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چکیده :امروزه درآمدزایی توسط شرکتهای دانشبنیان در کانون توجه نظامهای اقتصادی قرار
دارد .توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان با دانش مدیریت منابع انسانی و ابزارهای آن ،میتواند به
رشد و توسعه اقتصاد دانشبنیان کمک کند .از سوی دیگر رایانش ابری ازجمله فناوریهای روبه
رشد است که توانسته محدودیتهای بهکارگیری سامانههای اطالعاتی را برطرف نماید و طیف
گستردهای از خدمات را در اختیار مدیران و تصمیمسازان قرار دهد .پژوهشهای بینرشتهای در
زمینه مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانشبنیان و رایانش ابری محدود است .هدف این
پژوهش ارائه الگو بومی شاخصهای مؤثر در بهکارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک
مبتنی بر رایانش ابری در شرکتهای دانشبنیان است .روش این پژوهش ،روش آمیخته بر اساس
طرح متوالی تغییرپذیر است .بر اساس نظریه فناوری ،محیط و سازمان در بخش کیفی دیدگاه
خبرگان در هر بخش فناوری ،محیط و سازمان در قلمرو تحقیق بهصورت جداگانه احصا شد و در
بخش کمی الگو بومی شاخصهای بهکارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک ،مورد
برازش قرار گرفت .در بخش کیفی نمونهگیری بهصورت هدفمند و با روش گلوله برفی ،با ابزار
مصاحبه بود که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت .در بخش کمی نمونهگیری بهصورت تصادفی
ساده ،با ابزار پرسشنامه از بین مدیران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی در  102شرکت دانشبنیان
رده صنعتی استان تهران ،به تعداد  168نفر بود .نتایج برازش الگو نشان داد که در بعد فناوری
مزایای مرتبط ،عدم اطمینان ،پیچیدگی ،انطباقپذیری و آزمونپذیری ،در بعد محیط فشار رقابت،
صنعت ،بازار ،حمایت رایانشی خارجی و موقعیت فیزیکی و در بعد سازمان آمادگی سازمانی،
حمایت مدیر ارشد ،تجربه قبلی مبتنی بر فناوری و استقبال از نوآوری ابعاد اصلی الگو بهکارگیری
خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری است .نتایج این پژوهش برای
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مقدمه

در سالهای اخیر روند جدیدی از رشد اقتصادی شکلگرفته است که با رشد و توسعه دانش
و بهکارگیری آن عجین شده است .این نوع اقتصااد ،اقتصااد داناشبنیااد نامیاده مایشاود .در ایان
اقتصاد دانش منبع خلاق صانایع جدیاد مای شاود (مهرباانی و همکااران  )1393کاه باه ایان صانایع
شرکتهای دانشبنیان گفته میشود .در اقتصاد دانشبنیان فقط تولید و توزیع اطالعات و پرداختن
به آموزش و پژوهش کافی نیست ،بلکه بهکارگیری دانش در استفاده از مناابع در جهات گساترش
ظرفیت ها و ارتقا درجه بهره برداری اقتصادی باه صاورت مساتمر و پایادار اهمیات دارد (ناظماان و
اسالمی فر  .)1389هدف اصلی از تأسیس شرکت های دانش بنیان تجاریسازی دستاوردهای علمی
است (مصلح و اله یاری پورزنجانی  .)1393اقتصاد دانش بنیان به طور مستقیم بر اساس تولید ،توزیع
و مصرف دانش و اطالعات قرارگرفته است .در این اقتصااد داناش هام ازنظار کمای و هام ازنظار
کیفی اهمیت بیشتری یافته است و از ابزارهای فناوری اطالعات برای توسعه محرکه های اقتصاادی
استفاده میشود (پورفرج و همکاران .)1391
می توان انتظار داشت که توسعه دانش مدیریت در این شرکت هاا ،منجار باه رشاد و توساعه
کمی و کیفی اقتصاد ملی توسط این شرکت ها شود .توسعه دانش مدیریت بدون توجه به ابزارهای
آن امکان ندارد .فناوری اطالعاات طیاف گساترده ای از ابزارهاای مختلاف درزمیناه کارکردهاای
متنوع ،ازجمله مدیریت منابع انسانی در اختیار مدیران قرار مای دهاد .ساازمان هاا بارای کاارایی در
فرآیندهای کاری خود و همچناین مادیریت مناسا مناابع خاود ازجملاه مناابع انساانی نااگزیر از
بهکارگیری ابزارهای فناوری اطالعات در سازمان ،هستند .اگرچه ارائهدهندگان خدمات مبتنای بار
فناوری اطالعات ادعا داشتند که این خدمات در همه جا و هماه وقات قابال اساتفاده اسات ولای در
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همچنین مدیران این شرکتها میتواند راهگشا باشد.

در فهرست منابع:
اژدری گلناز ،لگزیان محمد ،شیرازی علی ،فیاضی

الگوی بومی شاخص های موثر در بهکارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در
شرکتهای دانشبنیان | گلناز اژدری و دیگران

مبتنی بر رایانش ابری ،بسیاری از محدودیتهای روشهای سانتی برطارف شادهاناد ولای رایاانش
ابری برای سازمان ها و مخصوصاً در کشورهای درحال توسعه مزایای زیادی دارد که بر اساس نظار
پژوهشگران هنوز "پذیرش و مهاجرت به سمت رایانش ابری بهکندی " صورت می گیارد (بازی و
همکاران  .)1395بر اساس نظر پژوهشگران یکی از ریساک هاا و مواناع توساعه خادمات مادیریت
منابع انسانی الکترونیک فقدان نیروی انسانی متخصاص ( )Dai, et al. 2015و متعاقبااً پاژوهشهاای
محدود بین این دو رشته میباشد .شاخصهای مؤثر در بهکارگیری این خادمات در شارکتهاای
دانش بیان و مشخصاً توجه به خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیاک ،موردتوجاه پژوهشاگران
محدودی بوده است .هدف این پژوهش ارائه الگو بومی شاخصهای بهکارگیری خدمات مدیریت
منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری است .سؤال اصلی این پژوهش ایان اسات کاه ابعااد
اصلی بهکارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی مبتنی بر رایانش ابری کدماند؟ و هار یاک از ایان
ابعاد چه شاخصها و زیرمجموعههایی دارند؟ در این پژوهش با در نظر گرفتن نظرات سه رده مؤثر
در به کارگیری این سامانه ها :کاربران نهایی ،خبرگان و توسعه دهندگان ابزارهای مبتنی بار فنااوری
اطالعات ،الگو بومی شاخص های به کارگیری مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنای بار رایاانش
ابری ارائه شد.
 .2مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

مدیریت منابع انسانی سال هاست که در شارکت هاای بازر اجراشاده اسات و داناش ماا از
مدیریت منابع انسانی و کارکردهای آن مربوط به پژوهش هایی است کاه در شارکت هاای بازر
انجاامشاده اسات ( .)Dunn, et al. 2008ایان در حاالی اسات کاه باین مادیریت مناابع انساانی در
تفااوت وجاود دارد (Fabi, et al.) 2009
شرکتهای کوچاک و متوساط و شارکتهاای بازر
 .)Ceranic & Popovic ،(2008همچنین به نظر محققان شرکتهای دانشبنیان با شرکتهای دیگر،
حتاای شاارکتهااای کوچااک و متوسااط تفاااوت دارنااد ( .)Rylander & Peppard, 2005شاارکت
داناشبنیاان شارکتی اسات کاه بارای تولیاد و ارائاه خادمت و محصاول از خالقیات ،ناوآوری و
دانش های جدید استفاده میکند .مؤلفه های سازمان دانش بنیاان شاامل راهبردهاای داناش ،جواماع
دانشی ،ساختار ویژه موقت و سرمایه های فکری اسات (طبرساا و نظرپاوری .)1392 ،شارکت هاای
دانشبنیان دارای ویژگیهاییاند از قبیل ایدههای نو ،قابلیات تجااری باودن ایاده و رقاباتپاذیری
(سروری اشلیکی .)1391 ،ایدههای نو در شرکتهای داناشبنیاان از نخبگاان نشااتت مایگیارد و
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فرآیند پیاده سازی و اجرای آن ها چالش های زیادی به وجود آمد که تنها ابعاد فنااوری نداشاتند و
ابعاد دیگری نیز در موفقیت بهکارگیری این خدمات مؤثر بود؛ باهعباارتدیگار باهکاارگیری ایان
ابزارها نه تنها نیاز به دانش فناوری اطالعات دارد بلکه ابعاد مختلف غیر فنااوری دارد کاه درروناد
به کارگیری این خدمات تأثیرگذار هستند .اگرچه با رشد و توسعه به کاارگیری ابزارهاا و خادمات

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

تحقیقات نشان می دهد که مدیریت نامناس منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوساط
بر عملکرد آنها اثر معکوس دارد و بهکارگیری سامانههای اطالعااتی اثار مثبتای بار عملکارد ایان
شرکتها دارد .امروزه هزینههای بهکارگیری فناوری اطالعات کاهشیافته و شرکتهای کوچک
و متوسط بهسرعت به ابزارهای فناوری تجهیز میشوند .واحد منابع انسانی سازمان نیاز تحات تاأثیر
این تحوالت قرارگرفته است ( .)Dorel & Bradic-Martinovic, 2011سیستم اطالعات مناابع انساانی
سامانهای است که برای کس  ،ذخیره ،دستکاری ،تحلیل ،بازپروری و توزیع اطالعات با توجه به
منابع انسانی سازمان بهکارگرفته میشود .اگرچه این سیستم شامل سختافزار و نارمافازار مایشاود
ولی مهمتر از اینها شامل افراد ،برگههای اداری ،سیاستهاا ،روالهاای کااری و دادههاای واحاد
منابع انسانی میشود ( .)Thite, et al. 2006; Sanayeei & Mirzaei, 2008در تعریاف ایان سیساتم دو
نکته اهمیت دارد :اول اینکه ابزاری مبتنی بر فناوری اطالعات است و دوم هدف بهکارگیری ایان
سیستم در جهت اهداف و سیاستهای واحد منابع انسانی است (.)Shilpa & Gopal, 2011
بسیاری از محققان نسل بعدی خدمات الکترونیکی را مبتنی بر رایانش ابری می دانند (یعقوبی
و همکاران .)1394 ،توسط رایانش ابری ظرفیت ارائه خادمات در مقایساه باا مادل هاای سانتی آن
بهشدت افزایش مییابد ( .)Wu, et al. 2012رایانش ابری باعرضه خدمات متنوع برطارف تقاضاای
جوامع ،دولت تا سازمان های بزر  ،شرکت های کوچک و متوساط ،فاراهم آورنادگان خادمات
آموزشی ،رسانه تا سیستم بهداشت و درمان و تولید کارخانهای اثر میگذارد ( Parakala & Udhas,
 .)2011رایانش ابری مدلی است که هر کس به میزانی کاه از مناابع اساتفاده مای کناد ،هزیناه هاای
مارتبط را پرداخات ماینمایاد ( .)Dwivedi & Mustafee, 2010ساایر مزایاای اقتصاادی ایان شایوه
عبارت اند از :شروع راحت برای کسانی که تازه کارند ،دسترسی در هرزمانی و هر مکاانی ،قابلیات
مقیاسپذیری باال ،پرداخت تنها برای آنچه استفاده میشود و عملکردهای اضافی دیگر ( D Rader,
.)2012; Berman, et al. 2012
به دلیل مزایای گسترده به کارگیری خدمات ابری ،خدمات مدیریت مناابع انساانی مبتنای بار
رایانش ابری از سریعترین روندهای بهکارگیری ساامانههاای اطالعااتی مایباشاد (.)Kumar 2016
اگرچه به نظر می آید رایانش ابری بیشتر ابعاد فناوری دارد ،همه روزه بر تعداد تحقیقات انجام شاده
در زمینه های غیر فناوری مرتبط با کاربرد و مسائل مرتبط با کسا وکاار رایاانش اباری و افازودن
متغیرهای بیشتر و نگاه جامع به شاخصهاا افازوده مایشاود (بازی و همکاارانJin, et al. -1395 ،
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شاارکتهااای دانااشبنیااان مراکااز اصاالی ارزشآفریناای نخبگااان در کشااورها هسااتند .کشااورها بااا
سیاست گذاری صحیح در ماورد پارورش آن هاا ،زمیناه هاای شاکوفایی آن هاا را فاراهم مایکنناد
(فرتوک زاده و وزیری .)1386 ،دولات هاا بارای رسایدن باه اقتصااد داناش بنیاان از طریاق توساعه
بخشهای چهارگانه اقتصاد دانشبنیان یعنی رژیم نهادی و انگیزش اقتصادی ،آموزش ،ناوآوری و
فناوری اطالعات ،سیاستهای خود را تدوین و اجرا میکنند (مهربانی و همکاران .)1393

الگوی بومی شاخص های موثر در بهکارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در
شرکتهای دانشبنیان | گلناز اژدری و دیگران

ارائه میدهد که با اندازه سازمان مرتبط نیست و این امر در بهکارگیری گسترده این مدل در ساطح
سازمان های مختلف ازجمله شرکت های کوچاک و متوساط تأثیرگاذار باوده اسات .چاالش هاای
به کارگیری رایانش ابری به سه حوزه دسته بندی می شوند ،حوزه اول مرباوط باه ابعااد فنااوری آن
است که به مدیران فناوری اطالعات و توساعه دهنادگان فنااوری مرباوط اسات .چاالش دوم ابعااد
سازمانی بهکارگیری فناوری رایانش ابری در سازمانها است .چالش سوم به فضاای رقاابتی فاراهم
آورندگان خدمات رایانش ابری و دیگر فروشندگان سنتی خادمات مرباوط مای شاود .چاارچوب
فناوری ،محیط و سازمان شامل سه بعد سازمانی ،فنی و محیطای اسات .بعاد ساازمانی دربرگیرناده
شاخص هایی مانند آمادگی سازمانی ،اندازه سازمان ،حمایات مادیر ارشاد ،تجرباه قبلای مبتنای بار
فنااوری ،اسااتقبال از نااوآوری اساات .بعااد فناای شاامل مزایااای ماارتبط ،عاادم اطمینااان ،پیچیاادگی،
انطباق پذیری ،آزمونپذیری است .بعد محیطی شامل فشار رقابت ،صنعت ،بازار ،حمایات رایانشای
خارجی ،موقعیت فیزیکی ،حمایت دولت اسات ( ;Alshamaila, et al. 2013; Alkhater, et al. 2011
;Tweneboah-Koduah, et al. 2014; Oliveira, et al. 2014; Al-Jabri 2014; Low, et al. 2011
)Mangula, et al. 2014; Picoto, at al. 2014; Gangwar, et al. 2014

.3

روش پژوهش

در این پژوهش از روش آمیخته با طرح متوالی -تغییرپذیر استفاده شد .در این طرح می تاوان
ابتدا داده های کیفی را گردآوری و تحلیل کرد و سپس به گردآوری داده و تحلیل داده های کمی
پرداخت .این طرح دربرگیرنده هر دو طرح متوالی -تبیینی و متوالی -اکتشافی است (محماد پاور،
 .)1389در بخش کیفی بر اساس مصاحبه ساختاریافته کاه بار مبناای شااخص هاای مبتنای بار مادل
فناوری ،محیط و سازمان طراحی شده بود ،داده ها جمع آوری شد .برای کسا نتاایج دقیاق از ساه
دسته از خبرگان فناوری اطالعات به عنوان خبره در زمینه فناوری ،سیاست گذاری در ساطح کاالن
درزمینه شرکتهای کوچک و متوسط بهعنوان خباره در زمیناه محایط و مادیران کسا وکاار در
شرکت های کوچک و متوسط به عنوان خبره در زمینه سازمان ،مصااحبه باه عمال آماد .در بخاش
کیفی روش انتخاب نمونه بر مبنای گلوله برفی بوده است و مصاحبه شوندگانی انتخااب شادند کاه
عالوه بر ویژگی های مذکور ،تجربه کاری قابل قبولی داشته باشند .کمترین سابقه کااری  7ساال و
بیشترین سابقه کاری  18سال بوده است .برای رعایات اصاول اخالقای در پاژوهش در ابتادای هار
مصاحبه ضمن بیان مسئله و اهمیت موضوع ،به مصاحبه شوندگان اطالع داده مای شاد کاه مصااحبه
برای انجام تحلیل های بعدی ضابط مایشاود و در صاورت رضاایت آنهاا ایان مصااحبه صاورت
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 .)2014چارچوب فناوری ،محیط و سازمان از مدل های پذیرش فناوری اسات .مارتبط تارین نظریاه
بااهکااارگیری فناااوری اطالعااات بااا ویژگاایهااای سااازمانهااای کوچااک و متوسااط و کشااورهای
درحالتوسعه ،پژوهش نظریه فناوری ،محیط و سازمان است ( .)Al-Jabri 2014این نظریاه رویکارد
سازمانی دارد و دید گسترده ای درباره فناوری و فضایی که در آن فنااوری باه کارگرفتاه مای شاود
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تشکیل می دهند .در بخش کمی بر اساس روش تصادفی ساده از میان  224شرکت دانش بنیاان رده
صنعتی در تهران که تعداد نیروی انسانی شان بیش از  10نفر بود 168 ،پرسشانامه معتبار کاه توساط
کاربران نهایی که خبرگان این بخش را تشکیل می دهند ،تحلیل شد؛ که بر اساس جدول مورگاان
تعداد نمونه قابل قبول بود .از هر شرکت حداکثر  3نفر شامل مدیران ارشد ،مدیران مناابع انساانی و
کارشناسان مدیریت منابع انسانی به این پرسشنامه پاسا دهناد .تعاداد  168پرسشانامه معتباری کاه
توساط کاااربران نهاایی سااامانه ماادیریت مناابع انسااانی پاسا داده شاد ،از کارکنااان  102شاارکت
دانشبنیان صنعتی در تهران جمعآوریشده بود.
در این پژوهش در بخش مطالعه ادبیات ،مقاله هایی درزمیناه باه کاارگیری رایاانش اباری بار
اساس نظریه فناوری ،سازمان و محیط ،در شرکت های کوچک و متوسط موردمطالعه قرار گرفت.
برای انتخاب سؤال های مصاحبه و به دست آوردن زمینه های اصالی در ایان بخاش ،شااخص هاای
اثرگذار در بهکارگیری رایانش ابری معرفیشده در مقاالت به روش فراترکی  ،موردبررسای قارار
گرفتند و زمینه های اصلی مصاحبه شکل گرفتند .روش فراترکی به پژوهش گران کمک میکناد
که با تلفیق پژوهش های قبلای از چکیاده نتاایج آن هاا در پاژوهش خاود اساتفاده نمایناد .از روش
فراترکی برای مقایسه ،تفسیر ،ترجمه و ترکی چارچوب های مختلف استفاده می شاود .همچناین
از روش در فراترکی برای ترجمه متون مختلف ،برای درک عمیق پژوهشگر استفاده می شود .سه
فاز اصلی فراترکی شامل :انتخاب مطالعات ،ترکی ترجمه ها و ارائه تلفیاق هسات .اولاین مرحلاه
فراترکی  ،انتخاب مطالعات است .فراترکی اطالعات و یافته های استخراج شده از مطالعات دیگر
با موضوع مرتبط و مشابه را بررسی می کند .در این مرحله مطالعات انتخاب شده از منابع معتبر قابال
استناد و مجله های معتبر انتخاب شدند .این پژوهش به صورت بین رشته ای بوده و بارای رسایدن باه
بهترین و مناس ترین پژوهشهای مرتبط در ابتدا تالش شد تا با کلیادواژههاای ترکیبای بهتارین و
مرتبط پژوهشها انتخاب شود .این پژوهش بینرشتهای بوده و بنابراین همانطور که انتظار میرفت
تعداد پژوهشهای انجامشده در زمینه مشترک بین این دو رشته یعنی رایانش ابری و مدیریت منابع
انسانی الکترونیک بسیار محدود بود.
در مرحلااه اول پااژوهشهااایی بااهصااورت جداگانااه بااا موضااوعات ماارتبط شناسااایی شااوند.
موضوعات انتخاب شده به صورت زیر بودند :شرکتهای کوچاک و متوساط باه تعاداد  94مقالاه،
مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک به تعداد  98مقاله ،رایانش ابری باه تعاداد
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می گرفت .مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت که در پایاان تعاداد  12مصااحبه تحلیال
شد .جامعه آمار در بخش کمی از میان شرکت هایی انتخاب شدند که مجاوز شارکت داناش بنیاان
صنعتی را از صندوق ناوآوری و شاکوفایی نهااد ریاسات جمهاوری اخاذ کارده بودناد .صاندوق
نوآوری و شکوفایی در راستای حمایت از اقتصاد دانش بنیان به صورت مستمر شرکت ها را ارزیابی
می نماید و لیست شرکت های معتبر را در سایت خود قرار می دهد و جامعه آماری ایان پاژوهش را

الگوی بومی شاخص های موثر در بهکارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در
شرکتهای دانشبنیان | گلناز اژدری و دیگران

یعنی مقاالت مدیریت منابع انسانی و مقاالت مدیریت منابع انسانی الکترونیک و مقااالت آماادگی
به کارگیری فناوری اطالعات و مقاالت مرتبط با نظریات به کارگیری فناوری اطالعات باه صاورت
جداگانه بررسی شدند؛ یعنی موضوعات موردنظر به  6موضوع افزایش پیادا کارد .تعاداد مقااالتی
که در این مرحله بررسی شدند  38مقاله بود .در مرحله سوم برخی دیگر از مقااالت حاذف شادند
تا مرتبط ترین مقاالت که بین برخی از موضوعات همپوشانی داشات باه عناوان اصالی تارین ماوارد
موردبررسی قرار گیرند .در این مرحله مقاالتی که به موضاوع باه کاارگیری فنااوری اطالعاات بار
اساس نظریه فناوری ،محیط و سازمان در شارکت هاای کوچاک و متوساط توساط رایاانش اباری
بودند ،به عنوان هسته اصلی موضوعی این پژوهش انتخاب شدند .تعداد این مقاالت در مرحله سوم
 15مقاله بود .پس از پاالیش مرتبط ترین مقاالت ،مرحله سوم فراترکی که ترجمه پژوهش ها باود
بر روی این مقاالت انجام شد .برای ترجمه پژوهشها تالش شد تا واژگان مرتبط بر اساس دانش و
خبرگی پژوهشگر به یکدیگر ترجمه شوند .در این پژوهش به دلیل اینکه پیشینه پژوهش بر اسااس
یک نظریه واحد انتخاب شده بود نیازی به بررسی های محتوایی واژگان نبود و پژوهشگران قبلی بر
اساس نظریه قبلی به واژه های مشترکی اشاره کردند .در مرحله آخر فراترکیا نیااز باه تلفیاق ایان
ترجمهها بود که نتیجه این تلفیق زمینههای اصلی مصاحبه را تشکیل دادند.
بر اساس این زمینه ها ،مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد .برای تجزیه وتحلیل اطالعات ابتادا
مصاحبهها به متن و سپس متن به کدها و زمینههای اولیه پاالیش شد .بااطالع کلیه پاس دهندگان و
با اجازه آن ها ،کلیه مصاحبه ها ضبط شدند ،سپس روی کاغذ آورده شاده اناد ،ساطرها باه صاورت
جداگانه بررسی شدند و به صورت کد درآمدند .پس از تبدیل مصاحبه ها باه ماتن و دساته بنادی و
پاااالیش آنهااا ،از روش تجزیااهوتحلیاال چااارچوب باارای یااافتن نتااایج اسااتفاده شااد .مراحاال
تجزیه وتحلیل چارچوب شامل آشناسازی ،مشخص کردن زمیناههاای چاارچوب ،شاخصاه بنادی،
نشان دادن آمار ،نقشه بندی و تفسیر ( )Srivastava & Thomson 2009به ترتی انجام شد .در مرحله
آشناسازی پژوهشگر با داده هایی که جمع آوری کرده است آشنا شد و دید کلی درباره داده هاا باه
دست آمد .در مرحله مشخص کردن زمینههای چارچوب برخی از دادهها باهم تلفیق شدند .در این
پژوهش به دلیل انتخاب مدل پژوهشی که قبالً بر اساس مرور ادبیات و با دالیلی که در بخش هاای
قبلی توضیح داده شد ،زمینه های اصلی را سه زمینه فناوری ،محیط و سازمان انتخاب شد و البتاه در
هر بخشی خبرگان میتوانستند نکاتی را اضافه نمایند .در مرحله شاخصه بندی بر اساس دستهبنادی
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 119مقاله و نظریه ها و آمادگی به کارگیری فناوری اطالعات در سازمان به تعداد  80مقالاه کاه در
مرحله اول  391مقاله مرور شدند .موضوع موردنظر این پژوهش جدید بوده و بیشاترین توزیاع آن
در بین سال های  2010تا  2014هست .در مرحله دوم مرتبط ترین پژوهش هاا باا توجاه باه موضاوع
پژوهش انتخاب شدند .در مرحله دوم تالش شد تا میان موضوعات موردنظر نیز تفکیک قائل شد؛
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سپس بر اسااس یافتاه هاای بخاش کیفای پرسشانامه محقاق سااخته ای طراحای شاد ،در ایان
پرسشنامه در کنار سؤاالت عمومی مبتنی بر ویژگیهای جمعیت شناختی پاس دهندگان ابعاد و زیر
ابعاد الگو قرار داشت که از پاس دهنادگان خواساته شاده باود کاه میازان اهمیات ایان ابعااد را در
به کارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بار رایاانش اباری ،از بسایار بااهمیات،
بااهمیت ،بااهمیت متوسط ،کم اهمیت و بی اهمیت رده بندی نمایند .در بخاش کمای ایان پاژوهش
روایی ابزار اندازه گیری ،روایی محتوایی است .باه عباارت دیگار هادف بررسای ایان باود کاه آیاا
پرسش های مناسبی برای بررسی در پرسشنامه ،پرسیده شده است یا خیر؟ برای تحقاق ایان هادف،
پرسشنامه باه  6نفار از خبرگاانی کاه در بخاش کیفای مشاارکت نمودناد ،ارساال شاد و محتاوای
پرسشنامه مورد تائید خبرگان قرار گرفت .پایایی بخش کمّی از طریق محاسابه آلفاای کارون باا
انجام گرفت .این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیاری ازجملاه پرسشانامه هاا یاا
آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکند بکار میرود ...در این پژوهش ضری
آلفای کرون با در سازه مرتبط با بخش رایانش ابری در پرسشنامه 0.78 ،به دست آمده است کاه
نشان از پایایی قابلقبول برای این پژوهش دارد.
.4

یافتههای پژوهش

بر اساس یافته های پژوهش در بخش کیفی هیچ یک از ابعاد مدل فنااوری ،محایط و ساازمان
بدون اهمیت نبودند و بنابراین هیچ یک از ابعاد حذف نشدند .برای تحلیل و تلفیق نظر خبرگان که
بهصورت کیفی بیانشده بودند ،بهصورت کمی و عددی معادلسازی شد .واژه بسایار مهام معاادل
عدد  ،5 -4واژه مهم عدد  ،4 -3بااهمیت متوسط عدد  ،3 -2کم اهمیات  2-1و بای اهمیات معاادل
عدد  1-0قرار داده شد .هر یک از مصاحبه ها معادل سازی شد و باهم تلفیق شد و میاانگین عاددی
هر یک از شاخص ها مشخص شد .در جدول  1که در ادامه قرار دارد ،نتایج میانگین شاخص ها بار
اساس نظر خبرگان نشان دادهشده است.

جدول  :1نتایج میانگین شاخصها بر اساس نظر خبرگان
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طیف لیکرت و بر اساس اهمیت حضور شااخص هاا در الگاو در طیاف خیلای مهام تاا خیلای کام
دسته بندی شده اند .در مرحله نشان دادن آمار جداولی که در بخش یافتاه هاای پاژوهش قارار دارد،
به صورت کمی شاخص های الگو را نشان مای دهاد .در مرحلاه آخار ،نقشاه بنادی و تفسایر نتاایج
به صورت درست و دقیق و واضح و شفاف به نمایش درآیند .برای اطمینان از کدگاذاری مناسا
تعداد  3مصاحبه به روش مقایسه همتا مجدد بررسی شدند و نتایج تائید شد.

الگوی بومی شاخص های موثر در بهکارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در
شرکتهای دانشبنیان | گلناز اژدری و دیگران

مزایای مرتبط

5

عدم اطمینان

2.5

پیچیدگی

4.7

انطباقپذیری

4.1

آزمونپذیری

4.6

کیفی

بسیار
مهم
بااهمیت
متوسط
بسیار
مهم
بسیار
مهم
بسیار
مهم

فشار رقابت
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صنعت

3.9

بازار

4

حمایت رایانشی خارجی

4.9

موقعیت فیزیکی

3.8

حمایت دولت

3.3

کیفی

بسیار
مهم
مهم
بسیار
مهم
بسیار
مهم
مهم

آمادگی سازمانی

2.6

اندازه سازمان

3.7

حمایت مدیر ارشد

4.9

تجربه قبلی مبتنی بر فناوری

2.6

استقبال از نوآوری

2.5

مهم

در بعد فناوری مؤلفه های موردبررسی در پژوهش های قبلای مزایاای مارتبط ،عادم اطمیناان،
پیچیدگی ،انطباق پذیری و آزمون پذیری بوده است .نتایج بخش کیفی این پژوهش در بعد فناوری
نشان داد شاخص های مزایا مرتبط ،پیچیدگی ،آزمون پذیری ،بسیار مهام ،شااخص انطبااق پاذیری،
مهم و شااخص عادم اطمیناان بااهمیات متوساط در الگاو قارار دارد .در بعاد محیطای مؤلفاه هاای
موردبررسی در پژوهش های قبلی فشار رقابت ،صنعت ،بازار ،حمایت رایانشای خاارجی ،موقعیات
فیزیکی و حمایت دولت بیان شدند .نتایج بخش کیفی این پژوهش در بعد محیطی نشاان داد فشاار
رقابت ،حمایت رایانشی خارجی بسیار مهم ،شاخص های صنعت ،بازار و موقعیات فیزیکای مهام و
شاااخص حمایاات دولاات اهمیاات متوسااط دارد .در بعااد سااازمانی مؤلفااههااای موردبررساای در
پژوهش های قبلی آمادگی سازمانی ،اندازه ساازمان ،حمایات مادیر ارشاد ،تجرباه قبلای مبتنای بار
فناوری و استقبال از نوآوری بیان شدند .نتایج بخش کیفی این پژوهش در بعد ساازمانی نشاان داد
شاخص حمایت مدیر ارشاد بسایار مهام ،شااخص انادازه ساازمان مهام و شااخص هاای آماادگی
سازمانی ،استقبال از نوآوری و تجربه مبتنی بر فناوری دارای اهمیت متوسط بیان شدند.
جهت رتبه بندی و شناسایی اهمیت هر یک از ابعااد و شااخص هاای موردبررسای از آزماون
فریدمن استفاده شده است تا مشخص شود که در بین عوامل شناسااییشاده کادام عوامال بیشاترین
اهمیت رادارند .در تفسیر نتایج آزمون فریدمن برای پی بردن به تفاوت در میانگین شاخص ها بایاد
از نتایج آماری استفاده شود .در این پژوهش با استناد به مقدار آزمون کای اساکور کاه ،456.787
در سطح خطای کوچک تر از  0.01معنی دار است می توان گفت که ازنظر آماری با اطمیناان 0.99

کیفی

کماهمیت
مهم
بسیار مهم
بااهمیت
متوسط
بااهمیت
متوسط
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فناوری

میانگین

معادل

محیط

میانگین

معادل

سازمان

میانگین

معادل
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جدول  :2نتایج رتبهها در آزمون فریدمن
ردیف

نام گویه

میانگین رتبه

ردیف

نام گویه

میانگین رتبه

1

آزمونپذیری

11.27

9

فشار رقابت

8.32

2

حمایت مدیر ارشد

10.82

10

عدم اطمینان

8.03

3

پشتیبانی رایانشی خارجی

10.69

11

اندازه سازمان

7.88

4

مزایای مرتبط

10.66

12

صنعت

7.57

5

بازار

9.24

13

تجربه قبلی مبتنی بر فناوری

7.07

6

آمادگی سازمانی

9.14

14

استقبال از نوآوری

6.69

7

انطباقپذیری

9

15

حمایت دولت و قانونگذاری

6.55

8

پیچیدگی

8.43

16

موقعیت فیزیکی

4.65

همان گونه که در جدول  2نشان داده شده است ،آزمونپذیری ،حمایت مدیر ارشد ،پشاتیبانی
رایانشی خارجی و مزایای مرتبط اصلی ترین عوامل مؤثر در به کاارگیری خادمات مادیریت مناابع
انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در شارکت هاای داناش بنیاان اسات .موقعیات فیزیکای باا
تفاوت فاحشی کمترین اثر را در بهکارگیری این خدمات دارد.
در این پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی اساتفاده شاد .آمااره  KMOدر ایان پاژوهش
 0.697است که مقداری نزدیک به  0.7دارد که نشان از مناس بودن داده هاا بارای انجاام تحلیال
عاملی دارد و همچنین نتایج آزمون بارتلت با مشخصه صفر ،نیز کفایت داده ها و وجود همبساتگی
معنیدار بین متغیرها را تائید مایکناد .پاس از بررسای کفایات دادههاا بارای انجاام بارازش الگاو،
شاخصهای الگو مورد برازش قرار گرفت .بهعبارتدیگر شااخصهاای باهدساتآماده در بخاش
کیفی ،توسط کاربران نهایی ایان خادمات ماورد بارازش قارار گرفات .در بررسای بارازش الگاو،
شاخص های مؤثر در بعد فنااوری دارای بارازش قابال قباول و کاافی اسات و متعاقبااً الگاو در بعاد
فناوری تائید برازش میشود .جدول  3شاخصهای برازش الگو در بعد محیط را نشان میدهد.
جدول  :3شاخصهای برازش الگو در بعد فناوری
ردیف

شاخص مناسبت الگو

1

X^2مجذور

2

)X^2 /df(CMIN/DF

اعداد مورد انتظار (سفارش شده)

اعداد محاسبهشده در
الگو

نباید در سطح  0.05معنیدار باشد

0.125

کمتر از  3و حتی کمتر از 5

1.727

P>0.05
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میزان تفاوت شاخص های مختلف مشهود است .نتایج آزمون فریدمن در جدول  2نشاان داده شاده
است.

الگوی بومی شاخص های موثر در بهکارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در
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4

AGFIنیکویی برازش تعدیلشده

 0/9و باالتر

0.941

5

NFIشده برازندگی شاخص هنجار

 0/9و باالتر

0.947

6

CFIشاخص برازندگی تطبیقی

 0/9و باالتر

0.976

مقادیر بین  0.05تا  0.08قابلقبول

0.066

ریشه میانگین مربعات خطای
7

برآورد
RMSEA

در بررسی برازش شاخصهای مربوط به بعد محیط بر اساس جداول تحلیل اکتشافی با حذف
شاخص حمایت دولت الگو به برازش قابلقباول رساید .در جادول  4شااخصهاای بارازش ،الگاو
محیط را نشان میدهد.
جدول  :4شاخصهای برازش الگو در بعد محیط
ردیف

شاخص مناسبت الگو

1

X^2مجذور

اعداد مورد انتظار (سفارش شده)

اعداد محاسبهشده در
الگو

نباید در سطح  0.05معنیدار باشد

0.782

2

)X^2 /df(CMIN/DF

کمتر از  3و حتی کمتر از 5

0.493

3

GFIنیکویی برازش

 0/9و باالتر

0.994

4

AGFIنیکویی برازش تعدیلشده

 0/9و باالتر

0.982

5

NFIشده برازندگی شاخص هنجار

 0/9و باالتر

0.970

6

CFIشاخص برازندگی تطبیقی

 0/9و باالتر

1.000

7

ریشه میانگین مربعات خطای

مقادیر کمتر از  0.05برازش خوب

0.000

P>0.05

برآورد
RMSEA

در بررسی برازش شاخصهای مربوط به بعد ساازمان بار اسااس جاداول تحلیال اکتشاافی باا
حذف شاخص اندازه سازمان الگو به برازش قابلقبول رسید .در جدول  8شاخصهای برازش الگو
در بعد سازمانی را نشان میدهد.
جدول  :5شاخصهای برازش الگوسازمانی
ردیف

شاخص مناسبت الگو

1

X^2مجذور

اعداد مورد انتظار (سفارش شده)

نباید در سطح  0.05معنیدار باشد
P>0.05

اعداد محاسبهشده در
الگو

0.328
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3

GFIنیکویی برازش

 0/9و باالتر

0.98
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3

GFIنیکویی برازش

 0/9و باالتر

0.993

4

AGFIنیکویی برازش تعدیلشده

 0/9و باالتر

0.967

5

NFIشده برازندگی شاخص هنجار

 0/9و باالتر

0.969

6

CFIشاخص برازندگی تطبیقی

 0/9و باالتر

0.996

7

ریشه میانگین مربعات خطای

مقادیر کمتر از  0.05برازش خوب

0.026

برآورد
RMSEA

.
بنابراین بر اساس جداول نیکویی برازش و شاخصهای مرتبط با آنها و همچنین جداول تحلیل
عاملی الگو نهایی الزامات زیرساختی بهکارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی

بر رایانش ابری در شرکتهای دانشبنیان بهصورت زیر است.
محیط

سازمان

فناوری

• آمادگی سازمانی

• فشار رقابت

• مزایای مرتبط

• حمایت مدیر ارشد

• صنعت

• عدم اطمینان

• تجربه قبلی مبتنی بر

• بازار

• پیچیدگی

• حمایت رایانشی
خارجی

• انطباقپذیری

فناوری
• استقبال از نوآوری

• آزمونپذیری

• موقعیت فیزیکی

شکل  :1الگو بومی شاخصهای بهکارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در
شرکتهای دانشبنیان

.5

بحث و نتیجهگیری

ازجمله اهداف اصلی این پژوهش طراحی و تبیین الگوی بومی شاخص بهکارگیری خدمات
مدیریت مناابع انساانی الکترونیاک مبتنای بار رایاانش اباری در شارکتهاای کوچاک و متوساط
دانشبنیان است .برای تحقق این هدف تاالش شاد تاا بارای بخاش اول کاه طراحای الگاو باود از
خبرگان و برای بخش دو که تبیین الگو بود از کاربران نهایی کمک گرفته شود .در ایان پاژوهش
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2

)X^2 /df(CMIN/DF

کمتر از  3و حتی کمتر از 5

1.116

الگوی بومی شاخص های موثر در بهکارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در
شرکتهای دانشبنیان | گلناز اژدری و دیگران

ارسال شد تا صحت آن و روایی محتوایی پرسشنامه تائید شود .با دریافات تعاداد کاافی پرسشانامه
بخش جمعآوری داده های پژوهش به اتمام رسید .پسازآن دادههای جمعآوریشده تحلیال شاد.
در پایان الگو بهدستآمده بر اساس نظر خبرگان در بخش کیفی ،در بخش کمی مورد برازش قرار
گرفت .در پایان الگو برازش شده بهعنوان الگو باومی الزاماات زیرسااختی باهکاارگیری خادمات
مدیریت منابع انسانی الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط دانشبنیان ارائه شد.
سؤال اصلی این پژوهش این بود که بهکارگیری خدمات مدیریت مناابع انساانی الکترونیاک
مبتنی بر رایانش ابری در شرکتهای دانشبنیان ،چه ابعادی دارد .مبتنای بار نتاایج ایان پاژوهش و
منطبق با نظریه ،ابعاد اصلی بهکارگیری این خدمات ،فناوری ،محیط و ساازمان اسات .ساؤالهاای
فرعی این پژوهش این بود که مبتنی بر ابعاد اصلی ،شاخصهای بهکارگیری این خدمات چیست؟
مقایسه نتایج بخش کمی و کیفی نشان داد که در شاخصهای آزمونپذیری ،حمایت مادیر
ارشد ،پشتیبانی رایانشی خارجی ،مزایای مرتبط ،بازار ،انطباقپذیری ،پیچیدگی ،فشار رقابت ،عادم
اطمینان ،تجربه قبلی مبتنی بر فناوری ،استقبال از ناوآوری ،حمایات دولات و قاانونگاذاری نتاایج
کمی و کیفی باهم انطباق داشتند .شاخصهای آمادگی سازمانی ،اندازه سازمان ،صانعت اخاتالف
کمی بین نتایج کمی و کیفی وجود داشت و تنها در شاخص موقعیت فیزیکی اختالف میاان نتاایج
کمی و کیفی مشهود بود ...دلیل این امر تفاوت ویژگیهای شرکتهای دانشبنیان شارکتکنناده
در پژوهش بوده است .در این پژوهش هیچیک از شرکتهایی کاه باهعناوان نموناه انتخاابشاده
بودند ،دفتر یا شعبه دیگری یا موقعیت فیزیکای متفااوت نداشاتند ،باهعباارتدیگار بعاد مساافت و
دغدغااه ارتباااط بااا دفاااتر و یااا کارخانااه و نمایناادگی نداشااتند و موقعیاات فیزیکاای و اثاار آن در
شاخصهای بهکارگیری رایانش ابری در عمل مؤثر نباوده اسات ،ولای بار اسااس نظار خبرگاان و
مبتنی بر پژوهشهای قبلی شاخص موقعیت فیزیکی از شاخصهای ماؤثر در باهکاارگیری رایاانش
ابری محسوب میشود.
بر اساس نظر خبرگان اصلیترین شاخص در بعد فناوری در بهکارگیری این خدمات ،مزایای
مرتبط است که با نتایج پژوهشهای قبلی (Hsu 2012; Oliveira, et al. 2014; Low, et al. 2011; Al-
 )Jabri 2014منطبق است .در بعد محیطی در این پژوهش اصلیترین شاخص فشار رقابت است کاه
با برخی از پژوهشها مخالف است ( .)Alshamaila, et al. 2013دلیل ایان تفااوت در ویژگایهاای
محیطی متفاوت فضای کس وکار در این پژوهشها می تواند باشد .این پژوهش در کشور ایران و
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تالش شد تا باا انجاام مصااحبه هاای سااختارمند و عمیاق الزاماات زیرسااختی بارای باهکاارگیری
سامانه های مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبنی بر رایانش ابری ،شناساییشده و بر اسااس نظریاه
فناوری ،سازمان و محیط در سه دسته فناوری ،سازمان و محیط قرار بگیرد .در پایان این بخش الگو
اولیه ای شکل گرفت .بر اساس این الگو اولیه پرسشانامه ای طراحای شاد و مجادداً بارای خبرگاان
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اصلیترین شاخص در بعد سازمانی حمایت مدیر ارشد است که با نتاایج دیگار پاژوهشهاا
(  )Alshamaila, et al. 2013; Mangula, et al. 2014; Oliveira, et al. 2014; Low, et al. 2011منطباق
است .در بعد فناوری عدم اطمینان کمترین میزان اهمیت در میان شاخصها را داشت کاه باا نتاایج
برخای از پاژوهشهاا ( )Alshamaila, et al. 2013مخاالف اسات .تعریاف شااخص عادم اطمیناان
به صورت کلی این است که درجهای که نتایج نوآوری مای تواناد دارای ریساک و عادم اطمیناان
باشد ،ولی در بهکارگیری سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک این تعریف باا مفااهیم عملیااتی
مانناد ارزیاابی عملکارد و مانناد آن گاره مایخااورد؛ یعنای قبال از باهکاارگیری سیساتم و بعااد از
بهکارگیری آن سنجه های مشخصی برای اطمینان از رسیدن به اهاداف وجاود داشاته باشاد کاه در
مورد سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک در فضای کس وکار ایران پیچیاده اسات .از دیگار
شاخصهای چالش برانگیز در این پژوهش حمایت دولت بود که نتایج آن با برخای از پاژوهشهاا
( )Oliveira, et al. 2014; Mangula, et al. 2014متفااوت اسات .تعریاف حمایات دولات طیاف
گستردهای از خدمات را در برمیگیرد که شامل تخصیص بودجاه ،قاوانین حماایتی ،سیاساتهاای
حمایتی و  ...است که تفاوت در فضای مختلف کسا وکاار در ایان شااخص اثرگاذار اسات .در
فضای کس وکار فعلی ایران که دولت با چالشهای متعددی مواجاه اسات و تخصایص بودجاه و
منابع مالی با مشکل مواجه اسات ،حمایات دولات باا کشاورهای دیگار کاه پاژوهشهاا در آنهاا
انجام شده است تفاوت دارد و نتایج این پژوهش این تفاوت را تائید میکند .شاخصهای آماادگی
سازمانی ،تجربه قبلی مبتنی بر فنااوری و اساتقبال از ناوآوری از دیگار شااخصهاای چالشای ایان
پژوهش است که منطبق با پژوهشهای قبلی است .برای مثال بیانشاده اسات کاه مادیران فنااوری
اطالعات توسعه این سیستم را علیه منافع شغلی خود میدانند که منجر به عدم استفاده و معرفی این
خدمات میشود (.)Morgan & Conboy 2013
پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی به بررسی ابعااد معرفایشاده در جواماع و بخاشهاای
مختلف پرداخته شود؛ مانند تفاوت در ابعاد بهکارگیری خدماتی که برای مخاطبان با ویژگایهاای
جمعیت شناختی متفاوت طراحی شده است .برای مثال خدماتی که برای شارکتهاای داناشبنیاان
ردههااای  5گانااه ،نوپااا ،صاانعتی ،خاادمات تجاااری و  ...آمااادهشااده اساات .بررساای ویژگاایهااای
کس وکارهای مختلف و مشخصاً بررسی آن در شرکت هاای کوچاک و متوساط کاه بار اسااس
پژوهشهای متعددی اصلیترین بخشی هستند که از این خدمات منتفع خواهناد شاد ،نیاز پیشانهاد
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با ویژگیهای کشور درحالتوسعه انجاامشاده اسات درحاالیکاه در پاژوهش مخاالف در کشاور
انگلستان با ویژگیهای کشور توسعهیافتاه انجاامشاده اسات .ایان تفااوت در نتاایج پاژوهشهاای
مختلف در محیطهای کس وکار مختلف در ابعاد بهکاارگیری رایاانش اباری ،مایتواناد ازجملاه
نتایج انجام درست پژوهش محساوب شاود کاه فضاای محیطای کسا وکاار مختلاف در ابعااد و
شاخصهای بهکارگیری ،مؤثر است و در نتایج این پژوهش اثرگذار بوده است.
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پیشنهاد پژوهشی دیگری است کاه در جواماع درحاالتوساعه بارای رسایدن باه ساطوح قابالقباول
بهکارگیری فناوری اطالعات میتواند بهکارگرفته شود.
یکی از شاخص چالشبرانگیز در این پژوهش شاخص حمایات دولات باود .تعااریف بسایار
گسترده و متنوعی از حمایت دولت در ذهان کااربران و خبرگاان وجاود دارد .حمایات دولات را
ماایتااوان در ردههااای خاارد و کااالن دسااتهبناادی نمااود .منظااور از حمایاات دولاات در رده کااالن،
سیاستگذاری ،تغییر و یا وضع قوانین حماایتی مایباشاد .در رده خارد منظاور از حمایات دولات
تخصیص وامهای کوتاهمدت و با بازپرداختهای بلندمدت و برنامههای توانمندسازی شرکتهای
دانشبنیان میباشد  .به دلیل گستردگی و تنوع مفهوم الزامات زیرسااختی حمایات دولات ،بررسای
دقیقتر درزمینه زیرمجموعه ابعاد حمایت دولتها در کشورهای درحالتوسعه از دیگر پیشنهادهای
پژوهشی است.
ازجمله الزامات زیرساختی چالشبرانگیز دیگر ،اندازه سازمان باود .در ایان پاژوهش جامعاه
پژوهشی انتخابشده ،شرکتهای دانشبنیان رده صنعتی بود که تعداد نیروی انساانی آنهاا از 10
نفر بیشتر بود .دلیل انتخاب  10نفر ،تأکید پژوهشهای قبلی بر بهکاارگیری کارکردهاای مادیریت
منابع انسانی رسمی با افزایش نیروی انسانی به  10نفر بود؛ بهعبارتدیگر انتظار نمیرود که با تعداد
نیروی انسانی کمتر از  10نفر کارکردهای مادیریت مناابع انساانی انجاام شاود .باا افازایش توساعه
بهکارگیری رایانش ابری ،انتظار میرود شرکتهایی حتی با تعداد نیروی انسانی کمتار از  10نفار،
بتوانند کارکردهای مدیریت منابع انسانی را نیز مانند شرکتهای متوسط و بزر بهکارگیرند .باید
توجه داشت که تأثیر تعداد نیروی انسانی بر کارکردهای مدیریت منابع انساانی بسایار مهام اسات.
پیشنهاد می شود ،پژوهشگران در آینده به بررسای انادازه بهیناه ساازمان و باه دسات آوردن انادازه
سازمان با تعداد مشخص نیروی انسانی برای استفاده از این خدمات بپردازند؛ بهعبارتدیگر پیشنهاد
میشود بررسی شود که کدام کارکرد بدون باهکاارگیری خادمات رایاانش اباری ،باا چاه انادازه
سازمانی بهکارگرفته شده است را بعد از بهکارگیری رایانش ابری با توجه بهاندازه سازمان ،مجادد
بررسی شود .همچنین بررسی اثر اندازه سازمان باهعناوان متغیار میاانجی در باهکاارگیری خادمات
رایانش ابری در شرکتهای خرد ،کوچک ،متوسط و بزر از دیگر پیشانهادهای پژوهشای ایان
پژوهش میباشد.
پیشنهاد میشود بر اساس شاخصهاای پیشانهادی در الگاو در هار بخاش فنااوری ،محایط و
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می شود .تفاوت این ابعاد و مقایسه بین آنهاا در بخاشهاای مختلاف مایتواناد بارای اداماه مسایر
نظریه پردازی راهگشا باشد .همچنین اثر بین هر یک از زیرمجموعههای این ابعااد بار یکادیگر نیاز
حوزه پژوهشی دیگری میتواند باشد که به آن کمتر پرداختهشده است .طراحی مدلهای بلاو بار
اساس این ابعاد و مشخص نمودن سطوح مختلف برای رسیدن به سطح قابالقباول از باهکاارگیری
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این سیاهه ،انتخاب مناس ترین سامانه مرتبط با نیازهای خود راحاتتار مایشاود؛ بناابراین سایاهه
توسعه دادهشده در این پژوهش میتواند ابزار تصمیمساز برای انتخااب و پیاادهساازی ساامانههاای
مرتبط با مدیریت منابع انسانی در سازمان باشد.
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Abstract
The purpose of this paper is to localise cloud based e-HRM adoption
model in knowledge base SMEs by using the Technology,
Organization and Environment (TOE) framework. While many studies
have predominantly looked at cloud computing adoption determinants
in general, few is known about specific cloud services such as cloud
base e-HRM, which is the main subject of this paper. This study was
conducted as a mix method research. In the qualitative part, based on
the TOE framework, a semistructured interview conducted between 3
domain experts, the technology, organization, environment domains.
In the interviews the questions were whether the determinants is valid
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in developing countries business ecosystem or not? The interviews
continued until heoretical saturation. Then based on the finding of the
interview, a questionnaire designed and final users of cloud base eHRM answered it. There were 168 valid questionaires which used to
examine the fitness of model. The findings indicate that factors such
as relative advantage, uncertainty, complexity, compatibility in
technology domian, physical location, competitive pressure, industry,
market, supplier computing support in environment domain and top
management support, organizational readiness, prior technology
experience in organization domain were the TOE factors found to be
significant in cloud based e-HRM adoption model. The findings of
this study have important implications to the research community,
which managers and information and communication technologies
(ICT) providers, to have a better road map and strategies for adopting
cloud computing.
Keywords: e-HRM adoption model,e-HRM in SME, cloud base eHRM adoption, e-HRM adoption

