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 03/98/ 19تاريخ دريافت: 

 10/98/ 25تاريخ پذيرش: 
 چكيده

ی در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك در صنايع  نش ابريامزايای راها و  هدف مقاله حاضر بررسی قابليت

بهره با  يزد  استان  تصميمفوالد  تركيبی  روش  از  چندمعيارهبرداری  روش  ،  گيری  و  فازی  منطق  محاسبات 

كيفی و كمی( بود و با ابزار مصاحبه و پرسشنامه صورت  )  يقی تلفبود. روش پژوهش حاضر    PLSسازی  مدل 

صاحب  دانشگاهی  اساتيد  شامل  آماری  جامعه  حوزه  گرفت.  در  فناوری   ی موردبررسنظر  متخصصان  و 

با تركيبی    1398نفر در سال    320  هاآن اطالعات و ارتباطات شاغل در صنايع فوالد استان يزد بودند كه از بين  

ا توجه به محاسبات فازی نشان  ها بتصادفی انتخاب شدند. يافته  گيری غيراحتمالی هدفمند و از دو روش نمونه

با   «تر به مشتريانخدمت سريع»،  191/0با    «هاكاهش هزينه»،  معيار در خوشه مزيت رايانش ابری  ترينمهمداد  

معيار   ترينمهم به ترتيب بودند.    096/0ای فازی  با وزن شبكه   «برقراری ارتباط با مشتريان»  و   120/0وزن فازی  

سازی اطالعات در  ذخيره»،  ابری در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك نيزرايانش    هایقابليتدر خوشه  

با    «خدمات ارتباطات الكترونيك توسعه خدمات ارتباطات  »تحليل مسير بين  ،  درنهايتبودند.    123/0برابر 

و بين توسعه    566/0با توجه به بارهای تحليل عاملی تأييدی برابر با    «ینش ابرياهای راقابليت» و    «الكترونيك

فناوری رايانش    نتايج نشان دادحاصل شد.    521/0خدمات ارتباطات الكترونيك و مزيت رايانش ابری برابر با  

 مثبت است.  تأثيرگذاریابری با توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك صنايع فوالد يزد دارای رابطه و 

گيری چندمعياره منطق روش تصميم،  ینش ابر يارا ،  خدمات ارتباطات الكترونيك  کليدی:  یهاواژه 

  یسازمدل، فازی

 
 است.دانشگاه آزاد اسالمی واحد يزد مديريت رسانه   رشتهاز رساله دكتری حاضر برگرفته  مقاله 

 يزد، ايران.، واحد يزداسالمی دانشگاه آزاد ، دانشجوی دكتری مديريت رسانه .1

 saeedeslami@iauyazd.ac.ir، دانشگاه آزاد اسالمی واحد يزد، استاديار گروه مديريت رسانه *.2

 يزد، ايران.، دانشگاه آزاد اسالمی واحد يزد، مديريت رسانهاستاديار گروه   .3

 يزد، ايران.، دانشگاه آزاد اسالمی واحد يزد، استاديار گروه مديريت بازرگانی .4



 شناسی دانشفصلنامه مطالعات 

 

ل 
سا

تم
هف

ره 
ما

 ش
،

22
ار 

 به
،

99
 

56 

 قدمهم

در چند سال آينده فراگير شده   1ی«نش ابرياآوری »رافن ،  پژوهیمطابق برخی مطالعات آينده

  شود گذاری  ريزی و سرمايهتر برای اين موضوع برنامهبايست هرچه زودو در كشور ما نيز می

آوری جديد با زيرساخت اينترنتی  يك فن   عنوانبهی  نش ابريا(. را1396،  شعبانی و همكاران)

  صورت الكترونيك را در ارائه خدمات به  توجهیقابلتواند مزايای  و راهكارهای جديد می

 همراه داشته باشد.  به

كلمه   ترجمه  متون   "Computing"رايانش  بعضی  در  كه  از    ی جابهاست  رايانش 

محاسبات و پردازش استفاده شده است. البته محاسبات و پردازش معادل كاملی از اين كلمه  

معنای  النگمن اين واژه به  ،  معتبر مانند آكسفوردهای  نامهنيست. زيرا بر اساس تعريف واژه

دهد و محاسبه  ها يا اموری است كه يك رايانه انجام میبرداری از رايانه و عمليات رايانهبهره

ی را گروهی  نش ابريا(. را2017،  2بولونی و تارگات است )ها يكی از اين امور  و پردازش تن 

از مدل رايانه    1980روی تغييری است كه در اوايل دهه  دنباله  دانند كهای میتغيير الگوواره

آوری اطالعات و ارتباطات  كارساز صورت گرفت. با پيشرفت فن -كارخواه   به مدلبزرگ  

انجام نياز   در    به  محاسباتی  زمان    جاهمهكارهای  همه  وجودو  و   به  )يعقوبی  است  آمده 

ها را نيز  دهد كه سرورای گسترش میگونههی مفهوم ابر را بنش ابريا(. را1393،  همكاران

بر زيرساخت نش  يارا»،  (. در حقيقت 2014،  3)شو و همكاران   يردبرگهای شبكه در  عالوه 

شبكه،  « یابر پايه  بر  رايانشی  رايانهمدل  برای  های  تازه  الگويی  كه  است  اينترنت  مانند  ای 

منابع    بستر،  افزارنرم ،  زيرساختمصرف و تحويل خدمات رايانشی )شامل  ،  عرضه و ساير 

 نمايد.شبكه ارائه می  يریكارگبهرايانشی( با 

دنبال توسعه اين    های جهان بهی بسياری از كشورنش ابرياآوری رامزايای فن با توجه به  

آوری  استفاده از فن (. نياز به  2016،  و همكاران  4الروثه )  هستندهای خود  آوری در كشورفن 

سبب مزايای    به  ها و خدمات سازمانی الكترونيكخصوص در ارائه سرويس ی بهنش ابريارا

فن  اين  ايجاد میبسيار زيادی كه  برای كاربران خود  افزايش ضريب    ازجملهنمايد؛  آوری 
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برای دريافت سرويس   اطمينان  بهترين كيفيتدر كوتاه  مدنظراعتماد و  و  زمان  كم  ،  ترين 

افزايش ضريب ،  هامديريت و كنترل آسان و قدرتمند بر روی منابع و سرويس ،  هاكردن هزينه

ديگر موارد  و  سامانه  كسب  گواه  به ،  امنيتی  و  دنيا وكاركاربران  بزرگ    ازپيشبيش ،  های 

می همكاران  1پروين )  شوداحساس  را 2018،  و  ديدگاه  ابريا(.  ارائه سختنش  با  و  ی  افزار 

فراهم    صورتبهافزار  نرم  همچنين  و  جهت  كردنامحدود  اينترنت  بستر  خدمات    ارائهن 

پذيری و نوآوری در مقابل  كاهش و انعطاف شدت بهها باعث شده است كه هزينه، سازمانی

 (. 2019، و همكاران 2الموتادی ) يابدتغييرات افزايش 

ملكيان و  است ) 3ارتباطات الكترونيكجهان تغييرات بسيار گسترده در امر ،  جهان امروز

هر سازمانی با تغييرات سريعی  ، (. در عصر اطالعات و ارتباطات الكترونيك1391، علی پور

آوری ارتباطات در دو دهه  (. تحول چشمگير در فن 2012،  4سسره و كوروچر )  روست روبه

يرومندتر از گذشته  گشته و بسيار ن   ساالری يواندموجب بروز تحوالتی ژرف در عرصه  ،  اخير

ها دگرگون ساخته  هزينه و روش انجام كار،  انتظارات كارگزاران و مشتريان را از منظر زمان

ايجاد روشی مكانيزه برای تبادل  ،  است. به دنبال فراگير شدن اين سامانه در محدوده سازمانی

گردد تا  محسوب میيك نياز جدی و اساسی  ،  های مختلفالكترونيك مكاتبات بين سامانه

؛  2013،  5توركانوويك و پوالنسيكنمايد )تری فراهم  ارتباط بين سازمانی را به شكل مناسب

تر آن به اطالعات  (. ارزش ارتباطات الكترونيك دسترسی سريع2016، زولكپلی و همكاران

به  ،  نيست نگاهی  با  است.  برتر  تفكر  ايجاد  و  ارتباطات  تسهيل  برای  آن  توانايی  بلكه 

گردد كه تاكنون اتوماسيون اداری و  مشخص می،  كاربردهای سامانه ارتباطات الكترونيك

  و كسب ترين كاربرد را در بخش ارتباطات الكترونيك درارتباط عمومی الكترونيك بيش 

وكار را دربر گرفته و متحول  های ارتباطی كسبها داشته است و اين سامانه اكثر حوزهكار

 (. 1391، پور)ملكيان و علینمايد می
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آوری اطالعات و ارتباطات در صنعت موجب كاهش فاصله جغرافيايی  فن   كارگيریبه

پول    وانتقالنقلخدمات سازمانی و    ارائههای  كاهش هزينه،  وكار و مشتریو زمانی بين كسب

اطات  ها و باال بردن كيفيت خدمات ارتبوكارشده و همچنين باعث افزايش رقابت بين كسب

و   هزينه  درنهايتالكترونيك  ساختار  تغيير  كسبموجب  صنعت  وكارای  شدن  بهينه  و  ها 

وكار  عامل حياتی در ايجاد كسب  عنوان بهگردد. در ادبيات علمی از ارتباطات الكترونيك  می

مطالعات زيادی در زمينه خدمات ارتباطات الكترونيك صورت    روازاين گردد.  برخط ياد می

(. رضايت مشتری بر اساس ارتباطات الكترونيك از اهداف اصلی  2019،  1ساتيا )  استگرفته  

است تجارتی  مديريتصاحب  .هر  ارتباطات  ،  نظران  اساس  بر  مشتری  رضايت  كسب 

لزوم  و   برشمرده  وكارها كسبهای مديريت  وظايف و اولويت  ترينمهم الكترونيك را از 

اصلی موفقيت    شرطپيش پايبندی هميشگی و پايدار مديران عالی به جلب نظر مشتريان را  

قرار  ،  وكارها كسبصنايع و   موفقيت   هایشرطپيش يكی از  ،  اند. در حقيقتآورده  حساب به

در   وی  رضايت  جلب  برای  تالش  و  مشتری  و   2يم ك)  است   وكاركسب  سرلوحه دادن 

 (. 2019، و همكاران  3؛ لين2018، همكاران

پيشينه بر در راستای  اما تحقيقات اندكی  انجام شده است؛  ی پژوهش اگرچه مطالعاتی 

  همكارانصنايع فوالد انجام گرفته است. در پژوهشی رحمتی و    ويژهبهروی صنايع سنگين  

يك شيوه    عنوانبه( نتيجه گرفتند با توسعه اينترنت و كاربردهای آن بانكداری اينترنتی  1398)

نش  يامؤثر و كارآمد برای ارائه خدمات به مشتريان است. همچنين بانكداری اينترنتی و را

حل  نمايد تا راهها و تهديدها را در نظر دارد و سعی میفرصت،  ضعف،  نقاط قوت،  یابر

بانكعملی برای سازمان با استفاده از    منظوربهها  های مالی و  بهتر  بانكداری  ارائه خدمات 

رافن  ابرياآوری  ارائه كند.  نش  ديدگاه  1398)  تقويان ی  از  كه  نتيجه گرفت  تحقيقی  در   )

دانش )  كاركنان مديران،  تسهيم  توسعه  فن ،  تصميمات  بر  اطالعات(  و  ارتباطات  آوری 

ال جديد  دارد.  محصوالت  معناداری  تأثير  ياسوج  در  هزاره  نمای  ايده  شركت  كترونيك 

(  423/0)  بتا آوری ارتباطات و اطالعات با داشتن بيشترين  همچنين در اين پژوهش عامل فن 
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( در 1397)  اكبری باالترين تأثير را در توسعه محصوالت جديد الكترونيك داشت. اسدی و  

از  كمتر  پاسخگويان  گرفتند  نتيجه  وزارتخانه  پژوهشی  با  سايت  برقرار طريق  ارتباط  ها 

مسائل  حالبااين اند.  كرده الكترونيك در راستای حل  ارتباطات  از مديريت  ، انتظاراتی كه 

دغدغه داشتهرفع  نيازهايشان  ساختن  برآورده  و  و  ،  اندها  يعقوبی  بود.  باال    همكاران بسيار 

آوری جديد با زيرساخت  يك فن   عنوانبهی  نش ابريا( در پژوهشی نتيجه گرفتند را1393)

راه و  میاينترنتی  جديد  مزايای  كارهای  پزشكی    توجهیقابلتواند  خدمات  ارائه  در  را 

آوری در سالمت الكترونيك  اين فن  كارگيریبهبه همراه داشته باشد.    الكترونيك صورتبه

( در تحقيقی نشان دادند 1391)  پورنيازمند در نظر گرفتن عوامل مختلف است. ملكيان و علی

در   بيشتر  تأثير  اين  است.  تأثيرگذار  سازمانی  ارتباطات  ابعاد  بر  الكترونيك  ارتباطات  كه 

در   انسانی  ارتباط  بهره،  وكاركسبافزايش حوزه  كاركنانافزايش  در  ،  وری  تنش  كاهش 

  مراتب سلسلهكاهش بوروكراسی اداری و  ،  تربيت نيروی انسانی كارآمد و ماهر،  محيط كار 

می مشاهده  بهرهسازمانی  همچنين  زمان  گردد.  الكترونيك در كاهش  ارتباطات  از  برداری 

های جديد ارتباطی موفق  تبادل اطالعات و دسترسی آسان به منابع اطالعاتی و ايجاد كانال

ی سرويسی است كه  نش ابريا( نتيجه گرفتند را1396)  همكارانعمل كرده است. شعبانی و  

وب    كاربران  به بهمی  ارائهای  اجاره  صورتبهسراسر  سرويس  اين  و  پيكره  گردد.  بندی 

ی بسياری  نش ابرياآوری رامزايای فن   های آنالين اشاره دارد. با توجه بهبرنامهدسترسی به  

فن   دنبال  بههای جهان  از كشور اين  پور و  هستند. صبریهای خود  آوری در كشورتوسعه 

از جديد1396)  همكاران  يكی  نتيجه گرفتند  اينترنت(  كاركرد  نحوه  در  تغييرات  با  ،  ترين 

را ابريامعرفی  لين نش  پژوهشی  در  است.  پذيرفته  با هدف2019)  همكارانو    ی صورت   ) 

در اينترنت انجام   ایچندرسانهبندی مبتنی بر داده برای ارتباطات الكترونيك  تحليل خوشه

 نمايد.های دقيقی را فراهم میآوری هوش مصنوعی تحليل دادهدادند و نتيجه گرفتند كه فن 

  1تواند خود را به اينترنت پيچيده وسايل نقليه سازگار كند. السيد بندی داده محور میخوشه

ادند و نتيجه  های ابری انجام ديابی آنتولوژی( در پژوهشی با هدف ارزش2019) همكارانو 

از   بسياری  كه  را  وكارها كسبگرفتند  كه  ابريامعتقدند  انواع  نش  ارائه  توانايی  دليل  به  ی 
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(  2018و همكاران ) نقش كليدی دارد. بروين  فناوری اطالعات و ارتباطاتمختلف خدمات 

ابريانتيجه گرفتند را به مزايای  وكارهاكسبتواند  ی مینش  ،  هزينه  اندازپس ی خدماتی را 

 و  وكار كسبچابكی  ، وكاركسبتداوم  ،  برداریحساب مبتنی بر طريقه بهرهصدور صورت

زولكپلی فن  برساند.  سبز  ارتباطات  و  اطالعات  با 2016)  همكارانو   1آوری  پژوهشی  در   )

ی كوچك و متوسط  وكارهاكسبهدف تحليل نوآوری خدمات ارتباطات الكترونيك در  

خدماتی است كه مبتنی بر    بهبوديافته نشان دادند كه نوآوری خدمات يك محصول جديد يا  

ی و تأثير  نش ابريارا»ای تحت عنوان  ( در مقاله2016)  1جونز و هالز،  آوری است. اشنايدرفن 

های تبادالت نتيجه گرفتند كه آنچه يك  ن بر عملكرد محيطی و اقتصادی با رويكرد هزينهآ

نرم  دهندهارائه راخدمات  ابرياافزاری  مینش  ارائه  تجاری  برنامه،  نمايدی  كاربردی  های 

نرم يا  وب  مرورگر  طريق  از  كه  است  میآنالين  ارائه  كاربران  به  ديگر  گردد.  افزارهای 

تقاضا در اختيار    بر اساسگردند و  ها ذخيره میروی سرور،  افزارهای كاربردی و اطالعاتنرم 

ممكن    وكارهاكسب( در پژوهشی نتيجه گرفت  2014)  2گيرد. ساهيل پاتانیكاربران قرار می

های كاربردی اما برنامه،  ی آماده باشندنش ابريااست به داليل مختلف برای مهاجرت به را

اص سرمايهدليل  برای  اساسی  مانع  يك  هستند.  مهاجرت  اين  در  گذاریلی  عظيم  های 

زيرساخت  موردنياز های سرمايه  های جديد همواره هزينهآوریفن  ابرياهای رابرای  ی  نش 

نهادهای مختلف مالی نياز به بودجه برای عملكردی دارند و اين باعث ،  ینش ابريااست. با را

( در پژوهشی  2014)  3قوله متفاوت باشد. شل  وكاركسبخدمات هر  ،  ابرگردد بدون مدل  می

فن  گرفت  جديدآورینتيجه  می  وكاركسب،  های  تغيير  را  در    وكارهاكسب  دهند.سنتی 

  همكاران و    4ی را انتخاب كنند. مرینش ابريابايد گزينه را،  واكنش به اين محيط نوآوری

،  پيچيدگی سامانه،  نتيجه گرفتند اثرات سازگاری سامانه( در تحقيقی در كشور عراق  2019)

معنی آماری  نظر  از  پزشكان  رفتاری  كنترل  و  تأييد  بر  خصوصی  حريم  و  بود. امنيت  دار 

های اطالعاتی سالمت  همچنين تأييد كنترل رفتاری تأثير مثبتی بر استفاده پزشكان از سامانه

( در تحقيقی نتيجه گرفتند با توسعه  2018)  همكارانهای عراق داشتند. لين و  در بيمارستان
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های اخير  های ابر در سالتعداد و مراكز داده،  ینش ابرياها و كاربردهای راآوریسريع فن 

ابررشد كرده بسيار زياد  ،  اند. يكی از مشكالت عمده در مراكز داده  انرژی    هاآنمصرف 

نش  ياموضوعات تحقيقاتی در حوزه راترين است كه مديريت مصرف انرژی را يكی از داغ

 ی تبديل ساخته است. ابر

يكی از كاربردهای اصلی رايانش ابری در صنايع نهفته است. صنايع سنگين مانند صنايع  

انداز راهبردی  بر اساس چشممزايای ارتباطات رايانش ابری هستند.    نيازمند  ازپيشبيش فوالد  

افزوده صنعت فوالد در بخش صنعت و معدن  ارزشسهم  ،  معدن و تجارت ،  وزارت صنعت

پايان سال    درصد  18،  1392در سال   تا  اين رقم  قرار است  ميليون تن    55به    1404بوده و 

جايگاه ايران در صنعت  ،  ميليون تن فوالد خام در سال  55افزايش يابد. با ارتقای ظرفيت توليد  

با هدف ،  يابد. در اين ميانارتقا میفوالد از رتبه چهاردهم كنونی به هفتم در سطح جهان  

تكميل  ،  زنجيره توليد  تناسببهصنايع باالدستی آن نيز  ،  افزوده در صنعت فوالدافزايش ارزش

و    31آهن به ترتيب از حدود  ظرفيت توليد كنسانتره و گندله سنگ  كه یطور به،  خواهد شد

 1404ميليون تن تا سال    85و    72و به    96ميليون تن تا سال    48و    50ميليون تن فعلی به    22

ميليون    35تن فعلی به    ميليون  22گذاری شده است. ظرفيت توليد آهن اسفنجی نيز از  هدف

(. در اين سير  5: 1398، روزگار معدنرسد )می  1404ميليون تن تا سال  54و  96تن در سال 

ين اهداف لزوم اهميت  بنابراين برای نيل به ا؛  جايگاه فوالد يزد حائز اهميت است،  افزايشی

 است. يرناپذاجتنابرايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك 

های  ها و مزيتهدف اصلی نوشتار حاضر بررسی قابليت،  با عنايت به مطالب مطروحه

در ابری  در    رايانش  الكترونيك  ارتباطات  خدمات  است.  ص توسعه  يزد  استان  فوالد  نايع 

 از: اند عبارتپژوهش نيز  های فرضيه

بر بهبود تبديل اطالعات در خدمات ارتباطات    ی ی تأثير معنادارنش ابريااز را  یبرداربهره -

 الكترونيك دارد.

سازی اطالعات در خدمات  بر بهبود ذخيره  ی ی تأثير معنادارنش ابريااز را  یبرداربهره -

 ارتباطات الكترونيك دارد. 



 شناسی دانشفصلنامه مطالعات 

 

ل 
سا

تم
هف

ره 
ما

 ش
،

22
ار 

 به
،

99
 

62 

را  یبرداربهره - ابريااز  معنادارنش  تأثير  خدمات    یی  در  اطالعات  پردازش  بهبود  بر 

 ارتباطات الكترونيك دارد. 

بر بهبود انتقال اطالعات در خدمات ارتباطات    یی تأثير معنادارنش ابريااز را  یبرداربهره -

 الكترونيك دارد.

را  یبرداربهره - ابريااز  معنادارنش  تأثير  خدمات    یی  در  اطالعات  بازيابی  بهبود  بر 

 ارتباطات الكترونيك دارد. 

معنادار - را  ی ارتباط  ابريابين  و    ینش  الكترونيك  ارتباطات  توسعه خدمات  كاهش  در 

 وجود دارد.  هاهزينه

در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك و   ینش ابرياهای رابين قابليت یارتباط معنادار -

 پذيری در صنايع فوالد استان يزد وجود دارد.ی و مقياسپذيربهبود انعطاف

در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك و   ینش ابرياهای رابين قابليت یارتباط معنادار -

 در صنايع فوالد استان يزد وجود دارد. ی ورافزايش بهره

در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك و   ینش ابرياهای رابين قابليت یارتباط معنادار -

 تر به مشتريان در صنايع فوالد استان يزد وجود دارد. خدمت سريع

در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك    ینش ابرياهای رابين قابليت  یارتباط معنادار -

 د دارد.در صنايع فوالد استان يزد وجو  یارتباط با مشتر  یدر صنايع فوالد استان يزد و برقرار

كتاب انتقادی  مرور  مرتبطبا  مقاالت  و  مفهومی    موردبررسیمتغيرهای  ،  ها  مدل  در 

 توان در نمودار زير ترسيم كرد: پژوهش می
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 ي در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيكنش ابريا. مدل مفهومی را 1 نمودار

 روش 
تلفيقی است و از نظر هدف كاربردی بوده و نوعی تحقيق توصيفی    حاضر  پژوهشروش  

داده پرسشنامه  ابزار  با  كه  است.    موردنياز های  است  شده  ماهيت    كهازآنجايیگردآوری 

با   ی در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيكنش ابرياهای رابررسی قابليت»تعاملی پژوهش 

تصميمبهره روش  از  خبرگان  گيری  برداری  و  پژوهشگر  بين  گفتمان  مستلزم  چندمعياره 

ها( گردآوری و  های كيفی )مستخرج از مصاحبهابتدا داده،  لذا،  است  موردمطالعهی  حوزه

های كمی )مستخرج  داده،  برداری از تحليل محتوا( شدند؛ سپس در مرحله دومتحليل )با بهره

  ها( تحليل شدند. جامعه پژوهشصاحبهاز نتايج تحليل محتوای م  شدهيهته های  از پرسشنامه

اساتيد صاحب ارتباطات نظر )خبرگان آكادميك( و متخصصان  شامل  و    فناوری اطالعات 

 نفر است. روش  320شاغل در صنايع فوالد استان يزد )خبرگان صنعت( و حجم نمونه نيز  

گيری غيراحتمالی هدفمند )قضاوتی(  تركيبی از دو روش نمونه  گيری در اين پژوهش نمونه

نمونه نمونهو  بيشترين  گيری تصادفی است. در  از  انتخاب شدند كه  افرادی  گيری هدفمند 

گيری تصادفی برای انتخاب نمونه  ميزان اطالعات راجع پژوهش برخوردار بودند و از نمونه

از شن  بعد  استفاده شد.  پرسشنامه  تكميل  مؤلفهو  با مصاحبه حاصل  اسايی  پژوهش كه  های 

 

 هاقابليت

 تبديل اطالعات
 بهبود ذخيره

 بهبود پردازش
 بهبود انتقال

 بهبود بازيابی

 هامزیت

 هاكاهش هزينه
 بهبود انعطاف پذيری

 وریافزايش بهره
 ترخدمت سريع

 برقراری ارتباط با مشتری

 توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك در صنايع فوالد استان يزد

 رايانش ابری
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جدول نظران مطابق  شدند پرسشنامه ساخته شد و اعتبار و پايايی آن نيز مورد تأييد صاحب

 ( قرار گرفتند. فلوچارت مراحل انجام پژوهش به شرح ذيل است:1)

 
 . فلوچارت مراحل پژوهش 2 نمودار

اساس   پژوهش   1جدول  بر  متغيرهای  برای  از  ،  آلفای كرونباخ  شده   حاصل  7/0بيشتر 

گيری در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك در  دهد پايايی ابزار اندازهاست كه نشان می

 وضعيت مناسبی قرار دارد. 

 متغيرهاي پژوهش بر اساس آزمون کرونباخ . اطالعات مربوط به آمارهاي پايايی1  جدول
 آوری اطالعات های ابزار گردتعداد آيتم آلفای كرونباخ متغيرهای پژوهش 

 711 / 16 ( Aتوسعه خدمات ارتباطات الكترونيك )

 754 / 12 (Bی ) نش ابرياهای راقابليت

 مرور تحقيقات مشابه

تحليل محتوای 

اطالعات گردآوری 

 سازیروش مدل

العه پيرامون مط

موضوع

 تعيين روش تحقيق

 گردآوری تدوین ابزار

 آوری اطالعاتجمع

 تجزیه و تحليل

 گيرینتيجه

 گيریروش تصميم

 روایي ابزار پایایي ابزار

 تعيين جامعه و حجم گيریتعيين روش نمونه

بررسي کتب و مقاالت 

 فارسي

بررسي کتب و مقاالت 

 التين
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 727 / 12 (Cدر صنايع فوالد )  های رايانش ابریمزيت 

 هایافته
ی در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك نش ابرياهای راهای مؤثر بر بررسی قابليتمعيار

خوشه    اندعبارت ابریمزيت»از:  رايانش  فوالد  های  صنايع  شبكه  « در  كد  )با  (  Cای 

قبيل:   از  معيارهايی  هزينه  (1دربرگيرنده  با كد شبكهكاهش  فوالد  صنايع  )های   (؛  CAای 

هوشمند با   ونقل حمل  (3و   (CBای )تر به مشتريان صنايع فوالد با كد شبكهخدمت سريع (2

شبكه )كد  راقابليت» خوشه  (؛CCای  ابرياهای  شبكه  « ینش  كد  )با  دربرگيرنده Bای   )

سازی اطالعات  ذخيره،  معيارهايی از قبيل: تبديل اطالعات در خدمات ارتباطات الكترونيك

بهبود   و  الكترونيك  ارتباطات  ادامه    پذيریمقياسو    پذيریانعطافدر خدمات  در  هستند. 

است  بندی صورت گرفته  بندی ابعاد هر خوشه بر اساس تحليل عاملی رتبهبرای تعيين رتبه

 (. 2)جدول 

 بندي معيارهاي تحقيق بر اساس تحليل عاملی اکتشافی . رتبه2  جدول
 وزن معيار های تحقيق معيار رتبه 

 0/ 226 های صنايع فوالدكاهش هزينه 1

 0/ 146 سازی اطالعات در خدمات ارتباطات الكترونيك ذخيره  2

 0/ 142 تر به مشتريان صنايع فوالدخدمت سريع 3

 0/ 116 برقراری ارتباط با مشتريان صنايع فوالد  4

 0/ 092 صنايع فوالد پذيری پذيری و مقياسبهبود انعطاف 5

 0/ 058 هوشمند   ونقلحمل 6

 0/ 058 تبديل اطالعات در خدمات ارتباطات الكترونيك  7

با    « در مزيت رايانش ابری در صنايع فوالد»معيار در خوشه    ترين مهم،  2جدول  بر اساس  

دارای وزن  (  CAای )با كد شبكه  « برقراری ارتباط با مشتريان صنايع فوالد »،  (Cای )كد شبكه

،  (Bای )با كد شبكه  « ینش ابرياهای راقابليت»ها در خوشه  معيار  ترين مهمو    116/0ای  شبكه

و  226/0ای برابر با ( دارای وزن شبكهBAای )با كد شبكه  « های صنايع فوالد كاهش هزينه»

ای برابر با  شبكه( دارای وزن  BBای )با كد شبكه  «تر به مشتريان صنايع فوالدخدمت سريع»
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با    « توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك »معيار در خوشه    ترين مهمهستند. همچنين    0/ 142

ای  با كد شبكه  « سازی اطالعات در خدمات ارتباطات الكترونيكذخيره»(  Aای )كد شبكه

(CAدارای وزن شبكه ) است. 0/ 148ای برابر با 

ي در توسعه خدمات  نش ابرياهاي را مؤثر بر تحليل قابليت هاي بندي فازي معيار. رتبه3  جدول

 ارتباطات الكترونيك

 های تحقيق معيار رتبه 
ها )بر  وزن معيار

 (MCDMاساس 

وزن فازی  

 های زبانی متغير

وزن نهايی  

 معيار

 0/ 191445 8471/0 0/ 226 های صنايع فوالدكاهش هزينه 1

2 
سازی اطالعات در خدمات  ذخيره 

 ارتباطات الكترونيك 
148 /0 8286/0 122633 /0 

 0/ 119692 8429/0 0/ 142 تر به مشتريان صنايع فوالدخدمت سريع 3

 0/ 096118 8286/0 0/ 116 برقراری ارتباط با مشتريان صنايع فوالد  4

های تحقيق با توجه به محاسبات فازی مربوط به  بر اساس وزن نهايی معيار،  3جدول  در  

معيار در خوشه    ترين مهم،  ی در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيكنش ابرياهای راقابليت

با كد    « برقراری ارتباط با مشتريان»،  (Cای )با كد شبكه  « مزيت رايانش ابری در صنايع فوالد»

های  قابليت»ها در خوشه  معيار  ترين مهمو    096/0ای فازی  ( دارای وزن شبكهCAای )شبكه

( BAای )با كد شبكه  « های صنايع فوالدكاهش هزينه»،  (Bای )با كد شبكه  « یش ابرنيارا

با كد   « تر به مشتريان صنايع فوالدخدمت سريع »و    0/ 191ای فازی برابر با  دارای وزن شبكه

 حاصل شدند.  119/0ای فازی برابر با ( دارای وزن شبكهBBای )شبكه

ای از  پی بردن به متغيرهای زير بنايی يك پديده يا تلخيص مجموعه  منظور بهدر ادامه  

ماتريس  ،  های اوليه برای تحليل عاملیها از روش تحليل عاملی استفاده شده است. دادهداده

بين متغير بر تحليل مسير  ،  عالمت ضريب همبستگی  كهازآنجايیها است.  همبستگی مبتنی 

همبستگی مبتنی بر  ،  لذا بر اساس بارهای عاملی مدل برازش شده،  رگرسيون است  خطشيب

زيرا بارهای عاملی بين  ، دهدتحليل مسير بين متغيرهای پژوهش وضعيت مطلوبی را نشان می

ارتباطات  » خدمات  در  اطالعات  ارتباطات  »و    « ( A2)  الكترونيكبازيابی  خدمات  توسعه 

با    «الكترونيك معنادار()ارت  77/0برابر  اطالعات در خدمات  ذخيره»بين  ،  باط خيلی  سازی 
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)ارتباط    92/0برابر با    « توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك» و    « (A4ارتباطات الكترونيك )

الكترونيك،  معنادار(  كاماًل ارتباطات  خدمات  در  اطالعات  تبديل  توسعه  »   و (A3) بين 

انتقال اطالعات در خدمات  » بين  ،  )ارتباط معنادار(4/0برابر با    « خدمات ارتباطات الكترونيك 

)ارتباط    44/0برابر با    « توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك» و    « (A1ارتباطات الكترونيك )

  «(B1های صنايع فوالد )كاهش هزينه»،  از طرفی ديگر،  محاسبه شده است،  معنادار(  نسبتاً

برابر با    هاآنی است زيرا ضريب همبستگی  نش ابرياهای راقابليتترين تأثير بر  دارای بيش 

 ترين تأثير بردارای بيش   « (C1برقراری ارتباط با مشتريان صنايع فوالد )»محاسبه شده و    8/0

محاسبه    90/0برابر با    هاآنمزيت رايانش ابری در صنايع فوالد است زيرا ضريب همبستگی  

  تحليل عاملی تأييدی متغيرهای ،  (4) جدولو  PLSدر  شدهيمترس شده است. بر اساس مدل 

ی در توسعه خدمات  ابر  نش ياهای راعوامل مؤثر بر قابليت  ترين مهمجهت ارائه مدل  ،  پژوهش 

 دهد: های مهم متغيرهای اصلی( را نشان میارتباطات الكترونيك )معيار

 . تحليل عاملی تأييدي متغيرهاي پژوهش 4  جدول

 متغير مكنون  متغيرهای آشكار 
نماد متغير  

 مكنون 

بارهای تحليل  

 عاملی

 B 857 /0 ی نش ابرياهای راقابليت < --- > (B1های صنايع فوالد )كاهش هزينه

بازيابی اطالعات در خدمات ارتباطات  

 ( A2) الكترونيك
< --- > 

توسعه خدمات ارتباطات  

 الكترونيك 
A 767 /0 

اطالعات در خدمات ارتباطات  انتقال 

 ( A1الكترونيك )
< --- > 

توسعه خدمات ارتباطات  

 الكترونيك 
A 436 /0 

سازی اطالعات در خدمات  ذخيره 

 (A4ارتباطات الكترونيك )
< --- > 

توسعه خدمات ارتباطات  

 الكترونيك 
A 916 /0 

برقراری ارتباط با مشتريان صنايع فوالد  

(C1 ) 
< --- > 

رايانش ابری در مزيت 

 صنايع فوالد 
C 899 /0 

وری عملياتی صنايع فوالد  افزايش بهره 

(C2 ) 
< --- > 

مزيت رايانش ابری در 

 صنايع فوالد 
C 125 /0 

  فوالدتر به مشتريان صنايع  خدمت سريع

(B3 ) 
 B 358 /0 ی نش ابرياهای راقابليت < --- >
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 متغير مكنون  متغيرهای آشكار 
نماد متغير  

 مكنون 

بارهای تحليل  

 عاملی

پذيری پذيری و مقياسبهبود انعطاف

 (B2فوالد )صنايع 
 B 761 /0 ی نش ابرياهای راقابليت < --- >

تبديل اطالعات در خدمات ارتباطات  

 ( A3الكترونيك )
< --- > 

توسعه خدمات ارتباطات  

 الكترونيك 
A 537 /0 

 < --- > ( C3پردازش اطالعات صنايع فوالد )
مزيت رايانش ابری در 

 صنايع فوالد 
C 691 /0 

 

 
رايانش ابري در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيكی در   هايمزيت و هامدل ترسيمی قابليت  .2 شكل

 صنايع فوالد

 هاي متغيرهاي موجود در تحليل مسير مدل . همبستگی بين معيار5  جدول
 توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك  همبستگی بين متغيرهای موجود در تحليل مسير مدل

 0/ 566 ی در صنايع فوالدابرنش ياهای راقابليت

 0/ 521 ابری در صنايع فوالد مزيت رايانش

اساس   بين    5جدول  بر  مسير  تحليل  بر  مبتنی  ارتباطات  »همبستگی  خدمات  توسعه 

  0/ 566بر اساس بارهای تحليل عاملی تأييدی برابر با    «ینش ابرياهای راقابليت»و    «الكترونيك

مزيت رايانش  »و    « توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك»و همبستگی مبتنی بر تحليل مسير بين  

 حاصل شد. 0/ 521برابر با  « ابری
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است اين است كه آيا   جواب آن  دنبال  بهگيری پرسشی كه پژوهشگر  های اندازهدر مدل 

اندازهسازه،  مشاهدهقابلمتغيرهای   را  پنهان  متغيری  يا  و  پنهان  میای  يا خير؟  گيری  نمايند 

در آن صورت  ،  مدل مفهومی پژوهش را حمايت نمايند،  آوری شدههای گردچنانچه داده

ای  ممكن است پژوهشگر بر گاهی  دهند.های برازش مدل وضعيت مطلوبی را نشان میمعيار

های  معيار،  7  جدولدر مدل مفهومی خود تغييراتی را ايجاد نمايد.  ،  ايجاد اين برازش در مدل

ی در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك را  ابر  نش ياهای راسازی قابليتمدل برازش مطلق  

 دهد:نشان می

 هاي برازش مطلق مدل پژوهش . معيار 6  جدول

Model ماندريشه ميانگين مجذور پس( هاRMR )  معيار برازندگی(GFI) 

 1/ 000 0/ 000 های برازش مطلق معيار

می  6جدول   هرچه  نشان  پس دهد  مجذور  آزمون  ها  ماندهميانگين  مورد  مدل  برای 

سازی  مدل مذكور برازش بهتری دارد. مقدار اين معيار برای مدل،  تر به صفر باشدنزديك 

ابرياهای راقابليت الكترونيكی در  نش  برابر صفر شده است و ،  توسعه خدمات ارتباطات 

برابر ،  مدل پژوهش برای  معيار برازندگی  ،  مدل مذكور دارای تناسب است. از طرفی ديگر

 يك شده است. 

 (Baseline Comparisonsهاي برازش تطبيقی مدل پژوهش ). معيار 7  جدول

 مدل
شده  معيار نرم

 (NFIبرازندگی )

برازندگی فزاينده  معيار 

(IFI ) 

معيار برازندگی  

 (CFI)تطبيقی 

 1/ 000 1/ 000 1/ 000 برازش تطبيقی مدل پژوهش 

ی در توسعه خدمات ارتباطات  نش ابرياهای راسازی قابليتدهد مدلنشان می  7جدول  

ضرايب   9/0از    تربزرگ،  الكترونيك چه  هر  است.  مدل  برازندگی  از  حاكی  كه  است 

همبستگی مبتنی بر تحليل مسير بين متغيرهای موجود در مدل باال باشد ميزان اين معيار نيز  

برابر يك شده است و همبستگی مبتنی  ،  باال خواهد بود. مقدار اين معيار برای مدل پژوهش 

 ل مذكور از سطح بسيار خوبی برخوردار است. بر تحليل مسير بين متغيرهای موجود در مد
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بر بهبود تبديل اطالعات در خدمات ارتباطات    یی تأثير معنادار نش ابريا(: قابليت را1)  فرضيه

ای  قرار گرفت زيرا بر اساس نظرات و تجربه حرفه  تأييدفرضيه مورد  الكترونيك دارد. اين  

دارای ميانگين   « خدمات ارتباطات الكترونيكتبديل اطالعات در »كارشناسان و متخصصان 

بود. همچنين بارهای عاملی بين تبديل اطالعات در خدمات ارتباطات    11/6اهميتی برابر با  

با   الكترونيك  برابر  الكترونيك  ارتباطات  معنادار(53/0و توسعه خدمات  محاسبه  ،  )ارتباط 

 شده است. 

را 2)   ه فرضي  قابليت  ابر يا (:  تأثير  نش  ذخيره   ی معنادار ی  بهبود  خدمات  بر  در  اطالعات  سازی 

 شد.   0/ 123فازی رابطه برابر با    و وزن   6/ 26ارتباطات الكترونيك دارد. ميانگين اين متغير برابر با  

را3)  فرضيه قابليت  ابريا(:  معنادار نش  تأثير  خدمات    یی  در  اطالعات  پردازش  بهبود  بر 

 حاصل شد. 69/5ارتباطات الكترونيك دارد. ميانگين برابر با 

بر بهبود انتقال اطالعات در   یی تأثير معنادار نش ابريارا یآوراز فن  یبردار(: بهره4) فرضيه

شد. بارهای    46/5دارد. ميانگين بهبود انتقال اطالعات برابر با  ،  خدمات ارتباطات الكترونيك

بين   ارتباطات  »عاملی  توسعه خدمات  و  الكترونيك  ارتباطات  اطالعات در خدمات  انتقال 

 )ارتباط نسبتاً معنادار( به دست آمد.44/0الكترونيك برابر با 

بر بهبود بازيابی اطالعات    ی ی تأثير معنادارنش ابريارا  یآوراز فن   یبردار(: بهره5)  فرضيه

 شد.  23/6نتايج ميانگين اين متغير برابر با  بر اساس دارد.، در خدمات ارتباطات الكترونيك

معنادار6)  فرضيه ارتباط  قابليت  ی(:  رابين  ابرياهای  ارتباطات    ینش  خدمات  توسعه  در 

در صنايع فوالد استان يزد وجود دارد. ميانگين حاصل شده    هاكاهش هزينهالكترونيك و  

با   حقيقت  67/5برابر  در  هزينه،  شد.  بيش كاهش  دارای  فوالد  صنايع  با  های  رابطه  ترين 

 حاصل شد. 86/0برابر با  هاآنی است زيرا ضريب همبستگی نش ابرياهای رامزيت

معنادار7)  فرضيه ارتباط  قابليت  ی(:  رابين  ابرايهای  ارتباطات    ینش  خدمات  توسعه  در 

در صنايع فوالد استان يزد وجود دارد.    « پذيریپذيری و مقياسبهبود انعطاف»الكترونيك و  

پذيری صنايع فوالد دارای ميانگين اهميتی  پذيری و مقياسبهبود انعطاف،  محاسبات  بر اساس

 است. 34/ 5برابر با 
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معنادار8)  فرضيه ارتباط  قابليت  ی(:  رابين  ابرياهای  ارتباطات    ینش  خدمات  توسعه  در 

محاسبات    بر اساسدر صنايع فوالد استان يزد وجود دارد.    یورالكترونيك و افزايش بهره

 است.  50/5وری عملياتی صنايع فوالد دارای ميانگين اهميتی برابر با افزايش بهره

معنادار9)  فرضيه ارتباط  قابليت  ی(:  رابين  ابرياهای  ارتباطات    ینش  خدمات  توسعه  در 

در صنايع فوالد استان يزد وجود دارد. بر اساس    « تر به مشتريانخدمت سريع »الكترونيك و  

 است.  45/5تر به مشتريان صنايع فوالد دارای ميانگين اهميتی برابر با  خدمت سريع،  محاسبات

معنادار10)  فرضيه ارتباط  قابليت  ی(:  رابين  ابرياهای  ارتباطات    ینش  خدمات  توسعه  در 

در صنايع فوالد استان يزد  یارتباط با مشتر  یالكترونيك در صنايع فوالد استان يزد و برقرار

دارد.   اساس وجود  ميانگين  ،  محاسبات   بر  دارای  فوالد  صنايع  مشتريان  با  ارتباط  برقراری 

برقراری »  فوالدمعيار در خوشه مزيت رايانش در صنايع    ترين مهماست و    61/5اهميتی برابر با  

 است. 096/0ای فازی با وزن شبكه « ارتباط با مشتريان صنايع فوالد 

 گيریبحث و نتيجه 

ابری در توسعه خدمات ارتباطات    های قابليتهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی   رايانش 

های  ها از طريق مصاحبهمؤلفه  ترين مهمالكترونيك صنايع فوالد يزد بود. بدين منظور ابتدا  

سپس  شدند  حاصل  مطابق    اكتشافی  شد.  هاآنپرسشنامه  يافته  انجام  برخی  اين  نتايج  با  ها 

؛ ملكيان و  1397،  واكبری  اسدی؛  1398،  ؛ تقويان1397،  و همكاران  تحقيقات نظير رحمتی 

؛ 2016،  ؛ جانونز و هالز2018،  ؛ بروين و همكاران1388،  ؛ جوكار و برهمند1391،  پورعلی

 .همسو است 2018، و لين و همكاران 2014، ساهيل پايانی

ی در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك نش ابر يا های را محاسبات فازی مربوط به قابليت   

ابری در صنايع فوالد» معيار در خوشه    ترين مهم نشان داد   رايانش  با   برقراری «  مزيت  ارتباط 

 « های صنايع فوالدكاهش هزينه » است و    0/ 096ای فازی  با وزن شبكه   ای مشتريان با كد شبكه 

ای فازی با وزن شبكه   « صنايع فوالدتر به مشتريان  خدمت سريع » و    0/ 191ای فازی  با وزن شبكه 

الكترونيك  ترين مهم است.    0/ 120 ارتباطات  خدمات  توسعه  در خوشه  سازی ذخيره ،  معيار 

با وزن شبكه  الكترونيك  برابر  اطالعات در خدمات ارتباطات  فازی  است. زيرا   0/ 123  با ای 
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باال  بود.  دارای  فازی  منطق  بر اساس محاسبات  فازی  اساس محاسبات ترين رتبه  بر  همچنين 

همبستگی مبتنی بر تحليل مسير بين متغيرهای پژوهش وضعيت ،  بارهای عاملی مدل برازش شده 

می  نشان  را  بين  ،  دهد مطلوبی  عاملی  بارهای  ارتباطات » زيرا  خدمات  در  اطالعات  بازيابی 

الكترونيك» و    « (A2)  الكترونيك  ارتباطات  خدمات  با    « توسعه  خيلی   )ارتباط   0/ 77برابر 

) ذخيره » بين  ،  معنادار(  الكترونيك  ارتباطات  خدمات  در  اطالعات  توسعه » و    « ( A4سازی 

تبديل اطالعات در » بين  ،  معنادار(   كامالً )ارتباط    0/ 92برابر با    « خدمات ارتباطات الكترونيك

 0/ 54برابر با    « توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك»و    « (A3) خدمات ارتباطات الكترونيك

معنادار(  ) » بين  ،  )ارتباط  الكترونيك  ارتباطات  خدمات  در  اطالعات  توسعه » و    « ( A1انتقال 

 محاسبه شده است.، معنادار(   نسبتاً )ارتباط    0/ 44برابر با    « خدمات ارتباطات الكترونيك

بر    « ی نش ابرياهای راقابليت»و    «توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك»همچنين نتايج بين  

با   برابر  تأييدی  عاملی  تحليل  بارهای  بين    566/0اساس  مسير  تحليل  بر  مبتنی  همبستگی  و 

الكترونيك» ارتباطات  فوالد »و    « توسعه خدمات  صنايع  در  ابری  رايانش  اساس    « مزيت  بر 

 حاصل شد. 0/ 521بارهای تحليل عاملی تأييدی برابر با 

كالم شده  ،  خالصه  حاصل  نتايج  به  توجه  بهربا  تصميمه با  روش  از  گيری  برداری 

توان گفت فناوری رايانش  می  PLSسازی  محاسبات منطق فازی و روش مدل،  چندمعياره

مثبت و    تأثيرگذاریابری در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك صنايع فوالد يزد دارای  

بنيانصنعت فوالد را میگردد.  ها میهمچنين موجب كاهش هزينه مهم  های  توان يكی از 

برشمرد كشوری  هر  در  بهگونهبه،  اقتصاد  فوالد  سرانه  مصرف  حتی  كه  معياری  ای  عنوان 

امروزه در كشور ما نيز فوالد با حضور    .ارزيابی صنعتی بودن يك كشور مطرح است   منظور به

ای كه  گونهبه،  نمايدنقش بسيار مهمی ايفا می،  های مهم توليدی و صنعتی كشوردر بخش 

  وجود  بهنمايند. البته با توجه  دستی از آن تغذيه میصنايع پايين   عنوانبهصنعت    600افزون بر  

سال گذشته    4اين صنعت در  ،  نخستين حلقه توليد فوالد  عنوانبه،  آهن در ايرانمنابع سنگ

 .توانسته به جايگاه درخور توجهی دست يابد

فن  كه  شد  مشخص  تحقيق  نتايج  اساس  بيش آوری  بر  ابری  در  رايانش  تأثير  ترين 

با  ذخيره الكترونيك  ارتباطات  خدمات  در  اطالعات  اين    91/0  عاملی  بارسازی  دارد. 
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بنابراين شركت صنايع فوالد يزد بايد نسبت به اين مهم    ؛اهميت اين متغير است  دهندهنشان

ها  نهفته است. دادهها در اتصال آن در ميان مخازن  بيشتری داشته باشد. ارزش داده  جديت

ها  كاهش هزينه،  يك دارايی كليدی نامشهود برای ايجاد ارزش هستند. متغير تأثيرگذار بعدی

بود. شركت فوالد يزد بايد از اين مزيت استفاده كند    0/ 899يك مزيت با بار عاملی   عنوانبه

  عاملی  باربا    بعدی  تأثيرگذاریو نسبت به كاهش هزينه در راستای سود بيشتر گام بردارد.  

مشتری    0/ 899 با  ارتباط  سازوكارهای  بايد  بود.  فوالد  صنايع  مشتريان  با  ارتباط  برقراری 

 تر بود. شود و نسبت به اهميت مشتريان در شرايط بازارهای رقابتی جدی بازتعريف

الكترونيك در  ي در توسعه خدمات ارتباطات نش ابريا. راهكارهايی جهت ارتقاي جايگاه را8  جدول

 صنايع فوالد استان يزد 
 تغيير  از )وضعيت كنونی(  به )وضعيت مطلوب( 

 شبكه پويا  عنوانبهمشتريان 

 هستند   دوطرفهارتباطات 

 مشتريان تأثيرگذار كليدی هستند 

و   وفاداری، بازاريابی برای ايجاد اشتياق خريد

 هواداری 

 ( دوطرفههای ارزشی متقابل )جريان 

 ارزش )مشتری(جويی به صرفه

 بازار انبوه عنوانبهمشتريان 

 با مشتری طرفهيكارتباطات 

 تأثيرگذار اصلی و كليدی است ، بانك

 بازاريابی جهت متقاعد كردن جهت خريد 

 طرفه يكهای ارزشی جريان 

 جويی به مقياس )بانك(صرفه

راهكار مبتنی بر مشتريان
 

 گردندتوليد می جا همهمداوم در   طوربهها داده 

 به اطالعات با ارزش است  هاآنتبديل ، هاچالش داده 

ای قابل  فزاينده  طور بههای بدون ساختار  داده 

 برداری و با ارزش هستند بهره 

 ها در اتصال آن در ميان مخازن نهفته استارزش داده 

ها يك دارايی كليدی نامشهود برای ايجاد ارزش  داده 

 هستند 

 است  پرهزينهها در بانك داده توليد 

 هاستآنسازی و مديريت ذخيره ، هاچالش داده 

برداری بهره  ساختاريافته های ها فقط از داده بانك

 نمايند می

 گردند ها در مخازن عملياتی مديريت میداده 

 ها هستند سازی فرآيندها ابزاری برای بهينهداده 

راهكار مبتنی بر داده 
ها 

 

)آزمون( و اعتبارسنجی   آزمونگيری بر اساس تصميم

 گرددانجام می

 سريع و راحت است ، ها ارزانآزمودن ايده 

مداوم توسط هر كسی انجام   طور بهها آزمون

 گردندمی

 مناسب است مسئلهحل كردن ، چالش نوآوری

گيری بر اساس درك مستقيم )شهود( و تصميم

 گرددارشديت انجام می

 كند و دشوار است، پرهزينهها آزمودن ايده 

توسط متخصصان انجام    ندرتبهها آزمون

 گردندمی

 مناسب است  حلراه يافتن ، چالش نوآوری

ی
راهكار مبتنی بر نوآور
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 تغيير  از )وضعيت كنونی(  به )وضعيت مطلوب( 

ارزان آموخته   طوربهها و قصور از ابتدا و  خرابی

 گردندمی

های آزمونی قابل دوام و  تمركز بر روی حداقل نمونه

 تكرار پس از اولين عرضه است 

 گردد به هر قيمتی از خرابی و قصور اجتناب می

 نهايی« است »تمركز بر روی محصول 

ارزش پيشنهادی با تغيير نيازهای مشتری تعريف شده  

 است

مشتری فرصت بعدی را برای ارزش پيشنهادی به 

 كشف كنيد 

، گيريد قرارقبل از اينكه مجبور شويد پيش از منحنی  

 رشد و پيشرفت كنيد 

تواند بانك بعدی  قضاوت توسط اينكه چگونه می

 نمايد. تغيير می،  شما را ايجاد نمايد

 ارزش پيشنهادی توسط صنعت تعريف شده است 

 ارزش پيشنهادی فعلی خود را اجرا كنيد 

جايی كه امكان دارد وكار خود را تا كسب

 سازی كنيد بهينه

قضاوت توسط اينكه چگونه بر بانك فعلی شما  

 نمايد تغيير می، گذاردتأثير می

موفقيت بازار امكان رضايت از خود را فراهم  

 نمايد. می

ش 
راهكار مبتنی بر ارز

 

 منابع 

اكبری،  اسدی و  قابليت1397)  .محمد،  عباس  تأثير  شناخت  ارتباطات  (.  مديريت  های 

  وكار كسبفصلنامه مطالعات مديريت  ،  الكترونيك در اجرای طرح تكريم مشتری
 . 144-107( 6)6 ،هوشمند

جوان،  اكبری و سرگلزايی  را1391)  . مرتضی،  محمدكاظم  ابريا(.  تحقيقات  ،  ینش  مركز 

 اميركبير. دانشگاه صنعتی ، ینش ابريارا

(. طراحی سامانه خبره فازی برای  1394)  . محمود،  مصطفی و صادقی،  رشيدی،  شعبان،  الهی

عالی   و    خصوصی  حريممدير  الكترونيك دولت  تبادالت  .  وكارهاكسبدر حوزه 

 . 530-511، (3)7، اطالعات آوری نوآورانهنشريه مديريت فن 

عبدالحسين ،  تقويان بررسی  1398)  .سيد  محصوالت  فن   تأثير(.  توسعه  بر  ارتباطات  آوری 

ياسوج()  الكترونيكجديد   ايده نمای هزاره در  چهارمين  ،  مطالعه موردی: شركت 

 دبيرخانه دائمی كنفرانس. ،  تهران،  و بازرگانی  وكاركسبكنفرانس ملی در مديريت  

بندی  (. طبقه1398)  .اميرحسين ،  برفیبنيامين و  ،  ريگی،  ميالد،  مرحمتی،  اسماعيل،  گشتهجهان

ابريارا موبايلنش  پژوهش ،  ی  ملی  كنفرانس  برقدومين  علوم  در  كاربردی  ،  های 



...  ی در توسعه خدمات نش ابریاها و مزایای رابررسی قابلیت   

 

ل 
سا

تم
هف

ره 
ما

 ش
،

22
ار 

 به
،

99 

 

75 

مؤسسه پژوهشی رهجويان پايا شهر اترك و  ،  شيروان،  كامپيوتر و مهندسی پزشكی

 مجله علمی تخصصی پاياشهر.

اقدم خادمی،  جاللی  مرتضی  و  تفاوت(.  1397)  .شجاع،  داود  و  تجارت  ارتباطات  های 

اجتماعی تجارت  و  فن ،  الكترونيك  و  دانش  ملی  كنفرانس  علوم  دومين  آوری 

ايران برگزار ،  تهران،  مهندسی  همايش مؤسسه  و  كننده  دانش  محور  توسعه  های 

 آوری سام ايرانيان فن 

(. بررسی جايگاه انتشار الكترونيك در ارتباطات  1388)  .نيلوفر،  عبدالرسول و برهمند،  جوكار

)علوم    مطالعات آموزش و يادگيریمجله  ،  دانشگاه شيراز  علمی هيئتعلمی اعضای  

 . 27-47، (1)1 ،اجتماعی و انسانی دانشگاه شيراز 

 سيمای دانش. ،كتيبه گيل تهران:. گيری چندمعياره فازیتصميم(. 1397) .آرش، حبيبی

چشم1398)  .معدنروزگار   ايران(.  فوالد  صنعت  اينترنتی:  .انداز    آدرس 
industries/278-mineral-https://www.madandaily.com/metal 

و  ،  شكارچی،  حسين ،  شعبانی را1396)  .علی،  آبادیغياثرضا  بر  مروری  ابريا(.  و نش  ی 

چالش  و  مزايا  آنبررسی  بين ،  های  كنفرانس  و  دومين  مكانيك  مهندسی  المللی 
 مؤسسه آموزش عالی نيكان. ، تهران، هوافضا

(. كاهش مصرف انرژی  1396)  .حسين ،  زادهخسرو و مومن ،  اميری زاده  ،محمد،  صبری پور

محيط   داده  مراكز  ابريارادر  بهرهنش  با  بهينهی  الگوريتم  از  اجتماع  برداری  سازی 

،  و مهندسی پزشكی  رايانه،  های نوين در برقكنفرانس ملی پژوهش ،  ذرات بهبوديافته

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد كازرون.، كازرون

واسطه1389)  .حسين ،  صادقی مدنی  مسئوليت  تأمين (.  و  خدمات  ها    ارتباطاتكنندگان 

 . 199-218، (2)40، مطالعات حقوق خصوصی فصلنامهالكترونيك. 

 . ترجمه نويد فرخی. تهران: علوم رايانهی.  نش ابريامرجع كامل را  .( 1390)  .بری  ،ساسينسكی 

ارتباطات  1391)  .رضا،  پورعلی،  نازنين ،  ملكيان فرآيند  بر  الكترونيك  ارتباطات  نقش   .)

 . 101-112، (8)7، ایمطالعات رسانهمجله ، سازمانی

https://www.madandaily.com/metal-mineral-industries/278


 شناسی دانشفصلنامه مطالعات 

 

ل 
سا

تم
هف

ره 
ما

 ش
،

22
ار 

 به
،

99
 

76 

ابريامبانی را(.  1396)  . طيبه،  محمدی انتشار: آذر  های آموزش شبكهكتاب،  ینش  تاريخ   .

1396 . 

ی در بانكداری  ابرنش  يا(. را1398) .اميرحسين ،  اسماعيل و برفی،  جهانگشته  ميالد،،  مرحمتی

پژوهش ،  اينترنتی ملی  كنفرانس  برقدومين  علوم  در  كاربردی  و  ،  های  كامپيوتر 
مؤسسه پژوهشی رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمی  ،  شيروان،  مهندسی پزشكی

 تخصصی پاياشهر. 

چگونگی    بررسی  (.1398)  .شيوا،  نبيل و مختاری،  وائلی،  الهام ،  مطوری  خالد،،  محمدنژاد

ششمين كنفرانس ملی علوم و مهندسی كامپيوتر  ،  ینش ابرياسازی در راامنيت ذخيره

 مؤسسه علمی تحقيقاتی كومه علم آوران دانش. ، بابل، آوری اطالعاتو فن 

بندی عوامل (. شناسايی و رتبه 1393)   . حميدرضا ،  جواد و جعفری ،  شكوهی ،  نورمحمد،  يعقوبی 

بر   مؤثر  ابر يا را   كارگيری به كليدی  الكترونيك.  نش  سالمت  در  و ی  پردازش  نشريه 
 . 572  -  549،  ( 2) 30،  آوری اطالعات و ارتباطات( مديريت اطالعات )علوم و فن 

References 
Al-Muhtadi, J., Qiang, M., Saleem, K., AlMusallam, M., & Rodrigues, J. J. 

(2019). Misty clouds—A layered cloud platform for online user 

anonymity in Social Internet of Things. Future Generation Computer 

Systems, 92, 812-820.  

Al-Ruithe, M. S., Benkhelifa, E., & Hameed, K. (2016). A conceptual 

framework for designing data governance for cloud computing. 

Procedia Computer Science, 94, 160-167 

Al-Sayed, M. M., Hassan, H. A., & Omara, F. A. (2019). Towards evaluation 

of cloud ontologies. Journal of Parallel and Distributed Computing, 

126, 82-106. 
Masip-Bruin, X., Marin-Tordera, E., Jukan, A., & Ren, G. J. (2018). 

Managing resources continuity from the edge to the cloud: Architecture 

and performance. Future Generation Computer Systems, 79, 777-785.  

Bölöni, L., & Turgut, D. (2017). Value of information based scheduling of 

cloud computing resources. Future Generation Computer Systems, 71, 

212-220.  

Cecere, G., & Corrocher, N. (2012). The usage of VoIP services and other 

communication services: An empirical analysis of Italian consumers. 

Technological Forecasting and Social Change, 79(3), 570-578.  

Kim, M. K., Park, M. C., Park, J. H., Kim, J., & Kim, E. (2018). The role of 

multidimensional switching barriers on the cognitive and affective 



...  ی در توسعه خدمات نش ابریاها و مزایای رابررسی قابلیت   

 

ل 
سا

تم
هف

ره 
ما

 ش
،

22
ار 

 به
،

99 

 

77 

satisfaction-loyalty link in mobile communication services: Coupling 

in moderating effects. Computers in Human Behavior, 87, 212-223.  

Lin, K., Xia, F., & Fortino, G. (2019). Data-driven clustering for multimedia 

communication in Internet of vehicles. Future Generation Computer 

Systems, 94, 610-619.  

Meri, A., Hasan, M. K., Danaee, M., Jaber, M., Safei, N., Dauwed, M., ... & 

Al-bsheish, M. (2019). Modelling the utilization of cloud health 

information systems in the Iraqi public healthcare sector. Telematics 

and Informatics, 36, 132-146.  

Patani, S., Kadam, S., & Jain, P. V. (2014). Cloud computing in the banking 

sector: a survey. International Journal of Advanced Research in 

Computer and Communication Engineering, 3(2), 5640-5643.  

SathyaNarayanan, P. S. V. (2019). A sensor enabled secure vehicular 

communication for emergency message dissemination using cloud 

services. Digital Signal Processing, 85, 10-16.  

Ghule, S., Chikhale, R., & Parmar, K. (2014). Cloud computing in banking 

services. International Journal of Scientific and Research Publications, 

4(6), 1-8.  
Turkanović, M., & Polančič, G. (2013). On the security of certain e-

communication types: Risks, user awareness and recommendations. 
Journal of information security and applications, 18(4), 193-205.  

Xia, Q., Liang, W., & Xu, Z. (2017). The operational cost minimization in 

distributed clouds via community-aware user data placements of social 

networks. Computer Networks, 112, 263-278.  
Zulkepli, Z. H., Hasnan, N., & Mohtar, S. (2015). Communication and service 

innovation in small and medium enterprises (SMEs). Procedia-Social 

and Behavioral Sciences, 211, 437-441. 


