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چکیده:
 با توجه به بدیع بودن کاربــرد فناوری رایانش ابری1

 در دنیــا و این که این فناوری در کشــور ایــران در آغاز 
راه می باشــد، لذا تاکنون عوامل کلیــدی مؤثر بر موفقیت 
رایانش ابری توســط پژوهشــگران اندکی مورد بررسی 
قــرار گرفته اند. با توجه به موضوع تحقیــق، در این مقاله 
ابتدا عوامل مؤثر بر موفقیت رایانش ابری از طریق مطالعه 
ادبیات و پیشــینه پژوهش و همچنین مصاحبه با خبرگان 

شناسایی شدند.
الزم بــه ذکر اســت جامعۀ آماری پژوهــش کارکنان 
بخش های فناوری اطالعات بانــک ملی ایران بودند که در 
بخش کیفی با رویکرد نمونه گیری هدفمند، تعداد 12 نفر و 
در بخش کّمی با اســتفاده از روش تصادفی، تعداد 50 نفر 

به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. 
* نویسنده مسئول

1-cloud computing

پس از تعیین و تائید شاخص های مرتبط با متغیرهای 
 AHP مستقل و وابسته، پرسشــنامه تحلیل سلسله مراتبی
در نمونه آماری توزیع گردید. با انجام تحلیل آماری روی 
داده های جمع آوری شده، مشخص گردید که عامل حمایت 
مدیران ارشد از بیشــترین تأثیر بر موفقیت رایانش ابری 
برخــوردار بــوده و عوامل قابلیت هــای مدیریتی فناوری 
اطالعات، قابلیت های فناورانۀ فناوری اطالعات، قابلیت های 
ارتباطــی فنــاوری اطالعــات و مطابقت رایانــش ابری با 
برنامه های راهبردی ســازمان در اولویت های بعدی قرار 

دارند.
واژه های کلیدی: اولویت بندی، تحلیل سلســله مراتبی، 

موفقیت رایانش ابری

مقدمه

رایانش ابری به ســرعت در حال تغییر ماهیت کسب و 
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کار می باشــد. انتظار می رود تا ســال 2020 شمار زیادی 
از ســازمان ها و مؤسســات دولتی، برای انجــام بیش از 
نیمی از خدمات مرتبط با فناوری اطالعاتشــان به رایانش 
ابری متکی گردند. رایانش ابری دگرگونی ای را در فناوری 
اطالعــات به وجود می آورد که به ســرعت منجر به تغییر 
روش هایی می شــود که ســازمان ها از طریق این روش ها 
خدمات فناوری اطالعاتشان را در اینترنت مدیریت کرده و 
ارائه می کنند. با تبدیل شدن رایانش ابری در طیف وسیعی 
از برنامه های کاربردی ســازمانی بــه موضوعی اصلی، 
وابستگی سازمان ها به تأمین کنندگان خارجی زیرساخت، 

نرم افزار و خدمات افزایش پیدا می کند.
رایانــش ابری فناوری جدیدی اســت کــه اخیراً توجه 
بسیاری از بانک ها  و مؤسسات مالی را به خود جلب کرده 
و قابلیت ها و مزایای چشمگیری را در عرصه خدمات نوین 
بانکی پیش روی صنعت بانکداری قرار داده اســت. اگرچه 
مزایاي بســیاري در استفاده از رایانش ابري گزارش شده 
است، ولی ریسک های بســیاري با پیاده سازي، مدیریت و 
اســتفاده از فناوري رایانش ابري همراه است. ریسک های 
فراوانی در محیط اســتفاده از رایانــش ابری وجود دارند 
که می توانند اثرات جبران ناپذیــری بر اطالعات و خدمات 
پشتیبانی شده توسط این فناوری بگذارند و نیز چالش هایی 
را برای مدیریت فناوری اطالعــات ایجاد کنند. )یعقوبی و 
همکارانش، 1393: 3(. لذا به منظور بهره برداری مناسب از 
این فناوری می بایست عواملی که در موفقیت آن تأثیرگذارند 

شناسایی شده و مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند.
 این تحقیق در پی آن اســت که با بررسی و رتبه بندی 
عوامــل مؤثر بر موفقیت رایانش ابری، تأثیر این عوامل بر 
موفقیت رایانش ابری را در صنعت بانکداری مورد کاوش 
قرار دهد. تحقیق مذکور در بانک ملی ایران صورت پذیرفته 
اســت. تحقیقات نشــان می دهند که قابلیت های مدیریتی، 

فناورانه و ارتباطی بر موفقیت رایانش ابری تأثیرگذارند.
راجــرز شــرکت  توســط  کــه  بررســی ای   طبــق 

 و همکارانــش در مــورد 154 تصمیم گیرنــده در حوزه 

فناوری اطالعات انجــام گرفته، رایانش ابری باعث کاهش 
هزینه های سازمان می  شود، اما این تصور که ابر می تواند 
مجموعه ای ســریع و آســان از منابع را در اختیار مدیران 
فناوری اطالعات قرار دهد، درســت نیســت. این بررسی  
نشــان می دهد که تنها 20 درصــد از تصمیم گیرندگان در 
حوزه فنــاوری اطالعات از منافع حاصــل از به کارگیری 
رایانش ابری رضایت کامل دارنــد. )راجرز و همکارانش، 

 )6 :2012
 با مطالعه و بررسی سازمان هایی که اقدام به طراحی، 
پیاده سازی و اجرای سیستم رایانش ابری کرده اند می توان 
به این نتیجه رسید که اغلب این سازمان ها در پیاده سازی 
و اجرای سیستم رایانش ابری موفق نبوده اند و به اهدافی 
که در نظر داشته اند نائل نیامده اند. واضح است که این عدم 
موفقیت هزینه های سنگینی را چه از نظر مادی و چه از نظر 
معنوی برای ســازمان در پی دارد. از طرفی بدیهی اســت 
که برای کاهش و جلوگیــری از این هزینه ها باید اقداماتی 
صورت گیرد. با شناســایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر 
موفقیت رایانش ابری در صنعت بانکداری، بانک ملی ایران 
می توانــد تا حدودی اطمینان حاصل کند که در صورت مد 
نظر قرار دادن این عوامل، استقرار این سیستم موفقیت آمیز 
خواهد بود و در نتیجه عملکرد ســازمان بهبود پیدا خواهد 

کرد.
هــدف اصلی ایــن پژوهش شناســایی و اولویت بندی 

عوامل مؤثر بر موفقیت رایانش ابری می باشد.
با توجه به بررســی مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش و 
همچنین با توزیع پرسشــنامه دلفی بین خبرگان بانک ملی 
ایــران، پنج مؤلفه حمایت مدیریت ارشــد، مطابقت رایانش 
ابری با برنامه های راهبردی سازمان، قابلیت های مدیریتی 
فناوری اطالعــات، قابلیت های فناورانۀ فناوری اطالعات و 
قابلیت هــای ارتباطی فناوری اطالعات و چهارده زیرمؤلفه 
وجود فرایندهایی برای استانداردسازی فناوری اطالعات، 
پیچیدگی سیستم های موجود، دارایی های فیزیکی سازمان 
)رایانه هــا، تجهیزات شــبکه، پایــگاه داده و ...(، دانش فنی 
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ســازمان در رابطه بــا رایانش ابــری، توانایــی مدیران 
در اســتفاده از فناوری هــای جدیــد، توانایــی مدیران در 
اســتفاده از فناوری جدید پیش از رقبا، توانایی مدیران در 
یکپارچه سازی فناوری جدید با کسب و کار سازمان، دانش 
مدیران، مهارت های رهبری مدیران، سالمت کاری فروشندۀ 
سرویس، ارتباط بادوام بین فروشنده و خریدار سرویس، 
اطمینان بخش های مختلف ســازمان به هم، اعتماد متقابل 
میان اعضای سازمان و هماهنگی بین خریدار و فروشنده، 
عوامل مؤثر بر موفقیت رایانش ابری معرفی شــدند. بنابر 
آنچه ذکر آن رفت ســؤال اصلی در ایــن پژوهش عبارت 
است از »اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت رایانش ابری 

در صنعت بانکداری به چه صورت می باشد؟«

پیشینه.پژوهش،.پیشینه.نظری

رایانش ابری در ساده ترین تعریف ممکن، انتقال مفاهیم 
و قابلیت هــای فناوری اطالعات به عنــوان خدمت بر روی 
اینترنت است. رایانش ابری به طور پویا توسعه پذیر است 
 و منابع مجازی را از طریق اینترنت ارائه می کند. )ســارنا2

 و دیوید ای وای3، 2010: 10(
برنامه هــای کاربردی رایانش ابــری در صنایع پولی 
و مالــی همچون صنعت بانکداری، مزایایــی را با خود به 
همــراه دارند، برخی از این مزایا عبارت اند از: بهبود امنیت 
اطالعات، به اشــتراک گذاری منابع دانشــی، بهبود کیفیت 

خدمات و کاهش هزینه های عملیاتی 
همچنین رایانش ابری نقش مهمی را در حل مشــکالت 
مربــوط به اطالعات و کســب و کار موجود در ســاختار 
 سیســتم های اطالعاتــی بانک هــا ایفــا می کنــد: )جیانگ4

 و یانــگ5، 2011: 364( صرفه جویــی در هزینــه، صدور 
صورت حساب مبتنی بر اســتفاده، تداوم و چابکی کسب 

و کار.
الزم به ذکر است رایانش ابری یک فناوری سبز بوده و 

2-Sarna
3-David E. Y
4-Jiang
5-Yang

برای محیط زیست بسیار مناسب است. )سریام6، 2011: 4(
در رایانــش ابــری و خدمــات بانکــی امنیــت، حریم 
خصوصی و اعتماد نقشــی مهم و اساســی ایفا می کنند. 
رایانش ابری مشابه سیســتم های بانکی می باشد. یکی از 
تشابهاتی که بین رایانش ابری و خدمات بانکی وجود دارد 
این است که هر دو با دارایی های دیجیتالی سروکار دارند. 
دارایی های دیجیتالی به ســه گروه عمده تقسیم می شوند: 
 عکس ها و تصویر، متون و محصوالت چند رسانه ای )بوز7

 و همکارانش، 2013: 31(.
اما نکتۀ مهمی که وجود دارد این است که بانک ها قبل از 
حرکت به سمت رایانش ابری می بایست مسائل و مشکالتی 
کــه در رابطه با محرمانه بودن اطالعــات، امنیت، تبعیت از 
مقررات، اســتانداردهای همکاری با ســایر مؤسســات و 

کیفیت خدمات را مد نظر قرار دهند. )سریام، 2011: 3(
فناوری رایانش ابری به بانک ها امکان می دهد از طریق 
مدیریت بهتر بودجه و تخصیص مناسب تر منابع، از منابع 
خود بــه نحوی اثربخش تر بهره منــد گردند. چه در بخش 
عمومی و چــه در بخش خصوصی، چه در صنایع مرتبط 
با امــور مالی همچون بانکداری و چه در صنایع غیرمالی، 
رایانش ابری تقریبًا تمامی فعالیت ها را مورد پشتیبانی قرار 

می دهد. )آپوستوو همکارانش، 2012: 544-543(
به طور کلی قابلیت ها، توانایی سازمان در ترکیب منابع 
به طریقی است که منجر به عملکرد بهتر و اثربخش تر گردد. 
همچنین قابلیت ها به تشریح توانایی ترکیب شایستگی های 
منحصربه فرد با منابع سازمان به منظور ایجاد تمایز نسبت 
بــه رقبا می پردازد. قابلیت های فنــاوری اطالعات متفاوتی 

شناسایی شده اند که عبارت اند از:
قابلیت هــای فنــاوری اطالعات مدیریتــی، قابلیت های 
فنــاوری اطالعات فنی و زیرســاخت فنــاوری اطالعات، 
فرایندهای توانمندســازی فناوری اطالعات و زیرســاخت 
ارتباطی و تجربــۀ تجاری فناوری اطالعــات. قابلیت های 
فنــاوری اطالعات شــامل دارایی های مبتنی بــر فناوری 

6-Sriram
7-Bose
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اطالعــات و روال های عادی می شــوند. برخی از تحقیقات 
صورت گرفته نشــان می دهند که بین قابلیت های فناوری 
اطالعات مختلف و عملکرد و مزیت رقابتی ارتباط مستقیمی 
وجــود دارد. از آنجا که قابلیت ها در درون ســازمان قرار 
گرفته اند، غیرقابل انتقال بوده و مختص سازمان می باشند 
و هنگامــی که نفوذ پیدا کرده و منتشــر شــوند، منجر به 
مزیت رقابتی سطح ســازمانی می گردند. محققان مدیریت 
بیــان کرده اند که عملکرد ســازمان از قابلیت های مختص 
ســازمان و دارایی هایی که به ایجاد و حفظ مزیت رقابتی 
کمک می کنند، سرچشمه می گیرند. )گریسون و همکارانش، 

)378 :2015
موفقیــت رایانش ابری عبارت اســت از مزایایی که در 
ارتباط با دســتاوردهای راهبردی، اقتصــادی و فناورانه 
ناشی از پیاده ســازی موفق رایانش ابری، به یک سازمان 

نسبت داده می شوند. برخی از این مزایا عبارت اند از:
توجه بیشــتر به صالحیت ها و شایســتگی های اصلی 
سازمان، افزایش دسترسی به فناوری های کلیدی، افزایش 
دسترســی به کارکنان متخصص، کاهش احتمال منسوخ 
شــدن و کهنگی فناوری اطالعات ســازمان )گریســون و 

همکارانش، 2015: 380(.

پیشینه.تجربی.

با توجه به بررســی مبانی نظری و پیشــینه پژوهش، 
در ادامه به مســتندات مربوط بــه عوامل مؤثر بر موفقیت 

رایانش ابری می پردازیم.
گری گریســون و همکارانش )2015( در پژوهش خود 
به بررســی تأثیر قابلیت های فنی، مدیریتــی و ارتباطاتی 
فناوری اطالعات و راهبرد های ابری شامل ابر عمومی، ابر 
خصوصی و ابر ترکیبی بر موفقیت رایانش ابری پرداخته اند 
و از طرفی نحوه تأثیر این موفقیت بر عملکرد ســازمان را 
مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. به عالوه روابط پیچیده ای 
را که بین قابلیت های فناوری اطالعات و مدل های استقرار 
رایانش ابری وجود دارند بررســی نموده اند. نتایج حاصل 

از داده های به دســت آمده از 302 سازمان نشان هندۀ این 
اســت که قابلیت ارتباطاتی فناوری اطالعات در مقایسه با 
قابلیت های مدیریتی و فنی، تأثیرگذارترین عامل در موفقیت 

رایانش ابری می باشد.
گری گریســون و همکارانش )2012( در پژوهش خود 
به منظور شناسایی قابلیت های سازمانی ای که در استقرار 
رایانــش ابری کمک می کنند، رویکــردی مبتنی بر منابع را 
اتخــاذ کرده اند. آن ها با هدف شناســایی ایــن قابلیت ها، 
داده هایــی را از 314 ســازمان از صنایع مختلفی همچون 
تولیدی، مالــی، تدارکاتی و فنــاوری اطالعات جمع آوری 
کرده اند. نتایج بررسی و تحلیل این داده ها نشان هندۀ اهمیت 
قابلیت های فنی، مدیریتــی و ارتباطاتی در افزایش احتمال 
موفقیت رایانش ابری می باشــد. الزم به ذکر است منظور 
آن ها از قابلیت ارتباطاتی، وجود ارتباطی مثبت )اعتماد( بین 

ارائه دهنده و مصرف کنندۀ سرویس ابر می باشد.
آن هــا در پژوهش خــود به ایــن نتیجه رســیدند که 
قابلیت هــای فنی، مدیریتــی و ارتباطاتی )اعتمــاد( ارتباط 
روشــنی با اســتقرار ابر دارنــد. نتایج این تحقیق نشــان 
می دهد زمانی که یک ارائه دهندۀ ســرویس رایانش ابری و 
یک مصرف کننده، ارتباطــی مبتنی بر اعتماد را پایه ریزی 
کنند، مصــرف کننده با مزایای فنــی و اقتصادی ای که با 
پیاده سازی رایانش ابری به دنبال آن ها بود، بیشتر مواجه 
شده و آن ها را بیشــتر درک می کند. لذا قابلیت ارتباطاتی 
)اعتماد( عاملی مهم در استقرار موفقیت آمیز رایانش ابری 
می باشــد. همچنین هنگامــی که مصرف کنندۀ ســرویس 
از قابلیت های فنــی و مدیریتی برخوردار باشــد، احتمال 
دســتیابی به اقتصاد مقیاس فناوری اطالعــات، کارکنان 

متخصص و فناوری های کلیدی افزایش می یابد.
رابرت راکمن8 و همکارانش )2015( به منظور شناسایی 
قابلیت هــای فناوری اطالعات تحقیقــی را انجام داده اند که 
در مــدل ارائه شــده در مقالۀ آن ها، از ابعاد فنی، انســانی 
و سازمانی به عنوان قابلیت های فناوری اطالعات نام برده 
شده است و تأثیر این قابلیت ها بر وسعت و عمق استفاده از 
8-Robert Rockmann
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رایانش ابری مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این پژوهش 
بعد انســانی شــامل؛ دانش فنی در رابطه با رایانش ابری، 
مهارت های یکپارچه سازی رایانش ابری، مدیریت معماری 
ســازمانی، مدیریت ابر و مدیریت نوآوری ابر می باشد. از 
انعطاف پذیری زیرســاخت فناوری اطالعات به عنوان بعد 
فنی و از تعهد مدیریت ارشــد و فرهنگ سازمانی به عنوان 
بعد سازمانی نام برده شده است. این پژوهش بیان می کند 
میزانی که یک ســازمان از این قابلیت ها برخوردار است با 
درجه ای که از منابع رایانش ابری عمومی از زیرســاخت 
به عنوان خدمت، بستر به عنوان خدمت و نرم افزار به عنوان 

خدمت استفاده می کند، ارتباط دارد.
رابــرت کافمــن9 و همکارانــش )2014( در پژوهــش 
خــود به منظور ارزیابی این که ســازمان تــا چه حد برای 
پذیــرش رایانش ابــری آمادگی دارد، بــه ارائۀ رویکردی 
جهت اندازه گیری و همچنیــن ارائۀ مجموعه ای از معیارها 
پرداخته اند. این معیارها در اندازه گیری آمادگی ســازمان 
در پذیرش رایانش ابری و ارزیابی میزانی که اســتقرار و 
پذیرش رایانش ابری نیازمند انجام اصالحاتی در راهبرد، 
مدیریت، فناوری اطالعات، عملیات و خط مشی های تجاری 
ســازمان اســت، کمک کننده می باشــند. آن ها در پژوهش 
خــود بر پایۀ تحقیقات گذشــته و مصاحبه با متخصصان 
صنعت، چهار گروه از عوامل را که بیشــترین تأثیر را در 
پیاده سازی رایانش ابری و خلق ارزش داشته اند، شناسایی 

کرده اند. این عوامل عبارت اند از:
1- مسائل مرتبط با فناوری و عملکرد رایانش ابری

2- مسائل اقتصادی و ارزیابی
3- مسائل سازمانی و راهبردی

4- نگرانی های قانونی و مسائل مرتبط با محیط کسب 
و کار خارجی

گوپتا10 و همکارانش )2013( در پژوهش خود با عنوان 
»به کارگیری رایانش ابری به وسیله کسب و کارهای کوچک 
و متوسط« عواملی چون کاهش هزینه ها، سهولت استفاده 

9-Robert J.Kauffman
10-Gupta

و متقاعــد کنندگی، اطمینــان، همکاری، اشــتراک گذاری، 
امنیــت و حفــظ حریــم خصوصــی را در به کارگیــری 
 رایانش ابری به وســیله شــرکت های کوچک و متوســط 

مؤثر می دانند.
تیاگو اولیویرا11 و همکارانش )2014( در پژوهش خود 
به منظــور شناســایی و ارزیابی عوامل مؤثــر در پذیرش 
رایانــش ابــری در بخش هــای تولیــدی و خدماتی، مدلی 
مبتنی بر ویژگی های نوآوری و مفاهیم فناوری، سازمانی 
و محیطی ارائه کرده اند. داده های اســتفاده شــده در این 
پژوهش از 369 ســازمان در کشــور پرتغــال جمع آوری 
شــده اند. مــدل ارائه شــده به ادغــام و یکپارچه ســازی 
نظریه DOI و چارچوب TOE )فناوری، ســازمان و محیط( 
پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند 
مزیت نســبی، پیچیدگــی، آمادگی فنی، حمایــت مدیریت 
ارشــد و اندازۀ ســازمان در پذیرش رایانــش ابری تأثیر 
مســتقیمی دارنــد. از طرفی نتایج حاصــل از این پژوهش 
تأثیر مســتقیم صرفه جویی هزینه بر مزیت نسبی رایانش 
 ابری را همانند تأثیر غیرمســتقیم بر پذیرش رایانش ابری 

تائید می کنند.
لیان12 و همکارانش )2014( به بررســی عوامل حیاتی 
مؤثــر در پذیرش رایانــش ابری در کشــورهای در حال 
توسعه پرداخته اند و به این منظور چارچوب TOE )فناوری، 
ســازمان و محیط( را با مدل HOT-fit )انســان، سازمان و 
ســازگاری فناوری( ادغام کرده اند. نتایــج حاصل از این 
پژوهش نشــان دهندۀ این موضوع اســت که عوامل امنیت 
اطالعات، شایستگی های فنی دریافت شده، هزینه، پشتیبانی 
مدیریت ارشــد و پیچیدگی، از مهم ترین عوامل تأثیر گذار 
بــر تصمیم پذیــرش رایانش ابری می باشــند. به عالوه از 
بیــن ابعاد فناوری، ســازمان، محیط و انســان، مهم ترین 
عامل فناوری می باشــد و بعد از این عامل ســایر عوامل 
 به ترتیب اهمیت عبارت اند از: عوامل انســانی، ســازمانی 

و محیطی.

11-Tiago Oliveira
12-Jiunn-Woei Lian
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مدل.مفهومی

مدل اســتفاده شــده در این پژوهش، برگرفته از مدل 
ارائه شــده توســط گری گریســون و همکارانش )2015( 
می باشد که شامل قابلیت های فناورانه، قابلیت های مدیریتی 
و قابلیت هــای ارتباطی فناوری اطالعات اســت. هر یک از 
این عوامل نیز دارای شاخص هایی هستند که می توانند در 
موفقیت رایانش ابری موثر باشند. از دالیل انتخاب این مدل 

برای پژوهش حاضر عبارت اند از:
1- تناسب مدل با عنوان پژوهش

2- کاربردی بودن مدل با توجه به اهداف پژوهش

روش.شناسی.پژوهش

در ایــن مطالعه در پی شناســایی و رتبه بندی عواملی 
هســتیم که بر موفقیت رایانش ابری در صنعت بانکداری 
تأثیرگذارنــد. برای این منظــور دو مرحله تحقیق صورت 
گرفته اســت. مرحله اول مربوط به توزیع پرسشنامه های 
دلفی بود و مرحله دوم به توزیع پرسشنامه تحلیل رتبه ای 
اختصاص داشــت. در مرحله اول، عوامل مؤثر بر موفقیت 
رایانش ابری در صنعت بانکداری با اســتفاده از مطالعات 
کتابخانــه ای و مقــاالت موجــود در بانک هــای اطالعاتی 
مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس در دور نخست توزیع 
پرسشــنامه دلفی، از 12 نفر از خبرگان بخش های فناوری 
اطالعات بانک ملی ایــران که درزمینۀ رایانش ابری دارای 
تخصــص بودنــد، در خصوص عوامل مؤثــر بر موفقیت 
رایانش ابری در صنعــت بانکداری، مصاحبه به عمل آمد. 
انتخاب پاســخ دهندگان برمبنای چند عامل از قبیل سطح 
تحصیالت، رشــته تحصیلی و داشتن سابقه کار و تجربه  
صورت گرفت. در انتهای این پرسشنامه با درخواستی باز 
براي طرح ایده ها، از پاسخ دهنده تقاضا شد که دیگر عوامل 
مؤثر بر موفقیت رایانش ابری در صنعت بانکداری را بیان 
کند. الزم به ذکر است با توجه به این که طیف مورد استفاده 
در این پرسشنامه، طیف لیکرت بوده، طبق نظر کارشناسان 
امر، زیر معیارهایی گزینش می شــوند که میانگین آن ها از 

عدد 3 بیشتر شود؛ یعنی تأثیر شایانی بر موفقیت رایانش 
ابری از دید پاســخ دهنده دارد. الزم به ذکر اســت از 12 
پرسشنامۀ داده شده در مجموع 10 پرسشنامه عودت داده 
شــد و در انتهای دور نخست ســه عامل حمایت مدیریت 
ارشــد، مطابقــت رایانش ابری بــا برنامه هــای راهبردی 
ســازمان و بودجه مناســب، به عوامل شناسایی شده از 

طریق ادبیات پژوهش اضافه گردیدند.
در دور دوم پرسشــنامه دلفــی، پــس از جمــع آوری 
پرسشــنامه ها و تعیین میانگین هر یک از جواب های داده 
شــده در دور اول، بــاری دیگر پرسشــنامه ها با تغییری 
کوچــک در اختیار همان افراد قرار داده شــد. هدف از این 
کار به دســت آوردن نظرات تعدیل شده هر فرد نسبت به 
میانه پاسخ ها بود. بدین ترتیب که هر فرد پاسخ قبلی خود 
را با میانه پاســخ ها مقایســه کرده و در صورت تمایل به 
تغییر، پاسخ جدید را در ستون نظر اصالحی احتمالی وارد 
کند. در این مرحله با توجه به این که پرســش نامۀ نخست 
به صورت باز طراحی شــده بود، خبرگان سه عامل اضافه 
بر عوامل شناسایی شده در دور نخست را معرفی کردند. 
از ایــن رو در دور دوم دلفی، این عوامل در قالب پرســش 

شکل.1..مدل.مفهومی.پژوهش
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نامه دوم به خبرگان عرضه شد. در دور سوم دلفی، دوباره 
میانه جواب ها و نظر قبلی پاســخ دهنــدگان در دور دوم، 
در پرسشنامه دور ســوم درج گردید و از پاسخ دهندگان 
تقاضا شد در صورت صالحدید نظرات خود را تغییر دهند. 
در مجمــوع 3 دور قابل قبول بود و جمع بندی های الزم بر 

اساس این پرسشنامه صورت پذیرفت.
در انتهای دور ســوم پرسشنامۀ دلفی عوامل »بودجه 
مناســب« و »ســرعت یکپارچه ســازی فنــاوری جدید با 
زیرساخت موجود« حذف شدند و عوامل »حمایت مدیریت 
ارشــد« و »مطابقت رایانش ابری بــا برنامه های راهبردی 
ســازمان« به عوامل شناســایی شــده از طریق پیشــینه 

پژوهش، اضافه گردیدند.
 در مرحلــه دوم پژوهــش )توزیع پرسشــنامه تحلیل 
رتبه ای(، عوامل شناسایی شــده از طریق ادبیات پژوهش 
و پرسشــنامۀ دلفی )جمعًا 16 عامل(، با کمک تکنیک فرایند 
تحلیل سلســله مراتبی، رتبه بندی شده اند. برای این منظور 

ابتدا ســاختار سلســله مراتبی عوامل مؤثر بــر موفقیت 
رایانش ابری پیاده ســازی شــده اند. الزم به ذکر است در 
مرحله دوم )توزیع پرسشــنامه تحلیل رتبــه ای( تعداد 50 
پرسشــنامه در میان اعضای نمونه آمــاری توزیع گردید 
که از این تعداد پرسشــنامه، 39 پرسشنامه بازگشت داده 
شد. با تحلیل این پرسشــنامه ها توسط نرم افزار اکسپرت 
چویس، تعداد 9 پرسشنامه نرخ ناسازگاری غیرقابل قبولی 
داشتند )بیشتر از 0/1 بودند( و به دلیل این که امکان اصالح 
پرسشــنامه ها توسط پاســخ دهندگان وجود نداشت، این 
تعداد از پرسشــنامه ها حذف شدند و نتایج کلی مربوط به 

30 پرسشنامه باقی ماند.

مقیاس.اتفاق.نظر

بــرای تعییــن میزان اتفــاق نظر میان اعضــای گروه 
خبرگان، از ضریب توافق کندالw( 13( استفاده شد. ضریب 

13- Kendall’s Coefficient of Concordance

جدول.1:.رتبه.بندی.عوامل.اصلی.و.زیرعامل.ها
وزن.عوامل

اصلی
وزن.زیرعامل.هازیرعاملعوامل.اصلی

حمایت.مدیریت.ارشد0/295

مطابقت.با.برنامه.های.راهبردی0/09

0/186
قابلیت.های.فنی.فناوری.اطالعات

دانش.فنی.سازمان

پیچیدگی.سیستم.های.موجود

وجود.فرایندهایی.برای.استانداردسازی.فناوری.اطالعات

دارایی.های.فیزیکی.سازمان

0/339

0/242

0/229

0/191

0/262

قابلیت.های.مدیریتی.فناوری.اطالعات

توانایی.مدیران.در.یکپارچه.سازی.فناوری.جدید.با.کسب.کار.سازمان

دانش.مدیران.در.رابطه.با.رایانش.ابری

توانایی.مدیران.در.استفاده.از.فناوری.جدید

مهارت.های.رهبری.مدیران

توانایی.مدیران.در.کاربرد.فناوری.جدید.پیش.از.رقبا

0/264

0/247

0/185

0/164

0/141

0/167
قابلیت.های.ارتباطی.فناوری.اطالعات

هماهنگی.بین.خریدار.و.فروشنده.سرویس

اعتماد.متقابل.میان.اعضای.سازمان

سالمت.کاری.فروشندۀ.سرویس

ارتباط.بادوام.بین.فروشنده.و.خریدار.سرویس

اطمینان.یک.بخش.به.سایر.بخش.ها

0/218

0/214

0/200

0/185

0/183
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هماهنگی کندال مقیاسی است برای تعیین درجۀ هماهنگی 
و موافقت میان چندین دســتۀ رتبۀ N شــی ء یا فرد. چنین 
مقیاسی به ویژه در مطالعات روایی میان داوران مفید است. 
ضریب هماهنگی کندال نشان می دهد افرادی که چند مقوله 
را بر اســاس اهمیت آن ها مرتب کرده اند، به طور اساســی 
معیارهای مشابهی را برای قضاوت دربارۀ اهمیت هر یک 
از مقوله ها بــه کار برده اند و از این نظــر با یکدیگر اتفاق 
نظر دارند. نتایج آزمــون کندال )w( مقدار 0/2 را برای کل 
اعضای گروه خبرگان در دور اول و مقدار 0/6 را برای کل 
اعضا در دور دوم نشان داده است. نتایج آزمون کندال در 
دور سوم مقدار 0/8 می باشد که بیان کنندۀ اتفاق نظر میان 

اعضای گروه خبرگان است.

یافته.های.پژوهش

به منظور اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت رایانش 

ابــری، پس از تعییــن معیارهای اصلــی و زیرمعیارها و 
دریافت نظرات هریک از خبرگان در قالب جدول مقایسات 
زوجی و با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس  به تجزیه 
و تحلیل اطالعات به دست آمده اقدام شد. در جدول 1 و 2 

نتایج اولویت بندی عوامل موفقیت آمده است.

نتیجه.گیری.و.پیشنهادها

به طور خالصه نتایج پژوهش حاضر به شرح زیر است:
1. از میان ابعاد پنج گانه تأثیرگذار بر موفقیت رایانش 
ابری، بعد حمایت مدیران ارشــد بــا وزن 0/295 باالترین 
اهمیت را در میان ابعاد و ابعاد قابلیت های مدیریتی فناوری 
اطالعات، قابلیت های فناورانۀ فناوری اطالعات، قابلیت هایی 
ارتباطــی فنــاوری اطالعــات و مطابقت رایانــش ابری با 
برنامه های راهبردی سازمان به ترتیب با وزن های 0/262، 

0/186، 0/167 و 0/090 در اولویت های بعدی قرار دارند.

جدول.2:.رتبه.بندی.نهایی.زیرعامل.ها

اولویتوزن.نهایینام.عامل

حمایت مدیریت ارشد

توانایی مدیران در یکپارچه سازی فناوری جدید با کسب و کار سازمان

دانش مدیران در رابطه با رایانش ابری

دانش فنی سازمان در رابطه با رایانش ابری

توانایی مدیران در استفاده از فناوری جدید

هماهنگی بین خریدار و فروشنده سرویس

اعتماد متقابل میان اعضای سازمان

مهارت های رهبری مدیران

سالمت کاری فروشنده سرویس

ارتباط بادوام بین فروشنده و خریدار سرویس

توانایی مدیران در کاربرد فناوری جدید پیش از رقبا

اطمینان یک بخش به سایر بخش ها

پیچیدگی سیستم های موجود

وجود فرایندهایی برای استانداردسازی فناوری اطالعات

دارایی های فیزیکی سازمان

مطابقت رایانش ابری با برنامه های راهبردی سازمان

0/109

0/097

0/091

0/069

0/068

0/062

0/061

0/060

0/057

0/053

0/052

0/052

0/049

0/047

0/039

0/033

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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2. از میــان 14 مؤلفــه تأثیرگذار بــر موفقیت رایانش 
ابری توانایی مدیران در یکپارچه ســازی فناوری جدید با 
کســب و کار ســازمان )0/097( مهم ترین عامل تأثیرگذار 
بر موفقیت رایانش ابری بوده اســت و دارایی های فیزیکی 
سازمان )0/039(، پایین ترین رتبه در بین عوامل تأثیرگذار 

بر موفقیت رایانش ابری را داشته است.
بــا توجه بــه نتایج به دســت آمــده از پژوهش، برای 
موفقیــت رایانــش ابری در بانــک ملی ایران مــوارد زیر 

پیشنهاد می شود:
1. نقش و تأثیر حمایت مدیران ارشــد در پیاده سازی 
فناوری های جدیــد، در پژوهش های متعــدد و گوناگونی 
مورد بررسی قرار گرفته و همه مؤید این مطلب می باشند 
که این عامل با فراهم کردن منابع ضروری همچون زمان، 
فضــا، تجهیــزات و افــراد از عوامل حیاتی می باشــد. لذا 
پیشــنهاد می شود قبل از انجام هرگونه اقدامی در رابطه با 
پیاده سازی رایانش ابری، ابتدا حمایت مدیریت ارشد جلب 

گردد.
2. پیشنهاد می شــود در آینده شــاخص های موفقیت 
رایانــش ابری در گزارش های بخش های مرتبط با فناوری 
اطالعــات بانک ملی ایران گنجانده شــود تا بتوان آن ها را 
مــورد ارزیابی قرار داد تا راحت تر بتــوان به ارزیابی این 
شاخص ها پرداخت و نقاط قوت و ضعف خود را در رابطه 
با این شــاخص ها مشــخص کرده و در جهت بهبود آن ها 

عمل کرد.
3. پیشــنهاد می شود هیئت مدیرۀ بانک ملی ایران برای 
تقویت شــاخص قابلیت های مدیریتی فنــاوری اطالعات، 
اندازه گیری مســتمری از سطح شایستگی مدیران ارشد و 
میانی این بانک داشــته باشند و برای اندازه گیری موفقیت 
رایانش ابری اقدام به ایجاد سیســتمی در سازمان نمایند 
و با اســتفاده از اقداماتــی از قبیل تشــویق و تنبیه، تهیه 
برنامه های غنی سازمانی و توسعه شغلی در جهت تقویت 

این شاخص گام بردارند.
4. پیشنهاد می شــود برای تقویت شاخص قابلیت های 

فناورانۀ فنــاوری اطالعات، دارایی های فیزیکی ســازمان 
همچون رایانه ها، تجهیزات شــبکه ای و ... به روز رســانی 
شده و ارتقاء یابند و از طرفی برنامه های آموزشی مناسب 
به منظور افزایش دانش فنی ســازمان در رابطه با رایانش 

ابری، در ساعات کاری کارکنان گنجانده شود.
5. پیشنهاد می شــود برای تقویت شاخص قابلیت های 
ارتباطی فناوری اطالعات، اعتماد به عنوان اصلی اساســی 
در ارتباطات بین بانک ملی ایران و فروشــنده ســرویس 
رایانش ابری در نظر گرفته شود، همچنین بین این بانک و 
فروشــنده سرویس ارتباطی بادوام برقرار شده و همواره 
هماهنگی هــای الزم پیش از به وجود آمــدن تعارض بین 

فروشنده و خریدار سرویس صورت پذیرد.
6. با توجــه به این واقعیت که دانــش )دانش مدیریتی 
و دانش فنــی مرتبط بــا رایانش ابری( به عنــوان یکی از 
شاخص های موفقیت رایانش ابری در نظر گرفته می شود، 
می تــوان گفت که ســاختار پایه ای هر بانــک عالقه مند به 
پیاده ســازی موفق رایانش ابری، باید بر مبنای چهارچوب 
متناســبی از سیســتم مدیریت داتش بنا نهــاده یا تجدید 
ساختار شود. به طور خالصه یکی از مواردی که می تواند 
در موفقیت بانک در پیاده سازی رایانش ابری نقش بسزایی 

داشته باشد، مدیریت دانش اثربخش می باشد.
7. گزارش های ســالیانه مربوط به دســتیابی و یا عدم 
دســتیابی به اهداف مرتبط با پیاده ســازی رایانش ابری 
اســناد مهم و راهبردی ای هســتند که می توانند در اختیار 
مدیــران قرار بگیرند تا آن هــا را در اتخاذ تصمیمات بهتر 
درزمینــۀ مدیریــت و توســعه رایانش ابــری بانک یاری 
کنند. همچنین این اســناد می توانند به منظور کسب منابع و 
امکانات مورد نیاز و یا اثبات دستاوردهای بانکی به برخی 
ســودبران داخلی و خارجی ارائه شود، بنابراین پیشنهاد 
می شود این اسناد در بانک ملی ایران به طور سالیانه تدوین 

و مورد بهره برداری قرار گیرند.
8. با توجه به این که ســاختار و تشــکیالت بانک ها در 
کشــور تقریبًا مشابه است، گزارش های سالیانه تهیه شده 



66

13
97

ن 
ستا

تاب
 / 

شی
یان

را
م 

لو
ع

توســط بانک ملی ایران در رابطه با رایانش ابری، می تواند 
توسط سایر بانک ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
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