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 6مستدلص

جلدم الخىطبت السخابُت بيُت جدخُت فلالت وخدماث وبسامج جمىً اإلااطظاث مً خفف 

اليشس والخدمُل وزائلها وبجاخت الىصٌى بليها في ؤي وكذ وميان، واللُام بلملُاث 

يلفت مىخفظت وحىدة كالُت. تهدف هره الدزاطت خواإلالالجت الدشازهُت بظسكت ومسوهت، وب

تهم فُما ب لى ملسفت آزاء ؤخصائحي الىزائم في كدد مً دوائس الىزائم بظلؼىت كمان وزٍئ

ىىىلىحُا الخىطبت السخابُت في بدازة الىزائم، 
ّ
ًخللم بالفىائد اإلاىخـسة مً اطخخدام ج

اللىائم التي جدٌى دون ذلً، والخلٌى التي ًلترخىنها للخغلب كلى هره الصلىباث. اجبلذ و 

الدزاطت اإلاىهج الىصفي الخدلُلي لىصف مظخىي وعي ؤخصائحي الىزائم بخدماث الخىطبت 

السخابُت باطخخدام اطدباهت جم جىشَلها كلى ؤخصائي الىزائم في خمع ماطظاث بظلؼىت 

 كمان.

 ًخللىن ؤطت ؤن اإلااطظاث اللماهُت التي شملتها الدزاطت جدسص كلى ومً هخائج الدزا

بُت كلى اطخخدام الخاطب وألازشفت ؤلالىتروهُت وهـم اإلالامالث ىهمىؿف ا دوزاث جدٍز

ؤهثر وؤن ، تمىخفظ بالخىطبت السخابُت دزحت وعي ؤخصائحي الىزائمؤلالىتروهُت، وؤن 

د ؤلالىترووي، حىحل دزاًف  ، Google Driveالخدماث التي ٌلسفها ألاخصائُىن هي البًر

ىجُىب Google Docمدسز مظدىداث حىحل  كلى الترجِب. هما وحدث الدزاطت  YouTube، ٍو

ؤن ؤكلى فىائد خدماث الخىطبت السخابُت مً وحهت هـس ؤخصائحي الىزائم هي الاكخصاد في 

ؤزشُف بلىترووي باإلاخاػباث والاجصاالث السطمُت، زم بىاء مظخىدق  بىاءزم الخيالُف، 

 افتراضخي لخفف الىزائم. وهره الفىائد طخدل هثحر مً مشاول خفف الىزائم في اإلااطظاث

 .ن ؤهثر جددًاث الخىطبت السخابُت هي مشاول ؤمً اإلاللىماث والخصىصُتؤ، و اللماهُت

 

 .الىزائم، الىعي اإلاللىماحي، بدازة الىزائم ى ُخصائؤ السخابُت،الخىطبت ولماث اإلافخاخُت6 

 

 

 



 ... الخىطبت السخابُت ومدي وعي ؤخصائي الىزائم                بظُىوياهد ه ود. ،الظُد الصاوي د. 

 

 
ت لللىم اإلاللىماث   م2222 ؤهخىبس، 2، ق4مج              755          اإلاجلت اإلاصٍس

Abstract 

Cloud computing provides efficient infrastructure, services and programs that allow 

organizations to save their documents, access them anytime, deploy, upload and share 

them quickly at low cost and high quality. This study aims to recognize the views of 

records managers in a number of records departments in the Sultanate of Oman and 

their vision regarding the expected benefits from the use of cloud computing 

technology in records management, the obstacles that prevent this, and the solutions 

they propose to overcome these difficulties. The study followed the descriptive 

analytical approach to describe and analyze the awareness of records managers of 

cloud computing services using a questionnaire distributed to the records managers in 

five institutions in the Sultanate of Oman. 

One of the results of the study is that the Omani institutions surveyed are keen that 

their employees receive training courses in the use of computer, electronic archiving 

and electronic communication systems. In addition, the degree of awareness of 

records managers of the cloud computing is low, as the most common services they 

know are e-mail, Google Drive, Google Documents and YouTube, respectively. The 

study also found that the highest benefits of cloud computing services from the point 

of view of records managers are cost saving, creating electronic archives of official 

communications and correspondences, then designing a virtual repository for storing 

documents. These benefits will solve many of the problems of archiving documents in 

the institutions. Moreover, the most common challenges of cloud computing are 

information security and privacy problems. 

Key words: Cloud computing, Records managers, Information awareness, Records 

management  
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  :الهظري واإلطار كدمةامل .1

 مفًوم احلوسبة السحابية، وأنواعًا، وفوائديا 1.1

ازاث والثىزاث حشهد جىىىلىحُا اإلاللىماث حغحراث وجؼىزاث مظخمسة، فاالبخي

 بخدي. وفي هرا اإلاجاٌ حلد الخىطبت السخابُت ال جخىكفت فيها والخغُحراث السئِظ

جلىُاث اإلاللىماث في جؼبُلاث خدماث مهمت ؤخدزذ هللت هلاغ الخدٌى التي 

البيُت الخدخُت التي حلخمد كليها اإلااطظاث في ب، وبخاصت فُما ًخللم والاجصاالث

التي  السخابت مً زبؽ وحلاون إلاىازد جىىىلىحُا اإلاللىماثخىىن ججِظحر كملُاتها. 

حلخمد ، و ت ؤو مخخلؼتؤو في هُاول داخلُت ؤو خازحُ ؤو اإلااطظت الىُان داخلجىحد 

ػسق الىصٌى بليها كلى بسوجىهىالث وملاًحر ؤلاهترهذ. ومم السخابت ًمىً ألي شخص 

ؼت ؤن ًىىن   بشبىت  الىصٌى بلى ؤي هىق مً الخدمت مً ؤي ميان شٍس
ً
مخصال

هي شيل مً ؤشياٌ  Cloud Computingوالخىطبت السخابُت  .مىحىدة في وكذ ملحن

ؤلاهترهذ التي جىفس اإلاىازد والبُاهاث ألحهصة الىمبُىجس وألاحهصة الخىطبت اإلاظدىدة بلى 

ًمىً  ؛ خُثجدُذ الىصٌى بلى البُاهاث مً مىزد سخابي كبر ؤلاهترهذ، و ألاخسي 

دون  في ؤي ميان في اللالم وزائلهممحن الىصٌى بلى حمُم جؼبُلاتهم و للمظخخد

اإلالهد الىػجي َشحر و ُلُت. الخاحت بلى الللم بشإن الصُاهت ؤو بدازة اإلاىازد الخل

 & National Institute of Standards and Technology   (Mellللملاًحر والخىىىلىحُا

Grance, 2011, p2 ) حلد همىذًحا لخمىحن الىصٌى بلى بلى ؤن الخىطبت السخابُت

ًإلاالشبىت في ول ميان  مثل ؛ جمىكت مشترهت مً مىازد الخىطبت اللابلت للخىٍى

ً والخؼبُلاث والخدماث.الشبياث  ف  والخىادم والخخٍص وبىاء كلُه، ًمىً حلٍس

ً الخاصت  الخىطبت السخابُت بإنها جلىُت حلخمد كلى هلل اإلالالجت ومظاخت الخخٍص

جلدم الخىطبت و  بالخاطب بلى ما ٌظمى السخابت التي ًخم الىصٌى بليها كبر الاهترهذ.

  هماذج ؤطاطُت للخدماث جخمثل في6السخابُت خدماتها اإلاخىىكت مً خالٌ ؤزبلت 

، وحلجي ؤن ًلىم اإلاىزد Infrastructure as a service (IaaS)البيُت الخدخُت هخدمت  -

ً، والخؼبُلاث والبرمجُاث الالشمت، ووطائل  بخىفحر الخىادم ووطائؽ الخخٍص

الاهترهذ ؤو  مً خالٌومً ؤمثلتها الخلامل مم شبياث الخاطب جإمحن البُاهاث، 
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ً الجماعي اإلاشترن خدمت الخلامل مم سخابت  ىؤو كل بحن اإلاظخخدمحن الخخٍص

  (.0، ص2222)ولى، خاصت 

، وحلجي ؤن ًلىم اإلاىزد بخىفحر Software as a Service (SaaS) البرمجُاث هخدمت -

الخلامل مم  شمت وجىفحر زخص حشغُلها للمظخفُد، ومً ؤمثلتها6البرمجُاث الال 

 (. 2، ص2222)ولى، ؤلاهترهذ  مً خالٌؤو هـام مصسفي ؤو غحر ذلً هـام زواجب 

، وحلجي ؤن اإلاىزد ًىفس الخؼبُلاث Platform as a Service (PaaS)اإلاىصاث هخدمت  -

والبرمجُاث الالشمت واإلاظخفُد ًىفس وطائل الاجصاٌ باإلاىزد مىفس الخدمت مً 

دُذ هرا الىىق  بشيل كام مً اإلاىصاث ؤحل اطخخدام هره الخؼبُلاث. ٍو

ب بمياهُت جصمُم ووشس  جثبُذ الاخخُاج بلى دون  Web Applicationsجؼبُلاث ٍو

مد ج PaaS؛ ومً هىا فةن مىصت ة اإلاظخخدمحنلى ؤحهص كبسامج  ؤدواث ؤو  ؤي

ببإلاظخخدم ا وبالخالي ؛ ىـام حشغُل، وبِئت بسمجُت، وكاكدة بُاهاث، وخادم ٍو

 بطافُت شساء مىىهاثالاخخُاج بلى دون بالخلامل ملها  للمظخخدم مىًً

 (. 2222)شلخىث، مادًت ؤو  بسمجُت

لصد بها بمياهُت    Data as a Service(DaaSالبُاهاث هخدمت ) - ٌ ٍو  خصى

ؤي وكذ وذلً باالكخماد كلى الخىطبت  فيكلى البُاهاث كىد الؼلب اإلاظخخدم 

جلىم بؼلبها إلاصادز التي بلى ا حظلُم البُاهاث ًخم مً خاللها؛ خُث السخابُت

 (. 227، ص2222)شوي، 

واإلاظخخدمحن، ًمىً جمُحز الخىطبت السخابُت  اإلااطظاثواكخماًدا كلى اخخُاحاث 

 لثالزت ؤهىاق6

خم بوشاء هرا الىىق مً السخابت وبدازجه Private Cloudالسخابت الخاصت  - ، ٍو

ا لخلبُت اخخُاحاث اللمل؛ خُث جلم الخىادم التي حظخظُفها الخدماث  ًُ داخل

آمىت  التي ًمىً الىصٌى بليها مً خالٌ شبىت داخلُت اإلااطظتفي مباوي 

 ومغللت جىىن جدذ بشساف وبدازة كظم جىىىلىحُا اإلاللىماث باإلااطظت

(Noumsi, 2012) . وحلمل السخابت الخاصت كلى جدظحن جىـُم وبدازة خدماث

ا ًمىً والتي طومىازد جىىىلىحُا اإلاللىماث باإلااطظت؛ 
ً
دشيل ججمًلا مسه
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الخاحت وفي خظب الاطخفادة منها واللاملحن مً خالله  اإلااطظتللملُاث 

  الىكذ اإلاددد كىدما ًدخاحىن بليها.

خم بوشاء هرا الىىق مً السخابت مً كبل ٍ، و Public Cloudالسخابت اللامت  -

لشسواث مخلددة ُت الخدخُت واإلاىازد الخاصت بها مىـمت مخخصصت جىفس البي

ٍظمً ملدمى خدمت و جدفم كىد الؼلب للخدماث التي جدخاحها.  مخىىكت

ابُت جىفس الخدمت وحىدتها مً خالٌ كلد مىكم مم مظتهلً الخىطبت السخ

اث و  .Noumsi, 2012)) الخدمت جخىىن السخابت اللامت مً مجمىكت مً مظخٍى

هـًسا ألن و الخدمت التي ًمىً الىصٌى بليها كبر ؤلاهترهذ والتي جدظم باطخمساز. 

 
 
ًىىن فةن حجم اللسض  ،Googleلدم مً كبل كماللت مثل الخدماث ج

ٍمىً للشسواث الصغحرة الاطخلاهت و مىخفظت.  جىىن  جيلفت الىخدةا، و ضخم

بمصادز خازحُت لبيُتها الخدخُت الخىىىلىحُت وملـم جؼبُلاث ألاكماٌ 

  .اللامتالخاصت بها بلى السخابت 

اللامت  سخابتٍجمم هرا الىىق بحن ال، و Hybrid Cloud الهجُىت السخابت -

الخؼبُلاث بلى سخابت كامت حظتهلً  خُث ًمىً جسخُل؛ الخاصتالسخابت و 

البُاهاث اإلاخصهت واإلالسوطت في سخابت خاصت، ؤو ًخم اطتهالن اللدًد مً 

وجىفس السخابت اإلاخخلؼت   الخدماث اإلاظخظافت في سخابت كامت مخخلفت.

ا 
ً
مم كدزة اإلااطظت كلى  لالخخُاحاث،الخدماث وألاداء اللابل للخىُف وفل

. (Mirenayat, 2017) ؼبُلاث والبُاهاث الخظاطتالخفاؾ كلى الخدىم في الخ

وكلى كىع الخلٌى الخاصت )مساهص البُاهاث الداخلُت ؤو الخازحُت( اإلالُدة 

حظخفُد مً بمياهاث  اإلااطظت بالبيُت الخدخُت ؤو ػبُلت الاطخظافت، فةن

، وبمياهُت ؤفظل ؤداءً  بدازةابت اللامت في جىطُم مىازدها بظسكت، وجدلُم السخ

جللُل جيالُف الاطدثماز اإلاسجبؼت بخىطُم سخابت ، و ة جىـُم البيُت الخدخُتبكاد

 .للماطظت خاصت
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، جلخصس البيُت الخدخُت السخابُت كلى Community Cloudفي سخابت اإلاجخمم  -

كلى كىع السخابت اللامت، و بلع اإلاىـماث التي لديها مصالح مشترهت. 

 . (Leite, 2015) ؤكظاء اإلاجخممًلخصس الىصٌى بلى سخابت اإلاجخمم كلى 

صىاكت مساهص البُاهاث ال ًخجصؤ مً  اؤصبدذ الخىطبت السخابُت حصءً للد 

 منها6حلمل كلى جدلُم فىائد هثحرة و  واإلاللىماث

لمظخخدم الدخٌى كلى ملفاجه لمىً ً؛ خُث كىد الؼلبجىافس الخدمت  -

الخؼبُم في حهاش اإلاظخخدم،  لخىافس وجؼبُلاجه مً خالٌ السخابت دون الخاحت 

  بالخالي جلل اإلاخاػس ألامىُت ومىازد ألاحهصة اإلاؼلىبت.و 

 . الجغسافي ىكماإلاالىصٌى بلى الشبىت في ول ميان بغع الىـس كً  بمياهُت -

دخاحها اإلاظخخدم، فيل ما مىً ؤن ًخاحت لشساء البرمجُاث التي ً ال جىحد -

 باإلهترهذ ًدخاحه هى حهاش خاطب مخصل 
ً
بإخد اإلاىاكم التي  وؤن ًىىن مخصال

ًمىً الاطخفادة مً اإلاىازد اإلاددودة ، هما ؤهه جلدم البرمجُاث التي ًدخاحها

، 2227)الشُتي،  في جلدًم خدماتها وبهجاش ؤكمالهالدي ؤي ماطظت وجىؿُفها 

 .(5ص

د مً مىاد،  ًمىً للمظخخدم  -  الخىطبت هما جمىً بطافت ؤو خرف ما ًٍس

خظاباث  مثل ؛الىمي للمىازد في حمُم ألاوكاث اللُاض مًالسخابُت 

 اإلاظخخدمحن واإلالالجت واليشاغ.

اطخخدام مصود وفُما ًخصل بةدازة الىزائم، فةهه مً الظسوزي كىد ؤلاكباٌ كلى 

اإلاظاولحن منهم ، و بلع ألاوشؼت في اإلااطظتكً إلاظاولحن ااطدشازة  سخابُتخدمت 

ت.كً جىىىلىحُا اإلاللىماث، وبدازة    الىزائم، ووخداث الشاون اللاهىهُت وؤلاداٍز

نها وبدازتها في السخابت التيفالىزائم  لاث ألازشُفُت  جخظم ًخم بوشائها وجخٍص للدشَس

اإلااطظاث الخىىمُت ، وجىىن التي جىـم وجظبؽ ؤوشؼت بدازة الىزائم والخصسف فيها

 ٌ ً والىصى ومم  وفلا لللاهىن.ئم ىزالؤلاجالف لؤو والترخُل  مظاولت كً بدازة الخخٍص

ببلع الخددًاث كىد  مالتي جىفسها الخىطبت السخابُت، بال ؤنها جصؼد اإلاصاًا

الخلسف كلى حظعى هره الدزاطت بلى  لرا جؼبُلها في بدازة الىزائم وهـم اإلاللىماث.
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ي الىزائم في طلؼىت كمان كً مفهىم الخىطبت السخابُت، ومصاًا حوعي ؤخصائ مدي

ي الىزائم مً الخىطم في حبدازة الىزائم والخددًاث واإلاخاوف لدي ؤخصائجؼبُلها في 

 .الىزائم في طلؼىت كمان دوائس ومساهص جؼبُلها في 

 مشكلة الدراسة:  2.2

ٌلىع ؤدب مىطىق الخىطبت السخابُت في اللدًد مً اإلالاالث والىخاباث الغسبُت ؤن 

شيل صىاكت ازس في طخفي اللالم الخىحهاث الخدًثت  هإخد الخىطبت السخابُت

طدىلل شيل اإلااطظاث  كدًدة فىائد ؛ فهي جلدمالبرمجُاث وجىىىلىحُا اإلاللىماث

خدىٌ لىلل الفي  حشسق ماطظاث اإلاللىماثؤن ولرا هجد ؛ ةوخدماتها بلى صىزة حدًد

ومساهص س ائدو وحلد السخابُت والاطخفادة مً خدماتها.  خدماتها ألاطاطُت بلى الخىطبت

ت هاإلاهمت  مً ماطظاث اإلاللىماث الىزائم مهمت ـسا لؼبُلت ما جلخيُه مً وزائم بداٍز

ومم الخؼىز الخلجي اإلاخمثل ألوشؼت اإلااطظاث وبهجاش بحساءاث اللمل واجخاذ اللساز. 

في ؿهىز الخىطبت السخابُت ؤصبذ ؤمام ؤخصائي الىزائم جدد هبحر في هُفُت 

 لىزائماخصن الخىطبت السخابُت في خل مشىالث ا الاطخفادة مً اإلامحزاث التي جلدمه

، وكلى الجاهب آلاخس ما وما ًخللم بمظائل الخصىصُت وغحرهاوجداولها وبجاختها 

حظخلصمه مً مهازاث جلىُت كالُت لدي ألاخصائُحن وملسفتهم بخدماث الخىطبت 

مدي وعي ؤخصائحي الىزائم  كلىلالطخفادة منها؛ لرا خاولذ هره الدزاطت الخلسف 

بخدماث الخىطبت السخابُت وجؼبُلاتها في بدازة الىزائم وفىائدها ومشىالث جؼبُلها 

 الىزائم في طلؼىت كمان.   دوائس ب

 أيداف الدراسة:  7.2

، مدي وعي ؤخصائحي الىزائم بخدماث الخىطبت السخابُتالدزاطت بلى ملسفت تهدف 

ىبثم مً هرا الهدفوفىائد وجددًاث جؼبُلها في  ألاهداف  السئِع بدازة الىزائم. ٍو

 الفسكُت آلاجُت6

 بمفهىم الخىطبت السخابُت.الخلسف بلى مدي وعي ؤخصائحي الىزائم  -

الخلسف بلى مدي وعي ؤخصائحي الىزائم بخدماث الخىطبت السخابُت وجؼبُلاتها  -

 .في طلؼىت كمان في بدازة الىزائم
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الخىطبت السخابُت في بدازة الىزائم مً وحهت هـس  جؼبُم الخلسف بلى فىائد -

 .في طلؼىت كمان ي الىزائمحؤخصائ

الخلسف بلى جددًاث جؼبُم الخىطبت السخابُت في بدازة الىزائم مً وحهت هـس  -

 . في طلؼىت كمان ي الىزائمحؤخصائ

 تساؤالت الدراسة:  0.2

 الظااٌ آلاحي6 ولخدلُم ألاهداف جؼسح الدزاطت

ؤخصائحي الىزائم بخدماث الخىطبت السخابُت، وفىائد وجددًاث مدي وعي ما 

 جؼبُلها في بدازة الىزائم؟

ىبثم كً هرا الظااٌ السئِع ألاطئلت الفسكُت آلاجُت6  ٍو

 بمفهىم الخىطبت السخابُت؟  في طلؼىت كمان ما مدي وعي ؤخصائحي الىزائم -

طخخداماتها في ي الىزائم بخؼبُلاث الخىطبت السخابُت واحما مدي وعي ؤخصائ -

 ؟ في طلؼىت كمان بدازة الىزائم

مً وحهت هـس  ما الفىائد اإلاسجلبت مً جؼبُم الخىطبت السخابُت في بدازة الىزائم -

 طلؼىت كمان؟ي الىزائم في حؤخصائ

ما الخددًاث التي جدٌى دون جؼبُم خدماث الخىطبت السخابُت في بدازة الىزائم  -

 طلؼىت كمان؟ي الىزائم في حمً وحهت هـس ؤخصائ

 اتًا:مهًج الدراسة وأد 2.2

في مدي وعي ؤخصائحي الىزائم  للخلسف كلىجدبم الدزاطت اإلاىهج الىصفي الخدلُلي 

. واطخخدمذ الدزاطت طلؼىت كمان بخدماث الخىطبت السخابُت في بدازة الىزائم

بمفهىم الخىطبت لجمم البُاهاث اإلاخلللت بمدي وعي ؤخصائحي الىزائم اطدباهت 

ً السخابي للىزائم، والخلسف كلى ؤهم اللىائم التي  السخابُت وؤهمُتها في الخخٍص

الخىطبت جدٌى دون اهخفاق اإلااطظاث مً ؤلامياهاث الهائلت التي ًمىً ؤن جلدمها 

ً الىزائم ؤلالىتروهُت وبجاختها وحشازهها.  جم جىشَم الاطدباهت كلى و السخابُت في جخٍص

 وجخىىن  .ُتكماهإلااطظاث دوائس ومساهص الىزائم خمع مً ؤخصائحي الىزائم في 

بُاهاث خٌى دائسة الىزائم وؤخصائحي الىزائم،  6هي زئِظتطبلت ؤكظام مً الاطدباهت 
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ودوز اإلااطظت في الخىمُت اإلالسفُت الخلىُت ألخصائحي الىزائم، ومدي وعي ؤخصائحي 

حدوي اطخخدامها في بدازة الىزائم، ومدي الىزائم بمىطىق الخىطبت السخابُت و 

جؼبُلها في بدزان ألاخصائُحن لفىائد اطخخدام الخىطبت السخابُت، وجددًاث 

 دوائس الىزائم، وزؤي ؤخصائحي الىزائم في ألاطالُب التي ًجب ؤن جدبلها اإلااطظاث

ازىحن مً  جم جدىُم الاطدباهت مً كبلوكد  .خفادة مً فىائد الخىطبت السخابُتلالط

كبد ألاطخاذ الدهخىز اإلاخخصصحن في دزاطاث اإلاللىماث إلبداء السؤي خىلها، وهما6 

بجاملت الظلؼان كابىض، وألاطخاذ الدهخىز  اإلاىخباث واإلاللىماثبىكصة ؤطخاذ  اإلاجُد

 الظُد مدمىد ؤطخاذ اإلاىخباث واإلاللىماث بجاملت اللاهسة. تؤطام

 جمتمع الدراسة: 2.2

الىزائم الرًً ؤحابىا كلى  ؤخصائحي( كدد 7، 2، 2)ؤزكام  آلاجُتجىضح الجداٌو 

 اإلااهالث، وجىشَلهم وفلا للىىق، و التي شملتها الدزاطت دوائس الىزائمفي  الاطدباهت

 الللمُت6 

 الاطدباهتكدد ؤخصائحي الىزائم الرًً ؤحابىا كلى 6 (2حدٌو زكم )

كدد  دوائس ومساهص الىزائم واإلادفىؿاث م

ؤخصائحي 

 الىزائم

كدد 

 الاطدباهاث

 اإلاجابت

% 

 %222 3 3 كلُمُت ومىازد اإلاُاهوشازة البلدًاث ؤلا 2

 %222 7 7 اإلااطظت اللامت للمىاػم الصىاكُت 2

 %222 2 2 وشازة الشاون البُئُت واإلاىاخُت 7

 %222 2 2 دائسة الىزائم بجاملت الظلؼان كابىض 0

 %32.0 2 3 اإلاجلع اللماوي لالخخصاصاث الؼبُت 2

 %52.2 25 23 اإلاجمىق 
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 كدد ؤخصائحي الىزائم الرًً ؤحابىا كلى الاطدباهت(6 2شيل زكم )

 الدزاطت وفلا للىىقمجخمم (6 جىشَم 2حدٌو زكم )

 حماليب ؤهثى ذهس الجيع

 22 23 4 اللدد

 %222 %24 %72 اليظبت

 

 الاطدباهت(6 اإلااهالث الللمُت ألخصائحي الىزائم الرًً ؤحابىا كً 3حدٌو زكم )

 اليظبت اللدد اإلااهل

 22 22 ؤخصائي وزائم -لِظاوع آداب

 4 2 جخصص وزائم  -ماحظخحر

 72 4 دبلىم بدازة الىزائم

 %222 22 بحمالي
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 الاطدباهت(6 اإلااهالث الللمُت ألخصائحي الىزائم الرًً ؤحابىا كً 2شيل زكم )

ىشف  بلغ مدل البدث( ؤن كدد ألاخصائُحن بدوائس ومساهص الىزائم 2الجدٌو زكم ) ٍو

 ؤخصائُ (27)
ً
 ( ؤخصائ22ُ) الاطدباهتكلى  ؤحاب منهم ،ا

ً
مجخمم  شملوبرلً  ،ا

 ( مبدىز25الدزاطت )
ً
. وحلد هره وظبت حُدة للمشازهت والاكخماد كليها في بؿهاز هخائج ا

. وكد جىشق الاطدباهتالبدث خُث هجد ؤن ملـم ألاخصائُحن كد شازهىا بالسد كلى 

با لصالح ؤلاهار مجخمم الدزاطت بحن  وجىشكذ، ؤلاهار والرهىز بيظبت الظلف جلٍس

 ،وزائم( ؤخصائي 22)ماهالث ألاخصائُحن في ماهل لِظاوع آداب جخصص وزائم 

( مً 2( مً خملت ماهل دبلىم وزائم، واشخملذ اللُىت ؤًظا كلى كدد )4ًليهم كدد )

 خملت ماحظخحر وزائم. 

 حدود الدراسة: 3.2

ي الىزائم بخدماث ح6 جدىاٌو الدزاطت مىطىق مدي وعي ؤخصائىطىكُتاإلاخدود ال -

  .الخىطبت السخابُت وجؼبُلاتها في بدازة الىزائم

دوائس وزائم بالىشازاث خمع جم اخخُاز كُىت كصدًت جظمىذ 6 ياهُتاإلاخدود ال -

وشازة  اإلااطظت اللامت للمىاػم الصىاكُت، 6وهي واإلااطظاث بظلؼىت كمان

وشازة الشاون البُئُت واإلاىاخُت، بدازة الىزائم البلدًاث ؤلاكلُمُت ومىازد اإلاُاه، 

هره اإلااطظاث وجدظم . بالجاملت، اإلاجلع اللماوي لالخخصاصاث الؼبُت

مً هُئت الىزائم واإلالخمد بها  تهـام حُد إلدازة الىزائم الخاصبخىفسها كلى 

 واإلادفىؿاث الىػىُت بظلؼىت كمان. 
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ذ الدزاطت في الفترة 6صمىُتالخدود ال -  .2224هىفمبر  بلى طبخمبر مً  ؤحٍس

 الدراسات السابكة:  4.2

هخاج الفىسي في بمساحلت ؤلا  هالسخابُت بال ؤهكلى السغم مً خدازت مىطىق الخىطبت 

طىاء  -وبخاصت في الغسب  -كىاكد البُاهاث ًـهس الاهخمام بدىاوله مً حاهب الباخثحن

ي اإلاللىماث حبخلٍسف اإلاىطىق ؤو زصد جؼبُلاجه، ومشىالجه، وفىائده ووعي ؤخصائ

م به. وطىف حظخلسض الدزاطت بلع هره الدزاطاث ذاث الصلت بمىطىكها وف

 مداوز الدزاطت. 

 مدى الوعي مبوضوع احلوسبة السحابية:   - (1

حشحر الدزاطاث التي جىاولذ مدي الىعي بمىطىق الخىطبت السخابُت بلى طلف 

( بلى ؤن الىعي 2222؛ فلد ؤشازث هسدي )بصفت كامت ؤلادزان بهرا اإلاىطىق

 كلى السغم مً 
ً
ً السخابي في الظلىدًت مددود حدا الاهدشاز الىبحر بخؼبُلاث الخخٍص

ادة اطخخدام بسامج الخىطبت السخابُت في ألاكىام ه الخؼبُلاثلهر ، وجخىكم ٍش

لُا   Ruxwan و  Mohlameane مً يل لاللادمت. وهشفذ دزاطت في حىىب ؤفٍس

(2220Mohlameane & Ruxwan,)   بلى ؤن طلف الىعي بالخىطبت السخابُت

 اإلااطظاثلبؽء اكخمادها بحن  السئِعالظبب هى ومددودًت اإلالسفت بفىائدها 

لُا.الصغحرة واإلاخىطؼت في حىىب  ألاطالُب التي  مجمىكت مًالباخثان ب ىوؤوصخ ؤفٍس

ادة الىعي بالخىطبت السخابُت. وجىصلذ دزاطت مىطىكها بدازة  ًمىً اجباكها لٍص

ب بلى خاحت ا (Richards, 2018) الىزائم في السخابت للاملحن في بدازة الىزائم للخدٍز

ا واإلاخاػس اإلادخملت  ًُ ليي ًمىنهم اإلاشازهت بشيل ؤهثر فاكلُت في البِئاث اإلاخغحرة جلى

 اإلااطظاثالتي جىفسها الخىطبت السخابُت. وجىصلذ دزاطت كً واكم السخابت في 

 اإلااطظاثازجفاق دزحت هضج  بلى( ,2222Réseau de Grandes Entreprisesالىبحرة )

ؤهمُتها لالهخلاٌ  السخابت، وؤن مً ألاطباب التي ًسون ؤلاإلاام بمصاًاالىبحرة في 

الخيالُف، وؤهه لخبجي خل السخابت وجبدًد جبظُؽ البجى الخدخُت وخفع  للسخابت

الخىفُر، وجلُُم مظخىي ألامً، والصلىباث  خل مشاولاإلاخاوف بشإنها البد مً 

 الخلاكدًت مم اإلاىزدًً.
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 واقع استددامات تطبيكات احلوسبة السحابية:  - (2

بلى فدص خصائص بدازة  (Askhoj , et al.,2011ً )ٍوآخس  Askhojوهدفذ دزاطت 

، التي زهتها مم هماذج ألازشفت اإلاىحىدةفي بِئت الخىطبت السخابُت وملا زائمى ال

وجلازن  .(OAIS)جظدها الىمىذج اإلاسحعي لىـام اإلاللىماث ألازشُفي اإلافخىح ً

الدزاطت الىُاهاث الىؿُفُت في همىذج الخىطبت السخابُت، خُث ًخم اطخخالص 

، جم وطم همىذج لىـام اطدىاًدا بلى الىخائجالخدماث ومشازهتها بحن الؼبلاث. و 

ظمذ الىمىذج اإلالترح بمشازهت الىؿائف واإلاللىماث مً خالٌ  ؤزشفت السخابت. َو

ت  ىزُلتلبجاختها. ٌغؼي الىمىذج دوزة خُاة ا مىً هلل اإلاُخاداجا الظسوٍز باليامل، ٍو

  .مً ؤهـمت بوشاء اإلادخىي بلى ؤهـمت ألازشفت

( ججازب إلااطظاث كسبُت اطخخدمذ جؼبُلاث الخىطبت 2222وكسض ملىض )

السخابُت منها6 ججسبت الشبىت اللىمُت للمللىماث مم شبىت مساهص البدث الللمي، 

جىظاض بًه آهد  وحاملتي (IMP)ومسهص كؼس للخىطبت السخابُت باالشتران مم شسهت 

الفهسض اللسبي  باإلطافت بلى، Carnegie Mellonوازهُجي مُلىن  و  Texas A&Mبم 

مجاٌ  الخىطبت السخابُت في جؼبُلاث مً كددا( 2222)ولى، جىاٌو صباح و اإلاىخد. 

 التي السخابُت الخىطبت خدماث جىفس التي اللاإلاُت للىماثاإلا وماطظاث اإلاىخباث

 بلى الاطخفادةاإلاللىماث اججهذ  ومساهص اإلاىخباثؤن ؤشاز بلى و اإلااطظاث،  هره جلدمها

م الاشتران في بلى اججهوؤن هثحرا منها ، الخلىُاث جلً مً  جخصص التي الخىطبت مشاَز

 للمىخباث.  خدماتها

 :فوائد احلوسبة السحابية - (3

ومنها  ،ؤشاز هثحر مً ؤدبُاث اإلاىطىق لفىائد اطخخدام الخىطبت السخابُت ومخاػسها

 6 كلى طبُل اإلاثاٌ

خٌى هـم الخىطبت السخابُت مفخىخت اإلاصدز والتي هدفذ منها ( 2227دزاطت طُد )

 اواإلالازهت بُنه Open Stack ، وEucalyptus ،OpenNebula ، Nimbusبلى جدلُل هـم 

للىصٌى بلى ؤفظل هـم الخىطبت السخابُت مفخىخت اإلاصدز. وكد ؤشازث بلى 

ُا اإلاللىماث، مجمىكت مً فىائد الخىطبت مثل6 جيالُف بيُت جدخُت ؤكل لخىىىلىح
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 داء ؤفظل للماطظاث وغحرها. هما ؤشازث بلى مشىالثؤواكخصاد في الخيالُف، و 

مظائل ألامً فظال كً  ،الشبىت هفظهاهترهذ وطلف الخىطبت ومنها اهلؼاق ؤلا 

 والخصىصُت. 

( بلى اإلاصاًا اإلاخلددة التي ًمىً ؤن 2013)Lawal و  Ogbuهما ؤشازث دزاطت ول مً 

ا ومنها6 جىفحر  جىفسها الخىطبت السخابُت للمىخباث وبخاصت اإلاىخباث في هُجحًر

الخدخُت لخىىىلىحُا اإلاللىماث للمىخباث السكمُت، مظاكدة  الخيالُف الخاصت بالبيُت

ازة اللملُاث اإلاىخباث كلى اإلاسوهت والابخياز، الاهفخاح كلى اللاإلاُت، الشفافُت في بد

 ،اإلاىخبُت وجلدًم خدماث اإلاىخبت، هما جىفس للمىخباث اللدزة كلى الدشغُل البُجي

وبجاخت الخدماث اإلاىخبُت في ؤي وكذ وفي ؤي ميان، وطمان الاجصاٌ والخددًث 

 بوشاء الخىخالث اإلاىخبُت وبمياهُت الخلاون بحن اإلاىخباث. و  ،اإلاظخمس

 السحابية:حتديات تطبيل احلوسبة  - (4

والخددًاث إلدازة  وصف البِئت الخالُت Bromage (2010) و Stuart وجىاولذ دزاطت

ً الىزائم  ىزائموجلدم بلع الىصائذ اللملُت إلادزاء ال ،واإلاللىماث في السخابت وجخٍص

ت الىخائج السئِظ وجلليخٌى الخلامل مم اإلاخاػس اإلاسجبؼت باطخخدام "السخابت". 

لت التي جدًس بها  الظىء كلى ؤهه في الىكذ الري جلىم فُه اإلااطظاث بخغُحر الؼٍس

ب ؤكمالها مً خالٌ جظمحن  لت  Web 2.0الجُل الثاوي للٍى كملها، والسخابت في ػٍس

كلى دزاًت باإلاخاػس. وال ًيبغي ؤن ٌظدىد  بدازة الىزائم اللائمىن كلى ىىن ًًجب ؤن 

لت التي جدًس بها اإلااطظاث ؤكمالها، بلى كساز  ٌلخمد كلى ألامىز بدزاج السخابت في الؼٍس

تهدد مللىماث اإلاخاػس التي  ًلف كلى، بل ًيبغي ؤن ٌظدىد بلى كساز الخلىُت فدظب

في  الىزائم ؤخصائُى شازهت التي ًدخاحها كلى طسوزة اإلا دزاطتاإلاىـمت. وجاهد ال

 حشىُل الظُاطاث والخللُم وجدلُل اإلاخاػس ألي هـام.

جددًاث بدازة ؤمً الخىطبت السخابُت Yeun (2222 )و  Almullaوهاكشذ دزاطت 

ع والخدكُم للمظخخدمحن  ت والىصٌى والخفٍى ، باإلطافت للسخابتومنها بدازة الهٍى

بلى ؤهم البروجىهىالث واإلالاًحر التي ًجب مساكاتها في بدازة ؤمً الخىطبت السخابُت. 

https://www.emeraldinsight.com/author/Stuart%2C+Katharine
https://www.emeraldinsight.com/author/Bromage%2C+David
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لخىطُم مسافم ميشأتها، وؤن  تؤفم السخاب حظعى هدى  اإلااطظاثوجىضح الدزاطت ؤن 

ؤبسش مخاوف اإلاىـماث بشإن ملىُت بُاهاتها جخمثل في زالزت مخاوف جخللم بإمً 

ت والجزاهت والخىافس.  Durantiدزاطت  هاكشذو  اإلاللىماث هي الخدلم مً الظٍس

خُث ؛ السكمُت وجإزحر الخىطبت السخابُت كليها ىزائمالثلت في ال مدي (2222)

إلاخلللت باألزشُف السكمي، والثلت في الىزائم والبُاهاث، زم ؤلاػاز اإلافاهُم اؤوضخذ 

اللاهىوي لللاهىن اللام الري جخمدىز خىله مظائل الثلت، وجخم وفلا له اخخباز ألادلت 

 الىزائلُت، والخددًاث التي جفسطها الخىطبت السخابُت.

خصىصُت وؤمً بُاهاث اللمالء بخدلُل Raja (2012 )و   Kingوكامذ دزاطت 

الخظاطت في السخابت، ومدي هفاءة ألاػس الخىـُمُت اإلالمٌى بها في ؤوزوبا والىالًاث 

خصىصُت. وكدمذ اكتراخاث لإلصالح الخىـُمي لخماًت الاإلاخددة في خماًت 

اإلاللىماث الخظاطت في بِئاث الخىطبت السخابُت وإلشالت اللُىد الخىـُمُت التي جدد 

جداد ؤهه في ول مً الا بلىًاد الخىحه هدى الخىطبت السخابُت. وحشحر الدزاطت مً اشد

كىاهحن الخصىصُت لخىفحر ؤطاض  بكادة الىـس في، ًجب ألاوزوبي والىالًاث اإلاخددة

جىطُم  ذلًجىـُمي مخحن لتزاًد اطخخدام الخىطبت السخابُت، وؤن ًخظمً 

فاث اللاهىهُت للبُاهاث الخظاطت التي حظ ادة خماًت البُاهاث، وجللُل الخلٍس خدم ٍش

مً  اللُىد الخىـُمُت التي جدد مً الاطخفادة الياملت مً مصاًا الخىطبت السخابُت

ىُت كبل كً  Chardonnens (2012) دزاطت ؤما .الاجداد ألاوزوبي واإلااطظاث ألامٍس

جبدًد اإلاخاوف مً فداولذ جددًاث الخىطبت السخابُت في بدازة الىزائم في اإلاىـماث 

بذا  اإلااطظتالخىطبت السخابُت باإلشازة بلى الخىف مً فلدان الظُؼسة كلى بُاهاث 

لِظذ مً هباز اإلاىزدًً لخدماث الخىطبت السخابُت،  ماطظتبطىاد البُاهاث بلى جم 

 في الخصٌى كلى الخدماث السخابُت.للتردد  السئِظتطباب ألا ؤخد وؤن هرا هى 

 ومهاقشتًا:الهتائج،  .2

ػسخذ الدزاطت ؤزبلت ؤطئلت وطِخم كسض الىخائج ومىاكشتها وفلا لهره ألاطئلت 

 ألازبلت6
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 عرفية التكهيةالوثائل ودور املؤسسة يف توفري التهمية امل ويأخصائ 1.2

الخىطبت  الىزائم بمفهىم ؤخصائحيمدي وعي  طعى الظااٌ ألاٌو بلى الخلسف كلى

كً البُاهاث الخاصت باإلحابت كً ( 2(، )0الجدوالن )ٍىشف و  السخابُت، وخدماتها.

 هرا الظااٌ.

 ي الىزائمح(6 دوز اإلااطظت في الخىمُت اإلالسفُت الخلىُت ألخصائ0حدٌو زكم )
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% 

 %52 23 7 2 2 7 3 هترهذؤلا جىفحر اطخخدام 

جىفحر اللدزة كلى الىصٌى بلى وافت مىاكم 

هترهذ وشبياث الخىاصل الاحخماعي بما ؤلا 

 ًخفم مم ألاخالق واللسف الاحخماعي والدًً

0 2 2 2 2 17 68% 

بُت كلى  مهازاث اطخخدام  جلدًم بسامج جدٍز

 الخاطىب

3 2 2 7 0 21 40% 

بُت كلى هـم اإلالامالث جلدًم بسا مج جدٍز

 لىتروهُتؤلا

7 7 2 7 2 19 32% 

بُت كلى اطخخدا م هـم جلدًم بسامج جدٍز

 ؤلالىتروهُتبدازة الىزائم وألازشفت 

2 7 2 2 2 20 42% 

بُت كلى  هُفُت البدث في  جلدًم بسامج جدٍز

هترهذ واطخخدام شبياث الخىاصل ؤلا شبىت 

 لىتروهُتؤلاالاحخماعي واإلاىاكم 

2 7  2 2 8 72% 

بُت ؤخسي   %02 10 2 7  2 7 فظال كم بخددًدها –بسامج جدٍز

لسفُت لدي خٍسصت كلى الخىمُت اإلا دوائس ومساهص الىزائم( ؤن 0ًىضح الجدٌو زكم )

ؤًًظا ، هما ًخضح وطبل الىصٌى بليهاإلااطظاث هترهذ بيافت امىؿفيها، وجىفحر ؤلا 

ب خُث ؤحملذ كلى جللي مىؿفيها دوزاث اإلااطظاث  خسص كلى جىفحر فسص الخدٍز

بُت كلى اطخخدام الخاطب بيظب األزشفت ، وؤًظا دوزاث خاصت ب%(40ت )جدٍز
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، ولىً ًالخف %(32بيظبت ) ُتلىتروههـم اإلالامالث ؤلاو  %(42بيظبت ) لىتروهُتؤلا

بُت كلت في البرامج صل اهترهذ واطخخدام مىاكم الخى ؤلا الخاصت بالبدث في  الخدٍز

شحر الجدٌو بشيل  احصءً الاحخماعي والتي حلد  مً جؼبُلاث الخىطبت السخابُت. َو

اإلاشىالث ألاطاطُت ف ولى مً جلىُت الخىطبت السخابُت؛كام بلى جىافس اإلالىماث ألا 

ؤهم  هترهذ والتي حلد مًجىافس ؤلا كدم ل ثم ؛ألاخر بخلىُت الخىطبت السخابُتدم لل

 في الدٌو الىامُت وبخاصت في مساهص اإلاللىماث اللسبُت اإلاشاول السئِظ
ً
ت خصىصا

بدوائس ومساهص غحر مىحىدة  (22، ص2227)طُد، الدزاطاث بلع والتي ؤشازث بليها 

في حمُم الاهترهذ  فساجى وذلً بظبب حُد فالىطم فيها  كمان بظلؼىتالىزائم 

بُتبسامج ؤخصائحي الىزائم في الظلؼىت جللي ، و اإلااطظاث كلى جصفذ حظاكدهم  جدٍز

فس البِئت اإلاىاطبت اوهرا ؤمس حُد ٌشحر بلى جى  ،لىصٌى للمىاكم اإلاخخلفتهترهذ واؤلا 

 ؤخصائحي الىزائم كؼاءزث بلع الىشازاث بةشاوكد ؤ لخؼبُم الخىطبت السخابُت.

ببسامج  ؛ هخصيُف اإلالسفُت والخلىُت هممهازاتخسي في مجاٌ الىزائم لخىمُت ؤ ُتجدٍز

 .هترهذمً لإل آلا  وؤلاجالف، والاطخخداموالترخُل  والفسش الىزائم، 

 الىزائم الرًً لديهم وعي بمىطىق الخىطبت السخابُت ؤخصائُى  6(2حدٌو زكم )

ؤخصائُى وزائم كلى وعي   الىزائم واإلادفىؿاثومساهص دوائس  مظلظل

 بمىطىق الخىطبت السخابُت

% 

 %72 5 كلُمُت ومىازد اإلاُاهوشازة البلدًاث ؤلا 2

 %72 5 اإلااطظت اللامت للمىاػم الصىاكُت 2

 %02 22 وشازة البِئت والشاون اإلاىاخُت 7

دائسة الىزائم بجاملت الظلؼان  0

 كابىض

5 72% 

 %02 22 الؼبُتاإلاجلع اللماوي لالخخصاصاث  2

ىشف بدزحت دوائس ومساهص الىزائم دزحت وعي ؤخصائحي الىزائم في ( 2الجدٌو زكم ) ٍو

الصىاكُت في ول مً اإلااطظت اللامت للمىاػم  %(02خُث بلغذ وظبتها )ت ىخفظم

ن دزحت الىعي وكد ؤؿهسث بلع الدزاطاث ؤ .اللماوي لالخخصاصاث الؼبُت واإلاجلع

هما مىخفظت في بلع اإلاىاػم ألاخسي مساهص الىزائم في بلع  لدي ؤخصائحي الىزائم
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ب ؤن التي ؤؿهسث و Richards (2017 )في دزاطت  خاحت اللاملحن في بدازة الىزائم للخدٍز

اطخخدام ما جىفسه الخىطبت في ًمىنهم اإلاشازهت بشيل ؤهثر فاكلُت  ملخت ختى

Ruxwan (, p82220 )وMohlameane  دزاطت ول مًوؤهدث السخابُت مً جؼبُلاث، 

 عالظبب السئِهى ؤن طلف الىعي بالخىطبت السخابُت ومددودًت اإلالسفت بفىائدها 

لُا  اإلااطظاثلبؽء اكخمادها بحن  بِىما ؤؿهسث الصغحرة واإلاخىطؼت في حىىب افٍس

 اإلااطظاث في بدوائس ومساهص الىزائمىضج في فهم مظاهمت السخابت الدزحت كالُت مً 

جبجي جؼبُلاث الخىطبت  بةمياهُتالىبحرة. وحلد دزحت الىعي لألخصائُحن مؼمئىت 

 . في طلؼىت كمان بمساهص الىزائمالسخابُت 

 وعي أخصائيي الوثائل بتطبيكات احلوسبة السحابية واستدداماتًا يف إدارة الوثائل 2.2

ي الىزائم بخؼبُلاث حمدي وعي ؤخصائبلى الخلسف كلى  للدزاطت طعى الظااٌ الثاوي

مً  اوكد ػسخذ الدزاطت كددً  في بدازة الىزائم.الخىطبت السخابُت واطخخداماتها 

مدي بدزان ألاخصائُحن لهره الخؼبُلاث  كلىخلسف الخىطبت السخابُت لل جؼبُلاث

هرا ما ًىضخه والري ٌلىع وكيهم الخلُلي بمفهىم الخىطبت السخابُت. و 

 .(3)و  (2)زكم  الجدوالن

 مدي وعي ؤخصائحي الىزائم بخؼبُلاث الخىطبت السخابُت 6(2ٌ زكم )حدو 

 % كدد الخدمت

د ؤلالىترووي  %24 23 البًر

 Google Drive   20 22% حىحل دزاًف

 Google Doc  5 72% مدسز مظدىداث حىحل

 Office live  2 20% ؤوفِع الًف

 Facebook Platform  2 20% مىصت الفِظبىن

 ً  Google Cloud Storage  0 22% السخابي في حىحلالخخٍص

 YouTube 3 24%  ًىجُىب 

 App Engine 2  4% مدسن الخؼبُلاث 

 %4 2 ؤخسي في هرا الصدد
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 مدي وعي ؤخصائحي الىزائم بخؼبُلاث الخىطبت السخابُت(6 7شيل زكم )

بخدماث جؼبُلاث الخىطبت السخابُت  ؤخصائحي الىزائممدي بدزان  6(3حدٌو زكم )

 في بدازة الىزائم

 % كدد خدماث جؼبُلاث الخىطبت السخابُت م

 %32 24  جاخت وصٌى اإلاظخفُدًً لىزائم مدددةب  .2

 %04 22 ً الىزائم وخفـهاٍخص ج  .2

 %22 20 جبادٌ الىزائم بحن اإلااطظاث ألازشُفُت  .7

 %22 20  حشازن الىزائم  .0

د ؤلا  .2  %22 22 لىتروويبدازة البًر

 %22 2 كالن كنهاوؤلا حظىٍم خدماث دائسة الىزائم   .2

بُت ؤلا  .3  %0 2  لىتروهُتالدوزاث الخدٍز

ـهس الجدٌو زكم ) د  ؤن ؤهثر الخدماث التي( 2ٍو ٌلسفها ألاخصائُىن هي البًر

%(، ومدسز 22) Google Drive%(، ًليها حىحل دزاًف 24لىترووي بيظبت )ؤلا

مدسن %(. وؤكلها 24) YouTube ًىجُىب%(، زم 72) Google Docمظدىداث حىحل 

 ,Drobox%(. وشملذ الخدماث ألاخسي ول مً 4بيظبت ) App Engine الخؼبُلاث

Onedrive ( 4بيظبت .)%خضح ؤن ألا د ؤلالىتروويهثر اطخٍو  ،خداما هي خدمت البًر
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ليها حىح اإلالسفت بخؼبُلاث الخىطبت  ؤن ، زم ًإحي ًىجُىب وهرا ًىم كًل دزاًفٍو

وهرا ًدٌ كلى ؤن الىعي بالخىطبت مىخفع في خلُلخه، . احتهادا شخصُا ذواه

، هرلً ألاخصائُحن لدوزاث خاصت بالخىطبت وامياهُاث الاطخفادة منها تحشحر لخاَو

  .ًىىن اكخمادها بةدازاث الىزائم مً كبل الجهاث السطمُت اإلاظئىلت كً هره ؤلادازاث

ٌ و        بدزان ؤخصائحي الىزائم لخدماث جؼبُلاث  ( مدي3زكم ) ٍـهس الجدو

ي الىزائم حخصائ. وواهذ ؤكلى خدمت في زؤي ؤالخىطبت السخابُت في بدازة الىزائم

د ؤلا)، %(32) بيظبت (وصىٌ اإلاظخفُدًً لىزائم مدددة جاختب)  (لىتروويبدازة البًر

بيظبت  (الىزائم بحن دوائس ومساهص الىزائمجبادٌ ( و)حشازن الىزائم)ًليها  %(22) بيظبت

م خدماث دائسة الىزائم )( ليل منهما. وؤكلها 22%) %( 22بيظبت ) (كالن كنهاوؤلا حظٍى

بُت ؤلالىتروهُتالدوزاث )و ما بلى ؤن حاباث ألاخصائُحن وحشحر ب (.%0بيظبت ) (الخدٍز

ومدددة مً مساهص بلت ًخم اطخخدامه مً جؼبُلاث الخىطبت ال ًإحي وفم طُاطت مخ

والخلسف بليها ال ًإحي احتهاداث شخصُت مً حاهب ألاخصائُحن، وفم ولىً  ،الىزائم

ب ذاث ؤهداف   لالطخفادة مً جؼبُلاث الخىطبت السخابُت.  مدددةوفم طُاطت جدٍز

 اطخلداداتهاؤن جإخر  في طلؼىت كمانللى دوائس ومساهص الىزائم واإلادفىؿاث لرا فو 

دًدة مً خدماث بدازة الىزائم مً خالٌ جؼبُلاث الخىطبت لخلبل ألاهماغ الج

خرث في الاطخفادة مً ؤ في الدٌو ألاخسي  فاللدًد مً ماطظاث اإلاللىماثالسخابُت، 

لدد  .جؼبُلاتها ( ججازب إلااطظاث كسبُت اطخخدمذ جؼبُلاث 2222ملىض )َو

منها ججسبت الشبىت اللىمُت للمللىماث مم شبىت مساهص البدث  ؛الخىطبت السخابُت

ت والخاطب آلالي فائم الظسكت ألغساض ألابدار  الللمي، وججسبت مىخبت ؤلاطىىدٍز

 (IMP)الخللُمُت والخىمُت، ومسهص كؼس للخىطبت السخابُت باالشتران مم شسهت 

وكد  .Carnegie Mellonو وازهُجي مُلىن   Texas A&Mجىظاض بًه آهد بم  وحاملتي

 هثحر فاججهجؼبُلاث الخىطبت السخابُت،  مً الاطخفادةاإلاللىماث بلى  اججهذ مساهص

م الاشتران في بلى منها إلاساهص اإلاللىماث )ولى،  خدماتها جخصص التي الخىطبت مشاَز

وطم همىذج  (Askhoj, et all, 2011)وآخسون  Askhojهما خاولذ دزاطت (. 2، ص2222
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غؼي الىمىذجػبلاث حدًد لىـام ؤزشفت السخابت.  باليامل،  ىزُلتدوزة خُاة ال َو

ت مً ؤهـمت بوشاء اإلادخىي بلى ب ظمذَو   هـمت ألازشفت.ؤىلل اإلاُخاداجا الظسوٍز

  الفوائد املرتكبة مو تطبيل احلوسبة السحابية يف إدارة الوثائل 7.2

الفىائد اإلاسجلبت مً جؼبُم الخىطبت بلى الخلسف كلى للدزاطت طعى الظااٌ الثالث 

. وهرا ما الىزائم بظلؼىت كمان يمً وحهت هـس ؤخصائح السخابُت في بدازة الىزائم

 (.4) ًـهسه الجدٌو زكم

(6 فىائد خدماث الخىطبت السخابُت مً وحهت هـس ؤخصائحي الىزائم في 4حدٌو زكم )

 دوائس الىزائم باإلااطظاث اللماهُت

 % كدد لماطظاث ألازشُفُتباليظبت لئد الخىطبت السخابُت فىا

 %20 22 بىاء ؤزشُف بلىترووي باإلاخاػباث والىخب السطمُت الصادزة والىازدة

 %20 22 بىاء مظخىدق افتراضخي لخفف الىزائم

فخذ كىاة مشازهت وحلاون مم اإلااطظاث ألاخسي لخبادٌ الخبراث 

 واإلاخاػباث السطمُت

22 04% 

 %20 22 وجىشَم وشساث اإلااطظتبصداز 

زبؽ الخدمت مم اإلاىاكم السطمُت للماطظت وصفداتها كلى مىاكم 

لُت  الخىاصل الاحخماعي ألغساض بكالمُت وحظٍى

22 00% 

 Environment Remote Hosting 3 24%  اطخخدام بِئت الاطخظافت كً بلد

 %32 24 الاكخصاد في جيالُف هفلاث الدشغُل والصُاهت

س ومشازهت  بوشاء ججملاث مً البُاهاث اإلاشترهت وجبادٌ الخدماث وجؼٍى

 اإلاجمىكاث

22 20% 

 %22 20 حلددًت الاطخخدام للىزائم في آن واخد

 ٌ خضح مً الجدو ( ؤن ؤكلى فىائد خدماث الخىطبت السخابُت مً وحهت 4زكم ) ٍو

هي الاكخصاد في الخيالُف بيظبت هـس ؤخصائحي الىزائم في اإلااطظاث اللماهُت 

 (Lawa،2013 (، )27، ص2227فهره خلُلت فىثحر مً الدزاطاث )طُد،  ،%(32)

إلاساهص اإلاللىماث مً اطخخدام  لفائدة ألاولى والىبري اإلادللت ؤن ا ؤشازث بلى 

وجخضح فائدة الاكخصاد في الخيالُف مً خُث ما  .الخىطبت هي الاكخصاد في الخيالُف
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خُث ؤنها  يُت الخدخُت لخىىىلىحُا اإلاللىماثخابت مً جيالُف ؤكل للبجدلله الس

ؤلالغاء الخللُل ؤو جللُل كدد ألاحهصة الخاصت بالبيُت الخدخُت وؤًًظا  طخلمل كلى

الاخخُاحاث الخلىُت اإلادلُت بإهملها في بدازة ؤحهصة الخادم وؤهـمت الدشغُل  إلالـم

هما ؤنها طخلمل كلى جىفس الىثحر مً اإلااٌ  .(LIU, 2013) التي جىمً وزاء الخؼبُلاث

الالشم لشساء البرمجُاث التي ًدخاحها اإلاظخخدم ول ما ًدخاحه اإلاظخخدم هى حهاش 

م وؤن ًىىن مخصل بإخد اإلاىاكم التي جلدم  خاطب مخصل بخؽ بهترهذ طَس

 البرمجُاث التي ًدخاحها.

شحر الجدٌو زكم )  والىخب ترووي باإلاخاػباث بىاء ؤزشُف بلى( لفىائد ؤخسي منها 4َو

 .افتراضخي لخفف الىزائم وبىاء مظخىدق%(، 20السطمُت الصادزة والىازدة بيظبت )

ً لدي اإلااطظاث ألازشُفُت هما   .وهره الفىائد طخدل هثحر مً مشاول الخخٍص

بصداز وجىشَم وشساث خسي مً وحهت هـس ألاخصائُحن منها6 ؤؿهسث الىخائج فىائد ؤ

س ومشازهت  اإلااطظت، بوشاء ججملاث مً البُاهاث اإلاشترهت وجبادٌ الخدماث وجؼٍى

 )اطخخدام بِئت الاطخظافت كً بلد(، وؤكلها %( ليل منها20ت )بيظباإلاجمىكاث 

وهره حلد وظبت طلُفت مما ًدٌ كلى كدم بدزان ألاخصائُحن إلاا ًمىً  %(24) بيظبت

ً البُاهاث كد  ة للماطظاث ألازشُفُت مً خحزؤن جلدمه هره الفائد هائل لخخٍص

 ،حظاكد مم الىكذ في الاطخغىاء كً خاحت اإلااطظاث إلوشاء دوائس الىزائم الىطُؼت

ً حصء مً الىزائم  ت لفترة مً الصمً جمهُدا الهخلالها بلى دوز والتي جظؼس لخخٍص الجاٍز

وزائم هره الفترة الىطُؼت مً كمس في بدازة  باججاهاث حدًدةاإلادفىؿاث؛ مما ًىبئ 

فخدمت الخىطبت السخابُت هي الخل ألامثل للىثحر مً اإلاشىالث الخلىُت  ؛الىزائم

يُت غحر مدددة التي جخللم بخلف ؤو طُاق اإلاظدىداث واإلالفاث؛ ، فهي جىفس طلت جخٍص

ادة الظلت  د ٍش ً افتراطُت وغحر مددودة وبذا ما ؤٍز فالسخابت جىفس طلت جخٍص

يُت في ؤي وكذ طِخم بسطىم بطافُت بظُؼت .الخخ  ٍص
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 تطبيل خدمات احلوسبة السحابية يف إدارة الوثائل تواجٌالتحديات اليت  0.2

جؼبُم خدماث  جىاحهالخددًاث التي  كلىبلى الخلسف  الظااٌ السابم للدزاطت طعى

 ،الىزائم بظلؼىت كمان ؤخصائحيالخىطبت السخابُت في بدازة الىزائم مً وحهت هـس 

    .(5)وهرا ما ًـهسه الجدٌو زكم 

جددًاث الخىطبت السخابُت مً وحهت هـس ؤخصائحي الىزائم في دوائس  (56حدٌو زكم )

 الىزائم باإلااطظاث اللماهُت

دوائس الىزائم  جددًاث الخىطبت السخابُت التي جىاحه

 باإلااطظاث اللماهُت

 % كدد

 %22 20  خىىىلىحُالبا طلف البيُت الخاصت

 %22 22 مشاول ؤمً اإلاللىماث والخصىصُت

 %22 22 كلت اإلالسفت لدي ألاخصائُحن واإلاظخفُدًً

 %72 5 مشىالث الاجصاٌ باإلهترهذ

 %72 4 الخددًاث الخلىُت )بؽء كملُت اطترحاق اإلاللىماث(

 %02 22 طُؼسة مىفس السخابت كلى البيُت الخدخُت

 ٌ ـهس الجدو جددًاث الخىطبت السخابُت مً وحهت هـس ؤخصائحي  هثر ن ؤؤ (5زكم ) ٍو

هم الخددًاث التي وهره حلد مً ؤ .مشاول ؤمً اإلاللىماث والخصىصُت هي الىزائم

التي جدخفف بالىثحر مً الىزائم ذاث ػبُلت خاصت كد  دوائس ومساهص الىزائمجىاحهها 

بلسازاث  خاص بلظها ؤو احخماكُتوي مياهت جخللم بإمً الىػً ؤو ؤطساز ؤشخاص ذ

مساحلت كساز  اللماهُتباإلااطظاث ىزائم ال اإلاظاولحن كًولرا كلى  .وغحرها اكخصادًت

جلبها جي ولىً مً خُث اإلاخاػس التي كد ًجبجي الخىطبت لِع فلؽ هلساز جىىىلى 

 ؤمًوحىد طُاطت  دون جاخت الىصٌى بليها ً خُث بم للىزائماطخخدام الخىطبت 

( بإهه ًجب ؤن جىىن 2010) Bromageو  Stuart جاهده دزاطت وهرا ما ،خاصت بها

وال ًيبغي ؤن  ،الخىطبت مً خُث ألامً والخصىصُت اطظاث كلى دزاًت بمخاػساإلا

لت بلى كساز جىىىلىجي،  التي جدًس بها اإلااطظاث ؤكمالها ٌظدىد بدزاج السخابت في الؼٍس



 ... الخىطبت السخابُت ومدي وعي ؤخصائي الىزائم                بظُىوياهد ه ود. ،الظُد الصاوي د. 

 

 
ت لللىم اإلاللىماث   م2222 ؤهخىبس، 2، ق4مج              022          اإلاجلت اإلاصٍس

سي ول مًبل ًيبغي ؤن ٌظدىد بلى كساز ًفدص اإلاخاػس التي تهدد مللىماث اإلاىـمت  . ٍو

Almulla  وYeun (2010, p4ًؤن مشيلت ألام )  الخدلم مً والخصىصُت جىمً في

ع والخدكُم اإلامىىح كبر  ت اإلاظخفُدًً وؤطالُب وصىلهم للىزائم والخفٍى هٍى

غُاب بسوجىهىالث خاصت بدبجي الخىطبت في ماطظاث  السخاب، وبخاصت في ؿل

ُت بصفت ؤطاطُت في هىن صوجىمً اإلاشيلت الىبري في ألامً والخصى  .اإلاللىماث

اإلالفاث واإلاللىماث مخصهت لدي حهت ؤخسي فةن هىان مخاوف بشإن ؤمً اإلاللىماث 

ولرا ؤخُاها ما  ؤو اختراق، هجىمخدور وخصىصُتها فلِع هىان طمان وامل بلدم 

جلجإ اإلااطظاث اإلاظخخدمت للسخابت بلى الاكخماد كلى ػسف زالث للخفاؾ كلى ؤمً 

كىد كدم وحىد مظخىدق وخصىصُت البُاهاث واإلاللىماث. ولىً جـهس مشيلت ؤهبر 

دفف  لبُاهاث اإلااطظتخاص 
 
مً البُاهاث واإلاللىماث التي جىحد في  فُه وسختج

 . ُاهاث في السخابت للفلد ؤو للظُاقالسخابت خاصت بذا حلسطذ الب

بالخلىُاث اإلاخلللت  كلت اإلالسفت لدي ألاخصائُحن واإلاظخفُدًًمً الخددًاث ؤًًظا و 

ً السخابي  ؤن اطخخدام الخىطبت السخابُت  خُثليل منهما؛  (%22) بيظبتبالخخٍص

ًخؼلب مهازاث فىُت جىىىلىحُت كالُت ألغساض الصُاهت والخددًث وغحرها، وهرا 

خؼلب ؤًظا جددًث مىاهج ٍواإلاللىماث،  ؤخصائحيًخؼلب اكخماد هفاءاث حدًدة مً 

الخؼىزاث التي حشهدها ماطظاث  بصفت مظخمسة لخىاهبجإهُل ؤخصائي الىزائم 

 ؤمس  كمان ظلؼىتؤولذ هُئت الىزائم واإلادفىؿاث ب را الشإناإلاللىماث. وفي ه

ت الفسصت جاخبة هبحرة كىاًت بدوائس ومساهص الىزائم واإلادفىؿاث اللدامىألاخصائُحن 

بُت مىثفت داخل لهم في بكادة جإهُلهم بة جاخت الدزاطت لهم مً خالٌ دوزاث جدٍز

اإلاىخـمت مً خالٌ ماطظاث طافت بلى جىفحر فسص الدزاطت باإل  ،الظلؼىت ؤو خازحها

بل  الخىىىلىحُا بمساهص الىزائم ، وهرا ألامس طُلمل كلى دكم مىـىمت جبجيحللُمُت

 ددًؤن هىان ج هما الخدٌى هدى اطخخدام السخابت. و 
ً
 هام ا

ً
آخس ًخمثل في  ا

بالخىىىلىحُا والخىطبت  حُدةملسفت ؤن ًىىهىا كلى ؤًظا  فلليهم اإلاظخفُدًً،

 واطخخدامها.السخابُت 
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طلف البيُت الخاصت بالخىىىلىحُا  بلى جددًاث ؤخسي منها6 اوؤشاز الجدٌو ؤًظً 

%(؛ وهره مشيلت في 02) السخابت كلى البيُت الخدخُت وطُؼسة مىفس %(، 22)

الخىطبت السخابُت الاكخماد الخام كلى  خُث ًفسض اطخخداماطخخدام الخىطبت 

وجددًاث ول شخيء ًخصهم هىن السخابت بِئت مغللت بسمجُا، مصودي الخدمت في 

ىفحر ؤلاهترهذ ىىىلىحُا وملداتها وجحلخبر جددًاث جىفحر الخو  .%(72هترهذ )صاٌ باإل جالا

وكلى السغم مً  طظاث اإلاللىماث في كاإلاىا اللسبي.ًاث التي جىاحه ما دهم الخدمً ؤ

ومداولت جبجي مىـىمت آلُت بالظلؼىت كلى جخؼي هره الللبت اإلااطظاث خسص 

د مً الجهىد ألامس ًدخاج  ،في ذلً ىزائم وجبجي اإلالاًحر اللاإلاُتمخياملت إلدازة ال إلاٍص

ب ألاخصائُحن كلى جبجي الخىطبت السخابُت والخلسف كلى مصاًاها وهُفُت ججىب  وجدٍز

  .مخاػسها

 نتائج الدراسة: أبرز

ىعي ؤخصائي الىزائم بخؼبُلاث الخىطبت واإلاخلللت ب هخائج الدزاطت مىاكشتفي طىء 

السخابُت، والفىائد اإلاسجلبت مً جؼبُم الخىطبت السخابُت في بدازة الىزائم، وؤهم 

الخددًاث التي ًمىً ؤن جىاحه جؼبُم خدماث الخىطبت السخابُت في بدازة الىزائم 

فُما  التي جىصلذ بليها الدزاطتىخائج الفي اإلااطظاث اللماهُت، ًمىً جلخُص ؤهم 

 6ًإحي

كلى  في اإلااطظاث اللماهُت التي شملتها الدزاطت دوائس ومساهص الىزائمجدسص  -

الخىمُت اإلالسفُت لدي مىؿفيها، وجىفحر ؤلاهترهذ بيافت اإلااطظاث وطبل الىصٌى 

 .بليها

ب إلاىؿفيها؛ خُث جللى  دوائس الىزائم ؤحملذ - % منهم 40كلى جىفحر كىصس الخدٍز

بُت كلى اطخخ بُت دوزاثمنهم % 42دام الخاطب، دوزاث جدٍز خاصت  جدٍز

بُت في %32باألزشفت ؤلالىتروهُت و هـم اإلالامالث ؤلالىتروهُت،  منهم دوزاث جدٍز

بُت  ولىً الخاصت بالبدث في ؤلاهترهذ واطخخدام جىحد كلت في البرامج الخدٍز

 حصًءا مً جؼبُلاث الخىطبت السخابُت. مىاكم الخىاصل الاحخماعي والتي حلد 
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؛ فاإلاشىالث في دوائس الىزائم اإلالىماث ألاولى مً جلىُت الخىطبت السخابُتجخىافس  -

ألاطاطُت للدم ألاخر بخلىُت الخىطبت السخابُت؛ مثل كدم جىافس ؤلاهترهذ غحر 

الىزائم في  ى وجللي ؤخصائُ كمان،مىحىدة بدوائس ومساهص الىزائم بظلؼىت 

بُت حظاكدهم  ؤلاهترهذ والىصٌى للمىاكم كلى جصفذ الظلؼىت بسامج جدٍز

اإلاخخلفت، وهرا ؤمس حُد ٌشحر بلى جىافس البِئت اإلاىاطبت لخؼبُم الخىطبت 

 السخابُت.

دوائس ومساهص وعي ؤخصائحي الىزائم في اض وظبت فخههشفذ الدزاطت كً ا -

% في ول مً اإلااطظت اللامت 02الىزائم بخلىُت الخىطبت السخابُت؛ خُث بلغذ 

 اإلاجلع اللماوي لالخخصاصاث الؼبُت.للمىاػم الصىاكُت و 

ؤكلى فىائد خدماث الخىطبت السخابُت مً وحهت هـس ؤخصائحي الىزائم في  -

بىاء ؤزشُف و %(، 32اإلااطظاث اللماهُت هي الاكخصاد في الخيالُف بيظبت )

%(، وبىاء 20بلىترووي باإلاخاػباث والىخب السطمُت الصادزة والىازدة بيظبت )

. وهره الفىائد طخدل هثحر مً %(20) بيظبت الىزائم مظخىدق افتراضخي لخفف

ً لدي اإلااطظاث ألازشُفُت.    مشاول الخخٍص

ؤهثر جددًاث الخىطبت السخابُت مً وحهت هـس ؤخصائحي الىزائم هي مشاول مً  -

كلت اإلالسفت لدي ألاخصائُحن واإلاظخفُدًً ، و ؤمً اإلاللىماث والخصىصُت

ً السخاب %( ليل منهما؛ خُث ؤن 22ي بيظبت )بالخلىُاث اإلاخلللت بالخخٍص

اطخخدام الخىطبت السخابُت ًخؼلب مهازاث فىُت جىىىلىحُت كالُت ألغساض 

 الصُاهت والخددًث وغحرها.

 الدزاطت6 جىصُاث

الىزائم باإلااطظاث اللماهُت خٌى وكيهم بالخىطبت  يا بلى جدلُل آزاء ؤخصائحاطدىادً 

 الدزاطت باآلحي6 جىصخي الىزائم،لاتها في بدازة جؼبُو السخابُت 

لخىىىلىحُا اإلاللىماث  بدًال  خال جمثل  الخىطبت السخابُتبالىـس بلى ؤن  -

م في مىاحهت جددًاتها كلى الجهاث فةن ، والاجصاالث والتي حظاكد هره اإلاشاَز

في طلؼىت كمان ؤن حلمل كلى جبجي الخىطبت كً الىزائم وبدازتها اإلاظئىلت 
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والاطخفادة مً ممحزاتها اإلاخخلفت لخل مشىالث السخابُت في بدازة الىزائم 

ً وؤلاجاخت وغحرها.  مخلددة خاصت بالىزائم مً خُث الخخٍص

بُت لخ - بمىطىق الخىطبت السخابُت  الىزائمىكُت ؤخصائحي بكداد خؼت جدٍز

مً ألاطلىب الخللُدي بلى  حنوخدماتها اإلاخخلفت ودكم وحصجُم اهخلاٌ ألاخصائُ

إلاشىالث بدازة  طبت السخابُت والتي طخلدم خلىال الاطخفادة مً خدماث الخى 

 الىزائم والىصٌى بليها.

بج - لخؼبُلاث الخىطبت السخابُت  رهذهتالىزائم كلى كدة مىاكم باإل  ؤخصائحي دٍز

 .مله اخىىن مسحلل

لاث اللاهىهُت الخاصت بالخلىُت - واللمل كلى  ،كلى اإلاشسق اللماوي الىـس في الدشَس

فاث حدًدة خاصت باطخخدام الخىطبت ، ووطم هصىص السخابُت بدزاج حلٍس

ت الىزائم وجإمحن الىصٌى بليها.   كاهىهُت للمدافـت كلى طٍس

بن جؼبُم السخابت بماطظاث الىزائم ؤمس طُفسطه الخؼىز الخلجي الجدًد، ولرا  -

 ، فهى طُدل هثحر كلى ماطظاث الىزائم بلاإلاىا اللسبي الاطخلداد لهرا اإلاىكف
ً
 ا

مً مشىالتها، ولىً ألامس ًدخاج منها الخغلب كلى كلباتها، واللمل كلى جإمحن 

 خصىصُت وزائلها.   
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