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بررسی تاثیر رایانش ابری بر عملکرد سازمانی شرکت های بازرگانی و تجاری
آرش کربالیی آقاسی  ، 1کامران سرهنگی  ، 2وحید حاجی

لو 3

 1کارشناس ارشد رشته حسابداری ،دانشگاه آزاد ،ارومیه ،ایران

 2گروه مدیریت ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران
 3موسسه آموزش عالی آفاق ،ارومیه ،ایران (نویسنده مسئول)

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رایانش ابری بر عملکرد سازمانی شرکت های بازرگانی و تجاری انجام شده است .پژوهش
حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت علی – معلولی و از لحاظ جمع آوری اطالعات توصیفی پیمایشی است .جامعه
این پژوهش شامل شرکت های تجاری و بازرگانی شهرستان ارومیه است .تعداد شرکت های تجاری و بازرگانی ارومیه 33
شرکت است و در مجموع دارای  435نفر کارمند دارند ..ابزار گردآوری داده در این تحقیق مشتمل بر  2نوع پرسشنامه بود.
نتایج پژوهش حاکی از تایید تمام فرضیه ها داشت و مشخص شد که رایانش ابری بر عملکرد سازمانی شرکت های بازرگانی و
تجاری تاثیر معنادار دارد.
واژههای کلیدی :رایانش ابری ،عملکرد سازمان ،سازمان های دولتی
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مقدمه
سازمانهای امروز تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی ،دگرگونیهای ناگهانی ،نیاز به کیفیت و خدمات پس از فرروش
و وجود منابع محدود و … زیر فشارهای زیادی قرار دارند .پس از سالهای زیادی تجربه ،دنیا به این نتیجه رسیده است که اگرر
سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص ،خالق و
باانگیزه باال برخوردار باشد .منابع انسانی اساس ثروت واقعی یك سازمان را تشکیل میدهند .بین سرمایه انسانی و بهررهوری در
سازمانها رابطهای مستقیم وجود دارد .از دغدغههای مهم بنگاههای اقتصادی موفق جهان ،گردآوری سرمایه انسانی فرهیختره و
خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلقند ،باشند .در این راستا می توان با توانمنرد سرازی سررمایه
های انسانی آن ها را در مسیر تغییرات منعطف تر کرد .استفاده از رویکردهای جدید همچون رایانش ابری راهی بررای افرزایش
توانمندی و خصوصا بهبود عملکرد سازمانی است .رایانش ابری مدل رایانشی بر پایه شبکههای رایانهای مانند اینترنت است کره
الگویی تازه برای عرضه ،مصرف و تحویرل خردمات رایانشری (شرامل زیرسراخت ،نرمافرزار ،بسرتر ،و سرایر منرابع رایانشری) برا
بهکارگیری شبکه ارائه میکند .در سالهای اخیر ،بازار خدمات رایانش ابری در دنیا رشد قابل تروجهی داشرته اسرت .براسراس
گزارش موسسه گارتنر ،ارزش بازار رایانش ابری در سال  2۰12بالغ بر  ۶۰میلیارد دالر بوده که پیشبینی میشود ایرن رقرم ترا
سال  2۰18به بیش از  1۶۰میلیارد دالر برسد .از این رقم ،خدمات مورد نیاز کسبوکارها و خدمات ، SaaSبیشترین سرهم را
به خود اختصاص دادهاند .پیشبینی میشود هر یك از این دو بخش ترا سرال  2۰18بریش از  2۰درصرد رشرد داشرته باشرند.
خدمات رایانش ابری در طیف وسیعی از بازارها و صنایع استفاده شرده و گسرترش اسرتفاده از ایرن فنراوری ،آن را در برین 1۰
فناوری برتر دنیا قرار داده است .یکی از مهمترین صنایعی که فناوری رایانش ابرری تراثیر قابرل تروجهی در آن داشرته ،صرنعت
نرمافزارهای سازمانی است .از دههی  1۹۹۰میالدی که شرکت سال فرورس1بررای اولرین برار نرمافزارهرای مردیریت ارتبرا برا
مشتریان را با استفاده از فناوری رایانش ابری ارائه داد ،تا امروز که بیشتر سازمانها انواع سرویسهای رایانش ابری را در اختیرار
مشتریانشان قرار میدهند ،بازار راهکارهای نرمافزاری ابری سازمانی رشد قابل تروجهی داشرته اسرت .طبرق گرزارش موسسره
تحقیقاتی آی دی سی ،نرخ رشد ساالنه راهکارهای برنامهریزی منابع سازمان بر بستر ابر از سال  2۰11تا  2۰15در کل جهران
 ۶/38درصد بوده و انتظار میرود این نرخ از سال  2۰1۶تا  2۰21به  3۰/8درصد افرزایش یابرد ،همچنرین پیشبینری میشرود
سهم رایانش ابری از بازار نرمافزارهای سازمانی از  22درصد در سال  2۰13به  45درصد تا سرال  2۰23افرزایش یابرد .یکری از
دالیل این رشد ،استقبال شرکتهای کوچك و متوسط از راهکارهای بر بستر ابر است .اغلب شرکتهای متوسط و کروچکی کره
در حال رشد هستند ،تمایل دارند از راهکارهای نرمافزاری حرفهای استفاده کنند اما این دغدغه را دارند که صرف منابع مرالی و
انسانی برای این راهکارها ،قدرت عملیاتی و بازدهی نسبت به سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد .راهکارهای ابری به ایرن شررکتها
کمك میکنند که بتوانند بدون نیاز به صرف هزینهی زیاد بررای زیرسراخت و سرختافزار ،بره امکانرات راهکارهرای نرمافرزاری
قدرتمند و حرفهای با قیمتی توجیهپذیر دسترسی داشته باشند و منابع خود را برای توسعه زمینه فعالیت خود صرف کننرد .برا
توجه به مزایای متعدد رایانش ابری ،در کشور ما نیز مشابه موج جهانی گسترش این الگو ،سازمان های متعددی درصردد ایجراد
ابر خصوصی برای شرکت های تابعه خود بوده تا از مزایای محیط ابری در کاهش هزینه ها و افزایش دسرترس پرذیری و حتری
اثرات مثبت حاکمیتی محیط ابری استفاده نمایند؛ لیکن امنیت اطالعات ابر سبب شده تا تصمیم گیری در این انتقال سرخت و
پیچیده باشد .خطرهای محیط ابری با خطرهای سامانه های سنتی متفاوت هستند و سازمان باید بتواند به نقطه سربه سر برین
خطرهای این تصمیم و منافع حاصله برسد .با وجود چنین قابلیت هایی سازمان های کشور در بسیاری از مروارد دارای عملکررد
سازمانی ضعیفی هستند .به نظر می رسد که استفاده بهتر از سیستم های رایانش ابری در داخل سازمان هرا مری توانرد مسریر
تعالی در عملکرد را هموار نماید .محاسبات ابری نوع تقریبا جدیدی از فناوری اطالعات است بنابراین ،در تحقیق تا حد کمری از
محاسبات ابری استفاده شده و تاثیر آن بر مناطق مختلف سازمانی هم کرم اسرت .برا توجره بره تجزیره و تحلیرل اخیرآرینرز و
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آنانداراجان ( ،)2۰1۰محاسبات ابری که ب طور فزاینده ای در زمینه هایی مانند امور مالی و تجارت استفاده می شود به تدریج
در حال تسری به دیگر بخش ها ،به ویژه کسانی که در داخل شرکت متمرکز در اطالعات و به اشتراک گذاری اطالعات هستند،
و همچنین در سراسر زنجیره تامین است .محاسبات ابری گزینه ای جدید از فن آوری با پتانسیل عظیمی برای شرکت است که
در حال حاضر تبدیلی از زیرساخت های آی تی از کل شرکت است (وینانس و براون.)2۰۰۹ ،
دغدغهی استفاده از راهکارهای حرفهای برای کسبوکارهای کوچك و متوسط در ایران وجود دارد اما استفاده از فناوری رایانش
ابری نیازمند زیرساخت اینترنتی مناسبی است که پیش از این در ایرران کمترر در دسرترس قررار داشرت .در سرالهای اخیرر،
زیرساختهای ارتباطی در کشور رشد قابل توجهی داشتهاند .براساس گزارش اتحادیه بینالمللی ارتباطات2ضریب نفوذ اینترنرت
از  15.۹درصد در سال  2۰1۰به  3۹.4درصد در سال  2۰15افزایش یافته که نشاندهنده رشرد  2.5برابرری اسرت .همچنرین
مصرف پهنای باند اینترنت بینالملل در ایران طبق گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،از اردیبهشت ترا مررداد
سال  25 ،13۹5درصد رشد داشته؛ این شواهد نشان میدهد که زیرساخت الزم برای استفاده از فناوری رایانش ابری در ایرران
فراهم شده است؛ افزون بر این شواهد ،ایجاد و گسترش قابل توجره کسربوکارهای اینترنتری را میتروان دلیرل دیگرری بررای
اطمینان از بهوجود آمدن زیرساختهای مناسب اینترنت در کشور و ایجاد زمینه مناسب برای ارائه راهکارهرای سرازمانی ابرری
دانست(جانسون و گرنس .)2۰11 ،از طرفی محیط در حال تغییر فن آوری ،شرکتها را با قابلیت های منابع جدید اجرا شرده در
عرصه سازمانی ،آشنا می کند .این تغییرات مستمر گاهی اوقات تغییرات در سراختار کسب و کار بوده و شامل اهدافی است کره
می تواند در به چالش کشیدن ،شرایط مدیریتی و پایداری کسب و کار و مزیت رقابتی که به دست می آید شناسایی شود.
شکل .1مدل مفهومی پژوهش

رایانش ابری
رایانش ابر بطور چشمگیری موانع ورود به تجارت نرم افزاری را کاهش میدهد و برای شرکتها روشهای جدیدِ کسب سرود را
می نمایاند .ارائه دهندگان خدمات ابر از طریق تسهیم ،بهبود دادن و سرمایه گذاری بیشتر در نرم افزار و سخت افرزار بره سرود
دست میابند -یکبار نصب نرم افزار می تواند نیازهای کاربران متعددی را پوشش دهد.نیرو محرکههای اصلی ای کره پشرت سرر
رایانش ابر قرار دارند عبارتند از فراگیری شبکه بیسیم و پهن باند ،کاهش هزینههای ذخیره سرازی  ،و بهبرود تصراعدی در نررم
افزارهای پردازشگر اینترنتی .مشتریان خدمات ابر قادر خواهند بود تا ظرفیت بیشتری را در هنگام اوج تقاضا بره سیسرتم خرود
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تزریق کنند ،هزینهها را کاهش داده ،خدمات نوینی را تجربه کنند ،و ظرفیتهای بال استفاده را حذف کنند .بردین ترتیرب ،وب
از منابع محاسباتی قدرتمند با قیمت هایی قابل پرداخت ،میزبانی میکند و سازمانها بسته به شرایط اقتصادی وضعیت موجرود
خود -یعنی اینکه خرید نرم افزار و زیرساختها ارزان تر است یرا خریرد سررویس برر حسرب نیراز -از امکانرات رایانشری درون
سازمانی یا خدمات ابر خارجی استفاده میکنند .در قرن  21شاهد افزایش تمایرل اسرتفاده از وسرایل قابرل حمرل سربك بررای
دسترسی به خدمات اینترنت بجای کامپیوترهای شخصی هستیم .از آنجاییکه چنین وسرایلی ،امکانرات پردازشری قروی ندارنرد
(بعبارتی عالقه ای به داشتنِ چنین امکاناتی ندارند)  ،پس چه کسی قدرت پردازشی را تامین خواهد کرد؟ پاسخ به ایرن سروال
در رایانش ابر نهفته است .این تصور که در  ،2۰1۹همه پردازشهای خود را از طریق لپ تاپها با هزینه ای کمترر از  1۰۰دالر
انجام خواهیم داد ،در حالیکه هیچ مشکلی در زمینه خدمات و سطوح امنیتی نخواهیم داشت ،مسلما فراتر از واقعیت اسرت امرا
مطمئنا در آینده ازابرها بشکل بسیار گسترده ای استفاده خواهیم کرد .پتانسیل رشد این تکنولوژی بسیار باال برآورد شده است.
رایانش ابری3مدل رایانشی بر پایه اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه ،مصررف و تحویرل سررویسهای فنراوری اطالعرات
(شامل نرم افزار ،اطالعات ومنابع اشتراکی رایانشی) با به کارگیری اینترنت ارائه میکند .رایانش ابرری راهکارهرایی بررای ارائره
خدمات فناوری اطالعات به شیوههای مشابه با صنایع همگانی (آب،برق،تلفن و  )...پیشنهاد میکند .این بدین معنری اسرت کره
دسترسی به منابع فناوری اطالعات در زمان تقاضا و بر اساس میزان تقاضای کاربر به گونهای انعطاف پذیر و مقیاس پرذیر از راه
اینترنت به کاربر تحویل داده میشود .واژه (ابر) واژهای است استعاری که به اینترنت اشاره میکند و در نمودارهرای شربکههای
رایانهای نیز از شکل ابر برای نشان دادن شبکه اینترنت استفاده میشود .دلیل تشبیه اینترنت به ابر در این اسرت کره اینترنرت
همچون ابری جزئیات فنیاش را از دید کاربران پنهان میسازد و الیهای از انتزاع را بین این جزئیات فنی و کراربران بره وجرود
میآورد .آنچه یك ارائه دهنده رایانش ابری ارائه میکند برنامههای کاربردی تجاری برخط است که از طریق مرورگر وب یا نررم
افزارهای دیگر به کاربران ارائه میشود .نرمافزارهای کاربردی و اطالعرات روی سررورها ذخیرره میگردنرد و براسراس تقاضرا در
اختیار کاربران قرار میگیرد .جزئیات از دید کاربر مخفی میمانند و کراربران نیرازی بره تخصرص یرا کنتررل در مرورد فنراوری
زیرساخت ابری که از آن استفاده میکنند ندارند .رایانش ابری را گروهی تغییر الگو واره ای می دانند کره دنبالره روی تغییرری
است که دراوایل دهه  1۹8۰از مدل رایانه بزرگ به مدل کارخواه-کارساز صورت گرفرت .موسسره ملری فنراوری و اسرتانداردها4
رایانش ابری را اینگونه تعریف میکند:
"رایانش ابری مدلی است برای داشتن دسترسی فراگیر ،آسان و بنرا بره سرفارشِ شربکه بره مجموعرهای از منرابع رایانشری
پیکربندیپذیر (مثل :شبکهها ،سرورها ،فضای ذخیرهسازی ،برنامههای کراربردی و سررویسها) کره بتواننرد برا کمتررین کرار و
زحمت یا نیاز به دخالت فراهمکننده سرویس به سرعت فراهم شده یا آزاد (رها) گردند".
عموما مصرف کنندههای رایانش ابری مالك زیر ساخت فیزیکی ابر نیسرتند ،بلکره بررای اجتنراب از هزینره سررمایهای آن را از
عرضه کنندگان شخص ثالث اجاره میکنند .آنها منابع را در قالب سرویس مصرف میکننرد و تنهرا بهرای منرابعی کره بره کرار
میبرند را میپردازند .بسیاری از سرویسهای رایانش ابری ارائه شده ،با به کار گیری مدل رایرانش همگرانی امکران مصررف ایرن
سرویسها را به گونهای مشابه با صنایع همگانی(مانند برق) فرراهم میسرازند .ایرن در حرالی اسرت کره سرایر گونرههای عرضره
کنندگان بر مبنای اشتراک سرویس های خرود را عرضره میکننرد .بره اشرتراک گرذاردن قردرت رایانشری «مصررف شردنی و
ناملموس» میان چند مستاجر میتواند باعث بهبود نرخ بهره وری شود؛ زیرا با این شیوه دیگر کارساز(سرور)ها بدون دلیل بیکار
نمیمانند (که سبب میشود هزینهها به میزان قابل توجهی کاهش یابند در عین حال کره سررعت تولیرد و توسرعه برنامرههای
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کاربردی افزایش مییابد) .یك اثر جانبی این شیوه این است که رایانهها به میزان بیشتری مرورد اسرتفاده قررار میگیرنرد زیررا
مشتریان رایانش ابری نیازی به محاسبه و تعیین حداکثری برای بار حداکثر5خود ندارند.
مقایسه با مدلهای دیگر رایانش
رایانش ابری اگرچه برخی از ویژگیهایش را از مدلهای رایانشی دیگر به ارث میبرد؛ اما خود متفاوت از آنهاست .برخی از این
مدلها عبارتند از:
-

رایانش شبکهای :شکلی از رایانش توزیع شده و رایانش موازی که در آن یرك رایانره مجرازی برزرگ از رایانرههایی
تشکیل شدهاست که با جفتگری ضعیف به هم شبکه شدهاند و با هماهنگی با یکدیگر کار میکنند تا وظایف سرنگین
را به انجام برسانند.

-

رایانش خودمختار :سامانههای رایانهای با قابلیت خود-مدیریت.

-

مدل کارخواه  -کارساز :رایانش کارخواه  -کارساز به صورت گسترده به هر برنامه کاربردی توزیرع یافتره ای گفتره
میشود که بین ارائه دهنده سرویس (کارساز) و درخواست کننده سرویس (کارخواه ) تمایز قایل میشود.

-

رایانه بزرگ :رایانههای قدرتمند توسط سازمانهای بزرگ برای کاربردهای بحرانی بکرار بررده میشروند.این کاربردهرا
نوعا شامل پردازش حجم زیاد داده میباشد .به طرور نمونره میتروان از سرشرماری ،آمرار مصررف کننرده و صرنعت،
برنامهریزی منابع سازمانی۶و پردازش تراکنشهای مالی نام برد.

-

رایانش همگانی :عبارت است از بسرته بنردی منرابع رایانشری ماننرد منرابع محاسرباتی و دخیرره سرازی ،در قالرب
سرویسهای قابل اندازه گیری ،به گونهای مشابه با صنایع همگانی (آب،برق،تلفن و )...

-

نظیر به نظیر  :گونهای از معماری توزیع شده بدون هماهنگی مرکزی است که در آن شرکت کنندگان میتوانند در
آن واحد عرضه کننده و نیز مصرف کننده منابع باشند( .بر خالف مدل کارخواه-کارساز سنتی)

گونههای رایانش ابری
ابر عمومی :ابر عمومی یا ابر خارجی توصیف کننده رایانش ابری در معنرای اصرلی و سرنتی آن اسرت .سررویسها بره صرورت
دینامیك و از طریق اینترنت و در واحدهای کوچك از یك عرضه کننده شخص ثالث تدارک داده میشوند و عرضه کننده منابع
را به صورت اشتراکی به کاربران اجاره میدهد7و بر اساس مدل رایانش همگرانی و مشرابه صرنعت بررق و تلفرن بررای کراربران
صورتحساب میفرستد.
ابر گروهی :ابر گروهی در جایی به وجود میآید که چندین سازمان نیازهای یکسان دارند و به دنبرال ایرن هسرتند کره برا بره
اشتراک گذاردن زیرساخت از مزایای رایانش ابری بهرهمند گردند .به دلیل اینکه هزینهها بین کاربران کمتری نسبت به ابرهرای
عمومی تقسیم میشود ،این گزینه گرانتر از ابر عمومی است اما میزان بیشتری از محرمانگی ،امنیت و سازگاری با سیاستها را
یه همراه میآورد .نمونه یك ابر انجمنی« ،ابر گو گوگل »8است.

5

Peak Load

6

ERP

7

Multi-tenancy

8

Gov Cloud

۹1

فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
سال دوم ،شماره  ،4پاییز 1399

ابر آمیخته :یك ابر آمیخته متشکل از چندین ارائه دهنده داخلی و یا خارجی ،گزینه مناسبی برای بیشرتر مؤسسرات تجراری
میباشد .با ترکیب چند سرویس ابر کاربران این امکان را مییابند که انتقال به ابر عمومی را با دوری از مسائلی چون سرازگاری
با استانداردهای شورای استانداردهای امنیت دادههای کارتهای پرداخت آسانتر سازند.
ابر خصوصی :ابر خصوصی یك زیر ساخت رایانش ابری است که توسط یك سازمان برای استفاده داخلی آن سازمان به وجرود
آمدهاست .عامل اصلی که ابرهای خصوصی را از ابرهای عمومی تجاری جدا میسازد ،محرل و شریوه نگهرداری از سرخت افرزار
زیرساختی ابر است .ابر خصوصی امکان کنترل بیشتر بر روی تمام سطوح پیاده سازی ابر (مانند سخت افرزار ،شربکه ،سیسرتم
عامل ،نرم افزار) را فراهم میسازد .مزیت دیگر ابرهای خصوصی امنیت بیشتری است که ناشی از قرارگیری تجهیرزات در درون
مرزهای سازمان و عدم ارتبا با دنیای خارج ناشی میشود .اما بهره گیری از ابرهای خصوصی مشکالت ایجاد و نگهداری را بره
همراه دارد .یك راه حل میانه برای دوری از مشکالت ابرهرای خصوصری و در عرین حرال بهرره منرد شردن از مزایرای ابرهرای
خصوصی ،استفاده از ابر خصوصی مجازی است .ابر خصوصی مجازی بخشی از زیر ساخت یك ابر عمومی است که برای استفاده
اختصاصی یك سازمان کنار گذارده میشود و دسترسی به آن تنها از راه شبکه خصوصی مجازی آی پی سك۹امکانپرذیر اسرت.
(به عنوان نمونه میتوان از ابر خصوصی مجازی آمازون نام برد.
رسانه دخیرهسازی ابری :رسانه ذخیره سازی ابری مدلی از ذخیره سازی بر پایه شبکهاست که در آن دادهها بر روی چنردین
سرور (کارساز) مجازی ذخیره میشود .معموالً این سرویس توسط شرکتهای میزبانی ارائه میشود که مراکرز داده بزرگری را در
اختیار دارند .افرادی که بخواهند داده هایشان توسط این شرکتها میزبانی شود میتوانند فضای ذخیره سازی را از آنها بخرنرد و
یا اجاره کنند .از سوی دیگر گردانندگان مراکز دادهها منابع خود را ،مطابق نیازهای مشتریان ،مجازی سازی میکنند و سرویس
را به صورت سرورهای مجازی ارائه میدهند که قابل مدیریت توسط کاربران است .در عمرل دادههرای ذخیرره شرده روی یرك
سرور مجازی ممکن است بر روی چندین سرور فیزیکی مختلف ذخیره شده باشند.
میان ابر :میان ابر ابری جهانی از ابرهای به هم پیوستهاست « که از گسترش مفهوم اینترنت به عنوان شربکه شربکهها نتیجره
میشود .این واژه نخستین بار در سال  2۰۰7توسط کوین کلی بکار رفت که نظر خود را اینگونه بیان کرد که »مرا سررانجام بره
میان ابر خواهیم رسید که ابر ابرهاست .این میان ابر ابعادی به اندازه یك ماشین متشکل از تمام سرورها و شررکت کننردههای
روی زمین است«.این واژه در سال  2۰۰۹مقبولیت عام یافت و همچنین برای توصیف مراکز داده آینده بکار رفتهاست.
عملکرد سازمانی
امروزه نقش منایع انسانی با تغییرات زیادی مواجه شده است .تمرکز اسرتراتژی هرای ایرن بخرش بره سرمت اسرتراتژی کرالن
سازمانی رفته و بعبارت دیگر استراتژی های منابع انسانی همسو با استراتژی های کالن شرکت شرده اسرت .لرذا منرابع انسرانی
تالش می کند تا مدیریت عملکرد کارکنان را بهبود دهد .به آنها انگیزه می دهد تا در فرایند های برنامه ریزی و تصرمیم گیرری
سازمان مشارکت داشته باشند .همه فعالیت های اصلی منابع انسانی در راستای توسعه عملکرد مدیران و انگیزش کارکنان مری
باشد .می توان گفت که نقش منابع انسانی از ارزیابی به تسهیل کننده و توانمندساز و تبدیل به نقطه عطف سازمان در رقابت با
دیگر سازمان ها شده است .فعالیت هایی مانند هدف گذاری ،ارزیابی پیوسته پیشرفت کارکنان ،دریافت بازخوردها ،پیاده سرازی
برنامه های توسعه کارکنان و طراحی سیستم پاداش دهی از جمله وظایف مدیران عملکررد هسرتند .فراینرد مردیریت عملکررد
کارکنان با ورود یك کارمند به سازمان شروع و با ترک سازمان پایان می یابد .مدیریت عملکرد یك سیستم نظام مند می باشرد
که عملکرد کلی سازمان با بهبود عملکرد افراد در یك چارچوب تیمی بهبود می یابد .همچنین ابزاری بررای رسریدن بره تعرالی
سازمانی ،ایجاد ارتباطات موثر ،تعریف نقش ها در چارچوب شایستگی مورد نیاز و تدوین معیارهرای دسرت یرافتنی مری باشرد.
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 ،)1۹۹81۰مدیریت عملکرد یك رویکرد استراتژیك و یکپارچه است که برای دسرتیابی بره
براساس تحقیقات آرمسترانگ و بارون (
نتایج موفقیت آمیز در سازمان ،عملکرد را بهبود و قابلیت های تیمی و فردی را توسعه می دهد.
مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی
در اوایل دهه  ،1۹۹۰یعنی زمانیکه مطالعات میدانی نشان دادند کره کارکردهرای مردیریت منرابع انسرانی در سرازمانها ارتبرا
مثبتی با بهبود بازده کلی سازمان دارد ،این رشته از اهیمت بیشتر برخوردار شد .به عبارت دیگر ،بکارگیری کارکردهرای منرابع
انسانی با عملکرد بهتر در حوزه های مالی و عملیاتی در این سازمانها ارتبا داشته اسرت .غالرب ایرن مطالعرات در سرازمانهای
بخش خصوصی و عمدتا در سطح ایاالت متحرده انجرام گرفتره انرد .پژوهشرهای سرنتی صرورت گرفتره در ایرن زمینره شرامل
تحقیقات(بکر و هوسلد1۹۹5 ،؛ بکر و گرهالرد1۹۹7 ،؛ هوسرلد و همکراران1۹۹7 ،؛ مرك دافری1۹۹5 ،؛ ایچنرویچ و همکراران،
 11می باشد.
)1۹۹7
با بررسی ادبیات این رشته در سطح شبکه اینترنت ،دو دسته مطالعات که مدیریت منابع انسانی و کارکردهای آن را در رابطه با
تعاونی ها بررسی نموده اند ،قابل شناسایی است .بررسی صورت گرفته بوسیله میگوئل( ،)2۰۰۰12شواهد تجربری را در حمایرت از
کارکردهای مدیریت منابع انسانی و تاثیر مثبت آن بر عملکرد تعاونیهای مالی در کانادا ارائه داده است .مطالعه دیگررزی دربراره
تعاونی های صنعتی کارگری در مندراگون اسپانیا(وود ورث )2۰1413،نشان داد که اجررای موفقیرت آمیرز کارکردهرای مردیریت
منابع انسانی نظیر آموزش ،کار گروهی ،ارتباطات و تسهیم دانش ،مشارکت در تصمیم گیری (به عنوان اعضای تعاونی) و روابرط
سالم نیروی کار در این تعاونی ها بر عملکرد اقتصادی آنها از جنبه توسعه مشاغل ،افزایش سرمایه گذاری ها ،افزایش نرخ رشرد
فروش و سودآوری بیشتر ،تاثیر مثبت دارد .آنچه در اینجا بیشتر قابل توجه می باشد ،این نکته است که آموزش کارکنان عالوه
بر توجه به مهارتهای فنی مرتبط بره شرغل ،برر تفهریم ایردئولوژی تعراون بره کارکنران نیرز متمرکرز اسرت .اخیررا ،دیرویس و
دونالدسون( )2۰1114به عنوان بخشی از انجام مطالعه شناختی بر روی تعاونیهای مصرف بریتانیرا ،مطالعره ای را بررای شناسرایی
روندها ،سیاستها و رویه های استخدام در  1۶تعاونی مصرف نمونه بریتانیا هدایت نمودند .کارکردهای مدیریت منابع انسانی نظر
سنجی شده در این پژوهش در ارتبا با فرایندهای کارمندیابی ،معرفی کارکنان جدیرد ،برنامره ریرزی منرابع انسرانی و برنامره
تعیین جانشین برای پستهای سازمانی ،مدیریت موضوعات انظباطی ،روابط کارکنان ( شناخت اتحادیه های صرنفی ،اسرتفاده از
سایر روشهای ارتباطات) ،جبران خدمت و ارائه پاداش و مزایا ،ارزیابی عملکرد ،آموزش و توسعه و تیم سرازی برود .بطرور کلری
نتایج حاصل از این پژوهش ،تصویر چندان بدبینانه ای از کارکردهای مدیریت منابع انسانی در این تعاونی ها ترسیم نمری کنرد.
در بین یافته های مرتبط ،موارد زیر قابل ذکر می باشند:
 در بین پرسنل ،محرک های تشویقی اندکی برای ترغیب آنها جهت عضویت در تعاونی وجود دارد؛ شمار مدیرانی که استخدام می شوند رو به افول است؛ برنامه ریزی منابع انسانی در حد پایینی بوده و برنامه ریزی در خصوص اجرای طرح جانشین سازی وجود ندارد.بعالوه اگرچه ارتباطات متقابل تا حدی بین کارکنان و مدیریت وجود دارد ،اما جریان این ارتبا می توانست به منظورمشارکت
بیشتر کارکنان و سرپرستان در موضوعات مرتبط به امور تجاری تعاونی بهبود یابد .همچنین یافته ها نشان می دهد کره تاکیرد
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بر تیم سازی در اکثر تعاونیهای بررسی شده وجود نداشته و برنامه های آموزش و توسرعه برر تشرریح ایردئولوژی تعراون تاکیرد
ننموده و بحث های مدیریت کیفیت را نیز مد نظر قرار نداده اند .در نهایت ،این پژوهش نتوانسرت رابطره ای برین کارکردهرای
منابع انسانی و عملکرد تجارزی این تعاونیها پیدا کند .
مطالعات تجربی گذشته نشان می دهد که کارکردهای مدیریت منابع انسانی ( کارمندیابی و انتخا ،آمروزش ،ارزیرابی عملکررد و
توسعه کاررآهه ،جبران خدمت/پاداش دهی و ارائه مزایا) ،هر یك بطور مجزا و واحد ارتبا مثبتی با عملکرد سازمانی دارنرد .برا
وجود این روند مطالعه تاثیرات گروهی کارکردهای منابع انسانی بر ستاده ای سازمانی بیشتر دنبال می شود .مطالعره ای کره از
 ،)2۰۰715انجام گرفت نشان دادکه گروههای خاصی از کارکردهای منابع انسرانی در کنرار یکردیگر،
سویایچنویچ ،شاو و پرماکس (
تاثیر بیشتری بر بهره وری سازمانی در مقایسه با اثرات انفرادی هر یك از این کارکردها دارند .این امرر بردین خراطر اسرت کره
کارکردهای منابع انسانی ذر انزوا عمل ننموده ،بلکه با یکدیگر در ارتباطند و در قالب یك نظام هماهنگ عمل می کننرد .سرایر
پژوهشگران روابط مثبت قابل توجهی را بین نظام های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در تحقیقاتشان نشان داده انرد.
برخی از معیارهای عملکرد سازمانی بکارگرفته شده در این مطالعات شامل فروش سالیانه ،درصرد رشرد فرروش ،سرود سرالیانه،
حاشیه سود ،هزینه های عملیاتی ،سهم بازار ،جابجایی کارکنان یا ترک سازمان ،غیبت و یا حضرور کارکنران ،برگشرت سررمایه،
برگشت دارائی ها ،رشد بدهی ها یا سپرده هاو رضایت مشتریان از خدمات بودند .
نظام های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر "تعهد باال" (هاسلید  ،1۹۹5دالنی و هاسلید  ،1۹۹۶مونیهان ،گاردنر ،پرارک و رایرت
 )2۰۰1یا " مشارکت باال" (واندنبرگ  ،1۹۹۹گاتری  ،2۰۰1بات  )2۰۰2می باشند .امرروزه نره تنهرا تروافقی در خصروص واژه
شناسی که می بایست برای دسته بندی این نظام استفاده گردد ،وجود ندارد بلکه کارکردهای منابع انسانی نیز که مری بایسرت
تشکیل دهنده این نظام ها باشند ،مشخص نیستند .از ادبیات نظری این رشته ،آشکارا می توان دریافت کره ایرن نظرام هرا هرم
پوشی کارکردهای مدیریت منابع انسانی را شامل می شوند (گاردنر ،مونیهان ،پارک و رایت  .)2۰۰1بطور کلی ،نظام های منرابع
انسانی شامل کارکردهایی است که مهارت های الزم ،انگیزه و قدرت را به نحوی برای کارکنان فراهم می نماید که بتوانند بطرور
اثربخش در خدمت سازمان هایشان باشند .کارکردهای خاص مطالعه شده ،انتخاب ،آموزش و توسعه ،ارزیرابی عملکررد ،توسرعه
کاررآهه ،جبران خدمت و انواع مشوق ها ،تسهیم اطالعات یا ارتباطات و مشارکت کارکنان در تصمیم گیرری هرا را شرامل مری
شوند.
مطالعات میدانی در زمینه تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد تجاری سازمان در دامنره گسرترده ای از صرنایع (
تولید ،ماشین سازی ،خدمات مالی ،ارتباطات راه دور ،بیمه ،هتلداری و  )...انجام شده است .سازمانهای خدماتی که رابطه مثبتی
بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی نشان داده اند شامل نهادهای مالی و بانکها ،مراکرز ارتباطرات راه دور،
شرکتهای بیمه ،هتل ها و خدمات تحویل غذا بوده است .مدیریت منابع انسانی کاربرد زیادی در سازمان هرای فعرال در صرنایع
خدماتی دارد .برای مثال ،بارتل ( ،)2۰۰4رابطه بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی و عملکررد شرعبات برانکی را در یکری از
بانك های بزرگ کانادا تحلیل نموده است .او بیان می کند اهمیت مدیریت منابع انسانی در بخش خدمات مری توانرد بیشرتر از
بخش تولید باشد و این به خاطرارتبا و تماس مستقیمی است که بین کارکنان و مشتریان در سرازمان هرای خردماتی وجرود
دارد .پیش از آن ،ترپسترا و روزل(ترپسترا و روزل( )2۰131۶دریافتند که کارکردهای منابع انسانی همبسرتگی قرویتر و بیشرتری
با معیارهای عملکرد سازمانی نظیر سودآوری و فروش در صنایع خدماتی در مقایسه با صرنایع تولیردی دارد .آنهرا تصرریح مری
کنند از آنجا که در صنایع خدماتی ،منابع انسانی نهاده های اصلی سازمان هستند ،بنابراین موفقیت سازمانهای خدماتی ارتبرا
مستقیم ترزی با ماهیت و کیفیت منابع انسانی آنها دارد .نتیجتا کارکنرانی کره کارکردهرای منرابع انسرانی را در محریط هرای
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کاریشان مثبت تر ارزیابی می نمایند ،به همان نسبت تعهد بیشتری نیز جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان دارند که نهایتا این
 )2۰1517انجرام گرفتره،
امر در ادراک مشتری از کیفیت خدمات سازمان منعکس می شود .پژوهشی که بوسیله اشنایدر و بارون (
روابط مهمی را بین کارکردهای منابع انسانی و گزارشات مشتریان از کیفیت خدمات در یك نمونه آماری از بانکها کشف نمروده
است.

مدل اچیو هرسی و گلداسمیت برای عملکرد سازمانی
مدل اچیو به وسیله هرسی و گلداسمیت  ،به منظور کمك به مدیران در تعیین علت وجود مشکالت عملکررد و بره وجرود
آوردن استراتژیهای تغییر به منظور حل این مشکالت طرحریزی گردید .در تدوین مدلی برای تحلیل عملکرد انسانی هرسری
و گلداسمیت  ،دو هدف اصلی را در نظر داشتند قدم اول در مدل اچیو توجه به انگیزش و توانائی پیروان اسرت .پیررو بایرد ترا
حدی میل و مهارت های الزم را جهت انجام تکلیف داشته باشد  .قدم دوم را پرتو والولر با افزودن تصور نقش یرا درک مسرتق
این ایده را بسط دادند پیروان جهت انجام مناسب هر کار و وظیفه باید درک صحیحی از نحروه انجرام آن داشرته باشرند گرام
بعدی را لورنس و الرنس برداشتند و متوجه عالوه بر مسائل گفته شده سازگاری فرهنگ هدایت و حمایتی سرازمان و محریط
کار نیز نقش مؤثری در انجام مناسب هر کاری دارند  .مدل اچیو به عامل بازخورد که شامل آموزش هرروزه و ارزیرابی رسرمی
در عملکرد افراد است بسیار مؤثر میداند هرسی و گلداسمیت هفت متغییر مربو به مدیریت عملکررد اثرر بخرش را از میران
بقیه برگزیدهاند و با ترکیب حروف اول هریرك از متغییرهرای عملکرردی واژه هفرت حرفری  ACHIEVEرا جهرت بخراطر
سپردن مطرح نمودند .یکی از مسائل شایع در فرآیند مدیریت این است که مدیران بره جرای تعیرین دالیرل برروز مشرکالت،
عالقه مند به شناسایی و یادآوری مشکالت عملکردی کارکنان موثر هستند .به عبارت دیگر ،اغلب مردیران در شرکار مشرکالت
عملکردی کارکنان افرادی ماهر هستند درحالیکه در تجزیه و تحلیل دالیل بروز این مشکالت بسریار ضرعیف هسرتند و ایرن
دقیقا همان گام حیاتی برای بهبود عملکرد افراد است .مدیران بهمنظور اثربخشی هرچره بیشرتر در ارزیرابی و حرل مشرکالت
عملکردی کارکنان ،نیاز به تعیین دالیل بروز مشکل دارند .مدل  ACHIEVEابزار راهنمرایی اسرت کره بره مردیران کمرك
میکند با شناسایی دالیل بروز مسائل عملکردی افراد در سازمان استراتژیهایی نظیر توسعه سازمانی برا هردف حرل ریشرهای
مشکالت را بهکار گیرند .این ابزار از عوامل اصلی زیر تشکیل شده است:
توانایی(18دانش و مهارت) :این واژه به دانش و مهارتهای کارکنان اشاره دارد .توانایی برای انجام موفقیرتآمیز کراری کره در
سازمان محول شده است .این مهم است که فراموش نکنیم همه افراد دارای صالحیت نیستند .مجموعه مواردی که میتواند بره
توانایی یك فرد در کار منجر شود شامل مواردی چون آموزشهای رسمی و غیررسمی مرتبط ،تجارب کراری قبلری و اسرتعداد
فردی است .یك مدیر در تجزیه و تحلیل عملکرد یك شخص ،با استفاده از مولفه «توانایی» باید از خود بپرسد« :آیرا ایرن فررد
دانش و مهارت کافی برای اتمام موفقیتآمیز کار محوله را دارد؟» چنانچه فرد مورد نظر دارای مشکالتی از نظرر توانرایی باشرد،
راهحلهایی مانند آموزشهای ویژه ،مربیگری ،آموزشهای عمومی برای آن پیشنهاد میشود .انتخاب این راهحلها از نظر میزان
اثربخشی به نظر مدیر مربوطه وابسته است.
شفافیت(19تفهیم یا درک نقش) :به گزارش عصر بانك دات آی ار این مولفه به میرزان درک فررد از کرار محولره اشراره دارد.
زمانی که به فردی کاری محول میکنید نیاز است به خوبی موضوع را تفهیم کنید .باید به او بگویید چه کاری را باید انجام دهد
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و چه کاری را نباید انجام دهد .برای رسیدن به شفافیت کامل کار ،فرد نیاز دارد تا اهداف و دالیل اصلی کرار را بره خروبی درک
کند .اگر احساس میکند فرد مورد نظر ،در درک کار دچار مشکل شده است ،شاید نیاز باشد تا یك بار دیگر مسیر تفهریم کرار
را با وی طی کنید .در بسیاری از موارد ،توافق شفاهی در اهداف مورد نظر کافی نیست .شاید الزم باشد تا اهداف مد نظرر خرود
در فعالیتهای تعریف شده را پس از شفاف کردن مکتوب و به تایید برسانید.
کمک(20حمایت سازمانی) :گام بعدی مربو به کمك و حمایت از فرد برای اتمام موفقیتآمیز فعالیرت محولره اسرت .برخری
حمایتهای سازمانی میتواند شامل مواردی چون بودجه مناسب ،امکانات و تجهیزات کافی ،همراهی دیگر واحدهای سرازمانی و
مواردی مشابه برای انجام موفقیت آمیز یك فعالیت باشد .در صورتیکه فقدان کمك و حمایرت سرازمانی وجرود داشرته باشرد،
مدیران باید به وضوح آنها را مورد شناسایی قرار دهند و در خصوص تامین آن اقدام کنند .
تشویق(21ایجاد انگیزش) :واژه تشویق اشاره به موضوع پاداش(مستقیم و غیرمستقیم) برای ایجاد انگیزش در افرراد دارد .بایرد
به یاد داشته باشیم که همه افراد دارای انگیزههای کافی برای تکمیرل موفرق یرك فعالیرت تعریرف شرده نیسرتند .بسریاری از
کارکنان با استفاده از رویکردهای مستقیم و غیرمستقیم جبران خدمات ،انگیزههای بیشتری برای انجام موفقیتآمیز کار محوله
بهدست میآورند .اگر احساس میکنید کارکنان فاقد انگیزههای کافی هستند ،شاید اولین گرام بررای رفرع ایرن مسراله بررسری
روشهای پاداش و تنبیه سازمان است .کارکنان باید به خوبی درک کنند که انجام کار صحیح آنهرا ارتبرا مسرتقیم برا میرزان
پرداختی ،ارتقا و امنیت شغلی آنها دارد .بررسیها نشان میدهد که افراد بهطور طبیعی تمایل به انجام کارهایی دارند کره بررای
آن تشویق در نظر گرفته شده است .البته پاداش میتواند مشهود یا غیرمشهود باشد .گاهی یك برازخورد مسرتقیم عملکررد بره
فرد ،یك تمجید در جمع همکاران یا حتی ضربهای دوستانه به شانه فرد میتواند یك تشویق اساسی برای او تلقی شود.
ارزشیابی(22مربیگری و بازخورد عملکرد) :این بخش از ابزار اشاره به بازخوردهای غیررسمی روزانه و همچنرین بررسریهای
دوره ای رسمی از عملکرد فرد دارد .یك فرآیند ارائه بازخورد موثر به فرد این امکان را میدهد تا به خوبی از وضعیت عملکرردی
خود آگاه شود .وقتی فردی از نحوه عملکرد خود آگاه نباشد ،غیرمنطقی است که انتظار داشته باشید بتوانرد آن را بهبرود دهرد.
اغلب مشکالت عملکردی از نحوه ارائه بازخورد عملکرد و مربیگرری ناشری میشرود .بسریاری از مردیران فقرط در هنگرام برروز
خطاهای کاری به یاد این موضوع میافتند درحالیکه شاید یکی از بهترین زمانها برای بازخورد در هنگام انجام صرحیح کارهرا
توسط فرد است چرا که به آسانی میتوان به انگیزش وی کمك کرد.
اعتبار(23قوانین مرتبط با کارکنان) :این واژه به اعتبار تصمیمات اتخاذ شده توسط یك مدیر از نظرر درسرتی و قرانونی برودن
در حوزه منابع انسانی اشاره دارد .مدیران باید اطمینان حاصل کنند تمامی تصمیمات آنها در مرورد افرراد منطبرق برا قروانین و
ضوابط و منطبق بر سیاستهای سازمان گرفته می شود .یك مدیر باید مطمئن شود در نحوه ارزیابی عملکرد افراد دچار تبعیض
نمیشود و تصمیمات وی از اعتبار کافی برخوردار است.
محیط(24تناسب محیطی) :عوامل محیطی نامتناسب میتواند بر عملکرد افراد اثر بگرذارد .مرواردی چرون رقبرا ،شررایط برازار،
مقررات دولتی ،تامینکنندگان و غیره .در صورتیکه یکی از این عوامل محیطی خارج از کنترل سرازمان باشرد ،کارکنران نبایرد
بابت عملکرد مرتبط با آن دچار تنبیه شوند.
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پیشینه پژوهش
الری و محمدی ( )13۹5به پژوهشی با عنوان محاسبات ابرری ،وب  2.۰و عملکررد عملیراتی :نقرش واسرطه یکپرارچگی
زنجیره تامین پرداختند .مقاله حاضر تاثیر محاسبات ابری(رایانش ابری) و وب  2.۰بر عملکرد عملیاتی شرکت را بررسی کررده
است .همچنین نقش واسطه گری ایفا شده توسط یکپارچه سازی زنجیره تامین را تجزیه و تحلیرل خواهرد کررد .یرك نمونره
تصادفی از  3۹4شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  1388تا  13۹3را انتخراب شرده اسرت .داده
ها با نظرسنجی تلفنی جمع آوری شده و از سیستم کامپیوتری برای مدیریت پاسخ مصاحبه شوندگان استفاده شرد ،کره نررخ
پاسخ  1۹.25درصد بدست آمد .در این پژوهش از تجزیه و تحلیل عاملی و مدل سازی معادالت ساختاری برای آزمون فرضریه
ها استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان می دهد که محاسبات ابری به پشتیبانی واسطه گری یکپارچگی زنجیره تامین نیاز
دارد .همچنین رابطه مثبت معناداری بین وب  2.۰با یکپارچه سازی زنجیره تامین و یا عملکرد عملیراتی وجرود نردارد .نترایج
نشان دادکه رابطه مثبت معناداری بین یکپارچه سازی زنجیره تامین و عملکرد عملیاتی وجود دارد.
مطلبی و کروپی ( )13۹5به پژوهشی با عنوان ارایه یك معماری جدید رایانش ابری جهت ارتقاء عملکرد سیستم مردیریت
خدمات سازمان انجام دادند .به زعم آن ها در سازمان هایی که تمایل ندارند اطالعات سازمان در محلی غیرر از محرل سرازمان
ذخیره یا محاسبه شود مسئله برون سپاری داده ها یا تراکنش ها و یا  ...به عنوان مشکل بزرگی در محریط ابرری مطررح مری
شود .جهت محدود کردن این چالش ها و تهدید ها از مدیریت خدمات فناوری اطالعرات  ITSMدر محریط ابرری بهرره مری
گیریم .در این رویکرد از یك سری frameworkو  models referenceجهت مدیریت کردن خدمات  ITبهره می برریم.
معمول ترین آنها  V 3ITILو  IBMو  IT-PRMو  eTOMاست .این چهارچوب ها و مدل های مرجع با ارایره ی فراینرد
های مختلف تمامی خدمات فناوری اطالعات یك سازمان را مدیریت کرده و تا حد امکان تهدید هرای محریط ابرری را کراهش
می دهد .در این مقاله تمامی معماری های معمول رایرانش ابرری را بررسری کررده و در کنرار  frameworkهرای ITSM
گذاشته شده است .در ادامه بسته به نوع سازمان مراحل این نوع معماری بهبرود یافتره و مولفره هرای  ITSMبراسراس نیراز
سازمان انتخاب شده و روی چهارچوبی که معماری ها ارایه داده اند مطرح می شود تا مردیریت خردمات  ITبهبرود و ریسرك
محیط ابری به حداقل برسد.
خاسمی و تاجفر ( )13۹4به پژوهشی با عنوان ارزیابی تأثیر فن آوری اطالعات مبتنی بر ابر در بهبود عملکرد سرازمانی در
صنعت بانکداری پرداختند .آن ها بر این عقیده هستند کره رایرانش ابرری یکری از مهمتررین تحروالت در زمینره ی فنرووری
اطالعات در چندساله گذشته است .تصمیم به انتخاب یك معماری ابرگرا برای یرك سرازمان تصرمیم بزرگری اسرت .در واقرع
رایانش ابری یك پاردایم جدید است و هنوز به بلوغ خود نرسیده است .در حالی این تغییر ،رو به جلرو حرکرت مری کنرد کره
بسیاری از وعده های بزرگ و متعاقباً نگرانی ها و مشکالت متعدد را همراه خود دارد .در این راستا هدف از انجام این پرژوهش
ارزیابی تأثیر فنووری اطالعات مبتنی بر ابر در بهبود عملکرد سازمانی در صرنعت بانکرداری بره صرورت کراربردی و همچنرین
جبران خالء موجود در پژوهش های پیشین که اصوال به بررسی ادیبات موضوع پرداخته اند ،می باشرد .روش تحقیرق از نظرر
گردآوری داده ها غیرآزمایشی پیمایشی و از دیدگاه غایت کاربردی است .دراین راستا با شناخت بهتر ناحیه های کاری برانکی
و تقسیم بندی حوزه های کسب وکار بانکی و شناخت شاخص های کلیدی عملکرد بانك ها از مناظر مرالی ،مشرتری ،فرآینرد
داخلی و رشد و یادگیری بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن ،با استفاده از نظر خبرگان و متخصصین حوزه بانك و فن آوری
اطالعات ،میزان تأثیرگذاری و ارزش افزایی رویکرد ابرگرایی در هریك از حوزه های کسرب وکرار برانکی ارزیرابی شرده اسرت.
جامعه مورد مطالعه شامل دو بانك و سه شرکت خردمات پرداخرت در ایرران مری باشرند .جمرع آوری اطالعرات از دو طریرق
کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده است .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نررم
افزار آماری  SPSSو آزمون های آماری متناسب همچون تحلیل مد و میانه،آزمون نسبت یرا دوجملره ای و آزمرون فریردمن
استفاده شده است .بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش ،فنووری اطالعات مبتنی بر ابر با تأثیر بر ناحیه هرای کراری برانکی،
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سبب بهبود عملکرد سازمانی بانك ها در مناظر مالی ،فرآیند داخلی و مشتری و در کل با اسرتفاده از میرانگین وزنری منراظر ،
سبب بهبود عملکرد سازمانی بانك ها می گردد.
فشارکی و همکاران ( )13۹3به پژوهشی با عنوان ارائر معمراری مرجرع امنیتری محریط رایرانش ابرر خصوصری سرازمان
پرداختند .آن ها عقیه دارند که قابلیت ها و جذابیت های فناوری نوظهور رایانش ابری ،سبب شده است تا سازمان هرا گررایش
زیادی به ایجاد بهره گیری از خدمات ابری داشته باشند .از طرفی مخاطرات امنیتی این محریط بررای سرازمان هرا ناشرناخته
است و نبود معماری امنیتی سبب شده تا سازمان ها با سردرگمی در تصمیم مواجره شروند .در ایرن مقالره ،مبتنری برر روش
شناسی استخراج شده از «روش شناسی تحقیق علم طراحی » و همسو با روال های «فرایند طراحی در تحقیرق سرامانه هرای
اطالعاتی » ،پس از شناسایی نیازمندی های امنیتی سازمان ،معماری مرجع امنیتی برای محیط ابر خصوصی ارائه شد .اجرزای
این معماری مجموع کاملی از دارایی های اطالعاتی سازمانی و مؤلفه های امنیتی متناظر هر یك است که مبتنی برر تجرارب
برتر سایر معماری ها و با لحاظ کردن انواع مختلف دارایی های اطالعاتی موجود در سازمان ارائه شده و جامعیت مؤلفره هرای
امنیتی ،تبیین نقش ها و مسئولیت های امنیتی در ابر با توجه به نوع سرویس و برآورده سازی نیازهای امنیتی هم راستایی برا
ساختار سازمانی و اطالعاتی ابر خصوصی سازمان از دیگر مشخصه های آن است .معماری پیشنهاد شده ،به منظور اطمینان از
برآورده سازی نیازمند یهای امنیتی سازمان ،با بیانی نیاز امنیتی استخراج شده در ایرن تحقیرق برا جامعیرت و قابلیرت پیراده
سازی آن توسط جمعی از خبرگان و مبتنی بر روش دلفی مورد اجماع و صحه گذاری قرار گرفته است.
عبدالوند ندا ،طارانی دریا ( )13۹3به پژوهشی با عنوان عوامل پذیرش سیستم های برنامه ریزی منابع سرازمانی ابرری در
شرکتهای کوچك و متوسط ایران پرداختند .آن ها عقیده دارند سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی برا توجره بره مزایرای
فراوان آنها مورد توجه بسیاری از شرکت های بزرگ و سازمان ها قرار گرفته اند .اما هزینه های باالی پیاده سازی این سیستم
ها سبب شده که سازمان های کوچك و متوسط کمتر به استفاده از این سیستم ها روی آورند .سیستم هرای مردیریت برنامره
ریزی منابع سازمانی مبتنی بر رایانش ابری فرصت های تازه ای را برای سازمان های کوچك تا متوسط فراهم می آورد تا با به
کارگیری این سیستم ها بتوانند به بهبود در عملکرد و مدیریت دست یابند .از سوی دیگر ،پذیرش فناوری همرواره برا چرالش
هایی مواجه بوده که مطالعه پذیرش فناوری های نوین را ضروری می سازد .از این رو ،این پژوهش هدف دارد تا عوامرل مروثر
پذیرش سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمانی ابری را در شرکتهای کوچك و متوسرط در محردوه جغرافیرایی کشرور ایرران
مطالعه کند .این پژوهش مبتنی بر چارچوب نظری فناوری ،سازمان و محیط است .جامعه آماری این پژوهش نیرز  2۰۰نفرر از
مدیران فناوری اطالعات شرکت های کوچك ومتوسط است .بر طبق یافته های پژوهش عوامل سازمانی بیشرترین تراثیر را برر
پذیرش برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در بین شرکت های کوچك و متوسط دارند.
فراشی و فراشی ( )13۹3به پژوهشی با عنوان مفهوم و کاربردهای رایانش ابری در تحقق شهرداری الکترونیك پرداختنرد.
به زعم آنها فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی ،امکان شکل گیری جامعه الکترونیك محور را فراهم نموده است که یکی از
کارکردهای شکل گیری جامعه الکترونیك ،خدمات رسانی و ایجاد سازمان اجرایی کارآمدتر و ارتقا ء کیفیت خردمات عمرومی
است .یکی از جلوه های جامعه الکترونیك ،شکل گیری شهرداری الکترونیك می باشد .در واقع شهرداری الکترونیکری یکری از
پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فن آوری اطالعات و ارتباطات است که تحوالت عمیقی را در شیوه زندگی بشر امرروزی
ایجاد کرده است .شهرداری الکترونیك نیازمند بستری مناسب برای توسعه خدمات الکترونیك به شرهروندان اسرت و اسرتفاده
ازمدل ارائه خدمات رایانش ابری با توجه به ویژگی هایی که در الیه های مختلف دارد ،می تواند به ایجاد بستری مناسب برای
توسعه شهرداری الکترونیك باشد .هدف این نوشتار ،مروری بر مفهوم و کاربردهای رایانش ابری در تحقق شهرداری الکترونیك
بود و در پایان با توجه به نتایج حاصله برخی از راهکارهای پیشنهادی برای تحقق اهداف مد نظر تحقیق بیان شده است.
شفایی و همکاران ( ،)13۹2به پژوهشی با عنوان بررسی مدل های کسب و کارِ رایانش ابری و ارائه مدل پیشرنهادی بررای
قیمت گذاری آن در ایران پرداختند .به زعم آن هارایانش ابری ،از جدیدترین انواع خدمات رایانشی می باشد .ارائره دهنردگان
این خدمات ،با استفاده از روش ها و تکنیك های مختلف سعی در ارائه بهترین کیفیت خردمات برا قیمرت هرای متفراوت بره
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مشتریان می باشند .از این رو ،بکارگیری یك مدل مناسب قیمت گذاری ،مشتریان بیشرتر و درآمردهای براالتر را بررای ارائره
دهندگان ابری جذب خواهد کرد .این مقاله به بررسی مدل های کسب و کار رایرانش ابرری و راهبررد هرای قیمرت گرذاری و
همچنین مقایسه تعدادی از مهمترین روش ها و مدل های قیمت گرذاریِ پیراده سرازی شرده یرا پیشرنهاد شرده و همچنرین
برجسته کردن مزایا و معایب هرکدام از آن ها تمرکز کرده است .مقایسه برمبنای بسیاری از جنبه هرا ماننرد عردالت ،رویکررد
قیمت گذاری و دوره استفاده می باشد .برخی از رویکردها بصورت تئوری بوده و در بازار واقعی پیاده سازی نشده انرد ،اگرچره
در شبیه سازی بسیار امیدوار کننده هستند .در نهایت ،مقایسه وضعیت زیرساخت و مدل های کسب و کرارِ رایرانش ابرری در
ایران و جهان نشان می دهد که بدلیل فاصله زیادی که در بلوغ فناوری وجود دارد ،مدل های قیمرت گرذاری ای کره از دیرد
مصرف کننده انجام می شود چندان با استقبال مشتریان مواجه نبوده است .با توجه به موفقیت طرح های تشویقی اپراتورهای
تلفن همراه در ایران ،با برای صنعت نوپای رایرانش اب ری در ایرران « ،قیمرت گرذاری تشرویقی » پیشرنهاد و تشرریح مردل
مفهومی این مقاله پایان می یابد.
پالیوال ( )2۰15در پژوهشی با عنوان چالش های عملکردی رایانش ابری با اذعان به ایرن کره چررا بایرد از سیسرتم هرای
رایانش ابری استفاده کرد؟ به این نتیجه رسید که سازمان های پیچیده امروزی در محیط کرامال متغیرر فعالیرت مری کننرد و
اداره این سازمان ها با توجه به ویژگی های جدید بسیار سخت تر از گذشته شده است .و این سازمان هرا نسربت بره سرازمان
های سنتی نیازمند شیوه های جدیدی هستند که با کمك آن ها مدیریت را در سازمان تسهیل کند لذا سیستم های رایرانش
ابری می تواند این خال را برای مدیران پر نماید .
ضیا و احمد خان ( )2۰12به پژوهشی با عنوان شناسایی چالش های کلیدی در موضوع عملکرد رایرانش ابرری پرداختنرد.
آن ها بیان کردند که یکی از چالش های عمده در زمینه سیستم های رایانش ابری مبحرث امنیرت ایرن سیسرتم هرا اسرت و
مدیریت و نگهداری آن ها نیز در بسیاری از مواقع هزینه بر است .آن ها در نهایت به این نتیجه رسیدند که استفاده از سیستم
های رایانش ابری انعطاف پذیری ،توانایی مدیریت در مقیاس باال و ارائه خدمات خودکار و تهیه برنامه هرای مختلرف را سربب
می شود.
شاریپال و بوخ ( )2۰14به پژوهشی با عنوان مسائل و چالش های موجود در اجرای خدمات رایرانش ابرری پرداختنرد .بره
زعم آن ها رایانش ابری پارادایم جدیدی از محاسبات است .تغیر نگاه ها سبب شده است که مردم به استفاده از چنین سیستم
هایی روی بیاورند .آن ها به این نتیجه رسیدند که استفاده از چنین سیستم هایی عملکرد مردیران را افرزایش مری دهرد و برا
انعطاف پذیری زیادی که این سیستم های در ارئه گزارش های مختلف دارند می توانند کرار تصرمیم گیرری را بررای مردیران
تسهیل کنند.
گائو و همکاران ( )2۰11به پژوهشی با عنوان تست ابری  -مسائل ،چالش ها ،نیازها و عمل پرداختند .آن ها در این عقیده
هستند که عالوه بر اینکه رایانش ابری راه های منابع محاسباتی(مانند رایانه ،زیرساخت ها ،ذخیره سرازی داده هرا و سررویس
های کا ربردی) را تغییر داده است همچنین شیوه مدیریت و ارائه محاسبات نیز دستخوش تغییر شده است .این رویکرد فرصت
جدیدی را برای آزمون سرویس  SASSفراهم کرده است که می تواند عملکرد را در وسعت بیشتری متاثر کند .
لوسوپ ( )2۰1۰به پژوهشی با عنوان تحلیل عملکرد رایانش ابرری خردمات بررای بسریاری از کارهرای علمری محاسربات
پرداختند .به زعم وی محاسبات ابر یك پارامتر زیرساختار تجاری در حال ظهور است که وعده داده است که نیاز به نگهرداری
از محاسبات گران قیمت توسط شرکت ها و موسسات به طور یکسان حذف شود .با استفاده از مجازی سازی و اشتراک منرابع
ز مانبندی منابع ،ابرها با مجموعه ای از منابع فیزیکی یك پایگاه کاربری بزرگ با نیازهای مختلف سروکار دارند .بنابراین ،ابرهرا
توانایی ارائه خدمات به آنها را دارند .آن ها با مقایسه ابر رایانش های ابری هماننرد آمرازون نشران دادنرد کره در حرال حاضرر
رایانش ابری مقدار کمی در عملکرد آن ها موثر بوده است.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت علی – معلولی و از لحاظ جمع آوری اطالعات توصیفی پیمایشی است.
در این تحقیق برای گرد آوری اطالعات الزم هم از روش میدانی و هم از روش کتابخانه ای (با مراجعه به کتابخانه و سایت های
مختلف) استفاده شده است .جامعه این پژوهش شامل شرکت های تجاری و بازرگانی شهرستان ارومیه است .تعداد شرکت های
تجاری و بازرگانی ارومیه  33شرکت است و در مجموع دارای  435نفر کارمند دارند .با استفاده از جردول مورگران تعرداد 25۰
نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی پرسشنامه های طراحی شده در اختیرار
نمونه آماری قرار گرفته است .ابزار گردآوری داده در این تحقیق مشتمل بر  2نوع پرسشنامه است .این  2پرسشنامه عبارتند از:
پرسشنامه عملکرد سازمانی و پرسشنامه رایانش ابری .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  Spssو  Lisrelاست.
پرسشنامه رایانش ابری :پرسشنامه رایانش ابری داهال ( )2۰12دارای  15سوال است که به اندازه گیری مولفه های انعطراف
پذیری سریع ،دسترسی گسترده به شبکه ،یك کاسه کردن منابع و سرویس های اندازه گیری شده می پردازد .ایرن پرسشرنامه
در مقیاس  5درجه ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد طراحی شده است بطوری که خیلی کم عدد یك و خیلی زیراد عردد 5
را می گیرد.
پرسشنامه عملکرد سازمان :پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت ( )2۰۰8با استفاده از  34سوال اقدام به انردازه
گیری کسب و کار تجارت الکترونیك با استفاده از مولفه های توانایی ،وضوح ،کمك کردن ،انگیزش ،اعتبار ،محیط می کند .این
پرسشنامه در مقیاس  5درجه ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد طراحی شده است بطوری که خیلی کم عردد یرك و خیلری
زیاد عدد  5را می گیرد.
یافته های پژوهش
در این پژوهش برای بررسی سواالت پژوهش در سطح جامعه مورد نظر تعداد  25۰پرسشنامه توزیع گردید .در بخش آمار
توصیفی؛ پاسخ دهند گان از نظر جنسیت ،سن ،سطح تحصیالت و سابقه استفاده از خدمات مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج
بررسی جنسیت پاسخ دهندگان نشان داد که تعداد پاسخ دهندگان زن را  72نفر ( 2۹درصد) و تعداد مردان نیز  178نفر
( 71درصد) بودند .از نظر سنی نیز مشخص شد که سن پاسخ دهندگان به  4گروه مختلف که شامل  25-2۰سال3۰-25 ،
سال 35-3۰ ،سال 4۰ ،تا  5۰سال 5۰ ،تا  55سال و باالی  ۶۰سال هستند ،تقسیم بندی شده است که از این میان بیشترین
تعداد پاسخ دهنده مربو به گروه سنی بین  35تا  4۰سال با تعداد  74نفر ( 2۹درصد) و کمترین تعداد پاسخ دهنده مربو
به گروه سنی باالتر از  5۰تا  55سال با تعداد  ۶نفر ( 3/4درصد) پاسخ دهنده می باشد .وضعیت سطح تحصیلی پاسخ دهندگان
نشان داد که ،بیشترین تعداد پاسخ دهنده مربو به وضعیت تحصیلی لیسانس با  14۰نفر ( 5۶درصد) و کمترین تعداد مربو
به وضعیت تحصیلی کاردانی با  1نفر ( ۰/4درصد) پاسخ دهنده هستند و در نهایت وضعیت تاهل پاسخ دهندگان نشان داد که،
افراد متاهل  212نفر ( 84/8درصد) و افراد مجرد  38نفر ( )15/2نفر هستند.
بررسی تشخیصی یا واگرا با معیار فورنل – الرکر :برای سنجش روایی تشخیصی در سطح سازه (متغیرهای پنهان) از دو
جدول  Latent Variable Correlationsو  AVEاز خروجی الگوریتم  PLSباید بهره برد.
جدول( :)1جدول بررسی همبستگی متغیرهای پنهان
رایانش ابری
رایانش ابری
عملکرد
سازمانی

عملکرد سازمانی

1
۰/882

1۰۰

1

فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
سال دوم ،شماره  ،4پاییز 1399

جدول( :)2جدول جذر گرفته شده متوسط واریانس استخراج شده
مولفه ها

معیار متوسط

جذر معیار متوسط واریانس

واریانس استخراج

استخراج شده

شده
رایانش ابری
عملکرد
سازمانی

۰/74

۰/5۶

۰/8۹

۰/8۰

جدول( :)3جدول جدید ایجاد شده از تلفیق دو جدول  9-4و 10-4
رایانش ابری
رایانش ابری
عملکرد
سازمانی

عملکرد سازمانی

۰/74
۰/8۹

۰/۶۰2

جدول  3از تلفیق دو جدول  1و  2بدست آمده است .در این جدول به جای مقادیر قطر اصلی جدول  ،2جذر متوسط
واریانس استخراج شده قرار داده شده است .همانطور که در جدول  3مالحظه می شود مقادیر قطر اصلی برای هر متغیر پنهان
و همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای پنهان انعکاسی موجود در مدل بیشتر است .بنابراین روایی تشخیصی مدل اندازه
گیری انعکاسی در سطح سازه مورد تائید قرار می گیرد.
معناداری ضرایب مسیر( :)Zبرازش مدل ساختاری با استفاده از ضرایب  tبه این صورت است که ایرن ضررایب بایرد از 1/۹۶
بیشتر باشد تا بتوان در سطح اطمینان  %۹5معنادار بودن آن ها را تایید ساخت .با توجه به مقرادیر  zبره دسرت آمرده ،مقردار
آماره  tبرای تمامی متغیرها بیش از  1/۹۶است .بنابراین در مدل باقی می مانند.
شکل( :)1بررسی معناداری ضرایب مسیر مدل در مسیر گرافیکی

همانطور که مالحظه می شود همه مقادیر(روابط بین دایره ها و مستطیل ها) در شکل  1-4باالتر از  1/۹۶هستند که نشان
از معناداری ضرایب مسیر دارد.
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بررسی شاخص کیفیت مدل ساختاری استون  -گایسلر( :)Q2این معیار قدرت پیش بینی مدل را مشخص می سرازد
و در صورتی که مقدار در مورد یك سازه درونزا سه مقدار  ۰/15 ،۰/۰2و  ۰/35را کسب نماید به ترتیب نشان از قردرت پریش
بینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه یا سازه های برونزای مربو به آن را دارد .همانطور که در جدول  4مالحظه می شود ،مقادیر
بدست آمده برای متغیرهای تحقیق ،باالتر از مقدار  ۰/35پیشنهادی است که نشان از قدرت پیش بینی قوی سازه های برونزای
مدل دارند.
جدول ( :)4جدول بررسی شاخص کیفیت مدل ساختاری استون  -گایسلر
1-SSS/SSS
رایانش ابری

۰/7۹

عملکرد سازمانی

۰/77

برازش مدل کلی (معیار  :)GoFبرای بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری را کنتررل مری
کند ،معیار  GoFبه ترتیب زیر محاسبه می شود:

از آنجایی که این مقادیر به دو شاخص مذکور وابسته است ،حدود این شاخص بین صفر و یك بوده و وتزلس و همکاران
( )2۰۰۹سه مقدار  ۰/25 ،۰/۰1و  ۰/3۶را به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برایی  GOFمعرفی نموده اند.
جدول( :)5متوسط مقادیر اشتراکی
مولفه ها

معیار متوسط واریانس استخراج شده

رایانش ابری

۰/5۶

عملکرد سازمانی

۰/8۰

مقدار متوسط شاخص مقادیر اشتراکی از فرمول زیر محاسبه می شود:
=
برای محاسبه میانگین یا متوسط ضرایب تعیین متغیرهای مدل ،از جدول  R Squareباید استفاده کرد:
جدول(R Square :)6
ضریب تعیین
رایانش ابری

۰/75

عملکرد سازمانی

۰/۹8
=
= 0.905

طبق فرمول محاسبه  GOFمقدار زیر بدست می آید:
شاخص  GOFاین مدل عدد  ۰/735بدست آمده است که از مطلوبیت قوی مدل حکایت دارد.
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شکل ( :)2بررسی مدل مفهومی

نتایج نشان داد که سیستم های رایانش ابری بر عملکرد سازمانی شرکت های بازرگانی و تجاری سمنان تاثیر دارند .میزان
این تاثیر  ۰/8۶8گزارش شده است که نشان از تاثیر خوب متغیر مستقل بر وابسته دارد .با توجه به ضریب تعیین  ۰/753می
توان ادعا کرد که رایانش ابری نزدیك به  8۰درصد از تغییرات در عملکرد سازمانی را می تواند پیش بینی نماید .این یافته
نشان می دهد که استفاده از سیستم ها ابری می تواند میل به ارتقا در عملکرد را در سازمان سبب گردد .بررا توجرره برره
تغییررر مررداوم محیررط ،انعطاف پذیرررى بررراى تطابررق بررا تغییرررات ،کلیررد موفقیررت سازمان هاست .فناوری رایانش
ابری نیازمند انعطاف پذیری در سازمان است و می تواند ارزش افزوده خدمات را افزایش دهد .نتایج این پژوهش با نتایج یافته
های لوسوپ ( )2۰1۰و گائو و همکاران ( )2۰11همخوانی دارد .آن ها در این عقیده هستند که عالوه بر اینکه رایانش ابری راه
های منابع محاسباتی(مانند رایانه ،زیرساخت ها ،ذخیره سازی داده ها و سرویس های کاربردی) را تغییر داده است همچنین
شیوه مدیریت و ارائه محاسبات نیز دستخوش تغییر شده است .این رویکرد فرصت جدیدی را برای آزمون سرویس SASS
فراهم کرده است که می تواند عملکرد را در وسعت بیشتری متاثر کند .همچنین نتایج نشان داد که انعطاف پذیری سریع
سیستم های ابری بر عملکرد سازمانی شرکت های بازرگانی و تجاری سمنان تاثیر دارند .این یافته تاثیر  ۰/37۹متغیر مستقل
را بر روی متغیر وابسته نشان می دهد .عالوه براین بر اساس ضریب تعیین  ۰/144می توان ادعا کرد که نزدیك به  15درصد از
عملکرد سازمانی از طریق انعطاف پذیری سیستم های ابری قابل پیش بینی است .این یافته می تواند براساس ماهیت خود
نش ان دهد که شرکت های بازرگانی و تجاری سمنان برای دستیابی به عملکرد سازمانی بیشتر بر روی انعطاف پذیری سیستم
های ابری باید متمرکز شوند .این سیستم ها با انعطاف پذیری باالی خود در فرایندهای مختلف کار می توانند اثر بخشی را
افزایش دهند .این خواسته با استفاده از می زان آگاهی کاربران از این سیستم ها حاصل می شود که الزم است در طی دوره
هایی به صورت مستمر در جهت آگاهی بخشی بیشتر اقدام شود .نتایج این یافته با نتایج یافته های شفایی و همکاران (،)13۹2
فراشی و فراشی ( )13۹3و عبدالوند ندا ،طارانی دریا ( )13۹3همخوانی دارد .به زعم آنها فناوری های نوین اطالعاتی و
ارتباطی ،امکان شکل گیری جامعه الکترونیك محور را فراهم نموده است که یکی از کارکردهای شکل گیری جامعه الکترونیك،
خدمات رسانی و ایجاد سازمان اجرایی کارآمدتر و ارتقا ء کیفیت خدمات عمومی است .همچنین نتایج نشان داد که دسترسی
گسترده به شبکه در سیستم های ابری بر عملکرد سازمانی شرکت های بازرگانی و تجاری سمنان تاثیر دارند .این یافته
همچنین نشان می دهد که بین متغیر مستقل و وابسته تاثیر  ۰/5۶5وجود دارد و با توجه به ضریب تعیین  ۰/32۰می توان
ادعا کرد که عملکرد سازمانی بیش از  3۰درصد تحت تاثیر دسترسی گسترده به شبکه در سیستم های ابری قرار دارد .از این
رو اهمیت دسترسی گسترده به شبکه در سیستم های ابری موضوع مهمی است که سازمان باید در این زمینه با گسترش
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زیرساخت های فناورانه خود اقدام به توسعه آن بکند .باید در نظر داشت که استفاده از فناوری به خودی خود اهمیت زیادی
ندارد و آنچه که اهمیت دارد گرایش به فناوری های مناسب ،به روز و کاربردی در این زمینه است .لذا در این مورد باید شرکت
ها اصل سهولت استفاده درک شده به همراه تعامل پذیری را رعایت نمایند .نتایج این فرضیه با نتایج یافته های فشارکی و
همکاران ( )13۹3و خاسمی و تاجفر ( )13۹4همخوانی دارد .آن ها بر این عقیده هستند که رایانش ابری یکی از مهمترین
تحوالت در زمینه ی فنووری اطالعات در چندساله گذشته است .تصمیم به انتخاب یك معماری ابرگرا برای یك سازمان
تصمیم بزرگی است .در واقع رایانش ابری یك پاردایم جدید است و هنوز به بلوغ خود نرسیده است .در حالی این تغییر ،رو به
جلو حرکت می کند که بسیاری از وعده های بزرگ و متعاقب ًا نگرانی ها و مشکالت متعدد را همراه خود دارد .در نهایت نتایج
نشان داد که یك کاسه کردن منابع در سیستم های ابری بر عملکرد سازمانی شرکت های بازرگانی و تجاری سمنان تاثیر
دارند .میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته  ۰/8۰۹است که نشان از تاثیر بسیار خوب بین این دو متغیر داشت .عالوه
براین ضریب تعیین  ۰/۶55نشان می دهد که نزدیك به  7۰درصد از تغییرات در عملکرد سازمانی از طریق یك کاسه کردن
منابع در سیستم های ابری قابل پیش بینی است .این یافته اشاره به انسجام در فرایندهای الزم در بکارگیری نرم افزار دارد که
توجه به این عوامل می تواند در نهایت عملکرد شرکت های تجاری و بازرگانی سمنان را افزایش دهد .نتایج این فرضیه با نتایج
یافته های پالیوال ( ،)2۰15ضیا و احمد خان ( )2۰12و شاریپال و بوخ ( )2۰14همخوانی دارد .به زعم آن ها رایانش ابری
پارادایم جدیدی از محاسبات است .تغیر نگاه ها سبب شده است که مردم به استفاده از چنین سیستم هایی روی بیاورند .آن ها
به این نتیجه رسیدند که استفاده از چنین سیستم هایی عملکرد مدیران را افزایش می دهد و با انعطاف پذیری زیادی که این
سیستم های در ارئه گزارش های مختلف دارند می توانند کار تصمیم گیری را برای مدیران تسهیل کنند .از این رو پیشنهاد
می شود که:
 .1این یافته نشان داد که نگاه هماهنگی به سیستم می تواند در نهایت باعث افزایش عملکرد سازمانی گردد .لذا پیشنهاد می
شود استفاده از تمام ظرفیت های سازمانی با هماهنگی کامل با ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی و زیرساخت های
سازمانی با در نظر گرفتن نیاز سازمان صورت بگیرد.
 .1گسترش زیر ساخت های فناورانه با درنظر گرفتن فناوری های روز ارائه شده در این زمینه به همراه اصل کاربری ساده و
تعامل پذیری آسان کاربر و سامانه؛
 .2تاکید بر حفظ اتحاد و یکپارچگی بیشتر در خصوص دستیابی و نیز تسهیم بیشتر دانش در بین کارکنان به منظور
توانمندسازی آن ها.
 .3استفاده از دوره های آموزش ضمن خدمت و تالش برای ایجاد آگاهی بخشی بیشتر به منظور انعطاپذیرتر کردن کارکنان در
خصوص استفاده از مزایا و امکانات بیشتر سیستم های رایانش ابری.
 .4افزایش انعطاف پذیری سازمان از طریف اصالح ساختار سازمانی با تخت تر کردن سلسله مراتب و حرکت به سمت یادگیری
سازمانی جهت ترغیب به استفاده از سیستم های رایانش ابری متناسب با نیاز سازمان.
منابع
احمدی ،محمدرضا؛ آریانیان ،احسان؛ ملکی ،داود؛( .)13۹4اصول مجاازی ساازی و رایاانش اباری (چاا) اول)؛ انتشارات نیاز
دانش.
عبادی ،رحیم؛ ( .)1383ناوری اطالعات و آموزش و پرورش ،انتشارات موسسه توسعه فنااوری آموزشای مادارس هوشمند.
قلی زاده ،پریا؛ توحیادی ،محسان؛ میرعالیای ماوردی ،ماریم؛( .)13۹3راهبردهاای هوشامندانه جهات مدیریت ریسك در
رایانش ابری؛ کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار.
لیاقت ،ندا؛ فناوری سبز ( .)13۹۰ناشر ناقوس ،ویرایش اول.
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