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امللخص:
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مدى تأثير اإلدارة السحابية في تطوير املنظمة الذكية دراسة حالة :وزارة الصحة الكويتية ،حيث استخدمت
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتم بناء استبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،وقد تم اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة بالطريقة العشوائية
بسيطة والتي بلغت ( )136مفردة.
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن اإلدارة السحابية كانت ذات مستوى مرتفع ،إضافة إلى ارتفاع مستوى تطوير املنظمة الذكية في وزارة الصحة
الكويتية ،وتبين وجود عالقة ارتباطيه قوية ذات داللة إحصائية بين اإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة العمليات ،امن املعلومات ،مراقبة الداء) وتطوير
املنظمة الذكية بأبعاده (التعلم املستمر ،التكيف البيئي ،نقل املعرفة) في وزارة الصحة الكويتية.
وبالتالي خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات :أهمها تطوير إستراتيجية تدعم الرفع املستمر لكفاءة مكونات اإلدارة السحابية ،من خالل
توفير أحدث املعدات والتقنيات الالزمة ،وتطوير إستراتيجية تدعم التطوير املستمر ملهارات املوظفين بطرق مختلفة ،مثل إجراء ورشات تدريبية بأدوات
متطورة ،وزيادة االتصال والتواصل بين املوظفين بجميع املستويات اإلدارية لتبادل الخبرات واملعارف بشكل مستمر.
الكلمات املفتاحية :الثر؛ اإلدارة السحابية؛ املنظمة الذكية؛ وزارة الصحة الكويتية.

املقدمة:
تعيش املنظمات في القرن الحالي في بيئة معاصرة ال تتوقف عن التغير والتطور املستمر ،مما يضع املنظمات بشتى املجاالت وخاصة مجال
االتصاالت ،أمام تحديات وتهديدات كبيرة قد تحد من تطورها في حال غفلت عن مواكبة هذه التطورات ،التي جاءت بتكنولوجيا وتقنيات هائلة فتحت
باب السواق على مصراعيه ،لتكون أسواق عاملية زادت من التنافس بين املنظمات في جميع القطاعات ،وبالتالي زادت من مسؤولية املنظمات لتفعل كل
ما تستطيع فعله لتكون منا ِفسة قوية في السواق.
ً
ساهم هذا التطور إلى زيادة سعي املنظمات في البحث عن أقوى التقنيات والتكنولوجيا املستخدمة ،لتتمكن فعليا بأن تكون منظمات ذكية بكل
أبعادها ووظائفها وخدماتها املقدمة ،لتحقق ميزة تنافسية وحصة في أسواق أصبحت تتسم بالعاملية ،إلى أن توصلت إلى أبرز التقنيات التكنولوجية وهي
اإلدارة السحابية ( )Cloud Managementالتي عملت على عدة ركائز لتحول املنظمات من الطابع الروتيني إلى منظمات ذكية متقدمة ،وهي تطوير
الخدمات الذاتية في املنظمات ،أتمتة عمليات املنظمة والتحليل املستمر لعمليات وأعباء الحوسبة السحابية ( )Cloud Computingوخبرات
املستخدمين ،أي أن اإلدارة السحابية جسر تعبر من خالله املنظمات نحو الذكاء اإلداري والخدمي.
فجاءت هذه الدراسة لتوضيح الدور العميق الذي تلعبه اإلدارة السحابية من خالل أدواتها وإستراتيجيتها في تطوير منظمة ذكية تعمل على أساس
توليد املعارف ونقلها ،التعلم املستمر ،اإلبداع في حل املشكالت والخدمات الذاتية.
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مشكلة الدراسة:
تعتبر املنظمات الذكية بشتى مجاالتها أحد أهم الخطوات الهامة نحو دولة متقدمة ومعاصرة ،ولكن بالرجوع إلى نتائج العديد من الدراسات
السابقة والسيرة الذاتية لكثير من املنظمات الحالية نجد معظمها قد تراجع أداؤها وانخفضت ميزتها التنافسية مع مرور السنوات وخاصة الخيرة منها،
نتيجة عدم مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ،إلى أن بدأت بالوصول إلى مرحلة التالش ي وليس الخروج من نطاق الذكاء فقط ،فجاءت الدراسة
لإلجابة عن السؤال الرئيس ي التالي:
أثراإلدارة السحابية في تطويرمنظمة ذكية في وزارة الصحة الكويتية؟
وتفرع عن السؤال الرئيس ي عدة أسئلة فرعية وهي:
 .1ما أثر اإلدارة السحابية في زيادة التكيف البيئي لوزارة الصحة الكويتية؟
 .2ما أثر اإلدارة السحابية في تمكين التعلم املستمر في وزارة الصحة الكويتية؟
 .3ما أثر اإلدارة السحابية في تسهيل نقل املعرفة في وزارة الصحة الكويتية؟
أهمية الدراسة:
تقدم الدراسة أهمية على عدة مستويات ،حيث تبرز أهميتها الكاديمية من خالل مساهمتها في زيادة البحاث العلمية ،التي تدرس متغيرات مهمة
وجوهرية كاإلدارة السحابية ،واملنظمة الذكية ،من خالل توضيح مفهوم كل متغير وركائز أساسية تعمل عليها ،وبرزت أهميتها على املستوى امليداني من
خالل تقديم نتائج قائمة على تحليالت إحصائية توضح الثر القوي لتقنية متطورة ،كاإلدارة السحابية في تطوير املنظمة الذكية وبالتالي تقديم توصيات
توجه القطاع الصحي والقارئ لهذه الدراسة ،لتبني وتطبيق اإلدارة السحابية كـأداة البتكار وتطوير منظمات ذكية ،كما تتميز الدراسة بأنها من
الدراسات العربية القليلة التي درست اإلدارة السحابية وركزت على أهمية زيادة القطاع الصحي ،حيث لم تجد الباحثتان أي دراسة عربية بحثت في
موضوع اإلدارة السحابية أثناء البحث.
أهداف الدراسة:
تسعى الباحثتان من خالل هذه الدراسة إلى تحقيق الهداف التالية:
 .1بناء إطار نظري يوضح أبرز املفاهيم الحديثة ،وهي اإلدارة السحابية وأهم ركائزها والتعرف إلى أهميتها في تطوير منظمة ذكية ،ومدى أهميتها في
بناء دولة معاصرة ومتقدمة.
 .2التعرف إلى الخصائص والبعاد التي تقوم املنظمات الذكية عليها ليتم تعزيزها باإلدارة السحابية.
ً
 .3التعرف إلى مدى تبني بنية تحتية تكنولوجية تمكن القطاع الصحي من تعزيز اإلدارة السحابية مستقبال.
منهجية الدراسة:
ً
تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي إلعداد البحث ،استخدمت االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،حيث بلغ مجتمع الدراسة ( )250موظفا
من العاملين في مركز نظم املعلومات الصحية وأقسام نظم املعلومات في إدارة املناطق الصحية في محافظات دولة الكويت :وهم منطقة الجهراء
الصحية ،منطقة الفروانية الصحية ،منطقة الصباح الطبية التخصصية ،منطقة العاصمة الصحية ،منطقة حولي الصحية ،منطقة الحمدي
الصحية ،وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغت ( )152وكانت نسبة االستجابة ( )%89,4وبالتالي بلغت العينة ( )136خضعت للتحليل اإلحصائي.
فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة الولى:
 : H01ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ،)P  0.05لثر اإلدارة السحابية بأبعادها مجتمعة (أتمتة العمال ،أمن املعلومات ،مراقبة
الداء) في تطوير املنظمة الذكية بأبعادها ( التكيف البيئي ،التعلم املستمر ،نقل املعرفة ) في وزارة الصحة الكويتية.
ويتفرع منها النظريات الفرعية التالية:
 :H01.1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ،)P  0.05لثر اإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة العمال ،امن املعلومات ،مراقبة الداء)
في تطوير التكيف البيئي في وزارة الصحة الكويتية.
 :H01.2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ،)P  0.05لثر اإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة العمال ،امن املعلومات ،مراقبة الداء)
في تطوير التعلم املستمر في وزارة الصحة الكويتية.
 :H01.3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ،)P  0.05لثر اإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة العمال ،امن املعلومات ،مراقبة الداء)
في تطوير نقل املعرفة في وزارة الصحة الكويتية.
549
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أنموذج الدراسة:

H01

H01.1

H01.2

H01.3

النموذج من إعداد الباحثتين باالعتماد على املراجع التالية:
املتغير املستقل ( اإلدارة السحابية))Hinrichs, 2019( :
املتغير التابع (املنظمة الذكية)( ،)Robbins & Judge, 2015( :جرادات ،واخرون )2013

التعريفات اإلجرائية:
ُ
 .1اإلدارة السحابية ( :)Cloud Managementعبارة عن تقنيات مصممة لتشغيل ومراقبة التطبيقات والخدمات املوجودة في سحب املنظمات،
لضمان إدارة املوارد املستندة على الحوسبة السحابية ،وزيادة كفاءة التفاعل مع املستخدمين والخدمات اإللكترونية الخرى (.)kim & Lim, 2019
 .2املنظمة الذكية ( :)Smart Organizationعبارة عن منظمة لديها أسلوب إداري ذكي ،يعتمد على توليد ونقل املعارف ،وتدعم رؤية إستراتيجية
ملواكبة التطورات البيئة املحيطة ،وتوفير سرعة استجابة لها (الطائي،وآخرون.)2013،
 .3أتمتة األعمال ( :)Work Automationهي العملية التي يتم من خاللها تحويل سير العمال من الطابع اليدوي إلى طابع اإلكتروني.
 .4م راقبة األداء في اإلدارة السحابية ( :)Performance Monitoringهي العملية التي يتم من خاللها ضبط ورصد النظمة التكنولوجية وأنظمة
الكمبيوتر والخدمات وقواعد البيانات التابعة للحوسبة السحابية ،بهدف رصد املشاكل ومعالجتها والتحسين املستمر.
 .5أمن املعلومات ( :)Information Securityهي العملية التي يتم من خاللها الحفاظ على املعلومات والبيانات وأنظمتها املوجودة في السحب التابعة
للحوسبة السحابية الخاصة باملنظمة).) Crzendd& others, 2017
 .6التعلم املستمر( :)Continuous learningعبارة عن أسلوب تعليمي يحصر من خالله أفراد املنظمة على كسب املعارف وتعلم كل ش يء جديد طيلة
سنوات عملهم ،واالستمرار في تحصيل الخبرات واملهارات واملعارف سواء من اآلخرين أو بالتدريب (.) Abu Dilli, 2018
 .7التكيف البيئي( :)Environmental Adaptationهي العملية التي تقوم من خاللها إدارة املنظمات بإدراك التغيرات السريعة في البيئة املحيطة،
وبناء االستراتيجيات التي تمكنها من مواكبة التطورات البيئية واالستجابة لها (جرادات ،وآخرون.)2013،
 .8نقل املعرفة ( :)Knowledge Transferهي العملية التي يتم من خالل مشاركة وتوزيع املعارف داخل املنظمة في الوقت الحقيقي (الطاهر.)2012 ،
الدراسات السابقة:
ً
أوال :الدراسات العربية:
• دراسة راض ي ،وآخرون ( " )2018واقع تطبيق أبعاد املنظمة الذكية وعالقتها بمستوى اإلبداع التقني في كلية فلسطين ،التقنية بدير البلح
بوجهة نظر العاملين فيها" :هدفت الدراسة (التعرف إلى) واقع تطبيق أبعاد املنظمة الذكية في كلية فلسطين التقنية دير بلح ،وتحديد دور املنظمة
ً
الذكية لإلبداع ،حيث توصلت الدراسة إلى أن مستوى تطبيق الكلية لبعاد املنظمة الذكية جاء متوسطا ،معيار ذكاء العمال بالكلية تحقق بنسبة
( ،)%60.60معيار اتخاذ القرارات ودعم املوقف التنافس ي في الكلية تحقق بنسبة( ،)%61,54معيار التوجه اإلبداعي في الكلية جاء بنسبة (,)%61,88
مستوى اإلبداع في الكلية تحقق بنسبة ( ،)%63,24يوجد أثر للمنظمة الذكية في خلق اإلبداع التقني في الكلية.
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• دراسة الشهراني ( " )2017الحوسبة السحابية وعالقتها في أداء موظفي القطاعات الحكومية ،دراسة ميدانية على وزارة التعليم-اإلدارة
العامة لتنفيذ املعلومات" :هدف البحث الحالي إلى الوقوف على مدى االهتمام باستخدام الحوسبة السحابية في وزارة التعليم – إدارة تقنية
املعلومات ،والتعرف إلى دورها ومميزاتها في أداء املوظفين ،ومن ثم تحديد املشكالت والصعوبات التي تواجه املوظفين بإدارة تقنية املعلومات بالوزارة
كل ذلك من وجهة نظرهم ،وكانت من أهم نتائج البحث أن الحوسبة السحابية تسهم في حل املشكالت اإلدارية بكفاءة عالية ،وأن املوظفين يجيدون
التعامل معها ،وهي تسهم في تنمية أداء املوظفين ،كما تتميز بمرونة عالية لقابليتها للتحديث والتطوير .ومن أهم مشكالت تطبيقها قلة الوعي بأهمية
استخدامها ،وعدم تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين.
• دراسة حسن ،وأحمد ( " )2017إمكانية توظيف الحوسبة السحابية املتنقلة في تطبيقات الصحة :أنموذج مقترح للتطبيق في إحدى
املستشفيات" :هدفت الدراسة لتوضيح مدى إمكانية توظيف الحوسبة السحابية املنتقلة لحفظ املعلومات الصحية وتقديم الخدمات .خاصة
أن هذه التقنية قد تكون ممتازة في الدول النامية نتيجة عدم توفر البنية التحتية القوية ،والدعم املالي الكافي .وتم الوصول إلى ما هو يمكن تطبيق
هذه النظمة من الناحية النظرية في املستشفيات العراقية ،ولكن هذا يحتاج إلى املزيد من الدراسات العملية في املستشفيات ،وتم في هذه الدراسة
تطوير (النموذج الحقيقي املبسط) لتطبيق صحي متنقل يعتمد على الحوسبة السحابية.
ً
ثانيا :الدراسات األجنبية:
"Calin & athors (2015)." The Role of Smart Organizations in Socio-Economic Environment

•

هدفت الدراسة إلى إثبات أن املنظمة الذكية فعالة أكثر في مواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية ،وأنها كانت القوى أمام الزمات
االقتصادية بسبب املزايا التي تتمتع بها مثل التكيف الفوري مع التغيرات البيئية املحيطة باملنظمات سواء اجتماعية أو اقتصادية ،وأوضحت الدراسة
أهم ركائز املنظمة الذكية وهي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كمحسن للعمليات الداخلية ،ومستوى جودة الخدمات املقدمة ،وزيادة الفهم البيئي،
وزيادة التركيز على توليد املعارف املتكاملة ونقلها ،ودراسة السوق باستمرار لالستجابة لتقلباته ،وبالتالي زيادة االبتكار بالعمال الجديدة ثم تحقيق امليزة
التنافسية.
"• Alam & shaki (2013). " Cloud Database Management System Architecture
هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح بنية ،إلدارة الحوسبة السحابية بهدف مساعدة املنظمات في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها في إدارة
كميات كبيرة من البيانات ،وتبادلها بسهولة ،وجودة عالية بين املستخدمين وحماية هذه البيانات والسيطرة على باقي الخدمات املقدمة من خالل
الحوسبة السحابية لضمان جودتها.
• Mola & bauer (2011). " Towards Cloud Management by Autonomic Manager Collaboration
هدفت الدراسة إلى توضيح أهمية تعاون املدراء واستغنائهم عن السالسل الهرمية الجامدة ،والتوجه نحو املشاركة والتعاون في بناء نهج إداري
أفضل وزيادة فاعلية اإلدارة السحابية ،من خالل التعاون بين جميع املستويات اإلدارية ،على تطوير بنية تحتية قوية للمنظمة تستوعب اإلدارة
السحابية ومتطلباتها ،وتساهم في التغلب على التحديات التي تواجهها ،وزيادة سرعة االستجابة لجميع الخدمات اإللكترونية.

اإلطار النظري:
اإلدارة السحابية
ً
أوال :تمهيد:
في وقتنا الحالي ومع التطورات الهائلة التي يشهدها العالم بالتكنولوجيا وطرق اإلنتاج وكيفية تقديم املنتجات والخدمات للمستخدمين ،حيث
أصبحت السواق عاملية وبالتالي ارتفع سقف طلبات العمالء وزادت تقلباتهم وأصبح توجههم نحو االستجابة السرع لطلباتهم ،وبالتالي أصبح الشاغل
الرئيس ي للمنظمات ،العمل على توفير الخدمات الحاسوبية املتكاملة دون تقيد بموارد محلية ،بهدف التيسير على املستخدم :مثل مساحات تخزين
ونسخ احتياطية وجدولة املهام والدفع اإللكتروني والطباعة عن بعد ،حيث يتمكن املستخدم عند اتصاله بالشبكة التحكم بهذه املوارد عن طريق
واجهة برمجية سهلة االستخدام ،وهذا ما يسمى بالحوسبة السحابية  ،Cloud Computingولكن دائما تحتاج التقنيات الحديثة خاصة إلى ضبط
وإدارة ومراقبة لدائها لتعمل بالشكل المثل.
فجاءت اإلدارة السحابية  Cloud Managementبدورها من خالل مجموعة من اآلليات والتقنيات لتحسين العمليات وتوسيع املنصات ،لتسهيل
االستخدام وزيادة سرعة االستجابة للمستخدم ،تخفيض التكاليف وأتمتة الطلبات وإدارة البنية التحتية التي تدعم البيئات السحابية الصلية،
وبالتالي إدارة وضبط أكثر لجميع املوارد املستندة على الحوسبة السحابية ،مما يزيد من جودتها و مساعدة املنظمة بتحقيق منفعة أكثر على صعيدها
الشخص ي وللمستخدم.
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ً
ثانيا :تعريف اإلدارة السحابية :Definition of cloud management
تشير اإلدارة السحابية إلى البرامج والتقنيات املصممة لتشغيل ومراقبة التطبيقات والبيانات والخدمات املوجودة في السحابة .تساعد أدوات إدارة
السحابة في ضمان أن املوارد املستندة إلى الحوسبة السحابية تعمل على النحو المثل ،والتفاعل بشكل صحيح مع املستخدمين والخدمات الخرى
).)Weingartner & others 2015
وتعتبر اإلدارة السحابية مجموعة من اآلليات والتقنيات والدوات املستخدمة إلثبات جدارة الثقة بالخدمات السحابية ،وتأسيس نظام لبناء ثقة
بين املستخدم ومقدم الخدمة السحابية ،من خالل تمكين املستخدم من التميز بين مقدمين الخدمة السحابية الكثر موثوقية وجودة .وبالتالي تحقيق
املنفعة للطرفين املستخدم ومزود الخدمة الفعالة عبر الحوسبة السحابية.)Hallappanavar & Birje, 2019) .

ً
ثالثا :استراتيجيات اإلدارة السحابية :Cloud Management Strategies
تساعد إستراتيجية اإلدارة السحابية املنظمات على تحقيق عدة أهداف تمكنها من إدارة نفسها بذكاء ومنها:
 .1أتمتة العمليات  :Automation of Processesتتيح اإلدارة السحابية أتمتة سير العمل في املنظمات ،حيث أصبح بإمكانها تحويل سياسات العمل
إلى خطوات عملية ضرورية إلنشاء وإدارة موارد الحوسبة السحابية دون الحاجة إلى تدخل بشري ،باإلضافة إلى إنشاء بيئات الحوسبة السحابية
توظيفها بالشكل الصحيح وتعديالتها ،فإن أتمتة تدفق العمل تساعد الشركات على تلبية احتياجات إعداد التقارير واالمتثال ،حيث يمكن لدوات
اإلدارة السحابية تنبيه املدير عندما يحاول املوظف نقل عبء العمل السحابي الخاص إلى السحابة العامة ،مما قد ينتهك سياسات الشركة أو
التزامها بالمان.)Ayo & others, 2018( .
ً
 .2أمن املعلومات ومراكز البيانات  :Security for Information and Data Centersإن العمل في الوسائط اإللكترونية في كل وقت دائما ما يحمل
الكثير من املخاطر ،مثل الوصول الغير مصرح به ملراكز البيانات املوجودة في السحابة من قبل أشخاص غير مخولين لغراض مختلفة ،مثل
التخريب والتجسس والتشويش لهذه البيانات املهمة ،كما إن هذه التدخالت الغير مصرح بها تطال أنظمة التشغيل والبنية التحتية والبروتوكوالت
املفتوحة ،التي تربط أجهزة املنظمة مع بعضها البعض ،لذا جاءت اإلدارة السحابية بأدواتها وآلياتها لزيادة أمن مراكز البيانات والسيطرة عليها مما
يؤدي إلى زيادة سرعة تناقل البيانات وتعديلها ،حيث تم استخدام أفضل التقنيات لحماية مراكز البيانات مثل )Encryption, Mobile IAM
.)Adikesavan, 2012( )Endoption security,
•  (Identity and Access Management ) IAMإدارة هوية الوصول :تتيح هذه التقنية للمسؤولين في املنظمة تفويض من يمكنهم الوصول
ملوارد السحابة واتخاذ اإلجراءات املتعلقة بمواردها مثل :إضافة ،تعديل ،حذف وغيرها ،أي تمكن هذه التقنية املنظمة من التحكم الكامل
بموارد السحابة وبناء رؤية واضحة لحماية أمان موارد السحابة.
• ) :(Data Encryptionهي عملية تشفير للبيانات بحيث ال يمكن لشخص غير مخول له بالوصول إليها أو إرسالها واستقبالها ،حيث يتم تحويل
النص الصلي إلى نص مشفر من قبل املرسل ،باستخدام مفاتيح تشفير (سلسلة من البتات) ثم فك التشفير بنفس املفتاح من قبل املتلقي
وإعادته للنص الصلي.
• ) :(Mobile Endoption securityعبارة عن تحكم و إدارة شاملة للمخاطر التي تهدد الجهزة املحمولة في املنظمة ،سواء أجهزة الكمبيوتر
املحمولة والجهزة اللوحيه والهواتف الذكية ،من اختراق وتسريب للبيانات حيث يتم التركيز هنا على املعلومات التي سيتم خزنها على الجهزة
املحمولة ،وملكية الجهزة ،وهيكلة تطبيقات الهاتف املحمول ،وكيفية اتصال هذه الجهزة بشبكات االنترنت.
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 .3م راقبة األداء ( :)Performance Monitoringهي عملية منهجية يتم من خاللها تحليل الخطة اإلستراتيجية للمنظمة وبناء على نتائج التحليل يتم
جمع البيانات ذات الصلة التي توضح كيف تقوم املنظمة بقياس الداء ومقارنة الداء الحالي بالداء املتوقع ،مما يمكنها من تشكيل اقتراحات
وتحديد اآلليات املناسبة التي من شأنها تحسين أداء املنظمة (.)Escudero & others, 2014
من وجهة نظر الباحثتين أن زيادة التغيرات والتطورات في البيئة املحيطة ،جبرت املنظمات على التفكير بطرق جديدة ملراقبة الداء وتقيمه داخل
املنظمات ،التي أتمتة عملياتها وبدأت باستخدام الحوسبة السحابية ،لذا أصبحت املنظمة بالتوجه نحو أتمتة مقاييس الداء وأتمتة إدارة الحوادث
والسجالت اإللكترونية.
ً
رابعا :أدوات اإلدارة السحابية ):(Cloud Management Tools
اإلدارة السحابية كغيرها من التقنيات التي تتطلب أدوات خاصة لتمكنها من تطوير خدمات الحوسبة السحابية سواء العامة أو الخاصة ،وأدوات
مخصصة ملراقبة أداء السحابة والتنسيق ،وأدوات إلدارة التكاليف والوقت ولحماية املعلومات ومراكز البيانات ،لزيادة قدرات السحابة.
أبرزأدوات اإلدارة السحابية:
•  (Command line interface) CLIواجهة سطر الوامر ،عبارة عن واجهة مستخدم تعتمد على نص  (user interface) UIحيث تستخدم لعرض
ً
ملفات الكمبيوتر وإدارتها ،كما تسمى أيضا واجهات مستخدم وحدة التحكم وواجهات مستخدم الحرف وواجهات مستخدم سطر الوامر ،من
أبرز فوائدها تمكين املستخدم من الوصول إلى الخدمات السحابية وإدارتها ،من خالل واجهة تدير الوامر والبرامج النصية الفردية من أكثر
مستخدمين هذه الداة (.)Denise, 2017( )Amazon Web Services
•  :driver Stack Googleعبارة عن أداة مراقبة وتسجيل وتشخيص أداء التطبيقات والجهزة الظاهرية ،حيث تعمل قياس أداء وتسجيل البيانات
الوصفية من حسابات متعددة ،وتسمح لفرق تكنولوجيا املعلومات بعرض البيانات املزودة لهم من  Stackdriver Googleمن خالل لوحة
القيادة واملخططات والتقارير املخصصة.
حيث تم دمج  Google Stacdriverمع  Google cloud platformو دمجه مع البنية التحتية لـ  ،Googleواستخدامها ملراقبة تطبيقات الجهزة
الظاهرية التي تعمل على  ) AWE EC2( Amazon Web Services Elastic Computing Cloudويمكن سحب بيانات الداء من أنظمة مفتوحة
املصدر مثل  Apache Web serverو .)Lombardo, 2018 ( Elastic search
•  :Openstackعبارة عن وحدة تحكم لخدمات الحوسبة السحابية تم تصميمها إلدارة أتمتة مجموعات املوارد ,تعمل هذه الداة مع تقنيات عديدة
املصدر ،مما يجعلها مناسبة للشبكات الغير متجانسة حيث يمكن من خاللها أتمتة جميع العمليات املهمة مثل توفير عبء العمل ،و دور حياة
التطبيقات والشبكات والتخزين.
•  :Appfomixنظام أساس ي إلدارة التطبيقات والتنسيق السحابي يهدف إلى تبسيط العمليات وجعلها أكثر فاعلية من خالل التصور لكل من
البيئات االفتراضية والبيئية ،تمكن املستخدم من مراقبة خطوط الداء لضمان تحسين الداء ،من خالل املراقبة في الوقت الحقيقي باستخدام
واجهة قياس عن بعد.
•  :Multicloudأداة توفر لوحة معلومات من خالل تطبيق ويب إلدارة امللفات عبر السحب املتعددة ،تقدم  Multicloudشجرة دليل تعمل مثل
مستكشف  windowsمما يسهل عملية نقل امللفات إلى مواقع مختلفة.
تتميز أدوات اإلدارة السحابية أنها قادرة على ضبط الخدمات ،والعمليات املوجودة على السحابة بأنواعها الخاص والعام والسحب الهجينة.
ً
خامسا :منصات اإلدارة السحابية :Platform Cloud Management
ذكر  (2016) El-Zain and Shobhanaأن منصة اإلدارة السحابية  (Cloud Management Platform) CMPتوفر مايلي:
 .1وسيلة لعميل الخدمة السحابية إلدارة نشر وتشغيل التطبيقات ومجموعات البيانات املرتبطة بها ،عبر العديد من البنى التحتية للخدمات
السحابية ،بما في ذلك البنية التحتية السحابية املحلية ،والبنية التحتية ملزود الخدمة السحابية العامة .بمعنى آخر ،توفر Cloud ( CMPs
 )Management Platform Systemقدرات إدارة للبيئات السحابية املختلطة والبيئات متعددة السحابية.
 .2وظيفة إدارة سحابية واسعة فوق كل من أنظمة مزودي السحاب العامة ومنصات السحاب الخاصة CMPs .إدارة الخدمات السحابية واملوارد التي
يتم توزيعها عبر منصات سحابة متعددة .تكمن قيمة  CMPفي تقديم أقص ى مستوى من التناسق بين النظمة الساسية دون املساس بعمق
الوظيفة .لسوء الحظ ،تطور معنى مصطلح "منصة اإلدارة السحابية" ( )CMPعلى مدار العقد املاض ي ،بحيث يكون املعنى الدقيق لهذا املصطلح
ُ
ً
ً
غير واضح في مناقشات إستراتيجية اإلدارة .قد يعني أحد البائعين الذين يستخدمون هذا املصطلح شيئا مختلفا تماما عن اآلخر .لذلك يعد اختيار
نهج اإلدارة الصحيح للخدمات السحابية مهمة معقدة .يمكن للموردين والبائعين الخلط بين التقييم من خالل إبراز نقاط القوة لديهم فقط وتجنب
نقاط الضعف لديهم .عالوة على ذلك ،يركز كل مزود وبائع على حل الجوانب املختلفة إلدارة السحابة ،مما يجعل من الصعب مقارنة الحلول.
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ً
 .3يجب أن يكون الحد الدنى القابل للتطبيق  CMPقادرا على توفير الدعم لجميع طبقات تكدس التكنولوجيا وتنسيق القدرات عبرها
) (infrastructure as a servicو  (platform as a service) PaaSو  (software as service is a software) SaaSويجب أن يتضمن أداة سحابة
ً
غير مناسبة لدعم قابلية النقل  /الترحيل إلى وعبر السحب املختلطة .سيستفيد إطار التكامل من أدوات التشغيل اآللي الحالية املستخدمة داخليا
ً
ً
والجمع بينها مع ميزات  CMPالجديدة .تعد القدرة على توفير دعم الحاوية الصلية عبر التقنيات االفتراضية شرطا أساسيا ،وأصبحت  CMPsاآلن
إما حاوية "أصلية (تستخدم في حاويات) أو يتم إعادة هندستها لدعم الحاويات .باإلضافة إلى عمليات النشر القياسية لنظام التشغيل ،ستمكن
وظيفة مخطط  CMPللمسؤولين من إنشاء وتقديم حلول قائمة على الصور وتكوينات مخصصة .التكامل مع أصول تكنولوجيا املعلومات الخرى
وقواعد البيانات  (cloud management data base) CMDBوالتحكم في الوصول لها.
 .4توفر منصات اإلدارة السحابية تحكم موحد لعمليات تكنولوجيا املعلومات ،يتمثل أحد الدوار الرئيسة لـ  CMPفي تكامل أدوات دورة حياة
ً
التطبيقات الحالية  ،وبرامج  ،Hypervisorواملنصات السحابية .نظرا لهذا امليثاق ،يجب أن تتكامل  CMPsمع النظمة الداخلية والخارجية إلدارة
الخدمات متعددة السحابية .القدرة على دعم كل من واجهات برمجة التطبيقات املنشورة وتوفير التخصيص إذا لزم المر.
بناء على ما سبق ذكره هل اإلدارة السحابية نفسها الحوسبة سحابية؟ ال ،حيث توفر الحوسبة السحابية القواعد واإلدارة السحابية تقوم
بتنفيذها.
فالحوسبة السحابية عبارة عن مجموعة من املوارد االفتراضية والتخزين والتطبيقات والخدمات التي يتم إدارتها من خالل "اإلدارة السحابية" ،عن
طريق مزيج من البرامج والتمتة والسياسات والحكومة والشخاص املدربين على إتاحة خدمات الحوسبة السحابية بكفاءة عالية.
ً
سادسا :كيف يتم إدارة الحوسبة السحابية :How Cloud Management Work
يتم نشر برامج إدارة السحابة في البيئات السحابية كجهاز ظاهري  ( virtual machine) VMيحتوي على قاعدة بيانات وخادم ،يتصل الخادم
بواجهات برمجة التطبيقات ( Application programming interface system )APIsلتوصيل قاعدة البيانات واملوارد االفتراضية في السحابة ،تجمع
قاعدة البيانات معلومات حول كيفية أداء البنية التحتية االفتراضية ،وترسل التحليالت إلى واجهة ويب حيث يمكن ملسؤولي السحابة تصور أداء
ً
السحابة .يمكن للمسؤولين أيضا نقل الوامر مرة أخرى إلى السحابة ،والتي يتم تنفيذها بواسطة الخادم الظاهري.
ً
تعتمد كل تلك الترابطية ربما على التكنولوجيا الكثر إغفاال للجميع :نظام التشغيل .ال يشغل نظام التشغ يل جميع التقنيات املختلفة التي تشكل
ً
الغيوم فقط ،ولكنه يستخدم أيضا أدوات إدارة السحابة الخاصة بك .يحتاج نظام التشغيل هذا إلى العمل مع أي السحابة التي تستخدمها  -بغض
النظر عن كونها فريدة من نوعها  -وهذا هو السبب في أن العديد من أنظمة التشغيل املستندة إلى مجموعة النظراء مفتوحة املصدر.
فاإلدارة السحابية تترجم كيفية سيطرة املشرفين على كل ش يء يعمل في السحابة :املستخدمين ،البيانات ،التطبيقات ،الخدمات ،تساعد أدوات
إدارة السحابة املشرفين على اإلشراف على جميع أنواع النشطة السحابية ،مثل نشر املوارد ،واستخدام التتبع ،وتكامل البيانات ،وحتى استرداد
ً
تحكما إدار ًيا على البنية الساسية والنظمة الساسية والتطبيقات والبيانات ،التي تنش ئ ً
معا سحابة ( Rittinghous
الكوارث .توفر أدوات إدارة السحابة
.)& Ransome, 2009
IaaS

املنظمة الذكية
ً
أوال :التمهيد:
ً
نظرا ملا يشهده العالم من سباق تكنولوجي ُمتسارع زادت من خالله التحديات التكنولوجية ،مثل العوملة وثورة املعرفة وتكنولوجيات املعلومات،
ً
وضعت املنظمات على أثره في سباق تكنولوجي متسارع جدا مما زاد مسؤوليتها لتبني أحدث القوى التكنولوجية والساليب اإلدارية الحديثة ،وإحداث
ِ
تغيرات جذريه في ثقافتها وطرق تفكيرها ،لخوض هذا السباق والتقدم فيه وتحقيق ميزة تنافسية.
فجاءت املنظمة الذكية التي تدعو للتعلم املستمر والتكيف البيئي وتوليد املعرفة وإدارتها والتوجه نحو رأس املال الفكري واالهتمام بصناع
املعرفة ،حيث تعتبر هذه القوى أهم عناصر اإلنتاج التي تؤثر بشكل مباشر في نجاح املنظمات وتقدمها ،كاستجابة لهذا السباق التكنولوجي وملواجهة
التحديات التكنولوجية التي نتجت على أثره.
ً
ثانيا :مفهوم املنظمة الذكية:
عبارة عن وحدة اجتماعية هادفة يملك مديرها مستوى عال من املعرفة والحكمة للتعامل مع املتغيرات البيئية ،وتمكين املنظمة وكادرها للتكيف
مع هذه املتغيرات ومواكبتها (الطائي وآخرون.)2013،
وقد عرف الذكاء املنظمي بأنه قدرة املنظمة على التنبؤ بالتغيرات البيئية واستغالل موارد املنظمة املالية والغير مالية للتفاعل مع الفرص التي تم
التنبؤ فيها وقدرتها على توظيفها إلحداث تغيرات واقعية في املنظمة وتطويرها (املحاميد.)335,،2015 ،
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وعليه ،ترى الباحثتان أن املنظمة الذكية وحدة اجتماعية تعتمد بالدرجة الولى على صناعة املعرفة ورأس املال الفكري الذي يتميز به الكادر
البشري ،فمن خالل الكادر الذكي التي تتمتع به املنظمة تستطيع توظيف باقي املوارد التكنولوجية واملادية واملالية بالشكل الصحيح ،الذي يمكنها من
مواكبة التغيرات والتكيف معها وزيادة قابلية التعلم املستمر.
ً
ثالثا :خصائص املنظمة الذكية:
تتميز املنظمة الذكية بعدة خصائص تجعل منها املنظمة املثالية التي يمكنها االستجابة لسرعة التغيرات ومواكبتها ،وبالتالي تحقيقها مليزة تنافسية،
أبرزها:
 .1التعلم املستمر ( :)Continuing learningهي العملية التي تشير إلى تعلم املنظمة بشكل مستمر من خالل تجاربها واكتساب املعارف باستمرار ،مما
يزيد من قدرتها على مواجهة التغيرات البيئية بشتى أشكالها واالستجابة لها بشكل فعال يولد قيمة مضافة للمنظمة ،فالتعلم املستمر من قبل
املنظمة وأفرادها يجعلها أكثر ذكاء في مواجهة التغيرات وتقليل مقاومة التغير (.)Wheelen & Hunger, 2010
كما ارتبط مفهوم التعليم املستمر باملنظمة املتعلمة والتطوير والتغير بشكل دائم ،حيث يعتبر التعلم املستمر ،عملية تحسين مستمر من خالل
اكتساب املزيد من املعلومات التي تحصل عليها املنظمة عن البيئة املحيطة فيها سواء عن السواق أو املنافسين ،الزبائن وحتى املوردين واملجهزين،
وتوظيف هذه املعلومات بطريقة فعالة للتحسين املستمر للعمليات واملنتجات وبالتالي زيادة قدرة املنظمة على إنتاج السلع املناسبة بالسعار
املناسبة مما يزيد من حصتها السوقية (جرادات وآخرون.)2013 ،
 .2نقل املعرفة ( :)Transfer Knowledgeهي العملية التي تشير إلى وجود إدارة فعالة للمعرفة داخل املنظمة ،لنها املرحلة التي يتم فيها نقل املعرفة
بأنواعها وتبادلها بين أفراد املنظمة بطرق مختلفة سواء العالقات الشخصية بين الفراد (طرق غير رسمية) ،أو تقارير وكتب ومؤتمرات والتدريب
والتعليم داخل املنظمة (طرق رسمية)،حيث ترتبط فاعلية هذه العملية ببنية تكنولوجية متطورة وهيكل تنظيمي مرن (بن غضبان.)2018 ،
ً
وبناء عليه ترى الباحثتان من وجهة نظرهما أن عملية نقل املعرفة في املنظمة تشير إلى عدة أمور ،أبرزها:
• نقل املعرفة محور أساس ي يدل على اهتمام املنظمة بتطوير املعرفة ،فاملنظمة الذكية تشير إلى وجود سلم معرفي مطور يبدأ بتوليد املعرفة وحتى
نقلها واستخدامها.
• نقل املعرفة يشير إلى شبكات اتصال فعالة في املنظمة تمكن من تواصل املوظفين مع بعضهم البعض ،وتبادل املعارف والفكار والخبرات فيما
بينهم و وجود هيكل تنظيمي مرن.
• نقل املعرفة يشير إلى منظمة مستعدة الستغالل الفرص املتاحة ومواكبة التطورات ،فـتوفر كادر بمعارف وأفكار متنوعة يمكن املنظمة بسهولة
من اغتنام الفرص ،وإحداث تطوير وتغير دون أي مقاومة.
• نقل املعرفة ال يشير فقط إلى تبادل معلومات بل ملكية فكرية وخبرة ومهارات وتعلم ,وبالتالي إبداع أكثر في حل املشكالت وطرق إنتاج مبتكرة ،مما
يمكن املنظمة من تحقيق ميزة تنافسية وبالتالي استدامة.
 .3التكيف البيئي ( :)Environmental Adaptationاملنظمات تعمل في بيئة معاصرة تتميز بالتغير املستمر ،لذلك تحرص املنظمة على مواجهة هذه
التغيرات من خالل التكيف معها واالستجابة السريعة لها ،مما يضمن البقاء واالستدامة للمنظمة (دودين.)2017 ,
ً
ً
املنظمات املعاصرة بصفتها نظاما مفتوحا تحتاج إلى خاصية االستقرار والتكيف والتجديد ،لتتمكن من العيش والنمو وتحقيق أهدافها ،فبقاء
املنظمات مرتبط بالتكيف البيئي الذي يمكنها من االستجابة للتغيرات والفرص التي تحصل للبيئة الخارجية ،وبالتالي مواجهة التهديدات والتغلب عليها
لتحقيق االستقرار (حمود.)2010 ،
ً
ً
أما من وجهة نظر الباحثتين فإن منظمات العمال غالبا ما تعمل في بيئة تتسم بحالة عدم التأكد ،وبالتالي فإن املنظمة بحاجة دائما إلى مراقبة وتقيم
مستمر للبيئة ،لفهم متغيراتها ومتطلباتها املفاجئة وبالتالي االستجابة السريعة لها ،فأحد أهم أسباب تحقيق املنظمة للبقاء والرباح العالية ،الفهم
الصحيح ملتطلبات السوق وهو احد عناصر فهم البيئة والتكيف معها.
 .4توليد البدائل اإلستراتيجية ( :)Generate Strategic Alternativesتعمل املنظمة الذكية على تطور طرق وإجراءات وخيارات وطرق عمل جديدة
تمكن املنظمة من تلبية حاجاتها وتنفيذ استراتيجياتها فتوفير بدائل إستراتيجية تمكن املنظمة من خلق فرص جديدة ،فالبدائل اإلستراتيجية عنصر
أساس ي في عملية اإلدارة اإلستراتيجية ،حيث تسبقها عملية تنبؤ بنتائج كل إستراتيجية ،مما يمكن املنظمة بتوظيف هذه النتائج املتوقعة ودمجها مع
أهداف املنظمة ،وبالتالي تحقيقها بشكل يناسب البيئة املحيطة واملوارد املتاحة (العريقي.)2018 ،
ً
رابعا :ملاذا تحتاج املنظمة إلى أن تكون ذكية:
لو رجعنا إلى قبل عشر سنوات لوجدنا أن املسعى الساس ي للمنظمات النمو فقط ,ولكن بسبب التغيرات البيئية املستمرة والسريعة على املستوى
ً
االقتصادي والتكنولوجي والسياس ي واالجتماعي ،أصبحت اإلدارة صعبة ،ووضع املنظمة أمام تحدي النمو والبقاء أيضا في ظل منافسة قوية لذا وجب
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تغير الساليب اإلدارية والتوجه نحو تصميم منظمات تعمل على إدارة عملياتها بذكاء ،وتحديث املعارف واملهارات والكفاءات الجديدة التي تمكنها من
التعلم املستمر والتكيف البيئي.
حيث ذكرا كل من ) Lazarevic and Lukic (2015مجموعة من املبادئ الساسية تجعل من املنظمة ذكي ،حيث تشمل هذه املبادئ الثقافة
والهيكل والكادر البشري في املنظمة:
ً
• بناء ثقافة خلق القيمة :من كل ش يء يكون الغرض من التنظيم الذكي هو كسب القيمة املضافة دائما ،ويتم ذلك من خالل خلق ثقافة تيهئ كادر
املنظمة بكيفية خلق قيمة للعمالء.
• إنشاء البدائل :املنظمة الذكية تحتاج دائما االختيار بين البدائل المثل ،بهدف اختيار الفضل للمنظمة مما يمكنها من تلبية احتياجات البيئة
املحيطة وبالتالي بقائها ونجاحها.
• التعلم املستمر
• احتضان حالة عدم اليقين.
• منظور استراتيجي خارجي :حيث تصبح املنظمة عند اتخاذ قراراتها اإلستراتيجية املهمة ،بفهم نطاقها الخارجي وكيف يسر العالم الخارجي على
مستوى طلبات العمالء والسواق ،وتوظيف ما تم تقيمه في هذه القرارات.
• أنظمة التفكير :تستخدم املنظمة الذكية أنظمة تفكير لفهم ما الذي تحتاجه املنظمة لتحقيق بقائها ،وتطوير قراراتها ،ومواكبة البيئة املحيطة،
ً
واالستجابة لردود فعل املنافسين والعمالء،حيث تعطي أنظمة التفكير دائما اقتراحات حول كيفية تطوير وتنمية التقنيات املستخدمة في
املنظمة ،وكيفية تحسين املنتجات والخدمات وتبني العمليات الجديدة.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة الحالية السلوب الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف الظاهرة التي أثارت التساؤالت لدى الباحثتين وطرحت مشكلة يراد
دراستها ،حيث تم دراسة الظاهرة باالعتماد على البيانات التي تم جمعها من مصادرها الولية ،كما اعتمدت الباحثتان على السلوب التحليلي الذي يقوم
بدراسة البيانات واختبار الفرضيات والوصول إلى نتائج واستنتاجات ،وبالتالي تقديم توصيات عن مشكلة الظاهرة املدروسة.
مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من اإلدارات التابعة لوزارة الصحة الكويتية (إدارة نظم املعلومات الصحية ،وقسم نظم املعلومات) في إدارات املناطق
الصحية في جميع محافظات دولة الكويت ،وهم إدارة منطقة الجهراء الصحية ،إدارة منطقة الفروانية الصحية ،إدارة منطقة الصباح التخصصية
الطبية ،إدارة منطقة العاصمة الصحية ،إدارة منطقة حولي الصحية ،إدارة منطقة الحمدي الصحية .وبلغ عدد املوظفين املستهدفين في هذه اإلدارات
ً
( )250موظفا وموظفة ،حيث تم اختيار عينة بطريقة عشوائية بسيطة وتم توزيع ( )152إستبانة ،في حين بلغ عدد االستبانات املستردة والقابلة
للتحليل اإلحصائي ( )136إستبانة ،أي ما نسبته ( )%89.4من إجمالي اإلستبانات املوزعة.
مصادرجمع البيانات:
تم االعتماد على نوعين من املصادر للحصول على املعلومات الالزمة للدراسة ،والتي تمثلت بما يأتي:
ً
أوال :املصادر الثانوية ،والتي اشتملت على الكتب والبحوث العلمية والدوريات واملقاالت والنشرات املختلفة والدراسات السابقة ذات العالقة باملوضوع
باللغة العربية واإلنجليزية ،والتي تم اإلطالع عليها قبل الشروع في إعداد هذا البحث.
ً
ثانيا :املصادر األولية ،والتي اشتملت على اإلستبانة التي تم تصميمها لجمع البيانات الالزمة للبحث ،باالستفادة من الدراسات العربية والجنبية
السابقة ،والرسائل الجامعية والبحاث العلمية ،واستشارة أصحاب الخبرة واالختصاص بهذا املوضوع ،ومن ثم توزيعها على أفراد عينة الدراسة.
املعالجات اإلحصائية:
تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )Statistical Package for Social Sciences- SPSSلتحليل البيانات واختبار
الفرضيات ،حيث تم استخدامها في التحليالت اإلحصائية املختلفة التالية:
• اإلحصاء الوصفي  :Descriptive Statisticsواملتمثلة بالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،لتقديم وصف
شامل لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة على الفقرات املختلفة.
• معامل االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا)  Cronbach Alphaلقياس ثبات أداة الدراسة وهي اإلستبانة.
• تحليل االنحدار الخطي املتعدد  Multiple linear regressionالختبار فرضيات الدراسة.
ً
ً
• الهمية النسبية تم تحديدها طبقا للصيغة التالية ووفقا للمقياس الخماس ي لبدائل اإلجابة لكل فقرة
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حيث عدد املستويات هي :منخفض ،متوسط ،ومرتفع ،وبذلك يكون:
املستوى املنخفض إذا بلغ الوسط الحسابي من  1إلى أقل من 2.333
املستوى املتوسط إذا بلغ الوسط الحسابي من  2.333إلى أقل من 3.666
املستوى املرتفع إذا بلغ الوسط الحسابي من  3.666لغاية 5.000
اختبارثبات أداة الدراسة:
تم اختبار مدى ثبات الداة املستخدمة في قياس املتغيرات التي تشتمل عليها باستخدام اختبار كرونباخ ألفا (،)Cronbach Alpha Coefficient
حيث تكون نتيجة املقياس مقبولة إحصائيا إذا كانت قيمة كرونباخ ألفا اكبر من ( ،(Sekaran, 2006, 311) )0.60وكلما اقتربت القيمة من ( )%100دل
هذا على درجات ثبات أعلى لداة الدراسة ،وبالنظر إلى البيانات الواردة في الجدول التالي فقد جرى قياس معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا،
ملتغيرات الدراسة ،ولبعادهما ولداة الدراسة ككل ،ملعرفة مدى االتساق في اإلجابات؛ وذلك على النحو التالي:
جدول ( :)1قيم معامل االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة
الرقم
1
2
3
4
5
6

البعد
أتمتة األعمال
أمن املعلومات
م راقبة األداء
اإلدارة السحابية
التكيف البيئي
التعلم املستمر
نقل املعرفة
تطوير املنظمة الذكية
جميع الفقرات

قيمة ألفا
0.789
0.872
0.891
0.903
0.858
0.900
0.890
0.951
0.958

عدد الفقرات
4
4
4
12
4
4
4
12
24

نالحظ من الجدول ( )1أن قيم معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لفقرات أداة الدراسة تراوحت ( ،)0.951 - 0.789كما أن قيمة املعامل
لجميع الفقرات بلغت ( ،)0.958وبالتالي تكون جميع القيم أكبر من ( )0.60وهذا مؤشر على االتساق بين فقرات أداة الدراسة ،وموثوقية أداة الدراسة
وإمكانية االعتماد عليها إلجراء التحليل اإلحصائي ).(Sekaran, 2006, 311
وصف خصائص عينة الدراسة:
ً
يتضمن هذا الجزء وصفا للبيانات الشخصية لفراد عينة الدراسة وهي( :الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،التخصص ،املسمى الوظيفي ،وعدد
سنوات الخبرة) .ولجل وصف خصائص عينة الدراسة ،فقد تم إيجاد التكرارات والنسب املئوية للبيانات الشخصية لفراد عينة الدراسة وذلك على
النحو التالي:
جدول ( :)2قيم املواصفات الديموغ رافية
املتغير
الجنس
العمر

املؤهل العلمي

التخصص

الفئة
ذكر
أنثى
أقل من  25سنة
من  25سنة إلى أقل  35سنة
من  35سنة إلى أقل من  45سنة
 45سنة فأكثر
دبلوم أو أقل
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراة
تكنولوجيا املعلومات
هندسة الكمبيوتر
إدارة أعمال
أخرى

التكرار (ن=)136
38
98
11
77
42
6
92
44
0
0
77
33
7
19

النسبة املئوية
27.9
72.1
8.1
56.6
30.9
4.4
67.6
32.4
0.0
0.0
56.6
24.3
5.1
14.0
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املسمى الوظيفي

مدير
مساعد مدير
رئيس قسم
موظف تكنولوجيا معلومات
أخرى

عدد سنوات الخبرة

أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات
من  10سنوات إلى أقل من  15سنة
من  15سنة إلى أقل من  20سنة
 20سنة فأكثر

الوادي & الصبح
0
0
7
83
46
42
41
29
18
6

0.0
0.0
5.1
61.1
33.8
31.0
30.1
21.3
13.2
4.4

يتضح من الجدول ( )2بأن فئة (اإلناث) قد شكلت النسبة الكبرى من أفراد عينة الدراسة ،حيث بلغت نسبتهم ( ،)%72.1بينما شكلت فئة
(الذكور) ما نسبته ( )%27.9من عينة الدراسة ،وهذا يشير إلى أن الغالبية العظمى من الفراد العاملين في وزارة الصحة الكويتية هم من اإلناث .ويتبين
من الجدول بأن الفئة العمرية (من  25سنة إلى أقل  35سنة) قد شكلت النسبة الكبرى من أفراد عينة الدراسة ،حيث بلغت نسبتهم ( ،)%56.6في حين
شكلت الفئة العمرية ( 45سنة فأكثر) النسبة القل من أفراد عينة الدراسة ،حيث بلغت نسبتهم ( .)%4.4كما يتضح من الجدول أن فئة حملة الشهادة
الجامعية (دبلوم أو أقل) قد شكلت النسبة الكبرى من أفراد عينة الدراسة ،حيث بلغت نسبتهم ( ،)%67.6في حين شكلت فئة حملة الشهادة العليا
(ماجستير ،دكتوراه) النسبة القل من أفراد عينة الدراسة ،حيث بلغ نسبتهم ( .)%0.0ما يتبين من الجدول أن فئة التخصص (تكنولوجيا املعلومات) قد
شكلت النسبة الكبرى من أفراد عينة الدراسة ،حيث بلغت نسبتهم ( ،)%56.6بينما شكلت فئة التخصص (إدارة أعمال) النسبة القل من أفراد عينة
الدراسة ،حيث بلغت نسبتهم ( .)%5.1وهذا قد يدل على أن عينة الدراسة تتمتع بالفهم واإلدراك لهمية اإلدارة السحابية في تطوير املنظمة الذكية.
ويتضح كذلك من الجدول أن فئة املسمى الوظيفي (موظف تكنولوجيا معلومات) قد شلت النسبة الكبرى من أفراد عينة الدراسة ،حيث بلغت نسبتهم
( ،)%61.1وهذا يتوافق مع توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فئة التخصص .مما أكدت فئة (عدد سنوات الخبرة) بأن (أقل من  5سنوات) تمثلت
بالنسبة الكبر من أفراد عينة الدراسة ،إذ بلغت نسبتهم ( )%31.0و ( 20سنة فأكثر) تمثلت بالنسبة الصغر من أفراد عينة الدراسة إذ بلغت نسبتهم
(.)4.4

نتائج الدراسة:
تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات؛ بغرض الحكم على درجة املوافقة ،وتحديد الهمية النسبية عند محاور
اإلستبانة وفقراتها ،وكانت النتائج كما يلي:
ً
أوال :اإلدارة السحابية:
تضمن محور اإلدارة السحابية البعاد اآلتية :أتمتة العمال ،أمن املعلومات ،ومراقبة الداء.
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية ،واالنح رافات املعيارية والرتب واألهمية النسبية ألبعاد اإلدارة السحابية
الرقم
1
2
3

البعد
أتمتة العمال
أمن املعلومات
مراقبة الداء
اإلدارة السحابية

املتوسط الحسابي
3.581
4.119
3.659
3.787

االنحراف املعياري
0.776
0.727
0.839
0.654

الرتبة
3
1
2

األهمية النسبية
متوسطة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة

تشير نتائج الجدول ( )3إلى أن مستوى اإلدارة السحابية في وزارة الصحة الكويتية من حيث الهمية النسبية مرتفع ،إذ بلغ الوسط الحسابي
( )3.787وبانحراف معياري ( ،)0.654وكذلك أظهر الجدول أن ُبعد (أمن املعلومات) جاء في املرتبة الولى بمتوسط حسابي ( ،)4.119وبانحراف معياري
( )0.727وبأهمية نسبية مرتفعة ،تاله بعد (مراقبة الداء) في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.659وبانحراف معياري ( )0.839وبأهمية نسبية
متوسطة ،في حين جاء بعد (أتمتة العمال) في املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )3.581وبانحراف معياري ( ،)0.776وبأهمية نسبية متوسطة.
ً
ثانيا :تطويراملنظمة الذكية:
تضمن محور تطوير املنظمة الذكية البعاد اآلتية :التكيف البيئي ،التعليم املستمر ،ونقل املعرفة.
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جدول ( :)4املتوسطات الحسابية ،واالنح رافات املعيارية والرتب واألهمية النسبية ألبعاد تطوير املنظمة الذكية
البعد
الرقم
التكيف البيئي
1
التعليم املستمر
2
نقل املعرفة
3
تطوير املنظمة الذكية

االنحراف املعياري
0.861
0.911
0.886
0.828

املتوسط الحسابي
3.638
3.851
3.844
3.778

األهمية النسبية
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

الرتبة
3
1
2

تشير نتائج الجدول ( )4إلى أن مستوى تطوير املنظمة الذكية في وزارة الصحة الكويتية من حيث الهمية النسبية مرتفع ،إذ بلغ الوسط الحسابي
( )3.778وبانحراف معياري ( ،)0.828وكذلك أظهر الجدول أن ُبعد (التعليم املستمر) جاء في املرتبة الولى بمتوسط حسابي ( )3.851وبانحراف معياري
( )0.911وبأهمية نسبية مرتفعة ،تاله بعد (نقل املعرفة) في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.844وبانحراف معياري ( )0.886وبأهمية نسبية
مرتفعة ،في حين جاء بعد (التكيف البيئي) في املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )3.638وبانحراف معياري ( ،)0.861وبأهمية نسبية متوسطة.
اختبارفرضيات الدراسة:
تم إخضاع فرضية الدراسة الرئيسة واملتفرعة عنها لتحليل االنحدار الخطي املتعدد  ،Multiplelinear regressionوقبل الشروع بإجراء التحليل ،تم
التحقق من خلو البيانات من ظاهرة االرتباط املتعدد ،حيث تشير هذه الظاهرة إلى وجود ارتباط خطي شبه تام بين متغيرين أو أكثر ،يعمل على تضخيم
قيمة معامل التحديد  R2ويجعله أكبر من قيمته الفعلية ،ولهذا تم احتساب قيمة معامل االرتباط الخطي عند كل متغير من متغيرات الدراسة ،وقد

كانت النتائج كما يلي:
جدول ( :)5مصفوفة االرتباط للمتغيرات املستقلة
أتمتة األعمال

املتغير
أتمتة األعمال
أمن املعلومات
م راقبة األداء

أمن املعلومات

1.000
**0.568
**0.574

م راقبة األداء

1.000
**0.511

1.000

(**) دال عند مستوى داللة 0.01

يبين الجدول ( )5أن أعلى معامل االرتباط كان بين املتغيرين (أتمتة العمال) و(مراقبة الداء) ،والذي بلغ ( ،)0.574وهذا يدل على عدم وجود
ً
ظاهرة االرتباط الخطي املتعدد بين املتغيرات املستقلة ،حيث تعتبر قيمة معامل االرتباط التي تتجاوز ( )0.80مؤشرا على وجود مشكلة االرتباط الخطي
العالي املتعدد ).(Guajarati, 2004, 359
نتائج اختبارالفرضية الرئيسة H0
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لإلدارة ا لسحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،أمن املعلومات ،وم راقبة األداء) في
تطويراملنظمة الذكية بأبعادها (التكيف البيئي ،التعليم املستمر ،ونقل املعرفة) في وزارة الصحة الكويتية.
الختبار الفرضية الرئيسة ،تم استخدام تحليل االنحدار املتعدد  ،Multiple linear regressionوكانت النتائج كما يلي:
جدول (* :)6نتائج اختبارأثر(اإلدارة السحابية) في تطوير املنظمة الذكية في وزارة الصحة الكويتية
املتغيرالتابع

تطوير املنظمة الذكية

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Model Summary
R2
R

ANOVA

Coefficient

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

املحسوبة

درجة
الحرية Df

Sig F

البيان

B

الخطأ
املعياري

T

Sig t

0.804

0.646

80.355

3

0.000

أتمتة األعمال
أمن املعلومات

0.164
0.291

0.073
0.075

2.239
3.898

0.027
0.000

م راقبة األداء

0.523

0.065

8.066

0.000

F

* يكون التأثيرذا داللة إحصائية عند مستوى )(P≤0.05

تشير نتائج الجدول أن معامل االرتباط ) (R=0.804يشير إلى العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع ،كما أن أثر املتغيرات املستقلة (اإلدارة
السحابية) في املتغير التابع (تطوير املنظمة الذكية) هو أثر ذو داللة إحصائية ،حيث كانت قيمة  Fاملحسوبة هي ( ،)80.355وبمستوى داللة
) (Sig=0.000وهو أقل من  ،0.05حيث ظهر أن قيمة معامل التحديد ) (R2=0.646وهي تشير إلى أن ( )%64.6من التباين في (تطوير املنظمة الذكية)
يمكن تفسيره من خالل التباين في (اإلدارة السحابية) مجتمعة.
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أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  Bعند بعد (أتمتة العمال) قد بلغت ( )0.164وأن قيمة  tعنده ( ،)2.239وبمستوى داللة )(Sig=0.027
وهي أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .وظهرت  Bعند بعد (أمن املعلومات) بقيمة بلغت ( )0.291وأن قيمة  tعنده هي (،)3.898
وبمستوى داللة ) (Sig=0.000وهي أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .كما ظهرت  Bعند بعد (مراقبة الداء) بقيمة بلغت ()0.523
وكانت قيمة  tعنده هي ( ،)8.066وبمستوى داللة ) (Sig=0.000وهي أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي.
وبناء على ما سبق ،نرفض الفرضية الرئيسة ونقبل الفرضية البديلة التي نصها:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،أمن املعلومات ،وم راقبة األداء) في
تطويراملنظمة الذكية بأبعادها (التكيف البيئي ،التعليم املستمر ،ونقل املعرفة) في وزارة الصحة الكويتية"
نتائج اختبارالفرضيات املتفرعة من الفرضية الرئيسة
الختبار الفرضيات املتفرعة عنها تم استخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد  ،Multiple linear regressionوكانت النتائج كما يأتي:
 :H01ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،أمن املعلومات ،وم راقبة األداء)
في تطويرالتكيف البيئي في وزارة الصحة الكويتية
جدول (* :)7نتائج اختبارأثر(اإلدارة السحابية) في تطوير التكيف البيئي في وزارة الصحة الكويتية
املتغيرالتابع

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Model Summary
r2
R

ANOVA

Coefficient

F

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

املحسوبة

0.788

0.620

71.896

درجة
الحري
ة

البيان

B

الخطأ
املعياري

املحسوبة

T

مستوى
الداللة

أتمتة العمال

0.011

0.079

0.144

0.886

أمن املعلومات

0.326

0.080

4.070

0.000

مراقبة الداء

0.619

0.070

8.858

0.000

*Sig F

مستوى
الداللة

*Sig t

Df

تطوير التكيف البيئي

3

0.000

* يكون التأثيرذا داللة إحصائية عند مستوى )(P≤0.05

تشير نتائج الجدول ( )7أن قيمة ) ،(R=0.788وهذا يعني أن هناك عالقة موجبة بين (اإلدارة السحابية) و(تطوير التكيف البيئي) .ويتبين أن قيمة
معامل التحديد ) ،(r2=0.620وهذا يعني أن (اإلدارة السحابية) قد فسرت ما مقداره ( )%62.0من التباين في (تطوير التكيف البيئي) ،مع بقاء العوامل
الخرى ثابتة .كما يتبين أن قيمة ) (Fقد بلغت ( )71.896عند مستوى ثقة ) (Sig=0.000وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى ( )P≤0.05وعند 3
درجات حرية.
أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  Bعند (أتمتة العمال) قد بلغت ( )0.011وأن قيمة  tعنده ( ،)0.144وبمستوى داللة ) (Sig=0.886وهي
أكبر من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي .وظهرت  Bعند (أمن املعلومات) بقيمة بلغت ( )0.326وأن قيمة  tعنده هي (،)4.070
وبمستوى داللة ) (Sig=0.000وهي أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .كما ظهرت  Bعند (مراقبة الداء) بقيمة بلغت ( )0.619وكانت
قيمة  ،)8.858( tوبمستوى داللة ) (Sig=0.000وهي أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي.
وبناء على ما سبق ،نرفض الفرضية العدمية الفرعية الولى ونقبل الفرضية الفرعية البديلة التي تنص:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،أمن املعلومات ،وم راقبة األداء) في
تطويرالتكيف البيئي في وزارة الصحة الكويتية"
 :H02ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،أمن املعلومات ،وم راقبة األداء)
في تطويرالتعليم املستمر في وزارة الصحة الكويتية
جدول (* :)8نتائج اختبارأثر(اإلدارة السحابية) في تطوير التعليم املستمرفي وزارة الصحة الكويتية
املتغيرالتابع

تطوير التعليم املستمر

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Model Summary
r2
R

ANOVA

Coefficient

معامل
االرتباط
0.753

معامل
التحديد
0.567

F

املحسوبة

درجة
الحرية
Df

57.623

3

البيان

B

الخطأ
املعياري

املحسوبة

T

أتمتة العمال
أمن املعلومات

0.264
0.251

0.089
0.091

2.960
2.763

مستوى
الداللة
0.004
0.007

مراقبة الداء

0.500

0.079

6.337

0.000

*Sig F

مستوى
الداللة
0.000

*Sig t

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )(P≤0.05
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تشير نتائج الجدول ( )8أن قيمة ) ،(R=0.753وهذا يعني أن هناك عالقة موجبة بين (اإلدارة السحابية) و(تطوير التعليم املستمر) .ويتبين أن
قيمة معامل التحديد ) ،(r2=0.567وهذا يعني أن (اإلدارة السحابية) قد فسرت ما مقداره ( )%56.7من التباين في (تطوير التعليم املستمر) ،مع بقاء
العوامل الخرى ثابتة .كما يتبين أن قيمة ) (Fقد بلغت ( )57.623عند مستوى ثقة ) (Sig=0.000وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى ()P≤0.05
وعند  3درجات حرية.
أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  Bعند (أتمتة العمال) قد بلغت ( )0.264وأن قيمة  tعنده ( ،)2.960وبمستوى داللة ) (Sig=0.004وهي
أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .وظهرت  Bعند (أمن املعلومات) بقيمة بلغت ( )0.251وأن قيمة  tعنده هي ( ،)2.763وبمستوى
داللة ) (Sig=0.007وهي أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .كما ظهرت  Bعند (مراقبة الداء) بقيمة بلغت ( )0.500وكانت قيمة t
( ،)6.337وبمستوى داللة ) (Sig=0.000وهي أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي.
وبناء على ما سبق ،نرفض الفرضية العدمية الفرعية الثانية ونقبل الفرضية الفرعية البديلة التي تنص:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،أمن املعلومات ،وم راقبة األداء) في
تطويرالتعليم املستمرفي وزارة الصحة الكويتية"
 :H03ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،أمن املعلومات ،وم راقبة األداء) في تطويرنقل
املعرفة في وزارة الصحة الكويتية
جدول (* :)9نتائج اختبارأثر(اإلدارة السحابية) في تطويرنقل املعرفة في وزارة الصحة الكويتية
املتغيرالتابع

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Model Summary
R
r2

ANOVA

Coefficient

معامل
االرتباط
تطوير نقل املعرفة

0.727

معامل
التحديد
0.529

F

املحسوبة

درجة
الحرية
Df

49.447

3

البيان

*Sig F

مستوى
الداللة
0.000

أتمتة العمال
أمن املعلومات
مراقبة الداء

B

الخطأ
املعياري

املحسوبة

مستوى
الداللة

0.217
0.294
0.451

0.090
0.092
0.080

2.404
3.204
5.641

0.018
0.002
0.000

T

*Sig t

* يكون التأثيرذا داللة إحصائية عند مستوى )(P≤0.05

تشير نتائج الجدول ( )9أن قيمة ) ،(R=0.727وهذا يعني أن هناك عالقة موجبة بين (اإلدارة السحابية) و(تطوير نقل املعرفة) .ويتبين أن قيمة
معامل التحديد ) ،(r2=0.529وهذا يعني أن (اإلدارة السحابية) قد فسرت ما مقداره ( )%52.9من التباين في (تطوير نقل املعرفة) ،مع بقاء العوامل
الخرى ثابتة .كما يتبين أن قيمة ) (Fقد بلغت ( )49.447عند مستوى ثقة ) (Sig=0.000وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى ( )P≤0.05وعند 3
درجات حرية.
أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  Bعند (أتمتة العمال) قد بلغت ( )0.217وأن قيمة  tعنده ( ،)2.404وبمستوى داللة ) (Sig=0.018وهي
أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .وظهرت  Bعند (أمن املعلومات) بقيمة بلغت ( )0.294وأن قيمة  tعنده هي ( ،)3.204وبمستوى
داللة ) (Sig=0.002وهي أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي .كما ظهرت  Bعند (مراقبة الداء) بقيمة بلغت ( )0.451وكانت قيمة t
( ،)5.641وبمستوى داللة ) (Sig=0.000وهي أقل من  ،0.05مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي.
وبناء على ما سبق ،نرفض الفرضية العدمية الفرعية الثالثة ونقبل الفرضية الفرعية البديلة التي تنص:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤0.05لإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة األعمال ،أمن املعلومات ،وم راقبة األداء) في
تطويرنقل املعرفة في وزارة الصحة الكويتية"
النتائج:
 .1يوجد أثر ذو داللة إحصائية لثر اإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة العمال ،أمن املعلومات ،مراقبة الداء) في تطوير التكيف البيئي في وزارة
الصحة الكويتية.
 .2يوجد أثر ذو داللة إحصائية ،لثر اإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة العمال ،أمن املعلومات ،مراقبة الداء) في تطوير التعلم املستمر في وزارة
الصحة الكويتية.
 .3يوجد أثر ذو داللة إحصائية لثر اإلدارة السحابية بأبعادها (أتمتة العمال ،أمن املعلومات ،مراقبة الداء) في تطوير نقل املعرفة في وزارة الصحة
الكويتية.
ً
 .4يوجد توجه ملحوظ نحو تطوير بنية تحتية بتكنولوجيا وتقنيات أكثر تطورا ،تسمح للموظفين بأداء مهماتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
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 .5يوجد توجه كبير لتطوير هياكل تنظيمية أكثر مرونة ،تسمح لنقل املعرفة وزيادة االتصال بين اإلدارات.
التوصيات:
 .1تطوير إستراتيجية تدعم العمل املستمر لرفع كفاءة مكونات اإلدارة السحابية ،من خالل توفير أحدث املعدات والتقنيات الالزمة.
 .2تطوير إستراتيجية تدعم التطوير املستمر ملهارات املوظفين بطرق مختلفة ،مثل إجراء ورشات تدريبية بأدوات متطورة ،وزيادة االتصال والتواصل
بين املوظفين بجميع املستويات اإلدارية لتبادل الخبرات واملعارف بشكل مستمر.
 .3العمل على توفير طرق أكثر فاعلية وأحدث التقنيات التي تمكن املوظفين من التعلم املستمر.
 .4إتباع إجراءات الزمة تزيد من مرونة القطاع الصحي من التعامل مع التغيرات البيئية املتسارعة ،وتحديد مصادر حاالت عدم التأكد املحيطة بدقة
أكثر مما يمكنها أكثر من التكيف البيئي.
 .5العمل على التطوير املستمر لنظم الرقابة على مراكز البيانات واملعلومات ،واالهتمام بأمن البيئة املادية التي تحتضن أدوات حفظ البيانات ،مثل
أجهزة الكمبيوتر و زيادة الحماية على طرق الوصول للمعلومات.
املراجع:
ً
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Abstract: The current study aimed at identifying the Impact of Cloud Management in Developing Smart
Organization Case Study: Ministry of Health in Kuwait. The researchers have applied the descriptive analytical
approach, and have also developed a questionnaire as a tool for data gathering .The study sample has been
selected using simple random sampling consisting of (136) respondents.
The results of the study showed that the cloud management was of a high level, in addition to the high level of
smart organization development in the Kuwaiti Ministry of Health.The results also showed a strong correlation of
statistically significant relationship between the cloud management with its dimensions (process automation,
information security, performance monitoring) and the development of the smart organization with its
dimensions (continuous learning, environmental adaptation, knowledge transfer) in the Kuwaiti Ministry of
Health.
Consequently, the current study has concluded with a set of recommendations, the most important of which were
developing a strategy that supports the continuous raising of the efficiency of cloud management components, by
providing the latest necessary equipment and technologies, and developing a strategy that supports the
continuous development of employee skills in various ways such as conducting training workshops with advanced
tools, and increasing communication between employees at all administrative levels to exchange Experiences and
knowledge on an ongoing basis.

Keywords: Impact; cloud management; smart organization; Kuwaiti Ministry of Health.
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