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  چکیده
ابـري نمـود    اطالعـات، جایگـاه رایـانش    نوع نیاز کاربران در حـوزه فنـاوري  با توجه به رشد سریع فناوري و ت

ها، سرورها، فضاي  کهابري مدلی براي داشتن دسترسی فراگیر و آسان به شب رایانش بیشتري پیدا کرده است.
تـا بتوانـد بـا کمتـرین زحمـت و یـا نیـاز بـه دخالـت           اسـت  هـا  سرویسهاي کاربردي و  سازي، برنامه ذخیره
از سـتفاده  اهاي مبتنی بر فناوري در اینترنت را فراهم کند.  کننده سرویس، دسترسی آسان  به سرویس فراهم

اطالعـات حفـظ کنـد و یـا بـراي       صـنعت فنـاوري   جایگاه سازمان را درتواند  میتوسط سازمان  ابري رایانش
 فنـاوري  اسـتراتژیک  همراسـتایی که براي استفاده بهینه از ایـن فنـاوري   همراه بیاورد  رقابتی به مان مزیتساز

 اسـتراتژیک  همراسـتایی  اي ارائـه یـک مـدل   در راستپژوهش حاضر وکار ضروري است.  و کسب اطالعات
نظریه    از روش تحقیق کیفیپژوهش این در  .ده ابر صورت گرفته استدهن هاي ارائه ازمانابري در س رایانش

الفـتمن جهـت اســتخراج عوامـل مـؤثر بــر      اســتراتژیک همراسـتایی بـا در نظـر گــرفتن چـارچوب     بنیـاد  داده
مقوله اصلی که  13 دهد که ها نشان می یافتهدر نهایت  .استفاده شده است ابري رایانش استراتژیک همراستایی

   باشد. اثیرگذار میبري تا  رایانش استراتژیک همراستاییبر  باشند می بعد  26 داراي
  

  بنیاد نظریه داده، ابري رایانش استراتژیک همراستایی استراتژیک، همراستایی: واژگان کلیدي
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 مقدمه - 1
 کسـب  موفقیـت  جهـت  را بیشتري منابع و باشند داشته نوآوري باید ها سازمان امروز رقابتی بازار در
 ابزارهـاي  بـا  کـاربران  ووکـار      کسـب  شـرکاي  کارمندان، که باشد می آن نیازمند امر این که یندنما

 نسل ابري رایانش  هاي ساختار زیر .شوند آشنا دهند می ترویج را نوآوري که هایی پلتفرم و همکاري
ـ  هر در ها شرکت برايرا   اي العاده فوق ارزش تواند می که است هایی پلتفرم آینده  فـراهم  اي دازهان

  .باشـد  مـی  دیگر هاي محیط سایر با ابر محیط متفاوت ساختار یابد می اهمیت اینجا در آنچهکند اما 
 را محـیط  آزمـون  و داده امنیـت،  سـازي،  ذخیـره  سـاختار،  زیـر  افزار، نرم بستر افزار، نرم ابري رایانش

 بـه  بتوانـد  کـاربر  کـه  باشد اي گونه هب باید این و دهد می قرار کاربر اختیار در سرویس یک عنوان به
 بنـابراین  .(Sareen,2013) باشـد  داشـته  دسترسـی  زمـانی  هـر  و جـا  هـر  در خـود  هاي داده و ها برنامه

 را کـردن   اداره و رسیدگی نوع بهترین توانند می چگونه که کنند درك ها سازمان تا دارد ضرورت
 سـازد  می قادر را ها سازمان درك سطح این. دباشن دارد، داشته وجود ابر در که پارادایمی تفسیر در
 زمـان  هـم  طـور  بـه  وسـازند   حـداکثر  دهـد،  مـی  قـرار  ها آن اختیار در ابر هاي پلتفرم که را منافعی تا

 زمینـه  در محققان سوي از که هایی پژوهش نتایج .)Hsu , 2012( دهند کاهش را امنیتی هاي ریسک
 و کـار  و کسـب  میـان  همراسـتایی  نبود که دهد می شانن گرفته است، استراتژیک همراستایی مفاهیم
 .(Silva & Chaix, 2008)باشـد  مـی  ها سازمان موفقیت عدم دالیل مهمترین از یکی اطالعات فناوري

 نیـز  نـد، ک  مـی  تعریف استراتژي نقصان و فناوري نقصان قالب در را همراستایی که هم تالون نظریه
 موجـود  هاي توانایی و ها قابلیت که داد  خواهد رخ  زمانی تاطالعا فناوري نقصان که دارد مین بیا

 اتفـاق  زمـانی  استراتژي نقصان و شود می شکست دچار کار و کسب از پشتیبانی در اطالعات فناوري
 موجـود  هـاي  و توانـایی  اهـ  قابلیـت  از کامـل  مزایـاي  کسـب  در کـار  و کسـب  استراتژي که افتد می

 تـا  اسـتراتژیک  همراسـتایی  در زمینـه . (Tallon & Kraemer, 1999) مانـد  می ناتوان اطالعات فناوري
 بلـوغ  مـدل  کـالرك،  ،SAM همراسـتایی  مـدل  هماننـد  اسـت،  شـده  ارائـه  زیادي هاي مدل کنون

 اسـتراتژیک  همراسـتایی  بـه  رسیدن در را ها سازمان ها، آن همگی که الفتمن استراتژیک همراستایی
که  است عواملی زیکی ا نیز ها خصوصیات سازمان .رسانند می یاري کار و کسب و اطالعات فناوري

 در ایـن عامـل   کـه     (Hosseinbeig et al., 2011) باشـد  مـی  تاثیرگـذار  اسـتراتژیک  همراسـتایی بـر  
  بیشتر باشد،  می  سنتی  وکارهاي به کسب نسبت   متفاوتی معماري و ساختار داراي که ابري رایانش
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 کننـد،  مـی  اسـتفاده  ابـري  رایـانش  از که یهای سازمان تا دارد بنابراین ضرورت کند،  می پیدا   نمود
 در سازمانی بین و سازمانی وندر استراتژیک همراستایی به رسیدن جهت در را ابر محیط هاي ویژگی

 به خود جلـب  را پژوهشگران توجه که است جدیدي پژوهشی حیطه موضوع این . باشند داشته نظر
 و رهـائ  توسـط  کـه  پژوهشـی  بـه  تـوان  یمـ  حـوزه  در ایـن   شده  انجام هاي پژوهش از . است کرده

 SAM مـدل  توسـط  اطالعـات  فنـاوري  و کـار  و  کسـب  همراسـتایی  آن در که)  2012(همکارانش

 خیـر  یـا  بپذیرنـد  را ابـري  رایـانش  هـا  شـرکت  اینکـه  در همراستایی که داد نشان و شد گیري اندازه
 دهـد  مـی  نشان در این حیطه ي صورت گرفته ها پژوهش طورکلی به  ،کرد اشاره باشد می گذار تاثیر

 پـذیرش  و استقرار جهت گیري تصمیم براي ابزاري عنوان توان به می  استراتژیک همراستایی از که
و  هـا  چارچوب ارائه حیطه در اندکی هاي پژوهش که آنجا از .(Heier et al,.2012)  کرد استفاده ابر

 هاي انجام پژوهش اکثر و است رفتهگ صورت ابري رایانش محیط در استراتژیک همراستایی مفاهیم
 در علمـی  خـالء  یـک  انـد  پرداختـه  امنیتـی  هـاي  جنبـه  هماننـد  ابـر،  دیگـر  هـاي  جنبـه  به بیشتر شده

ـ  امـر  ایـن  بـا  مـرتبط  هـاي  پژوهش  مـدلی ارائـه   حاضـر  پـژوهش هـدف    کـه  اسـت  آمـده  وجـود  هب
 استعواملی  شناسایی لبه دنبااین پژوهش  در این راستاابري است.  استراتژیک رایانش همراستایی

 گـذار  تـاثیر  ابـر   دهنـده  ارائـه   هـاي  در شـرکت  ابري رایانش محیط در استراتژیک همراستایی بر که
  .بیفزاید حوزه این ادبیات غناي بر و دهد کاهش میزانی تا را خالء این بتواند تا  باشند می

 پیشینه نظري پژوهش - 2

  ابري رایانش - 2-1
داشته است   ابري رایانشاز  (NIST) آمریکا فناوري و ستانداردا ملی مؤسسهی که طبق تعریف 

 از اي مجموعه به شبکه سفارشِ  به بنا و آسان فراگیر، دسترسی داشتن براي مدلیابري را  رایانش
 و کاربردي هاي برنامه سازي، ذخیره فضاي سرورها، ها، شبکه مانند( پذیر پیکربندي رایانشی منابع

دهنده سرویس تامین  عامل ارائهترین تالش مدیریتی یا ت ند به سرعت و با کمتوا می که) ها سرویس
 ابري رایانش از استفاده  .(Mell & Grance,2011)  تعریف کرده است و در دسترس قرار گیرد شود

 یه دارد بر در که هایی هزینه وکاهش آن عملیاتی مزایاي به توجه با و است گسترش حال در
 سازي پیاده براي فراوان تالش و منابع اتالف بدون آن هاي حل راه از که دهد یم اجازه ها سازمان
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 اهداف روي بر را خود اصلی تمرکز و کنند استفاده مدت کوتاه هاي دوره براي ابري رایانش
 پذیرش در موفقیت حیاتی عوامل تاثیر درك فرایند بنابراین .بگذارند سازمان استراتژیک

توان  می استراتژیک همراستاییاز. (Al-Mascati &Al-Badi, 2016) است ضروري ابري رایانش
  نام برد.است، ابري تاثیرگذار  که در موفقیت رایانش عاملی عنوان به

  ابري در رایانش استراتژیک همراستایی  - 2-2
 از اطالعـات،  فنـاوري  هـاي  اسـتراتژي  ،آسـتانه  آن در کـه  اسـت  اي آسـتانه  اسـتراتژیک  همراستایی

واقـع    حمایـت   مورد نیز وکار کسب استراتژي توسط و کنند می حمایت وکار کسب هاي استراتژي
 توانـد  مـی  ابـري  رایـانش  کـه  اسـت  اي درجـه  ابـري  رایـانش  در وکـار  کسـب  همراسـتایی  .شوند می

 .Zhuyun)سـازد   یکپارچـه  و ترکیب یکدیگر با سازمانی سطوح تمام در را وکار کسب هاي فعالیت

  هـاي  بـا سـرویس    مـرتبط   وکار کسب  اهداف  به  رسیدن در ها سازمان براي  مرا  این  که ، (2012
ایجـاد   دارد ابري وجـود  از رایانش در استفاده که هایی چالش از است. یکی  ضروري  ابري رایانش

 زیرا هیچ  است، ابري رایانش محیط در سازمان وکار یک کسب واطالعات  فناوري میان همراستایی
 طـور  را بـه  کاربردي اطالعاتی سیستم هاي نیازمندي  تواند نمی  ابري رایانش هاي یسسرو  فروشنده

 ابـري  هـاي  سـرویس  از همزمـان  طـور  به  هستند مجبور ها سازمان اوقات گاهیکند،  برآورده کامل
 این امر که کنند استفاده خود سازمانی داخل اطالعاتی هاي سیستم با مختلف ابرهاي در شده توزیع

ا هـ  سـازمان  تـا  اسـت  هـا الزم  چـالش  ایـن  بـر  غلبـه  سـازد. بـراي   می مواجه هایی با چالش را سازمان
 پیـدا  دسـت  خـود  اهـداف  بـه  بتوانند تا بگیرند نظر در وکار را کسب با ابر هاي سرویس مراستاییه

  .نیست ممکن ابري رایانش در هزینه وکاهش کارایی به  رسیدن همراستایی این بدون  کنند،

  پژوهششناسی  روش - 3
ابري کمبـود مطالعـات نظـري و تجربـی مشـهود        در رایانش استراتژیک همراستاییحوزه  در ادبیات

ــال شن      ــه دنب ــژوهش ب ــن پ ــاس ای ــن اس ــر ای ــت. ب ــی   اس ــه م ــت ک ــواملی اس ــایی ع ــر   اس ــد ب توان
  در ایـن پـژوهش   راي دستیابی بـه ایـن هـدف   ب. مؤثر واقع شود ابري رایانش استراتژیک همراستایی

بنیـاد   سعه مـدل پـس از بررسـی سیسـتماتیک ادبیـات و اسـتخراج عوامـل از نظریـه داده        منظور تو به
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منـدي از خبرگـان دانشـگاهی در حـوزه مـدیریت       بهـره   بـراي   و در مرحله دوم استفاده شده است
اطالعات به روش پیمایشی، از مـدل توسـعه داده شـده     اطالعات، کامپیوتر، صنایع و فناوري فناوري

آمد. در این پژوهش تالش شده است تـا بـر اسـاس فراینـد مـرور سیسـتماتیک        نظرسنجی به عمل
تري نگاه شود و سپس  با دید کامل ابري رایانش استراتژیک همراستاییهاي مؤثر در  ادبیات به مؤلفه

 کیفـی  تحقیـق  هـاي  روش از یکـی  هاي مؤثر شناسایی شوند. بنیاد این مؤلفه با استفاده از نظریه داده
 هـاي  رویـه  سلسـله  بنیـاد روشـی اسـت کـه یـک      نظریـه داده  .است تئوري گراندد یا بنیاد داده نظریه

 ایـن . کنـد  ایجـاد  نظـر  مـورد  پدیده درباره استقرا بر مبتنی اي نظریه تا گیرد می بکار را سیستماتیک
 . ).Corbin and Strauss, 1990(  است استوار ها گزاره و ها مقوله مفاهیم، عنصر سه بر پژوهش روش

 تولیـدگزارش  بـه  اسـت و  شـده  آغـاز  پـژوهش  السؤ یک به راجع اولیه هاي ایده با بنیاد دادهنظریه 
یابد که این نظریه  اي تکوین می ها  نظریه در این روش با استفاده از داده .شود می ختم نتایج به راجع

از روش اد بنیـ  هـا در نظریـه داده   جهـت تحلیـل داده   کنـد.  یک فراینـد یـا یـک پدیـده را بیـان مـی      
 ،کدگذاري در سه مرحله کدگذاري باز، محوري و انتخابی استفاده شده است. در کدگـذاري بـاز  

 کشـف  شـود و عـالوه بـر    انجـام مـی   هـا  داده بندي پردازي و مقوله خردکردن، مقایسه کردن، مفهوم
یونـد  برقـراري پ  بـه گردد، در کدگذاري محـوري   مینیز روشن  ها آنخصوصیات و ابعاد  ، ها مقوله
 یکـدیگر  بـه جدیدي  هاي را به شیوهها  مقوله پردازیم تا ي حاصل از کدگذاري باز میها مقوله میان

طـور   اي  بـه  هسـته   روند انتخاب مقولـه   و در مرحله آخر که کدگذاري انتخابی است سازیممرتبط 
اي خـالی بـا   جاهـ  کـردن ها، اعتبـار بخشـیدن بـه روابـط  و پر     مقولهمنظم و ارتباط دادن آن با سایر 

  .پذیرد د، صورت مینیاز به اصالح و گسترش دارن که هایی مقوله

گیـري قضـاوتی    نـه روش نمو ماري در بخش تحلیل کیفـی ایـن پـزوهش از   منظور تعیین نمونه آ به  
گـاهی  ابـري آ  رایـانش معیار قضاوت انتخاب اساتید دانشگاهی بود که در زمینه  استفاده شده است.

اي  کیفی بر اساس طیف لیکرت پنج نقطه-اي کمی ت آمده در قالب پرسشنامهدس . عوامل بهداشتند
صورت آنالیـن و حضـوري قـرار     خبره دانشگاهی به 60از خیلی مخالفم تا خیلی موافقم در اختیار 

 16هـاي مسـتمر در نهایـت     گرفت تا روایی عوامل استخراج شـده بـه دسـت بیایـد کـه بـا پیگیـري       
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 نفـر  16بـراي   مـده بـر اسـاس ضـریب الوشـه     دست آ روایی عوامل بهت داده شد و پرسشنامه برگش
    بود از مدل حذف شدند. 47/0ها کمتر از  ناسبه شد و عواملی که ضریب الوشه آمح

  هاي پژوهش یافته - 4
ها  عنوان مدل مرجع براي تحلیل داده ک الفتمن بهمدل بلوغ همراستایی استراتژی این پژوهش ا ز در

تیک ادبیـات، در  در روش مطالعـه سیسـتما   بنیاد اسـتفاده شـده اسـت.    دادههاي نظریه  در کدگذاري
منظور  به باشند ابري مؤثر می استراتژیک رایانش که چه عواملی بر همراستایی پژوهش  پاسخ به سؤال

جموعـه  مند، ابتدا محدوده جستجو مشخص گردید. براي این کار تالش شد تـا از م  جستجوي نظام
بودند بررسـی   2016تا  2005هاي  هاي علمی معتبر که در فاصله سال گاهدر پایهاي منتشر شده  مقاله

چـون   هـایی هـم   واژههـاي کلیـدي انتخـاب شـده بـراي جسـنجو، ترکیبـی از         و تحلیل شوند. کلمه
ــتایی ــتراتژیک همراس ــت در ، اس ــل موفقی ــذیرش  عوام ــانشپ ــري، ا رای ــرون ب ــط در ب ــپاري  رواب س

در نهایت بعد از اعمال فیلترهـاي   ده است.ابري بو رایانش اتژیکاستر همراستاییاطالعات و  فناوري
مقاله براي ارزیـابی نهـایی    24هاي تایید شده ،  هاي اثبات شده و مدل فرضیهعنوان، چکیده محتوا، 

 7مقاله منتخب انجام شد در مجمـوع    24هاي به روش محتوا که بر روي  باقی ماند. بر اساس تحلیل
نفـر بودنـد    16کـه   نظر خبرگـان  اعمال کد شناسایی شد که پس از 32و  مقولهزیر 13 مقوله کلی، 

 CVRابعادي کـه داراي مقـادیر   و  دست آمد به 47/0مقدار ضریب الوشه با توجه به جدول الوشه 
کـد   26اد کـدهاي اسـتخراجی بـه    تعـد  حذف شد و باشند می کد 6 بودند که شامل  47/0کمتر از 

و فرایند  بنیاد  مده از مطالعه سیستماتیک ادبیات و نظریه دادهدست آ ل بهنتایج حاصبرخی از  . رسید
  .شود مشاهده می 1در جدول  باز کدگذاري

  بنیاد نهایی حاصل از نظریه داده باز کدگذاري -1 جدول
ها زیر مقوله ابعاد مراجع  

  
گو و  ؛2015چی و چاو، ؛ 2012(چی و چاو، 
ن، بلومن برگ و همکارا؛ 2007همکاران، 

ستین کاي و ؛ 2016جاین وکرونا، ؛ 2009

 مدیریت روابط کیفیت ارتباطات کالمی و دانشی
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ها زیر مقوله ابعاد مراجع  

  )2012سووا و همکاران، ؛ 2014همکاران،
 

  
سابی و ؛ 2015هسو و لین، ؛ 2015رتن، (

؛ 2015بوردا و تیوتبرگ،  ؛2016همکاران، 
؛ 2015لیان، ؛ 2014هسو و همکاران، 

  ؛2013مورگان و کان بوي، 
)2013پتا و همکاران، گو  

 درك سودمندي استفاده از فناوري

 درك کاربر از فناوري

سابی و همکاران، ؛  2015لیان، ؛ 2015رتن، (

گوپتا و  ؛2015بوردا و تیوتبرگ،  ؛2016

)2013همکاران،   

 درك سهولت استفاده از فناوري

 
 (چی و چاو، 2012؛  چی و چاو، 2015)

 
 پیچیدگی قرارداد

قراردادابعاد   
 

 (چی و چاو، 2012؛  چی و چاو، 2015)
 

 مدیریت قرارداد

  

چی و چاو، ؛ 2015( بوردا و تیوتبرگ، 

سافاري و  ؛2015چی و چاو، ؛ 2012

ستین کاي و  ؛2015همکاران،

  )2014همکاران،

 مدیریت کیفیت ITهاي  سرویسو  کیفیت سیستم
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ها زیر مقوله ابعاد مراجع  

)2016سابی همکاران،  ؛2015(هسو و لین،   
 

یر بودن نتایج حاصل از رویت پذ

ابري هاي رایانش استفاده سرویس  

سابی و  ؛2015گوتی ارِز و همکاران، (
؛  2007گو و همکاران، ؛  2016همکاران، 

آلشیمایال و ؛  2013مورگان و کان بوي، 
سی گیلوسکی و ؛  2013همکاران، 

  )2012همکاران، 
 

کاهش پیچیدگی پذیرش نوآوري 

پذیرش عوامل مؤثر در  فناوري

 فناوري

؛ 2015لیان،  ؛ 2015سافاري و همکاران، (
  )2016سابی و همکاران، 

 

کاهش ریسک پذیرش نوآوري 

 فناوري

  
سابی و ؛ 2011(لو و همکاران،

 2015سافاري و همکاران، ؛2016همکاران،
 )2013مورگان و کان بوي، ؛

 

هاي فنی سازمان زیرساخت ابري معماري رایانش   

)2011(لی و همکاران،   
 و IT همسویی هاي تکنیک

  ابري رایانش محیط در وکار کسب
 مدیریت راهبرد

  )2013آلشیمایال و همکاران، (
 
 
 

سازي اطالعات در ابر مکان ذخیره  

 معماري اطالعات

)2013گوپتا و همکاران، (  
امنیت و حفظ حریم خصوصی 

 اطالعات کاربر
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ها زیر مقوله ابعاد مراجع  

)2012(سووا و همکاران،  طالعاتقابلیت حفظ محرمانگی ا   

)2013(مورگان و کان بوي،   افزایش قابلیت بازبینی و ردیابی 

 
(لیان، 2015؛ سابی و همکاران،2016؛ 

سافاري و همکاران، 2015؛ سیتینکائِ و 
 ؛2013مورگان و کان بوي، ؛2014همکاران،

)2012سووا و همکاران،   
 

 عوامل اجتماعی و فرهنگی

عوامل تاثیرگذار 

سازمانی و  ن درو

 سازمانی نبرو

 
سابی و   ؛2011(لو و همکاران،

آلشیمایال  ؛2011چن و وو، ؛ 2016همکاران،
سی گیلوسکی و  ؛2013و همکاران، 

)2014اُلووئرا و همکاران، ؛ 2012همکاران،  

 

 عوامل سازمانی

سابی و  ؛ 2015لیان، ؛ 2015(هسو و لین،

 ؛2013مورگان و کان بوي، ؛2016همکاران،

)2013کاران، آلشیمایال و هم  

ابري رایانشعوامل محیطی   

 ؛ 2011چن و وو،؛  2011(لو و همکاران،

اُلووئرا و  ؛ 2013آلشیمایال و همکاران،

)2014همکاران،   

 حمایت مدیریت ارشد

وکار حامیان کسب  

)2013آلشیمایال و همکاران، (  
 
 

 پشتیبانی محاسباتی تامین کننده
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ها زیر مقوله ابعاد مراجع  

 

(چی و چاو، 2012؛ چی و چاو، 2015؛ 

)2014سیتینکائِ و همکاران،   

 تعهد

تعامالت طرفین در 

( سیتینکائِ و همکاران، 2014؛مورگان و  ITسپاري  برون

)2012سووا و همکاران،  ؛ 2013کان بوي،  
 همکاري

)2012سووا و همکاران، ( سپاري درك متقابل طرفین در برون   

هسو و لین، ؛  2015گوتیئرز و همکاران، (

سافاري و ؛  2011و همکاران، لو  ؛ 2015

اُلووئرا  ؛ 2011چن و وو، ؛  2015همکاران، 

)2014و همکاران،   

 فشار رقابتی
مدیریت تامین کنندگان و 

 رقبا

هشو و همکاران،  ؛ 2011(لو و همکاران،
؛2014  

  )2014اُلووئرا و همکاران، 
  ITمنابع انسانی 

 مدیریت منابع انسانی

)2011سولی ثیتر، ( نقش ابهام   

  

بـراي ارائـه مـدل     حاصل از نتـایج کدگـذاري بـاز    هاي استخراج شده مؤلفهدر کدگذاري محوري 
 استراتژیک همراستاییمدل بلوغ  تمن قرارداده شدند.الف استراتژیک همراستاییدر مدل بلوغ  نهایی

 منـه دا ارزش، حاکمیت، مشارکت، معماري وارتباطات، الفتمن شامل شش مؤلفه متفاوت سازمانی 
هاي جدیدي به این مـدل اضـافه گردیـده اسـت کـه       باشد که در این پژوهش مؤلفه ها می و مهارت

   .(Luftman , 2000) آورده شده است ادامهتوضیحات آن در 

 عامل ارتباطات  
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، توانـایی شـفاف   ITوکـار و   اندازه اثربخشی تبادل دانش و ایـده و اطالعـات میـان کسـب    
، ریسـک، اولویـت   ITوکـار و   ها، محیط کسـب  برنامه هاي شرکت، سازي درك استراتژي

  کند. وکار براي رسیدن به اهداف اشاره می و کسب ITبندي و چگونگی رسیدن 

 عامل ارزش  

ــدازه ــان   گیــري اســتفاده از ان ــراي نشــان دادن همکــاري می ــوازن ب و  ITهــا و معیارهــاي مت
  ذیرند.پ کنند و می ها چگونه یکدیگر را درك می وکار و اینکه آن کسب

 عامل حاکمیت  

ــار تصــمیم ــاره  چــه کســی اختی ــد مــدیران  ITگیــري درب را دارد و چــه فراینــدهایی را بای
هـاي   در سطوح عملیاتی، استراتژیکی و تکنیکی استفاده کنند تا اولویـت  ITوکار و  کسب

IT  را براي اختصاص منابعIT .تنظیم کنند  

  مشارکتعامل  

در تعریـف اسـتراتژي    ITکـه شـامل نقـش     ITو وکـار   هـاي کسـب   به روابط میان سازمان
هـا چگونـه سـهم خـود را درك      ها و اینکـه آن  وکار و درجه اعتماد میان این سازمان کسب

  کند. کنند اشاره می می

  معماري و دامنهعامل  

هاي کاربردي  هاي آن، برنامه در زمینه زیرساختار انعطاف پذیر، ارزیابی ITبه اقداماتی که 
ــوژي ــاي و تکنول ــدهاي کســب  ه ــرات فراین ــل ارزش و  نوظهــور، اداره تغیی ــار و تحوی وک

هاي سفارشی سازي شده که براي واحـدهاي داخلـی و خـارجی سـازمان، شـرکا و       حل راه
  کند. دهد اشاره می مشتریان ارائه می

  ها مهارتعامل  
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شامل معیارهایی در زمینه منابع انسانی شامل جـذب، حفـظ، آمـوزش، بـازخورد عملکـرد،      
هـاي خـاص ، آمـادگی     هاي شغلی جدید و توسعه مهـارت  یق نوآوري و ایجاد فرصتتشو

هاي جدید و درك نوآوري  سازمان براي تغییر، قابلیت یادگیري و توانایی براي ایجاد ایده
  باشد. فناوري می

ــه معمــاري اطالعــات در آن عامــل مــدیریت خــدمات امنیتــی  ــرار داده شــ کــه مقول یکــی از د، ق
 ابـري  رایانشباشد، از آنجا که در  بحث امنیت اطالعات می  ابري رایانشم در زمینه هاي مه نگرانی

گیرد، مشتري از جهت مکـانی از   سپاري شده و در نزد ارائه دهنده سرویس قرار می اطالعات برون
هـاي   شود که آن هم از لحاظ جنبه اطالعات جدا است و اطالعات بر روي بستر اینترنت ذخیره می

را  ابـري  رایـانش هـاي امنیتـی در    انند امنیتی جاي بحث دارد و همه ایـن مـوارد  نگرانـی   مختلف، م
مـورد توجـه    ابـري  در زمینه امنیت رایـانش  که باید داردعواملی  اشاره به هرنوع دهد و   افزایش می

سـازمانی و   کـه عوامـل تاثیرگـذار درون    ابـري  اي و محیطی رایانش عامل شرایط زمینهگیرد و  قرار
دهند  باشند که سایر عوامل را تحت الشعاع قرار می ، عواملی می سازمانی در آن قرار داده شده ونبر

  توان به عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی و سازمانی اشاره کرد. و از این عوامل می

  گیري و پپیشنهادها نتیجه - 5
ــههــ بــر اســاس مــرور پــژوهش ــاره عو هــا و مــدل اي پیشــین، کمبــود نظری ــر هــایی درب امــل مــؤثر ب

ترین هدف ایـن پـژوهش شناسـایی     رو مهم مشهود است. از این ابري رایانش استراتژیک همراستایی
باشـد. در   دهنـده ابـر مـی    هاي ارائه ابري در سازمان شرایان استراتژیک همراستاییهاي مؤثر بر  مؤلفه

بنیاد، به توسـعه   ه دادهاین راستا در مرحله اول پژوهش  به کمک مطالعه سیستماتیک  ادبیات و نظری
ن پرداختـه نشـده بـود و در مرحلـه دوم     حوزه پرداخته شـد کـه تـا کنـون بـه آ     مدل جامعی در این 

 سـنجی از خبرگـان و اسـاتید دانشـگاهی پرداختـه شـد و      ، بـه نظر یافتـه  زیابی مدل توسعهمنظور ار به
مـدیریت روابـط،   هـاي   مقولـه  دهد که ها نشان می یافته ابعاد نهایی مدل استخراج گردید. ها و مقوله

وکـار، تعـامالت طـرفین در     حامیان کسـب ي، ابعاد قرارداد، مدیریت کیفیت، درك کاربر از فناور
ابري، مدیریت راهبـرد، مـدیریت    ، عوامل مؤثر در پذیرش فناوري، معماري رایانشITسپاري  برون

امل تاثیرگذار درون سـازمانی  تامین کنندگان و رقبا، مدیریت منابع انسانی، معماري اطالعات و عو
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دهنـده   هاي ارائـه  ابري در سازمان ابري بر همراستایی استراتژیک رایانش و برون سازمانی در رایانش
  باشند. ابر در ایران تاثیرگذار می

وکارهاي مختلـف   یافته این پژوهش در صنایع و کسب شود از مدل توسعه به پژوهشگران توصیه می
لزوم به اصالح  هاي دیگر مقایسه کنند و در صورت هاي آن را با نتایج پژوهش استفاده کنند و یافته

  .بپردازندابعاد مدل پیشنهادي با توجه به کاربرد مدل در صنعت مورد نظر  مدل با افزودن یا حذف 
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