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 : الملخص

االحتياجات المتزايدة ونتيجة لذلك، تواجه المؤسسات الحكومية تتميز هذه الفترة باألزمة المالية الحالية والتحديات المتعلقة بالعديد من  
أفضل ممارسات  أكثر تحديًدا، يجب مراعاة  األداء. وبشكل  في  التميز  لتحقيق  المعلومات  لتكنولوجيا  الالزم  الدعم  توفير  في  مشاكل 

التحقيق في تأثير الحوسبة السحابية في أداء  الحوسبة السحابية داخل المؤسسات الحكومية األردنية. لذلك هدفت الدراسة الحالية إلى  
( فوائد استخدامه لتحقيق التميز في األداء في المؤسسات 3( نماذج ؛ و ) 2( التعريف ؛ )1موظفي القطاعات الحكومية من حيث: )

إلقاء الضوء على نماذج الحوسبة السحابية وإمكانية استخدامها في المؤسسات الحكومية األردنية،   الحكومية األردنية. ويتضمن ذلك 
( وجود 1واستكشاف تأثير استخدام الحوسبة السحابية في تحقيق التميز في األداء هناك. وخلص البحث إلى بعض النتائج أهمها: )

عالقة معنوية بين الحوسبة السحابية وتميز األداء حيث تهدف الحوسبة السحابية بشكل أساسي إلى إنجاز المهام بسرعة بأقل جهد 
ة. يعتبر الموظفون والعمالء واالبتكار والقيادة العناصر األساسية لتحقيق التميز في المؤسسات الحكومية األردنية، وهي مكونات وتكلف

 رئيسية للحوسبة السحابية.

  :المقدمة

البيانات والمعلومات المتوافرة على شبكات اإلنترنت ب  شكل هائل وتتراكم في عصر اإلنترنت، عصُر تكنولوجيا المعلومات، يزداد كم 
في نظام يسمح لهم  المعلومات  الحصول على تلك  إلى  المجتمع  العامة والخاصة، ويحتاج قطاع كبير من  الحواسب  داخل  الملفات 
بالوصول إليها واالطالع عليها في أي وقت، وذلك بدءًا باألفراد من الباحثين عن المعلومات وصواًل للمؤسسات بما فيها المؤسسات 

 )المدارس، المعاهد، الجامعات إلخ(.التربوية 

ومع استمرار ارتفاع تكاليف التخزين، أصبحت الهيئات والمؤسسات في مواجهة تحديات استرجاع البيانات وإعداد نسخ احتياطية لها، 
 ة وسهولة.والتي تهدف إلى حماية البيانات وإدارتها بشكل فعال وأكثر كفاء Cloud Computingلتظهر أهمية الحوسبة السحابية 

وتمثل تقنية الحوسبة السحابية الحل الجديد إلدارة وتخزين البيانات والمعلومات المختلفة، حيث يستطيع الطالب الوصول للتطبيقات من 
 أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز متصل باإلنترنت. 

 الدراسات السابقة

الرفاعي. ) القطاعات (2017دارسة، الشهراني, س. ب. غ., سارة بنت غانم, &  أداء موظفي  السحابية وعالقتها في  الحوسبة   .
إدارة تقنية المعلومات،   –الحکومية: هدف البحث الحالي إلى الوقوف على مدى اإلهتمام باستخدام الحوسبة السحابية في وزارة التعليم  

تواجه الموظفين بإدارة تقنية المعلومات   والتعرف إلى دورها ومميزاتها في أداء الموظفين، ومن ثم تحديد المشكالت والصعوبات التي
بالوزارة كل ذلك من وجهة نظرهم. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي. وتم تطبيق استبانه إلكترونية على مجتمع البحث 

ض، ليصبح عدد العينة النهائية الحالي، ويشمل جميع العاملين في اإلدارة العامة لتقنية المعلومات، بقطاع وزارة التعليم في مدينة الريا
(، وكانت من أهم نتائج البحث أن الحوسبة السحابية تسهم في حل المشكالت اإلدارية بكفاءة عالية، وأن  ١٠٤التي تم التطبيق عليها )

لتطوير. ومن أهم  الموظفين يجيدون التعامل معها، وهي تسهم في تنمية أداء الموظفين، كما تتميز بمرونة عالية لقابليتها للتحديث وا
 مشكالت تطبيقها قلة الوعي بأهمية استخدامها وعدم تحديد اإلحتياجات التدريبية للموظفين.
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، أثر تبني الحوسبة السحابية على األداء الوظيفي دراسة حالة المؤسسة الجزائرية للتأمين: هدفت (2020دراسة، خولة, & واصل. )
السحابية على األداء الوظيفي للموظفين، ولغرض اإلجابة على مشكلة الدراسة حددنا واقع    هذه الدراسة إلى قياس أثر اعتماد الحوسبة 

بناًء على دراسة الحالة، المقابلة. واالستبيان، حيث وزع االستبيان على عينة مدروسة من أطر   2Aاعتماد الحوسبة السحابية في التأمين  
 استبيانات مشكوك فيها.  49المؤسسة والمسؤولين فيها. 

واختبار فرضيات الدراسة تم التوصل إلى    23بنسخته    SPSSبعد المعالجة اإلحصائية لالستبيان واستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية  
أ بنسبة   2عدد من النتائج أهمها وجود أثر ذي داللة إحصائية بين اعتماد الحوسبة السحابية وتحسينها. يقدر أداء الموظفين في مؤسسة  

وأن الحوسبة السحابية تضمن اتصال المؤسسة. تقليل أعباء وتكاليف اكتساب وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المائة،    51
 والبرامج وضمان التواصل المستمر بين رؤساء ومرؤوسي المنظمة، مان معالجة وتسليم المعلومات في الوقت المناسب.

السحابية بين موظفي القطاع العام: الحوسبة السحابية هي إحدى المنصات التي ، قبول الحوسبة  (2021دراسة، عمرون وآخرون )
تدفع المؤسسات والمستخدمين إلى االستعداد بشكل أفضل لمنصة حوسبة أبسط وتوفر فوائد كبيرة لجودة العمل. يساعد االنتقال من 

ومع ذلك، ال يمكن لجميع المستخدمين قبول اعتماد الحوسبة الحوسبة التقليدية إلى العالم االفتراضي المؤسسات على تعظيم إمكاناتها.  
يم السحابية. سيؤثر عدم فهم عوامل قبول المستخدم سلًبا على مهمة المنظمة المتمثلة في تمكين التكنولوجيا. لذلك، تقترح هذه الدراسة تقي

( وستة UTAUTوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا )إلى أي مدى يقبل المستخدمون الحوسبة السحابية. تتبنى هذه الدراسة النظرية الم
ة عوامل تكنولوجية وبشرية تم تقييمها للقطاع العام الماليزي. تم تحليل بيانات المسح من عدة وزارات باستخدام نمذجة المعادالت الهيكلي

قل ومعرفة تكنولوجيا المعلومات والتأثير (. وجدت الدراسة أن توقع األداء والتوافق واألمن والتنPLS-SEMللمربعات الصغرى الجزئية )
االجتماعي كان لها تأثير كبير على نية المستخدم لقبول الحوسبة السحابية. تساهم نتائج هذه الدراسة في فهم واضح للعوامل التي تؤثر 

 على الحوسبة السحابية في القطاع العام الماليزي.

لتكنولوجيWyld  (2010)دراسة،   السحابي  المستقبل  تعمل ،  العالم:  العام حول  والقطاع  السحابية  الحوسبة  الحكومية:  المعلومات  ا 
الحوسبة السحابية على إحداث ثورة سريعة في طريقة استخدام تكنولوجيا المعلومات وشرائها من قبل المنظمات واألفراد. في هذه المقالة،  

للحوسبة الجديد  النموذج  هذا  وأهمية  السحابية  الحوسبة  ماهية  في ندرس  السحابية  للحوسبة  العسكرية  غير  االستخدامات  ندرس  ثم   .
التي   -األشخاص والحوسبة    -الحكومات في جميع أنحاء العالم، من الواليات المتحدة إلى أوروبا وآسيا. بعد ذلك، ننظر إلى الموارد  

بية" المكونة من ست خطوات للوكاالت الحكومية ينطوي عليها التحول إلى الحوسبة السحابية. ثم يقدم المؤلف "إستراتيجية الهجرة السحا
تكنولوجيا  العام ومجتمع  القطاع  على مؤسسات  المترتبة  اآلثار  إلى  األفق"  "في  ننظر  نحن   ، أخيًرا  السحابية.  الحوسبة  إلى  للتحول 

 المعلومات مع تقدم ثورة الحوسبة السحابية. 

 اإلطار النظري 

 ما هي الحوسبة السحابية؟

تمد على نقل المعالجة ومساحة التخزين الخاصة بالحاسوب إلى ما يصطلح عليه السحابة، وهى جهاز خادم يتم الوصول  هي تكنولوجيا تع
 إليه عن طريق اإلنترنت، وبهذا تتحول برامج تكنولوجيا المعلومات من منتجات إلى خدمات.
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توفير كمية هائلة من الكفاءات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات كما يمكن تعريف الحوسبة السحابية أنها طريقة حاسوبية يتم من خاللها  
كخدمة مقدمة عبر اإلنترنت لتتم مضاعفة أعداد العمالء الخارجين. ويمكن تعريفها بإيجاز بأنها نموذج تقني ناشئ يتم من خالله توفير 

 ر شبكة اإلنترنت. التطبيقات والبيانات وموارد تكنولوجيا المعلومات كخدمات ُمقدمة للمستخدمين عب

وتعتبر” الحوسبة السحابية ” مفهوما حديثا في عالم تكنولوجيا المعلومات ُيعنى بتقديم التقنيات الحاسوبية عند الحاجة كخدمات في أي 
ت، وقت وباستخدام مختلف أنواع الحواسيب أو الهواتف الذكية، بشكل آمن وبأقل التكاليف، وهي عبارة عن حوسبة مبنية على اإلنترن

التخزين عبر أجهزة   البرمجيات وتطبيقات  المشتركة كالخوادم وتطبيقات  الموارد المحوسبة  إلى عدد كبير من  الوصول  يمكن بفضلها 
د  الكمبيوتر أو أي أجهزة أخرى عبر اإلنترنت، وبالنسبة للمستخدم المستفيد من هذه الخدمات كلها، فهو غير َمْعٍن بمكان وجود هذه الموار 

 دارتها أو صيانتها، فهي بالنسبة له موارد في السحاب. أو كيفية إ

كذلك يعتبر نموذج الحوسبة السحابية وسيلة إلتاحة الوصول إلى مجموعة مشتركة من موارد الحوسبة القابلة للضبط )مثل : الشبكات، 
 بدون حاجة للتفاعل مع مقدم الخدمة. الخوادم، التخزين، التطبيقات، الخدمات( والتي يمكن توفيرها ونشرها بأقل جهد عند إدارتها و 

 مكونات الحوسبة السحابية

 للتعامل مع تقنية الحوسبة السحابية البد من توافر العناصر التالية، أو ما يمكن تسميته مكونات الحوسبة السحابية وهي:

 حاسوبه الشخصي أو هاتفه المحمول.: الذي سيستخدم هذه التقنية وينتفع من خدماتها من خالل استخدام المستفيد أو العميل - أ
: وهي الجهات المانحة لهذه الخدمة من خالل توفير خوادم )سيرفرات( عمالقة في سعاتها التخزينية وسرعة معالجاتها  المنصات -ب

 .Appleو Googleللبيانات مثل 
ل توفر الحاسبات الشخصية وشبكة اإلنترنت  : وهي البنية التحتية للسحابة والتي ُيعتمد عليها في تقديم الخدمة، وتشمالبنية التحتية -ت

 والمساحات التخزينية للمعلومات.
: وهي البرامج التطبيقية التي يمكن أن يشغلها المستفيد في السحابة، وتشمل برمجيات معالجة النصوص والعرض والجداول  التطبيقات -ث

 وخدمات نقل المعلومات ومشاركتها.
، وهي عملية تحويل Software as a Serviceحابة، ويتعلق الموضوع أكثر بمصطلح: وهي الخدمة التي تستخدمها السالخدمة -ج

 منتجات الحاسب إلى خدمات.

 أنماط الحوسبة السحابية

 يمكن وصف تطبيقات الحوسبة السحابية بطريقتين متعامدتين: 

 .من خالل الكفاءات أو القدرات التي تقدمها (1
 من خالل من يستطيعون الحصول على الموارد.  (2
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 نماذج الخدمة  -والا أ

: إن اإلمكانية المقدمة للمستخدم تتمثل في استخدام تطبيقات مقدم الخدمة التي تعمل على البنية التحتية SaaS  البرمجيات كخدمة –
اإلنترنت  للسحابة. ويمكن الوصول للتطبيقات من مختلف أجهزة العمالء سواء من خالل واجهة المستخدم الرقيقة مثل متصفح شبكة  

بإدارة أو التحكم في البنية التحتية   -في هذه الحالة-)البريد اإللكتروني على سبيل المثال(، أو واجهة البرنامج. وال يقوم المستخدم  
 السحابية األساسية، وهذا يشمل الشبكة والخوادم وأنظمة التشغيل والتخزين.

للمستخدم  PaaS  المنصة كخدمة – المقدمة  اإلمكانية  تتمثل  تم :  أو ما  المستخدم  أعدها  التي  السحابية  التحتية  البنية  في عرض 
الحصول عليه من تطبيقات، والتي أنشئت باستخدام لغات البرمجة والمكتبات والخدمات واألدوات التي يوردها مقدم الخدمة. وال  

لشبكة والخوادم وأنظمة التشغيل أو التخزين،  يقوم المستخدم بإدارة البنية التحتية السحابية األساسية أو التحكم فيها، وهذا يشمل ا
 في التطبيقات الموزعة وإعدادات الضبط الخاصة ببيئة استضافة التطبيقات.  -حسب ما هو متاح-ولكن يمكنه التحكم 

ذلك من  : حيث تتمثل اإلمكانية المقدمة للمستخدم في توفير موارد المعالجة والتخزين والشبكات وغير IaaS البنية التحتية كخدمة –
موارد الحوسبة األساسية، بشكل يكون معه المستخدم قادرا على استخدام وتشغيل البرمجيات االختيارية المطلقة، كما يمكنه أن  
يشمل ُنظم التشغيل والتطبيقات. وال يقوم المستخدم بإدارة البنية التحتية األساسية للسحابة أو التحكم فيها، لكن يمكنه التحكم في  

والتخزين والتطبيقات الموزعة المستخدمة، و قد يتحكم بشكل محدود في مكونات الشبكة المنتقاة )برامج حماية المضيف   نظم التشغيل
 على سبيل المثال(. 

 نماذج االنتشار الخاصة بالحوسبة السحابية  -ثانياا 

 منها وتشمل:ونعني هنا مدى انتشار المعلومات ونطاق الوصول إليها وفئة المستخدمين لها والمستفيدين 

: حيث يتم توفير البنية التحتية السحابية كي تقوم مؤسسة واحدة تضم العديد من المستخدمين )أقسام شركة ما السحابة الخاصة -
على سبيل المثال( باستخدامها بشكل حصري. وقد تقوم المؤسسة، أو طرف ثالث، أو هما معا بامتالك السحابة وإدارتها وتشغيلها 

 أماكن العمل أو خارجها.  وقد تتواجد داخل
: يتم توفير البنية التحتية السحابية كي تستعملها جماعة محددة من المستخدمين يتقاسمون االهتمامات والمصالح  السحابة الجماعية -

كالهما معا )مثل : المهمة ومتطلبات األمن والسياسة واعتبارات االلتزام( . وقد تقوم مؤسسة واحدة أو اكثر أو طرف ثالث، أو  
 بامتالك السحابة وإدارتها وتشغيلها، وقد تكون موجودة داخل أماكن العمل أو خارجها.

: يتم توفير البنية التحتية السحابية الستخدامها بشكل عام من قبل جميع المستخدمين. ويمكن أن تقوم شركة أو  السحابة العامة -
 دارتها وتشغيلها. وهي تتواجد داخل أماكن العمل الخاصة بمقدم السحابة. مؤسسة أكاديمية، أو مؤسسة حكومية بامتالك السحابة وإ 

: تعتبر البنية التحتية السحابية في هذه الحالة مزيجا يضم اثنين أو أكثر من البنيات التحتية السحابية المميزة  السحابة الهجينة -
التكنو  تحكمها  العامة(  السحابة  أو  الجماعية  السحابة  أو  الخاصة  المتخصصة  )السحابة  التكنولوجيا  أو  الموحدة  المعيارية  لوجيا 

 )المملوكة لكيان ما( التي تتيح نقل البيانات والتطبيقات. 
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 مزايا الحوسبة السحابية 

نحو انتهاج السحابة. بالنسبة إلى معظم المؤسسات،   - عبر كل الصناعات    - هناك العديد من االتجاهات السائدة التي تدفع األعمال  
الطريقة الحالية لمزاولة األعمال السرعة الالزمة لتطوير المنصة أو قد ال تقدم المرونة الالزمة للمنافسة. تدفع الثورة العنيفة قد ال توفر  

ما يتطلب —في البيانات التي نشأت نتيجة زيادة عدد األعمال الرقمية تكلفة التخزين في مراكز البيانات وتعقيداته نحو مستويات جديدة
 ت تحليلية جديدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. مهارات وأدوا

تساعد حلول السحابة الحديثة الشركات على الوفاء بتحديات العصر الرقمي. تحظى المؤسسات بالقدرة على سرعة االستجابة لمشهد 
سحابة الحديثة، توفر السحابة أعمال معقد وسريع الوتيرة بشكل كبير بداًل من إدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. مع اقتصاديات ال

 قيمة لألعمال وتقلل التكلفة، مما يساعد المؤسسات على تحقيق إمكانات أعمالها الكاملة مع إنفاقها على السحابة. 

 توفر الحوسبة السحابية بديالا متفوقاا عن تكنولوجيا المعلومات التقليدية، بما في ذلك هذه المجاالت التالية:

 نفقات رأس المال  القضاء على —التكلفة -
 توفير مساحة للتطوير واالختبار على الفور  —السرعة -
 التوسع بمرونة —النطاق العالمي -
 زيادة التعاون، واألداء القابل للتنبؤ، وعزل العمالء —اإلنتاجية -
 سعر/أداء أفضل ألحمال عمل السحابة األصلية  —األداء -
 واألنظمة الموزعة عبر جميع الخدماتتجاوز األعطال والقابلية للتوسع  —الوثوقية -

 كيف تعزز الحوسبة السحابية االبتكار 

يستفيد عمالء السحابة من الحصول تلقائًيا على أحدث االبتكارات والتقنيات الناشئة المضمنة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة  
 .بهم، ألن موفر خدمة السحابة يتولى أعمال تطوير إمكانات وميزات جديدة

يتعلق األمر بسرعة االبتكار. مع موفر السحابة المناسب، يمكن للعمالء االستفادة من بنية الحوسبة السحابية الحديثة من أجل تسريع 
، SaaSاالبتكار وزيادة اإلنتاجية وخفض التكاليف. واألفضل من ذلك، أن اختيار موفر خدمات سحابية يوفر بنية السحابة المدمجة )

يمنح الشركات القدرة على االنتقال من العمليات إلى االبتكار وتقديم تطبيقات وخدمات جديدة، بما في ذلك استخدام  (  IaaS، وPaaSو
(. يمكن للشركات االستفادة IoT(، وروبوتات المحادثة، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت األشياء )AIتقنيات مبتكرة مثل الذكاء االصطناعي )

 رؤى تنبؤية عن أعمالها وفي نهاية المطاف تحقيق نتائج أفضل لعمالئها. من وفرة البيانات الكتساب

 طريقة أمان السحابة في بناء الثقة

يؤدي االنتقال إلى السحابة إلى التخلص من المشكالت وتكاليف الحفاظ على أمان تكنولوجيا المعلومات. يواصل أي موفر خدمات 
ليس من أجل االستجابة للتهديدات المحتملة فحسب، ولكن من أجل تمكين العمالء —انسحابية متمرس االستثمار في أحدث تقنيات األم

 من الوفاء بمتطلباتهم التنظيمية على نحو أفضل. 
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كما يستثمر أفضل مقدمو الخدمات السحابية في كل طبقة من أمان السحابة كجزء من تصميمها الشامل عبر مناطق مراكز البيانات 
 هج السحابي اآلمن متعدد الطبقات األمان على المستوى الذي تتطلبه أعمال العميل.العالمية. يوفر هذا الن

 طريقة ربط السحابة عمليات األعمال

تصف عمليات األعمال كيفية إنجاز العمل من البداية إلى النهاية. تمثل طريقة جيدة لوصف كيفية عمل األشخاص مًعا اليوم، وكيف 
ي، وكيف سيتم تشكيل عملهم باستخدام تقنية سحابية جديدة. باستخدام حل سحابي متكامل، تكون  يرغبون في العمل مًعا بشكل مثال

 المنظمات مجهزة على أفضل وجه إلدارة وتقييم تكاليف وفوائد المشروعات التقنية.

حويل عمليات أعمالها. مع بالنسبة للمؤسسات التي تكافح مع عمليات األعمال المنفصلة ومستودعات البيانات، توفر السحابة طريقة لت
السحابة، ليست هناك حاجة إلى إعادة ابتكار عجلة العملية. تعد مجموعات التطبيقات السحابية الكاملة غير نموذجية، بل يتم ربطها 

 بداًل من ذلك، مما يؤدي إلى التخلص من مستودعات البيانات وتمكين التكامل واتخاذ قرارات أعمال ذكية.

أمًرا أساًسا. عالوة على ذلك،    -بأساليب متصلة وغير مسبوقة—العثور على موفر خدمة سحابية يوفر جميع طبقات السحابة الثالثُيعد  
 تحتاج الشركات إلى منصة كاملة ومتكاملة تتضمن حلواًل ذكية في كل طبقة.

 العوامل التكنولوجية 

تبطة بالحوسبة السحابية والميزات والعوامل التي تجعل هذه التكنولوجيا مقبولة.  تركز العوامل التكنولوجية على الجوانب التكنولوجية المر 
الجهد والتوافق واألمان والتنقل. يتم شرح كل عامل من خالل أساس اختيار تلك العوامل. تتضمن هذه العوامل األداء المتوقع ومتوسط  

 ة أيًضا في هذا القسم. تم تضمين فرضية هذه العوامل لقبول تكنولوجيا الحوسبة السحابي

األداء:   -أ األفراد حول توقع  اليومي، وبالتالي تعزيز تصورات  العمل  في  السحابية  الحوسبة  استخدام  إلى درجة  األداء  يشير توقع 
االبتكارات. كما شدد على أن توقع األداء، كما يفترض المرء، سيساعدهم البرنامج على تحقيق مكاسب في األداء الوظيفي. يساعد 

الجانب أيًضا األشخاص الذين يتبنون االبتكار في الحصول على مزايا واضحة مقارنة باآلخرين. قبل استخدام الحوسبة السحابية،    هذا
تعد التأثيرات اإليجابية من بين أهم األشياء التي تقيمها المؤسسات. المنظمة تبحث عن عوائد مجزية، والكثير من االستثمار يتكاثر. 

 .لذلك، من المناسب
: وصف الجهد المتوقع درجة السهولة المرتبطة باستخدام النظام. تجربة المستخدم مهمة لإلشارة إلى راحة الفرد أثناء توقع الجهد -ب

سهل  وليس  التعلم،  ألنه صعب  االبتكار  قبول  يصعب  ذلك،  ومع  ومفيًدا.  مفيًدا  االختراع  يكون  أن  يجب  التكنولوجيا.  استخدام 
. لن تستغل التكنولوجيا الجديدة بشكل كامل. تناول هذا المكون كأحد العوامل الرئيسية ووجد أنه قد تغير  االستخدام ، ومعقد للغاية

بشكل كبير بين المستخدمين في عالقتهم بالنوايا السلوكية. وبالتالي، فإن األفراد الذين لديهم توقعات كافية للجهد لديهم نية أكثر  
 تحديًدا نحو قبول الحوسبة السحابية.

في  -ت المتبنين  األشخاص  ورغبات  السابقة  والتجارب  الحالية  القيم  خالل  من  المتصور  االبتكار  درجة  إلى  التوافق  يشير  التوافق: 
( مع 1المستقبل. إن المفهوم األقل غموًضا للداعم المستقبلي أكثر توافًقا. يمكن أن تكون التكنولوجيا إما متسقة أو غير متوافقة ) 

( مع متطلبات المستخدم لالبتكار. أن توافق  3( مع االبتكارات التي تم تنفيذها سابًقا أو )2الجتماعية والثقافية، )القيم أو المعتقدات ا
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االبتكار التكنولوجي مع البنية التحتية القائمة أو التكنولوجيا إما أدى إلى تسريع معدل القبول التنظيمي أو تأخيره. باإلضافة إلى  
ن أن البنية التحتية واألنظمة الحالية مناسبة تماًما لالبتكارات التي سيتم تطبيقها حتى ال تكون ضارة ذلك، من الضروري التأكد م

 بعد استخدامها. 
: الجوانب األمنية حاسمة في ضمان حماية البيانات والمعلومات المخزنة في الحوسبة السحابية. يركز نظام المعلومات وأمن حماية -ث

حماية ثالثة جوانب رئيسية لألمن ، وهي السرية والسالمة والتوافر، ويكشف نموذج السحابة المستند التكنولوجيا بشكل عام على  
إلى بيئة الجهاز الظاهري أن البيانات المخزنة والمشتركة على السحابة تصبح عرضة لخرق األمان. لذلك، من الضروري وجود 

 اب المصلحة، بما في ذلك مقدمي الخدمات.آلية أمان قياسية يمكن تطبيقها وتنفيذها من قبل جميع أصح
: يسمح التنقل للتطبيقات باستخدام الحوسبة السحابية لالتصال بسهولة عبر اإلنترنت، وهي إحدى ميزات التكنولوجيا. إمكانية التنقل -ج

عد. عالوة  ذكر التنقل كاتصال في كل مكان يسمح للمستخدمين بالوصول في أي وقت وفي أي مكان باستخدام الخدمات عن بُ 
على ذلك، يعد التنقل هو العامل الرئيسي المتوقع العتماد ابتكار األجهزة المحمولة الجديد من قبل المستخدمين المحتملين. يجب 
أن يكون هذا مؤشرا على قبول المستخدم كما تمت مراجعته، مما شدد على أهمية عامل التنقل لتنفيذ االبتكارات الجديدة للهواتف 

 إللكترونية. المحمولة وا

 الحوسبة السحابية في الحكومة

اليوم، نشهد تطبيقات الحوسبة السحابية عبر القطاع العام في جميع أنحاء العالم. في الواقع، في كثير من الحاالت، ستكون الحكومة 
ت غير العسكرية للحوسبة هي القطاع الرائد في تطوير الحوسبة السحابية عبر االقتصاد األوسع. في هذه المقالة، ندرس االستخداما

األشخاص والحوسبة   - السحابية في الحكومات في جميع أنحاء العالم، من الواليات المتحدة إلى أوروبا وآسيا. بعد ذلك، ننظر إلى الموارد  
طوات للوكاالت التي ينطوي عليها التحول إلى الحوسبة السحابية. ثم يقدم المؤلف "إستراتيجية الهجرة السحابية" المكونة من ست خ  -

ا الحكومية للتحول إلى الحوسبة السحابية. أخيًرا، نحن ننظر "في األفق" إلى اآلثار المترتبة على مؤسسات القطاع العام ومجتمع تكنولوجي
 المعلومات مع تقدم ثورة الحوسبة السحابية. 

 الخاتمة

ألردنية. تضمن االقتراح المقترح تعريفه وفلسفته وأسسه وأهدافه  قدم الباحث اقتراًحا لتحقيق التميز في األداء في المؤسسات الحكومية ا
 وضماناته وإجراءاته. 

يعتمد تعريف االقتراح على قائمة من االقتراحات التي تتعامل مع تأثير الحوسبة السحابية على تحقيق التميز في األداء في المؤسسات 
 بة السحابية تؤدي إلى تحقيق التميز في األداء.الحكومية األردنية. فلسفة االقتراح المقترحة هي أن الحوس

: يؤدي التميز في األداء إلى تنفيذ المهام بطريقة إيقاعية، وتزيد الحوسبة السحابية من فعالية األداء في المؤسسات أساسيات االقتراح هي
ن المبادئ األساسية لـ الحوسبة السحابية إلى  واألشخاص والعمالء واالبتكار والقيادة عناصر رئيسية لتحقيق التميز، وهذه العناصر من بي

 جانب األساس الرئيسي الذي يتطلبه التميز في األداء باستخدام مواقف فريدة ومميزة والوعي بتبني حلول إبداعية للمهام المعقدة وهذا هو
 الهدف الرئيسي للحوسبة السحابية. 
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في المؤسسات الحكومية األردنية، وتوجيه أصحاب المصلحة لمراجعة : نشر الوعي بأهمية الحوسبة السحابية  األهداف المقترحة هي
 سياسات أدائهم لمواكبة الحوسبة السحابية، باإلضافة إلى إيجاد آلية لتفعيل الحوسبة السحابية في جميع المجاالت في المؤسسات.

(  2علومات في المؤسسات الحكومية األردنية. )( إجراء تغييرات حصرية على برامج تكنولوجيا الم1: )يضمن االقتراح النتائج التالية
( مشاركة جميع األعضاء في كل مؤسسة  3تدريب العاملين في هذه المؤسسة على كيفية استخدام الحوسبة السحابية في تنفيذ مهامهم؛ )

الدعم المالي الالزم لتفعيل   ( التأكد من أن بيئة شبكات المؤسسات جاهزة للحوسبة السحابية باإلضافة إلى تقديم4في عملية التنمية؛ )
 الحوسبة السحابية في المؤسسات الحكومية األردنية.
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Abstract: 

This period is characterized by the current financial crisis and challenges related to many growing needs and as a result, 

government institutions are facing problems in providing the necessary IT support to achieve performance excellence. More 

specifically, cloud computing best practices must be considered within Jordanian government institutions. Therefore, the 

current study aimed to investigate the impact of cloud computing on the performance of government sector employees in 

terms of: (1) definition; (2) models; and (3) the benefits of using it to achieve performance excellence in Jordanian 

government institutions. This includes shedding light on cloud computing models and their potential for use in Jordanian 

government institutions, and exploring the impact of using cloud computing in achieving performance excellence there. The 

research concluded with some results, the most important of which are: (1) there is a significant relationship between cloud 

computing and performance excellence, where cloud computing mainly aims to accomplish tasks quickly with the least effort 

and cost. Employees, customers, innovation and leadership are the key elements to achieving excellence in Jordanian 

government institutions, and they are key components of cloud computing. 
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