراسة والتت ةمل  ن  تسها ي  ت تةت ودر  ال بة بل للدرا

الدبصة يت تحسي  جود  الددةة الت ليمية ة  خ ب اقعتمبد عل  تطبي  تقنية الحوسبة 

السحبيية وس ل  وحو تحسي  ةستو  جود  الددةة المقدةة ة  ال بةلي  )نع بت يي ة التدرة  

ووة وال بةلي  يبلمستوةبل ا دارةة( ، ة  خ ب التذسيت عل  خطة عم  تنفي ةة والهي ة الم ب

ةتطلببل ونليبل التنفي  (  –المس وب ع  تنفي يب  –التوصية  –ت تم  عل  )ة بب التوصية 

 (:03والتت ةلديهب ال دوب التبلت روا )



 
 

  

 
 

 ( 14جدول رقم )

 توصيات الدراسة

 المس وب ع  التنفي  ليات التنفيذمتطلبات وآ التوصية ة بب التوصية م

1.  

ةتطلببل اقعتمبد 

عل  تقنية الحوسبة 

 السحبيية

Cloud 

Computing 

التأكيد على ضرورة دعم اإلدارة العليا  1/1

لتحول المؤسسة نحو تطبيق الحوسبة 

 السحابية.

  ضرورة اهتمام اإلدارة العليا بتزويد العاملين بالتدريب والمهارات الالزمة ألي

 ة جديدة لمواكبة التطور. تقني

  توفر اإلدارة العليا القيادة القوية وتشارك بنفسها في عملية استخدام نظم تخطيط

 موارد المنشأة.

  مدى أبداء اإلدارة العليا استعدادها لتحمل المخاطر المالية والتنظيمية العتمادها

 على الحوسبة السحابية.

  بالمرونة الكافية لالستيعاب أي تغيرات استخدام اإلدارة العليا نظم معلومات تتسم

 .تتطلبها تقنية تبنى الحوسبة السحابية

  سعى اإلدارة العليا للمحافظة على الميزة التنافسية من خالل تبنى التقنيات

 .الحديثة واستخدامها ضمن عملياتها

  ضرورة االطالع المستمر بالتطورات الحديثة لتقنيات للحوسبة السحابية وأهمية

 مها.استخدا

 .وضع خطط لمواجهة أي عقبات تعيق استخدام أي تقنية جديدة 

  البد أن تكون القرارات الخاصة بتبني االعتماد على تقنية الحوسبة السحابية

 مكتوبة وواضحة وال تحمل اللبس.

 .اإلدارة العليا 

 .اإلدارة اإلشرافية 

 

ضرورة تبنى اإلدارات لغايات تمكين  1/2

عاتهم فيما يتعلق بتطوير العاملين وتشجيع إبدا

 أعمالهم .

 .التحول نحو الحوسبة السحابية تتقف مع رؤية ورسالة الكلية 

 .توفير حماية قانونية للعاملين على النظام الستخدام الحوسبة السحابية للكلية 

  صياغة أهداف واضحة ومحددة للتحول الرقمي قابلة للقياس يمكن تحقيقها

 وقت تحمل قدراً من التحدي لقدرات العاملين.وتتسم بالواقعية، وفى نفس ال

 .ضرورة التوافق بين تبنى الحوسبة السحابية وبين قيم وثقافة الكلية 

  وضع قوانين ولوائح كافية لحماية حقوق العاملين نظير استخدام الحوسبة

 السحابية.

  عمل استقصاء بشكل دوري لتحديد اإلجراءات والعمليات المطلوبة التي تعيق

 .اإلدارة العليا 

 .اإلدارة اإلشرافية 
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 2222ديسمبر      العدد الثانى          نامثالبحوث المالية واإلدارية    المجلد الالمجلة العلمية للدراسات و 39

 

 المس وب ع  التنفي  ليات التنفيذمتطلبات وآ التوصية ة بب التوصية م

 اد على تبنى التطبيق الفعلي للحوسبة السحابية بالكلية.االعتم

  مشاركة العاملين من )أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين

بالمستويات اإلدارية( في وضع مقترحاتهم حول تبنى التقيات الحديثة للحوسبة 

 السحابية.

 حول إلى استخدام ضرورة عمل استطالع رأى العاملين للتأكد من أرادتهم نحو الت

 الحوسبة السحابية .

 .ضرورة إيجاد إرادة فعالة للحول نحو الحوسبة السحابية 

  توفير برامج تدريبية مالءمة للموظفين ليكونوا قادرين على بناء وإدارة السحابة

 التعليمية .

االهتمام من جانب اإلدارة بتبني وتصور  1/3

ؤية مستقبلية ممتدة عبر الزمن الستكشاف لر

آفاق المستقبل المرجو تحقيقه خالل فترة زمنية 

 مستقبلية.

  ضرورة استقطاب واختيار من بين المهارات الالزمة للتحول نحو تطبيق

 الحوسبة السحابية بشكل كامل في الكلية.

 فة للتأكد من مراجعة إجراءات العمل داخل الكلية لجميع األقسام واإلدارات المختل

 التحول الكامل الستخدام الحوسبة السحابية يتناسب مع عمل الكلية.

  إضافة ميزة تنافسية نظرا لتبنى الحوسبة السحابية 

  استراتيجية التركيز على التغيير الجزري في رسالة وأهداف الكلية نظير قيامها

 بتبني الحوسبة السحابية

 مية مهارات العاملين لتتناسب مع التقنية اهتمام اإلدارة بعمل برامج تدريبية لتن

 الجديدة.

  اهتمام اإلدارة بتطوير هيكلها اإلداري ليتوافق مع متطلبات تطبيق الحوسبة

 السحابية

  عمل ندوات وورش عمل لتهيئة العاملين لتقبل ثقافة تنظيمية جديدة لتناسب

 التحول نحو تطبيق الحوسبة السحابية.

 .اإلدارة العليا 

 شرافية.اإلدارة اإل 

 

االهتمام بتوفير البنية التحية والتكنولوجية  1/4

 إلمكانية التطبيق لتقنية للحوسبة السحابية.

  ضرورة أهتمام اإلدارة بتوفير أجهزة ومعدات عالية الكفاءة واالعتمادات المالية

 الالزمة .

 االعتماد على تقنيات للحوسبة السحابية التي يسهل دمجها مع النظام الحالي 

 المستخدم .

  استخدام تقنية الحوسبة السحابية تتوافق مع إمكانيات  األجهزة الموجودة

 والبرامج في الكلية.

  ضرورة االهتمام  بتوفير مركز تكنولوجيا المعلومات ينسق العمل بين اإلدارات

 واألقسام في الكلية.

 .اإلدارة العليا 

 .اإلدارة اإلشرافية 

 اإلدارة التنفيذية 
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 المس وب ع  التنفي  ليات التنفيذمتطلبات وآ التوصية ة بب التوصية م

 ميها اختيار احدى التقنيات  الحوسبية التي توفر  تكاليف كبيرة على مستخد

نتيجة عدم االضطرار إلى استخدام أجهزة خاصة بعد شراءها وكذلك تكاليف 

 صيانتها الدورية.

  عمل استقصاء بشكل دوري لتحديد اإلمكانيات والمعدات والبرامج المطلوبة

 لتبنى الحوسبة السحابية .

  تدريب العاملين وعمل ورش عمل وندوات على كيفية استخدام التقنيات الحديثة

 ة السحابيةللحوسب

ضرورة اهتمام اإلدارة بتوفير الوسائل  1/5

واألدوات واإلجراءات الالزم توفيرها لضمان 

حماية المعلومات من خالل األخطار الداخلية 

 والخارجية.

  االعتماد على ضرورة توفير درجة عالية من السرية في بيانات الكلية نتيجة

 الحوسبة السحابية .

  االعتماد على برامج وأنظمة  لتوفير األمن المعلوماتي للبيانات والملفات

 المرفوعة على السحابة.

  االعتماد على أحدى الشركات العمالقة التي تقوم بتقديم تقنية الحوسبة تتمتع

 بثقة 

 لخدمات من الشركات تعزيز ثقافة العمل بالتقنيات الجديدة والثقة بمقدمي هذه ا

 العمالقة المقدمة للخدمة.

  اشراك العاملين في صنع القرارات الخاصة باختيار التقنية السحابية لترسيخ

 الثقة  بشأن الخصوصية على بياناتهم ومعامالتهم في بيئة الحوسبة السحابية.

  عقد ندوات واجتماعات منظمة لمناقشة أي قضايا تخص سرية وحماية

 االخطار الداخلية والخارجية.المعلومات من 

 .اإلدارة العليا 

 .اإلدارة اإلشرافية 

 اإلدارة التنفيذية 

 جود  الددةة الت ليمة  .2

تعزيز بعد العوامل الغير أكاديمية الذى  2/1

يتمثل في العناصر الضرورية التي تساعد 

العاملين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

ارية على والعاملين فى جميع المستويات اإلد

تقديم الخدمة بأيسر الطرق )تتعلق بكفاءة 

اإلدارة في تحفيز العاملين للقيام باألعمال 

المنوطة لهم من تحصيل الرسوم ودرجة 

االستجابة للشكاوى المقدمة، وسرعة تقديم 

 الخدمة لمتقي الخدمة من الطالب .

 لتدريس ضرورة اهتمام اإلدارة باالستجابة لمطالب العاملين )أعضاء هيئة ا

 ومعاونيهم والعاملين( والطالب .

  ضرورة تعاطف اإلدارة  مع العاملين)أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 والعاملين(وطمأنتهم عند التعرض لمشكالت.

  ضرورة اهتمام  اإلدارة بالتعرف على احتياجات  العاملين من دورات تدريبية

 للتعامل مع التقنيات الحديثة 

 حاضرات ورش العمل للتعرف مقترحات وتصور العاملين فيما تنظيم الندوات والم

 يخص نظام العمل .

  تنظيم الندوات والمحاضرات للتعرف مقترحات وتصور الطالب فيما يخص

 الخدمات المقدمة.

  تنظيم الندوات والمحاضرات للطالب لتوضيح كيفية التعامل مع الخدمات المقدمة

 .اإلدارة العليا 

 .اإلدارة اإلشرافية 
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 من خالل األنظمة والتقنيات السحابية.

  البد أن تتسم اإلدارة بالكفاءة  في التعامل مع الشكاوى والتظلمات الخاصة

 بالعاملين والطالب.

  ضرورة اهتمام اإلدارة بتحقيق مبدأ المساواة بين العاملين )أعضاء هيئة

 التدريس ومعاونيهم والعاملين( في المعاملة واالحترام.

 افة المبنى .ضرورة أهتمام اإلدارة بتحقيق   مستوى عالي من   نظ 

 . ضرورة أهتمام الكلية بتكوين اتحاد الطالب للتعرف على احتياجات الطالب 

 .اهتمام الكلية باالمكانيات  فيما يخص قاعة الدرس من إضاءة وأرضيات وتهوية 

 .ضررورة توفير المؤسسة للتجهيزات ومعدات متطورة ومناسبة لتقديم الخدمة 

 دورها في خدمة المجتمع.تعزيز للدور الذي تقوم به المؤسسة ب 

 .اهتمام اإلدارة بجمع المعلومات بشكل مستمر بهدف تحسين خدماتها 

 .ضرورة سعى المؤسسة لجذب وتعيين القادرين على أداء العمل بأفضل صورة 

   يجب اعتماد الكلية على أسلوب التدريب للكوادر المختلفة من اجل ضمان أداء

 أفضل.

 اء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين( ضرورة اهتمام العاملين من )أعض

 بالكلية بالطالب.

  يجب على إدارة الكلية إلى التعرف على احتياجات الطالب وتحديدها والعمل على

 إشباعها.

 .يجب أن تتسم إدارة الكلية بالكفاءة في التعامل مع الشكاوى والتظلمات 

 الزمة بهدف حل ضرورة اهتمام مكتب دعم الطالب بالكلية بتقديم المشورة ال

 المشكالت التي يوجهها الطالب.

  تشجيع إدارة الكلية الطالب على المشاركة في تنظيم المؤتمرات والمعارض

 والفعاليات الثقافية.

  سعى الكلية لمنح فرص عديدة إلبراز إبداعات وهوايات الطالب فى المجاالت

 المختلفة وتساهم فى نشرها عبر وسائل اإلعالم.

  الكلية بعمل دورات تدريبية متخصصة لمساعدة الطالب في كتابة ضرورة اهتمام

 السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية.

  اهتمام الكلية بعمل األنشطة والمسابقات الرياضية المختلفة لتنمية روح

 المنافسة.
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االهتمام بالجانب االكاديمي فيما يتعلق  2/2

بالمسئوليات األكاديمية تجاه أعضاء هيئة 

التدريس والعاملين )من حيث تقديم االستشارات 

الكافية والقدرة على توصيل المعلومات، 

والقدرة على تحقيق التواصل المستمر مع 

أعضاء هيئة التدريس وإمدادهم بالتغذية 

 المرتدة المنتظمة من جانب الطالب

  الدراسية بالكلية لتشمل المعرفة والتطبيقات ضرورة االهتمام بتوصيف المقررات

 الالزمة للتوافق مع متطلبات سوق العمل.

  يجب أن يكون هناك مرونة في الوقت من جانب العاملين لتقديم النصح والمشورة

 للطالب.

 .اهتمام ومتابعة من اإلدارة لضمان الكفاءة في الشرح داخل القاعات 

 التعليمية الالزمة.ضرورة استقطاب الخبرات األكاديمية و 

  تعزيز إدارة الكلية لألنظمة التي تنظم مساعدة األساتذة للطالب في فهم ما يصعب

 عليهم داخل وخارج قاعات الدرس.

 .وضع آلية من جانب إدارة الكلية لالستجابة آلراء الطالب لتحسين أداء الخدمة 

 .تعزيز ثقافة حرية تعبير الطالب عن آرائهم من جانب الكلية 

 طوير المستمر للموقع اإللكتروني لكي يفي بتقديم الخدمة في أي وقت.الت 

   ضرورة االهتمام بالتنوع في تخصصات الكلية بما يتناسب مع احتياجات سوق

 العمل.

  .ضرورة اهتمام الكلية بالعديد من الخدمات التعليمية مثل المكتبات والمعامل 

 نيات الحديثة وتوظيفها فى العملية يجب ان تتيح الكلية استخدام التكنولوجيا والتق

 التعليمية.

  .ضرورة سعى الكلية لتوفير دورات تدريبية للطالب ضعاف المستوى 

 .تنظم الكلية العديد من ورش العمل إلكساب الطلبة المهارات العملية 

  ضرورة اهتمام الكلية بتوفير محتوى تعليمي يكسب الخريجين المهارات 

 عمل.األساسية الالزمة لسوق ال 

  تعزيز ما يملكه أعضاء هيئة التدريس من المرونة الكافية للتواصل مع الطالب

 وتعزيز قدراتهم اإلبداعية. 

  تعزيز دور الكلية إلتاحة الفرصة للطالب للتواصل مع أصحاب الشركات ورجال

 األعمال لالستفادة من خبراتهم العملية.

 .اإلدارة العليا 

 .اإلدارة اإلشرافية 

 نفيذيةاإلدارة الت 

ضرورة االهتمام بالصورة الذهنية لدى  2/3

المجتمع عن المؤسسة التعليمية ومدى 

اندماجها في المجتمع، وقدرة المؤسسة على 

تحقيق رسالتها تجاه مقدم الخدمة ومتلقى 

 الخدمة والمجتمع"

  ضرورة االهتمام بالتحديث المستمر في لألساليب التكنولوجية المستخدمة لتقديم

 من جانب الكلية. الخدمة

 .مدى توفير الكلية لآللية المناسبة للرعاية الصحية الشاملة للطالب 

 .البد من توفير معايير السالمة العامة والخدمات األمنية على مدار الساعة 

 .زيادة خدمات الكلية من مطاعم وكافتيريات لتقديم أفضل األطعمة والمشروبات 

 .اإلدارة العليا 

 .اإلدارة اإلشرافية 

 اإلدارة التنفيذية 
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 المس وب ع  التنفي  ليات التنفيذمتطلبات وآ التوصية ة بب التوصية م

 حديد مستوى التطابق للخدمة التي تقدمها ضرورة االهتمام بالتقييم المستمر لت

 الكلية مع ما هو معلن عنه مسبقاً.

  االهتمام المستمر من جانب اإلدارة الستقطاب العاملين من )أعضاء هيئة

 التدريس ومعاونيهم والعاملين( المشهود لهم بالكفاءة والتميز.

 التمييز بينهم.  ضرورة التزام إدارة الكلية بعدم التحيز ألي فئة من الطالب وعدم 

  تعزيز مساهمة أعضاء هيئة التدريس في تنميه المجتمع  من خالل األبحاث

 العلمية في مختلف المجاالت.

تعزيز بعد تسهيالت الوصول فيما يتعلق  2/4

بمدى قرب المؤسسة من وسائل المواصالت 

ول إلى المؤسسة التعليمية، بشكل ييسر الوص

فضال ص عن اللوحات اإلرشادية وسهولة 

الوصول إلى األماكن والقاعات داخل المؤسسة، 

وتسهيل مهمة الحصول على المعلومات 

المبسطة التي تفيد إمكانية التواجد في أماكن 

تلقى الخدمة في الوقت المناسب وبأيسر 

 الطرق"

 زيادة خطوط النقل للطالب.تعزيز وسائل النقل الخاصة بالطالب و 

  وضع الكلية آلليه خاصة بتشجيع الطالب ألبداء الراي فيما يخص تحسين

 مستوى الخدمة المقدمة.

  ضرورة االهتمام بتوفير الوسائل االتصال المناسبة من بريد الكترونى وغيره من

 وسائل التواصل األخرى لسهولة التواصل بين الطالب والعاملين بالكلية.

  تقديم الخدمات من استفسارات وشكاوى عن طريق التلفون. تفعيل 

 .ضرورة االهتمام بزيادة مدى شبكات الواى فاى في جميع أرجاء الكلية 

  ضرورة االهتمام بتوفير موقع الكترونى يمكن من خالله تلقى الخدمة مثل

 التسجيل األكاديمي، ومعرفة جدول المحاضرات وجدول االمتحانات.

 ضرورة توفير وسا( ئل تكنولوجية للتعلم عن بعدE-Learning System.) 

  ضرورة االهتمام من جانب اإلدارة بتوفير بطاقة تعارف للعاملين والطالب تثبت

 شخصية العامل والطالب داخل الكلية .

 .اإلدارة العليا 

 .اإلدارة اإلشرافية 

 اإلدارة التنفيذية 

 الباحثانالمصدر: من إعداد 
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 الدراسات المستقبلة. .15

تحسي  جود  الددةة  ي تقنية الحوسبة السحبيية دور يبلذغا ة  ن  الدراسة الحبلية حبول  دراسة             

الت ليمية لل بةلي  ة  نع بت يي ة التدرة  ونع بت الهي ة الم بووة وال بةلي  ي مي  المستوةبل ا دارةة 

إق ن  وطبل ي ت الدراسة  الدراسة،ةح   )ةقدو الددةة( والط أ )ةتلق  الددةة( يت ال بة بل الدبصة

واألسبليه المستددةة ييهب والنتبة  التت توصل  اليهب ت يذ إل  وجود ة بقل لدراسبل نخذ  ةستقبلية ق 

 تق  نيمية يت ي ا اليدد وة  يي  ي ت الم بقل البح ية ةب ةةتت :

بل الت ليمت للقطبل الدب  إةلبوية إجذات ي ت الدراسة يبلتطبي  عل  وطبعبل نخذ  غيذ القط .0

عل  سبي  الم بب )القطبل الت ليمت الحلوةت، القطبل الميذيت، القطبل اليحت، وطبل 

 السيبحة، وغيذ يب ة  القطبعبل الددةية والت برةة والينبعية(.

ويب  ن ذ تقنية الحوسبة السحبيية يت تحسي  جود  الددةة الت ليمية يبلتطبي  عل  ةسسسبل  .2

 لت.الت ليا ال ب

دراسة اوتيبدةبل اقعتمبد عل  تقنية الحوسبة السحبيية يت تحسي  جود  الددةة الت ليمية  .4

 يبلتطبي  عل  ةسسسبل الت ليا الحلوةت.

 المراجع: .16

 المراجع العربية -أ

 ( ، يحوث التسوة  "نسبليه القيب  والتحلي  واختببر 2117إدرة ،  بأ عبد الذحم ،)

 .012-320ال بة ية، ةيذ،  . :الفذوض"، الطب ة األول ، الدار 

 ( . ويب  جود  الددةة وتحلي  ال  وة يينهمب ويي  0224إدرة ،  بي  ؛ المذس ، جمبب الدة .)

س  ة  ال  ور يبلذضب والمي  لل ذات، ةدخ  ةنه ت تطبيقت. ة لة الت بر  والتموة ، سلية 

 022-037الت بر ، جبة ة طنطب، ال دد األوب،    : 

 (. "التسوة  الداخلت سمفهوو  دار  الموارد الب ذةة ون ذت عل  2100سذ تذست. )إسمبعي ، كب

دراسة تطبيقية عل  ال بةلي  يت سليبل اقوتيبد وال لوو ا دارةة يت  -جود  الددةة الت ليمية 

ال بة بل األردوية الدبصة" ، ة لة جبة ة القد  المفتوحة لأليحبث والدراسبل ، الم لد ال بوت 

 . 212-070دد ال بلث وال  ذو  ،     ، ال 

 ( . ويب  جود  الددةة 2102ال بةه، الب يذ التبجت ةحمد؛ ةحمد، ةحمد الحس  كذة" .)

 –الت ليمية ة  وجهة وظذ ط أ سلية ال لوو ا دارةة ي بة ة و ذا " ، ة لة جبة ة كقذات 

 . 43-0الس ودةة  ، ال دد السبد  ،      –جبة ة كقذات 

 (. "ةستو  جود  الددةة الت ليمية ة  وجهة وظذ طلبة 2107، عبد الذحم  ةحمد. )ال ذي ت

الدراسبل ال ليب يت األسبدةمية ال ذيية "، سلية ال لوو المبلية و الميذيية ، الت ليا ال بة ت ، 

 . 34-2صن بت ، اليم  ، الم لد ال بكذ ، ال دد الواحد وال   و  ،    : 

 .(. "ةستو  جود  الددةة الت ليمية التت تقدةهب ال بة ة ا س ةية 2121) ال واورت، ةبسي  سبلا

يبلمدةنة المنور  ة  وجهة وظذ الط أ "، ة لة ال بة ة ا س ةية للدراسبل التذيوةة والنفسية، 

الممللة ال ذيية الس ودةة ،  –ال بة ة ا س ةية يبلمدةنة المنور   -سلية الدعو  ونصوب الدة 

 . 202-234 بة  وال  ذو  ، ال دد ال بلث ،    : الم لد ال

 ( .إةلبوية استدداو تقنية الحوسبة السحبيية يت الت ليا ا للتذوو  يت 2104ال يت ، اةنب  ةحمد" .)

جبة ة القييا " المستمذ الدول  ال بلث للت ليا ا للتذوو  والت ليا ع  ي د، المذست الوطن  

ت(، الذةبض، الممللة ال ذيية  0343ريي  األوب  22-20تذ  ة  )للت ليا ا للتذوو  ع  ي د الف
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 . 22 – 0الس ودةة 

 ( .ي بلية توعي  ندوال ال ي  ال بو  للوةه يت استسبأ 2121ال تيب ، ةحمد ي  عل  عيبد .)

ط أ سلية إدار  األعمبب ي في  لمهبرال استدداو الحوسبة السحبيية وات بيبتها وحو ي ت 

ال بة ة ا س ةية للدراسبل التذيوةة والنفسية ، ك و  البحث ال لم  والدراسبل األدوال، ة لة 

 .207-080ال بة ة ا س ةية يغت  ، الم لد ال بة  وال  ذو  ، ال دد ال بو ،    :  –ال ليب 

 ( . سب  ا يبد  ة  تطبيقبل الحوسبة 2103ةبر ,  27-20ال ليمت،  ذول ال ليمت المذس .)

تقدةا خدةبل الم لوةبل يدولة ا ةبرال ال ذيية المتحد . وروة ةقدةة ال  المستمذ السحبيية يت 

 .03-2السنوق ال  ذة ، الدوحة، وطذ،     

 ( . يبعلية الحوسبة السحبيية يت تدعيا وواعد البيبوبل الميذيية 2102الف  ، علت عبد الحسي .)

لميبرف ال ذاوية. ة لة القبدسية لل لوو دراسة تحليلية ل ينة ة  المدتيي  يت الم لوةبتية يت ا

 .228 - 232،    . 4، ال دد 08ا دارةة واقوتيبدةة، الم لد 

 ( . ال  وة يي  جود  الددةة الت ليمية ورضب الط أ : 2102الم ذوت، ة بيد ةح  صبل .)

وسبوية جبة ة عمذا ، ة لة األودل  لل لوو ا  –دراسة ةيداوية يت سلية الت بر  واقوتيبد 

جبة ة األودل  لل لوو والتقنية، ال دد الدبة   -واقجتمبعية ، سلية الت بر  واألوتيبد 

 .202-088وال  ذو ،    : 

 ( .الحوسبة السحبيية : المفهوو والتطبيقبل وا يبد  ةنهب، 2108المطيذ ، نسمبت يندر صقيذ .)

ل بو  ، ال دد السبي  األري و ،   جبة ة سويب ، الم لد ا -ة لة سلية األداأ ، سلية األداأ 

 : 472-428. 

 ( .إستدداو الحوسبة السحبيية لت تةت تلبة  نو طة س س  2121النقود ، سوع  يبرول .)

 -وسا المحبسبة-التورةد يهدف دعا الميت  التنبيسية، ة لة البحوث المحبسبية ، سلية الت بر 

 .488-430جبة ة طنطب، ال دد اقوب،    : 

 (. "تقوةا جود  الددةبل الت ليمية للليبل اقوتيبد  وال لوو 2110بر ، ةوس  نحمد. )نيو ي

األرد  ، الم لد  –ا دارةة يبل بة بل الفلسطينية "، ة لة البيبةذ ، جبة ة البتذا الدبصة 

 . 02-00التبس  ، ال دد األوب ، 

 ( .وموك  ةقتذح لقيب  جود  ا2117نيو ورد ، كيذة  حبةد ةحمد .)  لددةبل الت ليمية يبلتطبي

 -عل  ةسسسبل الت ليا ال بلت يت ةيذ، الم لة الميذةة للدراسبل الت برةة، سلية الت بر 

 .428-277جبة ة المنيور ، الم لد الحبدق وال   و ، ال دد األوب،    : 

 ( .إدار  الم ذية سمدخ  لتحسي  جود  ندات الددةة2103جبذة  يي ا ةحمد عبد ال تةت .)  الت ليمية

يبل بة بل الدبصة الميذةة: دراسة ةيداوية، رسبلة ةبجستيذ غيذ ةن ور ، سلية الت بر . وسا 

 إدار  األعمبب، جبة ة يورس يد.

  . واو  تطبي  ني بد جود  خدةة الت ليا ال بل  ون ذيب يت تنمية 2102ختع ، يييذ خل .)

س  جبة ة سذسوك. ة لة اوتيبدةبل المبب األلتتاو التنظيم : دراسة استط عية ل ينة ة  تدرة

 2 - 210ةيذ ، ال دد  التبس ،  -واألعمبب 

 ( .اإطبر ةقتذح ألختببر ال  وة يي  2121خطبأ، نحمد إيذاييا ةحمد؛ خيبب، نة د عبد الحليا" .)

ة إعبد  يندسة ال مليبل يمسسسبل الت ليا ال بل  وجود  الددةة الت ليمية " ، ة لة ةستقب  التذيي



 (ة تطبيقية على مؤسسات التعليم العاليدراس) دور تقنية الحوسبة السحابية في تحسين جودة الخدمة التعليمية

 2121العدد األول        المجلد السابع      ديسمبر  المجلة العلمية للدراسات والعلوم اإلدارية      46

 
 

ال ذيية ، المذست ال ذي  للت ليا والتنمية ، الم لد السبي  وال  ذو  ، ال دد ةبةة وخمسة 

 .008-002وع ذو  ،     

 ( .ا دار  2108راضت، ةيذي  ةحمد؛ المغبرق، سهب عيبو؛ الن يل ، رغد  ةحمود" .)

دراسة حبلة جبة ة ا للتذووية سمدخ  لتحسي  جود  الددةة الت ليمية يت ال بة بل الفلسطينية: 

غت  " ، الم لة ال ذيية ل مب  جود  الت ليا ال بة ت ، الم لد الحبدق ع ذ ، ال دد  –األعيذ 

 .082-000الدبة  وال   و  ،     

 ( . تحسي  جود  الددةة الت ليمية يةستدداو نسلوأ و ذ وعيفة ال ود : 2121عايذ، يسبو حس" .)

ال لوو األوسبوية  -ة" ، الم لة ال لمية ل بة ة المل  ييي دراسة ةيداوية عل  ال بة بل السورة

 .232-230جبة ة المل  ييي ، الم لد الحبدق وال  ذو  ، ال دد ال بو  ،      -وا دارةة

 ( .ةستو  جود  2103سي ، وبصذ إيذاييا؛ السذطبوق، خبلد سفيب ؛ األوذل، سبر  كبسذ" .)

ال بة بل األردوية الحلوةية " الم لة ال ذيية ل مب  الددةبل الط يية ورضب الطلبة عنهب يت 

 . 082-020جود  الت ليا ال بة ت، الم لد السبي ، ال دد الدبة  ع ذ  ،     

 ( ،جود  الددةبل ال بة ية يت 2108ص ح الدة ، وسذة  صبل ؛ الذطمبو . ةذةا ين  س يد )

و : دراسة تطبيقية يبستدداو ةقيب  ةذست خدةة الم تم  والت ليا المستمذ ي بة ة السلطب  وبي

سلطنة عمب ,  -الف و  يي  ا دراسبل والتوو بل. الميدر: ة لة الدراسبل التذيوةة والنفسية 

 .0، ال دد 02ة لد 

 ( .(. توعي  وموك  وبوب التلنولوجيب )2102عبد الغفبر، ووريب  السيد ةحمدATM يت ع وة )

جن المنظمبل وحو التبن  المستقبلت لتطبي  اعمبب استدداو خدةبل المحبسبة السحبيية يتو

دراسة تطبيقية. الم لة ال لمية  -وةمبرسبل المذاج ة السحبيية يت يي ة األعمبب الميذةة

ةيذ،الم لد األوب ، ال دد اقوب ،    -للدراسبل المحبسبية، سلية الت بر  جبة ة ونب  السوة 

  220-403. 

 (.   ا حيبت يت اتدبك القذارال الت برةة ويحوث ال مليبل 0282عل  ، يتحت ةحمد ونخذو ، )

 ، ةلتبة عي  كم  .

 ( . دور الحوسبة السحبيية يت تف ي  التقوةا ا للتذوو : 2121عل ، رةهبو ةيطف  عيس .)

 -دراسة ةيداوية. الم لة ال لمية للدراسبل المحبسبية، سلية الت بر  جبة ة ونب  السوة 

 .231-027ال دد اقوب ،      ةيذ،الم لد ال بو  ،

 ( .دور المي بل األخ وت يت 2107عمذا ، حس  عبد الس و علت.  عمذ، نحمد علت ةي د .)

تحسي  جود  الددةة الت ليمية يمسسسبل الت ليا ال بلت ة  وجهة وظذ نع بت يي ة التدرة : 

جبة ة سبهب  -المحبسبة دراسة تحليلية ألرات عينة ة  نع بت يي ة التدرة  يللية اقوتيبد و

 -ةدبذ المبلية والمحبسبة وال ببةة والتةةي   -ة لة الدراسبل المبلية والمحبسبية وا دارةة  يليبيب.

 .002. 014ال تاةذ، ال دد السبي ،  -جبة ة نو البواوت 

 ( .البحث ال لمت "ةدخ  تطبيقت". ةيذ: دار عبيد للن ذ 2102عيد، نةم  عبدب عبد الفتبح .)

 لتوعة  والطببعة. وا

 ( .دور األدات المسسست يت تف ي  ال  وة يي  نومبط ال قبية 2102عيد، نةم  عبدب عبد الفتبح .)

التنظيمية وجود  الددةة الت ليمية "دراسة تطبيقية عل  ال بة بل الميذةة ". ة لة سلية الت بر  
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 .388 337،     04، الم لد للبحوث ال لمية، سلية الت بر  جبة ة اقسلندرةة، ال دد األوب

 ( ،الحوسبة السحبيية: ةفهوةهب وتطبيقبتهب يت ة بب 2102سلو، صببح ةحمد عبد اللذةا "،)

ال ذال، الم لد السبي  ع ذ، ال دد  –الملتببل وةذاست الم لوةبل "، الم لة ال ذاوية للم لوةبل 

0،2      ,0 .22- 

  .(. "ن ذ جود  خدةبل الت ليا ال بة ت عل  2100)لحوب، سبةية؛ حنبك ، راوةة؛ ويبكة، رةمة

تحقي  رضب الطبله دراسة حبلة : سلية ال لوو اقوتيبدةة والت برةة وعلوو التيسيذ ي بة ة يبتنة 

ال تاةذ ، الم لة ال ذيية ل مب  جود  الت ليا ال بة ت ، الم لد ال بة ،ال دد ن نب   –

 .022-20وع ذو ،    

 ( .2104ةنيور، نحمد.)  المدبوف والتحدةبل ة  تبن  تقنية الحوسبة السحبيية يت ةسسسبل"

دراسة حبلة ال بة ة ا س ةية غت  "، رسبلة ةبجيستيذ غيذ ةن ور ، سلية  –الت ليا ال بلت 

 الت بر ، ال بة ة ا س ةية، غت .

 ةوو  ةببكذ لن ذ الم لوةبل: https://www.mubasher.info/countries/eg ف  تبرةخ التي

  (23/0/2108( 

  ،  ةوو  وعار  الت ليا ال بلت والبحث ال لمتhttp://portal.mohesr.gov.eg  تبرةخ التيف ، 

( 28/2/2018) . 

  ، ةوو  الم ل  األعل  لل بة بل الدبصةhttp://www.scu.eun.eg تبرةخ التيف ، ( 

28/2/2018). 

 ( تطبي  2102ويذ الدة ، الب يذ سليمب  ةح  الدة"،) وظبو تدطيل ةوارد المسسسة يبستدداو
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 (1ملحق رقم )

 خاص بالدراسة االستطالعية

 بيان بأسماء الجامعات والمعاهد الخاصة التي تم إجراء المقابالت الشخصية بها وتاريخ المقابلة

 أسم الجامعة / المعهد
عدد 

 المقابالت
 تاريخ المقابلة اإلدارات 

 8 جامعة النهضة )بنى سويف(

 إدارة شئون الطالب

 اتإدارة المشتري

 إدارة الحسابات

 إدارة شئون العاملين

 إدارة التسويق

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

15/8/2222 

 9 الجامعة الحديثة )القاهرة(

 إدارة شئون الطالب

 إدارة المشتريات

 إدارة الحسابات

 إدارة شئون العاملين

 إدارة التسويق

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

22/8/2222 

الي للحاسب والعلوم اإلدارية معهد طيبة الع

 )القاهرة(
13 

 إدارة شئون الطالب

 إدارة المشتريات

 إدارة الحسابات

 إدارة شئون العاملين

 إدارة التسويق

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

29/8/2222 

معهد طيبة العالي لتكنولوجيا اإلدارة 

 والمعلومات بطريق سقارة الجيزة
9 

 إدارة شئون الطالب

 المشترياتإدارة 

 إدارة الحسابات

 إدارة شئون العاملين

 إدارة التسويق

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

1/9/2222 

 11 معهد طيبة العالي للهندسة المعادي

 إدارة شئون الطالب

 إدارة المشتريات

 إدارة الحسابات

 إدارة شئون العاملين

 إدارة التسويق

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

8/9/2222 
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 (:2ملحق )

 خاص بالدراسة االستطالعية

ال بةلي  يت ال بة بل والم بيد الدبصة يت  تا إجذات عدد ة  المقبي ل ال ديية ة  عينة ةيسذ  ة 

إدار  الحسبيبل  –إدار  التسوة   –إدار  الم تذةبل والمدبع   –ةدتل  ا دارال يهب )إدار  ك و  الط أ 

نع بت يي ة التدرة  وة بوويها( وكل  وي   طبر ةحدد خ ب الفتذ   - بةلي إدار  ك و  ال –والمذاج ة

 8/9/2222حتى  15/8/2222ة  

 إطار المقابلة الشخصية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

)دراسة تطبيقية على على تحسين جودة الخدمة التعليمية  الحوسبة السحابيةدور تقنية عنوان البحث: 

 لتعليم العالي(مؤسسات ا

 موضوعات المقابلة

 عظيم الشكر والتقدير على تعاونكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم )اختياري( 

 ال نعم العبـــــــــــــارة

   هل يتسم نظام العمل في المؤسسة التعليمية بأنه الكترونى؟

   هل يرتبط نظام الجامعة بقاعدة بيانات مركزية تربط بين جميع اإلدارات وبعضها البعض؟

   دارة من اإلدارات لخدمة العملية التعليمية؟هل يوجد عيوب للنظم المستخدمة في كل إ

هل تقترح اجراء بعض التعديالت على الطرق والبرامج المستخدمة واستخدام نظم حديثة من 

 جانب المؤسسة؟

  

   هل تعتقد أن تفعيل نظام الحوسبة السحابية يحسن من جودة الخدمة المقدمة للطالب؟

   التكنولوجيا المستخدمة بصورة دورية؟هل يتم تدريب العاملين بإدارتكم على 

   هل تفي الدورات التدريبية بمتطلبات التكنولوجيا المطبقة؟

هل هناك دعم كاف من قبل المنظمة بتحمل تكاليف تدريب العاملين على استخدام التكنلوجيا 

 الحديثة؟

  

لحصول على المعلومات هل تعتقد أن استخدام تقنية الحوسبة السحابية يسهل للطالب والعاملين ا

 المطلوبة؟
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 (3ملحق رقم )

 ال بة بل ونعداد ال بةلي  ونع بت يي ة التدرة  وة بوويها يبل بة بل الدبصة  واعداد ييب  نسمبت

 

ة  إعداد الببح ب  يت ضوت البيبوبل التت تا الحيوب عليهب ة  الهي ة القوةية التةةينبل  المصدر:

اقجتمبعية، والتقبرةذ ا حيبةية لوعار  الت ليا ال بلت والبحث ال لمت، وإحيبةيبل ة  الم ل  األعل  

( ا دار  ال بةة لمذست الم لوةبل والتو ي ، 2102/2107 بة بل الدبصة، الن ذ  الدورةة ال دد ال بلث )لل

جبة بل لا تيذح يةعداد )*(  وييبوبل تا الحيوب عليهب حسه ةب صذح  ين ي م ال بة بل الدبصة.

 ال بةلي  لدةهب وق ةوجد إحيبةية لد  وعار  الت ليا ال بلت والبحث ال لمت

 

 أسم الجامعة م
أعضاء هيئة 

 التدريس ومعاونيهم
 إجمالي أعداد العاملين واإلداريين

 1153  698 جامعة السادس من أكتوبر 1

 1625 972 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2

3 
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة 

 واآلداب
1264 1758 

 615 361 جامعة مصر الدولية 4

 96 59 الجامعة الفرنسية في مصر  5

 154 154 )*(الجامعة األلمانية في مصر 6

 555 322 جامعة األهرام الكندية  7

 1262 634 الجامعة البريطانية في مصر 8

9 
الجامعة الحديثة للتكنولوجيا 

 والمعلومات
488 771 

 849 362 جامعة سيناء 12

 989 415 جامعة فاروس 11

 836 494 جامعة المستقبل 12

 539 322 الجامعة المصرية الروسية 13

 583 358 جامعة النهضة 14

 193 118 لتكنولوجياجامعة الدلتا للعلوم وا 15

 46 25 جامعة النيل 16

 127 71 الجامعة المصرية للتعليم اإللكتروني 17

 284 166 جامعة بدر 18

 147 81 جامعة هليوبوليس 19

 97 59 جامعة دراية 22

 57 35 جامعة نيو جيزة 21

 ــــــــ ـــــــــ   1)*(الجامعة المصرية الصينية 22

 362 136 جامعة حورس 23

 527 316 الجامعة العربية المفتوحة مصر 24

 13452 7724 اإلجمالي


