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 البحث ملخص
ين تبني باإلضافة إلي دراسة األثر المتبادل ب ،استهدف البحث دراسة وتحليل مفهوم الحوسبة السحابية     

سة ل دراالحوسبة السحابية ودور المحاسب اإلدارى باستخدام النموذج الرباعى لنظرية الهيكلة القوية من خال
 حالة. 
اعتمد هذا البحث علي طرق البحث الوصفية من خالل دراسة حالة إلحدي الشركات الصناعية      

وهى شركة مصرية متخصصة في الصناعات الغذائية في  ،المصرية التي تستخدم الحوسبة السحابية حاليا  
ج ة بخطوط إنتاوتوجد مصانعها فى مدينة العاشر من رمضان. وتعد جميع منتجاتها مصنع ،المنطقة العربية

 ة عليوبأيدى مصرية ماهرة ذات خبرة فائقة فى مجال تصنيع منتجاتها. وقد أعتمدت الشرك ،ذات تقنية عالية
لحلول اإلدارة الذكية والحوسبة  BE ONEبواسطة شركة  SAP Business One on HANAحلول 

 .2017وذلك في شهر مايو عام  ،السحابية
ية ام نظر الحوسبة السحابية باستخد في بيئة بالدور المتوقع للمحاسب اإلداري  توصلت النتائج فيما يرتبط     

ه فقد أضافت نتائج دراسة الحالة بعض األدوار للمحاسب اإلداري بخالف ما توصلت إلي ،الهيكلة القوية
اكل )الهي الدراسات السابقة وذلك علي مستوي المراحل الثالث قبل وأثناء وبعد التبني للحوسبة السحابية

 والنتائج )المخرجات((. ،اإلداري  المحاسب وأدوار وتصرفات ،الداخلية الوسيطة
 راسة حالة.د ،دور المحاسب اإلداري  ،الحوسبة السحابية ،نظرية الهيكلة القوية :احيةالكلمات المفت
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Reflecting Strong Structuration Theory upon the 

Reciprocal Effect between Management Accountants’ 

Role and Applying Cloud Computing Technology:      

A Case Study 

Abstract 
 

  The purpose of this study is to investigate and analyze how the management 
accounting had been developing when appling cloud computing. Another 
purpose of this study is investigating the Reciprocal effect between the role of 
management accountants and the adoption of cloud computing using the 
quadripartite model of the Strong Structuration theory through a case study. 

This research relied on Qualitative Research Methods through a case study 
of one of the Egyptian industrial companies that currently use cloud 
computing، an Egyptian company specialized in food industries in the Arab 
region، and its factories are located in the Tenth of Ramadan City. All of its 
products are manufactured with high-tech production lines، and by skilled 
Egyptian hands with great experience in the field of manufacturing its 
products. The company relied on SAP Business One on HANA solutions by 
BE ONE for intelligent management solutions and cloud computing، in May 
2017. 

The results of the case study added some roles for the management 
accountant other than what the previous studies found in the cloud 
computing environment using the strong structuring theory، at the level of 
the three stages before، during and after the adoption of cloud computing 
(intermediate internal structures، actions and roles of the management 
accountant، and results (outputs)). 

Key words: Strong Structuration Theory، Cloud Computing، Management 
Accountants’ role، Case study. 
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 اإلطار العام للبحث -1
 البحثمقدمة  1-1
جديدة تمثل توجها  عالميا  يساعد  تقنية Cloud Computing (CC) تعد الحوسبة السحابية  

كات مما ُيمكن هذه الشر  ،مختلف الشركات على توفير أعلى مستوى من فعالية تكنولوجيا المعلومات
 من حفظ المعلومات وإدارتها وتحليلها اعتمادا  على نموها المتسارع. 

ل بالحاسب اآللي فقط، عند علم  ومن ثم، فإن التغيير والتطور في مجال التكنولوجيا لم يتوقف
تجاوزه لعلم المحاسبة ونظام المعلومات الخاص به عن طريق إجراء بعض التغييرات وإضافة 

التقنيات واألدوات  (. وتؤثر هذهAl-Zoubi، 2017عناصر أخرى إلى نظامه مثل البرامج واألجهزة )
سبة الذي تقوم به المحاالجديدة بما فيها من مميزات علي عمل المحاسبين اإلداريين وعلي الدور 

يد ، إال أن مالمح هذا التأثير مازالت محل دراسة من خالل العد(Rasid et al., 2019)اإلدارية
 من الباحثين نظرا  لحداثة مجال الحوسبة السحابية.  

رسات يمكن استخدام العديد من النظريات فى مجال المحاسبة اإلدارية لتفسير التغيير فى مما     
يكلة اإلدارية وفى تصرفات المحاسبين اإلداريين، ومن أحدث هذه النظريات هى نظرية اله المحاسبة

وهياكل  ،)هياكل خارجية التى تعتمد على نموذج رباعى Strong Structuration Theoryالقوية 
رها يو تغيأوالنتائج( لتفسير التغيير. ويترتب علي تعديل الهياكل  ،وممارسات الوكالة النشطة ،داخلية

ن وهو األمر الذي يتطلب م ،تغيير فى السلوك، وبالتالي تغيير فى ممارسات المحاسبة اإلدارية
 ،يد هللاالمحاسب اإلداري أن يتمتع بكفاءة ومهارة معينة وربما يؤدي ذلك إلي تغيير في تصرفاته )عب

2017.) 

 البحثمشكلة  1-2
إيجاد حوافز للمحاسبين اإلداريين لتجديد من المتوقع أن يترتب علي تبني الحوسبة السحابية    

وأمن البيانات؛ حيث تحث معظم  ،وحوكمة تكنولوجيا المعلومات ،معرفتهم بأنظمة المعلومات
األدبيات المهنية المحاسبين اإلداريين على تطوير مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات 

(Brands & Smith،2015عالوة على ذلك، فمن المتوقع أ .) ن التطوير نحو توفير البيانات عند
الحاجة إليها والقدرة علي تحليلها بصورة أوسع عند الطلب في ظل تكنولوجيا المعلومات ستجعل 
مشكلة تحليل البيانات تبرز بشكل أكبر. فمن ناحية، قد يترتب علي السماح للمديرين التنفيذيين 
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 يمي للمحاسبين اإلداريين نتيجة اعتماد المديرللوصول للبيانات بصورة متزايدة تهديدا  للوضع التنظ

للحصول علي البيانات والمعلومات وتحليلها. ومن ناحية أخرى، فإن اعتماد المدير  آخر علي مصدر
علي مصدر آخر بخالف المحاسب اإلداري للحصول علي البيانات والمعلومات وتحليلها يترتب 

علي تفسير هذه البيانات بدون الرجوع للمحاسب  عليه بعض المخاطر نتيجة افتقار المدير للقدرة
وخاصة  مع  ألن هذه البيانات والتقارير يجب دائما  تفسيرها من ِقبل المحاسب اإلداري _ ،اإلداري 

وجود احتمال بعدم صحة هذه المعلومات_ ومن ثم فإن هناك حاجة إلى مهارات المحاسبين 
. ولذلك فإن Rasid et al, 2015(Brands & Smith 2019)،اإلداريين لتقييم هذه المعلومات 

هذا التغيير في بيئة عمل المحاسب اإلداري يترتب عليه فرصة كبيرة للمحاسبين اإلداريين لتعميق 
وتثبيت دورهم الطموح كشريك في اتخاذ القرار نتيجة تطور دورهم من مجرد مقدمين للمعلومات إلي 

 ومتابعة تنفيذها.شركاء في صياغة وتبني إستراتيجية األعمال 
في شكل مجموعة من األسئلة على النحو  البحثيمكن صياغة مشكلة  ،وبناء على ما سبق     

 التالي:
 ما هي محددات تبني الشركات للحوسبة السحابية في ظل نظرية الهيكلة القوية؟ -1
اإلداري في بيئة الحوسبة السحابية باستخدام  المتوقع للمحاسب كيف يمكن تفسير الدور -2

 نظرية الهيكلة القوية؟
ما هو التطوير المطلوب في مهارات ومؤهالت المحاسب اإلداري في ظل بيئة الحوسبة  -3

 السحابية؟
 البحثأهداف  1-3

 فإن الباحث يسعي إلى تحقيق األهداف اآلتية:  لبحثفي ضوء مشكلة ا
 ئة دراسة وتحليل مفهوم الحوسبة السحابية باعتبارها أحد أهم التقنيات الحديثة في بي

 األعمال في الوقت الراهن.
 .تحديد المحددات التي تجعل الشركات تتبني الحوسبة السحابية 
 دراسة األثر المتبادل بين تبني الحوسبة السحابية ودور المحاسب اإلدارى باستخدام 

 لنظرية الهيكلة القوية من خالل دراسة حالة.  النموذج الرباعى
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   البحثأهمية  1-4
 أهميته من اإلعتبارات اآلتية: البحث استمد هذي    

ا كون لهعلي الحوسبة السحابية كأحد التقنيات التي قد ي البحث، ركز أواًل: من الناحية النظرية
تأصيل  البحثحيث وضع  ،تأثير علي المحاسبة اإلدارية وهو مجال حديث وخصب للدراسة

ي ة لتبنعلمي لمفهوم الحوسبة السحابية ومحدداته. كما تعرف علي مقومات البيئة الداخلية الالزم
يجة وفسر دور المحاسب اإلداري في عملية التبني ومدي التطور في دوره نت ،الحوسبة السحابية

ن ابية موذلك من خالل ما أحدثه تبني الحوسبة السح ،هذا التبني باستخدام نظرية الهيكلة القوية
رير وكذلك في شكل ومحتوي تقا ،تغيير في نوع المعلومات الالزمة لصنع القرار وتقييم األداء

ط به ومدي التطور في الدور المنو  ،والمهارات األساسية للمحاسب اإلداري  ،المحاسبة اإلدارية
 المحاسب اإلداري. 

لية ة والداخأهميته من إلقاء الضوء علي الهياكل الخارجي البحثستمد ي ،العمليةثانيًا: من الناحية 
كها وما إذا كان المحاسب اإلداري في الشركة يدر  ،التي تؤثر علي التغير المحتمل في الشركة

ذج كقيود أو إمكانيات لقدرته علي تطبيق الحوسبة السحابية؟ والتعرف علي نوع السحابة ونما
ط وكذلك الوقوف علي نقا ،ة السحابية التي تطبقها الشركات الصناعية في مصرالخدمة للحوسب

من خالل دراسة حالة إلحدي الشركات  محددة لتغيير دور المحاسب اإلداري في الشركة
ونشر هذه النتائج قد يشجع الشركات في مصر علي انتشار تطبيق تقنية  ،الصناعية المصرية

  .ستفادة من المزايا العديدة لهذه التكنولوجياالحوسبة السحابية بما يحقق اال
ذلك لونظرا  ألن هذا الموضوع لم يحظ بالدراسة والبحث الكافيين من جانب الكتابات العربية.    

يسعي الباحث إلي دراسة األثر المتبادل بين تبني الحوسبة السحابية ودور المحاسب اإلدارى 
 ة.باستخدام النموذج الرباعى لنظرية الهيكلة القوية من خالل دراسة حالة لشركة صناعية مصري

  البحثمنهجية  1-5
1طرق البحث الوصفية البحث ااستخدم هذ   

 )Qualitative Research Methods(  لسد الفجوة
فى األدب المحاسبي عن األثر المتبادل بين دور المحاسب اإلداري وتبني الحوسبة السحابية 

                                                 
عادة فهماً متعماً وتفسيراً شامالً لمجال البحث، وال يتم تفسير البحث الوصفي هو أحد أنواع البحوث، يقدم فيه الباحث  1

من  ددع وقد استخدمه البيانات والنتائج بالطرق الرقمية واإلحصائية، بل بمفردات اللغة الطبيعية والجمل اإليضاحية،

 .Byrne and Pierce (2007)(؛ 2017الباحثين في مجال المحاسبة اإلدارية مثل عبيد هللا )
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اإلداريين والحصول علي باستخدام نظرية الهيكلة القوية لتقديم صورة كاملة عن أدوار المحاسبين 
وذلك من خالل دراسة حالة إلحدي الشركات الصناعية المصرية التي تستخدم  ،رؤي تحليلية متعمقة

 ،وهى شركة مصرية متخصصة في الصناعات الغذائية في المنطقة العربية ،الحوسبة السحابية حاليا  
مصنعة بخطوط إنتاج ذات وتوجد مصانعها فى مدينة العاشر من رمضان. وتعد جميع منتجاتها 

أعتمدت الشركة  وقد وبأيدى مصرية ماهرة ذات خبرة فائقة فى مجال تصنيع منتجاتها. ،تقنية عالية
لحلول اإلدارة الذكية  BE ONEبواسطة شركة  Business One on HANA 2SAPعلي حلول 

 .2017وذلك في شهر مايو عام  ،والحوسبة السحابية
 البحثنطاق وحدود  1-6

 يعد من أهم حدود الدراسة هو تركيز هذه الدراسة على شركة صناعية واحدة تعمل في مجال     
يرها غصناعة األغذية، وأيضا  تركيز الجانب التطبيقى من الدراسة على نظرية الهيكلة القوية دون 

زمنى اإلشارة إلى أن تطبيق نظرية الهيكلة القوية يتطلب تحديد  من النظريات. ومع ذلك، تجدر
ا ومكانى إلجراء الدراسة، كما أنه يتطلب استخدام دراسة الحالة للحصول على نتائج موثوق فيه

 (.Feeney & Pierce،2016؛ 2017 ،)عبيد هللا

 البحثخطة  1-7
 في سبيل تحقيق أهداف البحث فإن البحث مقسم إلي خمسة أقسام؛ حيث يتناول القسم األول     

عرض وي ،التعريف بالحوسبة السحابيةويتناول القسم الثاني  ،تقديمها للبحث السابقاإلطار العام 
ة دراسع بينما يتناول القسم الراب ،تأثر وتأثير المحاسب اإلداري بالحوسبة السحابيةالقسم الثالث 

 .ةومجاالت البحث المقترحونتائجه وتوصياته  البحثخالصة وأخيرا  يعرض القسم الخامس  ،الحالة
 
 
 

                                                 
في األصل اسماً لشركة تحمل هذا االسم، وهو اختصار لألنظمة والتّطبيقات والُمنتجات في ُمعالجة  SAPل برنامج يمث 2

(، وقد أنِشئت هذه Systems،Applications and Products in Data Processingالبيانات )باإلنجليزيّة: 

 (https://mawdoo3.comم في المانيا )1972الشركة عام 

 
 

https://mawdoo3.com/
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 لحوسبة السحابيةف باالتعري -2
 مفهوم الحوسبة السحابية 2-1

 The US National Institute of ُيعرف المعهد الوطني األمريكي للمعايير والتكنولوجيا     
Standards and Technology (NIST) نموذج لتمكين الوصول  الحوسبة السحابية علي أنها"

وذلك عند الطلب عن طريق مجموعة مشتركة إلي البيانات عن طريق شبكة اإلنترنت من أي مكان 
)مثل الشبكات والخوادم ووحدات التخزين والتطبيقات والخدمات(  من موارد الحوسبة القابلة للتكوين

 ،التي يمكن توفيرها وإصدارها بسرعة مع الحد األدنى من جهد اإلدارة أو تفاعل مقدم الخدمة" 
2011،p.2)؛(Mell and Grance  وتكمن الفكرة في أن جزءا  من خدمات دعم تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت التي تتطلبها الشركات ال يتم تقديمها من خالل وحدات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت الداخلية الخاصة بالشركة، ولكن بواسطة مقدمي الخدمة الخارجيين على أساس الطلب 

تدفع الشركات باعتبارها مستخدمة مقابل الخدمة، ويعتبر هذا وفي هذه الحالة س عبر اإلنترنت،
المقابل جزء  من مصروفات التشغيل بالشركة الذي تسدده بناء  على االستخدام الحقيقي للخدمة، دون 
الحاجة إلى إنفاق استثمارات كبيرة في األجهزة والبرامج والتي تتطلب تحمل تكاليف تشغيل ودعم 

 .وصيانة
 

 السحابيةمكونات الحوسبة  2-2
( 1قم )، يعبر الشكل ر NIST بناء  على تعريف المعهد الوطني األمريكي للمعايير والتكنولوجيا     

خمس والتي تتكون من أربعة أنواع للسحابة وثالثة نماذج للخدمة و  ،عن مكونات الحوسبة السحابية
 ،2011; Kits and Loczewski, 2013، Beaux، (Mell and Grance, 2019)خصائص

 وذلك علي النحو التالي:
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 NISTمكونات الحوسبة السحابية وفقا لـ  :1شكل 
2013 (Source: (Kits and Loczewski  

 توجد أربعة أنواع للسحابة وهي :Deployment models النشر( )نماذج أنواع السحابة (أ
ويمكن  ،المختلطة والسحابة السحابة العامة، والسحابة الخاصة، والسحابة المجتمعية،

 :توضيح كل منها كالتالي
 ن قبلالسحابة العامة: تكون السحابة العامة مفتوحة لعامة الناس، ويمكن إدارتها وتشغيلها م -1

 ،وي. وتكون تكلفة استخدامها أرخص نسبيا  أي منشأة وذلك من خالل اشتراك شهري أو سن
 ولكن تمثل مشكلة أمان البيانات والخصوصية من أهم عيوبها.

السحابة الخاصة: ُتستخدم السحابة الخاصة من قبل مستخدم واحد فقط مع امكانية توفير  -2
 فةتكلولكن تمثل مشكلة ارتفاع التكلفة ) ،مساحات خاصة للبيانات الهامة. وتكون أكثر أمانا  

 إعداد البنية التحتية وصيانتها( من أهم عيوبها.
السحابة المجتمعية: توفر السحابة المجتمعية خدمات لمجتمع معين من الشركات يشاركون  -3

 الشبكة المشتركة وخدمات التخزين ويمكن تشغيل وإدارة الحوسبة بواسطة واحد أو أكثر من
ي منشآت أخرى( ذات االهتمامات أفراد المجتمع؛ حيث يتقاسم المجتمع )الشركات أو أ

 تقاسمالمشتركة )األمان والخصوصية ومتطلبات األداء( البنية التحتية والموارد السحابية. وي
الم عجميع المستخدمين تكاليف التشغيل والصيانة. ويكتسب هذا الخيار الجديد نسبيا  قوة في 

قد فاالمتثال من أهم عيوبها؛ ولكن تمثل مشكلة  ،تكنولوجيا المعلومات. وتكون أكثر مرونة  
 تمنع السلطات التنظيمية بعض الشركات من استخدام نموذج الحوسبة السحابية المجتمعية.
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فر نماذج السحابة العامة والخاصة والمجتمعية، وتو  عبارة عن مزيج من هي السحابة المختلطة: -4
 عامة.ابة الأكثر تكلفة من السحمزيدا  من المرونة واالستقرار مقارنة  باألنواع السابقة. ولكنها 

 توجد ثالثة نماذج في مجال الحوسبة السحابية وهي: البرامج كخدمة نماذج الخدمة: (ب
Software as a service (SaaS)، والمنصة كخدمة Platform as a Service 

(PaaS)، والبنية التحتية كخدمة Infrastructure as a Service (Iaas)،  ويمكن توضيح
 (:2من خالل الشكل رقم ) همالفرق بين

 
 الفرق بين نماذج الخدمة السحابية :2شكل 

 المصدر: إعداد الباحث
ند توجد خمس خصائص للحوسبة السحابية وهي الخدمة الذاتية ع خصائص الحوسبة السحابية: (ج

 وتجميع الموارد، والمرونة السريعة، والخدمة المقاسة.  الطلب، والوصول إلى شبكة واسعة،
 ري معويقصد بالخدمة الذاتية عند الطلب للعمالء توفير الخدمات السحابية دون التواصل البش     

ي الوصول إلى الخدمات السحابية في أ )المستخدمين( كما يمكن للعمالء مقدمي الخدمات السحابية،
حيث يمكن للمستخدم الستفادة من قدرات الحوسبة السحابية _مثل وقت الخادم، والتخزين  ،وقت

مة فهي خد ،الشبكي_ حسب الحاجة تلقائيا  وبدون الحاجة إلى التواصل البشري مع كل مقدم للخدمة
 تباع بناء على الطلب، وتحسب عادة بالدقيقة أو الساعة أو بالميجابايت. 
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لى شبكة واسعة أن الحوسبة السحابية هي خدمات قائمة على شبكة ويقصد بالوصول إ     
 اإلنترنت، ويمكن الوصول إليها من خالل منصات مختلفة من أي مكان. 

رد ويقصد بتجميع الموارد إلى توافر مستخدمين متعددين يشاركون مجموعة مشتركة من الموا      
 دي للشبكة. مثل التخزين والمعالجة والذاكرة وعرض النطاق الترد

ي أي فويقصد بالمرونة السريعة أنه يمكن توفير موارد الحوسبة السحابية وإطالقها بأي كمية      
 وقت.  

ا  تها تلقائيبينما يقصد بالخدمة المقاسة أن الموارد التي يستخدمها العمالء يمكن إدارتها ومراقب     
 من قبل العمالء ومقدمي الخدمات.

 

 د الوطني للمعايير والتكنولوجياالسحابية وفقًا للمعهعناصر الحوسبة  2-3
 Hogan؛ 2018،)المطيري  التالية علي توافر معظم العناصر يعتمد تبني تقنية الحوسبة السحابية  

et al.،2011): 
ا من وهو الذي سيستخدم هذه التقنية وينتفع من خدماته :cloud consumerالمستفيد أو العميل  -أ

 حاسبه الشخصي أو هاتفه المحمول.خالل استخدام 
: وهو الجهة المانحة لهذه الخدمة من خالل توفير cloud providerمقدم الخدمة السحابية  -ب

 Googleخوادم )سيرفرات( عمالقة في سعاتها التخزينية وسرعة معالجاتها للبيانات مثل 
Apple. 

 ،تقلة علي الخدمات السحابيةالذي يعطي تأكيد بصورة مس هو :cloud auditorالمراجع  -ج
 وأمان تنفيذ السحابة. ،واألداء ،وعمليات نظام المعلومات

ها، : هو الطرف الذي يدير استخدام الخدمات السحابية وأدائها وتقديمcloud brokerالوسيط  -د
ويتفاوض على العالقات بين مقدمي الخدمة السحابية والعميل الذي سيستخدم الخدمة 

 السحابية.
 : هو الطرف الذي يوفر االتصال ونقل الخدمات السحابية من مقدميcloud carrierالناقل  -ه

 الخدمة السحابية إلى العميل الذي يستخدم الخدمة السحابية.
وحيث أن تبني الحوسبة السحابية قد يتطلب خمس عناصر، فإن االستخدام اليومي           

 رئيسية وهي: للحوسبة السحابية يحتاج إلي أربعة عناصر



 ...... ن تطور دورثر المتبادل بياألانعكاسات نظرية الهيكلة القوية علي            د/ سامح عبدالغين حممد عبدالغين رزق

 

115 

 

 

 

 

جهاز الحاسب الشخصي: وهو أي جهاز ذو إمكانيات متوسطة أو تحت المتوسطة يكفي فقط  -أ
 لالتصال بشبكة اإلنترنت.

نظمة نظام تشغيل: أي نظام يسمح باالتصال باإلنترنت، وهذه الخاصية متاحة تقريبا  في كل أ -ب
 التشغيل الموجودة حاليا .

ت فإذا كان ،شرط على نوع المتصفح المستخدم في الحوسبة السحابيةمتصفح إنترنت: ال يوجد  -ج
 المواقع الكبيرة متوافقة معه، فهو يصلح الستخدام الحوسبة السحابية دون أي عقبات.

سرعة  توفر اتصال بشبكة اإلنترنت: يفضل أن يكون االتصال بشبكة اإلنترنت في هذه الحالة ذا -د
 ستخدم وبين كل بياناته وكل البرامج التي يستخدمها.  عالية، فهو حلقة الوصل بين الم

  لطلب والعرض في الخدمات السحابيةا 2-4
يمكن تقسيم العوامل التي تدفع الشركات نحو تبني الخدمات السحابية ونحو تقديمها إلي نوعين      

)تمثل جانب الطلب علي الخدمة السحابية من قبل من العوامل وهما: عوامل خاصة بالنظم 
مستخدمي الخدمة(؛ وعوامل تدفع مقدمي الخدمة السحابية نحو تقديمها )تمثل جانب العرض للخدمة 

وذلك علي النحو  ،(3ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل رقم ) ،السحابية من قبل مقدمي الخدمة(
 ;Ali and Osmanaj، 2020; Blay، 2020 2021 ،؛ البسيوني2015،التالي )شيخي

Pramuka and Pinasti، 2020; Sahid et al.، 2020; Liu and Darbandi،2021:) 
 

 

 

 )جانب الطلب(

 )المنافع والتكلفة( عوامل النظم

 )جانب العرض(

العوامل التي تدفع 

مقدمي الخدمات 

السحابية لتقديم 

 الخدمة

 اقتصاديات الحجم الموثوقيةاالعتمادية أو  سرعة االحساس واالستجابة

 االيرادات المتكررة عدم االعتماد علي نوعية األجهزة     قابلية التوسع والمرونة             

  سهولة الصيانة األداء

  مخاطر أقل       األمن وااللتزام                    

  مراعاة إحتياجات العمالء التكلفة

  تطور بناء التطبيقات سرعة تطور التكنولوجيا              

  زيادة عرض النطاق الترددي التعاون

 الطلب والعرض في الخدمات السحابية
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تية لتحاتحقيق االستدامة للشركات من خالل تخفيض التحميل الزائد للبنية 

ل وتشغي ،وتعدد مستخدمي الخدمة ،لتكنولوجيا المعلومات داخل الشركة

 وزيادة كفاءة مركز البيانات. ،الخادم بكفاءة

 

 ،يةومنافع تكنولوج ،اقتصاديةالسحابية )منافع  ERP منافع تطبيق نظم

ت ومنافع تتعلق بإمكانية الوصول إلي المعلوما ،ومنافع إستراتيجية

ومنافع علي مستوي سلسلة التوريد  ،وتحسين عملية اتخاذ القرارات

 )األداء المالي والبيئي واإلجتماعي((.

 

 : الطلب والعرض في الخدمات السحابية3شكل 
 المصدر: إعداد الباحث

 المعوقات والمخاطر التي تمنع الشركات من تبني الحوسبة السحابية:  2-5
على الرغم من كل المنافع والمزايا التي توفرها الحوسبة السحابية للمستخدمين، إال أن لها بعض   

وذلك علي  ،(4والتي يمكن توضيحها من خالل الشكل رقم )السلبيات التي قد تحد من انتشارها، 
 :(Blay،2020; Ali and Osmanaj،2020 ؛2021،البسيوني)النحو التالي 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 لسحابيةاالمعوقات والمخاطر التي تمنع الشركات من تبني الحوسبة  :4شكل                   

 المصدر: إعداد الباحث                          
 رار تبني خدمات الحوسبة السحابيةالعوامل )المحددات( المؤثرة في ق 2-6

 استند معظمها إلى اإلطار ،تناولت عدد من الدراسات السابقة محددات تبني الحوسبة السحابية     

 ،TheTechnology–Organization–Environment (TOE) والتنظيمي والبيئي التكنولوجي
;Oliveira et al. (2014); Gutierrez et al. (2015); Smith (2016)مثل دراسات  

Alsharari et al. (2020); Pramuka and Pinasti (2020)،  إال أن الباحث سوف يتناول

المعوقات التي تمنع الشركات من تبني الحوسبة 
 :السحابية

 مشكلة األمن وخصوصية البيانات -

 )عدم توافر النظام أو استمرارية العمل( الموثوقيةفقدان  -

 مشكلة السيطرة وسرقة الملكية الفكرية -

الخدمة )مخاوف قانونية  قيود اتفاقيات مستوى -

 وتنظيمية(

 السحابية االعتماد غير المعلن على مقدمي الخدمات -

 خوف موظفي الشركة و/ أو العمالء -

المخاطر التي تمنع الشركات من تبني 
 :الحوسبة السحابية

 المخاطر المالية -

 المخاطر التكنولوجية -

 المخاطر اإلستراتيجية -

 المخاطر السيكولوجية -

 

 المعوقات والمخاطر التي تمنع الشركات من تبني الحوسبة السحابية   
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وضغوط  ،الحكومة )سياسة هذه المحددات من خالل تصنيفها إلي أربع مجموعات وهي العوامل البيئية
والتعقيد  ،والعوامل التكنولوجية )التوافق التكنولوجي ،ودعم مقدم الخدمة السحابية( ،المنافسين

 ،وحجم الشركة ،والموارد الكافية ،والعوامل التنظيمية )دعم اإلدارة العليا ،والميزة النسبية( ،التكنولوجي
وتقييم المخاطر  ،المدركةوسهولة االستخدام  ،والعوامل البشرية )المنفعة المدركة ،ودورة حياة الشركة(

 وذلك علي النحو التالي: ،(5ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل رقم ) ،(األمنية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العوامل )المحددات( المؤثرة في قرار تبني خدمات الحوسبة السحابية :5شكل 
 المصدر: إعداد الباحث

 الحوسبة السحابيةو المحاسب اإلداري  -3
والتطور السريع لتكنولوجيا  ،ترتب علي تغير البيئة المحيطة وزيادة حدة المنافسة بين الشركات     

واستخدام العديد من الشركات للحوسبة السحابية باعتبارها أحد أهم تكنولوجيا المعلومات  ،المعلومات
زيادة الدور  Arvanitis et al.، 2016; Khaliq (et al. 2021واالتصاالت الجديدة والمبتكرة 

الذي يمكن أن يمارسه المحاسب اإلداري بصدد إعداد وتحليل المعلومات اإلستراتيجية التي تدعم 
 (. وأوضحت عدد من الدراسات2017 ،ومشاركته في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية )ربيع ،إدارة الشركة

ضرورة  _ Pietrzak and Wnuk-Pel (2015); Zainuddin and Sulaiman (2016)_مثل
المام المحاسب اإلداري بالعديد من المهارات الشخصية والتي تتمثل في اإلهتمام باألمور التحليلية 

ومهارات االتصال والتفكير اإلستراتيجي.  ،وتفسير البيانات المالية وغير المالية ،)التفكير التحليلي(
لى تجميع المعلومات المرتبطة فإن اتسام المحاسب اإلداري بتلك الصفات يحثه ويشجعه ع ،وبالتالي

وتتمثل المعلومات فى تقييم البيئة الداخلية والخارجية والمامه باألمور  ،باألنشطة المختلفة للشركة

 العوامل )المحددات( المؤثرة في قرار تبني خدمات الحوسبة السحابية

 التكنولوجية:العوامل 
 التوافق التكنولوجي -
 التعقيد التكنولوجي -
 الميزة النسبية -
 

 

 

 :العوامل البشرية
 المنفعة المدركة -
 سهولة االستخدام المدركة -
 تقييم المخاطر األمنية -
 

 

 

 :العوامل البيئية
 سياسة الحكومة -
 ضغوط المنافسين -
دعم مقدم الخدمة  -

 السحابية
 

 

 

 :العوامل التنظيمية
 دعم اإلدارة العليا -
 الموارد الكافية -
 حجم الشركة -
 دورة حياة الشركة -
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السيكولوجية المترتبة على اتخاذ المديرين للقرارات التي يمكن أن تؤثر على سلوك العاملين في 
الحوسبة السحابية. ويساعد اتصال المحاسب الشركة، ومعرفته بالمخاطر المترتبة على استخدام 

اإلداري بالعاملين والخبراء فى قسم تكنولوجيا المعلومات على االلمام بالمخاطر التي قد تترتب على 
 ومن ثم معرفة أثرها على األداء المالي للشركة. ،استخدام تلك التكنولوجيا

ي الحوسبة السحابية في تقديم المعلومات وال تتمثل المهمة األساسية للمحاسب اإلداري عند تبن     
ويشارك في أنشطة إعداد  ،بل يشارك في تفسيرها أيضا ، ومساعدة المديرين في اتخاذ القرارات ،فقط

تقارير منتظمة بما في ذلك مراجعة األداء وفي توفير التحليالت المناسبة والمساهمة في التنبؤ 
Byrne and Pierce،2007; Nilsson et al.،(2011; Graham et al.) ، 2012 عالوة .

 Managementعلى ذلك، فإن المحاسب اإلداري مسؤول عن كيفية تصميم أنظمة الرقابة اإلدارية 
Control Systems (MCS)، ( وإدارتهاWeber،2011وبالتالي .)،  تحول تركيزه التقليدي من

وعضو ضمن فريق العمل  ،ي الشركةمجرد قياس أداء الشركة إلى مستشارا  في األعمال الداخلية ف
 ،يساهم في وضع إستراتيجية األعمال ومتابعة تنفيذها بما يمّكن الشركة من تحسين األداء )عبيد هللا

 .  ( Lawson 2018; Li،2018؛ 2017
وقد أثرت تكنولوجيا الحوسبة السحابية علي طريقة جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها وتوزيعها      

المصلحة في العمل؛ ونتيجة لذلك تأثر المحاسبين بقوة بهذا التغيير مما أدي إلي  بين أصحاب
وقد تم االعتراف  ،تحول كبير في الكفاءات والمؤهالت المطلوبة منهم من أجل أداء مهامهم بنجاح

. ويتفق ذلك مع ما (Damasiotisa et al.2015) ،بهذا التغيير من قبل األكاديمين والممارسين 
بشأن تأثير التكنولوجيا الحديثة  Krumwiede (2017); Kroon et al. (2021)دراستيذكرته 

المرتبطة باإلنترنت مثل الحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي في تغيير مهام وعمل المحاسبين 
 أنوالتي أكدت  ،( من أعضاء معهد المحاسبين اإلداريين161اإلداريين من خالل دراسة مسحية لـ )

 ،المشاركين في الدراسة كان لديهم قلق شديد بشأن تأثير الحوسبة السحابية علي وظائفهم٪ من 5
٪ كان لديهم قلق إلى حد ما من أن التقنيات الناشئة مثل الذكاء االصطناعي والحوسبة 42و

 رئيس Thomson, 2018، p. 8 ( السحابية والرقمنة ستؤثر علي مهام المحاسب اإلداري. وقد الحظ
(Institute of Management Accountants (IMA) ،أن "هذه التغييرات ]الذكاء االصطناعى ،

التعلم اآللي، والتحول نحو العمليات اآللية، إلخ[ تعيد تعريف وتوسيع دور المحاسبين اإلداريين 
 وتجعل مهاراتهم مثل _تحليل البيانات واإلدارة اإلستراتيجية_ أكثر أهمية من أي وقت مضى".
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 ( العالقة6سوف يتناول الباحث في الجزء التالي من خالل الشكل رقم ) ،وبناء علي ماسبق     
د ء وبعوذلك قبل وأثنا ،لمهنة المحاسبة اإلدارية بين الحوسبة السحابية والمحاسب اإلداري كممارس

 تبني الحوسبة السحابية علي النحو التالي:

 
 يةالمحاسب اإلداري والحوسبة السحاب :6شكل 

 المصدر: إعداد الباحث
 

 لقراراابية )قبل اتخاذ دور المحاسب اإلداري في تبني أو عدم تبني الحوسبة السح 3-1
 بالتبني(

أصبح المحاسب اإلداري مركزا  للمعلومات والذي يعمل بالتعاون مع باقي موظفي قسم      
 لمقدمةوتقييم الخدمة السحابية اتكنولوجيا المعلومات في الشركة لتحديد متطلبات النظام السحابي 

(،Gupta et al.2013.) 
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إلي أنه  Mangiuc (2017); Rindasu (2017) وقد توصلت نتائج الدراسات السابقة مثل     
ال يمكن أن يكون خيار التقنيات السحابية هو واجب قسم تكنولوجيا المعلومات فقط، ألن العوامل 

ويكون القياس االقتصادي للتطبيقات المستقبلية  ،االقتصادية ال تقل أهمية عن تلك التكنولوجية
ات هي مشاريع جميع أنواع التطبيق ،أوالً للحوسبة السحابية مطلوب لسببين على األقل وهما: 

بمجرد تبني الحوسبة السحابية  ثانيًا،استثمارية، وبالتالي يجب تبريرها تماما  قبل اختيارها أو رفضها. 
 يجب مراقبة التنفيذ باستمرار، بحيث يمكن للشركة أن تتأكد من استمرارها في تحقيق عائد استثمار

ويعتمد تحقيق أقصى عائد من تنفيذ إستراتيجية الحوسبة السحابية على القدرة على فهم  ،مثالي
المقاييس االقتصادية. لذلك؛ لم يعد بإمكان المحاسب اإلداري أن يكون مراقبا  بسيطا  في عملية تبني 

جيا الحوسبة السحابية، ولكنه جزء أساسي و"صوت العقل" يقف بين الحماس النموذجي لقسم تكنولو 
يمارس المحاسب اإلداري دورا  حيويا  في فهم  ،المعلومات والشك النموذجي لإلدارة. وبالتالي

وذلك من خالل مجموعة من أدوات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية التى  ،"3"اقتصاديات السحابة
الستثمار فى تساعد على تقييم الوضع التنافسى وتقييم البيئة الداخلية والخارجية للشركة لتبرير ا

ونموذج القياس المتوازن  والتي تتمثل في: المحاسبة عن المنافسين، ،تكنولوجيا الحوسبة السحابية
والتحليل السياسي  (،SWOT) ، وتحليل القوة والضعف والفرص والتهديدات(BSC)لألداء 

 (.PESTواالقتصادي واإلجتماعي والتكنولوجي )
يساعد المحاسب اإلداري في ترشيد قرار Cheng (2018) و ،(2017ربيع ) ةووفقا  لدراس     

ت تبني نظم تخطيط موارد المشروع السحابية من خالل مساعدته لإلدارة عن طريق توفير المعلوما
م ل ودعواتخاذ القرارات قصيرة األج ،التي تساعد اإلدارة على القيام بوظائفها فى مجاالت التخطيط

 ن توضيحها علي النحو التالي: والتي يمك ،القرارات اإلستراتيجية
تساعد المعلومات التي يقدمها المحاسب اإلداري اإلدارة من خالل تقديمه  في مجال التخطيط: -أوالً 

للمعلومات المرتبطة بنظام الدفع وفقا  لنظم تخطيط موارد المشروع السحابية، والوفر الناتج عن عدم 
الحاجة إلى وجود أى انفاق استثمارى الستخدام تلك الخدمات؛ كما تساعد أيضا  المعلومات المقدمة 

محاسب اإلدارى بصدد امكانية تخفيض الوقت المستثمر لتطبيق تلك النظم فى عدم قلق من ال
المديرون من عدم التأكد الناتج عن تطبيق تلك النظم السحابية؛ كما يتضح أيضا  امكانيه تراجع 
مستخدمى الخدمة عن استخدامها فى أى وقت دون تحقيق خسائر كبيرة كما فى ظل نظم تخطيط 

                                                 
 اقتصاديات السحابة هو تقييم التكلفة والعائد لعملية تبني الحوسبة السحابية.ب يقصد الباحث 3
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ع المتعارف عليها مما يشجع إدارة الشركة على التخطيط لتبنى نظم تخطيط موارد موارد المشرو 
 المشروع السحابية.

 

 ثانيًا: فى مجال اتخاذ القرارات قصيرة األجل:
 عن نظم تخطيط موارد المشروع السحابية فى اإلدارى  التى يقدمها المحاسب تساعد المعلومات     

وذلك من خالل تحسين بيئة اتخاذ القرار نتيجة حصول  ،مجال اتخاذ القرارات قصيرة األجل
ذلك مستخدمى النظام على المعلومات بصورة فورية مما ُيمكن الشركات من تحقيق مزايا تنافسية؛ و 

 م تلكباإلضافة إلي انخفاض الجهد المطلوب عند استخدا ،نتيجة التخاذ القرارات فى الوقت المناسب
 والمام المحاسب اإلداري  ،مديرين على اتخاذ القرارات بسرعةوهذا من شأنه مساعدة ال ،النظم

مات بالمعلومات المتعلقة بمدى توفير مقدم الخدمة وانتدابه للخبراء فى مجال تكنولوجيا المعلو 
 لمستخدمى الخدمة ومساعدتهم بالمعلومات عن كيفية استخدام النظام، باإلضافة إلى المعلومات

للتسهيالت بدرجة أكبر من استثمار كل شركة فى تلك النظم كل الخاصة بتوفير مقدمي الخدمة 
بادل هذا باإلضافة إلي أن استخدام تلك النظم ُيمكن من التعاون بين مستخدمى النظم وت ،على حده

ر البيانات فيما بينهم مما يساعد على اعطاء صورة كاملة لمتخدى القرارات بصدد اتخاذ أى قرا
 يخص الشركة.
 إلدارة فى القرارات اإلستراتيجيةثالثًا: دعم ا

ى فتساعد المعلومات التى يقدمها المحاسب اإلدارى عن نظم تخطيط موارد المشروع السحابية     
ية ، وحر مجال دعم اإلدارة فى القرارات اإلستراتيجية من خالل التركيز على األمور االساسية للشركة

دى ر المحاسب اإلداري للمعلومات المتعلقة بماستبدال وتغيير مقدم الخدمة، باإلضافة إلى توفي
تطبيق المنافسين فى السوق لتلك النظم مما يؤدى إلى تخفيض الضغوط التنافسية التى تواجه 

 الشركة من المنافسين عند استخدام تلك النظم.
بول قاألثر علي وتأثير المحاسب اإلداري أثناء تبني الحوسبة السحابية )أثناء  3-2

 (السحابي وإنشاء النظاموتنفيذ 
في دور المحاسب اإلداري نتيجة تبني  التطور Kristandl et al. (2014) أوضحت دراسة     

 الشركة للحوسبة السحابية من خالل اآلتي: 
مشاركة المحاسب اإلداري في تصميم وتشغيل أنظمة المعلومات علي منصة سحابية.  -أ

 عام. وكيفية إنشاء التقارير بشكل ،تأثيره علي نوع المعلومات التي يتم جمعها ،وبالتالي
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وتوجيه اآلخرين نحو  ،وتقديم المشورة للموظفين غير المحاسبين ،التدريب الفعال -ب
 االستخدام الصحيح وتفسير المعلومات المحاسبية.

رة مستمرة( يحافظ أسيس نفسه كمركز معلومات أساسي )المؤهالت والتطوير المهني بصو ت -ج
 علي تقديم المشورة لإلدارة.

كما تساعد المعلومات التى يقدمها المحاسب اإلدارى عن نظم تخطيط موارد المشروع       
مة الخد السحابية فى مجال الرقابة وتقييم وإدارة األداء المؤسسى من خالل معرفته لمدى توفير مقدم

ات جراءإللوسائل حماية وأمن البيانات بتكلفة منخفضة، وتوفير نسخ احتياطية، والقيام بالعديد من ا
ى التى يمكن من خاللها استرجاع البيانات المفقودة، وتنميط الخدمة مما يؤدى إلى توحيدها عل

مستوى الخدمة. وُيمكن ذلك أيضا  من حصول الشركة على معلومات عن منافسيها فى السوق 
فى  امةومراقبة أدائهم. كما يمكن أن تفيد المعلومات الخاصة بمدى تحقيق الشركة للتنمية المستد
دم الة عظل تطبيقها لتلك النظم في قياس وتقييم أدائها المستدام ومقارنة ذلك األداء بأدائها فى ح

 (.2017 ،تطبيق تلك النظم )ربيع
ن نشأ مويري الباحث أن المحاسب اإلداري يمكنه فهم أثر األنواع الجديدة من التكاليف التي ت     

ف تكاليتغييرات في هيكل التكاليف. كما يمكنه التحكم في التبني الحوسبة السحابية والتعامل مع ال
بشكل إضافي علي أساس يومي أو كل ساعة من خالل قابلية التوسع والمرونة في تقديم الخدمات 

دة ويساعد اندماجه فى فرق عمل تبني الحوسبة السحابية على زيا ،السحابية وفقا  لحاجة الشركة
فضل أء، وفى نفس الوقت يتولد لدى المحاسب اإلدارى فهم تنظيمى فعالية عملية الرقابة على األدا

ب كمراق ألين ولماذا ومتى تكون الرقابة مطلوبة؟  وبذلك يمكن للمحاسب اإلدارى أن يكون له دور
باإلضافة إلي تدعيمه لمستخدمي الخدمة _مثل الشركات  ،قوى عند تبني الحوسبة السحابية
 السحابية لفترة معينة قبل االستخدام الفعلي لها. الصغيرة_ لتجريب خدمات الحوسبة

 

غيل األثر علي وتأثير المحاسب اإلداري بعد تبني الحوسبة السحابية )أثناء تش 3-3
 (السحابي النظام

 Ratnatunga (2015); Becker andأشارت بعض الدراسات السابقة _مثل دراسات   
Heinzelmann (2017); Rindasu (2017); Li (2018) إلي ضرورة تأهيل المحاسب _

اإلداري حتي يستطيع التواكب مع متطلبات التقدم التكنولوجي وما تشهده بيئة األعمال في الوقت 
؛ وتوافر سيارات بدون  3D Printingالراهن من تطورات تكنولوجية مثل الطباعة ثالثية األبعاد 
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واستخدام الكهرباء الالسلكية التي تمكن المستخدم من الوصول إلى  ،(ذاتية الحركةسائق )المركبات 
يجب أن يكون المحاسب اإلداري مدرك  ،الطاقة بنفس طريقة مكالمة الهاتف المحمول. وبالتالي

واآلثار  ،للتغيرات الهائلة التي تطرأ على نماذج األعمال التي ستجلبها هذه التقنيات الجديدة
 نيات من حيث إدارة التكاليف وتحليل األعمال. اإلستراتيجية لهذه التق

من خالل التحول نحو االعتماد  4كما ُيمكن أيضا  للمحاسبين اإلداريين استخدام القدرات المحررة    
علي التكنولوجيا للتركيز بشكل أكبر على دور شريك العمل الطموح. وال ترى الدراسات السابقة أن 

ال ينبغي  وعا  من الضرورة الوظيفية لهذا الدور الجديد؛ حيثذلك يمثل فرصة فحسب، بل أيضا  ن
كما  ،ترك المديرين وحدهم مع إمكاناتهم الجديدة للوصول إلى البيانات التي توفرها أنظمة المعلومات

 ،أن الموظفين يحتاجون إلي وقت إلستيعاب التكنولوجيا الجديدة وتشغيل النظام بسالسة. وبالتالي
إلداري تحسين مهاراته في التوجيه والتحفيز من أجل القضاء علي أي خوف يجب علي المحاسب ا

وبالتالي يجب علي المحاسب  ،أو عدم ثقة قد يشعر بها الموظفون فيما يتعلق بالنظام الجديد
 .(Rasid et al.,2019)،اإلداري أن يتأهل علميا  وعمليا  وأن يكون علي معرفة بالتقنيات الحديثة 

ة نظرية الهيكلة القوية في صياغة العالقة بين تبني الشركة للحوسباستخدام  3-4
 دور المحاسب اإلداري. السحابية وتطور

ات يعد تبني الشركات لخدمات الحوسبة السحابية نظاما  إجتماعيا  معقدا  يشتمل علي مجموع
 اإلداريين.ومنهم المحاسبين  ،من التصرفات يشترك فى تنفيذها مجموعات من األفراد المختلفين

ن وم ،وتسمح نظرية الهيكلة القوية بالحصول على فهم متعمق ورؤية أوضح لهذا النظام اإلجتماعى
ثم الحصول على صورة كاملة للعالقة بين دور المحاسبين اإلداريين وتبني الشركات للحوسبة 

 تكوينها أوالسحابية، وذلك من خالل دراسة شاملة للهياكل الخارجية والداخلية، وفهم كيف تم 
 تعديلها من خالل أفعال وتصرفات المحاسبين اإلداريين، واكتشاف نتائج هذه التصرفات.

يمكن استخدام العديد من النظريات فى مجال المحاسبة اإلدارية لتفسير التغيير فى ممارسات 
لهيكلة المحاسبة اإلدارية وفى تصرفات المحاسبين اإلداريين، ومن أحدث هذه النظريات هى نظرية ا

                                                 
يقصد بها الباحث توافر مزيد من الوقت والجهد نتيجة عدم الحاجة للقيام بالعديد من المهام من قبل المحاسب اإلداري  4

   السحابية.والتي توفرها الحوسبة 
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 ،التى تعتمد على نموذج رباعى )هياكل خارجية Strong Structuration Theory 5القوية
وتعد تلك النظرية تطورا   ،والنتائج( لتفسير التغيير ،وممارسات الوكالة النشطة ،وهياكل داخلية

 (. 2017 ،)عبيد هللا 6للنظرية الهيكلية
 لنظرية الهيكلة القوية.( عن النموذج الرباعي 7ويعبر الشكل رقم )

 
 

 النموذج الرباعي لنظرية الهيكلة القوية :7شكل 
 (Stones، 2005،p. 85نقال  عن؛  53، ص 2017المصدر: )عبيد هللا، 

                                                 
تطورا  للنظرية الهيكلية. حيث تركز  Rob Stones (2005)تعد نظرية الهيكلة القوية التي قدمها العالم اإلجتماعي  5

نظرية الهيكلة القوية على تصميم البحث من خالل التركيز على دراسة كيف؟ ولماذا؟ ومتى؟ وعلى يد من قد يأتى 
سر مفهوم الثنائية الهيكلية إلى أربعة مكونات منفصلة مما يشكل الدورة يك Stonesالتغيير. فاإلطار الذي قدمه 

 ،Stones)الهياكل الخارجية، الهياكل الداخلية داخل الوكيل،  ممارسات الوكيل، النتائج ) :وهي ،الرباعية للهيكلة

2005. 
على أن العمل يرتبط بازدواجية الهيكل بين وكالة األفراد  Giddens (1984)تعتمد النظرية الهيكلية التى قدمها   6

لنظرية األصلية ل Giddens)لصنع اختياراتهم الخاصة( والهياكل اإلجتماعية )القواعد والروتين(. حيث ترتبط صياغة 
عني أن تيكلية بفهم العالقة بين أنشطة وكالء المعرفة وهيكلة النظم االجتماعية. وبالنسبة لجيدنز، فإن االزدواجية اله

 د وهي:الهيكلية هي كل من وسيلة ونتيجة للتفاعل اإلجتماعي. ويقترح جيدنز أن الهيكلية تتم عن طريق ثالثة أبعا
ث يعتمد حي ؛dominationوالسيطرة )السلطة(  legitimation، والشرعية signification الداللة )المعنوية أو التأثير(

 ياكلهمت الداللة الداخلية لإلفصاح عن فهمهم وتوصيلها. ويعتمد الوكالء على هالوكالء البشريين علي هياكلهم ذا
كلهم لى هياالشرعية الداخلية لتحديد حدود السلوك المقبول والسلوكيات التي يتم العاقب عليها. وهم يعتمدون أيضا  ع

 .(Feeney and Pierce, 2016)الداخلية للهيمنة لممارسة السلطة وممارسة النفوذ،
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سابق ووفقا  لنظرية الهيكلة القوية سوف يتناول الباحث محددات تبني الحوسبة السحابية ال
 وهما:تناولها من خالل تصنيفها إلي مجموعتين 

 الهياكل الخارجية وتتضمن: -1
 ودعم مقدم الخدمة السحابية(.  ،وضغوط المنافسين ،العوامل البيئية )سياسة الحكومة -أ

 .والميزة النسبية( ،والتعقيد التكنولوجي ،)التوافق التكنولوجي العوامل التكنولوجية -ب
 الهياكل الداخلية وتتضمن: -2
 ة(. لشركاودورة حياة  ،وحجم الشركة ،والموارد الكافية ،)دعم اإلدارة العليا العوامل التنظيمية -أ

 . منية(وتقييم المخاطر األ ،المدركةوسهولة االستخدام  ،)الفائدة المدركةالعوامل البشرية -ب
 ،ةخارجياألربعة لنظرية الهيكلة القوية )الهياكل ال الجزء التالي المكونات ويتناول الباحث في     

 وذلك علي النحو التالي: ،والنتائج( ،وممارسات الوكالة النشطة ،والهياكل الداخلية

 الهياكل الخارجية 3-4-1
د ج حدو "تمثل الهياكل الخارجية فى النموذج الرباعى لنظرية الهيكلة القوية في كل ما هو خار      

ر لتغياثل م الشركة وله تأثير على الشركة سواء كانت عوامل اقتصادية أو سياسية أو بيئية أو غيرها
 وبالتالي تمثل الهياكل الخارجية قيد وأيضا  تمكين ،فى رغبات العمالء تجاه منتجات الشركة

ط وبالتالي فإن ضغو  ،للمشروعات واألولويات التي يساهم فيها المحاسب اإلداري في موقع العمل
مام حة أتجات المتاالبيئة الخارجية وما تتسم به من شدة المنافسة، وعدم التأكد البيئى، وتنوع المن

 تحتم والمبادرات الموجهة لصالح العمالء ،العمالء، وانفتاح األسواق، ووجود تقدم تكنولوجى كبير
 ،)عبيد هللا على الشركة تطبيق ممارسات حديثة تساعدها على النجاح واستمرار هذا النجاح"

2017.) 
ة سحابيلذا؛ يري الباحث أن الهياكل الخارجية والتي تحتم علي الشركة تبني خدمات الحوسبة ال     

ل لعواموالتي تساعدها على النجاح واستمرار هذا النجاح في المستقبل تتمثل في العوامل البيئية وا
 التكنولوجية كما هو موضح علي النحو التالي:

  العوامل البيئية 3-4-1-1
 في األونة األخيرة تتمثل توجهات الحكومة المصرية في االرتقاء بمستوى لحكومة: سياسة ا

الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين سواء المقدمة من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص؛ 
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توقيع اتفاقية شراكة  2014يوليو  13حيث شهد وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في
لتقديم خدمات تطبيقات الحوسبة السحابية لخدمة القطاع الحكومي والقطاع الخاص لالرتقاء 

  .بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
االتحاد العام للغرف التجارية  -كما أوضحت الشعبة العامة لالقتصاد الرقمي والتكنولوجيا        

" تسرع عملية تبني الحوسبة السحابية في Oracle" أوركلبأن  2019أبريل 16المصرية في
يمثل التحول الرقمي جوهر أهداف . حيث 2030مصر وتدعم تطبيق استراتيجية مصر

 . 7(2019 ،)على في االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 2030استراتيجية مصر
اء من أكبر مناقصة عن االنته 2019نوفمبر  27وقد أفصحت وزارة قطاع األعمال العام في      

في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق األوسط للتحول الرقمي في شركاتها التابعة، بهدف 
توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل بالشركات ورفع كفاءة اإلنتاج؛ وذلك من خالل اختيار الحكومة 

 .8(2019 ،)فهمي وأخرون شركة  60لتنفيذ التحول الرقمي في ” Microsoft”و” SAP “لتكنولوجيا 
عبر تقنية الفيديوكونفرنس بين  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية شهد وزير كما    

 Plug and Play"بالج أند بالى"وشركة ” إيتيدا“هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 
اكة استراتيجية بين الجانبين المتخصصة فى مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها؛ إلقامة شر 

 .9(2021 ،بهدف تعزيز نمو قطاع ريادة األعمال والشركات الناشئة بمصر )الغد
ي وبناء  علي ما سبق تمثل سياسة الحكومة أحد الضغوط الخارجية التي تدفع الشركات لتبن  

 الحوسبة السحابية حتي تتواكب مع ما تشهده البيئة المصرية من تطور نحو التحول الرقمي. 
  :شهدت بيئة األعمال المصرية مؤخرا  تحول العديد من الشركات نحو تبني ضغوط المنافسين

حابية من أجل االستفادة من المزايا التي تحققها تلك التقنية خاصة للشركات الحوسبة الس
نوفمبر  5اختتمت شركة تيرادكس قمة كالود ويك إند التى عقدت في الصغيرة والمتوسطة؛ حيث 

                                                 
 2030" تسرع عملية تبني الحوسبة السحابية في مصر وتدعم تطبيق استراتيجية مصرOracle، "2019علي،  7

 :بالقطاع، الشعبة العامة لالقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، االتحاد العام للغرف التجارية المصرية، متاح علي

news.comhttp://www.albosla 
 

لتنفيذ ” مايكروسوفت”و” SAP“الحكومة تختار تكنولوجيا ، 2019فهمي، مصطفي، فرحات، أحمد، سعيد سميرة، 8

 https://mapp.alborsanews.com/2019/11/27/1269866شركة، متاح علي  60التحول الرقمي في 

 
، وزير االتصاالت يشهد توقيع اتفاقية بين إيتيدا وشركة بالج أند بالي لتعزيز نمو قطاع ريادة األعمال 2021الغد،  9

Minister-https://itida.gov.eg/Arabic/PressReleases/Pages/ICT- متاح علي والشركات الناشئة بمصر،

ITIDA-between-Agreement-Signing-Witnesses،Play.aspx-and-Plug- 
 

http://www.alboslanews.com/
https://mapp.alborsanews.com/2019/11/27/1269866
https://itida.gov.eg/Arabic/PressReleases/Pages/ICT-Minister-Witnesses-Signing-Agreement-between-ITIDA,-Plug-and-Play.aspx
https://itida.gov.eg/Arabic/PressReleases/Pages/ICT-Minister-Witnesses-Signing-Agreement-between-ITIDA,-Plug-and-Play.aspx
https://itida.gov.eg/Arabic/PressReleases/Pages/ICT-Minister-Witnesses-Signing-Agreement-between-ITIDA,-Plug-and-Play.aspx
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شركة نجحت فى تطبيق تكنولوجيا الحوسبة إلدارة  ٢٠والتي استعرضت تجارب نحو 2017
وأكد الرئيس التنفيذى لشركة تيرادكس، أنه على مدار السنوات أعمالها مما ساعد فى نموها. 

الخمس الماضية قامت شركة تيرادكس بتطوير مؤتمر كالود ويك إند، الذى أصبح بمثابة النواة 
شخص من  ١٠٠٠األولى لعصر الحوسبة السحابية فى مصر، حيث يجتمع فيه أكثر من

والتطبيقات  كاديمية للتعاون ومناقشة البحوثمختلف الصناعات والهيئات الحكومية واألوساط األ
 . 10(2017 ،ابتكارا فى مجال الحوسبة السحابية )مؤتمر كالود ويك إند األكثر

 شركة جهينةومن األمثلة علي الشركات المصرية التي تبنت خدمات الحوسبة السحابية          

، ومكونات الطهي والعصائر األلبان وهي شركة مصرية متخصصة في إنتاج ومعالجة وتعبئة
 Oracle (Oracle Human Capitalواختارت تطبيق سحابة إدارة القوى البشرية من

Management) وأفادها تطبيق  ،موظف لديها 4000لمراقبة األداء وزيادة نشاط وتفاعل أكثر
هذا الحل في تقديم مجموعة من أدوات الخدمة الذاتية للموظفين العاملين في مصانعها ما يخفف 

 العبء عن إدارة شؤون الموارد البشرية لديها.
ني وبناء  علي ما سبق تمثل ضغوط المنافسين أحد الضغوط الخارجية التي تدفع الشركات لتب     

كب مع ما تشهده البيئة المصرية من تطور نحو التحول الرقمي الحوسبة السحابية حتي تتوا
 .2030وتحقيق إستراتيجية 

  :قيام العديد من الشركات  شهدت بيئة األعمال المصرية مؤخرا  لقد دعم مقدم الخدمة السحابية
التي تقدم خدمة الحوسبة السحابية بتقديم العديد من الدعم لمستخدمي الخدمة السحابية؛ حيث 

المتخصصة فى تطوير حلول االتصال الذكية للعمالء والموظفين، عن « أفايا»شركة كشفت 
الجيل الجديد عن مجموعة الحلول الذكية للتواصل، المصممة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة 
والمتوسطة فى مصر، والتى تتيح للشركات تبنى تقنيات الحوسبة السحابية وإنترنت األشياء 

عى وغيرها من التقنيات الجديدة، وذلك فى حدود ميزانيات مالية تتناسب مع والذكاء االصطنا
إمكانيات غالبية الشركات الناشئة لمساعدة ودعم رواد األعمال وتلبية احتياجات مؤسسات 

 . 11(2019 ،)عبد الوهاب األعمال

                                                 
، نصف الشركات المصرية تتخوف من تكنولوجيا "الحوسبة السحابية، متاح علي 2017مؤتمر كالود ويك إند، 10

https://almalnews.com 
 عبد الوهاب، سناء، 2019، "أفايا"  تقدم حلواًل ذكية للشركات الصغيرة والمتوسطة، متاح علي 11
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1378889 

https://almalnews.com/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1378889
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1378889
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ي تدفع وبناء  علي ما سبق يمثل دعم مقدم الخدمة السحابية أحد الضغوط الخارجية الت     
الشركات لتبني الحوسبة السحابية حتي تتواكب مع ما تشهده البيئة المصرية من تطور نحو 

 .2030التحول الرقمي وتحقيق إستراتيجية 
 العوامل التكنولوجية  3-4-1-2
 :تتخوف العديد من الشركات من تبني الحوسبة السحابية نتيجة بعض  التوافق التكنولوجي

السلبيات التي قد تترتب عليها ومنها عدم توافق الحوسبة السحابية مع أنظمة المعلومات 
حيث حيث يكون هناك صعوبة في االنتقال من النظام القديم إلي النظام الحديث؛  ،الداخلية

ات س، أن شركته أعدت دراسة مؤخرا  عن استعدادات الشركأضاف الرئيس التنفيذى لشركة تيرادك
ن ٪ من الشركات المصرية تتخوف م٥٠المصرية لتكنولوجيا الحوسبة السحابية، وانتهت إلى أن 

فت اسة كشتطبيقها نتيجه عدة أسباب، منها فقدان البيانات والروتين والفساد، مشيرا  إلى أن الدر 
ن أيئا  عن الحوسبة ونفس النسبة قامت بتطبيقها. وأوضح ٪ من الشركات ال تعلم ش٢٥أيضا أن 

 كيان من قطاعات متنوعة منها العقارات. ٥٠٠الشركة أجرت الدراسة خالل العام الماضى على
قمى، ورأى أن القطاع التجارى من أكثر المجاالت الواعدة التى قطعت شوطا  كبيرا  للتحول الر 

  (.2017،ر كالود ويك إنداعتمادا  على تكنولوجيا الحوسبة )مؤتم
ي لتبن وبناء  علي ما سبق يمثل التوافق التكنولوجي أحد الضغوط الخارجية التي تدفع الشركات     

 الحوسبة السحابية.
 :لتبني ملية اتميل الشركات إلي تبني تكنولوجيا الحوسبة السحابية إذا كانت ع التعقيد التكنولوجي

 في خدمي الخدمة السحابية ومن ثم ال تستغرق وقتا  طويال  عملية سهلة وغير معقدة من قبل مست
وقد شهدت بيئة األعمال المصرية مؤخرا  تنافس  ،تطبيقها من قبل مستخدميها والعكس صحيح

 العديد من الشركات التي تقدم خدمات الحوسبة السحابية وتوفر المزيد من الدعم لمستخدمي
 الخدمة السحابية كما تم توضيحه في دعم مقدم الخدمة السحابية. 

تبني لالتي تدفع الشركات الضغوط الخارجية  أحد علي ما سبق يمثل التعقيد التكنولوجي وبناء       
 الحوسبة السحابية.

 :توفر الحوسبة السحابية العديد من المزايا للشركات التي تقوم بتبنيها والتي  الميزة النسبية
ومن ثم تتجه العديد من الشركات خاصة  ،تجعلها في وضع تنافسي أفضل مقارنة بمنافسيها

سحابية. ومن األمثلة علي الشركات الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم نحو تبني الخدمات ال
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عز التي تبنت خدمات الحوسبة السحابية من أجل االستفادة من تلك المزايا هو قيام شركة 
اإلسكندرية لتطبيق حلول سيمنس الرقمية في القطاع الصناعي على مستوى  – الدخيلة للصلب

 Driveسيمنس بتوفير نظام ) األصول اإلنتاجية المختلفة للشركة. وفي إطار هذه اإلتفاقية، تقوم
Train Analytics system (DTA  لتحليل القوى المحركة استنادا  إلى تقنيِّات الحوسبة

السحابية في مصانع الشركة وذلك للمرة األولى من نوعها بالشرق األوسط؛ حيث يسعى منتجو 
مستويات الحديد والصلب للحد من مخاطر التشغيل مع العمل في الوقت نفسه على زيادة 

االعتمادية بأقل تكلفة وبشكل مستدام من خالل التنبؤ بأي مشاكل في األصول وسير العمل 
 .12(2019 ،بكرى )ومنع وقوعها

بني وبناء  علي ما سبق تمثل الميزة النسبية أحد الضغوط الخارجية التي تدفع الشركات لت     
 الحوسبة السحابية.

 الهياكل الداخلية 3-4-2
ل ال تمثل الهياكل الداخلية قيود فقط داخ Makrygiannakis & Jack (2016لدراسة )وفقا       

بيق الشركة ولكنها أيضا  مجموعة من االمكانيات المتاحة للمحاسبين اإلداريين المشاركين فى تط
 (.2017 ،ممارسات المحاسبة اإلدارية  فهى تقدم توضيح لتصرفات المحاسبين اإلداريين )عبيد هللا

مجموعة من الهياكل الداخلية التي  إلي Pietrzak and Wnuk-Pel (2015) أشارت دراسة     
 ،وماتوهي تنفيذ نظام تكنولوجيا المعل ،قد تؤثر علي المهام التي يقوم بها المحاسبون اإلداريون 

ارة دوإ ،وتنفيذ التكنولوجيات الجديدة ،وإعادة الهيكلة التنظيمية ،وتوصيات من مقر الشركة الرئيسي
 ونصائح االستشاريين الخارجيين. ،والتغييرات في الملكية ،الشركة الجديدة

علي تبني خدمات  ويخلص الباحث إلي أن هناك مجموعة من الهياكل الداخلية التي قد تؤثر     
 الحوسبة السحابية والتي تتمثل في اآلتي:

 العوامل التنظيمية 3-4-2-1
 :يتوقف تبني الشركات لخدمات الحوسبة السحابية علي مدي ثقافة اإلدارة  دعم اإلدارة العليا

 ،العليا بالشركة واستعدادها لتبني الحوسبة السحابية من خالل تهيئة بيئة مالئمة وتوفير الموارد
مؤتمر وتحمل مخاطر تنفيذها. وهذا ما أوضحته الدراسة التي أجرتها شركة تيرادكس ونشرها 

                                                 
 بكري، محمد، 2019، بإستخدام الحوسبة السحابية – سيمنس توفر حلول التحول الرقمي 12

 https://amwalalghad.comالصناعي لشركة عز الدخيلة، متاح علي 

https://amwalalghad.com/
https://amwalalghad.com/
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يمثل دعم  ،وبالتالي والتي سبق ذكرها أعاله )التوافق التكنولوجي(. 2017 كالود ويك إند عام
 اإلدارة العليا أحد الهياكل الداخلية التي تدفع الشركات لتبني الحوسبة السحابية.

 :يتوقف تبني الشركات لخدمات الحوسبة السحابية علي مدي توافر توفير الموارد الكافية 
ركة ف من شبشرية الكافية ودعم اإلدارة العليا بالشركة والتي تختلالموازنة المناسبة والموارد ال

ي ت لتبنيمثل توفير الموارد الكافية أحد الهياكل الداخلية التي تدفع الشركا ،ألخري. وبالتالي
 الحوسبة السحابية.

 :بني تيمثل حجم الشركة أحد العوامل التنظيمية التي يكون لها دورا  كبيرا  في  حجم الشركة
ارات شركات لخدمات الحوسبة السحابية؛ حيث يكون لدي الشركات الكبيرة ميل أعلى لتبني ابتكال

 جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات ال سيما نتيجة لمرونتها الكبيرة وقدرتها على تحمل
وشركة جهينة. ومع ذلك، فإن النتائج  ،المخاطر مثل شركة عز الدخيلة للحديد والصلب

حيث  ،العالقة بين حجم الشركة وتبني ابتكار تكنولوجيا المعلومات مختلطة التجريبية حول
تفضل بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تبني الحوسبة السحابية مثل شركة سويفاكس 

ي ية التيمثل حجم الشركة أحد الهياكل الداخل ،التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية. وبالتالي
 الحوسبة السحابية. تدفع الشركات لتبني

 :ودة منفي المراحل المبكرة من دورة الحياة، تكون العديد من الشركات محد دورة حياة الشركة 
كرة فمثابة حيث التمويل والسيولة المتاحة، وبالتالي قد يبدو التحول نحو تبني الحوسبة السحابية ب

على  جيدة، في ظل انخفاض متطلبات تطبيق الحوسبة السحابية المالية للسنة األولى مع التركيز
ات الشرك تمثل دورة حياة الشركة أحد الهياكل الداخلية التي تدفع ،لتشغيلية. وبالتاليالنفقات ا

 لتبني الحوسبة السحابية.

 العوامل البشرية 3-4-2-2
 :يتوقف تبني الشركة للحوسبة السحابية علي مدي اعتقاد الفرد الذي يعمل  المنفعة المدركة

وبالتالي يزداد  ،بالشركة بأن استخدام الحوسبة السحابية من شأنه أن يعزز من أدائه الوظيفي
تبني الشركة للحوسبة السحابية كلما زاد اعتقاد الفرد بأن استخدام الحوسبة السحابية من شأنه أن 

 ،ه الوظيفي خالل انجاز مهمة بصورة أكثر كفاءة عند تبني الحوسبة السحابيةيعزز من أدائ
وزيادة سرعة احساس واستجابة  ،وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة والتحديث والتدريب
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تمثل المنفعة المدركة أحد الهياكل الداخلية التي تدفع الشركات لتبني الحوسبة  ،الشركة. وبالتالي
 السحابية.

  خدام يتوقف تبني الشركة للحوسبة السحابية علي مدي سهولة االست االستخدام المدركة:سهولة
 المدركة من قبل المستخدمين للحوسبة؛ حيث يتطلب تطبيق الحوسبة السحابية وقتا  تعليميا  

 ة التيتمثل سهولة االستخدام المدركة أحد الهياكل الداخلي ،ضئيال  لجميع الموظفين. وبالتالي
 شركات لتبني الحوسبة السحابية.تدفع ال

 :كن يترتب علي تبني الحوسبة السحابية زيادة مستوي أمن البيانات حيث يم المخاطر األمنية
لمقدمي الخدمة السحابية توفير خدمات أكثر أمانا  من تلك التي تستطيع معظم الشركات 

ع لتي تدفاالهياكل الداخلية تمثل المخاطر األمنية أحد  ،الصغيرة والمتوسطة أن تتبعها. وبالتالي
 الشركات لتبني الحوسبة السحابية.

فهم  -1  "تشير الهياكل الداخلية إلى كٍل من Stones (2005)ووفقا  لنظرية الهيكلة القوية لـ      
سب وذلك من خالل فهم المحا ،الوكيل )المحاسب اإلداري( بشكل توافقى محدد للهياكل المحيطة به

ي )باق اإلدارى فى الشركة خالل فترة زمنية محددة ومكان محدد لـ احتماالت تفسير الوكالء اآلخرين
 مكن أن)المغزى أو الداللة(، وما قوة السلطة التى ي الموظفين بالشركة( فى بيئة العمل لتصرفاته؟

ل أن ما التصرفات المعيارية التى من المحتم)الهيمنة أو السيطرة(، و  يمتلكها المحاسب اإلداري؟
مة أو رغباته والتي وميوله العا -2،يتبنها المحاسب اإلداري؟ )التشريعات الحاكمة لعمل الشركة(

تمثل هياكل عميقة داخل المحاسب اإلداري، وهى مشتركة بين المحاسبين اإلداريين الذين لهم 
اج المحاسب اإلدارى فى موقع العمل مع وجهات عمليات تنشئة إجتماعية متماثلة، وتتضمن اندم

 نظر عالمية يقتنع بها وتؤثر على سلوكه، والمخططات الثقافية، والتصنيفات ونوعية األشياء،
      (. 2017 ،واألشخاص، والشبكات وغيرها مما يؤثر على سلوك المحاسب اإلدارى" )عبيد هللا

  لهياكل الداخلية والتصرفات.( العالقات السببية بين ا8ويوضح الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 
 العالقات السببية بين الهياكل الداخلية والتصرفات :8شكل 

 (70ص.  ،2017 ،المصدر: )عبيد هللا

 التصرفات الهياكل الداخلية

 الميول )هياكل داخلية وسيطة(
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يود التى المتاحة للشركة والقيترتب على فهم المحاسب اإلدارى للهياكل الداخلية واإلمكانيات      
حاسب باإلضافة إلى الهياكل الداخلية الوسيطة أن يتبنى فريق العمل الذى يضم الم ،تقيد التغيير

ية، أو تعديل تبني الحوسبة السحابية وممارسات المحاسبة اإلدار  اإلدارى تصرفات تؤدى إلى تغيير
 (.2017 ،)عبيد هللا الذى يترتب عليه نجاح الشركة فى تحقيق أهدافها األمر
فمن حيث فهم المحاسب اإلدارى المشارك فى التخطيط والتبني للحوسبة السحابية لداللة      

 ،وقوة السلطة التى يمتلكها المحاسب اإلداري  ،ومغزى تصرفات الموظفين اآلخرين بالشركة
ق سحابية على فر والتشريعات الحاكمة لعمل الشركة، نجد أن الشركة تعتمد فى تنفيذ الحوسبة ال

ركة. العمل؛ حيث يتطلب تبني الحوسبة السحابية فريق عمل يستفيد من الخبراء فى كافة النظم بالش
فهم أثر  علي وقدرتهم ،وربما يكون للمحاسبين اإلداريين دورا  رئيسيا  باعتبارهم خبراء إلدارة التكاليف

كل في هي السحابية والتعامل مع التغييراتاألنواع الجديدة من التكاليف التي تنشأ من تبني الحوسبة 
ات وذلك من خالل االستعانة بمصادر خارجية بشكل انتقائي لوظائف تكنولوجيا المعلوم ،التكاليف

ة سحابيواالستفادة من المزايا األخري التي تحققها الحوسبة ال ،من أجل تحقيق وفورات في التكاليف
ية وقابل ،الشركة االعتمادية لبيئة عمل الموثوقية أووإضافة  ،مثل سرعة احساس واستجابة الشركة

ظام وقيام مقدم الخدمة الذي يستضيف ن ،واستقاللية األجهزة ،التوسع والمرونة للخدمة السحابية
وزيادة األمن  ،وسهولة الصيانة ،مؤقت  التطبيق بإجراء تحديثات تتم بسالسة دون أي توقف

ي ر تبنوتحسين البيئة التعاونية مع العمالء والموظفين في ظل الحوسبة السحابية. فقرا ،واالمتثال
سب علي العوامل المالية وغير المالية التي يجب علي المحا الحوسبة السحابية يعتمد بشكل كبير

 ريقطاإلداري أخذها بعين االعتبار. باإلضافة إلي قدرتهم علي إدارة المخاطر السحابية وذلك عن 
ون العمل عن قرب مع وظيفة تكنولوجيا المعلومات لضمان سالمة السحابة. كما أن الموظفين يحتاج

يجب علي المحاسب  ،إلي وقت الستعاب التكنولوجيا الجديدة وتشغيل النظام بسالسة. وبالتالي
ر اإلداري تحسين مهاراته في التوجيه والتحفيز من أجل القضاء علي أي خوف أو عدم ثقة قد يشع

 لميا  يجب علي المحاسب اإلداري أن يتأهل ع ،بها الموظفين فيما يتعلق بالنظام الجديد. وبالتالي
  وعمليا  وأن يكون علي معرفة بالتقنيات الحديثة. 

فإن الوكالة ترتبط فى النظرية الهيكلية بالقوة،  Stones (2005)ووفقا  لنظرية الهيكلة القوية لـ      
اإلداري على التفاعل مع والتأثير على بيئة عمله، وعلى ذلك، كلما زادت بمعنى قدرة المحاسب 
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اإليجابى للهياكل الداخلية فى تفعيل دور  هيمنة وسلطة المحاسب اإلدارى فى الشركة كلما زاد األثر
 المحاسب اإلدارى فى تبني الحوسبة السحابية.

ى ة التومن ناحية أخري، فإن ميول ورغبات المحاسبين اإلداريين تعد الهياكل الداخلية الوسيط     
 ابية.تتوسط العالقة بين الهياكل الداخلية وتصرفات المحاسبين اإلداريين عند تبني الحوسبة السح

ه سين مهاراتوتعد رغبة المحاسب اإلدارى فى تواجده بشكل أكبر فى عمليات الشركة دافع قوى لتح
ى لنواحمثل مهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين والمعرفة باألعمال والمرونة، عالوة  عن تحسين ا

 .،2017عبيد هللا، )  Byrne & Pierce,2007)الفنية فى أدائه للعمل 

 رفات وأدوار المحاسبين اإلداريينتص 3-4-3
نه أدور المحاسب اإلدارى على شخصيته أى وفقا  لنظرية الهيكلة القوية، يعتمد التغيير فى "   

 خلية.تغيير ذاتى. فمن خالل تصرفات المحاسبين اإلداريين يتم إعادة بناء أو تعديل الهياكل الدا
 وفى نفس الوقت، توجد العديد من األشياء حول المحاسب اإلدارى فى موقع العمل تدفعه وتحفزه

على عل. و ريين هياكلهم الداخلية بناء  على هذا التفاومن ثم يرسم المحاسبين اإلدا ،لتغيير تصرفاته
ات" لتصرفذلك فإن نظرية الهيكلة القوية توجه بطريقة متوازنة مساهمة الهياكل واألفراد فى مجموعة ا

(. ومن هذا المنطلق يمكن توضيح دور المحاسب اإلداري في مرحلتي التخطيط 2017 ،)عبيد هللا
 ية علي النحو التالي:وأثناء التنفيذ للحوسبة السحاب

  ا  يقوم المحاسب اإلداري بتحديد متطلبات النظام السحابي؛ حيث يصبح المحاسب اإلداري مركز
 للمعلومات والذي يعمل بالتعاون مع باقي موظفي تكنولوجيا المعلومات في الشركة.

  يمارس المحاسب اإلداري دور حيوي في فهم "اقتصاديات السحابة". وذلك من خالل مجموعة
ئة م البيمن أدوات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية التى تساعد على تقييم الوضع التنافسى وتقيي

دوات ذه األالداخلية والخارجية للشركة لتبرير االستثمار فى تكنولوجيا الحوسبة السحابية وتتمثل ه
ف ، وتحليل القوة والضع(BSC)في المحاسبة عن المنافسين، ونموذج القياس المتوازن لألداء 

(، والتحليل السياسي واالقتصادي واإلجتماعي والتكنولوجي SWOTوالفرص والتهديدات )
(PEST.) 
 الت:جايقوم المحاسب اإلداري بتوفير المعلومات التي تساعد اإلدارة علي القيام بوظائفها في م 

 والقرارات اإلستراتيجية. ،واتخاذ القرارات قصيرة األجل ،التخطيط
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 وبالتالي  ،مشاركة المحاسب اإلداري في تصميم وتشغيل أنظمة المعلومات علي منصة سحابية
 وكيفية إنشاء التقارير بشكل عام. ،تأثيره علي نوع المعلومات التي يتم جمعها

  بيق تحديد التكاليف والمنافع والمخاطر المترتبة على تطلن يقتصر دور المحاسب اإلداري على
الحوسبة السحابية، بل يجب أن يمد إدارة الشركة أيضا  بمعلومات عن مدى قيامها بإدارة 

ط والتي يمكن تقسيمها إلي معلومات ترتب ،المخاطر في ظل تبنيها لخدمات الحوسبة السحابية
 ات ترتبط بالخدمات التي يقدمها.بإمكانية االعتماد علي مقدم الخدمة ومعلوم

 النتائج 3-4-4
ر التصرف وتفاعل الهياكل. ويظهر أث "تمثل النتائج مخرجات للوكالة النشطة، فهى تضم أثر     

 (. 2017 ،هللاالوكالة على الهياكل الداخلية والخارجية فى تغييرها أو تعديلها أو إعادة بنائها" )عبيد 
ات( التي تنتج عن تفاعل الهياكل الداخلية والخارجية وتصرفات وتتمثل أهم النتائج )المخرج
 المحاسب اإلداري في اآلتي: 

  ي فيعد تبني الحوسبة السحابية وأثره علي تطور المحاسبة اإلدارية ودور المحاسب اإلداري
خلية وتزيد قوة وسيطرة المحاسب اإلدارى كأحد الهياكل الدا ،الشركة هو أحد مخرجات الهيكلة

 ق عملكما يساعد اندماجه فى فر  ،في نظرية الهيكلة القوية كلما زاد دوره الرقابى فى الشركة
تولد تبني الحوسبة السحابية على زيادة فعالية عملية الرقابة على األداء، وفى نفس الوقت ي

ى أفضل ألين ولماذا ومتى تكون الرقابة مطلوبة؟ وبذلك لدى المحاسب اإلدارى فهم تنظيم
 يمكن للمحاسب اإلدارى أن يكون له دور كمراقب قوى عند تبني الحوسبة السحابية. 

  يجب علي المحاسب اإلداري تحسين مهاراته في التوجيه والتحفيز من أجل القضاء علي أي
ظام الجديد؛ حيث أن الموظفين خوف أو عدم ثقة قد يشعر بها الموظفين فيما يتعلق بالن

لي يجب ع ،يحتاجون إلي وقت الستعاب التكنولوجيا الجديدة وتشغيل النظام بسالسة. وبالتالي
 المحاسب اإلداري أن يتأهل علميا  وعمليا  وأن يكون علي معرفة بالتقنيات الحديثة. 

  كما أوضحت دراسة Trubchik and Rudelsberger (2016)ام بالمهام أهم متطلبات القي
والمعرفة  ،والخبرة في العمل ،المختلفة للمحاسبين اإلداريين وهي التعليم والتدريب المهني

والمحاسبة اإلدارية  ،وإعداد الموازنات ،بأدوات وأساليب المحاسبة اإلدارية )محاسبة التكاليف
كروسوفت أوفيس ومهارات تكنولوجيا المعلومات )ماي ،والتنبؤ( ،وتحليل التباين ،اإلستراتيجية

 ،وذكاء األعمال( ،ERP-SAPونظم تخطيط موارد المشروع وبرنامج  ،وخاصة أكسيل
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والمهارات الشخصية )مهارات االتصال  ،والمعرفة بالصناعة واللغات األجنبية ،والمحاسبة
والمرونة واألخذ في االعتبار  ،والثقة بالنفس ،والمهارات التحليلية ،والتعامل مع اآلخرين

 ومهارات إدارة الضغوط والوقت(. ،نب غير الماليةالجوا
 أكبر استخدام القدرات المحررة من خالل التحول نحو االعتماد علي التكنولوجيا للتركيز بشكل 

على دور شريك العمل الطموح. وال ترى الدراسات السابقة بشكل صريح أن ذلك يمثل فرصة 
 ديرينالدور الجديد، حيث ال ينبغي ترك الم فحسب، بل أيضا  نوعا  من الضرورة الوظيفية لهذا

 وحدهم مع إمكاناتهم الجديدة للوصول إلى البيانات التي توفرها أنظمة المعلومات.
 ب كما يساعد تبني الحوسبة السحابية في دعم الهياكل الداخلية للشركة حيث يستطيع المحاس

 تغالل قيود الرقابة سواءاإلداري االستفادة من امكانيات التخطيط المتاحة بالشركة واس
المفروضة علي الشركة من الهياكل الخارجية أو التي تضعها الشركة كنظم للعمل الداخلي 

بية وذلك من خالل فهم أثر األنواع الجديدة من التكاليف التي تنشأ من تبني الحوسبة السحا
 ركات للحوسبةيترتب علي تبني الش ،والتعامل مع التغييرات في هيكل التكاليف. وبالتالي

ت السحابية التحول من النفقات الراسمالية إلي النفقات التشغيلية ويصبح علي تلك الشركا
 ضرورة دراسة أثر ذلك علي جدوي القرارات. 

 كما يساعد استخدام الحوسبة السحابية في قياس تكلفة استهالك الطاقة الحاسوبية بواسطة 
التكاليف علي األقسام والوظائف المختلفة مقدم الخدمة السحابية ومن ثم تسهيل تخصيص 

 داخل الشركة.
  تأسيس المحاسب اإلداري كمركز معلومات أساسي )المؤهالت والتطوير المهني بصورة

 مستمرة( يحافظ علي تقديم المشورة لإلدارة.
من خالل الشكل رقم  للبحثوفى ضوء العرض السابق يمكن للباحث صياغة اإلطار النظري       

حيث يوضح دور المحاسب اإلداري في شركة تتبني الحوسبة السحابية باستخدام نظرية (، 9)
 الهيكلة القوية وأثر تبني الحوسبة السحابية علي تغيير دور المحاسب اإلداري.
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 للبحثاإلطار العام  :9شكل 
 المصدر: إعداد الباحث

 دراسة الحالة -4
يعد من أبرز األمثلة على استخدام الحوسبة السحابية هو اتجاه الشركات إلسناد نظم تخطيط     

إلى الغير، وتعد نظم تخطيط موارد  Enterprise Resource Planning (ERP) موارد المشروع
المشروع عبارة عن حزمة من البرامج تقوم بتنفيذ مجموعة من الوظائف من خالل االعتماد على 

(. وعلى الرغم من أهمية 2017 ،ة بيانات مركزية ُتمكن من إنتاج معلومات فورية ودقيقة )ربيعقاعد
تطبيق تلك النظم فى الشركات، إال أنها تكلفها أمواال  طائلة، لذا؛ فإن تطبيق نظم تخطيط موارد 

جم. المشروع قد ال يعد حال  مناسبا  لبعض الشركات وبصفة خاصة الشركات صغيرة ومتوسطة الح
ولذلك اتجهت العديد من الشركات فى الوقت الراهن إلى إسناد عملية إدارة تكنولوجيا المعلومات 

 SAP،Oracle،Microsoftقامت العديد من الشركات مثل شركة  ،لشركات متخصصة. وبالفعل
Dynamic ، Odoo  بإنتاج وتأجير نظم تخطيط موارد المشروع للشركات عبر شبكة اإلنترنت

ليها نظم تخطيط موارد المشروع السحابية. ولذلك وقع اختيار الباحث على شركة صناعية وأطلقت ع
 السحابي إلجراء الدراسة التطبيقية. 13ERPتستخدم نظام الـ 

 
 

                                                 
 السحابي.  ERPالسحابي ليعبر عن نظام الـ  SAPاستخدم الباحث مصطلح برنامج  13
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 وصف لدراسة الحالة 4-1
ُأجريت دراسة الحالة على شركة مصرية متخصصة في الصناعات الغذائية في المنطقة      

 وتعد جميع منتجاتها مصنعة بخطوط إنتاج وتوجد مصانعها فى مدينة العاشر من رمضان. ،العربية
 وبأيدى مصرية ماهرة ذات خبرة فائقة فى مجال تصنيع منتجاتها.  ،ذات تقنية عالية

ا  وتعد الشركة محل الدراسة من الشركات متوسطة الحجم؛ حيث ينحصر عدد العاملين بها )طبق    
فرد. وقد تم تجميع البيانات خالل شهري أغسطس  999 إلي 100 ن( ما بينلردود المستجيبي
بينما أخر زيارة  ،2021أغسطس  25 ، حيث كانت أول زيارة للشركة في2021وسبتمبر لعام 

 باإلضافة للتواصل مع السادة المديرين بالشركة من خالل ،2021للشركة في الرابع من سبتمبر 
والمدير  ،. وقد تمت مقابلة رئيس مجلس اإلدارة2021الواتس آب حتي الرابع عشر من سبتمبر

 SAP Business One on HANAوالمحاسب اإلداري )وهو نفسه المكلف كمدير مشروع ،المالى
ات لمعلومام إدارة الموارد البشرية، ومدير تكنولوجيا ورئيس قس ،التكاليف ومدير إدارة ،لدي الشركة(

، تجبينباإلضافة إلى مدير المبيعات. وقد تم تدوين كل اإلجابات التى قدمها السادة المس ،بالشركة
  كما أن معظم الحوارات كانت مسجلة بعد السماح للباحث بذلك.

 لحوسبة السحابية في دراسة الحالةتطبيق ا 4-2
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة محل الدراسة علي "إن الشركة نجحت في التحول الرقمي      

، واالعتماد (SAP Business One HANA Cloud)واإلداري باستخدام أبرز البرامج العالمية 
تقاء كليا  على خدمات الحوسبة السحابية التي ساهمت في تطوير األداء ورفع مستوي اإلنتاج واإلر 

يث تج، مما زاد من فرص المنافسة اإلقليمية والعالمية وإنعاش الصناعة المصرية"؛ حبجودة المن
لحلول  BE ONEبواسطة شركة  SAP Business One on HANAأعتمدت الشركة علي حلول

اكبة . وهدف هذا التعاون إلى مو 2017وذلك في شهر مايو عام  ،اإلدارة الذكية والحوسبة السحابية
مثل األ واالستخدام ،ة في أنظمة اإلدارة الحديثة وتأثيرها علي انخفاض التكاليفالمتغيرات المتالحق

 لشركةاعتمادا  على أحدث التقنيات العالمية. كما أكد رئيس مجلس إدارة ا ،للموارد ونمو األعمال
ساهمت من خالل تعاونها مع شركتهم في توفير تجربة للتحول   BE ONEأيضا  علي "إن شركة
عمل واالعتماد الكلي على خدمات الحوسبة السحابية، لتسهيل إجراءات ال ،ألنظمة اإلدارة الذكية

 األساسية والربط بين اإلدارات المختلفة".  
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 وقد هدفت الشركة محل الدراسة من تطبيق نظم تخطيط موارد المشروع السحابية إلي تحقيق     
اسة ل الدر بالشركة محاإلداري  المالي والمحاسب . وأكد المديرالتكامل والترابط بين اإلدارات المختلفة

كة ال وهي تعنى وجود مركز بيانات خاص بالشر  السحابة الخاصةعلي أن الشركة اعتمدت علي 
افة باإلض ،مع إمكانية توفير مساحات خاصة للبيانات الهامة ،يمكن للشركات األخري االطالع عليه

 والذي يوفره (SaaS)نموذج السحابة كخدمة  السحابي ERP نظامإلي أن الشركة اعتمدت علي 
 مقدم الخدمة السحابية مع إمكانية التعديل فيه. 

 

 الهيكلة القوية فى دراسة الحالة النموذج الرباعى لنظرية 4-3
نحو لى الباستخدام النموذج الرباعى لنظرية الهيكلة القوية تم تحليل وتفسير بيانات دراسة الحالة ع

 التالى:
 الهياكل الخارجية 4-3-1

قد  الهياكل الخارجيةفقد أوضحت تلك الدراسات بأن  األكاديميوفقا  للدراسات في الجانب      
 ،ة(ودعم مقدم الخدمة السحابي ،وضغوط المنافسين ،)سياسة الحكومة العوامل البيئيةتمثلت في: 

 والميزة النسبية(.  ،والتعقيد التكنولوجي ،)التوافق التكنولوجي والعوامل التكنولوجية
حل موللتعرف علي ما إذا كانت تلك العوامل السابقة قد َمثلت هياكل خارجية دفعت بالشركة      

ة السحابي أم ال؟ فقد وجه الباحث مجموعة من األسئلة من أجل اإلجاب ERPنظام الدراسة لتبني 
 وذلك علي النحو التالي:  ،علي هذا السؤال

عرف ( بعض األسئلة التي من خاللها تم الت1ل رقم )يوضح الجدو  ل البيئية:بالنسبة للعوام -أوالً 
 دراسةعلي ما إذا كانت هناك بعض العوامل البيئية التي َمثلت هياكل خارجية دفعت بالشركة محل ال

 السحابي أم ال؟ ERPنظام لتبني 
 العوامل البيئية التي َمثلت هياكل خارجية للشركة محل الدراسة :1جدول 

 العوامل البيئية

1 

الستفادة خاصة في ظل توجه الدولة ل ،السحابي ERPنظام هل شجعت الدولة الشركة اتجاه تبني 

ريبي من مقومات عصر االقتصاد الرقمي مثل متطلبات الفاتورة االلكترونية واإلقرار الض

 والجمارك؟

    للمدير المالي وللمحاسب اإلداري بالشركة محل الدراسة()تم توجيه السؤال 

2 
 نظامني تبر بقييم الوضع التنافسي للشركة مقارنة بمنافسيها في السوق قبل اتخاذ القراهل تم ت

ERP للمدير المالي والمحاسب اإلداري(؟ )السحابي 
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 العوامل البيئية

3 

 ألمانهل حصلت الشركة علي الدعم من مقدم الخدمة السحابية والمتمثل في: زيادة مستوي ا

اسب يض المنلتعووا ،تحتية والموظفين ذوي المعرفةوتقديم الدعم في شكل توافر البنية ال ،للبيانات

ناسب ب الموتوافر التدري ،والرجوع إلي البيانات حسب الطلب ،في حالة مخالفة تلك االتفاقية

  IT)للموظفين بالشركة؟ )لمدير قسم 

 المصدر: إعداد الباحث
 ا  نحوالتي كانت تمثل دافع مجموعة من الهياكل الخارجيةيتضح من نتائج دراسة الحالة أن هناك 

 السحابي وهي: ERPتبني الشركة محل الدراسة لنظام الـ 
 مثلت في: توالتي  ،العوامل البيئية -أوالً  

قامت الدولة بتحفيز الشركة نحو التحول الرقمي _خاصة في ظل  حيث ،سياسة الحكومة -
يرتبط بجانب التصدير من _ وكان تدعيم الدولة بصورة أكبر فيما 2030إستراتيجية الدولة 

ما أما في ،خالل التدعيم ببعض اآلالت وتنظيم معارض خارجية وتقديم دورات تدريبية للموظفين
لم تحصل الشركة علي دعم من الدولة نظرا  ألن الشركة  ،السحابي ERPنظام يخص تطبيق 

 تطبق سحابة خاصة وبتكلفة مرتفعة. 
م في وتقديم الدع ،ل زيادة مستوي األمان للبياناتوذلك من خال ،دعم مقدم الخدمة السحابية -

 مستوي  باإلضافة إلي تقديم ضمانات اتفاقية ،شكل توافر البنية التحتية والموظفين ذوي المعرفة
 ،لطلبوالرجوع إلي البيانات حسب ا ،والتعويض المناسب في حالة مخالفة تلك االتفاقية ،الخدمة

 وتوافر التدريب المناسب. 
وجد وتم تفسير ذلك بأنه ال ي ،ضغوط المنافسينبينما أوضحت نتائج دراسة الحالة عدم تأثير  -

وأن الشركة تعتبر من أول  ،السحابي ERPنظام منافسين للشركة بنفس المستوي يطبقون 
 السحابي في مجالها الصناعي. SAPالشركات التي طبقت الـ

 

م ت( بعض األسئلة التي من خاللها 2الجدول رقم )يوضح  بة للعوامل التكنولوجية:بالنس -ثانياً 
 التعرف علي ما إذا كانت هناك بعض العوامل التكنولوجية التي َمثلت هياكل خارجية دفعت

 السحابي أم ال؟ ERPنظام بالشركة محل الدراسة لتبني 
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 : العوامل التكنولوجية التي َمثلت هياكل خارجية للشركة محل الدراسة2جدول 

 العوامل التكنولوجية

؟ يالسحاب ERPهل يوجد صعوبة في الربط البيني بين أنظمة المعلومات الداخلية ونظام  1

 (IT)للمحاسب اإلداري ومدير قسم 

 ERP نظامهل تم استخدام خيارات استيراد وتصدير البيانات في عملية نقل البيانات علي  2

 (ITللمحاسب اإلداري ومدير قسم ؟ )السحابي

 لمدير الموارد البشرية(؟ )السحابي ERPهل كانت هناك صعوبة في تطبيق نظام  3

ا والتي السحابي من أجل تحقيق مجموعة من المنافع والمزاي ERPلنظام  الشركةهل تم تبني  4

 تجعلها في وضع تنافسي أفضل مقارنة بمنافسيها؟ )لمدير إدارة التكاليف(

 السحابي؟ )مجلس اإلدارة والمحاسب اإلداري( ERPما هي أسباب تبني الشركة لنظام  5

 المصدر: إعداد الباحث
 

 والتي ،وجيةفقد تمثلت الهياكل الخارجية في بعض العوامل التكنول ،علي نتائج دراسة الحالة وبناء     
 وذلك علي النحو التالي: ،تم تحديدها من خالل الحصول علي أجوبة لألسئلة السابقة

 السحابي من قبل ERP: ويقصد به مدي سهولة فهم واستخدام نظام الـ التعقيد التكنولوجي -
 وهذه تعد فترة تشغيل ،تم التبني خالل ستة أسابيعوأوضحت نتائج الدراسة أنه  ،مستخدميه

 . مما يعني سهولة فهم واستخدام النظام ،قياسية
 ERPلـ ا: ويقصد بها تحقيق مجموعة من المنافع والمزايا للشركة عند تبني نظام الميزة النسبية -

 وقد أوضحت نتائج الدراسة ،السحابي والتي تجعلها في وضع تنافسي أفضل مقارنة بمنافسيها
داء باإلضافة إلي انخفاض التكاليف وجودة األ ،تحقيق التكامل بين اإلدارات المختلفة تمأنه 

 التشغيلي. 
 : والذي يقصد به مديالتوافق التكنولوجيحين أوضحت نتائج دراسة الحالة عدم تأثير في  -

تحول مرحلة الوتم تفسير ذلك بأن  ،السحابي مع أنظمة المعلومات الداخلية ERPتوافق نظام الـ 
حيث تم الجلوس مع كل إدارة من اإلدارات المختلفة  ،السحابي هي أصعب جزئية SAPنحو 

 ،اوأهم المشاكل التي تقابله ،للتعرف علي خصائص كل وظيفة ،المقدمة للخدمةمن قبل الشركة 
ب وذلك بمشاركة المحاس ،وشكل الفورمات المختلفة والتقارير والبيانات ،والمقترحات لحلها

حيث استغرقت هذه المرحلة  ،وقد تم تنفيذ التحول من خالل خمس مراحل متعاقبة ،اإلداري 
  حوالي شهرين.
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وبناء  علي ما سبق يتضح أن الهياكل الخارجية قد أثرت على تبنى الشركة محل الدراسة      
عما  ، وأن هذا التغيير ُيعد إضافة إلمكانيات المحاسبين اإلداريين ودالسحابي ERPلتطبيق نظام 

  لدورهم فى الشركة.

 الهياكل الداخلية 4-3-2
قد  الهياكل الداخليةفقد أوضحت تلك الدراسات بأن  األكاديميوفقا  للدراسات في الجانب      

ياة ورة حود ،وحجم الشركة ،والموارد الكافية ،)دعم اإلدارة العليا العوامل التنظيميةَتمثلت في: 
 ية(.ر األمنوتقييم المخاط ،المدركةوسهولة االستخدام  ،)الفائدة المدركة والعوامل البشرية ،الشركة(

حل مذا كانت تلك العوامل السابقة قد َمثلت هياكل داخلية دفعت بالشركة وللتعرف علي ما إ     
ة السحابي أم ال؟ فقد وجه الباحث مجموعة من األسئلة من أجل اإلجاب ERPنظام الدراسة لتبني 

 وذلك علي النحو التالي:  ،علي هذا السؤال
لتعرف لة التي من خاللها تم ا( بعض األسئ3يوضح الجدول رقم ) وامل التنظيمية:بالنسبة للع -أوالً 

علي ما إذا كانت هناك بعض العوامل التنظيمية التي َمثلت هياكل داخلية دفعت بالشركة محل 
 السحابي أم ال؟ ERPنظام الدراسة لتبني 

 

 : العوامل التنظيمية التي مثلت هياكل داخلية للشركة محل الدراسة3جدول 

 العوامل التنظيمية 

مة السحابي من خالل تهيئة البيئة المالئ ERPنظام هل قامت اإلدارة العليا بالشركة بدعم تبني   1
 لذلك؟ )للمدير المالي والمحاسب اإلداري(

محاسب لل)السحابي بالنسبة لدورة حياة الشركة؟  ERPنظام ما هي المرحلة العمرية التي تم فيها تبني  2
 (ITاإلداري ولمدير قسم 

 عدد الموظفين العاملين بالشركة؟ )لرئيس قسم إدارة الموارد البشرية(ما هو  3
 ؟ كلما زاد حجم الشركة السحابي ERPدرجة كبيرة من االستعداد لتبني نظام  الشركةهل توافر لدي  4

 المصدر: إعداد الباحث
 

عوامل تمثلت الهياكل الداخلية في دراسة الحالة في بعض ال ،وبناء علي نتائج دراسة الحالة     
 وذلك علي النحو ،والتي تم تحديدها من خالل الحصول علي أجوبة لألسئلة السابقة ،التنظيمية

 التالي: 
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خطيط ة التحيث أوضحت نتائج الدراسة أنه كان توجه اإلدارة العليا في مرحل اإلدارة العليا: دعم -
 السحابي من SAPلتبني النظام السحابي بأنها تكون أو ال تكون )بمعني إذا لم يتم تطبيق 

 قبل الشركة محل الدراسة فسوف يكون هناك مشكلة كبيرة مع معظم األفراد بالشركة(. 
ير فة التغيج الدراسة أن إدارة الشركة محل الدراسة كان لديها ثقانتائ أوضحتالموارد الكافية:  -

وقامت بتوفير الموارد الكافية ويتضح ذلك من خالل طلب رئيس مجلس اإلدارة من المحاسب 
القوية في السوق وعدم  ERPاإلداري بالشركة محل الدراسة بإعداد دراسة جدوي عن برامج 

   التأثر بجانب التكاليف. 
نظام ي ظل زيادة حجم الشركة يكون الدافع لتبني الأوضحت نتائج الدراسة أنه ف كة:حجم الشر  -

ون ي يكوبالتال ،السحابي أكثر نتيجة زيادة حجم المشاكل الناتجة عن الطبيعة المعقدة للعمليات
 . هناك قيمة مضافة أكبر ناتجة عن استخدام البرنامج السحابي

كون سة أنه في المراحل المبكرة من دورة الحياة، تأوضحت نتائج الدرا دورة حياة الشركة: -
حو نالعديد من الشركات محدودة من حيث التمويل والسيولة المتاحة، وبالتالي، يكون التحول 

السحابي بمثابة فكرة جيدة، في ظل انخفاض متطلبات تطبيق نظام  ERPتبني نظام الـ 
 ى النفقات التشغيلية.عل السحابي المالية للسنة األولى مع التركيز ERPالـ

 

تعرف ( بعض األسئلة التي من خاللها تم ال4يوضح الجدول رقم ) امل البشرية:بالنسبة للعو  -ثانياً 
ل علي ما إذا كانت هناك بعض العوامل البشرية التي َمثلت هياكل داخلية دفعت بالشركة مح

 السحابي أم ال؟ ERPنظام الدراسة لتبني 
 التي َمثلت هياكل داخلية للشركة محل الدراسة: العوامل البشرية 4جدول 

 العوامل البشرية

زز السحابي من شأنه أن يع ERPنظام هل كان هناك اعتقاد لدي الموظفين علي مستوي القطاعات المختلفة بأن استخدام  1
 من أدائهم الوظيفي؟ )لرئيس قسم إدارة الموارد البشرية(

 ؟ )لرئيس قسم إدارة الموارد البشرية(SAPهل أحد الموظفين تعرض لفقد بدل  2
 لرئيس قسم إدارة الموارد البشرية() السحابي وقتا  تعليميا  ضئيال  لجميع الموظفين؟ ERPنظام هل تطلب تطبيق  3
 السحابي؟ )للمحاسب اإلداري( SAPهل تم أخذ عامل المؤهل في االعتبار عند االستخدام لبرنامج  4

بيانات؟ وتحديد المتطلبات الخاصة بحماية ال ،السحابي ERPعند اتخاذ القرار باستخدام نظام الـ هل تم إضافة بعد الخطر 5
 )للمحاسب اإلداري(

 المصدر: إعداد الباحث
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عوامل تمثلت الهياكل الداخلية في دراسة الحالة في بعض ال ،وبناء علي نتائج دراسة الحالة     
 :لتاليوذلك علي النحو ا ،والتي تم تحديدها من خالل الحصول علي أجوبة لألسئلة السابقة ،البشرية

م نظاأوضحت نتائج الدراسة أن الموظفين كان لديهم اعتقاد بأن استخدام  المنفعة المدركة: -
ERP خاصة أن استخدامه كان مربوط دائما  ،السحابي من شأنه أن يعزز من أدائهم الوظيفي

 (. SAP% بدل 15بمكافأت )
تعد  وهذه ،تم التبني خالل ستة أسابيع: أوضحت نتائج الدراسة أنه سهولة االستخدام المدركة -

م الـ . هذا باإلضافة إلي إتاحة نظامما يعني سهولة فهم واستخدام النظام ،فترة تشغيل قياسية
ERP وتطلب  ،خدام البيانات السحابية والوصول إليها من أي مكانالسحابي القدرة علي است

 تطبيقه وقتا  تعليميا  ضئيال  لجميع المستخدمين. 
دة السحابي زيا ERPأوضحت نتائج الدراسة أنه يترتب علي تبني نظام الـ  المخاطر األمنية: -

 مانا  من تلكحيث يمكن لمقدمي الخدمة السحابية توفير خدمات أكثر أ ،مستوي أمن البيانات
   التي تستطيع معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تتبعها.

  الهياكل الداخلية الوسيطة 4-3-2-1
ق ( بعض األسئلة التي اعتمد عليها الباحث من أجل تفسير مدى التواف5يوضح الجدول رقم )     

  .رضةالميول والرغبات المتعافى فهم دور المحاسب اإلدارى للهياكل الخارجية والداخلية واكتشاف 

تشاف للهياكل الخارجية والداخلية واك مدى التوافق فى فهم دور المحاسب اإلدارى :5جدول 

 الميول والرغبات المتعارضة

 متعارضةبات الللهياكل الخارجية والداخلية واكتشاف الميول والرغ مدى التوافق فى فهم دور المحاسب اإلدارى  
 (السحابي؟ )لمدير الموارد البشرية ERPالشركة لنظام هل اختلف مستوي رضا الموظفين بوظائفهم بعد تبني  1
 (للمحاسب اإلداري السحابي؟ ) ERPهل شارك المحاسب اإلداري بالشركة في تصميم وتشغيل نظام  2

3 
 ه منصبما هي المؤهالت العلمية التي حصل عليها المحاسب اإلداري ودفعته لهذا التحول في دوره بالشركة )تولي

 (للمحاسب اإلداري بالشركة(؟ ) SAPمدير مشروع 

4 

لتحفيز السحابي أن يقوم المحاسب اإلداري بتحسين مهاراته في التوجيه وا ERPتطلب تبني الشركة لنظام الـ هل 
للمحاسب )؟ من أجل القضاء علي أي خوف أو عدم ثقة قد يشعر بها الموظفين فيما يتعلق بتبني هذا النظام

  (اإلداري 
 (داري للمحاسب اإل؟ )السحابي أن يتأهل المحاسب اإلداري علميا  وعمليا   ERPهل تطلب تبني الشركة لنظام الـ  5
السحابي أن يتمتع المحاسب اإلداري بالمهارات الشخصية )مهارات  ERPهل تطلب تبني الشركة لنظام الـ  6
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 متعارضةبات الللهياكل الخارجية والداخلية واكتشاف الميول والرغ مدى التوافق فى فهم دور المحاسب اإلدارى  
 ،واألخذ في االعتبار الجوانب غير المالية ،والثقة بالنفس ،والمهارات التحليلية ،االتصال والتعامل مع اآلخرين

 (للمحاسب اإلداري السحابي؟ ) ERPتؤهله للعمل ضمن فريق تبني نظام الـ ومهارات إدارة الضغوط والوقت( التي 
 المصدر: إعداد الباحث

ى )مد الهياكل الداخلية الوسيطةكما أتضح أيضا  من نتائج دراسة الحالة وجود عدد من      
ت التوافق فى فهم دور المحاسب اإلدارى للهياكل الخارجية والداخلية واكتشاف الميول والرغبا

 ERPالمتعارضة( والتي كانت لها أثر علي تصرفات المحاسب اإلداري وعلي تطبيق نظام الـ 
 السحابي وهي:

هم علي بدل السحابي نتيجة حصول ERPنظام زيادة مستوي رضا الموظفين بوظائفهم بعد تبني  -
SAP  والتخلص من الخالف أو  ،وزيادة التواصل والتعاون بين المستخدمين ،% 15بمقدار

 التشابك اإلداري نتيجة توافر لغة حوار متفق عليها. 
وتوليه منصب مدير مشروع  ،SAPمشاركة المحاسب اإلداري بقوة في مراحل تطبيق برنامج  -

SAP .بالشركة 
 ومعرفتة بتقنيات الحوسبة السحابية. ،ا  وعمليا  تأهيل المحاسب اإلداري علمي -
قة زيادة مهارة المحاسب اإلداري في التوجيه والتحفيز من أجل القضاء علي أي خوف أو عدم ث -

 السحابي. ERPقد يشعر بها الموظفين فيما يتعلق بتبني نظام الـ 
 ،والتعامل مع اآلخرينتمتع المحاسب اإلداري بالمهارات الشخصية وهي: مهارات االتصال  -

رة ت إداومهارا ،واألخذ في االعتبار الجوانب غير المالية ،والثقة بالنفس ،والمهارات التحليلية
 السحابي.  ERPالضغوط والوقت التي أهلته للعمل ضمن فريق تبني نظام الـ 

تفضيل المحاسب اإلداري علي المستوي الشخصي العمل بالشركات الصناعية بكثير عن  -
ون السحابي في الشركات الصناعية تك ERP ركات التجارية. مبررا  أن عملية تطبيق نظام الـالش

ت لمهارااوهو ما ُينمي  ،معقدة بصورة أكبر من الشركات التجارية نظرا  لوجود العملية التصنيعية
دي ل وهذه المشاكل تولد ،باإلضافة إلي تعدد المشاكل بالشركات الصناعية ،العقلية بشكل كبير

 المحاسب اإلداري نوع من الذكاء المكتسب للتأقلم مع تلك المشاكل والعمل علي حلها.

 

 



 ...... ن تطور دورثر المتبادل بياألانعكاسات نظرية الهيكلة القوية علي            د/ سامح عبدالغين حممد عبدالغين رزق

 

145 

 

 

 

 

 تصرفات وأدوار المحاسب اإلداري  4-3-3
نفيذ تتوضيح دور المحاسب اإلداري قبل  ،يمكن للباحث أيضا  إعتمادا  علي نتائج دراسة الحالة

 لي:وذلك النحو التا ،واألثر علي وتأثير المحاسب اإلداري أثناء التبني ،السحابي ERP نظام الـ

 السحابي: ERPدور المحاسب اإلداري قبل اتخاذ القرار بتنفيذ نظام الـ  4-3-3-1
الشركة إلى مستشار في األعمال  اإلداري من مجرد قياس أداء المحاسب تحول تركيز -

يساهم في وضع إستراتيجية األعمال الداخلية في الشركة وعضو ضمن فريق العمل 
 ومتابعة تنفيذها بما يمّكن الشركة من تحسين األداء.

 الموجودة في السوق  ERPقام المحاسب اإلداري بإعداد دراسة جدوي بأفضل وأقوي برامج  -
 .وعرضها علي مجلس إدارة الشركة

دم نظام الـ اشترك المحاسب اإلداري في وضع المعايير التي علي أساسها تم اختيار مق -
ERP السحابي. 

 قام المحاسب اإلداري بتجميع عروض أسعار عن الشركات المقدمة للخدمة وذلك بعد وقوع -
 .SAPاالختيار علي برنامج 

السحابي من أجل فهم  ERPقام المحاسب اإلداري بإعداد دراسة مسحية عن برنامج الـ -
وذلك قبل مرحلة التعاقد  ،ومراحل تطبيقه وكل ما يرتبط به( SAP)شكل  SAPبرنامج 

 .مع الشركة المقدمة للبرنامج
بالشركة نتيجة إلمامه بالخصائص  SAP مشروع تولي المحاسب اإلداري منصب مدير -

 .SAPواإلمكانيات المرتبطة بـ
دم والمرتبطة بالوفر الناتج عن ع ،ساعد المحاسب اإلداري في توفير المعلومات لإلدارة -

زة مثل شراء األجه ،السحابي ERPاستثمارى الستخدام برنامج الحاجة إلى وجود أى انفاق 
، والمعدات، وتكاليف العمالة داخل قسم تكنولوجيا المعلومات، وتكلفة امتالك البرامج

 .(BSCوتكاليف الصيانة )البعد المالي في بطاقة القياس المتوازن 
ي إتاحة الخدمة ساعد المحاسب اإلداري في تقييم مقدم الخدمة السحابية من خالل مد -

 .(BSCوالتوازن بين التكاليف والمنافع )بعد رضا العمالء في  ،وأمان البيانات ،السحابية
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ساعد المحاسب اإلداري في تقييم مقدم الخدمة السحابية من خالل مدي التحسن في  -
بعد )وكيفية الوصول إليها  ،وزيادة المساحة التخزينية لبيانات الشركة ،تخزين البيانات

 .(BSCالعمليات الداخلية في 
يب قام المحاسب اإلداري بتجميع معلومات عما إذا كان مقدم الخدمة السحابية يقوم بتدر  -

 .(BSCوتعليم مستخدمي هذه الخدمات عند وجود النية الستخدامها )بعد التعلم والنمو في 
لتي اط القوة والضعف والفرص والتهديدات اقام المحاسب اإلداري بتجميع المعلومات عن نق -

 .السحابي ERPيمكن أن تحصل عليها الشركة من خالل استخدامها لنظام 
 .قام المحاسب اإلداري بتحديد المتطلبات الخاصة بحماية البيانات -

 ERPلـ األثر علي وتأثير المحاسب اإلداري أثناء قبول وتنفيذ وإنشاء نظام ا 4-3-3-2
 السحابي:

لـ اقام المحاسب اإلداري بمتابعة تنفيذ المعايير التي علي أساسها تم اختيار مقدم نظام  -
ERP .السحابي 

 السحابي. ERPشارك المحاسب اإلداري في تصميم وتشغيل نظام  -
 سحابيوتعريف النظام ال ،قام المحاسب اإلداري بتوضيح الجوانب اإليجابية والجوانب السلبية -

 مستخدمين في الشركة.تعريف مباشر لباقي ال
السحابي  SAPقام المحاسب اإلداري بتنسيق عمل لقاءات بين فريق الشركة المقدمة لنظام  -

 وإدارة الحوار بين كال الطرفين. ،والمستخدمين للنظام
قام المحاسب اإلداري باقتراح تعديالت علي بعض األشكال والفورمات الجاهزة من قبل  -

 الشركة المقدمة للخدمة. 
ل السحابي من خال ERPقام المحاسب اإلداري بتوجيه المستخدمين نحو االستخدام لنظام الـ  -

 ن.حتي تم التحقق من سالمة النظام وسهولة استخدامه من قبل المستخدمي ،فعلية بيانات غير
قام المحاسب اإلداري بتجميع البيانات في كل المراحل عن كل موظف وكل مستخدم علي  -

 .A4ورق 
قي الموظفين متطلباته بخصوص شكل التقارير والمحتوي الذي تتضمنه وتوقيتها قدم كبا -

 وعددها.
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السحابي على زيادة فعالية  ERPساعد اندماج المحاسب اإلداري فى فرق عمل تبني نظام  -
 عملية الرقابة على األداء. 

 القرار.قام المحاسب اإلداري باستخدام مؤشرات قوية تساعد في عملية التحليل واتخاذ  -
 قام المحاسب اإلداري بفهم أثر األنواع الجديدة من التكاليف التي تنشأ من تبني نظام الـ -

ERP .السحابي والتعامل مع التغيرات في هيكل التكاليف 
 تساعد المعلومات التى يقدمها المحاسب اإلدارى عن نظم تخطيط موارد المشروع السحابية -

دمة داء المؤسسى من خالل معرفته لمدى توفير مقدم الخفى مجال الرقابة وتقييم وإدارة األ
 لوسائل حماية وأمن البيانات بتكلفة منخفضة، وتوفير نسخ احتياطية.   

 النتائج )المخرجات( 4-3-4
 قد تمثلت في اآلتي: النتائج )المخرجات(في حين يتضح من نتائج دراسة الحالة أن      
 السحابي(. SAPالسحابي )برنامج   ERPتبني نظام الـ  -
 السحابي والتكاليف الخاصة بالشركة. ERPتخفيض تكاليف نظام الـ  -
 تحسين أسلوب إعداد الموازنات واستخدام نظم حديثة للتكاليف نتيجة تبني الشركة لنظام -

ERP  السحابي مثلRCA  وTDABC. 
ن والمدي الزم ،ومحتواها ،وحدوث تغيير في شكل التقارير ،تعزيز نظام الرقابة الداخلية -

 السحابي. ERPوعددها في المحاسبة اإلدارية نتيجة تبني الشركة لنظام الـ  ،إلعدادها
رة زيادة ثقة المستثمرين في الممارسات المحاسبية بوجه خاص وإستراتيجيات وتوجهات اإلدا -

 بوجه عام.
 ع منائل ومتنو زيادة قدرة المحللين الماليين علي تقييم األداء من خالل االعتماد علي كم ه -

 البيانات.
لي مما ساعد العاملين ع ،زيادة التعاون بين مستخدمي النظم وتبادل البيانات فيما بينهم -

 اتخاذ القرارات من خالل السماح لهم بالحصول علي المعلومات في الوقت المناسب.
 واإلجتماعي( على مستوى سلسلة التوريد. ،والبيئي ،تحسن األداء )المالي -
 لي تبنيعوالسيكولوجية( المترتبة  ،واإلستراتيجية ،والتكنولوجية ،)المالية المخاطروجود بعض  -

 السحابي. ERPنظام الـ 
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لمحاسب ألثر علي وتأثير ااتوضيح  ،كما يمكن للباحث أيضا  إعتمادا  علي نتائج دراسة الحالة     
 وذلك النحو التالي: ،(السحابي ERPأثناء تشغيل نظام الـ ) اإلداري بعد التبني

 السحابي ERPاألثر علي وتأثير المحاسب اإلداري أثناء تشغيل نظام الـ  4-3-4-1
وذلك من خالل تركيزه علي  ،تمكين المحاسب اإلداري من أن يصبح شريك أعمال حقيقي -

 .وتنفيذ اإلستراتيجية وتقيمها ،التخطيط اإلستراتيجي
 ERPلـ اقيام المحاسب اإلداري بتقييم تنفيذ المعايير التي علي أساسها تم اختيار مقدم نظام  -

 السحابي.
فلم يعد يطلب  ،أصبح دور المحاسب اإلداري والمالك أيضا  دور رقابي )مراجعة داخلية( -

 وأنما يقوم بمراجعتها حيث أن البرنامج ُيعدها له مباشرة. ،تقارير من المستخدمين
المحاسب اإلداري في تنظيم العمل خاصة في ظل وباء كورونا وتعرض المصنع  ساعد -

 فكان العمل يتم معظمه من المنزل. ،للغلق
ت قيام المحاسب اإلداري بتقييم مدي توفير مقدم الخدمة السحابية لوسائل حماية البيانا -

الة التعويض في حو  ،وعدم انقطاع الخدمة السحابية ،وتوفير نسخ احتياطية للبيانات ،وأمنها
 االنقطاع.

قيام المحاسب اإلداري بتقييم مقدم الخدمة السحابية من خالل مدي التحسن في تخزين  -
 .وكيفية الوصول إليها ،وزيادة المساحة التخزينية لبيانات الشركة ،البيانات

السحابي أن يكون المحاسب اإلداري علي دراية بالصناعة  ERPيتطلب تبني نظام الـ  -
 وأثر تكنولوجيا ،باإلضافة إلي إدارة الجودة والتحسين المستمر ،يات التشغيليةوالعمل

وهنا يجب علي المحاسب اإلداري أن يقوم  ،المعلومات علي مخاطر العمليات التجارية
 .وليس الجانب المالي فحسب ،بتوسيع نطاق معرفة اإلدارة بكل القطاعات

 ،الذي ال يعلم أي شيئ عن الشركة SAP يقوم المحاسب اإلداري بدور الوسيط بين فريق -
 وبين الموظفين في اإلدرات المختلفة.

التدريب المهني من يحصل المحاسب اإلداري علي السحابي أن  ERPيتطلب تبني نظام الـ  -
 .خالل الدورات التدريبية بصورة دورية
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السحابي أن يمارس المحاسب اإلداري االبتكار في تبني  ERPيتطلب تبني نظام الـ  -
م والتعل ،التكنولوجيا الحديثة من أجل بقاء شركته قادرة علي المنافسة في بيئة األعمال

 .المستمر من أجل الحفاظ علي الكفاءة المهنية
 هالسحابي أن يقوم المحاسب اإلداري بتحسين مهاراته في التوجي ERPتطلب تبني نظام الـ  -

والتحفيز من أجل القضاء علي أي خوف أو عدم ثقة قد يشعر بها الموظفين فيما يتعلق 
 .السحابي ERPبتبني نظام الـ 

 وأن يكون  ،السحابي أن يتأهل المحاسب اإلداري علميا  وعمليا   ERPتطلب تبني نظام الـ  -
 .علي معرفة بتقنيات الحوسبة السحابية

يتمتع المحاسب اإلداري بالمهارات الشخصية وهي  السحابي أن ERPتطلب تبني نظام الـ  -
ي واألخذ ف ،والثقة بالنفس ،والمهارات التحليلية ،مهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين

 التي تؤهله للعمل ضمن ،ومهارات إدارة الضغوط والوقت ،االعتبار الجوانب غير المالية
 .السحابي ERPفريق تبني نظام الـ 

 ونتائجه وتوصياته ومجاالت البحث المقترحة البحثخالصة  -5
لمحاسب دراسة األثر المتبادل بين تطبيق الحوسبة السحابية والتغيير في دور ا البحثاستهدف      

 دامهااإلداري في الشركة باستخدام نظرية الهيكلة القوية، وهي من أحدث النظريات التي يمكن استخ
 .اإلدارية وفى تصرفات المحاسبين اإلداريينلتفسير التغيير فى ممارسات المحاسبة 

 البحثخالصة ونتائج  5-1
 ،ثالبحيمكن إيجاز أهم نتائج  ،والتطبيقي األكاديميبشقيه  ،لبحثفي ضوء ما توصل إليه ا     

 علي النحو التالي: ،وبالتالي اإلجابة علي أسئلته
 الشركات للحوسبة السحابية فيهي محددات تبني علي ما  البحثفي مشكلة  األولركز السؤال 

  ظل نظرية الهيكلة القوية؟
الهياكل  -1:تصنيفها وفقا  لنظرية الهيكلة القوية إليإلي  في الجانب األكاديمي البحثخلص 
ودعم مقدم الخدمة  ،وضغوط المنافسين ،)سياسة الحكومة وتتضمن: العوامل البيئية الخارجية
       ،والميزة النسبية( ،والتعقيد التكنولوجي ،والعوامل التكنولوجية )التوافق التكنولوجي ،السحابية(

وحجم  ،والموارد الكافية ،وتتضمن: العوامل التنظيمية )دعم اإلدارة العليا الهياكل الداخلية-2
وتقييم  ،ركةوسهولة االستخدام المد ،والعوامل البشرية )المنفعة المدركة ،ودورة حياة الشركة( ،الشركة
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باإلضافة إلي الهياكل الداخلية الوسيطة باستخدام النموذج الرباعى لنظرية  ،المخاطر األمنية(
مع الجانب األكاديمي السابق ذكره أعاله باستثناء  نتائج دراسة الحالةوقد اتفقت الهيكلة القوية. 

التكنولوجي كعامل  وعدم التوافق ،بعض الهياكل الخارجية وهي ضغوط المنافسين كعامل بيئي
 تكنولوجي.

 

ي في كيف يمكن تفسير الدور المتوقع للمحاسب اإلدار  علي البحثركز السؤال الثاني في مشكلة 
  بيئة الحوسبة السحابية باستخدام نظرية الهيكلة القوية؟

 :وذلك علي النحو التالي ،(10يمكن توضيح ذلك من خالل الشكل رقم )
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                الدور المتوقع للمحاسب اإلداري في بيئة الحوسبة السحابية باستخدام  :10 شكل

 نظرية الهيكلة القوية

 المصدر: إعداد الباحث
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ما هو التطوير المطلوب في مهارات ومؤهالت علي  لبحثفي مشكلة اركز السؤال الثالث 
  المحاسب اإلداري في ظل بيئة الحوسبة السحابية؟

تطوير بفي معظم المتطلبات الخاصة  نتائج دراسة الحالة مع الدراسة األكاديميةاتفقت 
 مهارات وموهالت المحاسب اإلداري وهي: 

ارة باإلضافة إلي إد ،أن يكون المحاسب اإلداري علي دراية بالصناعة والعمليات التشغيلية -
 ،وأثر تكنولوجيا المعلومات علي مخاطر العمليات التجارية ،الجودة والتحسين المستمر

 ،وبالتالي يجب علي المحاسب اإلداري أن يقوم بتوسيع نطاق معرفة اإلدارة بكل القطاعات
 وليس الجانب المالي فحسب.

التدريب المهني من خالل الدورات التدريبية بصورة يحصل المحاسب اإلداري علي أن  -
 دورية.

ة االبتكار في تبني التكنولوجيا الحديثة من أجل بقاء الشركاسب اإلداري المحأن يمارس  -
 ة.لمهنيوالتعلم المستمر من أجل الحفاظ علي الكفاءة ا ،قادرة علي المنافسة في بيئة األعمال

 بتحسين مهاراته في التوجيه والتحفيز من أجل القضاء علي أيالمحاسب اإلداري أن يقوم  -
 السحابي. ERPر بها الموظفين فيما يتعلق بتبني نظام الـ خوف أو عدم ثقة قد يشع

 حابية.وأن يكون علي معرفة بتقنيات الحوسبة الس ،علميا  وعمليا  المحاسب اإلداري أن يتأهل  -
بالمهارات الشخصية مثل مهارات االتصال والتعامل مع المحاسب اإلداري أن يتمتع  -

 ،اليةواألخذ في االعتبار الجوانب غير الم ،سوالثقة بالنف ،والمهارات التحليلية ،اآلخرين
 السحابي. ERPومهارات إدارة الضغوط والوقت التي تؤهله للعمل ضمن فريق تبني نظام الـ 

 

 توصيات البحث 5-2
 من نتائج فإن الباحث يوصي البحثوأهدافه وحدوده وما توصل إليه  البحثفي ضوء مشكلة      

 بما يلي:
المستقبلية إلي تمكين وظيفة المحاسبة اإلدارية من فهم أفضل للتغيرات في ستحتاج البحوث  -

هيكل التكاليف نتيجة تبني الحوسبة السحابية؛ حيث سيترتب علي تبني الشركات للحوسبة 
السحابية التحول من النفقات الرأسمالية إلي النفقات التشغيلية. ويصبح علي تلك الشركات 

األخذ في االعتبار معرفة التكلفة  مع ضرورة ،دوي القراراتضرورة دراسة أثر ذلك علي ج
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 ،اإلجمالية لحقوق الملكية طوال دورة حياة السحابة من أجل إدارة التكاليف والموازنة والرقابة
 وهذا من شأنه أن يؤثر علي وظيفة المحاسبة اإلدارية.

ظر ي النحوسبة السحابية إلستحتاج البحوث المستقبلية المرتبطة بوظيفة المحاسبة اإلدارية وال -
 في مجالين منفصلين في عملية صنع القرار وهما:

رات لتغييمساهمة وظيفة المحاسبة اإلدارية في القرارات اإلستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات وا -أ
 في عمليات صنع القرار فيما يرتبط بالعوامل المالية والعوامل غير المالية.

اإلدارية في إدارة المخاطر السحابية لضمان أمن وخصوصية مساهمة وظيفة المحاسبة  -ب
 البيانات.

 مجاالت البحث المقترحة 5-3
وفي ضوء أهداف  ،من نتائج للبحث والتطبيقي األكاديمي الجانببناء  علي ما خلص إليه 

 يقترح الباحث عدد من مجاالت البحث المستقبلية علي ،وتوصياته البحثومشكلة وحدود ومنهجية 
 النحو التالي:

علي  (Business Intelligence)دراسة أثر التكامل بين الحوسبة السحابية وذكاء األعمال  -
 والتصديرية( في البيئة المصرية. ،تحسين األداء في الشركات )الصناعية

 اللوجستية وأثرها علي نتائج األعمال دراسة أثر استخدام الحوسبة السحابية علي الخدمات -
 )األداء التشغيلي والمالي( في ظل إدارة التصنيع بدون فاقد.

 تكامل)دراسة أثر استخدام الحوسبة السحابية علي الخدمات اللوجستية وأثرها علي تكامل سلسلة التوريد  -
 والمالية في السلسلة(.  ،والمعلوماتية ،التدفقات المادية

ي خدام الحوسبة السحابية علي تخفيض تكاليف التمويل واالستثمار للشركات المقيدة فدراسة أثر است -
 البورصة المصرية. 
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