
 

 

 
 

 
 


 

 

 

/ دف هذا البحث إىل التعرف عىل مفهوم االستعانة بمصادر خارجية لنظمهي  
تكنولوجيا املعلومات، ودراسة وحتليل مزايا وخماطر االستعانة بمصادر خارجية ألداء 

تكنولوجيا املعلومات يف املنشآت السعودية، ولقد قام الباحث بعمل / خدمات نظم
 ٥٠٠ولقد تم توزيع . ًة خصيصا هلذا الغرضًدراسة ميدانية مستخدما قائمة استقصاء معد

 ١٦٠استامرة استقصاء عىل عينة عشوائية من املنشآت السعودية، حيث تم جتميع عدد 
من إمجايل عدد استامرات االستقصاء % ٣٢قائمة استقصاء صاحلة للتحليل والتي متثل 

بية املنشآت ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن غال. التي تم توزيعها عىل مفردات العينة
/ السعودية تقوم باالستعانة اجلزئية أو الكلية بمصادر خارجية ألداء وظائف نظم

تكنولوجيا املعلومات، وأن املنشآت تقوم بتسعري تلك اخلدمات عىل أساس التكلفة 
ولقد أظهرت . الفعلية أو التكلفة الفعلية مضافا إليها نسبة تعلية، أو سعر ثابت ومقطوع

ًقليال ًا م املنشآت متتلك موارد ومرافق مراكز البيانات، بينام يمتلك عددالنتائج أن معظ
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 األجهزة واملعدات والربامج، بينام تعتمد يفمنها أصول تكنولوجيا املعلومات واملتمثلة 
عىل جهات خارجية أخرى لتوفري وتأمني تلك   عىل موردي اخلدمات أوىاملنشآت األخر

شري نتائج الدراسة إىل أن املنشآت السعودية تفضل وت. األجهزة واملعدات والربامج
 يف عىل مورد واحد رغبة منها اعتامدهاً بمجموعة من أفضل املوردين بدال من االستعانة

ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة عالية من املنشآت السعودية . ختفيض درجة املخاطرة
جميات واألجهزة، وتطوير نظم تقوم باالستعانة بمصادر خارجية لتطوير و صيانة الرب

كام .متكاملة للمعلومات، باإلضافة إىل تدريب املوظفني عىل التطبيق السليم لتلك النظم
 /تؤكد نتائج الدراسة عىل أن أهم مزايا االستعانة بمصادر خارجية خلدمات نظم

  جماليف تعزيز قدرات املنشآت يف املنشآت السعودية تتمثل يفتكنولوجيا املعلومات 
 يتم التي جودة من تلك أكثرتكنولوجيا املعلومات، وإمكانية احلصول عىل خدمات 

 موردي جمال نظم املعلومات لدى يف من خربات املتخصصني واالستفادةً داخليا، إنتاجها
كام أظهرت نتائج الدراسة أن أهم خماطر . اخلدمات، وختفيض خماطر التقادم التكنولوجي

 التزامتكنولوجيا املعلومات تتمثل فيعدم / خلدمات نظماالستعانة بمصادر خارجية 
 العقود، واملشاكل املتعلقة باملحافظة عىل رسية وأمن يف اخلدمات بالبنود الواردة موردي

املعلومات، واخلسائر املحتملة نتيجة فقدان بعض أرسار الرشكة وامللكية الفكرية، وعدم 
نية وفقدان القدرة عىل االبتكار يف إدارات نظم قدرة املنشآت عىل احلفاظ عىل املهارات امله

 اخلدمات موردي اخلدمات، وعدم قدرة موردي ملوظفي الكايفاملعلومات، وعدم التأهيل 
عىل االستجابة للمشاكل العارضة وغري املتوقعة يف نظم املعلومات، وفقدان السيطرة عىل 

 .ت السعودية املنشآيفاجلودة واجلدول الزمني ملشاريع نظم املعلومات 
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 / Information Systemsتكنولوجيا املعلومات/ االستعانة بمصادر خارجية لنظم تعد  

Technology Outsourcing من املامرسات الشائعة التطبيق والتي حظيت باهتامم كبري 
 ، ولقد تبنت العديد من (Claver et al. 2002a) ونمو مستمر يف السنوات األخرية

نشآت إسرتاتيجية االستعانة بمصادر خارجية ألداء كل أو جزء من العمليات املتعلقة امل
ً، وذلك إدراكا منها للفوائد اجلمة التي يمكن (Beasley et al., 2009)بنظم املعلومات 

االستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا املعلومات،والتي يرجع تارخييها إىل  أن حتققها
قيعه بني رشكة إيستامن كوداك ورشكة آي يب إم كمصدر خارجي االتفاق الذي تم تو

 ,Lacity and Hirschheim, 1995 (لتقديم اخلدمات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات

Gonzalez et al., 2006; Suhaimi et al. 2007( . حيث حتقق االستعانة بمصادر
منها ختفيض التكاليف، العديد من الفوائد للمنشآت و خارجية لتكنولوجيا املعلومات

 .(Can et al., 2009)بتكنولوجيا املعلومات وزيادة املرونة وتقليل املخاطر املتعلقة
تكنولوجيا املعلومات قد / ويؤكد البعض عىل أن االستعانة بمصادر خارجية لنظم  

منذ فرتة التسعينات وذلك بعد النجاح التي حققته رشكة  الشائعة أصبحت من األمور
ومع ذلك فإن. كوداك نتيجة االستعانة بمصادر خارجية لنظم املعلوماتإيستامن 

تعاقدات االستعانة بمصادر خارجية لنظم املعلومات قد يعود تارخيها إىل السنوات األوىل 
من تطبيق هذه التكنولوجيا يف عامل األعامل، عندما كان من املامرسات الشائعة آنذاك 

كمبيوتر وذلك بسبب االستثامرات املالية الكبرية استخدام عدة رشكات لنفس أجهزة ال
ويف السنوات األخرية، فإن االستعانة بمصادر. لرشاء تلك األجهزة يف ذلك الوقت

ًخارجية خلدمات املعلومات قد تطورت تطورا كبريا ونمت نموا رسيعا،كام يتوقع البعض  ً ً ً
 Lacity and Willcocks, 1998; McLellan et(أن يستمر هذا االجتاه املتصاعد يف املستقبل 
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al., 1995; Palvia, 2004; Claver et al., 2002b .( وعىل الرغم من وجود العديد من
املنشأة من خالل االستعانة بمصادر خارجية ألداء  الفوائد واملزايا التي يمكن أن حتققها

ستعانة تكنولوجيا املعلومات، فإن عملية اختاذ قرار اال/ بعض أو مجيع أنشطة نظم
بمصادر خارجية ال ختلو من املخاطر املحتملة، ومن ثم، يتعني رضورة البحث يف تشارك 
مجيع األقسام واملستويات اإلدارية ذات الصلة عند النظر يف خيار االستعانة بمصادر 

 .(Lacity & Willcocks, 1998; Tafti, 2005)خارجية ألنشطة تكنولوجيا املعلومات 

 

/ ف هذا البحث إىل التعرف عىل مفهوم االستعانة بمصادر خارجية لنظمهيد  
املامرسة، وكذلك دراسة وحتليل مزايا  تكنولوجيا املعلومات ودوافع املنشآت لتبنى تلك

تكنولوجيا املعلومات / وخماطر االستعانة بمصادر خارجية ألداء خدمات وأنشطة نظم
السعودية املختلفة فيام خيتص  املنشآت وهرية بنييف املنشآت السعودية، واختبار الفروق اجل

بمدى إدراكها لدرجة أمهية تلك املزايا واملخاطر يف القطاعات االقتصادية املختلفة هبدف 
 .تكنولوجيا املعلومات/ تعزيز عوامل نجاح االستعانة بمصادر خارجية لنظم

 

 :تاليةيعد البحث حماولة لإلجابة عىل التساؤالت ال
/ خارجية لنظم ما أهم األسباب والدوافع التي حتفز املنشآت عىل االستعانة بمصادر •

 تكنولوجيا املعلومات؟

 تكنولوجيا املعلومات؟/ خارجية لنظم  ما أهم مزايا االستعانة بمصادر •

 تكنولوجيا املعلومات؟/ بمصادر خارجية لنظم االستعانة ما أهم خماطر •

 بني املنشآت السعودية فيام يتعلق بمدى إدراكها ملزايا هل توجد اختالفات جوهرية •
 تكنولوجيا املعلومات؟/ بمصادر خارجية لنظم االستعانة وخماطر

 

باالستعانة بمصادر  يقترص هذا البحث عىل دراسة أهم املزايا واملخاطر املتعلقة  
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رج عن نطاق الدراسة املزايا تكنولوجيا املعلومات، وخي/ خارجية حملية أو إقليمية لنظم
 Offshoreواملخاطر اخلاصة باالستعانة بمصادر خارجية لرشكات عابرة القارات 

Outsourcing . حيث تتميز االستعانة بمصادر خارجية لرشكات عابرة القارات بوجود
نوعية خمتلفة من املخاطر الناجتة عن اختالف الطبيعة اإلقليمية واختالف الثقافات 

 .  املناطق الزمنية بني بلد العميل وبلد مورد اخلدمةواختالف
 

يمثل هذا البحث حماولة للتعرف عىل مدى إدراك املنشآت السعودية ملزايا وخماطر  
تكنولوجيا املعلومات، والتعرف /االستعانة بمصادر خارجية ألداء أنشطة وخدمات نظم

سعودية من خالل اختبار الفروض اإلحصائية عىل االختالفات اجلوهرية بني املنشآت ال
 :التالية
 يتعلق املنشآت السعودية فيام بني إحصائية داللة ذات فروق ال توجد 

 .املعلومات تكنولوجيا / لنظم خارجية بمصادر االستعانة خدمات تسعري بطريقة
  سعودية فيامال املنشآت بني إحصائية داللة ذات فروق ال توجد 
 .املعلومات تكنولوجيا/نظم ومصادر موارد بملكية خيتص

   املنشآت السعودية فيام بني إحصائية داللة ذات فروق ال توجد 
 جلنة املوردين، من جمموعة أفضل رئيس، مورد وحيد، مورد(ي مورد بنوعية خيتص
 .املعلومات تكنولوجيا / نظم خدمات)جممعة
   السعودية فيام املنشآت بني إحصائية داللة ذات فروق ال توجد 
 تكنولوجيا / لنظم خارجية بمصادر االستعانة فيها تتمي الت واألنشطة بالوظائف يتعلق

 .املعلومات
  املنشآت السعودية فيام بني إحصائية داللة ذات فروق  ال توجد 
 .املعلومات تكنولوجيا / لنظم خارجية بمصادر) يةجزئ -  كلية( االستعانة بنوعية يتعلق
 املنشآت السعودية فيام بني إحصائية داللة ذات فروق  ال توجد 
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 تكنولوجيا / نظم خدمات ألداء خارجية بمصادر االستعانة ملزايا إدراكها بمدى خيتص
 .املعلومات

 :  املنشآت السعودية فيام بني إحصائية داللة ذات فروق ال توجد 
 تكنولوجيا / نظم خدمات ألداء خارجية بمصادر االستعانة ملخاطر إدراكها بمدى خيتص

 .املعلومات
 

 عىل أهم املزايا واملخاطر املتعلقة يتمثل منهج البحث يف إجراء دراسة ميدانية للتعرف  
 املعلومات، واختبار الفروق ألداء أنشطة وخدمات نظم باالستعانة بمصادر خارجية

اجلوهرية بني املنشآت املختلفة فيام خيتص بمدى إدراكها لتلك املزايا واملخاطر يف بيئة 
ًأعدت خصيصا ) ١ملحق (ًالسعودية، مستخدما يف ذلك استامرة استقصاء  األعامل

  استامرة استقصاء عىل عينة عشوائية من٥٠٠ ولقد تم توزيع عدد. لتحقيق هذا الغرض
ًولقد شملت عينة البحث عددا من املنشآت الصناعية،واملنشآت . املنشآت السعودية
 والوحدات احلكومية، ومنشآت اخلدمات، واملنشآت الصحية، التجارية، والبنوك،

 . ورشكات البرتول والغاز، وغريها من املنشآت األخرى
 

 مفهوم الثامن  حيث يتناول القسم :رئيسية أقسام سبعة إىل البحث هذا بقية ينقسم  
 التاسع القسم ويعرض املعلومات، تكنولوجيا/نظم خلدمات خارجية بمصادر االستعانة
 تكنولوجيا/لنظم خارجية بمصادر باالستعانة املتعلقة السابقة للدراسات والتحليل بالدراسة

 تكنولوجيا / ظملن خارجية بمصادر االستعانة ملزايا العارش القسم ويستعرض املعلومات، 
 / لنظم خارجية بمصادر االستعانة ملخاطر عرش احلادي القسم املعلومات، بينام يتناول

 يعرض بينام امليدانية، للدراسة عرش الثاين القسم خصص ولقد املعلومات، تكنولوجيا
 واألخري عرش الرابع ولقد خصص القسم امليدانية، الدراسة لنتائج عرش الثالث القسم

 .البحث توصياتو خلالصة
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تكنولوجيا/ االستعانة بمصادر خارجية خلدمات نظم املعلومات"يعد مصطلح   
ويري . ً من املصطلحات احلديثة نسبيا يف جمال نظم وتكنولوجيا املعلومات"املعلومات

فه واستخدامه عىل نحو خمتلف من قبل الباحثني البعض أن هذا املصطلح قد تم تعري
واألكاديميني، األمر الذي يستلزم رضورة إمعان النظر إلزالة اللبس والغموض املتعلق 

ويري البعض أن مفهوم االستعانة بمصادر. (Suhaimi et al. 2007)هبذا املفهوم 
نولوجيا املعلومات خارجية يشري إىل إسناد بعض أو كل الوظائف واألنشطة املتعلقة بتك

بينام  ،(Sengupta & Zviran, 1997) "بالرشكة إىل واحد أو أكثر من املوردين اخلارجيني
من قبل املوردين اخلارجيني يف تقديم  مسامهة كبرية"ينظر إليه البعض عىل أنه يمثل 

ولوجيا أو املوارد البرشية املرتبطة بجميع مكونات البنية التحتية لتكن/املكونات املادية و
 بينام .)Loh & Venkatraman, 1992 ("املعلومات أو بعض مكوناهتا يف منشأة املستخدم

يرى البعض أن االستعانة بمصادر خارجية تعنى عملية نقل األصول، واإلجيارات طويلة 
األجل، واملوظفني، ومسؤولية إدارة وتقديم اخلدمات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات من 

لية للرشكة وحتويلها إىل طرف ثالث خارجي وهو مورد تلك اخلدمات األقسام الداخ
(Lacity & Hirschheim, 2000) . االستعانة بمصادر ) ٢٠٠٤(ويعرف دابرن وآخرون

جمموعة الرتتيبات التنظيمية التي وضعت من أجل احلصول عىل "خارجية عىل أنه 
 "إلنتاج هذه اخلدماتخدمات نظم املعلومات وإدارة املوارد واألنشطة املطلوبة 

(Dibbern et al., 2004). 
ويرى البعض أن االستعانة بمصادر خارجية لنظم املعلومات يعني أن املوارد املادية  

أو إدارهتا من /أو البرشية ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات ملنظمة ما يتم توريدها و/و
أو لفرتة غري حمددة، كام قبل مصدر خارجي متخصص، ويمكن أن يكون ذلك لفرتة مؤقتة 

ويمكن أن . يمكن أن يتم ذلك لكل نظام معلومات لدى رشكة العميل أو بعض أجزاءه
يشمل ذلك مراكز البيانات وشبكات اإلنرتنت، والتطبيقات وتطوير وظائف الصيانة، 

 ).Claver et al. 2002b(وخدمات املستخدم النهائي للحاسب اآليل، وجتهيز األعامل 
 ن مصطلح االستعانة بمصادر خارجية يشري إىل إسناد تنفيذ العمليات غريومن ثم فإ
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األساسية للرشكة لوحدة خارجية متخصصة يف إدارة وتنفيذ تلك العمليات واألنشطة 
(Can et al., 2009). 

ًويتضمن مصطلح االستعانة بمصادر خارجية خلدمات تكنولوجيا املعلومات أنواعا   
بني أربعة ) ٢٠٠٠(ولقد ميز كوري . العمالء وموردي اخلدماتخمتلفة من العالقات بني 

  : تكنولوجيا املعلومات/ أنواع من القرارات املتعلقة بمصادر أداء خدمات نظم

خلدمات ) In-House Sourcing or Insourcing(االستعانة بمصادر داخلية  •
 ء خدمات تكنولوجيا بمعنى اإلبقاء عىل املسؤوليات املتعلقة بأدا:تكنولوجيا املعلومات

تكنولوجيا املعلومات / املعلومات داخل الرشكة والقيام هبا من خالل قسم نظم
 . بالرشكة

 :)(Multiple Selective Sourcingانتقائية مصادر متعددة خلدمات تكنولوجيا املعلومات  •
 وهذا البديل يصف االستعانة بواحد أو أكثر من موردي خدمات تكنولوجيا املعلومات

/ فقط من خدمات وأنشطة نظم -  وليس كل -داء خدمات وأنشطة حمددة وخمتارة أل
 . تكنولوجيا املعلومات بالرشكة

 Totalاالستعانة بمصادر خارجية ألداء مجيع خدمات تكنولوجيا املعلومات بالرشكة  •

Outsourcing : ويشري هذا البديل إىل أداء مجيع خدمات تكنولوجيا املعلومات
 املعلومات تكنولوجيا/ ل واحد أو أكثر من موردي خدمات وأنشطة نظمبالرشكة من قب

 . من خارج الرشكة

 :(Strategic Alliance/Joint Venture) املرشوعات املشرتكة/ التحالف االسرتاتيجي •
حيث يتم عقد اتفاقيات رشاكة اسرتاتيجية بني الرشكة وموردي خدمات تكنولوجيا 

/ تعانة هبم يف تأدية خدمات وأنشطة نظماملعلومات من خارج الرشكة لالس
 .(Currie, 2000) تكنولوجيا املعلومات بالرشكة عىل املدى الطويل

بتقديم عدد من اخليارات املختلفة لعمل ترتيبات ) ٢٠٠٤(ولقد قام دابرن وآخرون   
وعقود االستعانة بمصادر خارجية خلدمات تكنولوجيا املعلومات، وحتديد أربعة من 
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التي يمكن عىل أساسها تبويب وحتديد نوع العقود املتعلقة باالستعانة بمصادر املعايري 
 : خارجية ألداء خدمات تكنولوجيا املعلومات بالرشكة وهى

 أداء كل اخلدمات واألنشطة، انتقاء خدمات وأنشطة معينة، :درجة أداء اخلدمات •
 عدم االستعانة بمصادر خارجية،

كة واحدة أو عدد من املوردين والعمالء،عميل أو رش/  مورد واحد:الواسطة •
 مملوكة بالكامل من قبل الرشكة،مملوكة جزئيا من قبل الرشكة، أو مملوكة :امللكية •

بالكامل من اخلارج،
.(Dibbern et al., 2004)  قصرية األجل أو طويلة األجل:اإلطار الزمني •

عدد مقدمي اخلدمات كام أنه يمكن تبويب تلك التعاقدات عىل أساس عدد العمالء و  
): ١شكل (املعنية الواردة يف تلك التعاقدات إىل أربعة أنواع من العالقات أو التعاقدات 

. بني عميل واحد و مورد واحد للخدمات:عالقة بسيطة •
 أو  وهى متثل عالقة بني عميل واحد وعدد من املصادر:عالقة متعددة املوردين أو املصادر •

خفيف من أثار املخاطر املحتملة وذلك بتطبيق سياسة موردي اخلدمات من أجل الت
.التنويع

. وهي عالقة بني عدد من العمالء و مورد واحد للخدمات:عالقة متعددة العمالء •
 . وهى متثل عالقة بني عدد من العمالء وعدد من موردي اخلدمات:عالقة معقدة •

عاقدات أو الرتتيبات وجتدر اإلشارة إىل أنه يمكن عمل عدة توليفات خمتلقة من الت  
اجلمع  املتعلقة باالستعانة بمصادر خارجية ألداء خدمات تكنولوجيا املعلومات عن طريق

املشاريع "Spin-Off"العرضية": بني درجة أداء اخلدمة والطرف املكلف للقيام هبا ومنها
  - قائية بصورة انت- االستعانة اجلزئية "، و"االستعانة الكلية بمصادر خارجية"، "املشرتكة

.Selective Outsourcing (Suhaimi et al., 2007) "مصادر خارجية
تكنولوجيا املعلومات يمكن تأديتها / املعلومات  ومن ثم فإن وظائف وأنشطة نظم  
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 داخل الرشكة أو من خالل عالقات تعاقدية رصفة أو من خالل أشكال خمتلفة من الرشاكات
شاركة يف حتمل التكاليف وتقاسم املنافع، أو إنشاء أو التحالفات، والتي قد تنطوي عىل امل

ومتثل املصفوفة التالية .  التي تكون فيها التكلفة منخفضة"النامية"فروع للرشكة يف البالد 
عىل سبيل املثال، رشكة (أمثلة للعديد من الرتتيبات اهليكلية البديلة بني رشكة العميل 

 .(King, 2008)) إنفوسيس باهلند: مثال(ورشكة املورد ) جنرال إلكرتيك األمريكية

الرتتيبات اهليكلية لالستعانة بمصادر خارجية ألداء خدمات تكنولوجيا : ١جدول (
 )املعلومات

الرتتيبات  )يف مقابل مكان العميل أو املستفيد من اخلدمة(مكان مورد اخلدمة 
داخل البلد الذي يقع فيه مقر رشكة  اهليكلية

 العميل
لذي يقع فيه مقر خارج البلد ا

 رشكة العميل

االستعانة 
 بمصادر داخلية  

جنرال إلكرتيك األمريكية  جنرال إلكرتيك الفرعية يف رشكة
 الفرعية يف اهلند

االستعانة 
 بمصادر خارجية 

 إنفوسيس اهلند آي يب إم أمريكا

مرشوع مشرتك مع رشكة آي يب إم  مرشوع مشرتك
 األمريكية

 مرشوع مشرتك مع إنفوسيس
 اهلند
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  تكنولوجيا املعلومات/ خدمات نظم تصنيف االستعانة بمصادر خارجية ألداء ): ١ (شكل
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 إن االستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا املعلومات قد تنطوي عىل عالقة بني عميل 
د فعندما يقوم العميل واملور. "متعدد املصادر"واحد ومورد واحد أو عدد من املوردين 

بتشكيل عالقة رشاكة ومن ثم يتم املشاركة يف حصة من التكاليف والفوائد املرتتبة عىل 
. ”Co-sourcing“ "املشاركة يف املصادر"تلك العالقة، وقد يشار إىل تلك العالقة باسم 

االستعانة  أو (Offshoring "االستعانة بمصادر خارجية عرب البحار"بينام يشري مصطلح 
وفيها يقوم العميل باالستعانة بمصادر خارجية )  Offshore Sourcingبمصادر خارجية

لتكنولوجيا املعلومات من مورد يوجد يف بلد أخر أو قطر خمتلف عن البلد الذي يقع فيه 
 أن وينطبق هذا املصطلح حتى لو مل يتم عبور البحار يف الواقع الفعيل، طاملا. مقر رشكة العميل

فعىل . البلد أو املوطن الذي يقع فيه مقر رشكة العميل "خارج“مثل هذا النشاط يقع 
 املثال فإن الواليات املتحدة بالنسبة لرشكة يف املكسيك، أو إحدى املنشآت يف أوروبا سبيل

. (King, 2008)الغربية لرشكة يف أوروبا الرشقية تعد استعانة بمصادر خارجية عرب البحار
خدمات تكنولوجيا املعلومات ثالثة أنشطة وتتطلب االستعانة بمصادر خارجية لتأدية 

   : رئيسية وهى
 اختيار واحد أو أكثر من موردي تلك اخلدمات، •
 بناء وهيكلة العالقة اخلاصة باالستعانة بمصادر خارجية،  •
 ).Dibbern et al., 2004(إدارة تلك العالقة الناشئة عن ذلك  •

بمصادر خارجية بتصنيف عالقات االستعانة ) ٢٠٠٦(ولقد قام جونزاليس   
ًخلدمات تكنولوجيا املعلومات وفقا لعدة معايري خمتلفة والتي ال يستبعد بعضها بعضا 

 :(Gonzalez et al., 2006)ويمكن أن تكون مكملة لبعضها البعض
/  حيث يمكن تقسيم عمالء االستعانة بمصادر خارجية لنظم:ًوفقا لقطاع العميل   -  أ 

 ينتمون إىل قطاع تكنولوجيا املعلومات وعمالء عمالء تكنولوجيا املعلومات إىل
 .  ينتمون إىل قطاعات أخرى بخالف قطاع تكنولوجيا املعلومات

 حيث يتم تقسيم عالقات االستعانة بمصادر خارجية خلدمات :ًوفقا لعالقات امللكية - ب
ستعانة العالقة التقليدية لالأوهلام : تكنولوجيا املعلومات إىل ثالثة أنواع من العالقات

المجلد )١( العدد )١( ، ١٤۳٥ھـ - ۲۰١٤م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

، وفيها يقوم العمالء بتنفيذ كل أو جزء من عمليات تكنولوجيا بمصادر خارجية
املعلومات عن طريق االستعانة بمصادر خارجية دون وجود أي عالقة ملكية مع 

 يف أحد األقطار ذات إنشاء رشكة تابعة أو فرع للرشكةرشكة مورد اخلدمة، وثانيهام 
جزء أو كل أنشطة تكنولوجيا املعلومات إىل التكاليف املنخفضة وحتويل أو نقل 

 رشكة ذات ملكية مشرتكةذلك البلد، بينام يكون اهلدف يف العالقة الثالثة هو إنشاء 
بني رشكة مقرها يف أحد البالد منخفضة التكلفة ورشكة أخرى يف البلد التي توجه 

اطر إليها خدمات االستعانة بمصادر خارجية، ومن ثم  يتقاسم الطرفان املخ
ًإن كال من الرشكة التي . واملكافآت بدال من التوصل إىل اتفاقات بسيطة للمعامالت

 مقرها يف بلد االستعانة بمصادر خارجية والرشكة األخرى املصدرة للخدمة تدخالن
ًيف عالقة رشاكة، ومن ثم فإن كال منهام سوف حيقق بعض املكاسب أو الفوز بيشء 

 أو انخفاضا يف التكاليف، بينام الرشكة األخرى جتد ًفالرشكة األوىل حتقق وفرا: ما
ولعل هذا هو السبب يف أن رشكة. وسيلة جلذب العمالء يف البالد األجنبية

مايكروسوفت املتعددة اجلنسيات وكذلك الرشكة اهلندية لصناعة الربجميات ورشكة 
قد وحدوا صفوفهم  Tata Consultancy Servicesتاتا خلدمات االستشارات

وهذا املرشوع املشرتك هدفه . نشاء مركز االستعانة بمصادر خارجية يف الصنيإل
تزويد وتطوير الربجميات واخلدمات للمنشآت الصينية واملنشآت الغربية املتعددة 

 ).McDougall, 2005; Gonzalez et al., 2006(اجلنسيات عىل حد سواء 
ري من األحيان قد ال يوجد وكيل  يف كث:وفقا لوجود أو عدم وجود وكيل يف العالقة  - ج

يمكن أن يساعد العمالء عىل إجياد واختيار مورد خدمات تكنولوجيا املعلومات 
 ,Khan and Fitzgerald ("االستعانة املبارشة بمصادر خارجية"يطلق عليه  وهو ما

ويف هذه احلالة فإنه من املهم بالنسبة لرشكة العميل أن تأخذ الوقت الكايف ). 2004
يام ببعض البحوث فيام يتعلق بخصائص موفري اخلدمات، مثل الرسية واألمن للق

واملالءمة املالية واملشاكل املحتملة التي قد تنشأ بسبب الرصاعات الثقافية أو املشاكل 
وىف بعض احلاالت األخرى يمكن للعميل أن خيتار املصدر اخلارجي عن . القانونية

يعمل كوسيط بني العميل ومورد ) الوكيل (طريق وكيل معني، وهذا الطرف الثالث
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اخلدمة، حيث يمكن االستفادة من خدمات الوكيل يف إمتام عملية التعاقد وتوفري الوقت 
واجلهد الالزمني للبحث عن املورد املناسب للخدمة والتحقيق من توافر بعض 

 نسيقويمكن أن يقلل ذلك من التكاليف املرتبطة بعملية الت. اخلصائص الالزمة فيه
 ). Khan et al. , 2003; Gonzalez et al., 2006 (بني العميل ومقدم اخلدمة 

 يمكن التعاقد مع املصدر اخلارجي عىل أداء بعض :طبقا لطبيعة اخلدمات املتعاقد عليها  - د
كام يمكن للعميل أن يتعاقد للحصول . أو مجيع األنشطة املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات

اعات العمل لتلك اخلدمة أو التعاقد للحصول عىل واحد أو أكثر عىل عدد معني من س
 "زيادة املوظفني"ويعرف اخليار الثاين باسم . من املهنيني املتخصصني ألداء تلك اخلدمات

“Staff Increase” تسوق املهنيني" ويطلق عليه البعض" “Body Shopping” 

(Lacity and Hirschheim; 1993)ف بعض االستشاريني أو والتي تتمثل يف توظي 
اخلرباء يف تكنولوجيا املعلومات بطريقة مبارشة أو عن طريق رشكات وسيطة متخصصة 

ًويعد ذلك اخليار مناسبا ). Rajkumar and Mani, 2001(يف خدمات التوظيف 
 . تنشأ احلاجة إىل زيادة املوظفني عىل املدى القصري وعىل أساس غري دائم عندما

 إن اختالف املسافة بني مورد :بعد املسافة بني العميل ومورد اخلدمةًطبقا لقرب أو   - ه
اخلدمة والعمالء قد أدى إىل ظهور جمموعة من املفاهيم والتصنيفات املختلفة املتعلقة 

إن االستعانة بمصادر . باالستعانة بمصادر خارجية خلدمات تكنولوجيا املعلومات
 Onshoreحدود بلد ما يطلق عليها خارجية خلدمات تكنولوجيا املعلومات داخل 

وجتدر . "االستعانة اإلقليمية بمصادر خارجية خلدمات تكنولوجيا املعلومات"أو 
 اإلشارة مصطلح يشري إيستامن كوداك هي أول من استعان بمصادر خارجية خلدمات

 Offshore“ويشري مصطلح . ١٩٨٩تكنولوجيا املعلومات والتي بدأهتا يف عام 

Outsourcing”  االستعانة غري اإلقليمية بمصادر خارجية خلدمات تكنولوجيا "إىل
 بمعنى االستعانة بمصادر خارجية للخدمات يف بلد أجنبي يقع خارج "املعلومات

 .حدود البلد وعىل مسافة بعيدة من رشكة العميل
ويرى البعض أن املصطلح يشري إىل االستعانة بمصادر خارجية خلدمات تكنولوجيا   
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ت من بالد بعيدة خارج حدود الدولة ولكن لدهيا ثقافة متشاهبة ووضع املعلوما
مثل إيرلندا من وجهة نظر (االقتصادي متشاهبة مع البلد الذي يتم فيه تأدية اخلدمة 

أما إذا كانت املسافة كبرية من الناحيتني املادية والثقافية باإلضافة إىل ). الواليات املتحدة
 Farshoreان بعض الكتاب يفضلون استخدام مصطلحاختالف الوضع االقتصادي، ف

(Palvia, 2004) غري أن املصطلح األخري يعد أقل انتشارا من املصطلح األول ،)Gonzlalez 

et. al., 2006 .( بينام يستخدم البعض مصطلحNearshore ليشري إىل االستعانة بمصادر 
 ولكن من بالد تقع تكنولوجيا املعلومات من خارج احلدود/ خارجية خلدمات نظم

ويرى البعض أن ذلك القرب املكاين . بالقرب من حدود البلد الذي يتم فيه تأدية اخلدمة
قد يساعد عىل ختفيف حده بعض املشاكل املتعلقة بفروق التوقيت واالختالفات الثقافية 
ومشاكل االتصال التي ترتبط عادة باالستعانة بمصادر خارجية خلدمات تكنولوجيا 

املعلومات  وتعد االستعانة بمصادر خارجية ألنشطة تكنولوجيا .)Rao, 2004(مات املعلو
 وظائف اسرتاتيجية مالئمة للعديد من املنشآت، وقد تثار عدة تساؤالت عن طبيعة

تكنولوجيا املعلومات التي يمكن االستعانة بمصادر خارجية لتأديتها وتلك األنشطة التي 
االستعانة بمصادر خارجية  يغطى مجيع األنشطة  ان نطاقيفضل أداؤها داخليا، وما إذا ك

 ،"االستعانة الكلية بمصادر خارجية"تكنولوجيا املعلومات وهو ما يطلق عليه / املتعلقة بنظم
 "االستعانة االنتقائية"أم يتضمن فقط بعض األنشطة والعمليات املختارة وهو ما يطلق عليه 

 .وماتتكنولوجيا املعل/ بمصادر خارجية لنظم
االستعانة الكلية بمصادر خارجية يتم نقل أصول تكنولوجيا املعلومات، وىف  

واإلجيارات، واملوظفني، وإدارة املسؤولية عن تقديم خدمات تكنولوجيا املعلومات من 
وتواجه االستعانة الكلية بمصادر. قسم تكنولوجيا املعلومات الداخيل ملورد خارجي

نولوجيا املعلومات العديد من املشاكل والتي قد ترتاوح خارجية ألداء مجيع خدمات تك
بني الشكاوى من الوعود غري الصادقة من قبل املوردين إىل عدم التوافق بني تكنولوجيا 

فكلام زادت نسبة املسؤوليات واألنشطة املتعلقة. املعلومات واسرتاتيجية الرشكة
املصدر اخلارجي، كلام زاد العبء  د أوبتكنولوجيا املعلومات التي يتم نقل عبئها إىل املور

النسبي عىل العمالء لرصد ومراقبة أداء املصدر اخلارجي السيام عندما يكون يف أماكن 
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ويري البعض أن االستعانة الكلية بمصادر خارجية يمكن أن حتقق . بعيدة فيام وراء البحار
 Barthelemy(ون حمدودة ، وأن احتامالت نجاحها تك”Suboptimal“ "املثالية اجلزئية"فقط 

and Geyer, 2004; Tafti, 2005 .( 
 أداة للتخفيف من حده املخاطر املرتبطة باالستعانة "االستعانة االنتقائية"ومتثل   

ولقد أشارت بعض األبحاث إىل أن . تكنولوجيا املعلومات/ بمصادر خارجية لنظم 
ت معينة لتكنولوجيا املعلومات املنشآت التي لدهيا اسرتاتيجيات تعتمد عىل انتقاء خدما

ليتم أدائها من خالل االستعانة بمصادر خارجية تصل إىل توقعاهتا بدرجة أكرب من تلك 
 & Barthelemy and Geyer, 2004(التي تطبق االستعانة الكلية بمصادر خارجية 

د غري أن املشكلة املرتبطة بانتقائية االستعانة بمصادر خارجية تكمن يف حتدي). 2005
وظائف تكنولوجيا املعلومات التي جيب أن تبقي يف داخل املنشأة وتلك التي جيب أن 

وجتدر اإلشارة إىل أن هناك عواقب وخيمة يمكن أن . تعهد مسئولية أدائها إىل طرف ثالث
ًتنتج عن االستعانة بمصادر خارجية ألداء األنشطة التي كان ينبغي أن تؤدى داخليا، 

الحتفاظ بأداء بعض املهام داخل املنشأة يف الوقت الذي كان جيب وكذلك نتائج مماثلة ل
 ).Tafti, 2005(فيه إسنادها إىل مصدر خارجي 

 

لقد تناولت العديد من الدراسات موضوع االستعانة بمصادر خارجية ألنشطة   
ث عىل دوافع تكنولوجيا املعلومات من عدة زوايا خمتلفة، حيث ركزت بعض البحو/ نظم

وأسباب تبنى بعض املنشآت لتلك السياسة امليدانية، بينام تناولت بعض البحوث بالدراسة 
تكنولوجيا / باالستعانة بمصادر خارجية ألنشطة نظم والتحليل للمزايا واملنافع املتعلقة

املعلومات وكذلك املخاطر والتهديدات املرتبطة هبا، ولقد اهتمت بعض الدراسات 
/  فشل االستعانة بمصادر خارجية ألنشطة نظم تحديد عوامل نجاح أواألخرى ب

تكنولوجيا املعلومات، ودراسة أثر ذلك عىل قيمة املنشأة يف الدول املتقدمة، إال أن الفكر 
يف الدول النامية، ويعد هذا البحث حماولة لسد  املحاسبي يفتقر إىل وجود دراسات مماثلة

 .بحثيةتلك الفجوة يف تلك املنطقة ال
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تناولت العديد من الدراسات السابقة دراسة دوافع املنشآت لالستعانة بمصادر  
 ;Straub and Watson, 2001(تكنولوجيا املعلومات / خارجية ألداء أنشطة نظم

Adler, 2003; Levina and Ross, 2003 .( حيث تشري نتائج تلك الدراسات إىل أن
ًالعديد من كبار مديري املنشآت يعتربون أداء وظائف وأنشطة نظم املعلومات داخليا 

ًعملية مكلفة وال يمثل نشاطا أساسيا لتلك املنشآت ولذا فقد حتولت العديد من املنشآت . ً
ًية للمنشآت بدال من إىل تبنى اسرتاتيجيات األعامل التي تركز عىل الكفاءات األساس

االسرتاتيجيات التي تعتمد عىل ختفيض درجات املخاطر من خالل تطبيق سياسات 
ولقد كانت األنظار مركزة عىل نظم املعلومات والدور الذي تقوم به تكنولوجيا . التنويع

تكنولوجيا/ ًاملنشآت، فكثريا ما كان يتم احلكم عيل أنشطة نظم املعلومات يف تلك
ً، ومن ثم فقد أصبحت مرشحا رئيسيا "غري األساسية" عىل أهنا من األنشطة املعلومات ً

ويري البعض أن من أهم أسباب االستعانة بمصادر . لالستعانة بمصادر خارجية ألدائها
تكنولوجيا / أنشطة نظم خارجية لنظم املعلومات هو إدراك البعض أن جوهر طبيعة

ً، ونظرا )Grover and Teng, 1993(  بالنسبة للمنشآت"غري أساسية"املعلومات 
 للوفورات الكبرية يف التكاليف التي يمكن حتقيقها من أداء تلك األنشطة خارج املنشآت

)Loh and Venkatramen, 1992( وكذلك الصعوبات التي تواجهها املنشآت يف تقدير ،
 Lacity(ت تكنولوجيا املعلومات للمنشآ/ القيمة املضافة لألعامل التي سامهت هبا نظم

and Hirschheim, 1993; King, 2008 .( 
 املنشآت عىل ولقد ركزت تلك البحوث عىل دراسة األسباب والدوافع التي حتفز  

تكنولوجيا املعلومات، ولقد خلصت تلك الدراسات / االستعانة بمصادر خارجية لنظم
: ية لنظم املعلوماتإىل أن العوامل التالية متثل أهم أسباب استعانة املنشآت بمصادر خارج

حتقيق الوفرة يف تكاليف موظفي نظم املعلومات والتكاليف املتصلة بالتكنولوجيا، وزيادة 
املرونة يف قسم نظم املعلومات وذلك بإسناد األنشطة الروتينية إىل أطراف خارجية 
 والرتكيز عىل أعامل املنشأة األساسية وحل مشاكلها االسرتاتيجية، ومن ثم التقليل من
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/ ومن األسباب األخرى لالستعانة بمصادر خارجية لنظم. املشاكل املتعلقة بالتكنولوجيا
تكنولوجيا املعلومات هي حتسني نوعية وجودة اخلدمة من خالل احلصول عليها من قبل 
املنشآت املتخصصة، وتسهيل الوصول إىل املوظفني املؤهلني ذوى املهارات العالية يف 

تاحة، وحتويل خماطر تقادم اآلالت واملعدات املتعلقة أحدث التكنولوجيات امل
 ;Baldwin et al., 2001; Dekleva, 1994(بالتكنولوجيا إىل موردي تلك اخلدمات 

Jones, 1997; Lacity and Hirschheim, 1999; McFarlan and Nolan, 1995; 
McLellan et al, 1995; Tayntor, 2001; Willcocks et al., 1995.( 

 قد أسفرت نتائج بعض الدراسات عن أن أهم األسباب والدوافع وراء استعانةول  
عدم قدرة اإلدارة العليا عىل اقتناء : بعض املنشآت بمصادر خارجية لنظم املعلومات هي

التكنولوجيا احلديثة أو تغيري األولويات من املوارد املخصصة للحصول عىل تلك 
يق االستخدام األمثل للموارد املادية والقوى التكنولوجيا، ختفيض يف التكاليف وحتق

البرشية، احلاجة إىل تطوير الربجميات وحتسني مهارات األفراد املتعلقة بتكنولوجيا 
املعلومات، احلفاظ عىل النظام احلايل وتطوير النظام اجلديد يف نفس الوقت، تعظيم قيمة 

عتمد عىل تكنولوجيا املعلومات أصول املنشآت، وإمكانية الدخول إىل عامل األعامل الذي ي
إىل أن ) ١٩٩٣(بينام تشري نتائج دراسة مورتيمر وآخرون .  (Wu & Lee, 1991)احلديثة 

/ االعتبارين الرئيسيني وراء حتفيز املنشآت إىل االستعانة بمصادر خارجية لنظم
ة تكنولوجيا املعلومات مها ختفيض التكاليف والرتكيز عىل األعامل األساسية للرشك

(Mortimer et al., 1993) . أن االستعانة بمصادر خارجية ) ١٩٩٣(ولقد ذكر بينكو
 % وذلك من خالل ٥٠ % إىل ١٠لنظم املعلومات يمكن أن خيفض التكاليف بنسبة من 

ختصيص التكلفة الثابتة للتكنولوجيات املشرتاه من قبل موردي تلك اخلدمات والذين 
 عىل عدد كبري من املرشوعات، ومن ثم فإن إداراتيتمتعون بمزايا اقتصاديات احلجم 

تكنولوجيا / املنشآت عادة ما تفضل االستعانة بمصادر خارجية ألداء خدمات نظم
 . (Benko, 1993) املعلومات اخلاصة هبا

 كان حتقيق ١٩٩٠إىل أنه حتى عام ) ١٩٩٩(ولقد خلصت دراسة أوبريت وآخرون   
/ رئييس وراء االستعانة بمصادر خارجية لنظموفورات يف التكاليف يمثل املحرك ال
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عبء تلك  تكنولوجيا املعلومات، باإلضافة إىل ختفيض املخاطر املحتملة وذلك بنقل
املخاطر إىل موردي اخلدمات اخلارجيني، وكذلك رغبة املنشآت يف احلصول عىل أحدث 

 حتقيق وفورات وأن الرغبة يف. (Aubert et al. 1999)التكنولوجيا املوجودة يف السوق 
يف التكلفة قد حدي بالعديد من كبار مديري املنشآت للدخول يف أنواع خمتلفة من العقود 

تكنولوجيا/ مع املوردين لالستعانة بمصادر خارجية ألداء اخلدمات املتعلقة بنظم
وعىل اجلانب األخر فلقد أظهرت . (Bryson and Ngwenyama, 2000)املعلومات 

أن الوفورات يف التكلفة ال ترتبط بشكل كبري مع ) ٢٠٠٢( وآخرون نتائج دراسة كولني
تكنولوجيا املعلومات/ االستعانة بمصادر خارجية ألداء اخلدمات املتعلقة بنظم

للمنشآت عىل اختالف أحجامها، وان السبب الرئييس وراء االستعانة بمصادر خارجية 
رات يف جمال تكنولوجيا املعلومات هو الوصول إىل أفضل أو احلصول عىل املزيد من املها

(Cullen et al., 2002). 
بدراسة لتحديد األسباب الرئيسية لالستعانة) ٢٠٠٢(ولقد قام كليفر وآخرون   

بمصادر خارجية لنظم املعلومات، والتعرف عىل املشاكل الرئيسية وعوامل النجاح 
اجلامعات االسبانية الرضورية لالستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا املعلومات يف 

احلكومية، وذلك من خالل دراسة مسحية أجريت عىل مديري نظم املعلومات يف تلك 
ولقد أظهرت نتائج الدراسة إمكانية إنشاء تصنيف للجامعات اعتامدا عىل . اجلامعات

السياسة التي اعتمدت عليها اجلامعة فيام يتعلق باالستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا 
العديد  بينام تشري نتائج بعض الدراسات إىل أن حتول).Claver et al. 2002b(ت املعلوما

من املنشآت إىل االستعانة بمصادر خارجية خلدمات تكنولوجيا املعلومات قد يرجع لعدد 
، )Susarla et al., 2003; Tafti, 2005(من األسباب لعل من أمهها خفض التكاليف 

 عىل تلك األنشطة التي تعترب نقاط قوهتا األساسية والتي ورغبة املنشآت يف تركيز مواردها
، أو االستفادة من ”Core Competencies“ "الكفاءات األساسية"ًغالبا ما يشار إليها 

ميزات وفورات احلجم التي حيققها املصدر اخلارجي للخدمة والتي قد ال تتوافر ملنشأهتم 
خرى لالستعانة بمصادر خارجية ومن األسباب األ). Barthelemy, 2001(الفردية 

تكنولوجيا املعلومات هو اعتقاد إدارات تلك/ إلدارة وأداء اخلدمات املتعلقة بنظم
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املنشآت أن إسناد تلك املهام واألنشطة ملقدمي اخلدمات اخلارجية سوف يمكن تلك 
 . األساسية للمنشآت اإلدارات من حتقيق تركيز أفضل عىل األعامل

عىل أن االستعانة بمصادر خارجية ) ٢٠٠٧خرون، آيامى وسوه(ويؤكد البعض   
تكنولوجيا / يمكن أن يساعد املنشآت يف سد الفجوة والقصور يف اخلدمات املتعلقة بنظم

املعلومات بصورة أرسع وأفضل وبتكلفة أقل، حيث أن االستعانة بمصادر خارجية قد 
خدامها يف األعامل احليوية يسفر عن حترير بعض موارد وأصول املنشآت، والتي يمكن است

 Suhaimi et(ومن ثم فلقد قام  .)Suhaimi et al. 2007 (املنشآت لتحقيق أهداف تلك

al. 2007 (االستعانة بمصادر خارجية لنظم  بدراسة لفهم الدوافع املتعلقة بقرارات
سة إىل ولقد أشارت نتائج تلك الدرا. املعلومات يف أحد البنوك التجارية الكربى يف ماليزيا

أن العوامل املحفزة لالستعانة بمصادر خارجية لنظم املعلومات هي الرتكيز عىل 
 أنشطة مدرة للربح، وخفض إىلالكفاءات األساسية، وحتويل بعض األنشطة غري املربحة 

وأن التحديات التي . التكاليف، وكذلك إقامة عالقة اسرتاتيجية بني البنك ومورد اخلدمة
ة االنتقالية تشمل إدارة الرشاكة بني املورد والعميل والتعامل مع تنطوي عليها املرحل

 .انتقال وتسكني املوظفني ومعنوياهتم


 

لقد تناولت العديد من الدراسات السابقة دراسة حمددات وعوامل نجاح سياسات   
تكنولوجيا املعلومات، وجتدر اإلشارة إىل أن / ستعانة بمصادر خارجية خلدمات نظماال

الدراسات قد أظهرت نتائج متباينة فيام يتعلق بتحديد العوامل الرئيسية لنجاح  تلك
 Cullen et)تكنولوجيا املعلومات / نظم االستعانة بمصادر خارجية خلدمات سياسات

al., 2005b)دراسة ، فلقد أظهرت نتائج & Hirschheim Lacity) ًعددا  أن) ٢٠٠٠
ًكبريا من عقود االستعانة بمصادر خارجية خلدمات تكنولوجيا املعلومات والتي جري 

إىل أن أحد أسباب وجود ) ٢٠٠٥(بينام أشار كولني وآخرون . إهنائها التفاوض بشأن
جيا املعلومات قد نتائج متناقضة فيام خيتص باالستعانة بمصادر خارجية خلدمات تكنولو

ًيرجع إىل أن عددا من الباحثني قد تعاملوا مع عقود وترتيبات االستعانة بمصادر خارجية 
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 ،)(Cullen et al., 2005a ًلتكنولوجيا املعلومات كام لو كانت عقودا متجانسة متاما
 واستنادا إىل دراسة سبع حاالت خمتلفة، فقد أظهرت نتائج دراسة كولني وآخرون أن هناك

 تكنولوجيا االستعانة بمصادر خارجية خلدمات سبع سامت رئيسية يمكن أن تؤثر يف تكوين
نطاق التجميع، جتمع موردوا اخلدمات، واملقياس املالية، : املعلومات يف املنشآت وهى

 .(Cullen et al., 2005 b)واملدة، وطريقة التسعري، وملكية املوارد، وامللكية التجارية 
 ًإىل حتديد اثني عرش عامال من عوامل نجاح) ١٩٩٤(اسة وونج ولقد توصلت در  

االستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا املعلومات، وختفيض تكلفة الفشل يف تطوير 
 وااللتزام بمعايري الصناعة، القدرة عىل حتديد احتياجات املستخدمني،: الربجميات وهى

واألمانة  واملرونة يف نفقات الصيانة، قد،وتعزيز وتطوير املنتجات عىل النحو املحدد يف الع
وتوقيع عقوبات يف حالة عدم وفاء موردوا اخلدمات  يف التوثيق وصحة املستندات،

بالتزاماهتم الواردة يف العقود، وأن يتم دفع املستحقات املالية بشكل يسهل معه التحقق من 
ملستحقات املالية يف أداء العمل عىل املدى الطويل، والتحديد الواضح لتواريخ دفع ا

العقد،واستقالل أسعار الربامج عن أسعار األجهزة واملعدات،وحتديد القيود املفروضة 
احلقوق التي يمكن بيعها، ومعرفة مجيع  عىل العدد اإلمجايل للعمليات،وتقييم اخليارات أو

املصادر وطبقا ملعهد إدارة . (Wong, 1994) األحكام والبنود القانونية الواردة يف العقد
فإن أهم العوامل احلاسمة لنجاح عالقة االستعانة بمصادر خارجية  (OMA) اخلارجية

 االستعانة بمصادر خارجية، فهم أهداف املنشأة وأهداف: لتكنولوجيا املعلومات هي
والتخطيط والتشغيل طبقا لالسرتاتيجيات املوضوعة، واالختيار الصحيح واملناسب 

اخلدمات، ووضع عقود  ىل عالقات تفاعلية مع مورديواحلفاظ ع ملوردي اخلدمات،
واحلصول عىل دعم  والتواصل مع األفراد وجمموعات العمل بعقلية متفتحة، مناسبة،

وإدارة الشؤون املالية  واالهتامم بمصالح املوظفني، ومشاركات اإلدارات العليا باملنشآت،
 ,Tarricone (نشآتامل ًبشكل جيد، وأخريا توظيف خرباء متخصصون من خارج تلك

1997; Lee & Kim, 1999; Hsu and Wu., 2006(. 
/ بدراسة أثر أنواع االستعانة بمصادر خارجية لنظم ) ٢٠٠٦(Wu  وHsuولقد قام   
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. تكنولوجيا املعلومات واملؤرشات العملية املستخدمة لتقييم األداء يف املنشآت التايوانية
املنشآت الكبرية تقوم بتطوير وصيانة املؤرشات ولقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن معظم 

غري أن غالبية . اخلاصة هبا لتقييم أداء االستعانة باملصادر اخلارجية لنظم املعلومات
املنشآت التايوانية الكربى ال تقوم بعمل تلك التقييامت عىل أساس منتظم، يف حني أن 

ومن . ً شهرا١٢ شهور إىل ٦ء كل ًعددا حمدودا ً من املنشآت األخرى يقومون بتقييم األدا
ثم فان تقييم أداء االستعانة بمصادر خارجية لنظم املعلومات ال يعترب من املامرسات 

وهذا . الشائعة بني املنشآت الكربى يف تايوان، وأن ذلك التقييم يتم بصورة غري منتظمة
تعانة بمصادر خارجية الكربى متيل إىل تقييم أداء االس يعنى أن املنشآت التايوانية املحلية

ًولقد أظهرت نتائج الدراسة أن اخلصائص التنظيمية التالية تؤثر تأثريا . عند احلاجة فقط
املستوى التعليمي للمقيم، : ًجوهريا عىل أداء االستعانة بمصادر خارجية لنظم املعلومات

 تقييم ونوع الصناعة، ودرجة االستعانة بمصادر خارجية لنظم املعلومات، ومعدل تكرار
أداء االستعانة بمصادر خارجية لنظم املعلومات، وطريقة االتصال بني املورد اخلارجي 
والعميل، وكفاءة املقيمني املشاركني يف صنع القرار اخلاص باالستعانة بمصادر خارجية 

 .(Hsu and Wu, 2006) لنظم املعلومات
اهات واالختالفات بني  بدراسة ميدانية لتقييم االجت(Can et al., 2009)ولقد قام   

تكنولوجيا / أقسام تكنولوجيا املعلومات فيام يتعلق باالستعانة بمصادر خارجية لنظم
املعلومات، ولقد اشتملت عينة البحث عىل مخس رشكات توفر خدمات تكنولوجيا 
املعلومات ملختلف مؤسسات وإدارات تكنولوجيا املعلومات وأربعة رشكات يف قطاع 

ولقد تم . يث تم استخدام نوعني خمتلفني من االستبيانات يف كل عينةالتكنولوجيا، ح
 استبيانه من رشكات االستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا املعلومات ٦٢احلصول عىل 

ولقد أظهرت النتائج .  استبيانه من أقسام تكنولوجيا املعلومات٣٥يف الرشكات املسامهة و
علومات ورشكات تكنولوجيا املعلومات ختتلف أن رشكات تصدير خدمات تكنولوجيا امل

 .عن بعضها البعض يف املرونة والكفاءة وثقافة الرشكة
بدراسة أثر االستعانة بمصادر خارجية لنظم ) ٢٠٠٩(ولقد قام بيسيل وآخرون   
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ولقد أظهرت نتائج تلك الدراسة أن االستعانة بمصادر. املعلومات عىل قيمة املنشأة
جيا املعلومات هلا تأثري عىل قيمة املنشأة يف األجل القصري، ولكن تكنولو/ خارجية لنظم

 كام أظهرت النتائج أن االستعانة. ليس هلا تأثريا جوهريا عىل قيمة املنشأة عىل األجل الطويل
بمصادر خارجية ترتبط إجيابيا بزيادة يف قيمة الرشكة وكفاءة تشغيل األصول للمنشآت يف 

 .(Beasley et al., 2009)طاعات االقتصادية األخرى قطاع اخلدمات مقارنة بالق
       

 

 تكنولوجيا/ لنظم خارجية تشري نتائج بعض الدراسات السابقة إىل أن االستعانة بمصادر  
 البرشية واملوارد االقتصادية، وفورات كبرية يف القوة من حتقيق يمكن املنشآت املعلومات

وذلك من خالل االستفادة املثىل من األصول،  وختفيض التكاليف الكلية للمنشآت
كام أن. وحتقيق وفورات احلجم وتطوير مستويات التكنولوجيا املطبقة بتلك املنشآت

االستعانة بمصادر خارجية يمكن أن خيفض التكاليف وحيسن قدرات اإلدارات يف األجل 
 . (Wu & Lee, 991)قصري، وزيادة القدرات التنافسية للمنشآت عىل املدى الطويلال

عن وجود تأثريات إجيابية) ١٩٩٣(ولقد أسفرت نتائج دراسة جروفر وآخرون   
لالستعانة بمصادر خارجية لنظم املعلومات عىل الرتكيز عىل األعامل األساسية، وتعزيز 

وظفني، وختفيض التكلفة، و حتسني مستويات امل القدرات التنافسية، وحتسني كفاءة
أيضا بتحليل ) ١٩٩٥(ولقد قام تشو . (Grover et al. 1993)التكنولوجيا يف املنشآت

: مزايا االستعانة بمصادر خارجية لنظم املعلومات يف سبعة جماالت أساسية وهي
رات احلجم، القدرات التنافسية، واسرتاتيجية األعامل التجارية، وتكلفة العمليات، وفو

ولقد أظهرت نتائج تلك الدراسات أن . والكفاءة، وإدارة املوارد البرشية، والتكنولوجيا
االستعانة بمصادر خارجية لنظم املعلومات حيقق العديد من املزايا والفوائد لتلك 

 . (Chou, 1995, Hsu and Wu, 2006)املنشآت
املخاطر الرئيسية التي جيب أن  بتقديم إطار نظري لتحليل (Tafti, 2006)ولقد قام   

االستعانة بمصادر خارجية ألنشطة تكنولوجيا  تؤخذ بعني االعتبار عند اختاذ قرارات
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 بعض التدابري التي ينبغي اختاذها مسبقا (Tafti, 2006)ولقد اقرتحت دراسة. املعلومات
 .من قبل املنشآت لتفادي تلك املخاطر أو تقليل اآلثار السلبية النامجة عنها

ولقد أشارت نتائج بعض الدراسات أن من أهم األسباب التي جتعل بعض املنشآت   
املشاكل : تكنولوجيا املعلومات تتمثل يف/ مرتددة يف االستعانة بمصادر خارجية لنظم

اخلدمة، انخفاض مستوي تأهيل املوظفني الذين يعملون لدى موفر  األمنية املحتملة ألداء
بني التكاليف والفوائد التي ينطوي عليها قرار االستعانة  ةاخلدمة، وعدم وضوح العالق

بمصادر خارجية لنظم املعلومات، واملعارضة املحتملة من موظفي نظم املعلومات 
باملنشآت، واالعتامد املفرط عىل مورد اخلدمة، وعدم قدرة موفر اخلدمة عىل التكيف مع 

الستعانة بمصادر خارجية لنظم ا التكنولوجيات اجلديدة، والتخوف من حقيقة أن قرار
ًاملعلومات قد ال يمكن الرتاجع فيه مستقبال، والتكاليف اخلفية التي قد تتكبدها املنشأة من 

 ,.Akomode et al(جراء ذلك التعاقد، أو فقدان املعارف األساسية يف منشأة العميل 
1998; Due, 1992; Earl, 1996; Fried, 1995; King and Mahotra, 2000; 

Meyer, 1994; Shepherd, 1999; Willcocks et al., 1996; Udo, 2000.( 
ًعددا من املخاطر العامة املرتبطة باالستعانة ) ٢٠٠٠(ولقد حددت دراسة كنج وماهلوترا 

بمصادر خارجية خلدمات تكنولوجيا املعلومات مقارنة مع أداء أنشطة تكنولوجيا 
ًدراسة إىل أن هناك وعيا متزايدا فيام يتعلق ولقد أشارت ال. املعلومات داخل الرشكة ً

ًبالصعوبات واملخاطر املتعلقة باالستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا املعلومات، مشريا 
ًإىل أن املخاطر اهليكلية والثقافية والقانونية واملالية وكذلك التكاليف اخلفية غالبا ما يتم 

 ).King and Malhotra, 2000(جتاهلها 
 يري البعض أن األساس املنطقي لالستعانة بمصادر خارجية جيب أن يقوم عىل بينام  

فإذا كان النشاط املتعلق . "الكفاءات األساسية"  و"السلع"املقابلة بني مفهومي كل من 
ً بمعنى أن يكون شيئا متاحا عىل نطاق واسع -  بنظم املعلومات يمكن اعتباره سلعة ً

أينام يتم رشاؤه، ومن ثم يمكن القول بأنه ال توجد ويمكن احلصول عىل بنفس اجلودة 
ويف هذه احلالة يكون املورد املتخصص . ًمربرات قوية كافية ألداء ذلك النشاط داخليا

ًقادرا عىل توفري تلك اخلدمة، وربام بمستوى أعىل من اجلودة، ومستوى أدنى من التكلفة، 
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بقا لذلك فان املنشآت يكون وط). (Quinn andHilmer, 1994; King, 2008أوكليهام
، "سلع"لدهيا احلجة لالستعانة بمصادر خارجية ألداء تلك األنشطة التي يمكن اعتبارها 

وعىل الرغم من أن تلك الفكرة قد . "الكفاءات األساسية"وتركيز اهتامماهتا وطاقاهتا عىل 
ًتبدو بدهيية وجذابة، ولكنها غالبا ما تكون صعبة التطبيق نظرا لصعوبة    حتديد تلك األنشطةً

ففي كثري من املشاريع، فان أنشطة نظم املعلومات . عىل وجه الدقة يف كثري من األحيان
 "الكفاءات األساسية" وليست من أنشطة "أنشطة خدمات"عادة يتم النظر إليها عىل أهنا 

رجية ًرئيسيا لالستعانة بمصادر خا ًاعتبارها مرشحا ًللمنشآت، ولذلك فإنه غالبا ما يتم
(King, 2008).لرشكة ما تعد عملية  وجتدر اإلشارة إىل أن حتديد الكفاءات األساسية

اسرتاتيجية،  صعبة وغامضة، حيث أن العديد من املنشآت تعترب نظم املعلومات وظيفة غري
وأن املنشآت التي تعتمد بدرجة منخفضة عىل التكنولوجيا قد تري أن االستعانة بمصادر 

 التكنولوجيات ً األمثل بالنسبة هلا، نظرا ألن احلفاظ عىل مستوى متقدم منخارجية يعد احلل
 Klepper and Jones, 1998; Suhaimi (احلديثة يتطلب كثري من اجلهد والوقت والتكلفة

et al., 2007( .ويعرض البحث يف القسمني التاليني ألهم مزايا وخماطر االستعانة بمصادر 
 . نولوجيا املعلوماتتك/ خارجية لنظم املعلومات 

 

/ االستعانة بمصادر خارجية ألداء أنشطة نظم سياسة العديد من املنشآت لقد تبنت  
تكنولوجيا املعلومات، وذلك ألسباب كثرية منها الرغبة يف ختفيض التكلفة، والنقص يف 

 جمال تكنولوجيا املعلومات، واجلودة، واحلوافز الرضيبية وغريها، املواهب والكوادر يف
دون إجراء تقييم دقيق ملختلف املخاطر التي تنطوي عليها عملية االستعانة بمصادر 

 .خارجية ألنشطة تكنولوجيا املعلومات
تكنولوجيا املعلومات هلا العديد من اآلثار / إن االستعانة بمصادر خارجية لنظم  

ة والسلبية عىل حد سواء، ومن ثم جيب عىل املنشآت تقييم تلك املزايا واملخاطر اإلجيابي
وأخذها يف االعتبار وحسن إدارهتا لكي تضمن نجاح تلك العالقة يف حتقيق أهدافها 

/ ولقد أشار البعض إىل أن عوامل نجاح االستعانة بمصادر خارجية لنظم. املنشودة
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ألهداف، وتقييم اآلثار قصرية وطويلة األجل، حتديد ا: تكنولوجيا املعلومات تشمل
وتقييم ثقافة املنشأة، وأن تلك العوامل تعد من عوامل النجاح اهلامة يف عملية صنع القرار 

ويؤكد البعض عىل أن املنشآت بحاجة إىل إجياد . (Labbs, 1993)يف هذا الصدد 
ن االستعانة بمصادر اسرتاتيجيات جديدة من أجل النجاح يف هذا العامل التنافيس، وأ

تكنولوجيا املعلومات يمكن أنتمثل وسيلة فعالة خللق ميزات / خارجية خلدمات نظم
 . (Can et al., 2009) تنافسية عن طريق خفض التكاليف وزيادة األرباح

أنه عىل الرغم من وجود بعض الفوائد املتوقعة ) ٢٠٠٩(ويرى بيسيل وآخرون   
املعلومات مثل خفض التكاليف والتحسينات يف جودة لالستعانة بمصادر خارجية لنظم 

النظام، واحلصول عىل اخلربة، واملرونة التنظيمية، والقدرة عىل الرتكيز عىل الكفاءات 
األساسية، فإنه جيب أن ال نغفل املخاطر النامجة عن االستعانة بمصادر خارجية مثل 

يطرة، وزيادة تكاليف حوكمة السلوك النفعي أو االنتهازي ملوردي اخلدمات، فقدان الس
وتعد وفورات  .(Beasley et al., 2009)الرشكات، وعدم املرونة والتكنولوجية 

تكنولوجيا / التكاليف أحد الدوافع األساسية لالستعانة بمصادر خارجية لنظم
وجتدر اإلشارة إىل أن وفورات التكاليف ال تنتج فقط من وفورات . املعلومات بصفة عامة

ي حيققها مورد اخلدمة والتي يتم متريرها إىل العمالء من خالل أسعار أكثر احلجم الت
اقتصادا، بل قد تنتج أيضا من اختالفات رواتب املوظفني يف بلد رشكة العميل ورواتب 
املوظفني الذين يعملون يف الرشكة التي يتم االستعانة هبا كمصدر خارجي لتزودها 

 فعىل سبيل املثال، عملية تطوير النظم أو حتى أداء .تكنولوجيا املعلومات/ بخدمات لنظم
أبسط املهام املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات مثل إدخال البيانات أو االتصال عىل مراكز 

 ,Ravichandran and Ahmed (االتصال فإن الرواتب تعد أكثر عنارص التكلفة أمهية

1993 ; Grover et al. , 1994.(  
ىل حد ما إثبات وقياس حتقق وفورات التكاليف كميا، بينام قد وقد يكون من السهل إ  

ال يكون من السهل القياس الكمي لألسباب والدوافع األخرى لالستعانة بمصادر 
إىل أن العديد من ) ٢٠٠٨(ولقد أشار كنج . تكنولوجيا املعلومات/ خارجية لنظم
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وأن . ألنشطة نظم املعلوماتاملنشآت قد متكنت من قياس وإظهار القيمة التجارية املضافة 
السبب وراء عدم قياس بعض املنشآت لقيمة الوفرة يف التكاليف نتيجة االستعانة بمصادر 

 ,King)خارجية قد يرجع إىل عدم رغبتها يف القيام بذلك العمل الشاق لقياس تلك القيمة 

 التي ويري البعض أن رغبة بعض املديرين ورجال األعامل للتخلص من األنشطة.(2008
ًال يفهموهنا جيدا قد متثل أحد الدوافع وراء االستعانة بمصادر خارجية ألداء أنشطة نظم 

، ومن ثم فقد يكون االستعانة بمصادر خارجية هو البديل (King, 2008)املعلومات 
  االستعانة بمصادر خارجيةإىلوقد يلجأ كثري من هؤالء املوردين .  بالنسبة هلم"السهل"

التكاليف التي يمكن أن تتحقق من جراء االستعانة بمصادر من خارج بسبب انخفاض 
ويتم وصف هذا االستغالل للفروق الدولية للتكلفة بأهنا االستفادة من امليزات . البلد

) GlobalArbitrage") Sawhney, 2002املوازنة العاملية "النسبية عىل الصعيد العاملي أو
 Ang and( الكالسيكية للميزات االقتصادية يجيةلإلسرتاتًوالتي تعد امتدادا طبيعيا 

Straub, 1998; Wang, 2002; King, 2008( . ويؤكد كنج)عىل أن التقدم يف ) ٢٠٠٨
تكنولوجيا االتصاالت والكمبيوتر يف السنوات األخرية قد جعلت خيار االستعانة 

ال بمصادر خارجية أكثر مصداقية وأكثر جدوى من أي وقت مىض، والسيام يف جم
الوظائف ذات املهارات والرواتب العالية، فلقد زادت  ومع الزيادة يف تصدير. اخلدمات

 أن مزايا حتقيق وفورات إىلوتشري بعض التقارير . توقعات حتقيق وفورات يف التكاليف
بعض أنشطة تكنولوجيا املعلومات التي   % من إمجايل٧٠ و ٦٠التكلفة قد بلغ ما بني 

  (King, 2008). مصادر خارجية تعتمد يف أدائها عىل
تكنولوجيا / إن العمالء الذين يفضلون االستعانة بمصادر خارجية خلدمات نظم  

املعلومات ال يسعون فقط لتحقيق وفورات يف التكاليف، وإنام يسعون أيضا للحصول عىل 
وتشري بعض الدراسات إىل أن االستعانة بمصادر خارجية خلدمات . جودة عالية للخدمة

ولوجيا املعلومات قد مكن العمالء من احلصول عىل خدمات ذات جودة عالية تكن
)Ravichandran and Ahmed, 1993.(  ويؤكد البعض عىل أنه ليس هناك شك يف أن

االستعانة بمصادر خارجية خلدمات تكنولوجيا املعلومات حتقق فوائد للمنشآت املتعاملة 
 املنشآت املصدرة لتلك اخلدمات تستفيد كام أن. معها من خالل وفورات يف التكاليف
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. ًأيضا عن طريق خلق اإليرادات العالية والوظائف ذات النوعية اجليدة يف بلداهنم
. وكذلك مواجهة املنافسة، ومن ثم ينتقل الرتكيز إىل وظائف أعىل يف سلسلة القيمة

 ألهم مزايا ويعرض الشكل التايل. (King, 2008)والرتكيز عىل حتسني اجلودة والكفاءة 
شكل (تكنولوجيا املعلومات / ومنافع االستعانة بمصادر خارجية ألداء خدمات نظم

٢.( 
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تكنولوجيا املعلومات/ خدمات نظم ألداء  االستعانة بمصادر خارجية مزايا): ٢(شكل 
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يف كل األحوال، فهناك  تعانة بمصادر خارجية قد ال ختلو من املخاطراالس إن عملية
. االعتبار عند اختاذ ذلك القرار التي جيب أخذها يف العديد من املخاطر والتكاليف اخلفية

ومن ثم فان االجتاه نحو متيز وتنفيذ الرتتيبات اخلاصة باالستعانة بمصادر خارجية يف 
 ,.Grover et al(ً نظرا لتغري التكنولوجيا  سوف تستمر بال شك"رشاكات"شكل 

مصدري تلك اخلدمات رشكاء إسرتاتيجيني  ، ويعتقد البعض أن جعل موردي أو)1996
ًيعد تفكريا حكيام وقرارا رشيدا  ً ًً)Lacity etal., 1995( حيث يشري الستى وآخرون ،

والعميل قد ال بمجرد التوقيع عىل العقد، فان دوافع وحوافز املورد "إىل أنه ) ٢٠٠٣(
تتواءم أو تتوافق، حيث يتحول مصدر السلطة أو القوة إىل املورد عادة، والتي يمكن أن 
تؤدي إىل أسعار عالية لألعامل اإلضافية، وانخفاض مستوي اهتامم املورد بأداء تلك 

 ." "هم" و "نحن"اخلدمات مع مرور الوقت، وتدهور شامل للعالقة اخلاصة بعقلية 
البعض عىل أن اخلصائص الفريدة واملتميزة لتكنولوجيا املعلومات عادة ما بينام يؤكد   

االستعانة بمصادر خارجية لنظم املعلومات يف وضع غري موات وتعطى  تضع عمالء
   : بعض امليزات ملقدمي تلك اخلدمات، وذلك لألسباب التالية

ة عالية من عدم التأكد مما  إن تكنولوجيا املعلومات تتطور برسعة فائقة كام أهنا تتسم بدرج
 . يؤثر عىل  القرارات املتعلقة باالستعانة بمصادر خارجية

إن تكنولوجيا املعلومات موجودة ومتداخلة يف مجيع وظائف املنشأة، ولذلك يصبح  •
من الرضوري معرفة وفهم خصائص املنشأة من أجل القيام بالكثري من أنشطة 

 . تكنولوجيا املعلومات

تبة عىل تغيري مصدر خدمات تكنولوجيا املعلومات والتحول إىل مصدر التكاليف املرت •
ًآخر تعترب مرتفعة جدا، مما جيعل تشجيع املنافسة كوسيلة للحد من السلوك االنتهازي 

 . ملقدم اخلدمة عملية معقدة

ًإن عمالء تكنولوجيا املعلومات غالبا ما يفتقرون إىل اخلربة الكافية عند توقيع عقود  •
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ونتيجة . انة بمصادر خارجية، بينام ليست هذه هي احلال بالنسبة ملقدم اخلدمةاالستع
لعدم جتانس أو عدم متاثل املعلومات فإن مقدمي اخلدمات يكونون يف وضع أفضل 

 ,Lacity and Willcocks(بكثري لتعظيم مصاحلهم اخلاصة عىل حساب العمالء 

1995; Claver et al. 2002b(. 
ن حتقيق وفورات يف التكلفة قد يعد الدافع األسايس لنقل عمليات وعىل الرغم من أ  

ًوأنشطة نظم املعلومات إىل اخلارج، إال أنه كثريا ما يتسبب يف ارتفاع التكاليف يف املدى 
وقد يرجع ذلك إىل بعض املعوقات التي حتدث يف نشاط رشكة العميل خالل . القصري

املتعلقة باألفراد الذين يتم االستغناء عنهم من فرتة االنتقال، وباإلضافة إىل التكاليف 
خالل استيعاهبم يف وظائف أخرى برشكة العميل أو دفع مستحقات ومكافآت هناية 

وهناك ثمة خماطرة أخرى تتعلق ). King, 2008( اخلدمة يف حالة االستغناء عنهم
تعاقد عليها قد باالستعانة بمصادر خارجية وهي أن مستويات األداء املتوقعة واخلدمات امل

ومن ثم فقد يواجه العميل تكاليف أعىل . ال يتم الوفاء هبا من قبل موردي تلك اخلدمات
ًمما كان متوقعا، وىف نفس الوقت احلصول عىل مستويات خدمة أقل من املتوقع، مما قد 
يسبب عدم رضا العميل أو إيقاف تعامله مع مورد اخلدمة نتيجة لبعض األحداث غري 

وجتدر اإلشارة إىل أن بعض تلك املخاطر يمكن التخفيف من حدهتا جزئيا عن . املتوقعة
كام أن ). King, 2008( طريق وجود سعر ثابت ومستويات حمددة للخدمة يف العقد

االستعانة بمصادر خارجية خلدمات تكنولوجيا املعلومات قد يعطى إشارة إىل العمالء 
ذلك التغيري يمثل سياسة ال رجعة فيها بالنسبة واملنافسني واملوردين واملوظفني عىل أن 

ويمكن أن يكون . الرشكة، ورؤيتها وإسرتاتيجيتها واالرتباطات وااللتزامات املتعلقة هبا
ًحيث أن قدرة تكنولوجيا املعلومات غالبا ما ينظر إليها . ذلك يف غري صالح الرشكة

 ,Straub and Watson(أو تغيري صناعتهم / كمفتاح للمنشآت لقيادة منافسيهم و

2001.( 
بينام يرى البعض أنه من بني املخاطر الرئيسية لالستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا  

. املعلومات هو قتل املنشأة لبعض قدراهتا األساسية والدعم التكنولوجي والفني هبا
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ًوبمرور الوقت سيكون هناك عددا قليال جدا من املنشآت ىل التي سوف تكون قادرة ع ًً
احلفاظ عىل املهارات الالزمة ألداء األنشطة والعمليات التي متارس من قبل املورد 

وهذا يعني أن قرار االستعانة بمصادر . (King and Malhotra, 2000) اخلارجي
، حيث أنه حينام حيني موعد "خيار التصنيع أو الرشاء"ًخارجية ليس قرارا كالسيكيا 
 يكون لديه املهارات الرضورية لتأدية تلك األنشطة وبالتايل جتديد العقد، فإن العميل قد ال

ويرى البعض ). King, 2008(ً أو تأدية العمل بنفسه داخليا "التصنيع"مل يعد لديه خيار 
أنه للتغلب عىل تلك املخاطرة فإنه جيب عدم النظر إىل مجيع أنشطة نظم وتكنولوجيا 

 Quinn and(بمصادر خارجية لتأديتها  يمكن االستعانة "سلعة"املعلومات عىل أهنا 

Hilmer, 1994; King, 2004.( كام يمثل انخفاض مستوي نوعية وجودة األنشطة التي
وقد . ًيتم تأديتها من قبل مورد اخلدمة واحدا من أبرز خماطر االستعانة بمصادر خارجية

وادر البرشية حيدث ذلك يف احلاالت التي ال يتوافر فيها لدى مورد اخلدمة املوارد والك
 . ذات التدريب والتأهيل الكايف

 وانخفاض معدل االبتكار لدى موردي "السعر املتزايد"وجتدر اإلشارة إىل أن   
فيام يتعلق باالستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا  اخلدمات قد يسببان مشاكل كبرية

حتكارية للمورد بعد فالسعر املتزايد عادة ما يعكس القوة اال. املعلومات يف األجل الطويل
حصوله عىل العملية وتوقيع العقد، مما يؤدي إىل التهرب من تنفيذ بعض العمليات التي مل 
يرد بشأهنا نص قاطع ورصيح يف العقد و من ثم ممارسة السلوك االنتهازي يف حالة إعادة 

وجيب أن ينص العقد رصاحة عىل رشط جزائي للحامية . التفاوض لتضمينها تلك العقود
كام إن اعتامد بعض املنشآت  ).King, 2008(من حدوث مثل هذه األنواع من السلوكيات 

تكنولوجيا املعلومات / عىل االستعانة بمصادر خارجية لتأدية بعض مهام وأنشطة نظم
عادة ما يصاحبه إجراء تغيريات يف هياكل املهام والعمليات والنظم الداخلية للمنشآت 

إن خطر فقدان بعض املوظفني املهمني ذوى . ن املوظفنيوالتي تنطوي عىل العديد م
ومن ثم ينبغي اختاذ ، ًالقيمة العالية للرشكة يف مثل هذه احلاالت قد يكون كبريا

 Straub and(اإلجراءات الالزمة لتقليل تلك اخلسائر املحتملة إىل أقل حد ممكن 

Watson, 2001; King, 2008 .( 
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 املخاطر اهلامة التي قد تواجه االستعانة بمصادر ويمثل أمن نظم املعلومات أحد  
وجيب أن يتأكد العميل من أن أمن املعلومات ومحايتها حيظى باالهتامم والعناية . خارجية

ويؤكد البعض عىل أن معظم . الكافية من قبل املورد كام كان يتم داخل الرشكة نفسها
وموارد كبرية لضامن محاية ًرشكات خدمات تكنولوجيا املعلومات تكرس جهودا عالية 

بل إن بعض املنشآت قد وجدت أن املامرسات األمنية . أمن نظم املعلومات لدى العميل
 ). King, 2008(للمورد تفوق بكثري املامرسات األمنية التي كانوا يطبقوهنا داخل رشكاهتم 

وجيا ومن بني املخاطر األخرى التي تواجه االستعانة بمصادر خارجية خلدمات تكنول
املعلومات هي تلك املامرسات االحتكارية املحتملة من جانب املورد والعواقب الوخيمة 

وال يقترص األمر عىل أن جمرد توقيع العقد يضع . للسلوك االنتهازي من جانب املورد
املورد يف وضع االحتكار فيام يتعلق بالتغيريات يف العقد وجتديد العقد، ولكنه أيضا يتيح 

ة الفرصة لإلطالع عىل بعض األرسار وتعلم بعض املهارات التجارية اهلامة ملورد اخلدم
هذا . التي يمكن أن يستخدمها مورد اخلدمة للتنافس مع العميل يف وقت ما يف املستقبل

ويمتد هتديد االنتهازية أيضا إىل ختفيض فرصة العميل يف التأثري عىل القرارات احلاسمة 
ات، مثل حتديث مستوى التكنولوجيا التي يتم تطبيقها عىل املتعلقة بتكنولوجيا املعلوم

 ,King)األنشطة التي يتم فيها االستعانة بمصادر خارجية كلام توافرت تكنولوجيا جديدة

ًويعرض الشكل التايل ملخصا ألهم املخاطر والتهديدات املتعلقة باالستعانة .(2008
 .)٣شكل (تكنولوجيا املعلومات / بمصادر خارجية لنظم
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تكنولوجيا املعلومات / خماطر االستعانة بمصادر خارجية ألداء خدمات نظم ): ٣(شكل 
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إن فقدان الرشكة بعض املواهب والكوادر يف تكنولوجيا قد يعد سببا آخر يف عدم  
وبغض النظر عن. حتقيق االستعانة بمصادر خارجية للمكاسب التكنولوجية املتوقعة

كة لالحتفاظ ببعض موظفي تكنولوجيا املعلومات الرئيسيني، فان هناك حماوالت الرش
ًخطرا يتمثل يف أن هؤالء املوظفني قد يشعرون بعدم االرتياح أو التهديد من جانب 

ويف بعض  ).Antonucci, 1998(خارجية  االتفاق اجلديد اخلاص باالستعانة بمصادر
ومات بتوظيف بعض العاملني يف جمال احلاالت يقوم املصدر اخلارجي لتكنولوجيا املعل

تكنولوجيا املعلومات من الرشكة التي يوقع اتفاقا معها لتصدير بعض أو كل خدمات 
ومن ثم فان املوظفني السابقني لدي العميل قد أصبحوا موظفني . تكنولوجيا املعلومات

 ثم فإن لدى املورد أو مصدر اخلدمة ويعملون بنفس القدرة التي كانت يف السابق، ومن
وىف بعض . قد ال حتقق مكاسب جديدة فيام يتعلق باخلربات التكنولوجية تلك الرشكات

احلاالت قد يلجأ مصدر اخلدمة للحد من حجم وتكلفة العاملة، واستئجار موظفني أقل 
تكلفة وأقل خربة من اخلارج لزيادة أرباحه من العملية، األمر الذي يقلل من تأثري اخلربة 

 .خصصة ملرشوع العميلاإلمجالية امل
إن أحد معوقات احلصول عىل املزيد من مكاسب التكنولوجيا هو عدم قدرة املنشآت  

وذلك ألن التكنولوجيا يف تطور مستمر وجيري . عىل حتديد الوضع املستقبيل للتكنولوجيا
تطويرها بوترية مذهلة، كام ال توجد وسيلة للمنشأة أن تعرف يف وقت توقيع العقد طبيعة 

فعىل سبيل . التكنولوجيات التي يمكن للمورد أن يوفرها يف السنوات القليلة القادمة
املثال املنشآت التي وقعت عقود االستعانة بمصادر خارجية يف عهد نظام احلاسب اآليل 
املركزي مل يكن لدهيا معرفة أو دراية كاملة باملزايا التي يمكن أن حتققها تكنولوجيا خدمة 

هور تلك التكنولوجيا، ومن ثم ال يمكن لتلك املنشآت جني فوائد هذه العمالء قبل ظ
ويؤكد البعض عىل أنه ليس هناك ما يضمن . التكنولوجيا ألهنا مل يتم النص عليها يف العقد

أن مورد اخلدمة سيقوم بإمداد العميل بالتكنولوجيا احلديثة واالستمرار يف عمل ذلك 
حتى لو قام مورد اخلدمة بتوريد ). Earl, 1996(ي التحديث ملواكبة التطور التكنولوج

أحدث التكنولوجيا يف بداية األمر، فليس هناك ما يضمن أن يقوم هذا املورد بعمل ذلك 
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جلميع العمالء، طاملا أن املورد ملتزم بتقديم مستوى اخلدمة وفقا لرشوط العقد، ومن ثم 
 من تلك التي يكون املورد عىل ال يمكن أن يتوقع العميل احلصول عىل تكنولوجيا أفضل

 ). ٣شكل (استعداد لتوفريها
التكاليف الضمنية أصبحت متثل احد املعوقات اهلامة التي حتد  وجتدر اإلشارة إىل أن  

من فرص االستفادة من االستعانة بمصادر خارجية ألنشطة تكنولوجيا املعلومات،حيث 
عىل مقدار األموال التي يمكن أن مصدري اخلدمة عادة ما يسلطون الضوء يف عروضهم 

ومع ذلك فإن املنشآت التي تقبل مثل هذه العروض يف ظاهرها تفشل يف . توفريها للعميل
ًإجراء تقييم سليم للتكاليف اخلفية التي غالبا ما تكون متضمنة يف ترتيبات االستعانة 

ل حلدود جتاوز العمي أنه يف حالة ويؤكد البعض عىل. (Tafti, 2005)بمصادر خارجية 
اخلدمات األساسية املنصوص عليها يف العقد وطلب بعض اخلدمات اإلضافية قد ينتج 

من أو كل وفورات التكاليف التي  عنه نفقات إضافية جديدة والتي يمكن أن تلتهم جزء
ً، وجتدر اإلشارة إىل أن كال من )Gopal et al., 2003( كانت متوقعة يف بداية التعاقد

 ال يمكنهام التنبؤ عىل نحو كاف بحدوث أو بحجم هذه النفقات،ولكن املورد والعميل قد
جيب عىل العميل أخد تلك التكاليف يف االعتبار عند النظر يف تقييم عروض االستعانة 

 .بمصادر خارجية من املورد
كام أن عملية البحث عن املورد املناسب تنطوي عىل العديد من األنشطة املكلفة،   

 عن املورد وإجراء املقابالت والقيام بزيارة موقع املورد، وعملية والتي تشمل البحث
ومن ثم فان ذلك يستنفذ الكثري من الوقت واملال، . التقييم واالختيار النهائي للمورد

بعد توقيع عقد االستعانة  حتى. وحيتاج إىل املوارد البرشية املدربة للقيام بتلك املهام
نتقال ألداء هذه الوظائف يتحمل العميل بعض بمصادر خارجية، وأثناء عملية اال

النفقات املتصلة بعملية اإلعداد، وإعادة االنتشار، وإعادة التوطني أو التسكني لبعض 
ًوغالبا ما يتطلب ذلك تشغيل نظم موازية حتى يقوم املورد بتشغيل أنظمته . املوظفني

 تلك الفرتة االنتقالية وخالل. لتحل حمل أنظمة العميل والتأكد من أهنا تعمل بكفاءة
توجد احتامالت وجود بعض املشاكل ومنها إمكانية انقطاع اخلدمة والتي يمكن أن يكون 
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ويف كثري من األحيان قد يضطر العميل إىل . هلا أثار سلبية هائلة عىل عمليات العميل
 . تكريس بعض املوظفني لديه للمساعدة يف عملية االنتقال

عندما تقرر املنشأة السامح لطرف ثالث للقيام ببعض أو كل وجتدر اإلشارة إىل أنه 
/ تكنولوجيا املعلومات، فان ذلك يعنى وجود فائض يف موظفي قسم نظم/ وظائف نظم

وقد جتد املنشأة أهنا مل تعد بحاجة إىل اإلبقاء عىل العديد من . تكنولوجيا املعلومات باملنشأة
ويري البعض أنه قد يبدو.  الشهريةموظفي تكنولوجيا املعلومات وحتمل رواتبهم

للمنشأة أن القرار األمثل هو االستغناء عن هؤالء املوظفني ألنه يسمح للرشكة بتخفيض 
ًومع ذلك فإن هناك خطرا كبريا . نفقات الرواتب وذلك عن طريق إلغاء بعض الوظائف ً

ومات بتلك يتمثل يف فقدان جزء كبري من اخلربات والكوادر يف جمال تكنولوجيا املعل
ًاملنشآت، وقد يكون لذلك تأثريا مدمرا عىل تنمية القدرة عىل التعلم واإلبداع يف املستقبل  ً

)Perrons and Platts, 2004.( 
ومن ثم فإن االستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا املعلومات قد يؤدى إىل فقدان  

دها عىل الغري يف أداء تلك الرشكة خلربات رضورية وهامة يف تكنولوجيا املعلومات العتام
األنشطة، ويمكن أن يكون لذلك الكثري من النتائج الضارة والسلبية عىل أداء الرشكة 

حيث يتم التضحية باملعرفة املتعلقة بتكنولوجيا املعرفة والتي . وأعامهلا عىل املدى الطويل
لرغم من أن هناك فعىل ا. تعد الوسيلة التي متارس هبا الرشكة عملها يف كثري من األحيان

بعض وظائف تكنولوجيا املعلومات التي قد يكون من األفضل للرشكة االستعانة 
بمصادر خارجية ألدائها، فان هناك بعض الوظائف األخرى التي يفضل أداؤها داخل 
الرشكة، كام أن هناك بعض املوظفني الرئيسيني جيب عدم االستغناء عنهم حتى يف حالة 

رجية ألهنم يمتلكون املعرفة األساسية التي ينبغي أن تظل يف داخل االستعانة بمصادر خا
الرشكة، ألن من يملك هذا النوع من املعرفة ليس من السهل أن نجد البديل الذي  حيل 
حمله وأن االستغناء عن املوظفني األساسني يف إدارة أو قسم تكنولوجيا املعلومات قد 

 .دمات تكنولوجيا املعلومات يف املستقبليضع الرشكة حتت رمحة املصدر اخلارجي خل
  إن فقدان املواهب لتكنولوجيا املعلومات يطرح حتديات كبرية للرشكة عندما تقرر 
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كام أن توظيف وتدريب موظفني . إعادة بناء بنيتها الداخلية لقسم تكنولوجيا املعلومات
ًجدد يعد عملية شاقة ويمكن أن يستغرق وقتا طويال، مما ق د يؤدي إىل تعطيل كبري يف ً

أعامل الرشكة خالل الوقت الذي يتم فيه إعادة بناء قسم تكنولوجيا املعلومات وتدريب 
ويرى البعض أن املنشآت التي . املوظفني ليصلوا إىل مستويات الرسعة والكفاءة املطلوبة

 تعتمد عىل موردي خدمات تكنولوجيا املعلومات قد جتد صعوبة يف التعلم وتطوير
التكنولوجيا التي كانت قد تعودت عىل احلصول عليها من خارج الرشكة ببساطة ودون 

وبزوال قدرة الرشكة عىل االبتكار . عناء وذلك من خالل حترير شيك بقيمة األتعاب
والتجديد، قد جتد الرشكة نفسها غري قادرة عىل استغالل التقدم يف التكنولوجيا التي 

 ).Bresnahan et al., 2002(يمكن أن يعزز أعامهلا 
إن املخاطر النامجة عن فقدان املعرفة يف جمال تكنولوجيا املعلومات قد تتجاوز عدم قدرة   

ففي أثناء التفاوض عىل العقود مع . الرشكة عىل تقديم اخلدمات أو إنتاج السلع بكفاءة عالية
 تكنولوجيا املعلومات  جمالاملوردين لتكنولوجيا املعلومات، فان االفتقار إىل اخلربة الكافية يف

 ).Gopal et al., 2003(يمكن أن يستفيد منه املورد وحيقق له مزايا كثرية عىل حساب العميل 
ويؤكد البعض عىل أن عدم وجود أفراد يفهمون األعامل التجارية للرشكة ويمتلكون 

ة عىل حتديد املهارات الالزمة لتحديد احتياجاهتا من التكنولوجيا، جيعل الرشكة غري قادر
 ًاحتياجاهتا عىل وجه الدقة والذي يؤثر سلبيا عىل قدرهتا عىل التفاوض مع املوردين والتوصل

 تقتيض أن يكون للمنشأة ومن ثم فإن احلكمة. (Tafti, 2005)إىل اتفاقات وعمل عقود سليمة 
ي إسرتاتيجية عمل وتعد نفسها لتغطية تكاليف وظائف تكنولوجيا املعلومات عندما تنه

 . داخل املنشأةأخرىمدة تعاقد االستعانة بمصادر خارجية وأداء تلك الوظائف مرة 
 

 يتمثل منهج هذا البحث يف إجراء دراسة ميدانية للتعرف عىل أهم املزايا واملخاطر  
باالستعانة بمصادر خارجية لنظم املعلومات، واختبار الفروق اجلوهرية بني  املتعلقة

اخلاصة باالستعانة بمصادر  ملنشآت املختلفة فيام خيتص بمدى إدراكها للمزايا واملخاطرا
ًباململكة العربية السعودية، مستخدما يف ذلك  خارجية لنظم املعلومات يف بيئة األعامل
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ولقد تم توزيع. ًأعدت خصيصا لتحقيق هذا الغرض) ١ملحق (استامرة استقصاء 
 عينة عشوائية من املنشآت السعودية املسجلة بسوق  استامرة استقصاء عىل٥٠٠عدد

ولقد تم جتميع عدد . األوراق املالية السعودية ودليل الغرف التجارية الصناعية السعودية
من إمجايل عدد استامرات% ٣٢ قائمة استقصاء صاحلة للتحليل والتي متثل ١٦٠

اختيار عينة البحث أن  يف ولقد روعي. االستقصاء التي تم توزيعها عىل مفردات العينة
 للمجتمع الذي Representativeوأن تكون ممثلة  Unbiased متحيزة تكون عينة غري

سحبت منه، حيث تم اختيار عينة عشوائية من املنشآت السعودية من خمتلف أنواع 
 . القطاعات االقتصادية باململكة العربية السعودية

 باستخدام برنامج حزمة الربامج اجلاهزة ولقد تم حتليل البيانات التي تم جتميعها  
ولقد قام. (SPSS, Version 16) الطبعة السادسة عرشة SPSSللعلوم االجتامعية 

مثل معدل التكرارات  (Descriptive Analysisالباحث بإجراء التحليل الوصفي 
للبيانات التي تم جتميعها للتعرف عىل اخلصائص األساسية لعينة البحث) والنسب

 Non-Parametricكام تم إجراء بعض االختبارات الالمعلمية . غريات الدراسةومت

Tests)  والس -مثل اختبار كارسوكال Krsukal-Wallis وكذلك اختبار حتليل التباين 
ANOVA ( الختبار فروض البحث والتعرف عىل الفروق اجلوهرية بني املنشآت املختلفة

دية ملزايا وخماطر االستعانة بمصادر خارجية ألداء فيام يتعلق بمدى إدراك املنشآت السعو
باخلصائص الوصفية  وفيام ييل عرض. تكنولوجيا املعلومات/ خدمات ووظائف نظم

ًلعينة البحت وتوزيع عينة البحث طبقا لنوع املنشأة وعدد العاملني هبا، وعدد العاملني 
. ت اخلربة للمستجيبنيبأقسام نظم املعلومات، والوظيفة واملؤهل الدرايس وعدد سنوا

 

وحدة ٤٧ الردود وإمجايلمن % ٢٠.٦ منشأة جتارية متثل ٣٣ عينة البحث عىللتماشت  
 منشأة خدمية ٢٥ً بنكا و٢٦ عينة البحث ل، كام شام) الردودإمجايلمن % ٢٩.٤(حكومية 

كام تضمنت عينة البحث ). ٢جدول  (لتوايلا الردود عىل إمجايلمن % ١٥.٦و% ١٦.٢متثل 
مماثل من رشكات البرتول والغاز متثل   صحية وعددمنشآت ٤ منشأة صناعية، و١١أيضا 
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% ٦.٢( أخرى منشآت ١٠وجتدر اإلشارة إىل أن هناك .  الردودإمجايلمن % ٢.٥كل منها 
اع الفنادق،  إىل قطتنتمي االستقصاء يف شاركت التيمن املنشآت ) الردود إمجايلمن 

رشكات تأجري السيارات، رشكات الدعاية واإلعالن، مكاتب املحاسبة، رشكات 
 .اإلنشاءات واملقاوالت وغريها

 

)  الردودإمجايلمن % ٢١.٢ (االستقصاء يف من املشاركني ٣٤وجتدر اإلشارة إىل أن   
 إمجايلمن % ١٤.٤ (االستقصاء يف من املشاركني ٢٣، وأن ينتمون إىل فئة مديري العموم

ًنظم املعلومات وأن نسبة مماثلة متاما /  اآلليةيعملون رؤساء ألقسام احلاسبات ) الردود
كانوا )  الردودإمجايلمن % ١٣.٨( من املشاركني ٢٢، بينام حاسب اآليليعملون مشغلني لل

% ١٣.١(  حملل لنظم معلومات٢١بحث عىل كام شملت عينة ال. يعملون مراجعني داخليني
 )من إمجايل الردود% ١٢.٥( مراجع لنظم املعلومات اإللكرتونية٢٠و) من إمجايل الردود

 ).٢جدول (
  لنوع املنشأة ووظيفة املستجيبنيًاخلصائص الوصفية لعينة البحت طبقا): ٢(جدول 
  للوظيفةًةاصطناعي عينة ً البحث طبقا لنوع املنشأةعينة

 النسبة العدد الوظيفة النسبة العدد  املنشأةعنو

 21.2% 34 مدير عام 6.9% 11 منشأة صناعية
 12.5% 20 مراجع لنظم املعلومات اإللكرتونية 20.6% 33 منشأة جتارية
 14.4% 23 معلومات نظم/اسب اآليلرئيس قسم احل 15.6% 25 منشأة خدمية

 13.8% 22 مراجع داخيل 16.2% 26 بنك
 13.1% 21 حملل نظم معلومات 2.5% 4 ل والغازالبرتو

 14.4% 23 حاسب آيلمشغل  29.4% 47 وحدة حكومية
 10.6% 17 أخرى 2.5% 4 منشأة صحية

    6.2% 10 أخرى
 %١٠٠ ١٦٠ إمجايل %١٠٠ ١٦٠ إمجايل
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لدهيم %) ٦٨(ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة عالية من منشآت عينة البحث   
من % ٣٨.١ً موظفا، ومن ثم ينتمون إىل منشآت متوسطة وكبرية احلجم، وأن ٥٠أكثر من 

 إىل فئة املنشآت يوالتي تنتم  موظف،٥٠٠املنشآت املشاركة يف الدراسة لدهيا أكثر من 
من% ٧٥.٦كام أظهرت نتائج الدراسة أن . ية السعوديةكبرية احلجم باململكة العرب

تكنولوجيا / التي تضمنتها عينة البحث لدهيا أكثر من مخسة متخصصني يف نظم املنشآت
/  موظف بقسم نظم٢٠من مفردات العينة لدهيم أكثر من % ٢٠املعلومات، وأن 

ًينة الدراسة طبقا ويعرض اجلدول التايل لتفاصيل توزيع أفراد ع. تكنولوجيا املعلومات
تكنولوجيا املعلومات/ إلمجايل عدد العاملني وكذلك عدد املوظفني يف أقسام نظم

 ).٣جدول (
 وعدد املوظفني يف  عدد املوظفنيإلمجايلتوزيع مفردات عينة البحث طبقا ): ٣(جدول 
) نظم املعلوماتأقسام

عدد املوظفني يف أقسامًعينة البحث طبقا ل ًعينة البحث طبقا إلمجايل عدد العاملني
 نظم املعلومات

إمجايل عدد العاملني 
عدد املوظفني يف قسمالنسبة العددباملنشأة

 نظم املعلومات
النسبة العدد

٥٠ – ١5131.9٥ -  ١3924.4

١٠٠ - ٥١2817.5١٠ -  ٦3723.1

٥٠٠ - ١٠١2012.5١٥ - ١١2515.6

١٠٠٠ - ٥٠١2515.6٢٠ - ١٦2716.9

٢٠3220.0أكثر من ١٠٠٠3622.5أكثر من 

%١٠٠ ١٦٠إمجايل%١٠٠ ١٦٠إمجايل
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 وعدد الدرايستوزيـع أفراد عينة الدراسـة طبقا للمؤهل ) ٤(يعرض اجلدول رقم   
جلامعية فراد عينة الدراسة حيملون الشهادة اويتضح من اجلدول أن أغلب أ. سنوات اخلربة

، وهذا مؤرش جيد عىل أن أفراد عينة الدراسة )٧٢(%ت نسبتهم األوىل فام فوق حيث بلغ
ٍعىل قدر كاف من التأهيل العلمي يؤهلهم لإلجابة عىل أسئلة أداة الدراسة، السيام إذا 

 لدهيم يهل أقل من جامع أن معظم مفردات العينة الذين حيملون مؤاالعتبار يفأخذنا 
احلاسب  يف) سنتني دراسيتني بعد احلصول عىل شهادة الثانوية العامة(دبلوم فوق املتوسط 

كام أظهرت نتائج .  الكليات التقنية وكليات خدمة املجتمعي، وأن معظمهم من خرجياآليل
نوات، تقل عن مخس س يملكون خربة عملية ال%) ٧٥.٦( العينة أفرادالدراسة أن غالبية 

 جمال عملهم، ومن ثم فإن لدهيم يفمما يشري إىل كفاءة وخربة غالبية أفراد عينة الدراسة 
 .اإلجابة عىل أسئلة قائمة االستقصاء بدرجة عالية من املصداقية عىل القدرة

  وسنوات اخلربةالدرايستوزيع مفردات عينة البحث طبقا للمؤهل ): ٤(جدول 
 ًعينة البحث طبقا لسنوات اخلربة ايسًعينة البحث طبقا للمؤهل الدر

 النسبة العدد عدد سنوات اخلربة النسبة العدد املؤهل الدرايس
 %8.8 ١٤ أقل من سنة 28.1% 45 مؤهل أقل من جامعي

 61.9% 99 مؤهل جامعي
 وأقل من -أكثر من سنة 

 %15.6 25  سنوات٥

 8.1% 13 ماجستري
 - سنوات ٥أكثر من 

  سنوات١٠وأقل من 
٤٤ 27.5% 

 1.9% 3 دكتوراه
 و -  سنوات ١٠أكثر من 

 %21.9 35  سنوات١٥أقل من 

   
 و -  سنوات ١٥أكثر من 

 %12.5 20  سنة٢٠أقل من 

 %13.8 22  سنة٢٠أكثر من    
 %١٠٠ ١٦٠ إمجايل %١٠٠ ١٦٠ إمجايل
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 البحث فيام يتعلق بطبيعة اإليهتعرض األقسام التالية ألهم النتائج التي توصل   
االستعانة بمصادر خارجية، وطريقة تسعري تلك اخلدمات، وهيكل ملكية املوارد، وطبيعة 

االستعانة  موردي اخلدمات، وجماالت االستعانة بمصادر خارجية، وأهم مزايا وخماطر
 .تكنولوجيا املعلومات/ بمصادر خارجية خلدمات نظم

 تكنولوجيا املعلومات/  خارجية لنظم طبيعة االستعانة بمصادر  ١- ١٣
 املنشآت املشاركة يف تقريبا من% ٥٩أن )٥جدول (ولقد أوضحت نتائج الدراسة

 باالستعانة بمصادر خارجية ألداء وظائف نظم املعلومات  تقومأهنااالستقصاء قد أكدت عىل 
  يفالتي شاركت شآتمن املن% ٧٢بينام يؤكد . أو تعاقدت عىل القيام بذلك يف املستقبل القريب

االستقصاء أهنم يف مرحلة الدراسة والتفكري يف االستعانة بمصادر خارجية ألداء بعض أو 
  والس–ولقد أظهرت نتائج اختبار كارسوكال . تكنولوجيا املعلومات/ كل وظائف نظم

عدم وجود فروق جوهرية بني املنشآت السعودية فيام خيتص باالستعانة بمصادر خارجية 
 .P = 0.05 تكنولوجيا املعلومات عند مستوى معنوية/  وظائف نظمألداء

 االستعانة بمصادر خارجية): ٥(جدول 
 االستعانة

بمصادر خارجية
عدم االستعانة 
بمصادر خارجية

اختبار كارسوكال 
واالس االستعانة بمصادر خارجية 

-Chi النسبة العددالنسبة العدد
Square Sig

ارجية االستعانة بمصادر خ
ألداء أي من وظائف نظم 
املعلومات أو التعاقد عىل القيام 

  . بذلك يف املستقبل القريب
94%58.866%41.22.556.768

دراسة و التفكري يف االستعانة 
بمصادر خارجية ألداء وظائف 

نظم املعلومات 
115%71.945%28.13.541.617
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 االستقصاء يقومون يفمن املنشآت التي شاركت % ٣٥.٦أظهرت نتائج الدراسة أن   
بتسعري خدمات االستعانة بمصادر خارجية عىل أساس التكلفة الفعلية أو عىل أساس 

مات من املنشآت تقوم بتسعري خد% ٣٠التكلفة الفعلية مضافا إليها نسبة هامش ربح، وأن 
االستعانة بمصادر خارجية عىل أساس سعر ثابت مقطوع وحمدد سلفا ومنصوص عليه 

االستقصاء  من املنشآت التي شاركت يف% ٢٠، بينام يؤكد )٦جدول ( العقد يفرصاحة 
عىل أن تسعري خدمات االستعانة بمصادر خارجية يتم عىل أساس سعر الوحدة أو النشاط 

 خمتلفة عن تلك أخرىً املنشآت السعودية تطبق طرقا من% ١٤.٤ يتم تنفيذه، وأن الذي
ولقد أظهرت نتائج اختبار . ً أنفا بتسعري خدمات االستعانة بمصادر خارجيةإليهااملشار 

 والس عدم وجود فروق جوهرية بني املنشآت السعودية فيام يتعلق بطرق –كارسوكال 
). ٦جدول  (P = 0.05تسعري خدمات االستعانة بمصادر خارجية عند مستوى معنوية 

 إحصائية داللة ذات فروق ال توجد" بأنه األولومن ثم يمكن قبول الفرض اإلحصائي 
 لنظم خارجية بمصادر االستعانة خدمات تسعري بطريقة يتعلق املنشآت السعودية فيام بني

 ."املعلومات تكنولوجيا /
 )طريقة تسعري خدمات االستعانة بمصادر خارجية: ٦جدول (

اختبار كارسوكال 
 النسبة العدد التسعريطريقة  واالس

Chi-
Square Sig 

 30.0% 48 سعر ثابت مقطوع   -أ 
 20.0% 32 سعر الوحدة -ب

 نسبة+ التكلفة الفعلية (عىل أساس التكلفة   -ج
 35.6% 57 )هامش ربح

 14.4% 23 أخرى  - د

2.566 .767 
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 يفالتي شاركت  لقد أظهرت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من املنشآت  
% ٥٣بينام . متتلك موارد ومرافق مراكز البيانات) الردود من إمجايل% ٨٥.٦( االستقصاء

األجهزة واملعدات يف فقط من املنشآت متتلك أصول تكنولوجيا املعلومات واملتمثلة 
األخرى عىل مورد اخلدمة أو عىل جهات  ، بينام تعتمد املنشآت)٧جدول( والربامج

خارجية أخرى لتوفري وتأمني تلك األجهزة واملعدات والربامج بدال من رشائها، وذلك 
لتخفيض حجم االستثامرات الرأساملية يف التكنولوجيات اجلديدة، وختفيض خماطر 

جية، وكذلك ختفيض تكاليف أطراف خارإىل التقادم التكنولوجي ونقل تلك املخاطر 
ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من نصف املنشآت .اقتناء وصيانة وحتديث الربجميات

االستقصاء تعتمد عىل مورد اخلدمة أو أطراف خارجية لتوفري وتقديم  يف املشاركة
ز لتعزي اخلدمات العاملية واملوارد البرشية الالزمة ألداء تلك املهام واألنشطة، وذلك

قدرات املنشأة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، وذلك من خالل زيادة إمكانية الوصول إىل 
املوظفني ذوي املهارات واخلربات العالية يف جمال نظم املعلومات، واالستفادة من خربات 

 احلصول عىل إمكانية ذلك املجال لدى موردي اخلدمات، ومن ثم يفاملتخصصني 
- اختبار كارسوكال  وتشري نتائج. ًها داخلياإنتاج التي يمكن خدمات أكثر جودة من تلك

عند مستوى (إىل أنه ال توجد اختالفات جوهرية بني املنشآت املختلفة ) ٧جدول (والس 
ألداء  باالستعانة بمصادر خارجية فيام يتعلق بملكية املوارد اخلاصة) P = 0.05معنوية 

يمكن قبول الفرض تايل وبال. آت السعوديةاملنش يف تكنولوجيا املعلومات/ وظائف نظم
 خيتص السعودية فيام املنشآت بني إحصائية داللة ذات فروق ال توجد" بأنه الثاينالعدمى 
. "املعلومات تكنولوجيا/نظم ومصادر موارد بملكية
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 هيكل ملكية املوارد): ٧(جدول 

اختبار كارسوكال  أخرى املورد املنشأة
 هيكل ملكية املوارد االسو

-Chi النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
Square Sig 

ــــك  -أ ــــذي يمل ال
ــــز  ــــق مرك مراف

 البيانات
137 %85.6 14 %8.8 9 %5.6 4.925  .425 

ـــك  -ب ـــذي يمل ال
أصول تكنولوجيـا 

 املعلومات
85 %53.1 62 %38.8 13 %8.1 9.800 .081 

ـــك  -ج ـــذي يمل ال
ــديم اخلــدمات  تق

 العاملية
78 %48.8 62 %38.8 20 %12.5 2.618 .759 

 
 

 االستقصاء يفتقريبا من املنشآت املشاركة % ٤٤شارت نتائج الدراسة إىل أن أولقد   
 عىل مورد واحد، وذلك اعتامدهاً بمجموعة من أفضل املوردين بدال من االستعانةتفضل 

 عىل مورد وحيد االعتامدة التنويع وختفيض املخاطرة النامجة عن يق سياسب تطيفرغبة منها 
من املنشآت تعتمد عىل مورد وحيد دون % ٢٢بيمنا أسفرت النتائج عن أن ). ٨جدول (

 التحديد الواضح ملحاسبة املسئولية عن أداء يفوجود أي تعاقدات من الباطن وذلك رغبة 
 االعتامد عىل مورد رئييس االستقصاء يفة من املنشآت املشارك% ٢٠األعامل، بينام تفضل

من % ١٤ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن . وجمموعة من العقود الفرعية من عقود الباطن
 هبم عند احلاجة ألداء االستعانةاملنشآت تفضل االعتامد عىل جلنة جممعة من املوردين يتم 

ولقد أظهرت نتائج . نشآت حتددها إدارات تلك املوالتيبعض املهام واألنشطة املختارة 
 والس عدم وجود فروق جوهرية بني املنشآت السعودية فيام خيتص -  كارسوكال اختبار
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تكنولوجيا/  خدمات االستعانة بمصادر خارجية ألداء وظائف نظميبطبيعة مورد
 اإلحصائيًوبناء عىل ذلك، يتم قبول الفرض . P = 0.05املعلومات عند مستوى معنوية 

 بنوعية خيتص املنشآت السعودية فيام بني إحصائية داللة ذات فروق  توجدال": الثالث
 خدمات )جممعة جلنة املوردين، من جمموعة أفضل مورد رئيس، وحيد، مورد (موردي

."املعلومات تكنولوجيا / نظم

  اخلدماتموردو  طبيعة): ٨(جدول 
اختبار كارسوكال 

واالس  النسبة العددطريقة التسعري
Chi-

Square Sig

مـــورد واحـــد دون أي :  املـــورد الوحيـــد  -أ
21.9%35 تعاقدات من الباطن

مورد واحد وعدد من عقـود :  مورد رئيس-ب
20.0%32الباطن

العديـد مـن :  أفضل جمموعة مـن املـوردين-ج
43.8%70املوردين

14.4%23"حتت الطلب" جلنة جممعة من املوردين -د

5.272.384

 

 تقوم االستقصاء يفولقد أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة عالية من املنشآت املشاركة   
و صيانة األجهزة %) ٧٠.٦(باالستعانة بمصادر خارجية لتطوير وصيانة الربجميات 

 تتضمن األجهزة والربجميات والتي و تطوير نظم متكاملة للمعلومات%) ٦٢.٥(
تعتمد بصفة %) ٥١.٢(يزيد عن نصف مفردات العينة  وأن ما%) ٥٩.٤(والشبكات 

أساسية عىل االستعانة بمصادر خارجية لتدريب وتعليم للموظفني ومستخدمي النظم من 

المجلد )١( العدد )١( ، ١٤۳٥ھـ - ۲۰١٤م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 

 

ا بينام تعتمد م). ٩جدول ( ورش العمل والدورات التدريبية والتعليم املستمرإقامةخالل 
 يف عىل االستعانة بمصادر خارجية االستقصاء يفيقرب من نصف املنشآت املشاركة 

وأداء املهام الكتابية %) ٤٨.١(عمليات الدعم اخلاصة بصيانة املعدات وأداء اخلدمات
وتطوير وصيانة وإدارة شبكات البيانات واالتصاالت %) ٤٨.١(للمكاتب اخللفية 

 . املنشآت السعوديةيف%) ٤٧.٥(
 نتائج الدراسة أن نسبة بسيطة من املنشآت السعودية أظهرتىل اجلانب األخر فقد وع  

، وجتهيز %)٣٩.٤(تقوم باالستعانة بمصادر خارجية ألداء مهام عمليات مركز البيانات 
، واملحافظة عىل أمن %)٣٥.٦ (حاسب اآليل، وإدخال البيانات لل%)٢٥.٦(املعامالت 

%). ٣٢.٥(م بعمليات دعم العمالء من خالل اهلاتف ، والقيا%)٣٥.٦(نظم املعلومات 
عدم وجود فروق جوهرية ) ٩جدول ( والس -  كارسوكال اختبارولقد أظهرت نتائج 

/ بني املنشآت السعودية فيام خيتص بوظائف االستعانة بمصادر خارجية خلدمات نظم
 دعم العمالء من تكنولوجيا املعلومات إال فيام يتعلق بتطوير وصيانة الربجميات وعمليات

. P = 0.05عند مستوى معنوية   البيانات، وأمن نظم املعلوماتوإدخالخالل اهلاتف 
 بني معنوية إحصائية داللة ذات فروق ال توجد":  الرابعاإلحصائيالفرض  ومن ثم قبول

 بمصادر فيها االستعانة تتم التي واألنشطة بالوظائف يتعلق املنشآت السعودية فيام
إال فيام يتعلق بتطوير وصيانة الربجميات وعمليات "املعلومات تكنولوجيا / ملنظ خارجية

 . املنشآت السعوديةيفدعم العمالء من خالل اهلاتف وأمن نظم املعلومات 
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تكنولوجيا املعلومات/  نظم خلدمات جماالت االستعانة بمصادر خارجية ): ٩(جدول 
ختبار كارسوكالا ال نعم

تكنولوجيا / وظائف نظم  واالس
-Chi النسبة العدد النسبة العدد املعلومات

Square  Sig

29.413.437.020%70.647%113تطوير و صيانة الربجميات •

37.510.353.066%62.560%100صيانة األجهزة •

ــــل  • ــــام متكام ــــوير نظ تط
ـــــات  ـــــزة (للمعلوم األجه

)والربجميات أو الشبكات
95%59.465%40.610.006.075

ـــات  • ـــز البيان ـــات مرك عملي
60.610.306.067%39.497%63) الكمبيوتر(

52.53.862.569%47.584%76شبكات البيانات واالتصاالت •

ـــدعم  • ـــات ال ـــيانة (عملي ص
51.96.262.282%48.183%77)اخلدمات/ املعدات 

63.14.733.449%36.9101%59التعايف من الكوارث •

يم للموظفني و التدريب والتعل •
48.86.003.306%51.278%82أو املستخدمني/ 

67.518.299.003%32.5108%52دعم العمالء من خالل اهلاتف •

64.412.132.033%35.6103%57إدخال البيانات •

74.41.030.960%25.6119%41جتهيز املعامالت •

64.412.132.033%35.6103%57أمن نظم املعلومات •

51.92.824.727%48.183%77املهام الكتابية للمكتب اخللفي  •

78.89.284.098%21.2126%34)يرجى بياهنا(أخرى  •
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/  لتفاصيل قرارات االستعانة بمصادر خارجية خلدمات نظمويعرض اجلدول التايل  
نسبة كبرية من حيث تشري النتائج إىل أن .  املنشآت السعوديةيفتكنولوجيا املعلومات 

 أو%) ٣٠.٦( بمصادر خارجية سواء من خالل االستعانة الكلية باالستعانةاملنشآت تقوم 
من املنشآت تقوم % ١٤.٤وأن  لتطوير التطبيقات املحاسبية %)٤٧.٥(االستعانة اجلزئية 

بينام تقوم ). ١٠جدول ( لتطوير التطبيقات املحاسبية  بمصادر خارجيةاالستعانةبدراسة 
اجلزئية بمصادر خارجية لتنفيذ تلك التطبيقات   الكلية أوباالستعانةمن املنشآت % ٤٥

 باملصادر اخلارجية لتنفيذ ستعانةاال من املنشآت تفكر جديا وتقوم بدراسة% ٢١.٢وأن 
 تقوم االستقصاء يف شاركت التياملنشآت  من% ٥٨وجتدر اإلشارة إىل أن . تلك التطبيقات

جلزئية بمصادر خارجية لعمليات الدعم والصيانة للتطبيقات وأن  الكلية أو اباالستعانة
عمليات الدعم   بمصادر خارجية لتنفيذاالستعانة تقريبا من املنشآت تقوم بدراسة% ١٩

 .  املنشآت السعوديةيفوالصيانة للتطبيقات املحاسبية 
عىل تعتمد %) ٦٣.٢ (ستقصاء االيف غالبية املنشآت املشاركة أنوتشري النتائج   

من املنشآت % ١٥االستعانة الكلية أو اجلزئية لعمليات احلاسب املركزي واخلادم، و
عىل  من املنشآت% ٦٢.٤بينام تعتمد . بمصادر خارجية للقيام بتلك املهامستعانةتدرس اال

االستعانة الكلية أو اجلزئية ألداء العمليات اخلاصة بشبكة البيانات سواء شبكة 
 ستعانةمن املنشآت ختطط لال% ١٨ الشبكة واسعة النطاق، وأنت املحلية أوتصاالاال

وعىل اجلانب األخر فقد أظهرت  ).١٠جدول (بمصادر خارجية ألداء املهام واألنشطة 
 قد قامت باالستعانة الكلية ستقصاء االيفاملنشآت املشاركة  فقط من% ١٤.٤إن  النتائج

 الصوت من قبل بمصادر خارجية لعمليات شبكة قد قامت باالستعانة اجلزئية% ٢٧.٥و
 يفمن املنشآت املشاركة % ٣١تكنولوجيا املعلومات، بيمنا قامت / خلدمات نظم

يات املتعلقة بسطح لباالستعانة الكلية أو اجلزئية بمصادر خارجية للقيام بالعم ستقصاءاال
 . املنشآت السعوديةيفاملكتب 
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 تكنولوجيا املعلومات/ دمات نظم قرارات االستعانة بمصادر خارجية خل): ١٠(جدول 

قرارات االستعانة بمصادر 
 خارجية

االستعانة الكلية 
 بمصادر خارجية

االستعانة اجلزئية 
 بمصادر خارجية

دراسة االستعانة 
 بمصادر خارجية

رفض االستعانة 
 بمصادر خارجية

عدم التفكري يف 
االستعانة 

 بمصادر خارجية

اختبار 
كارسوكال 
 واالس

 Chi Sig النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد التطبيقات
 028. 12.591 4.4% 7 3.1% 5 14.4% 23 47.5% 76 30.6% 49 تطوير •
 086. 9.643 20.6% 33 13.1% 21 21.2% 34 36.2% 58 8.8% 14 التنفيذ •
 167. 7.808 13.1% 21 10.0% 16 18.8% 30 33.1% 53 25.0% 40 الدعم والصيانة •
 844. 2.034 5.0% 8 1.2% 2 15.6% 25 11.9% 19 6.9% 11 أخرى •

 Chi Sig النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد العمليات
 569. 3.864 10.6% 17 11.2% 18 15.0% 24 39.4% 63 23.8% 38 احلاسب املركزي واخلادم •
 095. 9.388 21.2% 34 29.4% 47 19.4% 31 21.2% 34 8.8% 14 سطح املكتب •
شبكة (شبكة البيانات  •

الشبكة  -االتصاالت املحلية 
 )واسعة النطاق

42 %26.2 58 %36.2 29 %18.1 19 %11.9 12 %7.5 20.297 .001 

 052. 10.956 21.2% 34 12.5% 20 24.4% 39 27.5% 44 14.4% 23 شبكة الصوت •
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قرارات االستعانة بمصادر 
 خارجية

االستعانة الكلية 
 بمصادر خارجية

االستعانة اجلزئية 
 بمصادر خارجية

دراسة االستعانة 
 بمصادر خارجية

رفض االستعانة 
 بمصادر خارجية

عدم التفكري يف 
االستعانة 

 بمصادر خارجية

اختبار 
كارسوكال 
 واالس

 167. 7.811 9.4% 15 3.8% 6 10.6% 17 6.2% 10 1.2% 2 أخرى •

 Chi Sig النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد الدعم/ اإلدارة 

 043. 11.488 8.8% 14 5.0% 8 10.6% 17 28.8% 46 46.9% 75 التغلب عىل آثار الكوارث •
 142. 8.272 13.8% 22 15.0% 24 24.4% 39 33.1% 53 13.8% 22 مكتب املساعدة •
 356. 5.514 17.5% 28 16.9% 27 19.4% 31 26.9% 43 19.4% 31 املشرتيات •
 994. 454. 12.5% 20 11.9% 19 21.9% 35 37.5% 60 16.2% 26 التخطيط االسرتاتيجي •
 437. 4.831 9.4% 15 8.8% 14 26.2% 42 35.6% 57 20.0% 32 تكامل النظم •
 473. 4.551 7.5% 12 11.2% 18 20.0% 32 33.8% 54 27.5% 44 التدريب •
 405. 5.090 5.6% 9 6.9% 11 10.0% 16 8.1% 13 5.6% 9 أخرى •
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 ستقصاء االيفاملنشآت املشاركة  من% ٧٥يزيد عن  أن ما كام أسفرت النتائج عن  
االستعانة الكلية أو اجلزئية بمصادر خارجية إلدارة الكوارث وعمليات الدعم  تعتمد عىل

باالستعانة  من املنشآت تقوم% ٦٠يزيد عن  بالتغلب عىل آثار تلك الكوارث، ومااملتعلقة 
الكلية أو اجلزئية بمصادر خارجية إلدارة التدريب وتنفيذ الدورات التدريبية للموظفني 

من املنشآت تقوم باالستعانة % ٥٥وجتدر اإلشارة إىل أن .  نظم املعلوماتيومستخدم
 يفاملنشآت املشاركة  يزيد عن نصف  النظم، وأن مابمصادر خارجية لتحقيق تكامل

تقوم باالستعانة بمصادر خارجية  للقيام بالتخطيط اإلسرتاتيجي %) ٦٣.٢(ستقصاءاال
من % ٤٦يقرب من  ولقد أظهرت النتائج أن ما. تكنولوجيا املعلومات/ خلدمات نظم 

ارة وتنفيذ عمليات مكتب املنشآت تقوم باالستعانة الكلية أو اجلزئية بمصادر خارجية إلد
ولقد أظهرت نتائج . املساعدة وإدارة املشرتيات املتعلقة باألجهزة واملعدات والربجميات

عدم وجود فروق جوهرية بني املنشآت) ١٠جدول ( والس -  كارسوكال اختبار
تكنولوجيا/ السعودية فيام يتعلق بقرارات االستعانة بمصادر خارجية خلدمات نظم 

إال فيام يتعلق بتطوير التطبيقات املحاسبية، والعمليات اخلاصة بشبكة البيانات املعلومات 
ت املحلية أو الشبكة واسعة النطاق،وشبكة الصوت، وعمليات تصاالسواء شبكة اال

 وبالتايل P = 0.05.عند مستوى معنوية  الدعم املتعلقة بالتغلب عىل آثار تلك الكوارث
 بني معنوية إحصائيةة دالل ذات فروق ال توجد":مسيمكن قبول الفرض اإلحصائي اخلا

 / لنظم خارجية بمصادر) جزئية -كلية( االستعانة بنوعية يتعلق املنشآت السعودية فيام

، إال فيام يتعلق بتطوير التطبيقات املحاسبية، العمليات اخلاصة "املعلومات تكنولوجيا
بكة واسعة النطاق،وشبكة ت املحلية أو الشتصاالبشبكة البيانات سواء شبكة اال

 .الصوت، وعمليات الدعم املتعلقة بالتغلب عىل آثار تلك الكوارث
 

 يفتشري نتائج الدراسة إىل أن الغالبية العظمى من املنشآت تعترب تعزيز قدرات املنشأة   
 جودة من أكثر احلصول عىل خدمات وإمكانية، %)٧٩.٣( ماتجمال تكنولوجيا املعلو

، وزيادة إمكانية الوصول إىل املوظفني ذوي املهارات %)٧٥( ًها داخلياإنتاج يتم التيتلك 
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 يفواإلستفادة من خربات املتخصصني  ،%)٧٣.٨(ومات ل نظم املعيفواخلربات العالية 
وختفيض خماطر التقادم  ،%)٧٢.٥(  اخلدماتيجمال نظم املعلومات لدى مورد

االستعانة بمصادر   تدفع املنشآت إىلالتيمن األسباب اهلامة %) ٧١.٣( التكنولوجي
 ). ١١جدول ( املنشآت السعودية يفتكنولوجيا املعلومات / خارجية خلدمات نظم 

أن نسبة كبرية من املنشآت تؤكد عىل أن متكني ) ١١جدول ( كام أظهرت النتائج  
، وزيادة فرص احلصول عىل %)٦٩.٣(ادة الرتكيز عىل األعامل األساسيةاملنشأة من إع

، وزيادة الرقابة عىل %)٦٥.٦(تكنولوجيات املعلومات املتقدمة واملعرفة احلديثة
 وصيانة وحتديث اقتناء، وختفيض تكاليف %)٦٤.٤(مرصوفات نظم املعلومات 

، ومتكن املنشأة من %)٦١.٩(، وحتسني القدرة عىل التنبؤ بالتكلفة %)٦٢.٥(الربجميات 
تعد من األسباب اهلامة لتبنى العديد %) ٦٠.٦( التكاليف يفختفيض أو حتقيق وفورات 

تكنولوجيا / االستعانة بمصادر خارجية خلدمات نظم من املنشآت السعودية إلسرتاتيجية
 .املعلومات

ات احلجم يف وعىل اجلانب األخر فإن نسبة بسيطة من املنشآت تعتقد أن حتقيق وفور  
  نظم املعلوماتيف، وتقليل احلاجة الستئجار مهنيني %)٥٨.٨(جمال املوارد التكنولوجية 

ًاملنشآت مزيدا من الوقت للرتكيز عىل االستخدام االسرتاتيجي  ، وإعطاء%)٥٦.٢(
، وحتقيق وفورات احلجم يف جمال املوارد البرشية %)٥٤.٣(لتكنولوجيا املعلومات 

%) ٤٦.٨( حجم االستثامرات الرأساملية يف التكنولوجيات اجلديدة ، وختفيض%)٥١.٢(
تكنولوجيا املعلومات / لالستعانة بمصادر خارجية خلدمات نظم يعد من الدوافع اهلامة

 . املنشآت السعوديةيف
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 تكنولوجيا املعلومات/ ت نظم مزايا االستعانة بمصادر خارجية خلدما: )١١(جدول 
اختبار كارسوكال  ًمهم جدا مهم حمايد ليس مهام مطلقا ليس مهام

 واالس
ر خارجية مزايا االستعانة بمصاد

تكنولوجيا / خلدمات نظم 
 Chi Sig % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد املعلومات

ــادة  -١ ــن إع ــشأة م ــن املن متك
الرتكيـــز عـــىل األعـــامل 

 األساسية
16 %10.0 13 %8.1 20 %12.5 66 %41.2 45 %28.1 6.340 .275 

ــشأة يف ت -٢ ــدرات املن ــز ق عزي
 176. 7.655 41.2% 66 38.1% 61 12.5% 20 5.0% 8 3.1% 5 جمال تكنولوجيا املعلومات

زيادة إمكانيـة الوصـول إىل  -٣
املـــوظفني ذوي املهـــارات 
واخلــربات العاليــة يف نظــم 

 املعلومات

8 %5.0 14 %8.8 20 %12.5 67 %41.9 51 %31.9 2.180 .824 

 حتقيق وفـورات احلجـم يف -٤
 520. 4.204 20.0% 32 31.2% 50 29.4% 47 14.4% 23 5.0% 8 جمال املوارد البرشية

تعزيــز وفــورات احلجــم يف  -٥
 794. 2.380 18.8% 30 40.0% 64 25.0% 40 13.1% 21 3.1% 5 جمال املوارد التكنولوجية
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اختبار كارسوكال  ًمهم جدا مهم حمايد ليس مهام مطلقا ليس مهام
 واالس

ر خارجية مزايا االستعانة بمصاد
تكنولوجيا / خلدمات نظم 

 Chi Sig % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد املعلومات

ــــة عــــىل  -٦ ــــادة الرقاب زي
 141. 8.283 35.6% 57 28.8% 46 21.2% 34 8.1% 13 6.2% 10 مرصوفات نظم املعلومات 

ختفـــيض خمـــاطر التقـــادم  -٧
 300. 6.065 33.8% 54 37.5% 60 18.1% 29 6.9% 11 3.8% 6 التكنولوجي

زيادة فرص احلـصول عـىل  -٨
ــات  ــات املعلوم تكنولوجي

 املتقدمة واملعرفة احلديثة
7 %4.4 9 %5.6 39 %24.4 49 %30.6 56 %35.0 13.828 .017 

متكن املنشأة من ختفـيض أو  -٩
 179. 7.605 25.0% 40 35.6% 57 23.1% 37 11.9% 19 4.4% 7  وفر يف التكاليفحتقيق

حتــسني القــدرة عــىل التنبــؤ  - ١٠
 119. 8.754 23.1% 37 38.8% 62 21.2% 34 13.8% 22 3.1% 5 بالتكلفة

ــتئجار  - ١١ ــة الس ــل احلاج تقلي
 210. 7.150 30.0% 48 26.2% 42 20.6% 33 18.8% 30 4.4% 7 مهنيني يف نظم املعلومات

يعطى املنشأة الوقت الكايف  - ١٢
ــتخدام  ــىل االس ــز ع  015. 14.136 23.1% 37 31.2% 50 27.5% 44 11.9% 19 6.2% 10للرتكي
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اختبار كارسوكال  ًمهم جدا مهم حمايد ليس مهام مطلقا ليس مهام
 واالس

ر خارجية مزايا االستعانة بمصاد
تكنولوجيا / خلدمات نظم 

 Chi Sig % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد املعلومات
ــا  االســرتاتيجي لتكنولوجي

 املعلومات

ـــــن حجـــــم  - ١٣ ـــــل م يقل
االســتثامرات الرأســاملية يف 

 التكنولوجيات اجلديدة
9 %5.6 20 %12.5 56 %35.0 50 %31.2 25 %15.6 1.811 .875 

االســـتفادة مـــن خـــربات  - ١٤
املتخصــصني يف جمــال نظــم 
ــوردي  ــدى م ــات ل املعلوم

 اخلدمات

7 %4.4 10 %6.2 27 %16.9 61 %38.1 55 %34.4 8.092 .151 

ختفــيض تكـــاليف اقتنـــاء  - ١٥
 128. 8.552 25.0% 40 37.5% 60 20.0% 32 11.2% 18 6.2% 10 وصيانة وحتديث الربجميات

ـــىل  - ١٦ ـــة احلـــصول ع إمكاني
دة مــن خــدمات أكثــر جــو

ــا  ــتم إنتاجه ــي ي ــك الت تل
 ًداخليا

4 %2.5 12 %7.5 24 %15.0 51 %31.9 69 %43.1 4.489 .481 
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عدم وجود فروق ) ١١جدول ( والس - كارسوكال اختبارلقد أظهرت نتائج   
جوهرية بني املنشآت السعودية فيام خيتص بمزايا االستعانة بمصادر خارجية خلدمات 

ال فيام يتعلق بزيادة فرص احلصول عىل تكنولوجيات تكنولوجيا املعلومات إ/ نظم
 للرتكيز عىل الكايفاملعلومات املتقدمة واملعرفة احلديثة، وإعطاء املنشآت الوقت 

 وطبقا P = 0.05. اإلسرتاتيجي لتكنولوجيا املعلومات عند مستوى معنوية االستخدام
 ال توجد"السادس بأنه  ي اإلحصائية فإنه يمكن قبول الفرض العدماالختباراتلنتائج 
 املزايا إدراكه بمدى خيتص املنشآت السعودية فيام بني معنوية إحصائية داللة ذات فروق

إال فيام يتعلق  ،"املعلومات تكنولوجيا /نظم خدمات ألداء خارجية االستعانة بمصادر
 بزيادة فرص احلصول عىل تكنولوجيات املعلومات املتقدمة واملعرفة احلديثة، وإعطاء

 يف اإلسرتاتيجي لتكنولوجيا املعلومات االستخدام للرتكيز عىل الكايفاملنشآت الوقت 
 .املنشآت السعودية

أن أهم مزايا االستعانة بمصادر خارجية ) ١٢جدول (ولقد أظهرت نتائج الدراسة   
تعزيز قدرات املنشآت يف جمال تكنولوجيا : تكنولوجيا املعلومات تتمثل يف/ خلدمات نظم

، وزيادة إمكانية احلصول عىل خدمات أكثر جودة من تلك التي يتم )4.09(ومات املعل
، واالستفادة من خربات املتخصصني يف جمال نظم املعلومات لدى )4.06(ًإنتاجها داخليا 

 بينام احتلت). 3.91(، وختفيض خماطر التقادم التكنولوجي )3.92(موردي اخلدمات 
، وحتقيق )3.39( يف التكنولوجيات اجلديدة خفيض حجم االستثامرات الرأساملية

الدنيا فيام  املرتبة -  عىل الرغم من أمهيتها –) 3.47(وفورات احلجم يف جمال املوارد البرشية 
تكنولوجيا املعلومات يف املنشآت / خيتص بمزايا االستعانة بمصادر خارجية خلدمات نظم

 .السعودية
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  لدرجة أمهيتها للمنشآت السعوديةتكنولوجيا املعلومات طبقا/ مصادر خارجية خلدمات نظم ترتيب مزايا االستعانة ب): ١٢(جدول 
 عدد
 

القيمة  القيمة الدنيا
 القصوى

املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 
 

 تكنولوجيا املعلومات/ مزايا االستعانة بمصادر خارجية خلدمات نظم 

 املزاياتريب 
 .N Minimum Maximum Mean Std أمهيتها لدرجة طبقا 

Deviation 

 1.00812 4.0937 5.00 1.00 160 ١ تعزيز قدرات املنشأة يف جمال تكنولوجيا املعلومات -١
إمكانية احلصول عىل خدمات أكثر جودة من تلك التي يتم إنتاجها  -٢

 ًداخليا
٢ 160 1.00 5.00 4.0562 1.05358 

علومات لدى موردي االستفادة من خربات املتخصصني يف جمال نظم امل -٣
 اخلدمات

٣ 160 1.00 5.00 3.9188 1.07558 

 1.06279 3.9063 5.00 1.00 160 ٤ ختفيض خماطر التقادم التكنولوجي -٤
زيادة إمكانية الوصول إىل املوظفني ذوي املهارات واخلربات العالية يف  -٥

 نظم املعلومات
٥ 160 1.00 5.00 3.8688 1.11096 

نولوجيات املعلومات املتقدمة واملعرفة زيادة فرص احلصول عىل تك -٦
 احلديثة

٦ 160 1.00 5.00 3.8625 1.09595 

 1.19273 3.7937 5.00 1.00 160 ٧ زيادة الرقابة عىل مرصوفات نظم املعلومات -٧
 1.24384 3.6937 5.00 1.00 160 ٨ متكن املنشأة من إعادة الرتكيز عىل األعامل األساسية -٨
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 عدد
 

القيمة  القيمة الدنيا
 القصوى

املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 
 

 تكنولوجيا املعلومات/ مزايا االستعانة بمصادر خارجية خلدمات نظم 

 املزاياتريب 
 .N Minimum Maximum Mean Std أمهيتها لدرجة طبقا 

Deviation 

 1.07692 3.6500 5.00 1.00 160 ٩ بالتكلفةحتسني القدرة عىل التنبؤ  -٩
 1.11140 3.6500 5.00 1.00 160 ١٠ متكن املنشأة من ختفيض أو حتقيق وفر يف التكاليف -١٠
 1.15735 3.6375 5.00 1.00 160 ١١ ختفيض تكاليف اقتناء وصيانة وحتديث الربجميات -١١
 1.22031 3.5875 5.00 1.00 160 ١٢ تقليل احلاجة الستئجار مهنيني يف نظم املعلومات -١٢
 1.03688 3.5813 5.00 1.00 160 ١٣ تعزيز وفورات احلجم يف جمال املوارد التكنولوجية -١٣
يعطى املنشأة الوقت الكايف للرتكيز عىل االستخدام االسرتاتيجي  -١٤

 لتكنولوجيا املعلومات
١٤ 160 1.00 5.00 3.5312 1.15427 

 1.11548 3.4688 5.00 1.00 160 ١٥ ةحتقيق وفورات احلجم يف جمال املوارد البرشي -١٥
 1.06981 3.3875 5.00 1.00 160 ١٦ يقلل من حجم االستثامرات الرأساملية يف التكنولوجيات اجلديدة -١٦
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/ ة خلدمات نظم بمصادر خارجيستعانة أن أهم خماطر االإىلأسفرت نتائج الدراسة   
دة ر اخلدمات بالبنود الواي موردالتزام عدم يفتتمثل ) ١٣جدول (تكنولوجيا املعلومات 

رسية وأمن نظم املعلومات  ،واملشاكل املتعلقة باملحافظة عىل%)٦٦.٨( تلك التعاقدات يف
العمالء، واخلسائر املحتملة نتيجة فقدان بعض أرسار املنشآت آت لدى منش%) ٦٥(

، وعدم قدرة املنشآت عىل احلفاظ عىل املهارات املهنية %)٦١.٩(لكية الفكريةوحقوق امل
 ، وعدم التأهيل الكايف%)٦٥(دارات نظم املعلوماتإوفقدان القدرة عىل االبتكار يف 

 اخلدمات عىل االستجابة ي، وعدم قدرة مورد%)٦١.٩( اخلدمات يملوظفي مورد
، وفقدان السيطرة عىل %)٦١.٨(علوماتللمشاكل العارضة وغري املتوقعة يف نظم امل

. املنشآت السعوديةيف%)٦٥(اجلودة واجلداول الزمنية ملشاريع نظم املعلومات اإلدارية
 تؤكد عىل أن البنود ستقصاء االيف شاركت التيكام أظهرت النتائج أن غالبية املنشآت   

تكنولوجيا/ نظمالتالية تعد من املخاطر اهلامة لالستعانة بمصادر خارجية خلدمات 
عىل موردي اخلدمة يمكن أن خيلق العديد من   الكبرياالعتامد): ١٣جدول (املعلومات 

، وصعوبة عمليات التواصل بني املنشآت %)٥٩.٤( املستقبل يفاملشاكل للمنشآت 
، وصعوبة إعادة بناء الكفاءات التكنولوجية األساسية %)٥٨.٨( اخلدمات يومورد

، وعدم قدرة بعض املوردين عىل اسرتداد النظم وإعادهتا %)٥٨.١( املستقبل يفللمنشآت 
، واآلثار السلبية املرتتبة %)٥٧.٥( حالة حدوث حادث أو كارثة يفإىل حالتها الطبيعية 

، %)٥٦.٩(عىل فقدان بعض موظفي املنشآت لوظائفهم ومقاومتهم لعمليات اإلصالح 
 مع التكنولوجيات اجلديدة  اخلدمات عىل التكيف الرسيعيوعدم قدرة بعض مورد

)٥٦.٣.(% 
 يرون أن ستقصاء االيف شاركت التيوجتدر اإلشارة إىل أن أكثر من نصف املنشآت   

 يفتكنولوجيا املعلومات تتمثل / أهم خماطر االستعانة بمصادر خارجية خلدمات نظم
بإعادة  ، والتكاليف املتعلقة%)٥٥(لبعض املهارات والكفاءات األساسية  املنشآت فقدان

 ياألجهزة والربجميات والعمليات التكنولوجية اخلاصة بمورد عىل تدريب املستخدمني
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االستعانة بمصادر خارجية  ، التكاليف اخلفية أو الضمنية لعقود%)٥٣.٧(اخلدمات 
، والتكاليف العالية لعمليات التفاوض %)٥٣.١(تكنولوجيا املعلومات / خلدمات نظم

 ي، وصعوبة الرقابة عىل أداء مورد%)٥١.٣(ر خارجية عىل عقود االستعانة بمصاد
/  جمال نظميف، وخماطر احلد من آفاق التطوير الوظيفي للعاملني %)٥١.٢(اخلدمات 

، وتكاليف اإلرشاف واإلدارة %)٥٠.٦( األجل الطويل يفتكنولوجيا املعلومات 
ع عن قرارات ، وعدم قدرة املنشآت عىل الرتاج%)٥٠.٦(  اخلدماتيوالتنسيق مع مورد

وعىل اجلانب األخر فإن نسبة .  األجل الطويليف%) ٥٠( بمصادر خارجية ستعانةاال
 يعتقدون أن عدم وضوح العالقة بني ستقصاء االيف شاركت التياملنشآت  بسيطة من

، وتقليص أحجام وأدوار %)٤٧.٦(التكاليف والعوائد لالستعانة باملصادر اخلارجية 
 االحتياجات، وصعوبة حتديد %)٤٦.٩(داخلية باملنشآت أقسام نظم املعلومات ال

،وكذلك املعارضة %)٤٦.٢( بمصادر خارجية بوضوح للموردين ستعانةالتجارية لال
 ستعانةلال املخاطر اهلامة تعترب من%) ٤٤.٤(املحتملة من قبل موظفي نظم املعلومات 

ولقد .شآت السعوديةتكنولوجيا املعلومات بالنسبة للمن/ بمصادر خارجية خلدمات نظم
وجود فروق جوهرية بني ) ١٣جدول ( والس - كارسوكال اختبارأظهرت نتائج 

املنشآت السعودية فيام خيتص بتكاليف اإلرشاف واإلدارة والتنسيق مع املورد عند مستوى 
ً وطبقا لنتائج التحليالت اإلحصائية فإنه يتم قبول الفرض السابع P = 0.05.معنوية 
 بمدى خيتص املنشآت السعودية فيام بني إحصائية داللة ذات فروق جدال تو: التايل

فيام  املعلومات، إال تكنولوجيا / خدمات ألداء خارجية االستعانة بمصادر ملخاطر إدراكها
االستعانة بمصادر  بتكاليف اإلرشاف واإلدارة والتنسيق مع موردي خدمات يتعلق

 .تكنولوجيا املعلومات/ خارجية خلدمات نظم
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 تكنولوجيا املعلومات/ خلدمات نظمخماطر االستعانة بمصادر خارجية :  )١٣(جدول 
خماطر االستعانة بمصادر خارجية  واالساختبار كارسوكال  ًمهم جدا مهم حمايد ليس مهام مطلقا ليس مهام

 Chi Sig % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد تكنولوجيا املعلومات/ خلدمات نظم 
 218. 7.032 28.1% 45 25.0% 40 24.4% 39 11.2% 18 11.2% 18 خلفية أو الضمنية يف العقدالتكاليف ا -١
عــدم التأهيــل الكــايف ملــوظفي مــورد  -٢

 362. 5.462 25.0% 40 36.9% 59 24.4% 39 9.4% 15 4.4% 7 اخلدمة

ــة  -٣ ــورد اخلدم ــري عــىل م االعــتامد الكب
يمكن أن خيلق العديد من املـشاكل يف 

 املستقبل
11 %6.9 11 %6.9 43 %26.9 46 %28.8 49 %30.6 6.775 .238 

 477. 4.519 30.6% 49 36.2% 58 20.6% 33 6.9% 11 5.6% 9 عدم التزام مورد اخلدمة ببنود العقد -٤
عدم قدرة مورد اخلدمة عـىل التكيـف  -٥

 348. 5.588 17.5% 28 38.8% 62 28.1% 45 10.0% 16 5.6% 9 الرسيع مع التكنولوجيات اجلديدة

عدم وضـوح العالقـة بـني التكـاليف  -٦
 والعوائد لالستعانة باملصادر اخلارجية

 تكنولوجيا املعلومات/ لنظم 
11 %6.9 18 %11.2 55 %34.4 46 %28.8 30 %18.8 1.443 .920 

فقــدان بعــض املهــارات والكفــاءات  -٧
 932. 1.328 25.0% 40 30.0% 48 30.6% 49 8.8% 14 5.6% 9 احلاسمة باملنشأة
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خماطر االستعانة بمصادر خارجية  واالساختبار كارسوكال  ًمهم جدا مهم حمايد ليس مهام مطلقا ليس مهام
 Chi Sig % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد تكنولوجيا املعلومات/ خلدمات نظم 

ضة املحتملة مـن مـوظفي نظـم املعار -٨
 713. 2.914 18.8% 30 25.6% 41 28.1% 45 17.5% 28 10.0% 16 املعلومات

املشاكل املتعلقـة باملحافظـة عـىل أمـن  -٩
 079. 9.871 33.1% 53 31.9% 51 21.2% 34 8.8% 14 5.0% 8 ورسية املعلومات

عدم القدرة عىل الرتاجـع عـن قـرار  -١٠
 774. 2.519 16.9% 27 33.1% 53 25.6% 41 12.5% 20 11.9% 19 االستعانة بمصادر خارجية

ــسام -١١ ــيص حجــم ودور أق نظــم  تقل
 080. 9.838 17.5% 28 29.4% 47 30.6% 49 8.8% 14 8.8% 14 .املعلومات الداخلية باملنشآت

ــوظيفي  -١٢ ــاق التطــوير ال احلــد مــن آف
للعاملني يف جمال نظـم املعلومـات يف 

 .األجل الطويل
16 %10.0 23 %14.4 40 %25.0 49 %30.6 32 %20.0 3.329 .649 

تنطوي عملية التفاوض عـىل عقـود  -١٣
ــة عــىل  ــصادر خارجي االســتعانة بم

 تكاليف عالية
12 %7.5 19 %11.9 47 %29.4 47 %29.4 35 %21.9 2.704 .745 

صعوبة حتديد االحتياجات التجارية  -١٤
لالستعانة بمصادر خارجية بوضوح 

 للموردين
8 %5.0 23 %14.4 55 %34.4 50 %31.2 24 %15.0 4.232 .516 
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خماطر االستعانة بمصادر خارجية  واالساختبار كارسوكال  ًمهم جدا مهم حمايد ليس مهام مطلقا ليس مهام
 Chi Sig % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد تكنولوجيا املعلومات/ خلدمات نظم 

ــوردي  -١٥ ــىل أداء م ــة ع صــعوبة الرقاب
 069. 10.236 21.2% 34 30.0% 48 28.8% 46 11.2% 18 8.8% 14 االستعانة بمصادر خارجية

فقدان السيطرة عىل اجلودة واجلـدول  -١٦
ــات  ــم املعلوم ــشاريع نظ ــي مل الزمن

 اإلدارية
6 %3.8 17 %10.6 41 %25.6 63 %39.4 33 %20.6 9.595 .088 

ــىل  -١٧ ــوردين ع ــض امل ــدرة بع ــدم ق ع
ــدوث  ــة ح ــرتداد النظــام يف حال اس

 حادث أو كارثة 
12 %7.5 12 %7.5 44 %27.5 49 %30.6 43 %26.9 10.784 .056 

عدم القدرة عىل االستجابة للمشاكل  -١٨
ــم  ــة يف نظ ــري املتوقع ــة وغ العارض

 املعلومات
12 %7.5 12 %7.5 37 %23.1 58 %36.2 41 %25.6 3.629 .604 

تكاليف اإلرشاف واإلدارة والتنسيق  -١٩
 023. 13.062 20.6% 33 30.0% 48 30.6% 49 11.2% 18 7.5% 12 مع املورد

تكلفة إعادة تدريب املستخدمني عىل  -٢٠
 179. 7.618 22.5% 36 31.2% 50 28.1% 45 11.2% 18 6.9% 11 األجهزة والربجميات والعمليات 
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خماطر االستعانة بمصادر خارجية  واالساختبار كارسوكال  ًمهم جدا مهم حمايد ليس مهام مطلقا ليس مهام
 Chi Sig % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد تكنولوجيا املعلومات/ خلدمات نظم 

ىل فقــدان اآلثــار الــسلبية املرتتبــة عــ -٢١
ــشأة لوظــائفهم  ــوظفي املن ــض م بع

 ومقاومتهم لإلصالح
9 %5.6 22 %13.8 38 %23.8 52 %32.5 39 %24.4 4.650 .460 

احلفاظ عىل املهارات املهنية والقـدرة  -٢٢
عــــىل االبتكــــار يف إدارات نظــــم 

 املعلومات
12 %7.5 8 %5.0 36 %22.5 47 %29.4 57 %35.6 3.251 .661 

قـدان بعـض خسائر حمتملة نتيجـة ف -٢٣
 082. 9.761 35.0% 56 26.9ر 43 21.2% 34 11.2% 18 5.6% 9 .أرسار الرشكة وامللكية الفكرية

ـــاءات  -٢٤ ـــاء الكف ـــادة بن صـــعوبة إع
األساســية التكنولوجيــة للمنــشأة يف 

 املستقبل
6 %3.8 17 %10.6 44 %27.5 58 %36.2 35 %21.9 3.031 .695 

ـــني  -٢٥ ـــة التواصـــل ب صـــعوبة عملي
 777. 2.499 30.0% 48 28.8% 46 26.2% 42 9.4% 15 5.6% 9 دي اخلدماتاملستخدمني ومور
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/ ملخاطر االستعانة بمصادر خارجية خلدمات نظم) ١٤(كام يعرض جدول   
ولقد. للمنشآت السعودية تكنولوجيا املعلومات مرتبة طبقا لدرجة أمهيتها بالنسبة

مشاكل احلفاظ عىل املهارات  يفأوضحت نتائج الدراسة أن أهم تلك املخاطر تتمثل 
، واملشاكل املتعلقة )3.806(املهنية والقدرة عىل االبتكار يف إدارات نظم املعلومات 

النامجة عن عدم التزام بعض  ، واملخاطر)3.794(باملحافظة عىل أمن ورسية املعلومات 
قدان بعض ، واخلسائر املحتملة نتيجة ف)3.794(ردة بالعقود ا اخلدمات بالبنود الويمورد

بينام أظهرت نتائج الدراسة أن عدم ). 3.744( أرسار املنشآت وحقوق امللكية الفكرية
تكنولوجيا / خلدمات نظم قدرة تراجع املنشآت عن قرارات االستعانة بمصادر خارجية

متثل ) 3.256( ، واملعارضة املحتملة من بعض موظفي نظم املعلومات)3.306( املعلومات
/  بمصادر خارجية خلدمات نظمستعانةاال ة فيام يتعلق بقراراتأقل املخاطر أمهي

. تكنولوجيا املعلومات بالنسبة للمنشآت العاملة باململكة العربية السعودية
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  لدرجة أمهيتها للمنشآت السعوديةتكنولوجيا املعلومات طبقا/ ترتيب خماطر االستعانة بمصادر خارجية خلدمات نظم :  )١٤(جدول 
 عدد
 

القيمة 
 الدنيا

القيمة 
 ىالقصو

املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 
 

 تكنولوجيا املعلومات/  االستعانة بمصادر خارجية خلدمات نظم خماطر

اطر
املخ
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ا لد
طبق
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 1.195 3.806 5.00 1.00 160 1 ت نظم املعلوماتاحلفاظ عىل املهارات املهنية والقدرة عىل االبتكار يف إدارا •
 1.144 3.794 5.00 1.00 160 2 املشاكل املتعلقة باملحافظة عىل أمن ورسية املعلومات •
 1.122 3.794 5.00 1.00 160 3 عدم التزام مورد اخلدمة ببنود العقد •
 1.209 3.744 5.00 1.00 160 4 خسائر حمتملة نتيجة فقدان بعض أرسار الرشكة وامللكية الفكرية •
 1.176 3.694 5.00 1.00 160 5 االعتامد الكبري عىل مورد اخلدمة يمكن أن خيلق العديد من املشاكل يف املستقبل •
 1.083 3.688 5.00 1.00 160 6 عدم التأهيل الكايف ملوظفي مورد اخلدمة •
 1.162 3.681 5.00 1.00 160 7 صعوبة عملية التواصل بني املستخدمني وموردي اخلدمات •
 1.161 3.650 5.00 1.00 160 8 عدم القدرة عىل االستجابة للمشاكل العارضة وغري املتوقعة يف نظم املعلومات •
 1.045 3.625 5.00 1.00 160 9 فقدان السيطرة عىل اجلودة واجلدول الزمني ملشاريع نظم املعلومات اإلدارية •
 1.057 3.619 5.00 1.00 160 10 ولوجية للمنشأة يف املستقبلصعوبة إعادة بناء الكفاءات األساسية التكن •
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القيمة 
 الدنيا

القيمة 
 ىالقصو

املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 
 

 تكنولوجيا املعلومات/  االستعانة بمصادر خارجية خلدمات نظم خماطر
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 1.176 3.619 5.00 1.00 160 11 عدم قدرة بعض املوردين عىل اسرتداد النظام يف حالة حدوث حادث أو كارثة •
 1.123 3.600 5.00 1.00 160 12 فقدان بعض املهارات والكفاءات احلاسمة باملنشأة •
ىل فقدان بعض موظفي املنـشأة لوظـائفهم  ومقـاومتهم اآلثار السلبية املرتتبة ع •

 1.164 3.563 5.00 1.00 160 13 لإلصالح

 1.070 3.525 5.00 1.00 160 14 عدم قدرة مورد اخلدمة عىل التكيف الرسيع مع التكنولوجيات اجلديدة •
 1.160 3.513 5.00 1.00 160 15 تكلفة إعادة تدريب املستخدمني عىل األجهزة والربجميات والعمليات •
 1.312 3.475 5.00 1.00 160 16 التكاليف اخلفية أو الضمنية يف العقد •
تنطوي عملية التفاوض عىل عقود االستعانة بمـصادر خارجيـة عـىل تكـاليف  •

 1.176 3.463 5.00 1.00 160 17 عالية

 1.159 3.450 5.00 1.00 160 18 تكاليف اإلرشاف واإلدارة والتنسيق مع املورد •
 1.196 3.438 5.00 1.00 160 19 بة الرقابة عىل أداء موردي خدمات االستعانة بمصادر خارجيةصعو •
 1.124 3.413 5.00 1.00 160 20 عدم وضوح العالقة بني التكاليف والعوائد  •
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صعوبة حتديد االحتياجـات التجاريـة لالسـتعانة بمـصادر خارجيـة بوضـوح  •
 1.062 3.369 5.00 1.00 160 21 للموردين

احلد من آفاق التطوير الوظيفي للعـاملني يف جمـال نظـم املعلومـات يف األجـل  •
 1.236 3.363 5.00 1.00 160 22 الطويل

 1.175 3.331 5.00 1.00 160 23 نظم املعلومات الداخلية باملنشآت تقليص حجم ودور أقسام •
 1.234 3.306 5.00 1.00 160 ٢٤ عدم القدرة عىل الرتاجع عن قرار االستعانة بمصادر خارجية •
 1.235 3.256 5.00 1.00 160 25 املعارضة املحتملة من موظفي نظم املعلومات •
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/ لقد استهدف هذا البحث التعرف عىل مفهوم االستعانة بمصادر خارجية لنظم  
تكنولوجيا املعلومات، ودراسة وحتليل مزايا وخماطر االستعانة بمصادر خارجية ألداء 

تكنولوجيا املعلومات يف املنشآت السعودية،واختبار الفروق اجلوهرية بني / خدمات نظم
تلك املنشآت املختلفة فيام خيتص بمدى إدراكها لدرجة أمهية تلك املزايا واملخاطر يف 
القطاعات االقتصادية املختلفة هبدف تعزيز عوامل نجاح االستعانة بمصادر خارجية 

 استامرة استقصاء عىل عينة عشوائية ٥٠٠ولقد تم توزيع . ماتتكنولوجيا املعلو/ لنظم
 قائمة استقصاء صاحلة للتحليل والتي ١٦٠ولقد تم جتميع عدد . من املنشآت السعودية

 .من إمجايل عدد استامرات االستقصاء التي تم توزيعها عىل مفردات العينة% ٣٢متثل 
لسعودية تقوم باالستعانة اجلزئية أو غالبية املنشآت ا  ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن  

تكنولوجيا املعلومات، وأن املنشآت تقوم / الكلية بمصادر خارجية ألداء وظائف نظم
ولقد أظهرت النتائج أن . بتسعري تلك اخلدمات عىل أساس التكلفة أو سعر ثابت ومقطوع

ك عدد قليل منها معظم املنشآت السعودية متتلك موارد ومرافق مراكز البيانات، بينام يمتل
أصول تكنولوجيا املعلومات واملتمثلة يف األجهزة واملعدات والربامج، بينام تعتمد بعض 
املنشآت عىل موردي اخلدمات أو جهات خارجية لتأمني تلك األجهزة واملعدات 

ًوأن املنشآت السعودية تفضل االستعانة بمجموعة من أفضل املوردين بدال من . والربامج
ولقد أظهرت النتائج أن . ىل مورد واحد رغبة منها يف ختفيض درجة املخاطرةاعتامدها ع

نسبة عالية من املنشآت السعودية تقوم باالستعانة بمصادر خارجية لتطوير وصيانة 
الربجميات واألجهزة، و تطوير نظم متكاملة للمعلومات، باإلضافة إىل تدريب املوظفني 

 .عىل التطبيق السليم لتلك النظم
/ كام تشري نتائج الدراسة إىل أن أهم مزايا االستعانة بمصادر خارجية خلدمات نظم   

تكنولوجيا املعلومات يف املنشآت السعودية تتمثل يف تعزيز قدرات املنشآت يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات، وإمكانية احلصول عىل خدمات أكثر جودة  من تلك التي يتم 

ن خربات املتخصصني يف جمال نظم املعلومات لدى موردي ًإنتاجها داخليا، واالستفادة م

المجلد )١( العدد )١( ، ١٤۳٥ھـ - ۲۰١٤م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 

 

كام أوضحت نتائج الدراسة أن . اخلدمات، وختفيض خماطر التقادم الفني والتكنولوجي
تكنولوجيا املعلومات تتمثل يف / أهم خماطر االستعانة بمصادر خارجية خلدمات نظم

شاكل املتعلقة باملحافظة عىل رسية مورد اخلدمات بالبنود الواردة يف العقود، وامل عدم التزام
وأمن املعلومات، واخلسائر املحتملة نتيجة فقدان بعض أرسار الرشكة، وعدم قدرة 
املنشآت عىل احلفاظ عىل املهارات املهنية وفقدان القدرة عىل االبتكار يف إدارات نظم 

 اخلدمات املعلومات، وعدم التأهيل الكايف ملوظفي موردي اخلدمات، وعدم قدرة موردي
عىل االستجابة للمشاكل العارضة وغري املتوقعة يف نظم املعلومات، وفقدان السيطرة عىل 

 .اجلودة واجلدول الزمني ملشاريع نظم املعلومات يف املنشآت السعودية
ويوىص البحث بعمل دراسات مقارنة للتعرف عىل مزايا وخماطر االستعانة بمصادر   

ومات يف بعض دول جملس التعاون اخلليجي،والتي تعتمد تكنولوجيا املعل/ خارجية لنظم
تكنولوجيا املعلومات مثل دولة / بصفة أساسية عىل االستعانة بمصادر خارجية لنظم

كام يوىص البحث برضورة . اإلمارات العربية املتحدة ودولة الكويت ودولة البحرين
تكنولوجيا / جية لنظمدراسة حمددات قرارات االستعانة أو عدم االستعانة بمصادر خار

املعلومات، ورضورة التوصل إىل نموذج أو مقياس مناسب لتقويم أداء أنشطة االستعانة 
تكنولوجيا املعلومات يف تلك الدول، وكذلك دراسة مستقبل / بمصادر خارجية لنظم

تكنولوجيا املعلومات يف دول جملس التعاون اخلليجي / االستعانة بمصادر خارجية لنظم
لرشق األوسط، باإلضافة إىل إمكانية دراسة بعض حاالت النجاح والفشل و دول ا

تكنولوجيا املعلومات يف بعض الدول النامية هبدف / لالستعانة بمصادر خارجية لنظم
تعزيز عوامل النجاح وتالىف مسببات الفشل بام حيقق االستخدام األمثل للموارد 
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