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اطالعات و ارتباطات شهر تهران

ميثم کافوري  ،1جمشيد

ساالر 2

 0گروه مدیریت ،اقتصاد و حسابداری ،دانشکده مدیریت ،مرکز قائم شهر ،دانشگاه پیام نور ،مازندران ،ایران.
 6استادیار گروه مدیریت ،مرکز قائم شهر ،دانشگاه پیام نور ،مازندران ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
ميثم کافوري

چکيده
تحقیق حاضر بررسی تأثیر نوع خدمات رایانش ابری و فعالیتهای زنجیره ارزش بر مزایای کسبوکار
در شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات شهر تهران را موردتوجه قرار داده است .جامعه آماری
تحقیق حاضر را کلیه مدیران و کارکنان شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات شهر تهران تشکیل
میدهند که با توجه به فرمول کوکران  333نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری
دادهها از پرسشنامه چو و همکاران ( )6102استفاده گردید که ضریب پایایی این پرسشنامه با
استفاده از آلفای کرونباخ  ./43حاصل گردید .همچنین جهت تجزیه تحلیل دادهها از نرمافزار 66
 SPSSاستفاده گردید .نتایج حاصل از تحلیل واریانس یکراهه نشان داد که مزایای کسبوکار در
شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات تهران بر اساس نرمافزار بهعنوان سرویس ،پلت فرم بهعنوان
سرویس و زیرساخت بهعنوان سرویس باهم تفاوت معناداری دارند .همچنین بین فعالیتهای زنجیره
ارزش بر اساس فعالیتهای اصلی و فعالیتهای فرعی زنجیره ارزش تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما
فعالیت های زنجیره ارزش نقش تعدیل گر را بین رایانش ابری و مزایای کسبوکار دارند .بدین ترتیب
میتوان نتیجهگیری کرد که رایانش ابری یکراه مؤثر برای کسب مزایای عمده در کسبوکارها
میباشد.

واژگان کليدي :رایانش ابری ،زنجیره ارزش ،کسبوکار ،فناوری اطالعات و ارتباطات.
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واسطهاي فعاليتهاي زنجيره ارزش در شرکتهاي فناوري

مجلـهی علمی پژوهش در علوم رایانه (سال چهارم)

تأثير نوع خدمات رایانش ابري بر مزایاي کسبوکار با نقش
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مقدمه
با توجه به پیشرفت چشمگیر فناوری اطالعات و ارتباطات در دنیا ،الزم است تا راهکار مناسبی که بتواند دسترسی به منابع و خدمات
سازمانی را برای کاربران و ذینفعان سازمان از راه دور و در یک محیط منعطف پیشرفته باقابلیت توسعهپذیری و دسترسی باال و بهصورت
مقیاسپذیر و امن فراهم سازد ،شناسایی و اجرایی شود .یکی از فناوریهای رو به رشد که نظر محافل علمی و تجاری را به خود جلب کرده
است رایانش ابری میباشد (محمدی .)0332 ،ازلحاظ فنی ،رایانش ابری یک زیرساخت فناوری اطالعات مشترک است که در آن منابع
کامپیوتری پراکنده میشوند ،اما باهم از طریق اینترنت به یک مجموعه بزرگ از منابع محاسباتی مرتبط میشوند و میتوانند بهطور خودکار
تخصیص منابع محاسباتی را به خدمات محاسباتی درنتیجه استفاده و بهرهوری باالتر ،نوسان دهند (آی بی ام .)6100 0این پارادایم جدید
که موردتوجه بسیاری از سازمانها قرارگرفته ،در کشورهای توسعهیافته در سطح ملی پیادهسازی شده است .چراکه این فناوری سازمان را
قادر میسازد تا روی هسته فعالیتهای تجاری خود تمرکز کنند تا بدینوسیله بهرهوری افزایش یابد .بررسیهای اخیر نشان میدهد 77
درصد سازمانهای بزرگ در سراسر دنیا در حال پذیرش ابر هستند (الگازار .)6103 ،6رایانش ابری ساز و کاری در حال ظهور برای رایانش
سطح باال بهعنوان یک سیستم ذخیرهسازی تلقی میشود که در آن ابرها از کاربران خود بر مبنای میزان استفاده از منابع ،هزینه دریافت
کرده و سرویسهای خود را در اختیار آنها قرار میدهند .ازاینرو میتوان سرویسهای ابری را در ایجاد انگیزه برای شروع یک کسبوکار با
هزینههای مالی پایینتر سهیم دانست (طالبی و ختن لو .) 0330،ظهور پدیده معروف رایانش ابری یک تغییر اساسی در مسیر سرویسهای
فناوری اطالعات که نوآورانه ،توسعهیافته ،گسترشیافته ،مقیاس بندی شده ،بروز شده ،نگهداری شده و پرداختشده هستند را نمایش
میدهد (مارستون و همکاران .)6100 ،3به همین منظور شرکتهایی با کسبوکار کوچک دریافتهاند که بهسادگی و با بهرهگیری از رایانش
ابری میتوانند از دسترسی سریع به بهترین برنامههای کسبوکار یا افزایش مؤثر منابع زیربناییشان ،با هزینه قابلچشمپوشی سود برند
(سوباشینی .)6101 ،3دراینارتباط لی و همکاران ( )6113نشان میدهند که چابکی ،یکپارچگی ،انعطافپذیری و کاهش هزینهها ،مزایای
مهم و مؤثر رایانش ابری هستند .پس از اتمام رایانش ابری ،کسبوکار میتواند استفاده از منابع محاسباتی ،کاهش هزینههای سرمایه،
کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری و هزینههای عملیاتی و بهرهوری را از طریق استفاده پویا و قابلیت بازیابی منابع محاسباتی بهبود بخشد
(چن و همکاران.)6102 ،5
با توجه به اثرات قابلتوجه آن در اقتصاد کشورهای درحالتوسعه ،بررسی وضعیت پذیرش فناوری رایانش ابری در این کشورها
ضروری به نظر میرسد .بر اساس پژوهشهای انجامشده روی  0306سازمان دولتی در ایران ،بهمنظور ارزیابی آمادگی الکترونیکی کشور
ایران در پذیرش فناوری رایانش ابری ،بیش از  %73/21سازمانها تمایل به بررسی آمادگی الکترونیکی خوددارند (نکی هما .)6103 ،2نقش
فناوری اطالعات در دستیابی به انعطافپذیری سازمانی غیرقابلانکار است (بردواج و لعل .)6106 ،7درنتیجه بررسی تأثیری که این فناوری بر
مزایای کسبوکار میتواند داشته باشد ،ضروری به نظر میرسد؛ زیرا این امر در ارائه بهتر خدمات فناوری اطالعات در سازمانها و با حداقل
هزینه ممکن مؤثر خواهد بود.
بدین ترتیب با توجه به اینکه مدل چن و همکاران ( )6102رایجترین مدل در این امر است و نیز بررسی ضرورت شرکتهای فعال در
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ،پژوهش حاضر با استفاده از این مدل به بررسی تأثیر استفاده از رایانش ابری بر مزایای کسبوکار در
شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات میپردازد.

مروري بر ادبيات
رایانش ابري
طبق تعریف موسسه ملی فناوری و استاندارد ( )NISTرایانش ابری مدلی برای فراهم کردن دسترسی آسانبر اساس تقاضای کاربر از
طریق شبکه به مجموعهای از منابع محاسباتی قابلتغییر و پیکربندی (مانند شبکه ،سرور ،فضای ذخیره-سازی ،برنامههای کاربردی و
سرویسها) است؛ که این دسترسی با کمترین نیاز به مدیریت منابع و یا دخالت مستقیم فراهمکننده سرویس ،بهسرعت فراهم و ارائه
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میگردد (دنیل و وینسون .)6113 ،4بر اساس نظر اسالم و همکاران ( )6106رایانش ابری مجموعهای از برنامههای کاربردی ،سختافزار و
نرم افزارهای سیستمی است که خدماتی را به کاربران از طریق اینترنت ارائه میدهد .مرکز دادهای که سختافزار و نرمافزار موردنیاز را توسعه
و گسترش میدهد ابر نامیده میشود (اسالم و همکاران .)6106 ،3این فناوری به افراد اجازه میدهد تا به دادههای خود از طریق اینترنت با
ارسال اطالعات الکترونیکی از هر محلی از جهان دسترسی داشته باشند (راتن .)6106 ،01همچنین کاربران را قادر میسازد تا زیرساخت
فناوری اطالعات ،سکو ،خدمات نرمافزاری در ابر را هنگام نیاز اجاره کنند (استنچف و همکاران ،)6103 ،00درحالیکه محل دقیق دادههای
دیجیتالی خود را نمیدانند (گوپتا و همکاران .) 6103 ،06ارائه این خدمات با کمترین تالش مدیریتی و تعامل با ارائهدهندگان آن انجام
میشود .درواقع رایانش ابری توانایی اشتراکگذاری منابع محاسباتی فیزیکی در بین بسیاری از کاربران مختلف میباشد (دنج.)6100 03
مشتریان رایانش ابری دارای زیرساخت فیزیکی واقعی ابر نیستند اما فقط با پرداخت هزینه اشتراک به فراهمکننده خدمات ابر ،قادر به
استفاده از منابع ابر و زیرساختهای آن میباشند (جانسن .)6100 03پس میتوان نتیجه گرفت رایانش ابری موجب بهرهوری کامل از
05
سختافزار و جلوگیری از هزینه اضافی میشود .وجود این عوامل موجب رشد سریع رایانش ابری در جوامع جهانی گردید (هیاگنین
.)6100
مدلهاي گسترش و استقرار ابر
مدل های گسترش و استقرار ابر به سه بخش ابر خصوصی ،ابر انجمنی ،ابر عمومی و ابر ترکیبی تقسیم میشوند که در ادامه به توضیح
هر یک از آنها میپردازیم.
خصوصی :ابر خصوصی یا ابر داخلی گونهای از رایانش ابری است که سرویسهای ارائهشده تنها قابلارائه به تعداد محدودی از افراد
است .سرویس ارائهشده ،ویژگیهای الگوی ابری را برای افراد داخل یک سازمان و بهصورت ایمن در پشت دیواره آتش فراهم میسازد.
انجمنی :در ابر خصوصی ،خود سازمان اقدام به تهیه منابع ،کنترل و ایجاد سرویس ابری مینماید اما میتواند مسئولیت این امر را به
عهده شرکت ثالثی بسپارد که به آن ابر خصوصی مجازی میگویند .ابر انجمنی مانند یک ابر خصوصی مجازی است با این تفاوت که دسته
مشخصی از سازمانها و شرکتها که منافع مشترکی با یکدیگر دارند ،اجازه دسترسی به آن را دارند .این گزینه ممکن است درجه باالتری از
امنیت ،محرمانگی داده و تطبیق سیاست را ارائه نماید.
عمومی :در ابر عمومی ،شرکتهای فراهمکننده خدمات ابری منابع خود را همچون کاربردها ،منابع پردازشی و ذخیرهسازی در اختیار
عموم برای استفاده قرار میدهند .استفاده از این منابع برای حجم کم ممکن است بهصورت مجانی باشد و یا بهصورت پرداخت بر اساس
میزان استفاده انجام پذیرد.
ترکیبی :ترکیبی از حداقل یک ابر خصوصی و حداقل یک ابر عمومی است .محیط ابر ترکیبی بهگونهای است که برخی از منابع توسط
خود سازمان مدیریت و نگهداری میشود و از طرف دیگر برخی منابع در ابر عمومی قرار میگیرد تا از ویژگیهای منحصربهفرد ابر عمومی
نیز بهرهمند شود (گورلیک.)6103 ،02
مدلهاي تحویل سرویس
رایانش ابری میتواند برای تحویل سرویسهای موجود در الیههای مختلف ،از سختافزار گرفته تا برنامه کاربردی مورداستفاده قرار
گیرد .در عمل ،ارائهدهندگان رایانش ابری سرویسهای مختلف آن را در سه گروه ،دستهبندی کردهاند :نرمافزار بهعنوان سرویس ،07سکو
بهعنوان سرویس 04و زیرساخت بهعنوان سرویس .03در ادامه سرویسهای مختلف تحویل در رایانش ابری توضیح داده میشود (اکبری و
سرگلزایی جوان.)0343 ،
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نرمافزار بهعنوان سرویس ( :)SaaSنرمافزار بهعنوان سرویس ،شامل یک برنامه کامل است که بهصورت سرویس برحسب تقاضا
فراهم میشود .یک نمونه واحد از نرمافزار روی ابر اجرا می شود و به چندین کاربر نهایی یا مشتری سازمانی سرویس میدهد.
شناختهشدهترین مثال از  SaaSسایت Salesforce.comاست .بااینحال مثالهای دیگری نیز در بازار وجود دارد .مثالً Google Apps
سرویسهای تجاری پایه نظیر پست الکترونیکی و واژهپردازی ارائه میدهد .اگرچه Salesforce.comاز پیشگامان رایانش ابری در چند سال
اخیر است ،اما اکنون کار خود را بهاندازهای گسترده کرده است که بهعنوان یک سکوی ارائه سرویس ( )PaaSشناخته میشود.
سکو بهعنوان سرویس ( :)PaaSسکو بهعنوان سرویس ،یکالیه از نرمافزار را بهصورت بستهبندیشده و بهعنوان یک سرویس
فراهم میکند بهطوریکه بتوان از آن برای ایجاد سرویسهای سطح باالتر استفاده کرد .بر اساس دو دیدگاه مصرفکننده سرویسها و
تولیدکننده سرویسها ،حداقل دو دیدگاه مختلف در مورد  PaaSوجود دارد:
کسی که  PaaSتولید میکند ،ممکن است سکوی خود را با مجتمع سازی یک سیستمعامل ،میانافزار (یک برنامه نرمافزاری
میباشد) فراهم کند و بهاینترتیب یک محیط توسعه را بهعنوان سرویس برای مشتری فراهم میآورد .برای مثال ،کسی که یک  PaaSایجاد
کرده است ،ممکن است آن را روی مجموعهای از ماشینهای مجازی فوق ناظر  VM SunTMxقرار داده باشد که شامل محیط توسعه
یکپارچه  ،NetBeansTMپشته پروتکلی وب sun GlassFishTMو پشتیبانی از زبانهای برنامهنویسی نظیر  Perlیا  Rubyباشد.
کسی که از  PaaSاستفاده میکند ،یک سرویس بستهبندیشده را میبیند که از طریق یک  APIبرایش فراهمشده است .مشتری با
سکو از طریق  APIارتباط برقرار کرده و هر چیزی که برای مدیریت و مقیاسپذیری برای فراهم آوردن سطح سرویس موردنیاز الزم است
توسط سکو فراهم میشود .ابزارهای مجازی میتوانند بهعنوان نمونههایی از  PaaSنامبرده شوند .بهعنوانمثال یک ابزار سوئیچ محتوا ،همه
اجزای نرم افزاری خود را از دید مشتری پنهان میکند و تنها یک  APIیا GUIبرای پیکربندی و ارائه سرویس خود فراهم کرده است.
 PaaSمیتواند در هر فاز از توسعه نرم افزار ،آزمودن یا موارد تخصصی خاص نظیر مدیریت محتوا بکار گرفته شود .مثالهای تجاری از PaaS
شامل  Google Apps Engineاست که میزبان برنامهها بر روی زیرساخت گوگل میباشد .سرویسهای PaaSنظیر Google Apps
 Engineمی توانند یک مبنای قدرتمند برای استقرار برنامه کاربردی فراهم کنند اما بههرحال محدود به توانایی ارائهدهنده خدمات هستند.
زیرساخت بهعنوان سرویس ( :)IaaSزیرساخت بهعنوان سرویس ،قابلیتهای محاسباتی و ذخیرهسازی اولیه را بهعنوان
سرویسهای استاندارد در شبکه ارائه میدهد .سرورها ،سیستمهای ذخیرهسازی ،سوئیچها ،روترها و دیگر سیستمها باهم دیگر بهعنوان
مجموعه ای از منابع در دسترس هستند تا بارکاری و دیگر نیازمندیهای برنامههای کاربردی که به توان باالیی نیاز دارند را مدیریت کنند .از
مثالهای تجاری  IaaSمیتوان joyenetرا نام برد که محصول اصلی آن سرورهای مجازی شده است که یک زیرساخت با دسترسپذیری
باال را برحسب تقاضا فراهم میکند (اکبری و سرگلزایی جوان.)0343 ،

رایانش ابري بهعنوان یک مدل کسبوکار
یک مدل کسبوکار راهی را برای ایجاد ارزش برای مشتریان نشان میدهد .مدل کسبوکار نشان میدهد که از چه طریقی یک کسب
کار از میان فعاالن ،فعالیتها و همکاری فرصتهای بازار را به سود تبدیل میکند(.هوگووس .)61مدل کسبوکار بیان میکند که چطور
ورودیهای منابع تبدیل به خروجی ارزش میشوند رایانش ابری میتواند بهعنوان یک مدل تجاری در حال ظهور در نظر گرفته شود و
الیههای خدمات را فراهم کند که به کاربران نهایی ارائه میشود .مدل کسبوکار رایانش ابری سه جزء زیرساخت ،بستر سختافزاری ،بستر
نرمافزاری را شامل میشود .این سه جزء از چهارچوب مدل کسبوکار ابری به توصیف سازمانهای تجاری بر اساس نوع سرویس آنها
میپردازد .این چهارچوب نقشهای مختلف کسبوکار را برای مشتریان بیان میکند .سازمانها میتوانند در جهت خاصی از کسبوکار
حرکت کرده و عمل کنند که عبارتاند از :فراهمکنندگان زیرساخت ،فراهمکنندگان بستر سختافزاری ،فراهمکنندگان سرویس،
فراهمکنندگان خدمات انبوه ،مشاوره .در حقیقت تمام نقشهایی که در باال ذکر شد میتوانند با یکدیگر ترکیبشده و در یک زنجیره ارزش
واحد قرار بگیرند .این زنجیره ارزش واحد درواقع همان رایانش ابری است (وین هارت و همکاران.)6103 ،60
بهطورکلی میتوان بیان داشت که مفهوم رایانش ابری در حوزه کسبوکار بسیار تأثیرگذار بوده است .بهخصوص درراهاندازی ،توسعه و
رشد کسبوکارهای اینترنتی یا مبتنی بر اینترنت این تأثیر بیشتر و عمیقتر به نظر میرسد .باوجود رایانش ابری ،کارآفرینان سرمایه کمتری
در آغاز کار نیاز دارند و سرمایهگذاران هم ریسک کمتری تحمل میکنند .پیش از اینکه رایانش ابری به شکل امروزی عمومیت یابد،
راهاندازی یک کسبوکار در دنیای فناوری اطالعات بسیار گران بود .بسیاری از شرکتها ،بخش زیادی از سرمایههای خود را صرف خریدن

Hugos
Weinhardt et al
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سرورهای اختصاصی ،کسب مجوز نرمافزارهای مختلف و مانند اینها میکردند .ازجمله مهمترین اثرات رایانش ابری بر کسبوکار موارد زیر
هستند:
 راهاندازی خدمات در کوتاهترین زمان ممکن
 منابع رایگان
 استفاده از منابع بر اساس نیاز و بودجه
 پرداخت بر اساس نیاز
 افزایش یا کاهش سریع مقیاس
 رشد ناب و هوشمندانه کسبوکار
 کاهش نقص و خرابی
 دوستداری محیطزیست
 ارائه فنّاوری ویژه
 بسیج خدمات
 تطابق با تمایالت مصرفکننده
 کاربرد در رسانههای اجتماعی
 سازگاری با هر نوع برنامهای
63
66
 کاهش کارکنان بخش ( ITآورام  6103 ،و رز و بلوم استین )6105 ،

زنجيره ارزش
پورتر )0345( 63شرکت را بهعنوان مجموعهای از فعالیتها در نظر میگیرد که هر یک از آنها بهنوبه خود ارزش حاشیهای را به
محصول یا خدمات نهایی اضافه میکنند؛ و این فعالیتها زنجیره ارزش را تعیین میکنند .پورتر این فعالیتها را به دو دسته طبقهبندی
میکند(0 :فعالیتهای اولیه و  )6فعالیتهای پشتیبانی .فعالیتهای زنجیره ارزش بهطور مساوی ارزشی را به محصول نهایی اضافه نمیکنند.
شرکتها باید بهطور استراتژیک فعالیتهایی را انتخاب کنند که تا بر مبنای فعالیتهای صنعت و شرایط شرکت منجر به حداکثر سازی
ارزش گردد ،چرا که فعالیتهای اولیه در ارتباط با تولید درآمد هستند و فعالیتهای پشتیبان اساساً جهت تسهیل اجرای فعالیتهای اولیه
هستند .دراینارتباط چن و همکاران بیان میدارند که استفاده از رایانش ابری در فعالیتهای اولیه ،نسبت به فعالیتهای پشتیبان ،ارزش
بیشتری را برای کسبوکار ایجاد میکند (چن و همکاران.)6102 ،

پيشينه پژوهش
در راستای هدف تحقیق به مطالعه بررسیهای انجام شده در حوزه رایانش ابری و پذیرش آن در دیدگاه محققین مختلف پرداخته
میگردد.
خدیور و درتاج ( )0335عوامل انسانی و فرهنگی ،عوامل سازمانی ،عوامل فنی ،عوامل اقتصادی و عوامل محیطی را عوامل اصلی
تأثیرگذار در زمین موفقیت در پیادهسازی رایانش ابری ذکر میکنند که بهکارگیری این سیستمها منجر به کاهش زمان انجام فرایندهای
مدیریت دانش ،بهبود عملکرد و افزایش مزیت رقابتی میباشد .عاشوری و همکاران ( )0333نیز استفاده از سیستم ابر به همراه مؤلفههای آن
برای پیادهسازی کسبوکار یک شرکت را ضروری اعالم میکنند .وانگ و همکارانش )6113( 65در تحقیق خود تغییر نحوه ذخیرهسازی
درست دادههای کاربر در رایانش ابر با استفاده از دادههای شبه تصادفی 62را پیشنهاد نمودند .روش نامبرده قابلیت اعتماد ،در دسترس بودن
و یکپارچگی را ضمانت میکند (گارفینکل .)6117 67پراساد 64و همکارانش ( )6100انواع جنبههای امنیتی را در رایانش ابری شرح و
راهکارهای جدیدی را بهمنظور احراز هویت سهبعدی ارائه میکنند .این امر قابلیت در دسترس بودن دادهها بهوسیله برطرف کردن بسیاری
22

Avram
Ross & Blumenstein
24 Porter
25 Wang et al
26 Pseudorandom Data
27 Garfinkel
28 Prasad et al
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از مسائل موجود را فراهم میکند (گارفلیکل .)6113 63وانگ و همکاران ( )6101مدلی بر اساس روش  SSE31معرفی نمودند .آنها طرح
خود را بر اساس روشهای رمزنگاری موجود و روش OPSE30ارائه کردند .تجزیه تحلیلهای امنیتی حاکی از آن است که این روش برای
تعداد زیادی کاربر موفقیتآمیز میباشد .پوپا 36و همکاران ( )6101روشی را با عنوان مقاوم سازی ابر جهت افزایش امنیت در رایانش ابر ارائه
نمودند .در این روش کاربران میتوانند عدم یکپارچگی ،قابلیت اطمینان و چاالکی سیستم را تشخیص دهند که این امر خود موجب دست
یافتن به سیستمی با کارایی باال و درحالیکه پیشرفت میشود (میی و همکاران .)6113 33لو و همکاران )6100( 33همچنین پارادایم
محاسباتی را نشان میدهند که شامل محاسبات خوشهای ،محاسبات شبکه ای و در آخر محاسبات ابری است .فونگ )6103( 35در تحقیق
خود ،از مدلهای  TAMو نیروهای پنجگانه پورتر بهمنظور پیشبینی تصمیم به پذیرش فناوری رایانش ابری در ارائهکنندگان خدمات
برونسپاری شده فناوری اطالعات استفاده کرده است .وی نشان میدهد که عامل درک سهولت پذیرش رایانش ابری میتواند با تأثیر مثبت
و به شکل معناداری عامل درک سودمندی آن را پیشبینی کند .همچنین عوامل درک سودمندی و درک سهولت استفاده رایانش ابری
میتوانند به شکل مثبت و معناداری عامل تصمیم به پذیرش آن را پیشبینی کند .کومار شرما 6102 32بهترین پیشبینی کننده استفاده از
رایانش ابری را فرصت شغلی ،اعتماد ،سودمندی درک شده ،خودکارآمدی و سهولت درک عنوان میکنند .کیشتری ( )6102با بررسی
عوامل سازمانی و اقتصادی مؤثر بر توسعه رایانش ابری در بازار چین نشان داد که ترس از افشاء دادها ،فشار دولت در استفاده از رایانش ابری
و نیازمندی آموزش و گرانی نرمافزار و پشتیبانی از عوامل مهم مؤثر بر توسعه رایانش ابری است .چن و همکاران ( )6102به بررسی رایانش
ابری ادراکشده توسط پذیرندگان و رابطه بین انواع رایانش ابری و مزایای ادراکشده میپردازد .آنها نشان میدهند که مزایای رایانش ابری
ادراکشده متفاوت است و به انواع رایانش ابری و فعالیتهای زنجیره ارزش جاییکه رایانش ابری بکار گرفته میشود و اندازه کسبوکار
بستگی دارد؛ و تفاوت معنیداری در مزایای ترکیبی بین نرمافزار بهعنوان خدمت ( )SaaSپلت فرم بهعنوان خدمت ( )PaaSو زیرساخت
بهعنوان خدمت ( )IaaSوجود ندارد.

مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی نشاندهنده متغیرهای موردنظر در یک پژوهش و رابطه بین آنهاست .در پژوهش حاضر از مدل چن و همکاران
( )6102استفادهشده است .شکل ( )0مدل مفهومی مورداستفاده در این پژوهش را نشان میدهد.

شکل ( :)1مدل مفهومی تحقيق

بدین ترتیب فرضیههای تحقیق حاضر بهصورت سه فرضیه به شرح زیر تنظیم میگردد:

29

Garfinkel
Symmetric Searchable Encryption
31 Order Preserving Symmetric Encryption
32 Popa et al
33 Mei et al
34 Low et al.
35Fung
36 Kumar Sharma et al
30
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فرضیه اول :مزایای کسبوکار در شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات تهران بر اساس نرمافزار ( ،)SaaSپلت فرم ()PaaS
زیرساخت ( )IaaSتفاوت دارد.
فرضیه دوم :نرمافزار بهعنوان سرویس ( ،)SaaSپلت فرم بهعنوان سرویس ( )PaaSو زیرساخت بهعنوان  IaaSبر مزایای کسبوکار در
شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات تهران تأثیر دارند.
فرضیه سوم :فعالیتهای زنجیره ارزش در ارتباط بین رایانش ابری مورداستفاده با مزایای کسبوکار اثر تعدیل گر دارند.

روششناسی تحقيق
پژوهش حاضر ازنظر ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی است و ازلحاظ هدف ،کاربردی محسوب میشود .جامعه آماری این پژوهش را
 333نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات شهر تهران تشکیل میدهند .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه
استاندارد چن و همکاران ( )6102میباشد .بهمنظور بررسی روایی پرسشنامه ،ازنظر خبرگان؛ و بهمنظور بررسی پایایی تحقیق حاضر از
آلفای کرونباخ استفادهشده است که مقدار آن  ./43گزارش شد و نشان از پایایی مناسب ابزار اندازهگیری دارد .بهمنظور آزمون فرضیات نیز
از نرمافزار  spssاستفادهشده است .بدین ترتیب از مدل چن و همکاران ( )6102در قالب  5مؤلفه شامل نرمافزار بهعنوان سرویس ،پلت فرم
بهعنوان سرویس ،زیرساخت بهعنوان سرویس و فعالیتهای اصلی و فعالیتهای پشتیبان با  03گویه استفاده گردید.

یافتههاي تحقيق
نتایج حاصل از یافتهای توصیفی نشان داد که از میان پاسخدهندگان به پرسشنامههای مربوطه  023نفر زن ( 3484درصد) و  070نفر
مرد (درصد  )5086بودند .همچنین نتایج توزیع شرکتهای نمونه بر اساس تعداد کارکنان نشان داد که  33واحد ( 0683درصد) از شرکتها،
 5نفر یا کمتر 53 ،شرکت ( 0286درصد) 2 ،تا  01نفر 42 ،شرکت ( 6587درصد)  00تا  61نفر و  050شرکت ( 3586درصد) بیشتر از 61
نفر کار کند داشتند .بر اساس سابقه کار که  55شرکت ( 0285درصد) کمتر از  5سال 23 ،شرکت ( 0386درصد)  2تا  01سال 031 ،شرکت
( 3083درصد)  00تا  61سال و  75شرکت ( 6685درصد) بیشتر از  61سال سابقه کار داشتند.
در بخش یافتهای استنباطی بهمنظور بررسی اینکه آیا تفاوت معناداری بین نرمافزار ( ،)SaaSپلت فرم ( )PaaSو زیرساخت ( )IaaSبا
مزایای کسبوکار در شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات تهران وجود دارد یا خیر؛ از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده گردید .بر
اساس این نتایج ،مقدار  Fبرابر با  48305و سطح معنیداری  18111بود ( .)P-Value ≤ 0.01با توجه به اینکه مقدار  Fدر سطح خطای
کمتر از  1815معنیدار بود ،میتوان گفت مزایای کسبوکار در شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات تهران بر اساس نرمافزار (،)SaaS
پلت فرم ( )PaaSزیرساخت ( )IaaSباهم تفاوت معناداری دارند.
جدول ( :)1نتایج آزمون تحليل واریانس یکراهه ANOVA

متغیر
مزایای کسبوکار

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

واریانس بین گروهی

761.4

5

733.0

واریانس درونگروهی

025.23

364

032.

واریانس کل

445.76

333

F

305.4

Sig.

111.

در ادامه به منظور بررسی تأثیر هر یک از انواع رایانش ابری بر مزایای کسبوکار به مقایسه میانگین گروهها پرداخته شد .همچنین
بهمنظور بررسی تفاوت بین گروهها از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد .قبل از آن مفروضه همگنی واریانسها موردبررسی قرار گرفت .نتایج
آن در جدول ( )6ارائهشده است.
جدول ( )2نتایج آزمون لوین مبنی بر همگنی واریانسها
F

درجه آزادی 0

درجه آزادی 6

معنیداری

241.05

5

364

011.
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همانطور که در جدول ( )6مشاهده میشود مفروضه همگنی واریانسها نیز رعایت شده است ( ≥  .)15.1p-valueدر ادامه بهمنظور
بررسی تفاوت گروهها از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.
جدول ( :)3نتایج مقایسات زوجی

تفاوت میانگین ()I-J

)(Iرایانش ابری

)(Jرایانش ابری

Sig.

خطای انحراف استاندارد

111.

13343.

33535-.

422.

03333.

61325.

IaaS

663.

03333.

33535-.

SaaS-Paas

063.

14620.

63303-.

Paas-LaaS

777.

17704.

06037-.

SaaS-PaaS-laaS

110.

03301.

71111.

*

333.

03301.

01111.

*

PaaS
SaaS

IaaS
SaaS-Paas

PaaS

134.

14034.

65002.

111.

17250.

37334.

*

175.

04421.

21111-.

SaaS-Paas

177.

03023.

33443-.

Paas-LaaS

353.

03453.

36226-.

SaaS-PaaS-laaS

351.

03023.

05002.

Paas-LaaS

522.

03453.

67334.

SaaS-PaaS-laaS

536.

12124.

06666.

SaaS-PaaS-laaS

Paas-LaaS
SaaS-PaaS-laaS

IaaS

SaaS-Paas
Paas-LaaS

جدول ( )3به مقایسه جفتی میانگین مزایای کسبوکار در شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات تهران بر اساس نرمافزار (،)SaaS
پلت فرم ( )PaaSزیرساخت ( )IaaSمیپردازد .طبق نتایج ستون معناداری مشخص شد که میانگین نمره مزایای کسبوکار در شرکتهای
فناوری اطالعات و ارتباطات تهران بر اساس نرمافزار ( ،)SaaSبا پلت فرم ( )PaaSدر سطح اطمینان  33درصد تفاوت معناداری دارد (P-
 .)Value≥ 0.01همچنین میانگین نمره مزایای کسبوکار در شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات تهران بر اساس پلت فرم ( )PaaSبا
زیرساخت ( )IaaSو شرکتهایی که بهصورت همزمان از هر سه نوع رایانش ابری استفاده میکنند ،در سطح اطمینان  33درصد تفاوت
معناداری دارد (.)P-Value≥ 0.01
جدول ( :)4مقایسه ميانگينها

Subset for alpha = 0.05
0
6
3

تعداد

رایانش ابری

1111.3

00

IaaS

6137.3

6137.3

33

SaaS

3622.3

3622.3

3622.3

033

SaaS-PaaS-laaS

3344.3

3344.3

42

Paas-LaaS

2111.3

2111.3

00

SaaS-Paas

33

PaaS

7111.3

مقایسه میانگین مزایای کسبوکار در شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات تهران بر اساس نوع رایانش ابری در جدول ( )3نشان
داد که این مقدار برای همه شرکتها باالتر از حد متوسط ( )3است .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که :نرمافزار بهعنوان یک سرویس
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( ،)SaaSپلت فرم بهعنوان یک سرویس ( PaaSو زیرساخت بهعنوان یک سرویس ( )IaaSبر مزایای کسبوکار در شرکتهای فناوری
اطالعات و ارتباطات تهران تأثیر دارد.
بهمنظور بررسی نقش تعدیل گری فعالیتها ی زنجیره ارزش در ارتباط بین رایانش ابری مورداستفاده با مزایای کسبوکار از آزمون
واریانس یکراهه استفاده میگردد.
جدول ( :)5بررسی نقش تعدیل گر فعاليتهاي زنجيره ارزش در ارتباط بين رایانش ابري مورداستفاده با مزایاي کسبوکار

اثرات

اثر

انحراف استاندارد

t

P

مقدار ثابت

323.3

615.

355.03

111.

رایانش ابری

654.1

137.

326.3

111.

فعالیت زنجیره ارزش

611.1

130.

635.6

166.

اثر تعدیلی فعالیت زنجیره ارزش

172.-1

160.

267.-3

111.

نتایج این آزمون نشان داد که ضریب تأثیر رایانش ابری بر مزایای کسبوکار برابر با  18654است .مقدار  tدر سطح اطمینان 33
درصد معنادار گزارش شد ( .)P-Value ≤ 0.01ضریب تأثیر فعالیت زنجیره ارزش بر مزایای کسبوکار برابر با  18611است .مقدار  tدر
سطح اطمینان  35درصد معنادار گزارش شد ( .)P-Value ≤ 0.05اثر تعدیلی فعالیتهای زنجیره ارزش در ارتباط بین رایانش ابری
مورداستفاده با مزایای کسبوکار برابر با  -18172است .مقدار  tدر سطح اطمینان  33درصد معنادار گزارش شد ( .)P-Value ≤ 0.01به
همین دلیل میتوان برای فعالیتهای زنجیره ارزش در ارتباط بین رایانش ابری مورداستفاده با مزایای کسبوکار نقش تعدیل گر قائل شد.

نتيجهگيري و پيشنهادها
در این بخش به بحث در ارتباط با نتایج بهدستآمده از ف رضیات تحقیق و سپس مقایسه آن با تحقیقات مشابه پرداخته خواهد شد.
البته الزم به ذکر است که در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر (بررسی تأثیر خدمات رایانش ابری بر مزایای کسبوکار در شرکتهای فناوری
اطالعات و ارتباطات) تحقیقات بسیار کمی صورت گرفته است بهگونهای که پس از بررسی در داخل کشور نمونه مشابهی یافت نشد و در
خارج از کشور نیز بهجز یک مورد که میتوان گفت تا حدی نزدیک به تحقیق حاضر میباشد نمونه مشابهی یافت نشد .بدین ترتیب امکان
مقایسه زوجی برای کلیه فرضیات وجود ندارد.
اولین فرضیه تحقیق حاضر به بررسی تفاوت مزایای کسبوکار در شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات تهران بر اساس نرمافزار
( ،)SaaSپلت فرم ( )PaaSو زیرساخت ( )IaaSمیپردازد .بر اساس نتایج بهدستآمده ،به نظر میرسد که تفاوت معناداری بین خدمات
رایانش ابری وجود دارد و مزایای حاصل از انواع مختلف رایانش ابری که توسط کسبوکارهای مختلف اندازهگیری میشوند ،متفاوت هستند.
همچنین نتایج حاصل از این مطالعه از فرضیه اصلی تحقیق که رایانش ابری میتواند منافعی را برای کسبوکار ایجاد کند ،حمایت میکند
این نتایج با یافتههای چو و همکاران ( )6102و آربیورت و همکاران )6101(37همخوانی دارد .آربیوت و همکاران ( )6101ادعا میکنند که
هزینه رایانش ابری لزوماً کم نیست و درنتیجه ،کسبوکارها باید رایانش ابری را بر اساس عواملی فراتر از کاهش هزینه در نظر داشته باشند.
نکته مهم این است که تصمیمگیری در مورد این است که استفاده از رایانش ابری نباید فقط بر اساس هزینه موردبررسی قرار گیرد بلکه
تصمیمگیری شرکتها باید بر اساس ارزشی که رایانش ابری می تواند ایجاد کند ،باشد .نکته دیگر در ارتباط با این فرضیه این بود که نوع
رایانش ابری بر مزایای کسبوکار اثرگذار میباشد .یک توضیح احتمالی این است که اگرچه انواع مختلفی از رایانش ابری اهداف متفاوتی را
دنبال میکنند ،اما ممکن است مقدار مشابهی را تولید کنند .بهطور خالصه ،نتیجه را میتوان با چرخه فنآوری پرز ( )6116توضیح داد .پرز
( )6116پس از مطالعه تمام انقالبهای تکنولوژیکی عمده پس از انقالب صنعتی ،متوجه شد که در هر تکنولوژیکی دو مرحله وجود دارد:
مرحله نصب و مرحله استقرار .در مرحله اول ،زمانی که فنآوری جدید به بازار میآید ،نصب این فناوری ساختار موجود را نابود میکند ،یک
زیرساخت جدید ایجاد میکند وبرتری آن را ارتقا میدهد .در طول مرحله استقرار ،فنّاوری بهطور گستردهای پذیرفته خواهد شد و تمرکز
شرکت در رابطه با فنآوری از فنّاوری به مدیریت برای نیاز به زیرساختهای جدید تغییر میکند .در فاز دوم ،تأثیر فناوری جدید مشاهده
میشود .بدین ترتیب میتوان بیان داشت که رایانش ابری ممکن است در مرحله اول خود قرار داشته درنتیجه ،اثرات انواع مختلف محاسبات
ابری قابلتوجه نیست .چرا که هنگامیکه یک کسبوکار هنوز در مرحله نصب قرار دارد ،تصویب رایانش ابری ساختار عملیاتی اصلی خود را
Armbrust et al
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تغییر نداده است و بنابراین ساختار هنوز برای ایجاد مزایای جدید در حال تکامل است .بهعبارتدیگر ،مزایای انواع خدمات رایانش ابری
هنوز در دوره اولیه خود به سر میبرد.
بر اساس فرضیه دوم تحقیق نرمافزار بهعنوان یک سرویس ( )SaaSپلت فرم بهعنوان سرویس ( )PaaSو زیرساخت بهعنوان سرویس
( )IaaSبر مزایای کسبوکار در شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات تهران تأثیر دارد .با توجه به اینکه نرمافزار بهعنوان سرویس
( ) SaaSازنظر میانگین بین دو متغیر دیگر قرار دارد .بدین ترتیب میتوان بیان داشت که شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات سود
زیادی را جهت صرفهجویی در هزینه خواهند داشت .توضیحی که میتوان دراینارتباط داد این است که احتماالً برنامههای سازمانی
جایگزین شده توسط  SaaSدر شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات معموالً گران بوده و با بهکارگیری نرمافزار بهعنوان سرویس ()SaaS
تأثیر مستقیم آن بر هزینه خواهد بود .با توجه به این نتایج که پلت فرم بهعنوان سرویس بیشترین میانگین را در بین دو مورد دیگر به دست
آورده میتوان بیان داشت که مزیت بهدستآمده از فناوری اطالعات و ارتباطات بسیار مهم است و عمدتاً در بعد مقیاسپذیری کسبوکار
افزایش مییابد .دلیل این امر را میتوان احتماالً در این مطلب جستجو کرد که پلت فرم بهعنوان سرویس ( )PaaSشرکتهای فناوری
اطالعات و ارتباطات را قادر میسازد سریع برنامههای کاربردی را توسعه دهند تا استراتژیها و عملیات موردنیاز خود را ایجاد کنند.
درنتیجه ،آنها مزایای بیشتری در ابعاد مقیاسپذیری کسبوکار بهبودیافته را بهجای صرفهجویی در هزینه به دست میآورند؛ و با توجه به
اینکه شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات با محیط کسبوکار رقابتی زیادی مواجه هستند؛ نیاز به استفاده از منابع محدود برای به
حداکثر رساندن سود از طریق فنّاوری جدید ،میتواند به این امر کمک زیادی کرده و درنتیجه ،شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات،
چگونگی استفاده از رایانش ابری را بهعنوان یک استراتژی مهم در نظر میگیرند .با توجه به نتایج تحقیق زیرساخت بهعنوان سرویس
( ) IaaSکمترین میانگین را نسبت دو مورد دیگر به خود اختصاص داده است .شاید علت این امر را در این دانست که زیرساخت بهعنوان
سرویس ملموسترین حالت سرویسهای رایانش ابری برای افراد عادی است ،در این سرویس کاربر نهایی هیچ ارتباطی با سرویس ابری
نداشته و تنها از برنامههای میزبانیشده روی آن استفاده میکند؛ و ازآنجاییکه جامعه آماری تحقیق حاضر را شرکتهای فناوری اطالعات و
ارتباطات تشکیل میدهند میتوان بیان داشت این شرکتها کمترین توجه را به بعد داشته باشند.
بر اساس فرضیه سوم فعالیتهای زنجیره ارزش در ارتباط بین رایانش ابری مورداستفاده با مزایای کسبوکار اثر تعدیل گر دارند .این
نتایج نیز با یافتههای چو و همکاران ( )6102همخوانی ندارد .نتایج آنها نشان میدهد که انواع مختلف رایانش ابری تولید سطوح مختلف
مزایا را در فعالیتهای زنجیره ارزش مختلف پشتیبانی نمیکند .همچنین نوع رایانش ابری توسط فعالیتهای زنجیره ارزش تعدیل نمیشود.
میتوان علت این امر را نیز در شرکتهای موردمطالعه و زمان موردبررسی جستجو کرد .چراکه تحقیق آنها در سال بین سالهای  6100تا
 6102به اجرا درآمده است اما تحقیق حاضر در بین سالهای  6104تا  6103موردبررسی قرارگرفته است؛ و میتوان بخشی از این تفاوت را
در بهکارگیری بیشتر رایانش ابری در شرکتهای موردبررسی و دستیابی به نتایج مستحکمت ر و همچنین جامعه آماری موردمطالعه دانست.
چراکه تحقیق چو و همکاران ( )6102در بین شرکت های کوچک و متوسط مورد ارزیابی قرارگرفته است اما تحقیق حاضر بین کلیه
شرکتهای موجود در حوزه فناوری اطالعات و ارتباط به اجرا درآمدهاست.
بهطورکلی میتوان بیان داشت که مدلهای کسبوکار در رایانش ابری محدوده نسبتاً جدیدی است و پیدا کردن مدل درستی برای
استفاده از کسبوکار میتواند پایداری و بقاء سازمان را باال میبرد .با آگاهی از نقاط ضعف و قوت مدلهای کسبوکار سازمانها میتوانند از
بین انبوه مدلهای ارائهشده مناسبترین مدل تجاری را برای خود انتخاب کرده و به کار ببندند و در رکود اقتصادی کسبوکارهایشان را
گسترش دهند .رایانش ابری قصد دارد که زیرساختهای محاسباتی موردنیاز را بهصورت گسترده و ارزان و با سطح کیفی باال فراهم کند.
رایانش ابری سرویسهای شبکهای را ارائه میکند که بهراحتی قابلدسترسی هستند ،برای سازمانها پیشنهادهای با ارزشی را مطرح میکند
تا بتوانند اطالعات و زیرساختهای فنّاوری ارتباطی خود را فراهم کنند .همچنین باعث صرفهجویی در هزینههای اجرایی ،منابع و کارگزاران
میگردد .اگر مدل مناسبی انتخاب نشود ،با توجه به تغییر ات سریع این فنّاوری و گستردگی و پیچیدگی آن ،سازمان از مسیر خود منحرف
میشود و یا ممکن است نتواند مدتزمان زیادی با ثبات باقی بماند.
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاد میگردد که شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات بهمنظور دریافت اثربخشی و نوآوری،
از رایانش ابری استفاده نمایند .مدیران شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات با عنایت به مزایای قابلتوجه بهکارگیری این فناوری باید
سطح دانش کاربران را در خصوص آشنایی با رایانش ابری و بهکارگیری آن ارتقاء دهند .پایین بودن سطح دانش کاربران سیستمهای
اطالعاتی میتواند بر عامل درک سهولت استفاده کاربران و درنتیجه بر عامل نگرش نسبت به استفاده از فناوری رایانش ابری اثرگذار باشد.
چراکه رایانش ابری پاسخی به بسیاری از مشکالت مطرحشده میباشد .با فراهم کردن زیرساخت سختافزاری و نرمافزاری میتوان به کاهش
هزینههای بسیاری در سازمان شد که در صورت شکست هزینه سنگینی به وجود نخواهد آمد.
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