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 چکیده

 .استهای مبتنی بر اینترنت، هم در بازار و هم در زندگی شخصی افراد، رایانش ابری های رو به رشد فعالیتیکی از زمینه
را در سراسر جهان به خود جلب کرده است و خدمات  ییباالاخیر توجه  هایخدمات ابری یک فناوری نوظهور است که در سال

خدمات ابری پایدار  وکارکسب مدل مفهومی تحقیق حاضر طراحیانجام  سازد. هدف اصلی ازرا از طریق اینترنت فراهم می
 و عواملیی شناسا به تحلیل محتواو استراتژی  پژوهش یفیک شیوه از گیریبهره با قیتحق نیا در محققان یرو نیهم از. است
 متخصصان و خبرگان با قیعم مصاحبه ۵1 انجام از بعد اند.پرداخته ابری پایدار هایوکارکسبمهم مرتبط با پدیده  یهامؤلفه

 مؤلفه ۱محوری  مرحله کدگذاری شده و در شناساییکد  ۶۰2باز  یکدگذاردر مرحله  خدمات ابری و توسعه پایدار حوزه
مدل  مؤلفه 9مرحله کدگذاری انتخابی  و اخالقی به دست آمد. همچنین در ، حکمرانیمحیطیزیستاقتصادی، اجتماعی، 

 هایفعالیتکلیدی،  توزیع، منابع هایکانالمشتری،  پیشنهادی، روابط ارزشمشتریان،  هایبخشاستروالدو شامل  وکارکسب

محوری پیوند داده  گانه شناسایی شده در کدگذاری ۱ هایمؤلفهکلیدی به  شرکای و هزینه درآمدی، ساختار هایجریانکلیدی، 
 خدمات ابری پایدار گردید. وکارکسب نهایت مدل شده و در

 
 ، توسعه پایدار، خدمات ابری پایداروکارکسب: مدل هایدواژهکل
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 مقدمه .1

رایانش )محاسبات( ابری امروزه تا جایی اهمیت یافته است که از آن به عنوان صنعت همگانی پنجم، یعنی پس از 
فناوری اطالعات یک شهر  هایزیرساختو مسیر توسعه آن به سرعتی است که کل  شودمیآب، برق، گاز و تلفن یاد 

حسگر و کالن  هایشبکهجدید نظیر اینترنت اشیاء، رایانش سیار، خدمات سالمت،  هایفناورییا کشور را برای ارائه 
 انشی( راNISI) یکاآمرمتحده  تاالیا یاستانداردها و فناور یمؤسسه ملبنا به تعریف . ]۱۰،9 [شودمیداده شامل 

، سرورهامثل شبکه،  یانشیاز خدمات و منابع را یامجموعهبه  یفراهم آوردن امکان دسترس یاست برا یمدل یابر

و با  سرعتبه کهیطوربه نترنتیا یشبکه جهان قیتقاضا و از طر یبر مبنا یربردکا یهابرنامهو  سازییرهذخ فضای
و  شده یدهد، بتواند تدارک کنندگانمصرف ازیو متناسب با ن ردیو فروشندگان صورت پذ کنندگانینتأمحداقل دخالت 

نگاهی به آمارها و ارقام موجود در مورد فناوری رایانش ابری، اهمیت این زمینه از . ]33[ ردیدر معرض استفاده قرار گ
 .نمایدیم ترمشخصفناوری را 

است. این بازار تا سال میلیارد دالر در کل جهان بوده  3۰،23دارای بازاری به ارزش  ۶۰۵۵رایانش ابری در سال 
 بینییشپو محققان  ]۱۰،۵۵[میلیارد دالر رسیده است  1۰،۱رشد سریعی داشته و در تمام جهان به ارزش  ۶۰۵۲

را خواهد  ۶۰۵۱درصدی نسبت به سال  ۶3میلیارد دالر برسد که رشد  ۶3۲به  ۶۰۶۰که بازار ابر عمومی در  اندکرده
)هم از نظر اندازه و هم از نظر رشد بازار( نشان از همانند بازار نفت  یمهم یبازار با بازارها نیا سهیمقا. ]۱1[داشت

های فعال در حوزه رایانش ابری را از وکارکسبوجود چنین رشد عظیمی، ]۵۲ [دارداهمیت روزافزون این حوزه 
اجتماعی باالتری برای چنین قرار داده و از سوی دیگر، مسئولیت  محیطیزیستدر مواجهه با مسائل  سویک

 ]3[آورد یمهایی به بار وکارکسب
تحت  یزچهمهانتظار داشت که  توانینمخارج بوده و  وکارکسباز عهده  نفعانذیدر بعد اجتماعی، طراحی شبکه 

مبتنی بر رایانش ابری  وکارکسب روینازاآن باشد.  ینتأممبتنی بر فناوری اطالعات یا زنجیره  وکارکسبکنترل شدید 

، ممکن است نتواند با تمامی اصول اخالقی سازمانی پردازدیمکه به ارائه خدمات با زیرساخت ابری به مشتریان خود 
از دیدگاه اقتصادی نیز  وکارکسبهای مذکور با مسائل پایداری وکارکسبعالوه بر این، ]3۵[یدنماانطباق حاصل 

است که پایداری  ییهاحوزههای فعال در حوزۀ رایانش ابری نیز یکی از وکارکسب یاداقتص یکارآمد .باشندیممواجه 
 جمله از یطیو مح یاجتماع یهاجنبه دار،یپا وکارکسب یهامدلمفهوم  .]۱۰[ یدنمایماقتصادی آن را تعیین 

 ۶۰۰1اقتصاددانان در سال و  ]9[را دربردارد ستمیو خدمات اکوس وکارکسب یداری، پاهاشرکت یاجتماع تیمسئول
 هایسیاستناچار به اتخاذ  یگرید ازپس  یکی هاشرکت، نفعانذی یگرفتند که با توجه به فشارها از سو جهینت

پایدار و نوآوری مدل  وکارکسب، زمینه تحقیق مدل حال ینا با]۶[ باشندیمشرکت  یاجتماع تیمربوط به مسئول
 یهامدلخاص در انتخاب  وکارکسبماهیت یک  .]۵[پایدار هنوز در مرحله ابتدایی خود قرار دارد وکارکسب
و  هاچالشپایدار داللت بر  وکارکسباست. از سوی دیگر اجرای یک مدل  کنندهیینتع یاربسپایدارشان  وکارکسب

عالوه  گانهسهجدید دارد و از آنجایی که پایداری با فاکتورهای رویکرد مبانی  هاییتفعالنوآوری جدید و یا تطبیق با 
، سهامداران و غیره در کنندگانینتأمچندگانه از قبیل مشتریان،  نفعانذیمنافع  ،]۶۱[بر منفعت مالی سروکار دارد 
نوآورانه  هاییتفعالار نیاز به پاید وکارکسب یهامدلبنابراین حرکت به سمت  شودمیتوسعه پایدار در نظر گرفته 

 وکارکسب یهامدلو از آنجا که طراحی ]۵1[ افراد، کره زمین و سود( داردگانه )سهجهت ایجاد ارزش برای مبانی 
مبانی نظری مرور مقدماتی  ]۱۶[دارد موارد موفق بسیار اندکی از آن وجود  رو ینا ازپایدار پیچیده و چندبعدی بوده 

اجتماعی و اقتصادی محیطی،  مانند عوامل هاوکارکسبپایداری  در مؤثر هایمؤلفهبرخی از که  دهدیمپژوهش نشان 
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مبتنی بر  وکارکسبای که پایداری و مطالعه شدهیبررسجدا از یکدیگر  طوربهدر اندک مطالعات موجود، همواره 

، فقدان یکل طوربه .خوردینمده باشد به چشم قرار دا توجه مورد وکارکسبیکپارچه در مدل  طوربهرایانش ابری را 
از سوی دیگر صنعت خدمات ، ]39،۱۵[است های مبتنی بر رایانش ابری موجود وکارکسبمطالعات در حوزۀ پایداری 

توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در  شدهانجامو در تحقیق  شودمیابری، صنعتی نوپا در ایران محسوب 
های خدمات ابری در ایران را مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، وکارکسبپیش روی  یهاچالشایران، 

 ]1[ اندکردهمطرح  هایانشراحقوقی، فناورانه و نبود مراجع اعتبارسنجی و نظارتی ابری شدن 
تژی برنده برای ، پایداری یک استراکندیمنویسندگان معتقدند در جهانی که به سمت توسعه پایدار حرکت 

است  هاییراهخدمات ابری پایدار یکی از  وکارکسببنابراین معرفی مدل ]. ۵9[  شودیممحسوب  وکارکسبموفقیت 
حاضر در صنعت خدمات ابری را یاری نماید تا با استفاده از این مدل و بهینه کردن آن با  هایشرکت تواندمیکه 

به رقابت  المللیبین، ملی و حتی ایمنطقهه صشرایط و امکانات خود بتوانند مزیت رقابتی خود را شکل دهند و در عر
تا با  کندمیصنعت خدمات ابری کمک که به مدیران  کندمیارائه  را چارچوبی حاضر بپردازند. بنابراین پژوهش

خود را در بازار تقویت نمایند و  پذیریرقابتبرای مجموعه خود بتوانند قابلیت  پایدار مناسب وکارکسبشناسایی مدل 
های خدمات ابری برای وکارکسبمطلوب برسند. همچنین  وریبهرهرقابتی را توسعه داده و به  هایمزیتهمچنین 

اصلی برای تمرکز مدیریت جهت بهبود هستند تا از این طریق از  هایحوزهاری نیازمند شناسایی حرکت به سمت پاید
نموده و از سوی دیگر به مزیتی رقابتی در بین رقبا که تعداد رقبا در حوزه  جوییصرفهدر زمان و هزینه  سویک

برای رسیدن به این هدف در  روازایندر حال رشد است، دست یابند.  ایفزاینده طوربههای خدمات ابری وکارکسب
کالن و  هایسیاستهای خدمات ابری با توجه به وکارکسباصلی تمرکز مدیریت  هایحوزهشناسایی  ،این تحقیق

به ایجاد  مندعالقهراه گشای افرادی باشد که  تواندمیو...(  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ازلحاظ) یراناشرایط خاص 
طراحی مدل  زمینه درارائه خدمات ابری هستند. همچنین با توجه به اینکه در ایران تاکنون تحقیقی  زمینه دراشتغال 

 تواندیماین موضوع جدید در ایران نیز مبانی نظری  سازییغناست،  نشده انجامخدمات ابری پایدار  وکارکسب
خدمات ابری  وکارکسبس از طراحی مدل که پطوریه. ب]۱۵[ آید حساببهانگیزه دیگری برای انجام این تحقیق 

سیاستی و راهکارهایی  هاییهتوصهای خدمات ابری در ایران و ارائه وکارکسبپایدار، به شناخت وضعیت کنونی 
. از طرف دیگر، امروزه هوشیاری مردم نسبت به عملکرد پردازدیمپایداری  یسوبهها وکارکسبجهت حرکت این 

در سراسر جهان باید در  هاشرکتدر بازارهای جهانی،  مؤثررو به رشد است و برای رقابت  هاشرکت محیطییستز
 را ارائه کنند.  محیطییستز، پایداری وکارکسب یهامدلو  هایاستراتژ

برای پایداری  محیطییستز پذیرییتمسئولاقتصادی دهه گذشته ثابت کرده است که  یهابحرانبسیاری از 

را  هاآنپاسخ دهند و  محیطییستز یهاچالشباید به  هاشرکتآینده حیاتی است.  یهانسلجامعه و  ، رفاهوکارکسب
جهان  زیستیطمحرا به سمت حفظ  محیطییستزو عملکردهای  هایاستستبدیل کنند که مدیریت،  ییهافرصتبه 

 که در دستیابی به توسعه پایدار کمک نمایند رودیمانتظار  هاشرکتامروزه از  ]۵۰[ و بهبود عملکرد مربوطه تغییر دهد
محیطی و اجتماعی  یهاارزش باارزشمند برای مواجهه  یهاحلراه. بنابراین تفکر کارآفرینی باید از خلق ]۱9[

 ]۵۵ [است آمده دستبهمحصول، خدمت و فناوری  هایینوآورپشتیبانی نماید و تاکنون خلق ارزش پایدار از طریق 
، صنایع و جوامع به سمت پایداری بیشتر کافی نیست لذا باید از هاسازماناین رویکردها به نوآوری برای تبدیل 

جهت کاهش تأثیرات منفی شرکت بر روی محیط طبیعی و یا ایجاد ارزش مثبت برای آن  وکارکسب هایینوآور
ها در وکارکسبیدار به عنوان راه حل ممکن برای پا وکارکسبتحقیق از مدل مبانی نظری در  ]۵۶،۱۶[استفاده گردد 
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شناسایی عوامل موثر بر توسعه مطالعۀ حاضر به دنبال  روینااز  .]۵3[ استشده یاد حرکت به سمت توسعه پایدار 

جدیدی را به ادبیات این حوزه اضافه  هایمؤلفهتا ضمن ارائه چارچوبی جدید، است مدل کسب و کار خدمات ابری 
پژوهش را  سوم، روش دوم مقاله، به بررسی مبانی نظری پژوهش پرداخته خواهد شد. بخش ، در بخشروینا ازنماید. 

گیری نموده و پنجم، نتیجه بخش در یتاًنهاخواهیم نمود،  ارائهپژوهش را  هایبحث نموده و در بخش چهارم، یافته
 .دادارائه خواهیم  گذاری و کاربردیمنظر سیاست را از هایییشنهادپ

 مبانی نظری .2

 محاسبات( ابری) یانشرا

رایانش ابری مدلی است برای فراهم آوردن امکان دسترسی به  موسسه فناوری و استانداردها،  طبق تعریف
کاربردی  یهابرنامهو  یسازرهیذخ یهارسانه ،هادهندهسیسرو ،هاشبکهاز خدمات و منابع رایانشی مثل  یامجموعه

و فروشندگان  کنندگاننیتأمو با حداقل دخالت  سرعتبه کهیطوربهاز طریق شبکه جهانی اینترنت بر مبنای تقاضا و 
 .]۵۱[ ردیگو در معرض استفاده قرار  شده دهید، بتواند تدارک کنندگانمصرفصورت پذیرد و متناسب با نیاز 

مسائل در در حال کامل شدن هستند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای بشر  یاگسترده طوربهمحاسباتی  یهادستگاه

. قدرت و ]۱3[ باشند. این تکامل در ابعاد مختلفی صورت گرفته استهای مختلف علمی، تجاری، اجتماعی و کاربرد
بیشتر منابع از ابعاد مختلف  یریپذدسترساطالعات، در  یسازرهیذختوان محاسباتی و پردازش اطالعات، ظرفیت 

. رایانش ابری یکی از رویکردهای جدید محاسباتی است که در چند شودمیمحاسباتی محسوب  یهادستگاهتکامل 
با توسعه فناوری  .]۵۱[ در حال گسترش است یاندهیفزا طوربهاست و  گرفته قراربسیار  توجه موردسال اخیر 

. بسیاری از برندیمرایگان سود  صورتبهاز بسیاری از خدمات دیجیتالی  کنندگانمصرفاطالعات و خدمات اینترنتی، 
درآمد حاصل از تبلیغات بر اساس بازدید کاربران و برخی از اطالعات  بر هیتکتولید محتوای دیجیتال با  هایشرکت

ارائه  کنندگانمصرفای مشترک به گردی و رفتار خرید ، تعداد زیادی خدمات رایگان در قالب کاالهشخصی مانند وب
بدون نیاز به نصب آن و  افزارنرمو استفاده از  هاداده، محاسبات ابری با ایجاد امکان دسترسی به ژهیوبه. دهندیم

 توانیمرایانش سنتی را تغییر داده است. خدمات ابری را  وکارکسبخدمات آنالین متعدد، فضای  دهندگانارائه
، برق ، گاز و ارتباطات از راه دور روشی مشابه خدمات سنتی مانند آب سودمند قلمداد کرد که بهخدمات محاسباتی 

  .]۱[ کندمی ارائه
غالب برای ارائه منابع فناوری اطالعات محسوب  وکارکسبو یک مدل  در فناوری اطالعات یرایانش ابری انقالب

 هرقادر خواهند بود به منابع فناوری اطالعات طبق تقاضا از هر وسیله و در  هاسازمان. با رایانش ابری افراد و شودیم
به حوزه  یانمتصداخیر جامعه دانشگاهی و  یهاسالدسترسی یابند. در  یریگاندازهقابلیک خدمت  عنوانبه یزمان

، مثال عنوان بهنیازمندیم. به خدمات ابری بسیار . ما در زندگی روزانه خود انددادهمحاسبات ابری توجه زیادی نشان 
محاسبات ابری همچنین آنالین.  هاییبازها و وکارکسب، نوشتن اسناد، مدیریت هاداده سازییرهذخبرای 

و  هادادهمحاسبات تلفن همراه، اینترنت اشیاء، کالن  جمله ازالزم برای روندهای کلیدی دیجیتال ما  هاییرساختز
را مختل  وکارکسبموجود  یهامدل. بدین ترتیب پویایی صنعت را تسریع کرده، سازدیمهوش مصنوعی را فراهم 

 .]۵۲،۱۱[ سازدیمنموده و تحول دیجیتال را فراهم 

و  هادادههوشمند با استفاده از اینترنت برای دستیابی به  هایگوشیتاپ و حتی با تبلت و پمحاسبات مدرن با ل
کاربردی مانند  هایبرنامه، از طریق اندشدهذخیرهدور  جایی در هارایانهیا  هامکانو در  خواهیممیجزئیاتی که ما 

 به دستنیاز است در کمترین زمان ممکن  ، قدرت واقعی اطالعاتی را که بالفاصله موردبوکیوتیوب، ایمیل و فیس
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آنچه را که  هابرنامهن در جهان با این روش متصل شوند، ای جایی هرنفر از  هامیلیون. حتی اگر آوردمی

. این پدیده تأمین اطالعات یا هر داده و جزئیات دیگر برای همه مشتریان، دهندیمانجام  خواهندیم/کاربران مشتریان
 .]۵1[ شودمی، درک و کارکرد مفهومی است که محاسبات ابری نامیده خواهندیمو زمانی که  خواهندیمکه  گونهآن

قبل از ظهور رایانش ابری، کاربرانی که نیاز به محاسبات داشتند باید برای تهیه منابع محاسباتی از جمله 
 هایینههزطبیعی  طوربه گذارییهسرما. این کردندیم گذارییهسرما سازییرهذخ، شبکه و فضای افزارنرم، افزارسخت

 هاآندر محل کار و حفاظت و عملیاتی کردن  هاآنی از زیادی برای کاربران جهت خرید منابع محاسباتی، نگهدار
که نیاز به قدرت و منابع  ییهاشرکتبرای  یژهوبهو این  گرددیم هاینههزباعث افزایش  هایناکه همه  کردایجاد می

 یراحتبهیگر، . از طرف دآوردمیمحاسباتی زیادی دارند در مقایسه با افراد و جامعه دانشگاهی مخارج زیادی را به بار 
دریافت نمود و فقط هزینه آن را پرداخت  کنندهینتأمنیاز را در هر زمان از چند  قدرت و منابع محاسباتی مورد توانیم

. این هستمنطقی  گذارییهسرمامحاسباتی،  هایزیرساختهنگفت کل  گذارییهسرمانمود. این هزینه در مقایسه با 
مجموع مبالغ  توانیم یسادگبه که آنجا ازمخارج عملیاتی در نظر گرفت.  یجا به اییهسرمامخارج  توانیمپدیده را 

محاسباتی( را ارزیابی کرد و آن را با  هایزیرساختکل و نگهداری برای  گذارییهسرما) اییهسرماهنگفت مخارج 
نیاز  نیاز و در زمان مورد ن موردمحاسباتی به میزا هایزیرساختنیاز برای اجاره  مورد ترکوچکمبالغ میانگین و 

محاسباتی به سطح  هایزیرساختبرای اجاره کردن خدمات یا  یسمیمکانمقایسه نمود، بنابراین محاسبات ابری 
 .]۶۰[ است شده مصرفو پرداخت تنها برای خدمات  یازمور نسازمانی یا فردی به میزان 

 هایینههزو در است و بسیار مقرون به صرفه بوده نیاز  موردمحاسبات ابری برای دریافت خدمات منابع محاسباتی 
تاپ ما گم شود و یا به دلیل برخی پیک مزیت محاسبات ابری این است که حتی اگر ل .کندمی جوییصرفهزیادی 
ه محلی به دلیل اینکه این اطالعات در دستگا هایلفاو  هادادهسیستم دسکتاپ و رایانه ما دچار آسیب شود،  هابحران

کننده خدمات قرار دارند، ایمن خواهند ماند. در مدل محاسبات ابری، ما قرار ندارند و در یک دستگاهی در محل تأمین

. بنابراین محاسبات ابری استبیرون از آن قرار گرفته و به جای مالکیت، مشترک  جایی درقدرت رایانه اصلی سازمان 
و این نیاز روشی را  گیردیمقرار  توجه موردنیاز است،  فناوری اطالعات مورد یهاحلراهزمانی که منابع محاسباتی و 

جدید یا  کارکناندر زیرساخت جدید، آموزش  گذارییهسرمابرای افزایش ظرفیت یا افزودن به توانمندی پیشرفت بدون 
مبنای  اشتراک یا خدمت بر. محاسبات ابری شامل مدل مبتنی بر سازدیمجدید فراهم  افزارنرمگرفتن مجوز برای 

گسترش  یجهنت درپرداخت در ازای استفاده از ارائه محاسبات به کاربران نهایی یا مشتریان از طریق اینترنت و 
 .]۵2[ استموجود فناوری اطالعات  هاییتقابل

 پایدار وکارکسبمدل 

پیشنهادی را با شناسایی بازار، تشخیص زنجیره ارزش، تعیین مکان شرکت،  یهاارزش وکارکسب یهامدل
همراه با تکامل  ]۵9[ کنندیمدرآمد و ساختارهای هزینه بیان  هایمکانیسمبرای عرضه و تعیین  هاداراییترکیب 
 هایشرکتاز  که یک شرکت را شوندمیبه عنوان یک منبع مزیت رقابتی دیده  وکارکسب هایمدلمدیریت، نظریه 

، منجر به مسائل وکارکسبسنتی  هایمدلسودآوری با نقش اصلی در  حال ینا با .]۶۵[ سازندمیدیگر متمایز 
برای ارائه به مشتریانشان بیش از ارزش مالی بوده و  هاشرکتۀشد یجاداو ارزش  محیطی و اجتماعی جامعه شده است

گرفتن  بر مبنای مدل سیستماتیک مفاهیم با هدف در نظر وکارکسبتشکیل مدل  .شودمینیز  یرمالیغشامل ارزش 
کننده خلق ارزش از مصرف. ]3[شود شناخته میمحیط و جامعه، به سیستم اجتماعی درون سیستم های اقتصادی 

 دیآ به دستپایدار(  وکارکسبمدل ) نفعیذی با چند وکارکسبمنفرد پیشی گرفته تا مدل  نفعیذنهایی و دیدگاه 



 ۵۱۰۵ـ پاییز   ۱۵مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۲

 

. پایدار است وکارکسب هایمدلاقتصاد، جامعه و محیط، هدف نهایی  گانهسهایجاد ارزش با رویکرد مبانی . ]۶3[

 هاییتفعالپایدار پتانسیل زیادی برای دخالت دادن اصول پایداری و ادغام اهداف پایداری با  وکارکسب هایمدل
 .]۶۶[ دارندها وکارکسبارزش پیشنهادی، خلق ارزش و کسب ارزش 

پایدار، بر خلق ارزش غالب اجماع نظری وجود ندارد، اما همه  وکارکسب هایمدلتحقیق مبانی نظری اگرچه در 
با  وکارکسب هاییتفعالبرای پایداری بر خلق ارزش مشتری و ارزش اجتماعی و یکپارچه کردن  وکارکسب هایمدل
 .]۶2[ دارند نظر اتفاقاجتماعی و محیطی  هاییتفعال

ادغام مفاهیم،  (۵ باشد: هایژگیواین معمول با  وکارکسباصالح مفهوم مدل  دتوانیمپایدار  وکارکسبمدل 

 هایمدلهدف  .]32[ادغام مفهوم پایداری در زنجیره ارزش (۶پایدار و  وکارکسباصول و اهداف پایداری در مدل 
بلندمدت برای رویارویی با اهداف توسعه  اندازچشمنه، نوآوری و مدیریت چند ذینفع فعاال یریکارگبهپایدار،  وکارکسب

بر روی  وکارکسب هاییتفعالمؤثر به کاهش تأثیرات مضر  طوربهپایدار  وکارکسب یهامدلبنابراین  .پایدار است
به اهداف  زمانهمدر دستیابی  هاشرکتبه  رساندنیاریجهت  ییهاحلراه یریکارگبهجامعه و محیط از طریق 

پایدار برای یکپارچه کردن مالحظات  وکارکسببنابراین مفهوم مدل . ]32 [کنندیمپایداری و اقتصادی کمک 
 .]۶۱[ استپایداری ظهور کرده 

هایی که بر پایداری تمرکز دارند وجود دارد. وکارکسبعمومی و مدل  وکارکسببین اجزاء مدل  ییهاتفاوت
مشتری و اجزاء  (۶مدل استراتژیک، مدل منابع، مدل شبکه(، ) یکاستراتژ( اجزاء ۵مل عمومی شا وکارکسب هایمدل

مدل تولید، مدل تدارکات، مدل مالی( ارزش )اجزاء خلق  (3مدل مشتری، مدل پیشنهاد بازار، مدل درآمدی(، بازار )
مدار، دیدگاه سازمانی و دیدگاه مبتنی بر استراتژی . این اجزاء از سه دیدگاه نظری اساسی دیدگاه فناوریباشندیم

 محیطیزیستمتمرکز بر پایداری با نوآوری اجتماعی، اقتصادی و  وکارکسب هایمدلدر مقابل،  .]3۰[شود میناشی 
 ]۶1[ شونمیمرتبط 

 .باشند هاسازمانها در چارچوب مفیدی برای ایجاد تغییر سیستم توانندیمبرای پایداری  وکارکسب هایمدل

با مشارکت دادن مفاهیم، اصول یا اهداف پایداری و با ادغام  وکارکسبپایدار بر مفهوم مدل  وکارکسب هایمدل
کسب ارزش غلبه  هاییسممکانخلق و ارائه ارزش و  هایفعالیت، وکارکسب هایمدلپایداری به ارزش پیشنهادی 

مسئولیت اجتماعی شرکت را در مدل  یهاجنبهاخالقی،  یهاارزشبا درک اهمیت  هاشرکت کهیوقت. کنندیم
پایدار یک نمایش  وکارکسبمدل  .]۶9،3۶،33 [گیردیمپایدار شکل  وکارکسبخود ادغام نمایند، مدل  وکارکسب

عادالنه از  یگذاراشتراککه بیانگر یک سیستم  است هاآناز عناصر و روابط بین  یامجموعهبصری مفهومی شامل 
پایدار منطق چگونگی ایجاد ارزش توسط یک فرد یا  وکارکسبمدل  باشد.می هایستماکوسمنافع همراه با مدیریت 

پیامدهای اعمال امروز برای اطمینان از  بینییشپتوانایی  هامدل. این کندمیبا روش پایدار توصیف را سازمان 
را عالوه بر حفظ توسعه پایدار دارند.  زیستیطمحعیت انسانی و مدیریت کارای منابع طبیعی جهت رفاه حال جم

خود  محیطیزیستاهداف اقتصادی، اجتماعی و  زمانهمپایدار برای تأمین  وکارکسب هایمدلاز  هاسازمانامروزه 
 .]3۶ [کنندیماستفاده 

را چندگانه فعال، خلق ارزش پولی و غیرپولی  نفعانذیی است که مدیریت وکارکسبپایدار، مدل  وکارکسبمدل 
و جامعه دانشگاهی به مفهوم  یانمتصد. توجه گیردیمکار هبلندمدت ب اندازچشمو  نفعانذیاز  یاگستردهبرای طیف 

در مجله تولید پاک و مارس  ۶۰۵3با اوج گرفتن تحقیقات روی مسائل خاص از آوریل  یژهوبهپایدار  وکارکسبمدل 
بوکن و  را . همچنین دامنه وسیعی از مقاالت مروریاستدر حال رشد  سرعتبهر مجله سازمان و محیط د ۶۰۵۲
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و شولتگر و  ۶۰۵2، ایوانز و همکارانش در سال ۶۰۵3فروند در سال  -، بونز و لودکه۶۰۵۱همکارانش در سال 

 .]32[ انددهرسانبه چاپ  ۶۰۵۲همکارانش در سال 
و  یسازشفافپایدار به  وکارکسبپایدار، هنوز مفهوم مدل  وکارکسبمطالعات در حال رشد درباره مدل  وجود با

هیچ تعریف استاندارد و یا معمول  .پایدار کامل و یکپارچه نیاز دارد وکارکسبشواهد تجربی جهت توسعه نظریه مدل 
، فرایندها، هایتفعالو محققان تعاریفی بر اساس برای پایداری وجود ندارد  وکارکسب هایمدلاز  استفاده مورد

تعاریف مختلفی از . ]۱۰[ اندکردهساختاری، مفهوم ارزش و یا با توسعه الگوهای مفهومی یا ابزارها مطرح  یهابلوک
 وکارکسبپایدار را اصالح شده مدل  وکارکسبپایدار در ادبیات مربوطه مطرح شده که همگی مدل  وکارکسبمدل 

اهداف، مفاهیم و اصول مرتبط با  واردکردنکه با  دانندیمبه آن  شده اضافهو اهداف مشخص  هایژگیوول با متدا
کسب ارزش ایجاد  هاییسممکانارزش پیشنهادی، خلق و ارائه ارزش و  هاییتفعالپایداری و یا ادغام پایداری در 

 نفعانذیاز  یترگستردهبا این حال، اکثر تعاریف بر اساس الزام مدیران برای در نظر گرفتن مجموعه . ]3۲[ شوندمی
طوری که گرانت در سال هب ،]۶۲[است فراتر از سهامداران و ایجاد ارزش محیطی و اجتماعی در کنار ارزش اقتصادی 

و مزیت رقابتی پایدار نیز  وکارکسبمدل جایگزین  تواندیمپایدار  وکارکسبمطرح کرد که مفهوم مدل  ۶۰۵۰
 .(۵)جدول  شودمیاشاره  هاآندر ادامه به برخی از . جایگزین مزیت رقابتی گردد

 
 (های تحقیقیافته)منبع:  داریوکار پامفهوم مدل کسب. ۵جدول 

 پایدار وکارکسبتعریف مدل  نام محقق سال

 استابز و کاکلین ۶۰۰1
مدل نئوکالسیک  کهیطوربهبوده  یریگمیتصممدلی که مفاهیم پایداری، نیروی محرک شرکت برای 

 شودمیمحیطی و اجتماعی تکمیل  یهاتیاولوغالب شرکت تغییر شکل یافته و با 

 فروند-لودکه ۶۰۵۰
ی است که از طریق ارائه ارزش برتر به مشتری و کمک به توسعه پایدار شرکت و جامعه، وکارکسبمدل 

 دینمایممزیت رقابتی ایجاد 

 گارتی و تایش ۶۰۵۶
یک چشم انداز بازار جهانی با توجه به توسعه کشورهای صنعتی جدید و نیاز برای محصوالت و خدمات 

 پایدارتر.

 شولتگر و همکاران ۶۰۵۶
اجتماعی، محیطی و  یهاتیفعالپایدار ارزش اجتماعی و مشتری را با یکپارچه کردن  وکارکسب هایمدل

 .ندینمایمایجاد  وکارکسب

 بوکن و همکاران ۶۰۵3
پایدار در جستجوی چیزی بیشتر از ارائه ارزش اقتصادی بوده و انواع دیگر ارزش را  وکارکسب هایمدل

 .رندیگیمدر نظر  نفعانذیاز  یترعیوسبرای طیف 

 فروند-بونز و لودکه ۶۰۵3

 از: عبارتندکه  استمرسوم  وکارکسبپایدار به واسطه چهار موضوع نوع متفاوتی از مدل  وکارکسبمدل 
 .سازدیمرا فراهم  محیطیزیستارزش پیشنهادی عالوه بر ارزش اقتصادی، ارزش اجتماعی و  .۵

اصلی شرکت، مسئولیت خودشان را نیز  نفعانذیاست که عالوه بر  یکنندگاننیتأمزنجیره تأمین شامل  .۶

 .رندیپذیم

اصلی  نفعانذیتا مسئولیت مصرف خود را عالوه بر  شودیممشتری در انگیزش مشتریان دخالت داده  .3

 شرکت بر عهده بگیرد.

کرده و تأثیرات منعکس  وکارکسبو منافع را در بین عاملین مدل  هانهیهزمدل مالی توزیع مناسبی از  .۱
 .ردیگیمرا نیز در نظر  محیطیزیستاجتماعی و 

 .های مختلف آن داردبا محیط وکارکسبمدلی که تأکید بر روابط یک مدل  ابدلکافی و همکاران ۶۰۵3

 .کندیمرا برای ادغام اهداف سودآوری با اهداف پایداری ترغیب  هاشرکتپایدار  وکارکسبمدل  رشید و همکاران ۶۰۵3

 ولز ۶۰۵3

 پایدار باید بتواند در دستیابی به پایداری با استفاده از شش اصل عمده ذیل کمک کند. وکارکسبیک مدل 

. ۲ . تأمین اصول اخالقی۱ . طول عمر۱ یسازیبوم. استخدام و 3 ارتباطات اجتماعی .۶ . کارایی منبع۵
 شغلی یسازیغن
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 پایدار وکارکسبتعریف مدل  نام محقق سال

 ایوانز و همکاران ۶۰۵۱
 باهستند که شامل اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیطی  ینگرکلپایدار، منطق ارزش  وکارکسبهای مدل

 .باشندیمذینفع  یهاگروهمنافع همه  مالحظه

 بوکن و همکاران ۶۰۵۱
 عنوانبهذینفع را در نظر گرفته و جامعه و محیط را  یهاگروهپایدار، منافع همه  وکارکسبیک مدل 

 .داندیمکلیدی  نفعانذی

 دنچو و همکاران ۶۰۵۱
دغدغه  نیترمهمپایدار در وهله نخست برای حل مسائل محیطی و اجتماعی هستند لذا  وکارکسب یهامدل

 ، تولید سود نیست.هاآن

 

۶۰۵۲ 
 پاتاال و همکاران

شان را برای توسعه پایدار جامعه وکارکسبتا  کندمیکمک  هاشرکتپایدار به  وکارکسبمدل  دئالیا طوربه

 خود فراهم سازند. نفعانذیهماهنگ نموده و ارزش پیشنهادی پایدار را برای مشتریان و سایر 

 گیسدورفر و همکاران ۶۰۵۲

یک  نفعانذیبا  هاآناز عناصر، روابط بین این عناصر و تعامالت  یاسادهپایدار، نمایش  وکارکسبمدل 

 نفعانذیواحد سازمانی برای خلق و ارائه ارزش، کسب و تبدیل ارزش پایدار در همکاری با طیف وسیعی از 
 است.

 سوسا زومز و مایگل ۶۰۵2
پایدار شامل رویکردهای مشارکتی الزم برای دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و  وکارکسبمدل 

 است.محصول -خدمت یهاستمیسمحیطی از طریق 

 ایوانز و همکاران ۶۰۵2

ی است که قبالً شناسایی نفعانذیپایدار، طراحی ارزش پیشنهادی پایدار از طریق شناسایی  وکارکسبمدل 

 از: عبارتندکه  شودمیموضوع تعریف  ۱و با  اندنشده
 .شوندمیانواع ارزش وارد  عنوانبهارزش پایدار که منافع اقتصادی، اجتماعی و محیطی  .۵

 عنوانبهچندگانه شامل محیط طبیعی و جامعه  نفعانذینیاز به یک سیستم جریان ارزش پایدار در میان  .۶

 اولیه دارد. نفعانذی
 جدید، طراحی و حاکمیت دارد. هدف بانیاز به شبکه ارزش  .3

 ها برای خلق ارزش دارد.نیاز به توجه سیستماتیک سهامداران و مسئولیت .۱

 

 

۶۰۵1 

 
 لودکه و همکاران

پایدار مدلی است که به توصیف، تحلیل، مدیریت و برقراری ارتباط در ارائه ارزش  وکارکسبیک مدل 

پیشنهادی پایدار به مشتریان و همه سهامداران دیگر، نحوه تولید ارزش و نحوه کسب ارزش اقتصادی با در 

 .پردازدیمی سازمانی نظر گرفتن، حفظ و تولید مجدد سرمایه اقتصادی، اجتماعی و محیطی درون مرزها

 ویپ و بوکن ۶۰۵1
که  است فناوری و اجتماعی یا یک سیستم متعادل یهاینوآورپایدار ابزاری برای هماهنگی  وکارکسبمدل 

 .گیردیدربرم، محیط و جامعه را نفعانذیطیف وسیعی از 

۶۰۵9 
نصرت آبادی و 

 همکاران
پایدار توصیفی است از اینکه چگونه یک سازمان به تولید ارزش، ارائه و کسب ارزش  وکارکسبمفهوم مدل 

 .پردازدیمدیگر در یک مسیر پایدار  یهانهیزماقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا  زمینه در

 موسوی ۶۰۵9
که بیانگر  هاآناز عناصر و روابط بین  یامجموعهپایدار یک نمایش بصری مفهومی شامل  وکارکسبمدل 

 .استها مراه با مدیریت اکوسیستعادالنه از منافع هم یگذاراشتراکیک سیستم 

 کندی و بوکن ۶۰۶۰
به روشی که از یک فضای  کندمیخود ارزش ایجادکرده و ارائه و کسب  نفعانذیچگونه یک سازمان برای 

 .عملیاتی امن و عادالنه برای رشد بشریت و همه موجودات زنده پشتیبانی کند

 
حوزه مختلف به چاپ  ۶2تحقیق در  3۲11که  مشخص شدپژوهش مبانی نظری بررسی اولیه در با همچنین 

 ۶۰۵1تا  ۶۰۵۲ یهاسالدر هر یک را طی  شده چاپحوزه و مقاالت  ۶2جزئیات مربوط به این  ۶جدول  .رسیده است
 .دهدیمنشان 

 
 [۶۵] یهاولموضوعی مختلف بر پایه تحقیقات  هایحوزهپایدار در  وکارکسب هایمدلکاربرد  .۶ جدول

 حوزه موضوعی (2112-2112منتشره )تعداد اسناد 

 علم محیطی ۲12

 ، مدیریت و حسابداریوکارکسب ۲۰3

 علوم اجتماعی ۱3۵
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 حوزه موضوعی (2112-2112منتشره )تعداد اسناد 

 مهندسی ۱۱۱

 انرژی ۱۶۱

 اقتصاد و مسائل اقتصادسنجی، مالی ۶۵۲

 علم کامپیوتر ۵۱1

 علوم تصمیم ۵۵۱

 علوم بیولوژیکی و کشاورزی ۵۰۰

 ریاضیات ۱۵

 پزشکی ۱۰

 هنر و علوم انسانی ۱9

 ایعلوم زمینی و سیاره ۱2

 علم مواد 31

 مهندسی شیمی 3۰

 شیمی ۶9

 روانشناسی ۶۱

 فیزیکنجوم و  ۵1

 بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی ۵2

 ایچند رشته ۵۰

 یاحرفهبهداشت  1

 و داروسازی یشناسسمداروشناسی،  1

 علم اعصاب ۲

 پرستاری ۲

 ایمونولوژی و میکروبیولوژی 3

 دامپزشکی 3

 دندانپزشکی ۵

 

 تحقیق شناسیروش .3

 در موجود از متغیرهای یک یچه که نظر این از وبوده  کاربردی یهاپژوهش جزء هدف، دیدگاه از حاضر پژوهش
روش  ، ]3۱[ توصیفی(، است) یرآزمایشیغپژوهشی  ،گیرندینم قرار یکاردست یا و یلوتعدجرح مورد مطالعه، این

است که برای تحلیل،  اییهرودر این پژوهش از نوع تحلیل محتوا است. تحلیل محتوا  استفاده موردتحقیق کیفی 
 تحلیل محتوا .گیردمورد استفاده قرار میکردن خصوصیاتی خاص از متن منجر  استنباطو  یبندطبقهتلخیص، 

اجازه  محقق به که است استانداردشده شکلیک در اطالعات یدهسازمان و یآورجمع رایــب هایییهروه ــمجموع
به تحلیل محتوا  .]۱۵[دهدیم شدهثبت اـی تاریـنوش وادـم معنای و هایژگیو مورد در تنباطـاس رایـب هایییلتحل

نیمه  یهامصاحبهمثل گزارش  تریچیدهپو  تریقعم یاظهارنظرهاامکانی که برای تحلیل منظم اطالعات و  یلدل
در تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی اهمیت بیشتری دارد. این روش بهتر از هر روش  کندمیرهنمودی عرضه 

 شوندمیتلفیق ن یآسانبه معموالًو ژرفای ابتکاری را که  یشناختروشتوقعات دقت عمل  دهدیمدیگری اجازه 
 اکتشافی یمصاحبه کلیدی، مطلعان از نفر ۵1 با یازموردن اطالعات به یابیدست برای پژوهش این درد. هماهنگ نمو

 وتحلیلیهتجزفرایند  که کندمی پیدا ادامه زمانی تا و بوده راهبردی و هدفمند صورتبه گیری،شد، فرایند نمونه انجام
 ۵خالصه در نمودار  صورتبهی تحقیق حاضر هادادهفرایند اشباع نظری برای  .]۱[ دبرس نظری اشباع به اکتشاف و
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دهنده تعداد مفاهیم جدیدی است که طی مصاحبه شناسایی این نمودار، محور عمودی نشان. در شودمشاهده می

که در نمودار مشخص است، تعداد کدهای  طورهمانها است. دهنده شماره مصاحبهگردیده است و محور افقی نشان
به بعد کد جدیدی یافت نشده است و  ۵۱از مصاحبه  کهیطوربهیابد های جدید کاهش میدر مصاحبه مرور بهجدید 

ها، مصاحبه تا نفر اطمینان از اشباع داده هدف بابدین ترتیب پژوهشگر به اشباع نظری در کدها رسیده است ولی 
 ادامه پیدا نمود. هجدهم

 

 
 (تحقیق هایمنبع: یافته) فرایند اشباع نظری .۵نمودار 

 
 

 درزمینهنفر از خبرگان فعال  ۲مصاحبه، بر اساس تحلیل روایی صوری و محتوایی آن از دیدگاه  پروتکلروایی 

، در روش مصاحبه، اعتبار یطورکلبه خالصه شده است. 3پژوهش کیفی بررسی گردیده که نتایج این بخش در جدول 
 آمده، موثق و قابل اتکا باشد. به دستج گانه پژوهش مورد توجه قرار گیرد تا نتایبایستی برای هر کدام از مراحل هفت

 
 تحقیق( های)منبع: یافته یمقدمات پرسشنامه ییو محتوای صوریی روای ابیارز .3جدول

  1خبره  2خبره  3خبره  4خبره  5خبره  2خبره 

 هاو گویه سؤاالتانشاء  ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 5

 های مشخص شدهبا سازه هاهیگویا  سؤاالتانطباق  ۱ 3 3 3 ۱ 3

 با محورهای تحقیق هاهیگویا  سؤاالتانطباق  ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 4

 برای پوشش دادن به اهداف تحقیق هاهیگویا  سؤاالتکفایت  ۱ ۱ 3 ۱ ۱ 3

 هایا گویه سؤاالتلزوم حذف یا اضافه کردن به  ۱ ۱ 3 ۱ 3 5

 خبره( برحسب) یازاتامتمیانگین  ۲/۱ ۱ ۲/3 ۱/۱ ۱ 4

 کل یانگینم 1/4

 رواییدرصد  22/1

 
حاصل گردیده است. این میزان روایی با  1۶/۰چنانچه مالحظه گردید، درصد روایی برای این پرسشنامه برابر با 

استراتژی  این تحقیق، با استفاده از همچنین، پژوهشگران در .]۱[سطح قابل قبول قرار دارددر توجه به نظر فانگ 
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 ،هاداده گذاریکد پایایی یابیارز یبرا، روازاین. اندتحقیق پرداخته به محاسبه پایایی ابزار، ]۱3[یموضوعتوافق درون 
فاصله  برگزیده و در شدهانجام هاینمونه از مصاحبه ۱بود که  صورتینبدکار  روش .پذیرفت انجام بازآزمون ییایپا

با  شدهیینتعفواصل زمانی  احصا شده در یکدها کدام دو بار( و هرشدند )روزه( کدگذاری  ۵۱مشخص ) زمانی
 زیر: فرمول یکدیگر مقایسه گردیدند، بدین ترتیب و با استفاده از

 

درصد پایایی =
۶ × تعداد توافقات

تعداد کل کدها
 × ۵۰۰ 

 
این میزان پایایی در پژوهش کیفی با توجه به مقدار . آمد دستبه درصد 1۶ ،29 ،93 ،9۱ پایایی ابزار به ترتیب

تحلیل . با توجه به رویکرد پژوهش حاضر که استسطح قابل قبولی ، ]۱۱[ است ۲/۰ نزد پژوهشگران که قبول قابل
کدگذاری باز و محوری و انتخابی(. همچنین ) است یافته انجامها در سه مرحله کدگذاری است، کدگذاری داده محتوا

 شده است.بهره گرفته  ۲نسخه اطلس تی آی  افزارنرمهای تحقیق از داده کدگذاریدر این تحقیق برای 

 
 های پژوهشیافتهها و تحلیل داده .4

 .است ۱شرح جدول در این مطالعه شونده مصاحبههای جمعیت شناختی افراد ویژگی
 

  در مصاحبه کنندگانشرکتجمعیت شناختی  هاییژگیو: ۱جدول

آشنایی با فناوری ابری و خدمات  ویژگی جمعیت شناختی 

 سال() یکارسابقه  تحصیالت سن جنسیت شوندهمصاحبهکد  ابری

I1 آشنایی تسلط نسبی مسلط ۱ کارشناسی ارشد ۶۲ مرد 

I2 ۵۰ دکتری 3۱ مرد     

I3 ۵3 کارشناسی ارشد 3۰ مرد     

I4 ۶۱ کارشناسی ارشد ۱۱ مرد     

I5 ۵2 کارشناسی ارشد ۱3 مرد     

I6 ۵۲ دکتری 31 مرد     

I7 ۱ کارشناسی ارشد ۶۲ مرد     

I8 ۶۰ دکتری ۱۶ مرد     

I9 ۵۲ دکتری 31 مرد     

I10 ۵۰ کارشناسی ۶1 مرد     

I11 ۶۲ دکتری ۱9 مرد     

I12 ۲ کارشناسی ارشد ۶1 مرد     

I13 2 طلبه 3۶ مرد     

I14 2 کارشناسی ارشد ۱۵ مرد     

I15 ۱ ارشد کارشناسی ۱2 مرد     

I16 9 کارشناسی 3۵ مرد     

I17 ۵۰ کارشناسی ارشد ۶1 مرد     

I18 ۶1 دکتری ۱3 مرد     
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از  اند.در مصاحبه از نظر اجرایی در حد قابل قبولی بوده کنندگانشرکتتوان نتیجه گرفت که بنابراین می
به دست آمد. در محله بعدی با گزاره مفهومی اولیه  ۶۱۱در مجموع ، در مرحله کدگذاری باز شدههای انجام مصاحبه

 منظوربه ینجااکد نهایی به دست آمد. در  ۶۰2و زائد  ارتباطیبادغام کدهای به دست آمده و نیز حذف موارد 
از کدهای احصا  یکرده و بخش نظرصرفهای مفهومی مرحله کدگذاری باز اطاله کالم از ذکر تمام گزاره یریجلوگ

 واهیم داد.نشان خ ۱شده را در قالب جدول 
 

  شدهییشناساباز  نمونه کدهای .۱جدول 

 کد باز مقدماتی دیفر
 شماره مصاحبه

 مجموع
۵ ۶ 3 ۱ ۱ ۲ 2 1 9 ۵۰ ۵۵ ۵۶ ۵3 ۵۱ ۵۱ ۵۲ ۵2 ۵1 

 ۱ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ ۵ ۰ ۵ های اضافیجلوگیری از هزینه ۵

 ۲ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۵ امنیت کار ۶

 ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۵ ۵ ۵ روز بودنهب 3

 ۱ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۵ ۰ ۵ های ابریوکارکسبتاثیر عوامل اجتماعی بر ۱

 ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ های ابری وکارکسبعدم تاثیر عوامل زیستی بر  ۱

 2 ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ ۵ پشتیبانی ۲

 ۵۶ ۵ ۵ ۰ ۵ ۵ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ نیاز به منابع انسانی 2

 ۵۵ ۵ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ ۵ ۰ ۵ ۵ ۵ افزاری(افزاری و نرمسختامکانات )نیاز به  1

 ۱ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ۵ ۵ استفاده آسان 9

 ۱ ۵ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۵ پویایی سیستم ۵۰

 3 ۵ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ های خدماتوابستگی به ویژگی ۵۵

 3 ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۵ رشد هوشمندانه کسب وکار ۵۶

 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۵ ۵ استفاده بدون محدودیت ۵3

 3 ۵ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ هاوابسته به حجم درخواست ۵۱

 3 ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ رضایت مشترک ۵۱

 9 ۵ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ نیاز به اینترنت ۵۲

 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ هادادهمدیریت ساده  ۵2

 ۲ ۵ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ سرویس منعطف منطبق برتقاضا ۵1

 ۶ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ های مصرف کنندگانسیاست ۵9

 ۲ ۵ ۰ ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ هابهبود زیرساخت ۶۰

 2 ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ بندی مشترکان بر اساس نوع مصرفدسته ۶۵

 3 ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ سود و منفعت مشترک ۶۶

 3 ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ اندازی خدمات بعد از بررسی بودجهراه ۶3

 ۱ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ شناسایی پارامترهای تاثیر گذار در بودجه ۶۱

 ۱ ۵ ۵ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ گذاریتاثیر عوامل اجتماعی در قیمت ۶۱

 ۱ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ بر اساس نیازپرداخت  ۶۲

 ۱ ۵ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ مشتری با رایانش ابری وکارکسبتطابق مدل  ۶2

 ۲ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ کاهش هزینه پرداختی مشترکان ۶1

 3 ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ هاای برای استفاده دائمی از زیرساختایجاد زمینه ۶9

 ۱ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ پرداخت هزینه در مقابل نگهداری اطالعات 3۰
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 کد باز مقدماتی دیفر
 شماره مصاحبه

 مجموع
۵ ۶ 3 ۱ ۱ ۲ 2 1 9 ۵۰ ۵۵ ۵۶ ۵3 ۵۱ ۵۱ ۵۲ ۵2 ۵1 

 3 ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ دهی به اطالعاتنظم 3۵

 ۶ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ تمرکز در کار 3۶

 ۱ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ تسهیل فضای رقابتی 33

 3 ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ دسترسی به کیفیت باالی خدمات با کمترین هزینه 3۱

 3 ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ افزایش یا کاهش سریع مقیاس 3۱

 ۱ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ سالم سازی فضای کاری 3۲

 
 2کدگذاری محوری

اند، ( بیان نموده۵99۰) ینکوربباشد. چنانکه اشتراوس و ، کدگذاری محوری میهادادهدومین گام در تحلیل کیفی 
کدگذاری باز( توسعه ) یشینپکدگذاری محوری، گامی الزم برای بررسی روابط بین مفاهیم و طبقاتی است که در گام 

پردازند، دارای راهبردهای متفاوتی برای بیان تفسیر ه کنش و واکنش با دیگران میاند. با توجه به این که افراد بیافته
ها و همچنین پیگیری راهبردهای بیان شده، دارای پیامدهایی خود از شرایطی هستند که در آن قرار دارند. کنش

های آنان و همین طور نشها و واکباشد. توضیحات ارائه شده از سوی آنان، دربرگیرندۀ شرایطی است که بر کنشمی

طبقه اقتصادی، اجتماعی،  ۱در مرحله کدگذاری محوری،  گذارند.بر پیامدهایی که از آنها ناشی گردیده است، تاثیر می
کدام را به صورت خالصه مورد بحث قرار  ادامه هر ، حکمرانی و اخالقی شناسایی گردیدند که درمحیطیزیست

 .خواهیم داد
 

i. بعد اقتصادی 
ه شوندگان دلیل اصلی یا منظر مصاحب منظور ما از بعد اقتصادی در این تحقیق، مجموعه عواملی است که از 

 از دالیل اصلی الزام گذار به سمت خدمات ابری است. حداقل یکی
 

  یمحور یگذار کد از حاصل بعد اقتصادی به مربوط یکدها .۲جدول 

 زیر طبقه طبقه ردیف

۵  

 بعد اقتصادی
 

 های اضافیاز هزینهجلوگیری 

 افزاری(افزاری و نرمسختامکانات )نیاز به   ۶

 بندی مشترکان بر اساس نوع مصرفدسته  3

 سود و منفعت مشترک  ۱

 اندازی خدمات بعد از بررسی بودجهراه  ۱

 شناسایی پارامترهای تاثیرگذار در بودجه  ۲

 بدون محدویت زمان مصرف  2

 مشترکان پرداختی هزینه کاهش  1

 نیاز اساس بر پرداخت  9

 اطالعات نگهداری مقابل در هزینه پرداخت  ۵۰

                                                                                                                                           
 



 ۵۱۰۵ـ پاییز   ۱۵مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۵۱

 

 زیر طبقه طبقه ردیف

 دسترسی به کیفیت باالی خدمات با کمترین هزینه  ۵۵

 افزاریعدم نیاز به تجهیزات اضافی سخت  ۵۶

 عدم ارتباط وفاداری مشترکین با کاهش یا افزایش هزینه  ۵3

 گذاری برای آیندهسرمایه  ۵۱

 کمترین امکاناتاستفاده از   ۵۱

 کاهش پرسنل  ۵۲

 زدایی شبکهتراکم  ۵2

 قبال ارائه خدمات افزایش سود در  ۵1

 مد با هر سرویسیآکسب در  ۵9

 پرداخت هزینه در قبال دریافت خدمات  ۶۰

 ITبدون نیاز به زیرساخت   ۶۵

 مقرون به صرفه بودن  ۶۶

 تامین منابع مالی و کاری  ۶3

 افزاریکمتر شدن ضایعات سخت  ۶۱

 ابری بستگی به نوع اشتغال وکارکسبدرآمد   ۶۱

 مصرف کمتر منابع  ۶۲

 مدیریت درآمد  ۶2

 درآمد از طریق فروش سهام  ۶1

 پایداری سرویس  ۶9

 افزاریافزاری و سختهزینه کردن برای نگهداری تجهیزات نرم  3۰

 هزینه کردن برای عوامل انسانی  3۵

 بازاریابیهزینه   3۶

 خدماتقبال فروش  کسب درآمد در  33

 راضی نگهداشتن عوامل انسانی با کمترین هزینه  3۱

 افزایش پرسنل  3۱

 افزایش حقوق کارکنان  3۲

 پرداخت هزینه در قبال فضای پردازش اطالعات  32

 پرداخت هزینه در قبال مصرف سرویس مصرفی  31

 بخش بندی برحسب هزینه  39

 در زمان جوییصرفه  ۱۰

 ثبت نام در سایت  ۱۵

 فروش محصول  ۱۶

 تبلیغات  ۱3

 پشتیبانی منابع مالی  ۱۱

 مدیریت مالی  ۱۱

 

ii. بعد اجتماعی 

 ارائه گردیده است.آن کدهای  2است که در جدول  یکی دیگر از طبقات محوری بعد اجتماعی
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 یمحور یکدگذار از حاصل بعد اجتماعی به مربوط یکدها: 2جدول 

 زیر طبقه طبقه ردیف

۵  

 بعد اجتماعی

 های ابریوکارکسبتاثیر عوامل اجتماعی بر
 سرویس منعطف منطبق برتقاضا  ۶

 گذاریتاثیر عوامل اجتماعی در قیمت  3

 مشتری با رایانش ابری وکارکسبتطابق مدل   ۱

 هاای برای استفاده دائمی از زیرساختایجاد زمینه  ۱

 روزترین امکاناتهاستفاده از ب  ۲

 تضمین اینده شغلی  2

 هاایجاد زیرساخت  1

 پست الکترونیکیارتباط با مشترک از طریق   9

 سهولت ارتباط  ۵۰

 ایجاد روابط ماشینی  ۵۵

 هدفمندی کارها  ۵۶

 افزایش هوش اجتماعی  ۵3

 ارائه خدمات بدون ایجاد مشکل  ۵۱

 تعداد باالی کاربران  ۵۱

 تاثیر برشکل گیری کارها  ۵۲

 سازیفرهنگ  ۵2

 تنوع کاری  ۵1

 ابری وکارکسبتفاوت فرهنگ سازمانی   ۵9

 افزایش سطح آگاهی و دانش  ۶۰

 های جدیدایجاد تجربه  ۶۵

 های اجتماعیکاربرد در رسانه  ۶۶

 بسیج کردن خدمات  ۶3

 جلوگیری از فرایند سنتی  ۶۱

 سرعت باالی ارائه خدمات به مشترکین  ۶۱

 مدیریت منابع  ۶۲

 تجمیع منابع  ۶2

 دهیتنوع باالی سرویس  ۶1

 منحصر بودن خدمات  ۶9

 نیازهاشناسایی   3۰

 فروش آنالین  3۵

 افزایش سرعت پاسخگویی  3۶

 پیگیری بعد از ارائه خدمات  33

 نالینآ هایکانال  3۱

 هاسایتاجتماعی مربوط به آن و وب هایشبکه  3۱

 رد(واستفاده از سایر تبلیغات )تلویزیون و بیلب  3۲

 معرفی محصوالت  32

 های سنتیعدم استفاده از روش  31



 ۵۱۰۵ـ پاییز   ۱۵مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۵۲

 

 زیر طبقه طبقه ردیف

 اجتماعی توسعه کارآفرینی  39

 های ابریوکارکسباستفاده بهینه از امکانات در   ۱۰

 جامعه هایشناسایی نیاز  ۱۵

 برطرف کردن نیاز مشترکین از طریق دانلود  ۱۶

۱3  
 مشاهده کاال براساس بازدید از سایت

۱۱  

 دیگر هایشرکتارتباط با   ۱۱

 گستردگی کار  ۱۲

 ارائه خدمات از طریق سایت و اپلیکیشن  ۱2

 خدمات غیرحضوریارائه   ۱1

 

iii. بعد محیطی 

 .ارائه گردیده است 1 باز متناظر با طبقه محوری محیطی در جدول کدهای
 

 یمحور یکدگذار از بعد محیطی به مربوط هایکد .1جدول 

 زیر طبقه طبقه ردیف

۵  

ی
حیط

بعد م
 

 ابری هایوکارکسب بر زیستی عوامل تاثیر عدم

 تاثیر بر محیط زیست  ۶

 وآمدهای اضافی جلوگیری از رفت  3

 باعث کمتر شدن دخالت انسان در طبیعت  ۱

۱   

 جلوگیری از آلودگی صوتی  ۲

 دوستدار محیط زیست  2

 ایازبین بردن گازهای گلخانه  1

 با محیط زیست سازگار  9

 مصرف کمتر برق مصرفی  ۵۰

 مصرف کمتر آالینده  ۵۵

 های تجدیدپذیرتامین برق از انرژی  ۵۶

 باعث آلودگی هوا فرسودگی تجهیزات  ۵3

 منابع محیطی  ۵۱

 هوا آلودگی افزایش  ۵۱

 

iv. بعد حکمرانی 
 ارائه گردیده است 9طبقه محوری حکمرانی به همراه کدهای باز متناظر آن در جدول 

 
 یمحور یکدگذار از حاصل بعد حکمرانی مربوط هایکد .9جدول 

 زیر طبقه طبقه ردیف

۵  

ینارمکح دعب 
 

 

 های مصرف کنندگانسیاست
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 های نوپاوکارکسبارائه خدمات یکپارچه برای   ۶

 گذاری کشوری و حکومتیسیاست  3

 های امنیتیرعایت پروتکل  ۱

 گذارانارتباط با سیاست  ۱

 تدوین درست قوانین کسب وکار ابری  ۲

 حفظ و صیانت از مشترکین  2

 ردیابی کلی زنجیره برای دستیابی به معیار پایداری دقیق  1

 پدافند غیرعامل برای استفاده از امکاناتمجوز   9

 گذارنهادهای قانون  ۵۰

 وابسته به استراتژی سازمان برای جذب یا نگهداشتن مشترکین  ۵۵

 نهادهای نظارتی  ۵۶

 ارتباط با پلیس فتا  ۵3

 کنندنیاز به افرای که اعمال قدرت می  ۵۱

 شفافیت در کار  ۵۱

 اداریفرایند کاهش   ۵۲

 کاریسازی فضای سالم  ۵2

 هاکاهش رشوه و رانت  ۵1

 

v. بعداخالقی 
پایدار در خدمات  وکارکسبها، ارتباط مستقیمی با مدل که طبق یافته استآخرین طبقه محوری ، بعد اخالقی 

 است. ۵۰جدول مطابق ابری دارد. این طیقه به همراه کدهای باز متناظر 

 
 یمحور یکدگذار از حاصل بعد اخالقی یکدها .۵۰جدول 

 زیر طبقه طبقه ردیف

۵  

ی
الق

بعد اخ
 

 مشترک رضایت
 تسهیل فضای رقابتی  ۶

 اعتماد  3

 آزادی عمل مشترکین  ۱

 عدم ارتباط انسانی  ۱

 از بین رفتن حس ارتباطی انسانی  ۲

 هاوکارکسبتغییرات مثبت در   2

 عدم اعتماد افراد بدبین  1

 ایجاد محیط کاری بهتر  9

 هاتفاوت در نگرش انسان  ۵۰

 سازی مشترکینمشتاق  ۵۵

 خدمات به پرسنل شرکت  ۵۶

 سازیذائقه سنجی و ذائقه  ۵3

 پاسخگویی صحیح به مشترک  ۵۱

 توضیح صحیح در مورد امکانات  ۵۱

 ارتباطات با وب سایت  ۵۲



 ۵۱۰۵ـ پاییز   ۱۵مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۵1

 

 فیلتر کردن مشترکین  ۵2

 ایجاد آرامش خیال  ۵1

 کمک به کانون خانواده  ۵9

 مطابقت با تمایالت مصرف کننده  ۶۰

 افرادبا یکدیگرتعامل   ۶۵

 
 کدگذاری انتخابی

کدگذاری انتخابی است. فرآیندی است که به واسطه آن، طبقات شناسایی کدگذاری در این تحقیق، آخرین مرحله 
به عبارت دیگر، فرآیندی است که در آن، یک طبقه محوری انتخاب شده ]۱۱[ گرددمیشده، به طبقه محوری مرتبط 

نظام مند به آن ارتباط داده شده، روابط اعتباربخشی شده و طبقاتی که نیاز به پاالیش و ای و سایر طبقات به شیوه
در پایدار  وکارکسبدر مطالعۀ حاضر، نظر به این که هدف، دستیابی به مدل  .]۱۲[ گردندتوسعه بیشتر دارند پربار می

 آنگانه  9با ابعاد  وکارکسبسازماندهی مدل نهایی و چیدمان طبقات نهایی، حول مدل  رو این ازخدمات ابری است، 
 که خروجی نرم افزار اطلس تی آی است ارائه گردیده است. ۶و  ۵شکل انجام یافته است. نتایج این فعالیت در  ]۱2[
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 (تحقیق های)منبع: یافته کدگذاری انتخابی .۵شکل 

 

 
 (تحقیق های)منبع: یافته خدمات ابری پایدار وکارکسبمدل نهایی  .۶شکل 

 
 گیری و پیشنهادهانتیجه .5

 بررسی مبانی این راستا، پس از در بود. داریپا یخدمات ابر وکارکسبمدل  یطراحاز انجام مطالعه حاضر  هدف
پرداخته شد. نتایج مصاحبه نشان داد که  رخبرگان خدمات ابری پایدا نفر از ۵1نظری و پیشینه تحقیق، به مصاحبه با 

باشد و طراحی مدل اقتصادی، اجتماعی، محیطی، حکمرانی و اخالقی می بعد اصلی ۱خدمات ابری پایدار دارای 
بعد اقتصادی به تولید کاالها و خدمات به عنوان پیش  پذیرد. بعد صورت ۱نظر گرفتن این  با در بایستی وکارکسب
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ها در دسترسی های آنها و فرصتبعد اجتماعی به برابری همه انسان کند؛رایط زندگی اشاره مینیازی برای بهبود ش
های به منابع با توجه به نیازهای اولیه از جمله غذا، آب و توسعه از طریق بهبود شرایط زندگی از جمله مراقبت

اکوسیستم زمین و کاهش کربن تولید شده توسط  ، در ارتباط بامحیطیزیستکند؛ بعد سالمتی و آموزش اشاره می
ای، ضایعات غیرقابل های آلودگی، الیه ازن، گازهای گلخانهایجاد شده در واژه محیطیزیستانسان و عدم توازن 

 آن در هک هایی استبه حکمرانی نیز مرتبط با روش مربوط باشد و بعدید بیش از حد میص و زداییتجزیه، جنگل
 شود. این موضوع به لحاظ نظری بهصرف می در راستای توسعه اجتماعی و اقتصادی منابع یریتبرای مد قدرت

المللی تشخیص دادند کشورهای فقیر و درحال رسان بیندر واقع هنگامی که نهادهای کمک گردد.بر می ۵99۰سال
جایگاه خود را به عنوان یکی از عوامل نیز  روی توسعه اقتصادی خود دارند مفهوم حکمرانیتوسعه موانع متعددی پیش

در بستر مساعد محیط سیاسی و نهادی که به حقوق  پیشران رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای مختلف پیدا کرد.
مدیریت شفاف و پاسخگوی افراد بشر،  حاصلنهد، حکمرانی خوب بشر، اصول دموکراتیک و حاکمیت قانون ارج می

 مسائلبه  شناسایی شده، هایمؤلفه . بعد پنجم ازمالی به منظور توسعه منصفانه و پایدارطبیعت، منابع اقتصادی و 
فعالیت غیراخالقی در فضای ابری نیز افزایش یافته  با توجه به رشد فناوری اطالعات، فرصتگردد؛ اخالقی باز می

 هایدیگر، فراگیر شدن فناوری یای جهانی تبدیل شده است. از سوها به دغدغهاست و ضرورت کنترل این فعالیت
حفظ حریم خصوصی افراد و وجود  جغرافیایی را در نوردیده و در صورت عدم توانایی برای هایجدید رایانشی محدوده

 .به رشد فراگیر شدن خدمات و مفاهیم وارد خواهد کرد جبران ناپذیری ها، ضررهایامنیت داده تهدیدهایی برای
در مواجهه با مسائل  سویکهای فعال در حوزه رایانش ابری را از وکارکسبوجود چنین رشد عظیمی، 

. آوردمیهایی به بار وکارکسبقرار داده و از سوی دیگر، مسئولیت اجتماعی باالتری برای چنین  محیطیزیست
ارت الکترونیک مثال، در تج برایشواهدی وجود دارد که به کارگیری رایانش ابری، مصرف انرژی را باال برده است. 

ها، به طور فردی و درب که بخشی از فناوری پردازش ابری است، تحویل کاالها، به جای ارائه عمده به فروشگاه
توان خارج بوده و نمی وکارکسباز عهده  نفعانذیگیرد. در بعد اجتماعی، طراحی شبکه محل کار( انجام میمنازل )

 روازاینمبتنی بر فناوری اطالعات یا زنجیره تامین آن باشد.  وکارکسب انتظار داشت که همه چیز تحت کنترل شدید
مبتنی بر رایانش ابری که به ارائه خدمات با زیرساخت ابری به مشتریان خود می پردازد، ممکن است نتواند  وکارکسب

مسائل پایداری  های مذکور باوکارکسبعالوه بر این،  با تمامی اصول اخالقی سازمانی انطباق حاصل نماید.
های فعال در حوزۀ رایانش ابری نیز وکارکسبباشند.کارآمدی اقتصادی از دیدگاه اقتصادی نیز مواجه می وکارکسب

ماهیت یک ذکر این نکته مهم است که  .ی است که پایداری اقتصادی آن را تعیین می نمایدهایحوزهیکی از 
تعیین کننده است. از سوی دیگر اجرای یک مدل  پایدار بسیار وکارکسب هایمدلخاص در انتخاب  وکارکسب
های جدید دارد و از آنجایی که پایداری با ها و نوآوری جدید و یا تطبیق با فعالیتپایدار داللت بر چالش وکارکسب
ه از قبیل مشتریان، چندگان نفعانذیعالوه بر منفعت مالی سروکار دارد، منافع  ؛افراد، کره زمین و سود() گانه 3مبانی 

 هایمدلبنابراین حرکت به سمت  .شودتأمین کنندگان، سهامداران و غیره در توسعه پایدار در نظر گرفته می
 هایمدلو از آنجا که طراحی  های نوآورانه جهت ایجاد ارزش برای مبانی  داردپایدار نیاز به فعالیت وکارکسب

 .موارد موفق بسیار اندکی از آن وجود دارد روازاین ،هپایدار پیچیده و چندبعدی بود وکارکسب
های پیشنهادی را با شناسایی بازار، تشخیص زنجیره ارزش، تعیین مکان شرکت، ارزش وکارکسب هایمدل
 .کننددرآمد و ساختارهای هزینه بیان می هایمکانیسمبرای عرضه و تعیین  هاداراییترکیب 
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توان به عنوان اصالح میعوامل  شناسایی شده تحقیق حاضر برای مدل کسب و کار در  حوزه خدمات ابری را 

پایدار  وکارکسبادغام مفاهیم، اصول و اهداف پایداری در مدل  (۵های خاص معمول با ویژگی وکارکسبمفهوم مدل 
آن جهت است که  نوآوری اصلی پژوهش حاضر ازرو هوم پایداری در زنجیره ارزش لحاظ نمود. از این ادغام مف (۶و 

-گرفته مورد بحث قرارمبانی ابعاد شناسایی شده به صورت مجزا در  از دهد که سه موردپژوهش نشان میمبانی مرور 

خدمات  وکارکسب هایمدلمبانی نظری و اخالقی اساسا در  ابعاد حکمرانی مهم دیگر که عبارتند از اند ولی دو عامل
شود. ب میومحس ابری هایوکارکسبادبیات  هایی بهاین جهت افزودن کلیدواژه اند و ازمورد بحث قرار نگرفتهابری 

 و ؛ بوکن(۶۰۵۱) یسواسب؛ (۶۰۰9فروم ) و ؛ جریکو(۶۰۵۰) یگنورپ و پژوهش استروالدر هایلذا در مقام مقایسه یافته

 یلگ سینف و ؛ بویا(۶۰۵۲لنگر ) و ؛ گیزمن(۶۰۵۲) ینپاکوئ و ؛ جویس(۶۰۵۲شورت ) و ؛ بوکن(۶۰۵۱همکاران )
همکاران  و ؛ بارس(۶۰۵1همکاران ) و ؛ کازلواسکی(۶۰۵۵) یرواننت و ؛ اوجاال(۶۰۵1همکاران ) و ؛ گیسدورفر(۶۰۵1)
همکاران  و ؛ گانی(۶۰۶۰) یالکپ و ؛ ویت(۶۰۶۰) یواگنون و ؛ کاویچی(۶۰۵9) یموسو؛ (۶۰۵1اگرت ) و ؛ دیج(۶۰۵2)
مطالعه  حاصل از های، با یافته(۶۰۵1) اگرت و ؛ دیج(۶۰۵3همکاران ) و ؛ داسیلوا(۶۰۶۰همکاران ) و ؛ ماتیال(۶۰۶۰)

(، از ۶۰۵۱پژوهش حاضر با تحقیق بوکن و همکارانش ) هاییافته مثال، باشند؛ برایجهات همسو می حاضر از برخی
هشت الگوی اصلی از انواع  محققان در پژوهش خود باشد. اینهمسو و همراستا می محیطیزیستو  دو بعد اقتصادی

، اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته محیطیزیستها مسائل پایدار ارائه دادند که در آن وکارکسب هایمدلمختلف 
 . شده است

بر اساس بوم  باشد. این محققان(، همسو می۶۰۵۲) ینپاکوئتحقیق حاضر با پژوهش جویس و  هایهمچنین یافته
 هایمؤلفهبر در آن  ی ارائه دادند کهوکارکسبمدل  ۶۰۵۰ارائه شده توسط استروالدر و پیگنور در سال  وکارکسب

با توجه به  است.های ابری مد نظر قرار گرفته وکارکسباساسی  هایمؤلفهاز  به عنوان یکی اقتصادی و اجتماعی
حوزه رایانش ابری به منظور نزدیکی به مفهوم توسعه  های فعال دروکارکسبگردد های پژوهش، پیشنهاد مییافته

و اخالقی را مد نظر  ، حکمرانیمحیطیزیستاقتصادی، اجتماعی،  مؤلفه ۱خود  وکارکسب هایپایدار، در طراحی مدل
ه با توجه بمتناسب با ابعاد مطرح شده طراحی نمایند. همچنین  خود را وکارکسبگانه بوم  9 هایمؤلفهقرار داده و 

گردد توصیه می ،باشدهای عمومی، زیرساختی، امنیت و مقررات مینیازمند آمادگی خدمات پایدار ابریتوسعه اینکه 
مناسب اقتصادی، اجتماعی،  ابزار گذاران کالن اقتصادی با اتکا به نتایج پژوهش حاضر و با استفاده ازسیاست
بین صاحبان  توسعه این نوع خدمت در را برای« آمادگی ابری» سازی مفهومو اخالقی زمینه ، حکمرانیمحیطیزیست
 ها فراهم آورند.وکارکسب
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