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 چکيده
 وکارکسب یایارزش بر مزا رهیزنج هایفعالیتو  یابر انشینوع خدمات راحاضر بررسی تأثیر  قیتحق

 یقرار داده است. جامعه آمار موردتوجهرا  اطالعات و ارتباطات شهر تهران یفناور هایشرکتدر 

 لیتشک اطالعات و ارتباطات شهر تهران های فناوریمدیران و کارکنان شرکت کلیهحاضر را  قیتحق

 آوریجمع منظوربهنمونه انتخاب شدند.  عنوانبهنفر  333 فرمول کوکرانبا توجه به  که دهندمی

که ضریب پایایی این پرسشنامه با  دیاستفاده گرد( 6102) چو و همکارانپرسشنامه  ها ازداده

 66 افزارها از نرمین جهت تجزیه تحلیل دادههمچن /. حاصل گردید.43استفاده از آلفای کرونباخ 

SPSS .در وکارکسب نشان داد که مزایای راههتحلیل واریانس یکحاصل از  جینتا استفاده گردید 

عنوان عنوان سرویس، پلت فرم بهافزار بهبر اساس نرم تهران ارتباطات و اطالعات فناوری هایشرکت

های زنجیره م تفاوت معناداری دارند. همچنین بین فعالیتعنوان سرویس باهزیرساخت به سرویس و

اما  های فرعی زنجیره ارزش تفاوت معناداری وجود ندارد؛های اصلی و فعالیتارزش بر اساس فعالیت

 بیترت نیبد وکار دارند.های زنجیره ارزش نقش تعدیل گر را بین رایانش ابری و مزایای کسبفعالیت

 وکارهاکسب مزایای عمده در کسب یبرا مؤثر راهیک یابر انشیرا که کرد گیرینتیجه توانمی

  .باشدمی

 .وکار، فناوری اطالعات و ارتباطاترایانش ابری، زنجیره ارزش، کسب :يديکل واژگان
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 2 جمشيد ساالر، 1 ميثم کافوري

 .، دانشکده مدیریت، مرکز قائم شهر، دانشگاه پیام نور، مازندران، ایرانمدیریت، اقتصاد و حسابداریگروه  0
 .مرکز قائم شهر، دانشگاه پیام نور، مازندران، ایران مدیریت، استادیار گروه 6
 

   نام نویسنده مسئول:
 ميثم کافوري

با نقش  وکارکسب يایبر مزا يابر انشینوع خدمات را تأثير

 يفناور هايشرکتارزش در  رهيزنج هايفعاليت ايواسطه

 اطالعات و ارتباطات شهر تهران
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 مقدمه
به منابع و خدمات  یاند دسترسکه بتو یالزم است تا راهکار مناسب ا،یاطالعات و ارتباطات در دن یفناور ریچشمگ شرفتیبا توجه به پ

 صورتبهباال و  یو دسترس پذیریتوسعه باقابلیت شرفتهیمنعطف پ طیمح کیسازمان از راه دور و در  نفعانذیکاربران و  یرا برا یسازمان

را به خود جلب کرده  یو تجار یرو به رشد که نظر محافل علم هایفناوریاز  یکیشود.  ییو اجرا ییو امن فراهم سازد، شناسا پذیرمقیاس

اطالعات مشترک است که در آن منابع  یفناور رساختیز کی یابر انشیرا ،یفن ازلحاظ(. 0332 ،ی)محمد باشدمی یابر انشیاست را

خودکار  طوربه توانندمیو  شوندمیمرتبط  یمجموعه بزرگ از منابع محاسبات کیبه  نترنتیا قیاز طر باهم ما، اشوندمیپراکنده  یوتریکامپ

این پارادایم جدید  (.6100 0آی بی ام) دهندباالتر، نوسان  وریبهرهاستفاده و  درنتیجه یرا به خدمات محاسبات یمنابع محاسبات صیتخص

سازی شده است. چراکه این فناوری سازمان را یافته در سطح ملی پیادهها قرارگرفته، در کشورهای توسعهکه موردتوجه بسیاری از سازمان

 77دهد های اخیر نشان میوری افزایش یابد. بررسیوسیله بهرههای تجاری خود تمرکز کنند تا بدینسازد تا روی هسته فعالیتادر میق

رایانش ابری ساز و کاری در حال ظهور برای رایانش (. 6103، 6الگازار) های بزرگ در سراسر دنیا در حال پذیرش ابر هستنددرصد سازمان

که در آن ابرها از کاربران خود بر مبنای میزان استفاده از منابع، هزینه دریافت  شودمیتلقی  سازیذخیرهیک سیستم  عنوانبهسطح باال 

با  وکارکسبانگیزه برای شروع یک  یجادابری را در ا هایسرویس توانمی روازاین. دهندمیقرار  هاآنخود را در اختیار  هایسرویسکرده و 

 هایسرویس(. ظهور پدیده معروف رایانش ابری یک تغییر اساسی در مسیر 0330و ختن لو، ی)طالب دانستسهیم  ترپایینالی م هایهزینه

هستند را نمایش  شدهپرداخت، مقیاس بندی شده، بروز شده، نگهداری شده و یافتهگسترش، یافتهتوسعهفناوری اطالعات که نوآورانه، 

 انشیاز را گیریبهرهو با  سادگیبهکه  انددریافتهکوچک  وکارکسببا  هاییشرکتمنظور  نی(. به هم6100 ،3)مارستون و همکاران دهدمی

 برندسود  پوشیچشمقابل نهیبا هز ،شانزیربناییمؤثر منابع  شیافزا ای وکارکسب هایبرنامه نیبه بهتر عیسر یاز دسترس توانندمی یابر

 یای، مزاهاهزینهو کاهش  پذیریانعطاف ،یکپارچگی ،یکه چابک دهندمی( نشان 6113و همکاران ) یل ارتباطدراین(. 6101 ،3ینی)سوباش

 ه،یسرما هایهزینهکاهش  ،یاستفاده از منابع محاسبات تواندمی وکارکسب ،یابر انشیهستند. پس از اتمام را یابر انشیرا مؤثرمهم و 

 بخشدبهبود  یمنابع محاسبات یابیباز تیو قابل ایاستفاده پو قیرا از طر وریبهرهو  یاتیعمل هایهزینهو  یو نگهدار ریتعم هایهزینهکاهش 

 .(6102، 5)چن و همکاران

توسعه، بررسی وضعیت پذیرش فناوری رایانش ابری در این کشورها توجه آن در اقتصاد کشورهای درحالبا توجه به اثرات قابل

منظور ارزیابی آمادگی الکترونیکی کشور سازمان دولتی در ایران، به 0306شده روی های انجامرسد. بر اساس پژوهشضروری به نظر می

(. نقش 6103، 2نکی هما) ها تمایل به بررسی آمادگی الکترونیکی خوددارندسازمان %21/73ایران در پذیرش فناوری رایانش ابری، بیش از 

(. درنتیجه بررسی تأثیری که این فناوری بر 6106، 7بردواج و لعل) انکار استانی غیرقابلپذیری سازمفناوری اطالعات در دستیابی به انعطاف

ها و با حداقل زیرا این امر در ارائه بهتر خدمات فناوری اطالعات در سازمان رسد؛نظر می تواند داشته باشد، ضروری بهوکار میمزایای کسب

 هزینه ممکن مؤثر خواهد بود.

های فعال در ترین مدل در این امر است و نیز بررسی ضرورت شرکت( رایج6102) جه به اینکه مدل چن و همکارانبدین ترتیب با تو

وکار در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، پژوهش حاضر با استفاده از این مدل به بررسی تأثیر استفاده از رایانش ابری بر مزایای کسب

 پردازد.طات میهای فناوری اطالعات و ارتباشرکت

 

 مروري بر ادبيات

 رایانش ابري
کاربر از  یتقاضا اساس برآسان یفراهم کردن دسترس یبرا یمدل یابر رایانش (NIST) استانداردو  یفناور یطبق تعریف موسسه مل

و  یکاربرد هایبرنامه ،سازی-ذخیره یشبکه، سرور، فضا )مانند یو پیکربند تغییرقابل یاز منابع محاسبات ایمجموعهطریق شبکه به 

فراهم و ارائه  سرعتبه سرویس،کننده فراهمبا کمترین نیاز به مدیریت منابع و یا دخالت مستقیم  یدسترسکه این  ها( است؛سرویس
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افزار و تهای کاربردی، سخای از برنامه( رایانش ابری مجموعه6106) (. بر اساس نظر اسالم و همکاران6113 ،4دنیل و وینسون) گرددمی

افزار موردنیاز را توسعه افزار و نرمای که سختدهد. مرکز دادهافزارهای سیستمی است که خدماتی را به کاربران از طریق اینترنت ارائه مینرم

ز طریق اینترنت با های خود ادهد تا به داده(. این فناوری به افراد اجازه می6106، 3اسالم و همکاران) شوددهد ابر نامیده میو گسترش می

سازد تا زیرساخت (. همچنین کاربران را قادر می6106، 01راتن) ارسال اطالعات الکترونیکی از هر محلی از جهان دسترسی داشته باشند

های دهکه محل دقیق دا(، درحالی6103، 00استنچف و همکاران) افزاری در ابر را هنگام نیاز اجاره کنندفناوری اطالعات، سکو، خدمات نرم

دهندگان آن انجام (. ارائه این خدمات با کمترین تالش مدیریتی و تعامل با ارائه6103، 06گوپتا و همکاران) داننددیجیتالی خود را نمی

(. 6100 03دنج) باشدکاربران مختلف می ازی در بین بسیار یفیزیک یگذاری منابع محاسباتاشتراک یتوانای یدرواقع رایانش ابرشود. می

کننده خدمات ابر، قادر به فراهم به ابر نیستند اما فقط با پرداخت هزینه اشتراک یواقع یزیرساخت فیزیک یدارا یتریان رایانش ابرمش

وری کامل از بهره موجبی توان نتیجه گرفت رایانش ابرپس می(. 6100 03جانسن) باشندهای آن میاستفاده از منابع ابر و زیرساخت

 05هیاگنین) گردید یدر جوامع جهان یشود. وجود این عوامل موجب رشد سریع رایانش ابرمی یاز هزینه اضاف یرافزار و جلوگیسخت

6100.) 
 

 هاي گسترش و استقرار ابرمدل
شوند که در ادامه به توضیح های گسترش و استقرار ابر به سه بخش ابر خصوصی، ابر انجمنی، ابر عمومی و ابر ترکیبی تقسیم میمدل

 پردازیم.ها مییک از آنهر 

از افراد  یمحدود ارائه به تعدادشده تنها قابلهای ارائهاست که سرویس یابر انشیای از راگونه یابر داخل ای ی: ابر خصوصیخصوص

 .سازدمیآتش فراهم  وارهید پشت در منیصورت اسازمان و به کیافراد داخل  یرا برا یابر یهای الگوشده، ویژگیارائه سیاست. سرو

امر را به  نیا تیمسئول دتواننماید اما میمی یابر سیسرو جادیمنابع، کنترل و ا هیخود سازمان اقدام به ته ،ی: در ابر خصوصیانجمن

تفاوت که دسته  نیاست با ا یمجاز یخصوص ابر کیمانند  یگویند. ابر انجمنمی یمجاز یبسپارد که به آن ابر خصوص یعهده شرکت ثالث

از  یباالتر هممکن است درج نهیگز نیدارند. ا به آن را یدسترس اجازه دارند، گریکدیبا  یها که منافع مشترکها و شرکتاز سازمان یمشخص

 .دینما ارائه را استیس قیداده و تطب یمحرمانگ ت،یامن

 اریدر اخت سازیذخیره و یابع پردازشمنابع خود را همچون کاربردها، من یکننده خدمات ابرفراهم یهاشرکت ،ی: در ابر عمومیعموم

صورت پرداخت بر اساس به ایباشد و ی صورت مجانحجم کم ممکن است به یرابمنابع  نیدهند. استفاده از ااستفاده قرار می یعموم برا

 .ردیاستفاده انجام پذ زانیم

توسط  منابع از یای است که برخگونهبه یبیرکابر ت طیاست. مح یابر عموم کیو حداقل  یابر خصوص کیاز حداقل  یبی: ترکیبیترک

 یفرد ابر عمومهای منحصربهویژگی گیرد تا ازقرار می یمنابع در ابر عموم یبرخ گریشود و از طرف دمی یو نگهدار تیریخود سازمان مد

 (.6103، 02گورلیک) شودمند بهره زین

 

 هاي تحویل سرویسمدل

افزار گرفته تا برنامه کاربردی مورداستفاده قرار های مختلف، از سختهای موجود در الیهویستواند برای تحویل سررایانش ابری می

، سکو 07عنوان سرویسافزار بهاند: نرمبندی کردههای مختلف آن را در سه گروه، دستهدهندگان رایانش ابری سرویسگیرد. در عمل، ارائه

و  ی)اکبر شودهای مختلف تحویل در رایانش ابری توضیح داده میر ادامه سرویس. د03عنوان سرویسو زیرساخت به 04عنوان سرویسبه

 (.0343جوان،  ییسرگلزا
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صورت سرویس برحسب تقاضا عنوان سرویس، شامل یک برنامه کامل است که بهافزار بهنرم(: SaaS) عنوان سرویسافزار بهنرم

دهد. شود و به چندین کاربر نهایی یا مشتری سازمانی سرویس میجرا میافزار روی ابر اشود. یک نمونه واحد از نرمفراهم می

 Google Appsهای دیگری نیز در بازار وجود دارد. مثالً حال مثالاست. بااین Salesforce.com سایت SaaSترین مثال از شدهشناخته

از پیشگامان رایانش ابری در چند سال  Salesforce.com گرچهدهد. اپردازی ارائه میهای تجاری پایه نظیر پست الکترونیکی و واژهسرویس

 شود.( شناخته میPaaS) عنوان یک سکوی ارائه سرویسای گسترده کرده است که بهاندازهاخیر است، اما اکنون کار خود را به

عنوان یک سرویس شده و بهیبندصورت بستهافزار را بهالیه از نرمعنوان سرویس، یکسکو به(: PaaS) عنوان سرویسسکو به

ها و کننده سرویسهای سطح باالتر استفاده کرد. بر اساس دو دیدگاه مصرفکه بتوان از آن برای ایجاد سرویسطوریکند بهفراهم می

 وجود دارد: PaaSها، حداقل دو دیدگاه مختلف در مورد تولیدکننده سرویس

افزاری یک برنامه نرم) افزارعامل، میاند را با مجتمع سازی یک سیستمکند، ممکن است سکوی خوتولید می PaaSکسی که 

ایجاد  PaaSآورد. برای مثال، کسی که یک عنوان سرویس برای مشتری فراهم میترتیب یک محیط توسعه را بهاینباشد( فراهم کند و بهمی

قرار داده باشد که شامل محیط توسعه  xTMVM Sun رهای مجازی فوق ناظای از ماشینکرده است، ممکن است آن را روی مجموعه

 باشد. Ruby یا Perlنویسی نظیر های برنامهو پشتیبانی از زبان  TMsun GlassFish، پشته پروتکلی وبTMNetBeans یکپارچه

است. مشتری با  شدهبرایش فراهم API بیند که از طریق یکشده را میبندیکند، یک سرویس بستهاستفاده می PaaSکسی که از 

پذیری برای فراهم آوردن سطح سرویس موردنیاز الزم است ارتباط برقرار کرده و هر چیزی که برای مدیریت و مقیاس APIسکو از طریق 

توا، همه مثال یک ابزار سوئیچ محعنوانبرده شوند. بهنام PaaS هایی ازعنوان نمونهتوانند بهشود. ابزارهای مجازی میتوسط سکو فراهم می

برای پیکربندی و ارائه سرویس خود فراهم کرده است.  GUI یا API کند و تنها یکافزاری خود را از دید مشتری پنهان میاجزای نرم

PaaS های تجاری از افزار، آزمودن یا موارد تخصصی خاص نظیر مدیریت محتوا بکار گرفته شود. مثالتواند در هر فاز از توسعه نرممیPaaS 

 Google Appsنظیر  PaaS هایباشد. سرویسها بر روی زیرساخت گوگل میاست که میزبان برنامه Google Apps Engine املش

Engine دهنده خدمات هستند.هرحال محدود به توانایی ارائهتوانند یک مبنای قدرتمند برای استقرار برنامه کاربردی فراهم کنند اما بهمی 

عنوان سازی اولیه را بههای محاسباتی و ذخیرهعنوان سرویس، قابلیتزیرساخت به(: IaaS) یسعنوان سروزیرساخت به

عنوان ها باهم دیگر بهها، روترها و دیگر سیستمسازی، سوئیچهای ذخیرهدهد. سرورها، سیستمهای استاندارد در شبکه ارائه میسرویس

های کاربردی که به توان باالیی نیاز دارند را مدیریت کنند. از های برنامهدیگر نیازمندی ای از منابع در دسترس هستند تا بارکاری ومجموعه

پذیری را نام برد که محصول اصلی آن سرورهای مجازی شده است که یک زیرساخت با دسترس joyenet توانمی IaaSهای تجاری مثال

 (.0343، جوان ییو سرگلزا ی)اکبر کندباال را برحسب تقاضا فراهم می

 

 وکارمدل کسب کیعنوان به يابر انشیرا
کسب  کی یقیدهد که از چه طروکار نشان میمدل کسب. دهدنشان می انیمشتر یارزش برا جادیا یرا برا یوکار راهمدل کسب کی

کند که چطور می انیوکار بمدل کسب (.61هوگووسکند.)می لیبه سود تبدرا های بازار فرصت یها و همکارفعاالن، فعالیت انیم از کار

در حال ظهور در نظر گرفته شود و  یمدل تجار کیعنوان به دتوانمی یابر انشیشوند راارزش می یبه خروج لیتبد منابع هایورودی

بستر  ،یفزارابستر سخت رساخت،یسه جزء ز یابر انشیوکار راشود. مدل کسبارائه می ییکند که به کاربران نها فراهم های خدمات راالیه

ها آن سیبر اساس نوع سرو یهای تجارسازمان فیبه توص یوکار ابرسه جزء از چهارچوب مدل کسب نیا. شودمی شامل را یافزارنرم

وکار از کسب یدر جهت خاص ندتوانها میکند. سازمانمی انیب انیمشتر یوکار را براهای مختلف کسبنقش چهارچوب نیپردازد. امی

 ،سیکنندگان سرو، فراهمیافزارکنندگان بستر سخت، فراهمرساختیکنندگان زاند از: فراهمکنند که عبارت عمل ه وحرکت کرد

ارزش  رهیزنج کیشده و در ترکیب گریکدیبا  ندتوانکه در باال ذکر شد می یهایتمام نقش قتی، مشاوره. در حقانبوه کنندگان خدماتفراهم

 (.6103، 60وین هارت و همکاران) است یابر انشیواحد درواقع همان را شارز رهیزنج نیا .رندیواحد قرار بگ

توسعه و  ،اندازیخصوص درراهبوده است. به رگذاریتأث اریوکار بسدر حوزه کسب یابر انشیمفهوم راتوان بیان داشت که طورکلی میبه

 یکمتر هیسرما نانیکارآفر ،یابر انشیرسد. باوجود راتر به نظر میعمیقو  شتریتأثیر ب نیا نترنتیا بری مبتن ای ینترنتیا یوکارهارشد کسب

 ابد،ی تیعموم یبه شکل امروز یابر انشیرا نکهیاز ا شیکنند. پتحمل می یکمتر سکیهم ر گذارانسرمایه دارند و ازیدر آغاز کار ن

 دنیهای خود را صرف خراز سرمایه یادیها، بخش زاز شرکت یاریگران بود. بس اریاطالعات بس یوکار در دنیای فناورکسب کیاندازی راه

                                                           
20 Hugos 
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 ریوکار موارد زبر کسب یابر انشیترین اثرات راکردند. ازجمله مهمها میمختلف و مانند این یافزارهانرم مجوز کسب ،یاختصاص یسرورها

 هستند:

 ترین زمان ممکناندازی خدمات در کوتاهراه 

 گانیمنابع را 

 و بودجه ازیبر اساس ن استفاده از منابع 

 ازیپرداخت بر اساس ن 

 اسیمق عیکاهش سر ای شیافزا 

 وکاررشد ناب و هوشمندانه کسب 

  ینقص و خرابکاهش 

 زیستمحیط یدوستدار 

 ژهیارائه فنّاوری و 

 خدمات جیبس 

 کنندهمصرف التیطابق با تمات 

 یهای اجتماعکاربرد در رسانه 

 ایبا هر نوع برنامه یسازگار 

 نان بخش کاهش کارکIT (6105، 63و رز و بلوم استین 6103، 66)آورام 

 

 زنجيره ارزش

ای را به نوبه خود ارزش حاشیهها بهاز آن کیگیرد که هر ها در نظر میای از فعالیتعنوان مجموعه( شرکت را به0345) 63پورتر

بندی ها را به دو دسته طبقهفعالیت نیکنند. پورتر امی نییارزش را تع رهیها زنجفعالیت نیا و ؛کننداضافه می ییخدمات نها ایمحصول 

کنند. اضافه نمی ییرا به محصول نها یارزش یطور مساوارزش به رهیزنج یها. فعالیتیبانیپشت یها( فعالیت6و  هیاول یها)فعالیت0کند: می

 یحداکثر ساز منجر بهشرکت  طیصنعت و شرا یهاالیتفع یرا انتخاب کنند که تا بر مبنا ییهافعالیت کیطور استراتژبه دیها باشرکت

 هیاول یهافعالیت یاجرا لیاساساً جهت تسه بانیپشت یهادرآمد هستند و فعالیت دیدر ارتباط با تول هیاول یهافعالیتچرا که  گردد، ارزش

ارزش  بان،یپشت یهانسبت به فعالیت ه،یاول یهادر فعالیت یابر انشیدارند که استفاده از رامی انیب ارتباط چن و همکاراندراینهستند. 

 (.6102)چن و همکاران،  کندمی جادیوکار اکسب یرا برا یشتریب

 

 پيشينه پژوهش
شده در حوزه رایانش ابری و پذیرش آن در دیدگاه محققین مختلف پرداخته های انجامدر راستای هدف تحقیق به مطالعه بررسی

 گردد.می

 یعوامل اصل ی راطیو عوامل مح یعوامل اقتصاد ،یعوامل فن ،یعوامل سازمان ،یو فرهنگ یعوامل انسان( 0335) خدیور و درتاج

ها منجر به کاهش زمان انجام فرایندهای سیستم نیکارگیری اکه به کنندسازی رایانش ابری ذکر میموفقیت در پیاده نیتأثیرگذار در زم

های آن ابر به همراه مؤلفه ستمیس ( نیز استفاده از0333) . عاشوری و همکارانباشدمی یرقابت تیمز شیمدیریت دانش، بهبود عملکرد و افزا

سازی ( در تحقیق خود تغییر نحوه ذخیره6113) 65کنند. وانگ و همکارانشرا ضروری اعالم میشرکت  کیوکار سازی کسبپیاده یبرا

برده قابلیت اعتماد، در دسترس بودن روش نامرا پیشنهاد نمودند.  62های شبه تصادفیدههای کاربر در رایانش ابر با استفاده از دادرست داده

های امنیتی را در رایانش ابری شرح و ( انواع جنبه6100) و همکارانش 64(. پراساد6117 67گارفینکل) کندرا ضمانت می یو یکپارچگ

وسیله برطرف کردن بسیاری ها بهد. این امر قابلیت در دسترس بودن دادهکننبعدی ارائه میمنظور احراز هویت سهراهکارهای جدیدی را به
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ها طرح معرفی نمودند. آن 31SSE( مدلی بر اساس روش 6101) همکارانوانگ و  (.6113 63گارفلیکل) کنداز مسائل موجود را فراهم می

های امنیتی حاکی از آن است که این روش برای یلارائه کردند. تجزیه تحل30OPSE های رمزنگاری موجود و روش خود را بر اساس روش

سازی ابر جهت افزایش امنیت در رایانش ابر ارائه را با عنوان مقاوم یروش( 6101) و همکاران 36باشد. پوپاآمیز میتعداد زیادی کاربر موفقیت

را تشخیص دهند که این امر خود موجب دست  سیستم یقابلیت اطمینان و چاالک ،یعدم یکپارچگ ندتوانمی کاربران نمودند. در این روش

( همچنین پارادایم 6100) 33(. لو و همکاران6113 33میی و همکاران) شودکه پیشرفت میباال و درحالی یبا کارای یسیستم یافتن به

 قی( در تحق6103) 35فونگای و در آخر محاسبات ابری است. ای، محاسبات شبکهدهند که شامل محاسبات خوشهمحاسباتی را نشان می

کنندگان خدمات در ارائه یابر انشیرا یفناور رشیبه پذ میبینی تصممنظور پیشگانه پورتر بهپنج یروهایو ن TAM هایخود، از مدل

 با تأثیر مثبت دتوانمی یابر انشیرا رشیدهد که عامل درک سهولت پذنشان می یاطالعات استفاده کرده است. و یسپاری شده فناوربرون

 یابر انشیو درک سهولت استفاده را یعوامل درک سودمند نیبینی کند. همچنآن را پیش یعامل درک سودمند یبه شکل معنادار و

بینی کننده استفاده از پیش نیبهتر 6102 32. کومار شرمابینی کندآن را پیش رشیبه پذ میعامل تصم یتوانند به شکل مثبت و معنادارمی

 یبررس ا( ب6102) یشتریککنند. عنوان میو سهولت درک  یدرک شده، خودکارآمد یاعتماد، سودمند ،یشغلفرصت را  یابر انشیرا

 یابر انشی، فشار دولت در استفاده از رادادها ءنشان داد که ترس از افشا نیدر بازار چ یابر انشیبر توسعه را مؤثر یو اقتصاد یعوامل سازمان

 انشیرا به بررسی( 6102) همکارانو  چناز عوامل مهم مؤثر بر توسعه رایانش ابری است.  یبانیر و پشتافزانرم یموزش و گرانآ یازمندیو ن

 یابر انشیرا یایمزا دهند کهها نشان میآنپردازد. می شدهادراک یایو مزا یبرا انشیانواع را نیرابطه بو  رندگانیتوسط پذ شدهادراک یابر

وکار شود و اندازه کسببکار گرفته می یابر انشیرا کهییارزش جا رهیزنج یهاو فعالیت یابر انشیرامتفاوت است و به انواع  شدهادراک

 رساختیو ز (PaaS) خدمتعنوان پلت فرم به (SaaS) عنوان خدمتافزار بهنرم نیب یبیترک یایدر مزا داریمعنیتفاوت و  ؛دارد یبستگ

 .وجود ندارد (IaaS) خدمتعنوان به

 

 ی پژوهشمدل مفهوم
 هاست. در پژوهش حاضر از مدل چن و همکاراندهنده متغیرهای موردنظر در یک پژوهش و رابطه بین آنمدل مفهومی نشان

 دهد.( مدل مفهومی مورداستفاده در این پژوهش را نشان می0شده است. شکل )( استفاده6102)
 

 
 

 (: مدل مفهومی تحقيق1) شکل
 

 گردد:صورت سه فرضیه به شرح زیر تنظیم میحاضر بههای تحقیق بدین ترتیب فرضیه
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( PaaS(، پلت فرم )SaaSافزار )بر اساس نرم تهران ارتباطات و اطالعات فناوری هایشرکت در وکارکسب مزایایفرضیه اول: 

 ( تفاوت دارد.IaaSزیرساخت )

 در وکارکسب بر مزایای IaaS عنوانبه( و زیرساخت PaaS) سیسروعنوان (، پلت فرم بهSaaS) سیسروعنوان افزار بهفرضیه دوم: نرم

 تهران تأثیر دارند. ارتباطات و اطالعات فناوری هایشرکت

 دارند. گر لیتعدوکار اثر ی زنجیره ارزش در ارتباط بین رایانش ابری مورداستفاده با مزایای کسبهاتیفعالفرضیه سوم: 

 

 شناسی تحقيقروش
شود. جامعه آماری این پژوهش را پیمایشی است و ازلحاظ هدف، کاربردی محسوب می-و روش توصیفیپژوهش حاضر ازنظر ماهیت 

ها، پرسشنامه آوری دادهدهند. ابزار جمعهای فناوری اطالعات و ارتباطات شهر تهران تشکیل مینفر از مدیران و کارشناسان شرکت 333

منظور بررسی پایایی تحقیق حاضر از بررسی روایی پرسشنامه، ازنظر خبرگان؛ و به منظورباشد. به( می6102) استاندارد چن و همکاران

منظور آزمون فرضیات نیز گیری دارد. به/. گزارش شد و نشان از پایایی مناسب ابزار اندازه43شده است که مقدار آن آلفای کرونباخ استفاده

عنوان سرویس، پلت فرم افزار بهنرم شاملمؤلفه  5 در قالب( 6102) چن و همکاران از مدل بیترت نیبد شده است.استفاده spssافزار از نرم

 .دیگرد استفاده گویه 03 با های پشتیبانهای اصلی و فعالیتعنوان سرویس و فعالیتعنوان سرویس، زیرساخت بهبه

 

 هاي تحقيقیافته
نفر  070و  درصد( 3484) زننفر  023ه مربوط هایپرسشنامهبه  گاندهندپاسخ انیاز می توصیفی نشان داد که اافتهنتایج حاصل از ی

ها، درصد( از شرکت 0683واحد ) 33 کهنشان داد  تعداد کارکناننمونه بر اساس  هایشرکت عیتوز جینتا نیبودند. همچن (5086 درصد) مرد

 61از  شتریدرصد( ب 3586شرکت ) 050نفر و  61ا ت 00درصد(  6587شرکت ) 42نفر،  01تا  2درصد(،  0286شرکت ) 53کمتر،  اینفر  5

شرکت  031 سال، 01تا  2 درصد( 0386شرکت ) 23، سال 5درصد( کمتر از  0285شرکت ) 55که  سابقه کارداشتند. بر اساس  کند کارنفر 

 .سال سابقه کار داشتند 61درصد( بیشتر از  6685شرکت ) 75 و سال 61تا  00درصد(  3083)

با  (IaaS( و زیرساخت )PaaS(، پلت فرم )SaaS) افزارمنظور بررسی اینکه آیا تفاوت معناداری بین نرمبهای استنباطی در بخش یافته

استفاده گردید. بر  راههکیا خیر؛ از آزمون تحلیل واریانس یدارد  وجود تهران ارتباطات و اطالعات فناوری هایشرکت در وکارکسب مزایای

در سطح خطای  Fاینکه مقدار با توجه به  (.P-Value ≤ 0.01)بود  18111داری و سطح معنی 48305برابر با  Fر اساس این نتایج، مقدا

(، SaaSافزار )بر اساس نرم تهران ارتباطات و اطالعات فناوری هایشرکت در وکارکسب توان گفت مزایایدار بود، میمعنی 1815کمتر از 

 باهم تفاوت معناداری دارند. (IaaS( زیرساخت )PaaSپلت فرم )
 

 ANOVAراهه نتایج آزمون تحليل واریانس یک(: 1جدول )
 

 .F Sig میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات  متغیر

 وکارکسب مزایای

 0.733 5 4.761 واریانس بین گروهی

 032. 364 23.025 گروهیدرونواریانس  111. 4.305

  333 76.445 واریانس کل

 

ها پرداخته شد. همچنین وکار به مقایسه میانگین گروهمنظور بررسی تأثیر هر یک از انواع رایانش ابری بر مزایای کسبر ادامه بهد

ها موردبررسی قرار گرفت. نتایج ها از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. قبل از آن مفروضه همگنی واریانسمنظور بررسی تفاوت بین گروهبه

 شده است.( ارائه6) آن در جدول
 

 هانتایج آزمون لوین مبنی بر همگنی واریانس (2) جدول
 

F  داریمعنی 6درجه آزادی  0درجه آزادی 

05.241 5 364 .011 
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منظور در ادامه به (.p-value ≥ 1.15)ها نیز رعایت شده است شود مفروضه همگنی واریانس( مشاهده می6جدول )که در  طورهمان

 ها از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.اوت گروهبررسی تف
 

 (: نتایج مقایسات زوجی3) جدول
 

(I) رایانش ابری (J) رایانش ابری ( تفاوت میانگینI-J) خطای انحراف استاندارد Sig. 

SaaS 

PaaS .-33535* .13343 .111 

IaaS .61325 .03333 .422 

SaaS-Paas -.33535 .03333 .663 

Paas-LaaS -.63303 .14620 .063 

SaaS-PaaS-laaS -.06037 .17704 .777 

PaaS 

IaaS .71111* .03301 .110 

SaaS-Paas .01111 .03301 .333 

Paas-LaaS .65002 .14034 .134 

SaaS-PaaS-laaS .37334* .17250 .111 

IaaS 

SaaS-Paas -.21111 .04421 .175 

Paas-LaaS -.33443 .03023 .177 

SaaS-PaaS-laaS -.36226 .03453 .353 

SaaS-Paas 
Paas-LaaS .05002 .03023 .351 

SaaS-PaaS-laaS .67334 .03453 .522 

Paas-LaaS SaaS-PaaS-laaS .06666 .12124 .536 

 
(، SaaSافزار )بر اساس نرم تهران ارتباطات و اطالعات فناوری هایشرکت در وکارکسب مزایای( به مقایسه جفتی میانگین 3) جدول

 هایشرکت در وکارکسب مزایایپردازد. طبق نتایج ستون معناداری مشخص شد که میانگین نمره می (IaaS( زیرساخت )PaaSپلت فرم )

-P)ی دارد درصد تفاوت معنادار 33( در سطح اطمینان PaaSپلت فرم )، با (SaaSافزار )بر اساس نرم تهران ارتباطات و اطالعات فناوری

Value≥ 0.01.)  فرمپلت بر اساس  تهران ارتباطات و اطالعات فناوری هایشرکت در وکارکسب مزایایمیانگین نمره همچنین (PaaS با )

درصد تفاوت  33کنند، در سطح اطمینان از هر سه نوع رایانش ابری استفاده می زمانهمصورت یی که بههاشرکت( و IaaS) رساختیز

 (.P-Value≥ 0.01)دارد معناداری 
 

 هامقایسه ميانگين(: 4) جدول
 

 تعداد رایانش ابری
Subset for alpha = 0.05 

0 6 3 

IaaS 00 3.1111   

SaaS 33 3.6137 3.6137  

SaaS-PaaS-laaS 033 3.3622 3.3622 3.3622 

Paas-LaaS 42  3.3344 3.3344 

SaaS-Paas 00  3.2111 3.2111 

PaaS 33   3.7111 

 

( نشان 3) تهران بر اساس نوع رایانش ابری در جدول ارتباطات و اطالعات فناوری هایشرکت در وکارکسب مزایای مقایسه میانگین

 سرویس کیعنوان به افزارنرمتوان نتیجه گرفت که: ( است. بر این اساس می3باالتر از حد متوسط ) هاداد که این مقدار برای همه شرکت
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(SaaS،) سرویس کیعنوان پلت فرم به (PaaS  سرویس کیعنوان به رساختیزو (IaaS) یفناور یهاوکار در شرکتکسب یایبر مزا 

 .اطالعات و ارتباطات تهران تأثیر دارد

زمون وکار از آی زنجیره ارزش در ارتباط بین رایانش ابری مورداستفاده با مزایای کسبهاتیفعالمنظور بررسی نقش تعدیل گری به

 گردد.استفاده می راههکواریانس ی
 

 وکارکسب مزایاي با مورداستفاده ابري رایانش بين ارتباط در ارزش زنجيره هايگر فعاليت تعدیل(: بررسی نقش 5) جدول
 

 t P انحراف استاندارد اثر اثرات

 111. 03.355 615. 3.323 مقدار ثابت

 111. 3.326 137. 1.654 رایانش ابری

 166. 6.635 130. 1.611 ت زنجیره ارزشفعالی

 111. 267.-3 160. 172.-1 اثر تعدیلی فعالیت زنجیره ارزش

 

 33در سطح اطمینان  tاست. مقدار  18654برابر با  وکارکسب ابری بر مزایای ضریب تأثیر رایانشنتایج این آزمون نشان داد که 

در  tاست. مقدار  18611برابر با  وکارکسب ارزش بر مزایای زنجیره ثیر فعالیتضریب تأ (.P-Value ≤ 0.01)درصد معنادار گزارش شد 

 ابری رایانش بین ارتباط در ارزش زنجیره هایفعالیت تعدیلی اثر (.P-Value ≤ 0.05)درصد معنادار گزارش شد  35سطح اطمینان 

. به (P-Value ≤ 0.01)درصد معنادار گزارش شد  33طمینان در سطح ا tاست. مقدار  -18172برابر با  وکارکسب مزایای با مورداستفاده

 گر قائل شد. نقش تعدیل وکارکسب مزایای با مورداستفاده ابری رایانش بین ارتباط در ارزش زنجیره هایفعالیتتوان برای همین دلیل می

 

 هاگيري و پيشنهادنتيجه
رضیات تحقیق و سپس مقایسه آن با تحقیقات مشابه پرداخته خواهد شد. آمده از فدستدر این بخش به بحث در ارتباط با نتایج به

 یفناور یهاوکار در شرکتکسب یایبر مزا یابر انشیخدمات را ررسی تأثیر)ب حاضر قیالبته الزم به ذکر است که در ارتباط با موضوع تحق

نشد و در  افتی یدر داخل کشور نمونه مشابه یاز بررس که پس ایگونهبهصورت گرفته است  یکم اریبس قاتیتحق (اطالعات و ارتباطات

بدین ترتیب امکان  نشد. افتی یمشابه هباشد نمونحاضر می قیبه تحق کینزد یتوان گفت تا حدمی یک مورد که جزبه زیخارج از کشور ن

 مقایسه زوجی برای کلیه فرضیات وجود ندارد.

افزار اطالعات و ارتباطات تهران بر اساس نرم یفناور یهاوکار در شرکتکسب یایمزاتفاوت  اولین فرضیه تحقیق حاضر به بررسی

(SaaS) پلت فرم ،(PaaS)  زیرساختو (IaaSمی ) .تفاوت معناداری بین خدمات رسد که ، به نظر میآمدهدستبه جیبر اساس نتاپردازد

شوند، متفاوت هستند. می گیریاندازهمختلف  یوکارهاه توسط کسبک یابر انشیحاصل از انواع مختلف را یایو مزا دارد وجود رایانش ابری

کند می تیکند، حما جادیوکار اکسب یرا برا یتواند منافعمی یابررایانش که  قیتحق یاصل هیمطالعه از فرض نیحاصل از ا جینتاهمچنین 

کنند که ( ادعا می6101ن )آربیوت و همکارا .دارد یانوخ( هم6101)37و همکاران ورتیآرب ( و6102) چو و همکاران هایاین نتایج با یافته

 در نظر داشته باشند. نهیفراتر از کاهش هز یرا بر اساس عوامل یابررایانش  دیبا وکارهاکسب ،درنتیجهو  ستیکم ن لزوماً یابر رایانش نهیهز

موردبررسی قرار گیرد بلکه  نهیهز اساس فقط بر دیبان یابررایانش  است که استفاده از نیدر مورد ا گیریتصمیماست که  نینکته مهم ا

نوع تواند ایجاد کند، باشد. نکته دیگر در ارتباط با این فرضیه این بود که ها باید بر اساس ارزشی که رایانش ابری میگیری شرکتتصمیم

ی را اهداف متفاوت یابر انشیاز را یانواع مختلف اگرچهاست که  نیا یاحتمال حیتوض کی باشد.اثرگذار می وکارمزایای کسببر  یابر رایانش

داد. پرز  حی( توض6116پرز ) آوریفنتوان با چرخه را می جهیخالصه، نت طوربهکنند.  دیرا تول ی، اما ممکن است مقدار مشابهکننددنبال می

دو مرحله وجود دارد:  یکیهر تکنولوژ درکه متوجه شد  ،یعمده پس از انقالب صنعت یکیتکنولوژ هایانقالب( پس از مطالعه تمام 6116)

 کیکند، ساختار موجود را نابود می یفناور نینصب ا ،آیدمیبه بازار  دیجد آوریفنکه  یدر مرحله اول، زمان مرحله نصب و مرحله استقرار.

خواهد شد و تمرکز  رفتهیپذ ایگسترده رطوبهدهد. در طول مرحله استقرار، فنّاوری آن را ارتقا می وبرتریکند می جادیا دیجد رساختیز

مشاهده  دیجد یکند. در فاز دوم، تأثیر فناورمی رییتغ دیجد هایزیرساختبه  ازین یبرا تیریبه مد فنّاوریاز  آوریفنشرکت در رابطه با 

اثرات انواع مختلف محاسبات  ،تیجهخود قرار داشته درنممکن است در مرحله اول  توان بیان داشت که رایانش ابریبدین ترتیب میشود. می

خود را  یاصل یاتیساختار عمل یابر انشیرا بیوکار هنوز در مرحله نصب قرار دارد، تصوکسب کی کهچرا که هنگامی .ستین توجهقابل یابر

                                                           
37 Armbrust et al 
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 یابر انشیانواع خدمات را یایمزا ،دیگرعبارتبهدر حال تکامل است.  دیجد یایمزا جادیا یساختار هنوز برا نینداده است و بنابرا رییتغ

 برد.اولیه خود به سر میهنوز در دوره 

 عنوان سرویس( و زیرساخت بهPaaS) عنوان سرویس( پلت فرم بهSaaS) سرویس کیعنوان افزار بهنرمبر اساس فرضیه دوم تحقیق  

(IaaS )عنوان سرویسافزار بهکه نرم. با توجه به اینرداطالعات و ارتباطات تهران تأثیر دا یفناور یهاوکار در شرکتکسب یایبر مزا 

(SaaSازنظر میانگین بین دو متغیر دیگر قرار دارد. بدین ترتیب می ) سود های فناوری اطالعات و ارتباطات شرکتتوان بیان داشت که

های سازمانی که احتماالً برنامهارتباط داد این است توان دراینخواهند داشت. توضیحی که می نهیدر هز جوییصرفه زیادی را جهت

 (SaaS) عنوان سرویسافزار بهکارگیری نرمهای فناوری اطالعات و ارتباطات معموالً گران بوده و با بهشرکتدر  SaaSجایگزین شده توسط 

دست  را در بین دو مورد دیگر بهعنوان سرویس بیشترین میانگین با توجه به این نتایج که پلت فرم به مستقیم آن بر هزینه خواهد بود.تأثیر 

وکار پذیری کسبدر بعد مقیاس عمدتاًمهم است و  اریبس فناوری اطالعات و ارتباطاتاز  آمدهدستبه تیمزتوان بیان داشت که آورده می

های فناوری شرکت( PaaS) عنوان سرویستوان احتماالً در این مطلب جستجو کرد که پلت فرم بهیابد. دلیل این امر را میمی شیافزا

کنند.  جادیرا ا خود موردنیاز اتیو عمل هااستراتژیرا توسعه دهند تا  یکاربرد یهابرنامه عیسازد سررا قادر می اطالعات و ارتباطات

و با توجه به  د؛آورنمیبه دست  نهیدر هز جوییصرفه جایبهرا  بهبودیافتهوکار پذیری کسبدر ابعاد مقیاس یشتریب یایها مزاآن ،درنتیجه

به  یمنابع محدود برا زبه استفاده ا ازیمواجه هستند؛ ن زیادی یقابتر وکارکسب طیبا مح های فناوری اطالعات و ارتباطاتاینکه شرکت

، طاتفناوری اطالعات و ارتبا یهاشرکت ،درنتیجهو تواند به این امر کمک زیادی کرده می د،یفنّاوری جد قیحداکثر رساندن سود از طر

 عنوان سرویسبا توجه به نتایج تحقیق زیرساخت به. گیرندمیمهم در نظر  یاستراتژ کیعنوان را به یابر رایانشاستفاده از  یچگونگ

(IaaSکمترین میانگین را نسبت دو مورد دیگر به خود اختصاص داده ) عنوان است. شاید علت این امر را در این دانست که زیرساخت به

 یابر سیبا سرو یارتباط چیه ییکاربر نها سیسرو نی، در ااست یافراد عاد یبرا یابررایانش  یهاسیحالت سرو نیترسملمو سرویس

های فناوری اطالعات و که جامعه آماری تحقیق حاضر را شرکتو ازآنجایی ؛کندیآن استفاده م یرو شدهمیزبانی یهانداشته و تنها از برنامه

 ها کمترین توجه را به بعد داشته باشند.توان بیان داشت این شرکتد میدهنارتباطات تشکیل می

این  گر دارند. یلوکار اثر تعدکسب یایمورداستفاده با مزا یابر انشیرا نیارزش در ارتباط ب رهیزنج هاییتفعالبر اساس فرضیه سوم 

سطوح مختلف  دیتول یابر رایانشانواع مختلف  دهد کهها نشان مینتایج آن ( همخوانی ندارد.6102) چو و همکاران هاینتایج نیز با یافته

. شودنمی لیارزش تعد رهیزنج یهاتوسط فعالیتی ابررایانش نوع  همچنینکند. نمی یبانیارزش مختلف پشت رهیزنج یهارا در فعالیت ایمزا

تا  6100های ها در سال بین سالکرد. چراکه تحقیق آن های موردمطالعه و زمان موردبررسی جستجوتوان علت این امر را نیز در شرکتمی

توان بخشی از این تفاوت را و می موردبررسی قرارگرفته است؛ 6103تا  6104های به اجرا درآمده است اما تحقیق حاضر در بین سال 6102

ر و همچنین جامعه آماری موردمطالعه دانست. تیابی به نتایج مستحکمهای موردبررسی و دستکارگیری بیشتر رایانش ابری در شرکتدر به

های کوچک و متوسط مورد ارزیابی قرارگرفته است اما تحقیق حاضر بین کلیه ( در بین شرکت6102) چراکه تحقیق چو و همکاران

 های موجود در حوزه فناوری اطالعات و ارتباط به اجرا درآمدهاست.شرکت

 یبرا یکردن مدل درست دایاست و پ یدیجد نسبتاًمحدوده  یابر انشیوکار در راکسب یهاتوان بیان داشت که مدلطورکلی میبه

از  ندتوانها میوکار سازمانکسب هایمدلاز نقاط ضعف و قوت  ی. با آگاهبردمیسازمان را باال  ءبقا و یداریپا دتوانوکار میاستفاده از کسب

را  شانیوکارهاکسب یخود انتخاب کرده و به کار ببندند و در رکود اقتصاد یرا برا یارتج مدلترین مناسبشده ارائه هایمدلانبوه  نیب

 باال فراهم کند. یفیصورت گسترده و ارزان و با سطح کموردنیاز را به یمحاسبات هایزیرساخت قصد دارد که یابر انشیرا گسترش دهند.

کند را مطرح می یارزش با هایپیشنهادها سازمان یهستند، برا دسترسیقابل حتیرابه کند کهمی ئهای را اراهای شبکهسرویس یابر انشیرا

منابع و کارگزاران  ،ییاجرا هایهزینهدر  جوییصرفهباعث  نیکنند. همچن فراهم خود را یفنّاوری ارتباط هایزیرساختتا بتوانند اطالعات و 

ات سریع این فنّاوری و گستردگی و پیچیدگی آن، سازمان از مسیر خود منحرف اگر مدل مناسبی انتخاب نشود، با توجه به تغییرگردد. می

 زمان زیادی با ثبات باقی بماند.شود و یا ممکن است نتواند مدتمی

نوآوری،  و اثربخشی دریافت منظورهای فناوری اطالعات و ارتباطات بهشرکت گردد کهپیشنهاد می با توجه به نتایج حاصل از تحقیق

 دیبا یفناور نیکارگیری اتوجه بهقابل یایبه مزا تیبا عنا ی اطالعات و ارتباطاتفناورهای شرکت رانیمدیانش ابری استفاده نمایند. از را

های بودن سطح دانش کاربران سیستم نییکارگیری آن ارتقاء دهند. پاو به یابر انشیبا را ییسطح دانش کاربران را در خصوص آشنا

 اثرگذار باشد. یابر انشیرا یبر عامل نگرش نسبت به استفاده از فناور یجهند بر عامل درک سهولت استفاده کاربران و درنتتوامی یاطالعات

توان به کاهش افزاری میافزاری و نرمباشد. با فراهم کردن زیرساخت سختمی شدهمطرحرایانش ابری پاسخی به بسیاری از مشکالت  چراکه

 نخواهد آمد. به وجودسازمان شد که در صورت شکست هزینه سنگینی های بسیاری در ینههز
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