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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 mixed method research. In the qualitative part, based on
the TOE framework, a semi-structured interview conducted between 3
domain experts, i.e. the technology, organization, environment domains.
In the interviews the questions were whether the determinants are valid
in developing countries business ecosystem or not? The interviews
continued until heoretical saturation. Then based on the findings of the
interview, a questionnaire designed and final users of cloud base e-HRM
answered it. There were 168 valid questionaires which were 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
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computing support in environment domain and top management support, organizational
readiness, prior technology experience in organization domain were the TOE factors to be
significant in cloud based e-HRM adoption model. The findings of this study have important
implications to the research community, managers and providers of information and
communication technologies (ICT), to have a better road map and strategies for adopting
cloud computing.
Keywords: Smart City, Bigdata, Internet of Things, Cloud Computing, Architecture and
Implementation of Smart City
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چكيــده :امــروزه درآمدزایــی توســط شــرکتهای دانشبنیــان در کانــون توجــه
نظامهــای اقتصــادی قــرار دارد .توانمندســازی شــرکتهای دانشبنیــان بــا دانــش
مدیریــت منابــع انســانی و ابزارهــای آن میتوانــد بــه رشــد و توســعة اقتصــاد
دانشبنیــان کمــک کنــد .از ســوی دیگــر ،رایانــش ابــری از جملــه فناوریهــای
روبهرشــد اســت کــه توانســته محدودیتهــای بهکارگیــری ســامانههای
اطالعاتــی را برطــرف نمایــد و طیــف گســتردهای از خدمــات را در اختیــار مدیــران
و تصمیمســازان قــرار دهــد .پژوهشهــای بیــنرشــتهای در زمینــة مدیریــت منابــع
انســانی در شــرکتهای دانشبنیــان و رایانــش ابــری محــدود اســت .هــدف
ایــن پژوهــش ارائــة الگــوی بومــی شــاخصهای مؤثــر در بهکارگیــری خدمــات
مدیریــت منابــع انســانی الکترونیــک مبتنــی بــر رایانــش ابــری در شــرکتهای
دانشبنیــان اســت .روش ایــن پژوهــش ،روش آمیختــه بــر اســاس طــرح متوالــی
تغییرپذیــر اســت .بــر اســاس نظریــة فنــاوری ،محیــط و ســازمان در بخــش کیفــی
دیــدگاه خبــرگان در هــر بخــش فنــاوری ،محیــط و ســازمان در قلمــرو تحقیــق
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بهصــورت جداگانــه احصــا شــد و در بخــش ک ّمــی الگــوی بومــی شــاخصهای بهکارگیــری خدمــات
مدیریــت منابــع انســانی الکترونیــک مــورد بــرازش قــرار گرفــت .در بخــش کیفــی نمونهگیــری
بهصــورت هدفمنــد و بــا روش گلولهبرفــی بــا ابــزار مصاحبــه بــود کــه تــا رســیدن بــه اشــباع نظــری ادامــه
یافــت .در بخــش ک ّمــی نمونهگیــری بهصــورت تصادفــی ســاده ،بــا ابــزار پرسشــنامه از بیــن مدیــران و
کارشناســان مدیریــت منابــع انســانی در  102شــرکت دانشبنیــان ردة صنعتــی اســتان تهــران ،بــه تعــداد
 168نفــر بــود .نتایــج بــرازش الگــو نشــان داد کــه در بعــد فنــاوری مزایــای مرتبــط ،عــدم اطمینــان،
پیچیدگــی ،انطباقپذیــری و آزمونپذیــری ،در بعــد محیــط فشــار رقابــت ،صنعــت ،بــازار ،حمایــت
رایانشــی خارجــی و موقعیــت فیزیکــی و در بعــد ســازمان آمادگــی ســازمانی ،حمایــت مدیر ارشــد ،تجربة
قبلــی مبتنــی بــر فنــاوری و اســتقبال از نــوآوری ابعــاد اصلــی الگــوی بهکارگیــری خدمــات مدیریــت
منابــع انســانی الکترونیــک مبتنــی بــر رایانــش ابــری اســت .نتایــج ایــن پژوهــش بــرای توســعهدهندگان
ســامانههای رایانــهای مبتنــی بــر رایانــش ابــری ،سیاســتگذاران شــرکتهای دانشبنیــان و همچنیــن
مدیــران ایــن شــرکتها میتوانــد راهگشــا باشــد.
كليدواژههــا :مدیریــت منابــع انســانی الکترونیــک ،مدیریــت منابــع انســانی در شــرکتهای کوچــک و
متوســط ،رایانــش ابــری در شــرکتهای کوچــک و متوســط
 .1مقدمه

در ســالهای اخیــر رونــد جدیــدی از رشــد اقتصــادی شــکل گرفتــه اســت کــه بــا رشــد

و توســعة دانــش و بهکارگیــری آن تــوأم اســت .ایــن نــوع اقتصــاد ،اقتصــاد دانشبنیــان نامیــده

میشــود .در ایــن اقتصــاد ،دانــش منبــع خلــق صنایــع جدیــد اســت (مهربانــی ،قبــادی و رضاییــان

 )1393و بــه ایــن صنایــع شــرکتهای دانشبنیــان گفتــه میشــود .در اقتصــاد دانشبنیــان فقــط
تولیــد و توزیــع اطالعــات و پرداختــن بــه آمــوزش و پژوهــش کافــی نیســت ،بلکــه بهکارگیــری
دانــش در اســتفاده از منابــع در جهــت گســترش ظرفیتهــا و ارتقــای درجــة بهرهبــرداری

اقتصــادی بهصــورت مســتمر و پایــدار اهمیــت دارد (ناظمــان و اســامیفر  .)1389هــدف اصلــی از

تأســیس شــرکتهای دانشبنیــان تجاریســازی دســتاوردهای علمــی اســت (مصلــح و الهیــاری

پورزنجانــی  .)1393اقتصــاد دانشبنیــان بهطــور مســتقیم بــر اســاس تولیــد ،توزیــع و مصــرف

دانــش و اطالعــات قــرار گرفتــه اســت .در ایــن اقتصــاد ،دانــش ،هــم از نظــر ک ّمــی و هــم از نظــر
کیفــی اهمیــت بیشــتری یافتــه و از ابزارهــای فنــاوری اطالعــات بــرای توســعة محرکههــای اقتصــادی
اســتفاده میشــود (پورفــرج ،کشــاورز و انصــاری ســامانی .)1391

میتــوان انتظــار داشــت کــه توســعة دانـ ِ
ـش مدیریــت در ایــن شــرکتها منجــر بــه رشــد و

توســعة کمــی و کیفــی اقتصــاد ملــی توســط ایــن شــرکتها شــود .توســعة دانــش مدیریــت بــدون
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توجــه بــه ابزارهــای آن امــکان نــدارد .فنــاوری اطالعــات طیــف گســتردهای از ابزارهــای مختلــف را
در زمینــة کارکردهــای متنــوع ،از جملــه مدیریــت منابــع انســانی در اختیــار مدیــران قــرار میدهــد.

ســازمانها بــرای کارایــی در فرایندهــای کاری خــود و همچنیــن ،مدیریــت مناســب منابــع خــود

از جملــه منابــع انســانی ناگزیــر از بهکارگیــری ابزارهــای فنــاوری اطالعــات هســتند .اگرچــه
ارائهدهنــدگان خدمــات مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات ادعــا داشــتند کــه ایــن خدمــات در همهجــا و
همهوقــت قابــل اســتفاده اســت ،ولــی در فراینــد پیادهســازی و اجــرای آنهــا چالشهــای زیــادی
بهوجــود آمــد کــه تنهــا ابعــاد فنــاوری نداشــتند و ابعــاد دیگــری نیــز در موفقیــت بهکارگیــری

ایــن خدمــات مؤثــر بودنــد .بهعبــارتدیگــر ،بهکارگیــری ایــن ابزارهــا نهتنهــا نیــاز بــه دانــش

فنــاوری اطالعــات دارد ،بلکــه دارای ابعــاد مختلــف غیرفنــاوری اســت کــه در رونــد بهکارگیــری
ایــن خدمــات تأثیرگــذار هســتند .اگرچــه بــا رشــد و توســعة بهکارگیــری ابزارهــا و خدمــات مبتنــی

بــر رایانــش ابــری ،بســیاری از محدودیتهــای روشهــای ســنتی برطــرف شــدهاند ،ولــی رایانــش
ابــری بــرای ســازمانها و مخصوص ـاً در کشــورهای در حــال توســعه مزایــای زیــادی دارد کــه بــر
اســاس نظــر پژوهشــگران هنــوز «پذیــرش و مهاجــرت بــه ســمت رایانــش ابــری» بــهکنــدی صــورت
میگیــرد (بــزی ،حس ـنزاده و معینــی  .)1395بــر اســاس نظــر پژوهشــگران ،یکــی از ریس ـکها و

موانــع توســعة خدمــات مدیریــت منابــع انســانی الکترونیــک فقــدان نیــروی انســانی متخصــص (Dai,

 )He and Xing 2015و متعاقبـاً پژوهشهــای محــدود بیــن ایــن دو رشــته اســت .شــاخصهای مؤثــر
در بهکارگیــری ایــن خدمــات در شــرکتهای دانشبنیــان و مشــخصاً توجــه بــه خدمــات مدیریــت
منابــع انســانی الکترونیــک ،مــورد توجــه پژوهشــگران محــدودی بــوده اســت .هــدف ایــن پژوهــش
ارائــة الگــوی بومــی شــاخصهای بهکارگیــری خدمــات مدیریــت منابــع انســانی الکترونیــک مبتنــی

بــر رایانــش ابــری اســت .ســؤال اصلــی ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه ابعــاد اصلــی بهکارگیــری

خدمــات مدیریــت منابــع انســانی مبتنــی بــر رایانــش ابــری کدامانــد؟ و هــر یــک از ایــن ابعــاد چــه

شــاخصها و زیرمجموعههایــی دارنــد؟ در ایــن پژوهــش بــا در نظــر گرفتــن نظــرات ســه ردة مؤثــر
در بهکارگیــری ایــن ســامانهها (کاربــران نهایــی ،خبــرگان و توســعهدهندگان ابزارهــای مبتنــی بــر

فنــاوری اطالعــات) ،الگــوی بومــی شــاخصهای بهکارگیــری مدیریــت منابــع انســانی الکترونیــک
مبتنــی بــر رایانــش ابــری ارائــه شــد.
 .2مرور ادبیات و پیشینة پژوهش

مدیریــت منابــع انســانی سالهاســت کــه در شــرکتهای بــزرگ اجــرا شــده اســت و
537

زمستان  | 1397دورة  | 34شمارة 2

دانــش مــا از مدیریــت منابــع انســانی و کارکردهــای آن مربــوط بــه پژوهشهایــی اســت کــه در

شــرکتهای بــزرگ انجــامشــده اســت ( .)Dunn, Short and Liang 2008ایــن در حالــی اســت

کــه بیــن مدیریــت منابــع انســانی در شــرکتهای کوچــک و متوســط و شــرکتهای بــزرگ
تفــاوت وجــود دارد (.)Ceranic, Maletic and Šoja 2009; Fabi, Raymond and Lacoursière 2009

همچنیــن ،از نظــر محققــان ،شــرکتهای دانشبنیــان بــا شــرکتهای دیگــر ،حتــی شــرکتهای
دانشبنیــان کوچــک و متوســط تفــاوت دارنــد

(& Peppard 2005

 .)Rylanderشــرکت

دانشبنیــان شــرکتی اســت کــه بــرای تولیــد و ارائــة خدمــت و محصــول از خالقیــت ،نــوآوری و

دانشهــای جدیــد اســتفاده میکنــد .مؤلفههــای ســازمان دانشبنیــان شــامل راهبردهــای دانــش،

جوامــع دانشــی ،ســاختار ویــژة موقــت و ســرمایههای فکــری اســت (طبرســا و نظرپــوری .)1392

شــرکتهای دانشبنیــان دارای ویژگیهایــی هســتند از قبیــل ایدههــای نــو ،قابلیــت تجــاری
بــودن ایــده و رقابتپذیــری (ســروری اشــلیکی  .)1391ایدههــای نــو در شــرکتهای دانشبنیــان

از نخبــگان نشــأت میگیــرد وشــرکتهای دانشبنیــان مراکــز اصلــی ارزشآفرینــی نخبــگان

در کشــورها هســتند .کشــورها بــا سیاســتگذاری صحیــح در مــورد پــرورش آنهــا ،زمینههــای

شــکوفایی آنهــا را فراهــم میکننــد (فرتــوکزاده و وزیــری  .)1386دولتهــا بــرای رســیدن بــه
اقتصــاد دانشبنیــان از طریــق توســعة بخشهــای چهارگانــة اقتصــاد دانشبنیــان یعنــی رژیــم نهــادی

و انگیــزش اقتصــادی ،آمــوزش ،نــوآوری و فنــاوری اطالعــات ،سیاس ـتهای خــود را تدویــن و
اجــرا میکننــد (مهربانــی ،قبــادی و رضاییــان .)1393

تحقیقــات نشــان میدهــد کــه مدیریــت نامناســب منابــع انســانی در شــرکتهای کوچــک و

متوســط بــر عملکــرد آنهــا اثــر معکــوس دارد و بهکارگیــری ســامانههای اطالعاتــی اثــر مثبتــی بــر

عملکــرد ایــن شــرکتها میگــذارد .امــروزه ،هزینههــای بهکارگیــری فنــاوری اطالعــات کاهــش

یافتــه و شــرکتهای کوچــک و متوســط بهســرعت بــه ابزارهــای فنــاوری تجهیــز میشــوند.
واحــد منابــع انســانی ســازمان نیــز تحــت تأثیــر ایــن تحــوالت قــرار گرفتــه اســت (Dorel & Bradic-

 .)Martinovic 2011سیســتم اطالعــات منابــع انســانی ســامانهای اســت کــه بــرای کســب ،ذخیــره،

عمـلآوری ،تحلیــل ،فــراوری و توزیــع اطالعــات بــا توجــه بــه منابــع انســانی ســازمان بـهکار گرفتــه
میشــود .اگرچــه ایــن سیســتم شــامل ســختافزار و نرمافــزار اســت ،ولــی مهمتــر از اینهــا

شــامل افــراد ،فرمهــای کاری ،سیاس ـتها ،روالهــای کاری و دادههــای واحــد منابــع انســانی نیــز

میشــود ( .)Thite, Kavanagh and Johnson 2009; Sanayeei & Mirzaei 2008در تعریــف ایــن

سیســتم ذکــر دو نکتــه اهمیــت دارد :اول اینکــه ایــن سیســتم ابــزاری مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات
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ِ
هــدف بهکارگیــری ایــن سیســتم در جهــت اهــداف و سیاســتهای واحــد منابــع
اســت و دوم،
انســانی اســت (.)Shilpa & Gopal 2011

بســیاری از محققــان ،نســل بعــدی خدمــات الکترونیکــی را مبتنــی بــر رایانــش ابــری میداننــد

(یعقوبــی ،همــت و راشــکی  .)1394توســط رایانــش ابــری ظرفیــت ارائــة خدمــات در مقایســه بــا
مدلهــای ســنتی آن بهشــدت افزایــش مییابــد ( .)Wu, Cegielsk and Hall 2012رایانــش ابــری

بــا عرضــة خدمــات متنــوع بــر تقاضــای جوامــع ،دولــت ،ســازمانهای بــزرگ ،شــرکتهای

کوچــک و متوســط ،فراهمآورنــدگان خدمــات آموزشــی ،رســانهها ،سیســتم بهداشــت و درمــان،

و تولیــد کارخانـهای اثــر میگــذارد ( .)Parakala and Udhas 2011رایانــش ابــری مدلــی اســت کــه
هــر کــس بــه میزانــی کــه از منابــع اســتفاده میکنــد ،هزینههــای مرتبــط را پرداخــت مینمایــد
( .)Dwivedi and Mustafee 2010ســایر مزایــای اقتصــادی ایــن شــیوه عبارتانــد از :شــروع راحــت

بــرای کســانی کــه تــازهکار هســتند ،دسترســی در هــر زمــان و هــر مــکان ،قابلیــت مقیاسپذیــری

بــاال ،پرداخــت هزینــه فقــط بــرای آنچــه اســتفاده میشــود و عملکردهــای اضافــی دیگــر (Rader

.)2012; Berman et al. 2012

بهدلیــل مزایــای گســتردة بهکارگیــری خدمــات ابــری ،خدمــات مدیریــت منابــع انســانی

مبتنــی بــر رایانــش ابــری از ســریعترین روندهــای بهکارگیــری ســامانههای اطالعاتــی اســت

( .)Kumar 2017اگرچــه بــه نظــر میرســد رایانــش ابــری دارای ابعــاد فنــاوری بیشــتری اســت،
هم ـهروزه بــر تعــداد تحقیقــات انجامشــده در زمینههــای غیرفنــاوری مرتبــط بــا کاربــرد و مســائل

مرتبــط بــا کســبوکار رایانــش ابــری و افــزودن متغیرهــای بیشــتر و نــگاه جامــع بــه شــاخصها

افــزوده میشــود (بــزی ،حسـنزاده و معینــی 1395؛  .)Jin, Chai and Tan 2014چارچــوب فنــاوری،

محیــط و ســازمان از مدلهــای پذیــرش فنــاوری اســت .مرتبطتریــن نظریــة بهکارگیــری فنــاوری
اطالعــات کــه هــم بــا ویژگیهــای ســازمانهای کوچــک و متوســط و هــم بــا ویژگیهــای

ل توســعه متناســب باشــد ،نظریــة فنــاوری ،محیــط و ســازمان اس ـت (Al-Jabri
کشــورهای در حــا 

 .)2014ایــن نظریــه رویکــرد ســازمانی دارد و دیــد گســتردهای دربــارة فنــاوری و فضایــی کــه در

آن فنــاوری بــهکار گرفتــه میشــود ،ارائــه میدهــد و بــا انــدازة ســازمان مرتبــط نیســت و ایــن
امــر در بهکارگیــری گســتردة ایــن مــدل در ســطح ســازمانهای مختلــف از جملــه شــرکتهای

کوچــک و متوســط تأثیرگــذار بــوده اســت .چالشهــای بهکارگیــری رایانــش ابــری بــه ســه

حــوزه دســتهبندی میشــود :حــوزة اول ،مربــوط بــه ابعــاد فنــاوری آن اســت کــه بــه مدیــران

فنــاوری اطالعــات و توســعهدهندگان فنــاوری مربــوط میشــود؛ چالــش دوم ،ابعــاد ســازمانی
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بهکارگیــری فنــاوری رایانــش ابــری در سازمانهاســت؛ و چالــش ســوم ،بــه فضــای رقابتــی

فراهمآورنــدگان خدمــات رایانــش ابــری و دیگــر فروشــندگان ســنتی خدمــات مربــوط میشــود.

چارچــوب فنــاوری ،محیــط و ســازمان شــامل ســه بعــد ســازمانی ،فنــی و محیطــی اســت .بُعــد
ســازمانی دربرگیرنــدة شــاخصهایی ماننــد آمادگــی ســازمانی ،انــدازة ســازمان ،حمایــت مدیــر
ارشــد ،تجربــة قبلــی مبتنــی بــر فنــاوری ،و اســتقبال از نــوآوری اســت؛ بُعــد فنــی شــامل مزایــای
مرتبــط ،عــدم اطمینــان ،پیچیدگــی ،انطباقپذیــری ،و آزمونپذیــری اســت؛ و بُعــد محیطــی شــامل

فشــار رقابــت ،صنعــت ،بــازار ،حمایــت رایانشــی خارجــی ،موقعیــت فیزیکــی ،و حمایــت دولــت
اســت (Alshamaila, Papagiannidis and Li 2013; Alkhater, Walters and Wills 2011; Tweneboah-
Koduah, Endicott-Popovsky and Tsetse 2014; Oliveira, Thomas and Espadanal 2014; Al-Jabri
2014; Low, Chen and Wu 2011; Mangula, Weerd and Brinkkemper 2014; Picoto and Kahn

.)2013; Gangwar, Date and Ramaswamy 2015
 .3روش پژوهش

در ایــن پژوهــش از روش آمیختــه بــا طــرح متوالی-تغییرپذیــر اســتفاده شــده اســت .در ایــن

طــرح میتــوان ابتــدا دادههــای کیفــی را گــردآوری و تحلیــل کــرد و ســپس ،بــه گــردآوری

داد ه و تحلیــل دادههــای ک ّمــی پرداخــت .ایــن طــرح دربرگیرنــدة هــر دو طــرح متوالــی -تبیینــی
و متوالــی -اکتشــافی اســت (محمدپــور  .)1389در بخــش کیفــی بــر اســاس مصاحبــة ســاختاریافته

کــه بــر مبنــای شــاخصهای مبتنــی بــر مــدل فنــاوری ،محیــط و ســازمان طراحیشــده بــود ،دادههــا

جمــعآوری شــد .بــرای کســب نتایــج دقیــق ،از ســه دســته از خبــرگان در زمینههــای فنــاوری،
محیــط و ســازمان در ارتبــاط بــا نظریــه کمــک گرفتــه شــد .از خبــرگان متخصــص در زمینــة

فنــاوری اطالعــات بهعنــوان خبــره در حــوزة فنــاوری ،از خبــرگان متخصــص در سیاس ـتگذاری

در طــرح کالن در حــوزة شــرکتهای کوچــک و متوســط بهعنــوان خبــره در حــوزة محیــط و
از مدیــران کســبوکار در شــرکتهای کوچــک و متوســط بهعنــوان خبــره در حــوزة ســازمان

مصاحبــه بــه عمــل آمــد .در بخــش کیفــی ،روش انتخــاب نمونــه بــر مبنــای گلولهبرفــی بــوده

اســت و مصاحبهشــوندگانی انتخــاب شــدند کــه عــاوه بــر ویژگیهــای مذکــور ،تجربــة کاری

قابــل قبولــی داشــتند .کمتریــن ســابقة کاری  7ســال و بیشــترین ســابقة کاری  18ســال بــوده اســت.
بــرای رعایــت اصــول اخالقــی در پژوهــش در ابتــدای هــر مصاحبــه ضمــن بیــان مســئله و اهمیــت
موضــوع ،بــه مصاحبهشــوندگان اطــاع داده میشــد کــه مصاحبــه بــرای انجــام تحلیلهــای بعــدی
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ضبــط میشــود و در صــورت رضایــت آنهــا ،ایــن مصاحبــه صــورت میگرفــت .مصاحبههــا
تــا رســیدن بــه اشــباع نظــری ادامــه یافــت و در پایــان ،تعــداد  12مصاحبــه تحلیــل شــد .جامعــة

آمــاری در بخــش ک ّمــی از میــان شــرکتهایی انتخــاب شــدند کــه مجــوز شــرکت دانشبنیــان

صنعتــی را از صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی نهــاد ریاســت جمهــوری اخــذ کــرده بودنــد .صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی در راســتای حمایــت از اقتصــاد دانشبنیــان بهصــورت مســتمر ،شــرکتها

را ارزیابــی نمــوده و لیســت شــرکتهای معتبــر را در ســایت خــود قــرار میدهــد کــه جامعــة

آمــاری ایــن پژوهــش را تشــکیل میدهــد .در بخــش ک ّمــی بــر اســاس روش تصادفــی ســاده از

میــان  224شــرکت دانشبنیــان ردة صنعتــی در تهــران کــه تعــداد نیــروی انســانی آنهــا بیــش از

 10نفــر بــود 168 ،پرسشــنامة معتبــر توســط کاربــران نهایــی کــه خبــرگان ایــن بخــش را تشــکیل

میدهنــد ،تحلیــل شــد .بــر اســاس جــدول «مــورگان» تعــداد نمونــه قابــلقبــول بــود .از هــر شــرکت

حداکثــر  3نفــر شــامل مدیــران ارشــد ،مدیــران منابــع انســانی و کارشناســان مدیریــت منابــع انســانی
بــه ایــن پرسشــنامه پاســخ دادنــد .تعــداد  168پرسشــنامة معتبــری کــه توســط کاربــران نهایــی ســامانة

مدیریــت منابــع انســانی پاســخ داده شــد ،از کارکنــان  102شــرکت دانشبنیــان صنعتــی در تهــران

ی شــده بــود.
جم ـعآور 

در ایــن پژوهــش ،در بخــش مطالعــة ادبیــات ،مقالههایــی در زمینــة بهکارگیــری رایانــش

ابــری بــر اســاس نظریــة فنــاوری ،ســازمان و محیــط ،در شــرکتهای کوچــک و متوســط مــورد

مطالعــه قــرار گرفــت .بــرای انتخــاب ســؤالهای مصاحبــه و بهدســت آوردن زمینههــای اصلــی در
ایــن بخــش ،شــاخصهای اثرگــذار در بهکارگیــری رایانــش ابــری معرفیشــده در مقــاالت بــه

روش فراترکیــب مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و زمینههــای اصلــی مصاحبــه شــکل گرفــت .روش

فراترکیــب بــه پژوهشــگران کمــک میکنــد کــه بــا تلفیــق پژوهشهــای قبلــی از چکیــدة نتایــج

آنهــا در پژوهــش خــود اســتفاده نماینــد .از روش فراترکیــب بــرای مقایســه ،تفســیر ،ترجمــه و

ترکیــب چارچوبهــای مختلــف اســتفاده میشــود .همچنیــن ،از روش فراترکیــب بــرای ترجمــة
متــون مختلــف ،بــرای درک عمیــق پژوهشــگر اســتفاده میشــود .ســه فــاز اصلــی فراترکیــب شــامل

انتخــاب مطالعــات ،ترکیــب ترجمههــا ،و ارائــة تلفیــق اســت .اولیــن مرحلــة فراترکیــب ،انتخــاب

مطالعــات اســت .فراتركيــب اطالعــات و یافتههــای استخراجشــده از مطالعــات ديگــر بــا موضــوع
مرتبــط و مشــابه را بررســي میکنــد .در ایــن مرحلــه مطالعـ ِ
ـات انتخابشــده از منابــع معتبــر قابــل
اســتناد و از مجلههــای معتبــر انتخــاب شــدند .ایــن پژوهــش بهصــورت بیــنرشــتهای بــوده و بــرای

رســیدن بــه بهتریــن و مناســبترین پژوهشهــای مرتبــط در ابتــدا تــاش شــد بــا کلیدواژههــای
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ترکیبــی بهتریــن و مرتبطتریــن پژوهشهــا انتخــاب شــوند .ایــن پژوهــش بیــنرشــتهای بــوده و
ِ
مشــترک
بنابرایــن ،همانطــور کــه انتظــار میرفــت تعــداد پژوهشهــای انجامشــده در زمینــة

بیــن ایــن دو رشــته ،یعنــی رایانــش ابــری و مدیریــت منابــع انســانی الکترونیــک بســیار محــدود بــود.
در مرحلــة اول ،پژوهشهایــی بهصــورت جداگانــه بــا موضوعــات مرتبــط شناســایی شــدند.

موضوعــات انتخابشــده بهصــورت زیــر بودنــد :شــرکتهای کوچــک و متوســط بــه تعــداد 94

مقالــه ،مدیریــت منابــع انســانی و مدیریــت منابــع انســانی الکترونیــک بــه تعــداد  98مقالــه ،رایانــش
ابــری بــه تعــداد  119مقالــه ،و نظریههــا و آمادگــی بهکارگیــری فنــاوری اطالعــات در ســازمان بــه

تعــداد  80مقالــه کــه در مرحلــة اول  391مقالــه مــرور شــدند.

موضــوع مــورد نظــر ایــن پژوهــش جدیــد بــوده و بیشــترین توزیــع آن در بیــن ســالهای 2010

تــا  2014اســت .در مرحلــة دوم ،مرتبطتریــن پژوهشهــا بــا توجــه بــه موضــوع پژوهــش انتخــاب
شــدند .در ایــن مرحلــه تــاش شــد کــه میــان موضوعــات مــورد نظــر تفکیــک قائــل شــود؛ یعنــی
مقــاالت مدیریــت منابــع انســانی و مقــاالت مدیریــت منابــع انســانی الکترونیــک و مقــاالت آمادگــی

بهکارگیــری فنــاوری اطالعــات و مقــاالت مرتبــط بــا نظریــات بهکارگیــری فنــاوری اطالعــات

بهصــورت جداگانــه بررســی شــدند؛ یعنــی موضوعــات مــورد نظــر بــه  6موضــوع افزایــش پیــدا
کــرد .تعــداد مقاالتــی کــه در ایــن مرحلــه بررســی شــدند 38 ،مقالــه بــود .در مرحلــة ســوم ،برخــی

دیگــر از مقــاالت حــذف شــدند تــا مرتبطتریــن مقــاالت کــه بیــن برخــی از موضوعــات همپوشــانی
داشــت ،بهعنــوان اصلیتریــن مــوارد مــورد بررســی قــرار گیرنــد .در ایــن مرحلــه ،مقاالتــی کــه
بــه موضــوع بهکارگیــری فنــاوری اطالعــات بــر اســاس نظریــة فنــاوری ،محیــط و ســازمان در
شــرکتهای کوچــک و متوســط توســط رایانــش ابــری پرداختــه بودنــد ،بهعنــوان هســتة اصلــی
موضوعــی ایــن پژوهــش انتخــاب شــدند .تعــداد ایــن مقــاالت در مرحلــة ســوم  15مقالــه بــود .پس از
پاالیــش مرتبطتریــن مقــاالت ،مرحلــة ســوم فراترکیــب کــه ترجمــة پژوهشهــا بــود ،بــر روی ایــن

مقــاالت انجــام شــد .بــرای ترجمــة پژوهشهــا تــاش شــد کــه واژگان مرتبــط بــر اســاس دانــش و
خبرگــی پژوهشــگر بــه یکدیگــر ترجمــه شــوند .در ایــن پژوهــش ،بهدلیــل اینکــه پیشــینة پژوهــش

بــر اســاس یــک نظریــة واحــد انتخــابشــده بــود ،نیــازی بــه بررسـیهای محتوایــی واژگان نبــود و
پژوهشــگران قبلــی بــر اســاس نظریــة قبلــی بــه واژههــای مشــترکی اشــاره کردنــد .در مرحلــة آخــر

فراترکیــب نیــاز بــه تلفیــق ایــن ترجمههــا بــود کــه نتیجــة ایــن تلفیــق زمینههــای اصلــی مصاحبــه
را تشــکیل دادنــد.

بــر اســاس ایــن زمینههــا ،مصاحبــة نیمهســاختاریافته انجــام شــد .بــرای تجزیــهوتحلیــل
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اطالعــات ابتــدا مصاحبههــا بــه متــن و ســپس ،متــن بــه کدهــا و زمینههــای اولیــه پاالیــش شــد.
بــا اطــاع کلیــة پاس ـخدهندگان و بــا اجــازة آنهــا ،کلیــة مصاحبههــا ضبــط شــده و ســپس روی

کاغــذ آورده شــدند ،ســطرها بهصــورت جداگانــه بررســی شــدند و بهصــورت کــد درآمدنــد.
پــس از تبدیــل مصاحبههــا بــه متــن و دســتهبندی و پاالیــش آنهــا ،از روش تجزیهوتحلیــل

ب بــرای یافتــن نتایــج اســتفاده شــد .مراحــل تجزیهوتحلیــل چارچــوب شــامل آشناســازی،
چارچــو 

مشــخصکردن زمینههــای چارچــوب ،شــاخصهبندی ،نشــان دادن آمــار ،نقشــهبندی و تفســیر

( )Srivastava & Thomson 2009بهترتیــب انجــام شــد .در مرحلــة آشناســازی ،پژوهشــگر بــا

دادههایــی کــه جم ـعآوری کــرده اســت ،آشــنا شــد و دیــد کلــی دربــارة دادههــا بهدســت آمــد.

در مرحلــة مشــخصکردن زمینههــای چارچــوب برخــی از دادههــا بــا هــم تلفیــق شــد .در ایــن
پژوهــش ،بهدلیــل انتخــاب مــدل پژوهشــی ،کــه قبــ ً
ا بــر اســاس مــرور ادبیــات و بــا توجــه بــه
دالیلــی کــه در بخشهــای قبلــی آمــده توضیــح داده شــد ،ســه زمینــة فنــاوری ،محیــط و ســازمان
بهعنــوان زمینههــای اصلــی انتخــاب شــد و البتــه ،خبــرگان در هــر بخــش میتوانســتند نکاتــی

را اضافــه نماینــد .در مرحلــة شــاخصهبندی بــر اســاس دســتهبندی طیــف «لیکــرت» و بــر اســاس
اهمیــت حضــور شــاخصها در الگــو در طیــف خیلــی مهــم تــا خیلــی کــم دستهبندیشــدهاند .در

مرحلــة نشــان دادن آمــار ،جداولــی کــه در بخــش یافتههــای پژوهــش قــرار دارنــد ،شــاخصهای
الگــو را بهصــورت کمــی نشــان میدهنــد .در مرحلــة آخــر ،نقش ـهبندی و تفســیر نتایــج بهصــورت

درســت و دقیــق و واضــح و شــفاف بــه نمایــش درمیآینــد .بــرای اطمینــان از کدگــذاری مناســب،
تعــداد  3مصاحبــه ب ـهروش مقایســة همتــا مجــدد بررســی شــدند و نتایــج تأییــد شــد.

ســپس ،بــر اســاس یافتههــای بخــش کیفــی ،پرسشــنامة محققســاختهای طراحــی شــد .در ایــن

پرسشــنامه ،در کنــار ســؤاالت عمومــی مبتنــی بــر ویژگیهــای جمعیتشــناختی پاســخدهندگان
ابعــاد و اصلــی و زیرابعــاد فرعــی الگــو قــرار داشــت و از پاس ـخدهندگان خواســتهشــده بــود کــه

میــزان اهمیــت ایــن ابعــاد را در بهکارگیــری خدمــات مدیریــت منابــع انســانی الکترونیــک مبتنــی
بــر رایانــش ابــری ،از بســیار بااهمیــت ،بااهمیــت ،بااهمیــت متوســط ،تــا کماهمیــت و بیاهمیــت
ردهبنــدی نماینــد .در بخــش ک ّمــی ایــن پژوهــش روایــی ابــزار اندازهگیــری ،روایــی محتوایــی

اســت .بهعبــارتدیگــر ،هــدف بررســی ایــن بــود کــه آیــا پرســشهای مناســبی بــرای بررســی
در پرسشــنامه پرســیده شــده اســت یــا خیــر؟ بــرای تحقــق ایــن هــدف ،پرسشــنامه بــه  6نفــر از

خبرگانــی کــه در بخــش کیفــی مشــارکت نمودنــد ،ارســال شــد و محتــوای پرسشــنامه مــورد تأییــد

آنــان قــرار گرفــت .پایایــی بخــش ک ّمــی از طریــق محاســبة آلفــای «کرونبــاخ» انجــام گرفــت .ايــن
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روش بــراي محاســبة هماهنگــي درونــي ابــزار اندازهگیــری از جملــه پرسشــنامهها يــا آزمونهایــی

كــه خصیصههــای مختلــف را اندازهگیــری میکنــد ،بــهكار مـیرود  . ...در ایــن پژوهــش ضریــب

آلفــای «کرونبــاخ»در ســازة مرتبــط بــا بخــش رایانــش ابــری در پرسشــنامه 78/0 ،بهدس ـت آمــده
ل قبــول در ایــن پژوهــش دارد.
اســت کــه نشــان از پایایــی قاب ـ 

 .4یافتههای پژوهش

بــر اســاس یافتههــای پژوهــش در بخــش کیفــی هیچیــک از ابعــاد مــدل فنــاوری ،محیــط و

ســازمان بــدون اهمیــت نبودنــد و بنابرایــن ،هیچیــک از ابعــاد حــذف نشــد .بــرای تحلیــل و تلفیــق

نظــر خبــرگان کــه بهصــورت کیفــی بیــانشــده بودنــد ،بهصــورت کمــی و عــددی معادلســازی

شــد .واژة بســیار مهــم معــادل عــدد  ،5 -4واژة مهــم عــدد  ،4 -3بااهمیــت متوســط عــدد ،3 -2
کماهمیــت  2-1و بیاهمیــت معــادل عــدد  1-0قــرار داده شــد .هــر یــک از مصاحبههــا

معادلســازی و بــا هــم تلفیــق شــد و میانگیــن عــددی هــر یــک از شــاخصها مشــخص گردیــد.

در جــدول  ،1کــه در ادامــه قــرار دارد ،نتایــج میانگیــن شــاخصها بــر اســاس نظــر خبــرگان نشــان
دادهشــده اســت.

جدول  .1نتایج میانگین شاخصها بر اساس نظر خبرگان
فناوری

معادل
میانگین
کیفی

مزایای مرتبط 5

محیط

میانگین معادل کیفی

بسیار مهم

آمادگی سازمانی

2/6

کماهمیت

3/9

مهم

اندازة سازمان

3/7

مهم

بسیار مهم بازار

4

بسیار مهم

حمایت مدیر ارشد 4/9

بسیار مهم

انطباقپذیری 4/1

بسیار مهم حمایت
رایانشی
خارجی

4/9

بسیار مهم

تجربة قبلی مبتنی بر 2/6
فناوری

بااهمیت
متوسط

آزمونپذیری 4/6

بسیار مهم موقعیت
فیزیکی

3/8

مهم

استقبال از نوآوری 2/5

بااهمیت
متوسط

حمایت
دولت

3/3

مهم

عدم اطمینان 2/5
پیچیدگی

4/7

بسیار مهم فشار رقابت 5

سازمان

معادل
میانگین
کیفی

بااهمیت
متوسط

صنعت

در بُعــد فنــاوری ،مؤلفههــای مــورد بررســی در پژوهشهــای قبلــی مزایــای مرتبــط ،عــدم
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اطمینــان ،پیچیدگــی ،انطباقپذیــری و آزمونپذیــری بــوده اســت .نتایــج بخــش کیفــی ایــن
پژوهــش در بُعــد فنــاوری نشــان داد کــه شــاخصهای مزایــای مرتبــط ،پیچیدگــی ،آزمونپذیــری،

بســیار مهــم ،شــاخص انطباقپذیــری ،مهــم و شــاخص عــدم اطمینــان بااهمیــت متوســط در الگــو
قــرار دارد .در بُعــد محیطــی مؤلفههــای مــورد بررســی در پژوهشهــای قبلــی فشــار رقابــت،
صنعــت ،بــازار ،حمایــت رایانشــی خارجــی ،موقعیــت فیزیکــی و حمایــت دولــت بیــان شــدند.

نتایــج بخــش کیفــی ایــن پژوهــش در بُعــد محیطــی نشــان داد کــه فشــار رقابــت ،حمایــت رایانشــی

خارجــی بســیار مهــم ،شــاخصهای صنعــت ،بــازار و موقعیــت فیزیکــی مهــم بــوده و شــاخص
حمایــت دولــت اهمیـ ِ
ـت متوســط دارد .در بُعــد ســازمانی مؤلفههــای مــورد بررســی در پژوهشهــای
قبلــی آمادگــی ســازمانی ،انــدازة ســازمان ،حمایــت مدیــر ارشــد ،تجربــة قبلــی مبتنــی بــر فنــاوری و
اســتقبال از نــوآوری بیــان شــدند .نتایــج بخــش کیفــی ایــن پژوهــش در بُعــد ســازمانی نشــان داد کــه

شــاخص حمایــت مدیــر ارشــد بســیار مهــم ،شــاخص انــدازة ســازمان مهــم و شــاخصهای آمادگــی
ســازمانی ،اســتقبال از نــوآوری و تجربــة مبتنــی بــر فنــاوری دارای اهمیــت متوســط هســتند.

جهــت رتبهبنــدی و شناســایی اهمیــت هــر یــک از ابعــاد و شــاخصهای مــورد بررســی

از آزمــون «فریدمــن» اســتفاد ه شــده اســت تــا مشــخص شــود کــه در بیــن عوامــل شناساییشــده

کــدام عوامــل بیشــترین اهمیــت را دارنــد .در تفســیر نتایــج آزمــون «فریدمــن» بــرای پــی بــردن بــه
تفــاوت در میانگیــن شــاخصها بایــد از نتایــج آمــاری اســتفاده شــود .در ایــن پژوهــش بــا اســتناد

بــه مقــدار آزمــون «کای اســکور» 1کــه  ،456/787در ســطح خطــای کوچکتــر از  0/01معن ـادار

اســت ،میتــوان گفــت کــه از نظــر آمــاری بــا اطمینــان  0/99میــزان تفــاوت شــاخصهای مختلــف
مشــهود اســت .نتایــج آزمــون «فریدمــن» در جــدول  ،2نشــان دادهشــده اســت.
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

اندازة سازمان

7/88

4

مزایای مرتبط

10/66

12

صنعت

7/57

1. Chi-square
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میانگین رتبه

ردیف نام گویه

ردیف نام گویه

میانگین رتبه

5

بازار

9/24

13

تجربة 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

همانگونــه کــه در جــدول  ،2نشــان دادهشــده ،آزمونپذیــری ،حمایــت مدیــر ارشــد،

پشــتیبانی رایانشــی خارجــی و مزایــای مرتبــط اصلیتریــن عوامــل مؤثــر در بهکارگیــری خدمــات

مدیریــت منابــع انســانی الکترونیــک مبتنــی بــر رایانــش ابــری در شــرکتهای دانشبنیــان اســت.

موقعیــت فیزیکــی بــا تفــاوت فاحشــی کمتریــن اثــر را در بهکارگیــری ایــن خدمــات دارد.

در ایــن پژوهــش از روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی اســتفاده شــد .آمــارة  KMOدر ایــن

پژوهــش  0/697اســت کــه مقــداری نزدیــک بــه  0/7دارد کــه نشــان از مناســب بــودن دادههــا بــرای

انجــام تحلیــل عاملــی دارد و همچنیــن ،نتایــج آزمــون «بارتلــت» بــا مشــخصة صفــر نیــز کفایــت

دادههــا و وجــود همبســتگی معنــادار بیــن متغیرهــا را تأییــد میکنــد .پــس از بررســی کفایــت
دادههــا بــرای انجــام بــرازش الگــو ،شــاخصهای الگــو مــورد بــرازش قــرار گرفــت .بهعبــارت

دیگــر ،شــاخصهای بهدســتآمــده در بخــش کیفــی ،توســط کاربــران نهایــی ایــن خدمــات مــورد
بــرازش قــرار گرفــت .در بررســی بــرازش الگــو ،شــاخصهای مؤثــر در بعــد فنــاوری دارای بــرازش
قابلقبــول و کافــی اســت و متعاقبــاً الگــو در بعــد فنــاوری تأییــد بــرازش میشــود .جــدول ،3
شــاخصهای بــرازش الگــو در بعــد محیــط را نشــان میدهــد.

جدول  .3شاخصهای برازش الگو در بُعد فناوری
اعداد مورد انتظار (سفارششده)

اعداد محاسبهشده
در الگو

1

مجذور X^2

نباید در سطح  0/05معنادار باشد P>0.05

0/125

2

)X^2 /df (CMIN/DF

کمتر از  3و حتی کمتر از 5

1/727

3

نیکویی برازش GFI

 0/9و باالتر

0/98

4

نیکویی برازش تعدیلشده AGFI

 0/9و باالتر

0/941

5

شاخص هنجارشده برازندگی NFI

 0/9و باالتر

0/947

6

شاخص برازندگی تطبیقی CFI

 0/9و باالتر

0/967

7

ریشة میانگین مربعات خطای برآورد RMSEA

مقادیر بین  0/05تا  0/08قابل قبول

0/066

ردیف شاخص مناسبت الگو
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در بررســی بــرازش شــاخصهای مربــوط بــه بُعــد محیــط بــر اســاس جــداول تحلیــل اکتشــافی

بــا حــذف شــاخص حمایــت دولــت ،الگــو بــه بــرازش قابلقبــول رســید .در جــدول  ،4شــاخصهای

بــرازش الگــوی محیــط را نشــان میدهــد.

جدول  .4شاخصهای برازش الگو در بعد محیط
اعداد مورد انتظار (سفارششده)

اعداد محاسبهشده
در الگو

1

مجذور X^2

نباید در سطح  0/05معنادار باشد P>0.05

0/782

2

)X^2 /df (CMIN/DF

کمتر از  3و حتی کمتر از 5

0/493

3

نیکویی برازش GFI

 0/9و باالتر

0/994

4

نیکویی برازش تعدیلشده AGFI

 0/9و باالتر

0/982

5

شاخص هنجارشده برازندگی NFI

 0/9و باالتر

0/970

6

شاخص برازندگی تطبیقی CFI

 0/9و باالتر

1/000

7

ریشة میانگین مربعات خطای برآورد RMSEA

مقادیر کمتر از  0/05برازش خوب

0/000

ردیف شاخص مناسبت الگو

در بررســی بــرازش شــاخصهای مربــوط بــه بُعــد ســازمان بــر اســاس جــداول تحلیــل اکتشــافی

بــا حــذف شــاخص انــدازة ســازمان ،الگــو بــه بــرازش قابــلقبــول رســید .جــدول  ،8شــاخصهای
بــرازش الگــو در بُعــد ســازمانی را نشــان میدهــد.

جدول  .5شاخصهای برازش الگوسازمانی
اعداد مورد انتظار (سفارششده)

اعداد محاسبهشده
در الگو

1

مجذور X^2

نباید در سطح  0/05معنادار باشد P>0.05

0/328

2

)X^2 /df (CMIN/DF

کمتر از  3و حتی کمتر از 5

1/116

3

نیکویی برازش GFI

 0/9و باالتر

0/993

4

نیکویی برازش تعدیلشده AGFI

 0/9و باالتر

0/967

5

شاخص هنجارشده برازندگی NFI

 0/9و باالتر

0/969

6

شاخص برازندگی تطبیقی CFI

 0/9و باالتر

0/996

7

ریشة میانگین مربعات خطای برآورد RMSEA

مقادیر کمتر از  0/05برازش خوب

0/026

ردیف شاخص مناسبت الگو

بنابرایــن ،بــر اســاس جــداول نیکویــی بــرازش و شــاخصهای مرتبــط بــا آنهــا و همچنیــن،
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زیرســاختی بــرای بهکارگیــری ســامانههای مدیریــت منابــع انســانی الکترونیــک مبنــی بــر رایانــش
ابــری ،شناســایی شــده و بــر اســاس نظریــة فنــاوری ،ســازمان و محیط در ســه دســتة فناوری ،ســازمان

و محیــط قــرار بگیــرد .در پایــان ایــن بخــش الگــوی اولیـهای شــکل گرفــت .بــر اســاس ایــن الگــوی
اولیــه پرسشــنامهای طراحــی شــد و مجــددا ً بــرای خبــرگان ارســال شــد تــا صحــت آن و روایــی
محتوایــی پرسشــنامه تأییــد شــود .بــا دریافــت تعــداد کافــی از پرسشــنامهها بخــش جمــعآوری

دادههــای پژوهــش بــه اتمــام رســید .پــساز آن دادههــای جمعآوریشــده تحلیــل شــد .در پایــان،
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الگــوی بهدس ـتآمده بــر اســاس نظــر خبــرگان در بخــش کیفــی ،در بخــش کمــی مــورد بــرازش

قــرار گرفــت .در نهایــت ،الگــوی بــرازش شــده بهعنــوان الگــوی بومــی الزامــات زیرســاختی

بهکارگیــری خدمــات مدیریــت منابــع انســانی الکترونیــک در شــرکتهای دانشبنیــان کوچــک

و متوســط ارائــه شــد.

ســؤال اصلــی پژوهــش ایــن بــود کــه بهکارگیــری خدمــات مدیریــت منابــع انســانی

الکترونیــک مبتنــی بــر رایانــش ابــری در شــرکتهای دانشبنیــان چــه ابعــادی دارد .مبتنــی بــر
نتایــج ایــن پژوهــش و منطبــق بــا نظریــة فنــاوری ،محیــط و ســازمان ،ابعــاد اصلــی بهکارگیــری ایــن

خدمــات ،فنــاوری ،محیــط و ســازمان اســت .ســؤالهای فرعــی ایــن پژوهــش ایــن بــود کــه مبتنــی

بــر ابعــاد اصلــی ،شــاخصهای بهکارگیــری ایــن خدمــات چیســت؟

مقایســة نتایــج بخــش کمــی و کیفــی نشــان داد کــه در شــاخصهای آزمونپذیــری ،حمایــت

مدیــر ارشــد ،پشــتیبانی رایانشــی خارجــی ،مزایــای مرتبــط ،بــازار ،انطباقپذیــری ،پیچیدگــی ،فشــار

رقابــت ،عــدم اطمینــان ،تجربــة قبلــی مبتنــی بــر فنــاوری ،اســتقبال از نــوآوری ،حمایــت دولــت و
قانونگــذاری نتایــج کمــی و کیفــی بــا هــم انطبــاق داشــتند .شــاخصهای آمادگــی ســازمانی،

انــدازة ســازمان ،و صنعــت اختــاف اندکــی بیــن نتایــج ک ّمــی و کیفــی وجــود داشــت و تنهــا در

شــاخص موقعیــت فیزیکــی اختــاف میــان نتایــج ک ّمــی و کیفــی مشــهود بــود .دلیــل ایــن امــر
تفــاوت ویژگیهــای شــرکتهای دانشبنیــان شــرکتکننده در پژوهــش بــوده اســت .در ایــن

ب شــده بودنــد ،دفتــر یــا شــعبهای
پژوهــش هیچیــک از شــرکتهایی کــه بهعنــوان نمونــه انتخــا 

دیگــر یــا موقعیــت فیزیکــی متفــاوت نداشــتند .بهعبــارت دیگــر ،بعــد مســافت و دغدغــة ارتبــاط
بــا دفاتــر و یــا کارخانــه و نمایندگــی نداشــتند و موقعیــت فیزیکــی و اثــر آن در شــاخصهای
بهکارگیــری رایانــش ابــری در عمــل مؤثــر نبــوده اســت ،ولــی بــر اســاس نظــر خبــرگان و مبتنــی بــر
پژوهشهــای قبلــی ،شــاخص موقعیــت فیزیکــی از شــاخصهای مؤثــر در بهکارگیــری رایانــش

ابــری محســوب میشــود.

بــر اســاس نظــر خبــرگان اصلیتریــن شــاخص در بُعــد فنــاوری در بهکارگیــری ایــن خدمــات،

مزایــای مرتبــط اســت کــه بــا نتایــج پژوهشهــای قبلــی ماننــد Hsu (2012), Oliveira, Thomas and

) Espadanal (2014), Low, Chen and Wu (2011), Al-Jabri (2014منطبــق اســت .در بُعــد محیطــی،

در ایــن پژوهــش اصلیتریــن شــاخص فشــار رقابــت اســت کــه بــا برخــی از پژوهشهــا ماننــد

) Alshamaila, et al. (2013همســو نیســت .دلیــل ایــن تفــاوت در ویژگیهــای محیطــی متفــاوت

میتوانــد فضــای کســبوکار در ایــن پژوهشهــا باشــد .ایــن پژوهــش در کشــور ایــران و بــا
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ویژگیهــای کشــور در حــالتوســعه انجــامشــده اســت در حالــی کــه در پژوهشــی دیگــر در
کشــور انگلســتان بــا ویژگیهــای کشــور توســعهیافته انجــامشــده اســت .ایــن تفــاوت در نتایــج

پژوهشهــای مختلــف در محیطهــای کس ـبوکار مختلــف در ابعــاد بهکارگیــری رایانــش ابــری

میتوانــد از جملــه نتایــج انجــام درســت پژوهــش محســوب شــود کــه فضــای محیطــی کسـبوکار

مختلــف در ابعــاد و شــاخصهای بهکارگیــری ،مؤثــر اســت و در نتایــج ایــن پژوهــش اثرگــذار

بــوده اســت.

اصلیتریــن شــاخص در بُعــد ســازمانی حمایــت مدیــر ارشــد اســت کــه بــا نتایــج دیگــر

پژوهشهــا ماننــد

(Alshamaila, Papagiannidis and Li (2013); Mangula, et al. 2014; Oliveira,

) )Thomas and Espadanal 2014; Low, Chen and Wu (2011منطبــق اســت .در بُعــد فنــاوری عــدم

اطمینــان کمتریــن میــزان اهمیــت در میــان شــاخصها را داشــت کــه بــا نتایــج برخــی از پژوهشهــا

ماننــد ) Alshamaila, Papagiannidis and Li (2013همســو نیســت .شــاخص عــدم اطمینــان بهصــورت
کلــی ،ایــن گونــه تعریــف میشــود کــه درج ـهای کــه نتایــج نــوآوری میتوانــد دارای ریســک

و عــدم اطمینــان باشــد .بایــد توجــه داشــت کــه در بهکارگیــری سیســتم مدیریــت منابــع انســانی
الکترونیــک ایــن تعریــف بــا مفاهیــم عملیاتــی دیگــر ماننــد ارزیابــی عملکــرد و شــاخصهای نــرم

کــه ســنجش آنهــا ســاده نیســت ،گــره میخــورد؛ یعنــی قبــل از بهکارگیــری سیســتم و بعــد
از بهکارگیــری آن ســنجههای مشــخصی بــرای اطمینــان از رســیدن بــه اهــداف وجــود داشــته

باشــد کــه در مــورد سیســتم مدیریــت منابــع انســانی الکترونیــک در فضــای کســبوکار ایــران
پیچیــده اســت .از دیگــر شــاخصهای چالشبرانگیــز در ایــن پژوهــش حمایــت دولــت بــود کــه

نتایــج آن بــا برخــی از پژوهشهــا ماننــد (Oliveira, Thomas and Espadanal 2014; Mangula et al.

 )2014متفــاوت اســت .تعریــف حمایــت دولــت طیــف گســتردهای از خدمــات را در بــر میگیــرد

کــه شــامل تخصیــص بودجــه ،قوانیــن حمایتــی ،سیاســتهای حمایتــی و  ...اســت .تفــاوت در

فضــای مختلــف کسـبوکار در ایــن شــاخص اثرگــذار اســت .در فضــای کسـبوکار فعلــی ایــران،
کــه دولــت بــا چالشهــای متعــددی مواجــه بــوده و تخصیــص بودجــه و منابــع مالــی بــا مشــکل

مواجــه اســت ،حمایــت دولــت در مقایســه بــا کشــورهای دیگــر کــه پژوهشهــا در آنهــا انجــام

شــده ،تفــاوت دارد و نتایــج ایــن پژوهــش ایــن تفــاوت را تأییــد میکنــد .شــاخصهای آمادگــی
ســازمانی ،تجربــة قبلــی مبتنــی بــر فنــاوری و اســتقبال از نــوآوری از دیگــر شــاخصهای چالشــی
ایــن پژوهــش اســت کــه بــا پژوهشهــای قبلــی منطبــق اســت .بــرای مثــال ،بیــانشــده اســت کــه

مدیــران فنــاوری اطالعــات توســعة ایــن سیســتم را علیــه منافــع شــغلی خــود میداننــد کــه منجــر بــه
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عــدم اســتفاده و معرفــی ایــن خدمــات میشــود (.)Morgan & Conboy 2013

پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای بعــدی بــه بررســی ابعــاد معرفیشــده در جوامــع و

بخشهــای مختلــف ،ماننــد تفــاوت در ابعــاد بهکارگیــری خدماتــی کــه بــرای مخاطبــان بــا

ویژگیهــای جمعیتشــناختی متفــاوت طراحــیشــده ،پرداختــه شــود؛ بــرای مثــال :خدماتــی

کــه بــرای شــرکتهای دانشبنیــان ردههــای پنجگانــه ،نوپــا ،صنعتــی ،خدمــات تجــاری و ...
آمــادهشــده اســت .بررســی ویژگیهــای کســبوکارهای مختلــف و مشــخصاً بررســی آن در

شــرکتهای کوچــک و متوســط کــه بــر اســاس پژوهشهــای متعــددی اصلیتریــن بخشــی
هســتند کــه از ایــن خدمــات منتفــع خواهنــد شــد ،نیــز پیشــنهاد میشــود .تفــاوت ایــن ابعــاد و
مقایســة بیــن آنهــا در بخشهــای مختلــف میتوانــد بــرای ادامــة مســیر نظریهپــردازی راهگشــا

باشــد .همچنیــن ،اثــر بیــن هــر یــک از زیرمجموعههــای ایــن ابعــاد بــر یکدیگــر نیــز حــوزة

پژوهشــی دیگــری میتوانــد باشــد کــه بــه آن کمتــر پرداختــهشــده اســت .طراحــی مدلهــای
بلــوغ بــر اســاس ایــن ابعــاد و مشــخصنمودن ســطوح مختلــف بــرای رســیدن بــه ســطح قابــلقبــو ِل

بهکارگیــری ،پیشــنهاد پژوهشــی دیگــری اســت کــه در جوامــع در حــالتوســعه بــرای رســیدن بــه
ســطوح قابــلقبــو ِل بهکارگیــری فنــاوری اطالعــات میتوانــد بــهکار گرفتــه شــود.
یکــی از شــاخصهای چالشبرانگیــز در ایــن پژوهــش ،شــاخص حمایــت دولــت بــود.

تعاریــف بســیار گســترده و متنوعــی از حمایــت دولــت در ذهــن کاربــران و خبــرگان وجــود دارد.

حمایــت دولــت را میتــوان در ردههــای خُ ــرد و کالن دســتهبندی نمــود .منظــور از حمایــت دولــت
در ردة کالن ،سیاسـتگذاری ،تغییــر و یــا وضــع قوانیــن حمایتــی اســت .منظــور از حمایــت دولــت

در ردة خُ ــرد ،تخصیــص وامهــای کوتاهمــدت و بــا بازپرداختهــای بلندمــدت و برنامههــای

توانمندســازی شــرکتهای دانشبنیــان اســت .بهدلیــل گســتردگی و تنــوع مفهــوم الزامــات

زیرســاختی حمایــت دولــت ،بررســی دقیقتــر در زمینــة زیرمجموعــة ابعــاد حمایــت دولتهــا در
کشــورهای در حــال توســعه از دیگــر پیشــنهادهای پژوهشــی اســت.

از جملــه الزامــات زیرســاختی چالشبرانگیــز دیگــر ،انــدازة ســازمان بــود .در ایــن پژوهــش،

جامعــة پژوهشــی انتخابشــده ،شــرکتهای دانشبنیــان ردة صنعتــی بــود کــه تعــداد نیــروی
انســانی آنهــا از  10نفــر بیشــتر بــود .دلیــل انتخــاب  10نفــر ،تأکیــد پژوهشهــای قبلــی بــر

بهکارگیــری کارکردهــای مدیریــت منابــع انســانی رســمی بــا افزایــش نیــروی انســانی بــه  10نفــر

بــود .بهعبــارت دیگــر ،انتظــار نمـیرود کــه بــا تعــداد نیــروی انســانی کمتــر از  10نفــر کارکردهــای

مدیریــت منابــع انســانی انجــام شــود .بــا افزایــش توســعة بهکارگیــری رایانــش ابــری انتظــار مـیرود
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شــرکتهایی حتــی بــا تعــداد نیــروی انســانی کمتــر از  10نفــر بتواننــد کارکردهــای مدیریــت منابــع
انســانی را نیــز ماننــد شــرکتهای متوســط و بــزرگ ب ـهکار گیرنــد .بایــد توجــه داشــت کــه تأثیــر

تعــداد نیــروی انســانی بــر کارکردهــای مدیریــت منابــع انســانی بســیار مهــم اســت .پیشــنهاد میشــود،
پژوهشــگران در آینــده بــه بررســی انــدازة بهینــة ســازمان و بهدســت آوردن انــدازة ســازمان بــا

تعــداد مشــخص نیــروی انســانی بــرای اســتفاده از ایــن خدمــات بپردازنــد .بهعبــارت دیگــر ،پیشــنهاد

میشــود بررســی شــود کــه کارکردهــای مدیریــت منابــع انســانی در دو گــروه( ،گــروه اول بــدون
بهکارگیــری خدمــات رایانــش ابــری بــا چــه انــدازة ســازمانی ب ـهکار گرفتــه شــده اســت و گــروه

دوم بعــد از بهکارگیــری رایانــش ابــری بــا توجــه بــه همــانانــدازة ســازمان) ،مجــدد بررســی شــود.

همچنیــن ،بررســی اثــر انــدازة ســازمان بهعنــوان متغیــر میانجــی در بهکارگیــری خدمــات رایانــش

ابــری در شــرکتهای کوچــک ،متوســط و بــزرگ از دیگــر پیشــنهادهای پژوهشــی ایــن پژوهــش

اســت.

پیشــنهاد میشــود بــر اســاس شــاخصهای پیشــنهادی در الگــو در هــر بخــش فنــاوری،

ل ســنجش و بــر اســاس آن ســنجههای عملــی و اجرایــی از
محیــط و ســازمان ،معیارهــای قابــ 
هــر یــک از شــاخصهای پیشــنهادی ایــن پژوهــش بهدســت آیــد .بــر اســاس ایــن ســنجههای

قابــلاندازهگیــری و ارزیابــی استخراجشــده ،ســامانههای مختلفــی کــه توســط توســعهدهندگان

مختلــف توســعه داد ه شــدهاند ،مــورد بررســی قــرار گیــرد .بدینوســیله توســعهدهندگان ســامانهها

ســیاهة مشــخصی بــرای توســعه ،بهبــود و ســنجش بهکارگیــری ســامانة خــود خواهنــد داشــت.
همچنیــن ،بــرای کاربــران ایــن ســامانهها نیــز بــر اســاس ایــن ســیاهه ،انتخــاب مناس ـبترین ســامانة

مرتبــط بــا نیازهــای خــود راحتتــر میشــود .بنابرایــن ،ســیاهة توســعه دادهشــده در ایــن پژوهــش

میتوانــد ابــزاری تصمیمســاز بــرای انتخــاب و پیادهســازی ســامانههای مرتبــط بــا مدیریــت منابــع
انســانی در ســازمان باشــد.
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دانشبنیــان .فصلنامــه علمــی پژوهشــی مطالعات مدیریــت (بهبــود و تحــول) .94-63 :)73( 23

مهربانــی ،فاطمــه ،صغــری قبــادی ،و علــی رضاییــان .1393 .بررســی اثــر رابطــه بیــن اقتصــاد دانشبنیــان و بهــرهوری کل

عوامــل تولیــد؛ مطالعــة مــوردی کشــورهای توســعهیافته ،نوظهــور و درحالتوســعه .دوفصلنامــه علمــی پژوهشــی

جســتارهای اقتصــادی ایــران .159-125 :)21( 11

ناظمــان حمیــد ،علیرضــا اســامیفر .1389 .اقتصــاد دانشبنیــان و توســعه پایــدار ،طراحــی و آزمــون یــک مــدل
تحلیلــی بــا دادههــای جهانــی .دانــش و توســعه .214-184 :)23( 17

یعقوبــی ،نورمحمــد ،زهــرا همــت ،و مریــم راشــکی .1394 .مــدل پيشــنهادي عوامــل مؤثــر پذيــرش اكوسيســتم رايانــش
ابــري در ايــران (بخــش صنعــت ،دانشــگاه و خدمــات دولتــي) .پژوهــش پــردازش و مدیریــت اطالعــات:)2( 31 .
.580-555
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گلناز اژدری

متولــد ســال  1361اســت ،وی تحصیــات عالــی خــود را در دانشــگاه فردوســی

مشــهد بــه پایــان رســانده اســت.

ت ،وی
تحصيالت عالی خود را ددر دانشگاه فردووسی مشھد به پاايان
ت
سال  ١٣٦١است
گلناز اژدری متولد س
ز
ـانی،برابزارهــا
اھکارھایانسـ
ـت منابــع
نی،ــای
کارکرده
ـات و
ھایاقدامـ
کارکردوی
پژوهشــی
رسانده است .عالق پژوھشی ویعالیــق
العات و
فناوری اطال
ی
مبتنی
مدیریـر
ابزارھا و
منابع انسان
مديرريت
اقدامات و ک
ت منابع انسانی ررا شامل می گرددد.
طالعاتی مديريت
سامانه ھای اط

و راهکارهــای مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات و ســامانههای اطالعاتــی مدیریــت

سالمیگـ
ـامل
ـانی را شـ
گلنازـع انسـ
ت ،وی
تحصيالت عالی خود را ددر دانشگاه فردووسی
ت
ـردد.است
١٣٦١
متولد س
اژدری
منابـز
ی بر ف
اقدامات و ککارکرد ھای مديرريت منابع انساننی ،ابزارھا و راھکارھای مبتنی
رسانده است .عالق پژوھشی
ویلگزیان
محمد
دد.
گرد
می
شامل
را
ر
انسانی
منابع
ت
مديريت
طالعاتی
سامانه ھای اط
متولد سال  ،1345دارای مدرک تحصیلی دکتری در رشته سیستمهای اطالعاتی
مدیریت از دانشگاه منچستر انگلستان است .ایشان هماکنون استاد گروه مدیریت
دانشگاه فردوسی مشهد است.

سیسـتمهای اطالعاتـی مدیریت ،دولـت الکترونیکی ،روششناسـی پژوهش در

سانده و دانشيار مديريت
ستان به پايان رس
خود را در انگلس
حصيالت عالی خ
محمد لگزيان  :محمد لگزيان تح
اسـت.
پژوهشـی
عالئقازپژوجمله
اطالعاتی
سیسـتم
العات ،تجزيه و تحليل و طراحی سيستم
ویاطال
فناوری
عالیقمديرريت
وھشی وی
هایااست.
مشھد
عات در دانشگاه فردوسی
فناوری اطالع
ی  ،دولت الکتروونيک ،تجارت اللکترونيک و مدييريت دانش را شامل می گردد.
ی اطالعاتی مديرريتی و سازمانی
ھا ،سيستم ھای

علی شیرازی

تحصیــات عالــی خــود را در آمریــکا و اســترالیا بــه پایــان رســانده و دانشــیار

مدیریــت منابــع انســانی /رفتــار ســازمانی در دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت.
سانده
ـازمانی به پايان رس
انگلس
فرهنـدر
خود را
حصيالت عالی خ
لگزيان تح
محمد
لگزيان :
ستان
ـگ سـ
ـتعدادپروری،
ـتخدام ،اسـ
ـذب و اسـ
وی جـ
محمدپژوهشــی
عالیــق
العات ،تجزيه و تحليل
عات در دانشگاه فردوسی مشھد ااست .عالئق پژووھشی وی مديرريت فناوری اطال
فناوری اطالع
تحــول و رهبــری را شــامل میگــردد.
ی  ،دولت الکتروونيک ،تجارت اللکترونيک و مدييريت دانش را شامل
ی اطالعاتی مديرريتی و سازمانی
ھا ،سيستم ھای
کا و استراليا به پپايان رسانده و ددانشيار
خود را در آمريک
حصيالت عالی خ
علی شيرازی تحص
علی شيرازی :ع
ع
استخدام ،استعدادپروری ،فرھنگ
،
جذب و
عالئق پژوھشی وی ج
ق
شھد است.
گاه فردوسی مش
سازمانی در دانشگ
مديريت منابع انسانی/رفتار س
شامل می گردد.
سازمانی تحولل و رھبری را ش
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کا و استراليا به پپايان رسانده و ددانشيار
شيرازی:
علی
خود را در آمريک
حصيالت عالی خ
علی شيرازی تحص
شمارة 2ع
ع
استخدام ،استعدادپروری ،فرھنگ
،
جذب و
عالئق پژوھشی وی ج
ق
شھد است.
گاه فردوسی مش
سازمانی در دانشگ
مديريت منابع انسانی/رفتار س
شامل می گردد.
سازمانی تحولل و رھبری را ش

مرجان فیاضی

متولــد ســال  ،۱۳۵۸دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــته مدیریــت

بازرگانــی گرایــش رفتــار ســازمانی و مدیریــت منابــع انســانی از دانشــگاه
عالمــه طباطبایــی اســت .ایشــان هماکنــون اســتادیار گــروه مدیریــت منابــع
انســانی دانشــگاه تهــران اســت.

تحصيلیمنابــع
الکترونیــک
دارایــت
 ١٣مدیری
ـانی،
سالانسـ
منایــع
فياضیــعه
ـانی ،توس
فياضی:ــع انسـ
ـتراتژی مناب
ماسـ
ی در رشته مديرريت
دکتری
ک
مدرک
٣۵٨
متولد
مرجان
مرجان
اکنون استاديار گروه مدديريت
ايشان
طباطبايی است .ا
دانشگاهازعالمه
مثب د
ســازمانی از
منابع انسانی
مديريت م
بازرگانی گراييش رفتار سازماانی و
ویھماســت.
پژوهشــی
جملــهطعالیــق
تگــرا
رفتــار
انســانی و
سازمانی
نی ،مديريت الکتترونيک منابع اننسانی و رفتار س
ست .استراتژی ممنابع انسانی ،تووسعه منايع انسانی
منابع انسانی ددانشگاه تھران اس
جمله عاليق پژوھشی وی است.
مثبت گرا از ج
لطفا دقت کنيد که در عنوان اننگليسی
 tehran unاش
 univeاستفاده کنن niversity
دانشگاه تھران از ersity of Tehrran
ه
شتباھه
نبايد استفاده ببشه
ت.
بقيه اطالعات مورد تاييد است
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