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 چکیده

ی در یک سازمان دفاعی ابر   انشیرا  فناوریبر    یمبتن  کیسازی لزستپیاده  زیسنهدف اصلی پژوهش حاضر، امکان 

ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی و ازنظر زمان  باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کابردی، ازنظر می

ارتش    یهای دفاعیکی از یگانو مدیران  کارکنان  کلیه    شاملجامعه آماری پژوهش    باشد.جزو تحقیقات مقطعی می

گیری  باشد که با استفاده از روش نمونه می  مستقر در شهر تهران در دو حوزه لزستیک و فاوا،  جمهوری اسالمی ایران 

آوری اطالعات، پرسشنامه  برای جمع   عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند.نفر به   197مول کوکران تعداد  تصادفی و فر

اساس نظرات   ها برالح و بازنگری گردید. روایی پرسشنامه بر اساس اهداف، وظایف و رسالت سازمان هدف اص

با توجه به   هادر تحلیل داده  تأیید قرار گرفت ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد خبرگان و پایایی آن 

زمون  است. نتایج آ شدهاستفاده  )تی تک نمونه و فریدمن( پارامتریک هایآزمون ها از نرمال بودن توزیع داده 

دهد علیرغم مطلوبیت ابعاد توانایی و پذیرش در حوزه ابعاد مربوط به اختیار حداقل  فرضیات پژوهش نشان می

 باشد. سازی فناوری رایانش ابری در لزستیک سازمان هدف فراهم نمیجهت پیاده   شرایط موردنیاز

 اوری اطالعات سنزی، فنرایانش ابری، زنزیره تأمین، لزستیک، امکان   کلیدی: واژه های  
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 مقدمه

های تزاری و طور کامل در میان شرکتهای لزستیکی مبتنی بر ابر بهسرویس در سالیان اخیر،

 ازجمله ارتباطی و اطالعاتی های(. فناوری2018و همکاران،  1سرنیواسان)  اندمشهور شدهنظامی  

 گسترش حال در روزهروزب است، شده بشر زندگی حیاتی از جزئی به تبدیل امروزه که اینترنت

 پویا دسترسی سریع، پردازش اطالعات، امنیت مانند اعضای جامعه نیازهای آن با است. همسو

 برای وقت اتالف جایبه سازمانی هایپروژه روی تمرکز متقابل، قدرت مشارکت دایزا آنی، و

 که حلیراه است. یافته زیادی اهمیت هاهزینه در جوییصرفه تر،مهم همه و از سرورها نگهداری

 2ابری رایانش نام با فناوری شود،می پیشنهاد مشکالتی چنین برای فناوری در عرصه امروزه

 نوین هایپارادایم از یکی عنوانبه ابری رایانش فناوری (.2011، 3هولیتزکی و هوگس) است

 تر،اقتصادی کهشب و آورده ارمغان به بسیاری مزایای هابرای سازمان توانداطالعات، می فناوری

های نوین (. این فناوری در زمینه2015، 4کند )ایبراهیم ایزاد پذیر تریدسترس و پایدارتر

شان را محقق کنند و همچنین پروژه  کند تا عملیاتی مشتریان بستری را فراهم میتسهیالتی برا

لیل است که کند به همین دی اطالعات در سرورهایی با مالکیت شخص ثالث کمک میبه ذخیره

 سهولت،  قابلیت دسترسی جهانی،  مزیت مانند تأثیرپذیری،  تحقق معیار برآورد جریان ابر چندین

های مرتبط ی اقتصادی برای مؤلفهپرداخت به ازای صرفه  حسابآسان و الگوهای صورتنگهداری  

 (.2018سرنیواسان و همکاران،) را به همراه دارد

 لیتبد  یاتیعمل  یدور از ذهن به تکنولوژ  یاز مفهوم  یابر  نشایرا  یتکنولوژ  تدریجبهاز طرفی   

بدهد.   نیهای نوای به فناوریتواند جان تازهکه در خود دارد می  یهای فراوانشود و با پتانسیلمی

است.   ک یباشد، لزستحلقه گمشده آن می  یابر  انشیرا  یها که ظاهراً تکنولوژفناوری  نیاز ا  یکی

ها را برطرف نموده و از کاستی یاریتواند بسمی یابر انشیرا ک،یلزستهای توجه به ویژگی اب

های سیاست 3رو با توجه به بند . ازاین(1396پور،حکیمرحیمی و بخشد )آن را بهبود  ییکارا

به  العالی( مبنی بر دستیابیمدظله) یرهبرکلی خودکفایی دفاعی و امنیتی ابالغی مقام معظم 

 

1 . Srinivasan 

2 . cloud computing 

3 . Hughes & Holivtsky 

4 . Ibrahim 
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 هایعنوان یکی از فناوریرسد رایانش ابری به یاز دفاعی و امنیتی به نظر میهای برتر موردنفناوری

تواند در جهت ارتقاء توان رزمی، اطالعاتی ویژه لزستیک میعی و بهبرتر تأثیرگذار در حوزه دفا

ها و طرح با توجه به اینکه انزام چنینهای پشتیبانی تأثیرگذار باشد. لکن و تقویت سامانه

باشد لذا اطمینان از وجاهت گذاری و تخصیص منابع محدود میعظیمی مستلزم سرمایههای  پروژه

سنزی عنوان مطالعات امکانباشد فرآیندی که از آن بهعقالنی میصرف منابع امری ضروری و 

ویژه در حوزه نیروهای نظامی چندان بدان توجه موضوعی که در مطالعات داخلی و به  شود.یاد می

 اینمونه موردی، مطالعه یک  در سنزیامکان بامطالعه تا دارد تالش پژوهش . ایننگردیده است

 کشور، سطح در و کالنتر مقیاسی در موردمطالعه که سازماناین ضمن آورد، وجود به دستازاین

در  باشد. راهگشا ایتا اندازه تواندمی پژوهش این که را دارد سیستمی چنین سازیپیاده قصد

صورت به ی در یک واحد دفاعیابر انشیسازی راپیاده یهایازمندیالش شده، نپژوهش ت نیا

منظور چنین نتایج این تحقیق با توجه به ایزاد زمینه مناسب بههم .ردیموردبررسی قرار گ یکل

های کنونی در این حوزه، تحقق مطالبات فرماندهی معظم کل قوا از نیروهای مسلح، ارزیابی برنامه

 باشد.ها و راهبردهای اجرایی و تخصیص منابع حائز اهمیت میمهتدوین برنا

 وعمبانی نظری موض

 رایانش ابری

ت. شده اسررایانش ابری، پارادایم نوینی برای ارائه و تحویل خدمات در بسرتر اینترنرت معرفی

ها وکار است؛ زیرا موجب کاهش نیاز آنرایانش ابری، رویکرد بسیار جذابی برای صاحبان کسب

ین امکان را شود. این در حالی است که رایانش ابری ابه تزهیزات و فضای کاری گسترده می

آورد که در ابتدای فعالیت، با فضای کاری کوچک آغاز به کرار کننرد وکارها فراهم میبرای کسب

ها سوددهی کافی را داشت، فضای کاری خود را گسترش دهند که ارائه خدمات آنو درصورتی

-قابلیت مفاهیم و انتقال ممکن، تعریف ترینساده در ابری (. رایانش2010، و همکاران 1نگ)ژا

 پذیرتوسعه  پویا طوربه ابری رایانش است. روی اینترنت بر خدمت عنوانبه اطالعات فناوری ایه

 و فناوری ملی (. مؤسسه2010، 2کند )سارنامی ارائه اینترنت طریق از را مزازی منابع است و

 

1 . Zhang 

2 . Sarna 
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 ایزاد برای مدلی ابری رایانشکند: تعریف می گونهاین را ابری رایانش 1آمریکا ستانداردهایا

 رایانشی منابع از ایمزموعه و شبکه سفارش به بنا آسان و و راحت صورتبه همگانی دسترسی

 هاستسرویس و کاربردی هایبرنامه سازی،ذخیره سرورها، فضای ها،شبکه مانند پذیر پیکربندی

 سرعتبه  سرویس دهندهارائه با تعامل یا مدیریتی هایبه تالش نیاز کمترین با بتوانند هک

 .(2011، 2مل و گرنس) رها شوند و آزاد یا و شدهفراهم

بندی کرد: تقسیم دسته 3 در توانمی شود،می ارائه ابری رایانش توسط که را خدماتی    

 5خدمت یک  عنوانو زیر ساختار به  4خدمت یک  نوانعبه پلتفرم ،3خدمت یک  عنوانبه افزارنرم

 و مطمئن حدومرز، فناورانه بدون حمایت تواندمی ابری رایانش (. خدمات2010، 6)سولتان

 سه به مؤسسات توسط تواندخدمات می این دیگر، طرف از کند، فراهم کاربر برای باکیفیت

 1همچنین شکل (.1394ران،یعقوبی و همکا) شود ترکیبی ارائه و خصوصی عمومی، صورت

 کند.شده در لزستیک را ترسیم میابری استفادهمعماری محاسبات 

 
 ( 2018 ،7معماری محاسبات ابری در لجستیک )لین و یانگ :1شکل

 

1 . American National Standard Institute (ANSI) 

2 . Mell & Grance 

3 . Software as a Service (SaaS) 

4 . Platform as a Service (PaaS) 

5 . Infrastructure as a Service (IaaS) 

6 . Sultan 

7. Lin & Yang 
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های سامانه ،2سیمهای حسگر بیمانند شبکه 1IOT فناوری هایهمگام با پیدایش    

-ها با فناوریآنسازی  و یکپارچه  4یابخودکار موقعیتهای  و سامانه  3بازشناسی با امواج رادیویی

شده است. ارائه 5ونقل هوشمندهای حملهای نوینی برای تحول سامانهحلهای رایانش ابری، راه

های های نظارت تصویری و دادهجدید مانند حسگرهای ترافیکی، دوربین  پدیدار شدن منابع داده

هم ساخته است. ونقل هوشمند فراهای حملبرای سیستمنوینی را   هایفرصت  6خودروهای شناور

ها، تواند برای اهدافی مانند افزایش ایمنی راهابری می رایانشوسیله نسل نوینی از خدمات بدین

(. 2014و همکاران،  7هی) گیرندقرار  برداریکاهش تراکم ترافیک و مدیریت ترافیک مورد بهره

 هایارتباطات و ظرفیتروی توسعه فناوری حسگرها،  های اخیر تحقیقات متعددی بردر سال

یا  (8)ارتباطات خودرو با خودرو خودروهاعات میان الهای تبادل اطپردازشی و ایزاد روش

ها مانند دوربین( 9ارتباطات خودرو با زیرساخت)های کنار راه ارتباطات میان خودرو با زیرساخت

و همکاران،   10هنک)  ستاشده  مختلف ارتباطی انزام  هایهای راهنمایی از طریق پروتکلیا چراغ

های متعددی از ارائه یک معماری چندالیه از یک سکوی مذکور، نمونه  در میان تحقیقات  (.2013

و  12رو ایبانزگره) شودمشاهده می 11ایهای اقتضایی نقلیهها در شبکهابری برای پردازش داده

نی، ارزان و ایمن آ رسانیهدف این سکوها خدمت(. 2016و همکاران  13؛چاقفه2015همکاران،

ونقل های حملسامانههای پیش روی و حل چالشبه مشتریان از طریق انواع خدمات ابری 

 

1. Internet of Things 

2. Wireless Sensor Network (WSN) 

3. Radio Frequency Identification (RFID) 

4. Automatic Vehicle Location (AVL) 

5. Intelligent Transportation System (ITS) 

6. Floating Car Data (FCD) 

7. He 

8. Vehicle to Vehicle (V2V) 

9. Vehicle to Infrastructure (V2I) 

10. Hank 

11. Vehicular Ad Hoc Network (VANET) 

12. Guerrero-ibanez 

13. Chaqfeh 
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ترافیکی و روبرو شدن با  های2برداری از مه دادهباهدف بهرهو همکاران(.  1بوتا) است هوشمند

اخیر تحقیقات های های حزیم در سالهسازی، مدیریت و تحلیل آنی این دادههای ذخیرچالش

 پردازیم.ها میکه در جدول ذیل به مقایسه و بررسی آن متعددی صورت گرفته است

کارگیری فناوری رایانش ابری در  شده درزمینه به : مقایسه میان تحقیقات انجام1جدول 

 کاربردهای لجستیکی 

 منبع  حل پیشنهادی راه هدف از مطالعه 

ی خودروهای شناور  هاپردازش داده 

 برای اهداف نظارتی 

های خودروهای استفاده از الگوی نگاشت کاهش برای پردازش داده 

 شناور

و  3ژیا

 ( 2016همکاران )

های مدیریت داده برای حل چالش 

 های بین خودرویی رایانش ابری در شبکه 

های بین خودرویی  های شبکه آوری داده ارائه یک مدل برای جمع 

 در سه فاز 

قفه و چا

 ( 2016همکاران )

سازی مه  استخراج، کاوش و مدل 

 های ترافیکی داده 

ی رایانش ابری های فناورارائه سکویی داده مبنا و مکانی مبتنی بر 

 هابرای تحلیل عملکرد آزادراه 

و  4آیدین 

 ( 2015همکاران )

های بین ریزی مسیر در شبکه برنامه 

 خودرویی 

 اطالعات با ابر و پردازش ابری ارائه یک معماری ایمن برای تبادل 

 بین خودرویی  هایمه داده 

خزایی و  

 ( 2015همکاران )

کاهش تأخیر در پاسخگویی و 

پذیری و بهبود امنیت در کارآمدی، مقیاس 

 های بین خودرویی شبکه 

ارائه یک مدل و معماری سه الیه برای بین خودرویی با کمک  

 رایانش ابری 

و  5بیتام 

 ( 2015همکاران )

مدت ترافیک با مه بینی کوتاه پیش 

 های ترافیکی داده 

مدت بینی کوتاه ارائه یک مدل توزیع یافته و وزن مبنا برای پیش 

 ترافیک 

لی و همکاران  

(2014) 

کاوش الگوهای ترافیکی در مه  

 های حمل ونقلی داده 

کاوی بر روی مه ارائه یک سکوی سه الیه برای پشتیبانی از داده 

 کی های ترافیداده 

و  6یان م

 ( 2014همکاران )

ارائه یک سکو شامل موتورهای متعدد برای پشتیبانی از انواع  های ترافیکی تحلیل مه داده 

 های ترافیکی ها و پردازشتحلیل 

هانسن و  

 (2012) 7الولند 

وجو و پردازش مه  سازی، پرس ذخیره 

 های حسگرها داده 

های اده سازی و تحلیل دذخیره پذیر برای ارائه سیستمی مقیاس 

 حسگرها با استفاده از فناوری رایانش ابری

و  8لی 

 ( 2011همکاران )

 

1. Botta 

2. Big data 

3 . Xia 

4 . Aydin 

5 . Bitam 

6 . Mian 

7 . Hansen & Loveland 

8 . Li 
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گردد، ها در عین افزایش بهره وری میبه سوی زنزیره تأمین ابری سبب کاهش هزینه  حرکت

باید تمام عوامل  هر سازمانیاز زنزیره تأمین سنتی به زنزیره تأمین ابری، حرکت اما قبل از 

در  (. 2013)توکا و همکاران،  خود را بررسی کند  لوژی ابر در زنزیره تأمین پیاده سازی تکنو برای 

که قصد مهاجرت از مدیریت    سازمانی ارائه داده اند هر    2012و همکارانش در سال      چارچوبی که لی زو 

در    تحقیقات ،  ساخت استراتژی ابر   تأمین کنونی به سمت رایانش ابری را دارد، باید شش مرحله   زنزیره 

  طرح پیاده سازی را مورد توجه قرار دهد ا و  مدل اجر ،  مدیریت ریسک ،  انتخاب ارائه دهنده خدمات ،  بازار 

زنزیره تامین خواهد  رکای رای ش لزستیک ب  تسهیل رایانش ابری قادر به (. 2012زو و همکاران، )لی 

هایی مانند  رایانش ابری برای مدیریت موجودی، انبارداری و حمل و نقل نیز مفید است. فرایند ؛ بود 

توانند به ابر  می   ریزی مسیر حمل و نقل برنامه   ، فرایند سفارش، مدیریت ناوگان   ، 1پرسازی   ریزی باز برنامه 

مزایای زیادی از حمل و نقل کارآمد و همچنین    ی منحصر به فرد، مهاجرت کنند. یک بستر ابری یکپارچه 

ها  حمل و نقل سالیانه برای شرکت  های جویی در هزینه تواند به صرفه موجودی که می  کاهش مانده 

 (. 2011)شرمن،    منزر شود، را دارد 

ه  های موجود در زمین سازی این فناوری، از نگرانی ها و موانع پیاده رایانش ابری، چالش   مزایایدر کنار  

کننده  امور مربوط به حریم خصوصی، محرمانگی و وابسته بودن به یک فراهم این فناوری نوین است. 

و همکاران،   2)گوپتا  اند ای در پذیرش رایانش ابری ایزاد نموده احثی هستند که موانع عمده خارجی مب 

دهند و با وجود اینکه  ها را از دست می رویکرد مالکیت فیزیکی داده  رایانش ابری کاربران در (. 2013

ها نسبت  د تا داده توانند با استفاده از فنون پیشرفته انبارش در ابر ذخیره و رمزگذاری شون عات می ال اط 

ردند ولی نگرانی نسبت به دسترسی غیر  گ ها محافظت ش برای دسترسی غیرمزاز به آن ال به هرگونه ت 

(. به طور  2012)حبیب و همکاران،  های حساس و مهم وجود دارد دهندگان خدمات به داده رائه قانونی ا 

موجود در زمینه رایانش ابری   های ، چالش اینترنتی  های داده جهانی مرکز کلی بر طبق آخرین بررسی 

های قابلیت  های باال، فقدان استاندارد به ترتیب به عوامل امنیت، در دسترس بودن خدمات، کارایی، هزینه 

اند  همکاری، فقدان اطالعات، یکپارچه سازی مشکل و تسهیالت سفارش سازی محدود ثبت شده 

   (. 2010،  3)فیورلیچت و گواردان 

 

1. Replenishment planning 

2. Gupta 

3. Feuerlicht, Govardhan 
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 لجستیک نظامی

به  افزاید؛می آن به را مکان و زمان ارزش که است تأمین زنزیره از قسمتی امینظ لزستیک

 موجودی کنترل و اجرا نحوه که تأمین زنزیره  از بخشی لزستیک، علم گرفتن اختیار در با عبارتی

 شدن  برآورده تیدرنها و مصرف نقطه تا تولید محل از مرتبط اطالعات یا و هاسرویس ارائه و

(. در سیستم 1391د )صراف جوشقانی و غفاری توران،نمو مدیریت توانمی را است رزمی نیازهای

های تدارکات شامل تهیه و تأمین اقالمی است که جهت انزام مأموریتلزستیک نظامی مأموریت  

است. این اقالم  ازیموردنحفظ توان و آمادگی نظامی نیروهای مربوطه  منظوربهسیستم نظامی 

 (.1390انی، مواد مصرفی و از این قبیل هست )زنزیرانی فراهانی و عسگری،شامل تزهیزات سازم

یی است که هاتیفعاللزستیک نظامی، مدیریت یکپارچه مزموعه  مدیریت ی طورکلبه    

، تعمیر و نگهداری کاالهای ضروری، در راستای حمایت و ونقلحمل، انبارش، تأمینجهت 

توازن  برقرار کردن. کار متخصصین لزستیک نظامی ردیپذیمپشتیبانی نیروهای جنگی صورت 

ت که با کمترین میزان مصرف منابع بتوان به سطح به نحوی اس  هاتیفعالمناسبی میان انزام این  

یی با هاطیمحی در وربهره . نیاز جهت افزایش یافتدستمورد انتظاری از پشتیبانی عملکردی 

عمر محصول و سیستم شده است و لزستیک نقش  بیشتر بر دوره تأکیدمنابع محدود، منزر به 

 (.1390)عیسایی، کندمیازی ی عملکردی بهااستفادهدر زمان  ارتباطدراینمهمی 

 شودمی تشکیل سازمان چند یا دو نظامی ازو    تزاری تأمین زنزیره مدیریت  کل  حالت در    

 به مال  هاىجریان و اطالعات مواد، هاىجریان لهیوسبه و بوده جدا یکدیگر از رسمی طوربه که

 قطعات، اولیه، مواد که باشندیم هاییسازمان و هابنگاه هاسازمان این .شوندمی مرتبط یکدیگر

 کنندمید تولی ،یفروشخرده و یفروشعمده انبارش، توزیع، چون خدمات  یا و نهای  محصول

و نسخه نظامی تزاری  لزستیک   حتشری به ذیل  در جدول فوق کلیات به توجه با(.  2002)الودان،

 .میپردازیمآن 
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 ( 1380های نظامی و غیرنظامی )آبرومند،عوامل ایجاد تفاوت در لجستیک سازمان   :2 جدول

 تفاوت حاصله  سازمان غیرنظامی سازمان نظامی عامل

جایگزین مکانی و 

 جغرافیایی

تغییر، تابع انزام ) ریمتغ

 ها و مانورها( مأموریت

های تغییر، تابع طرح) شده تثبیت

 راهبردی( 

پشتیبانی از  افزایش پیچیدگی در 

های نظامی خصوص در  سازمان 

 توزیع سرزمینی منابع لزستیک

واحدهای 

 تشکیالتی
 ثابت متحرک

جایی و افزایش پیچیدگی در جابه 

 های نظامی ترابری در سازمان 

توزیع و ارائه 

خدمات و 

 محصوالت

 بیرون از سازمانبه مشتریان  به درون سازمان

توزیع  افزایش تنوع و پیچیدگی در 

های غیرنظامی به دلیل سازمان 

 گستردگی جغرافیای مشتریان

 هدف 

دفاع و برقراری امنیت و 

آمادگی عملیاتی از طریق 

 پشتیبانی

جلب رضایت ذینفعان و حداقل 

شده و های تمام کردن هزینه

 کسب سودآوری

تأکید بر آمادگی سیستم و اجرای 

بهتر مأموریت در چه هر

جای تأکید بر به های نظامی سازمان 

 سودآوری 

 های محدود وجود ریسک  های باال وجود ریسک  سازی ذخیره 

ها و افزایش پیچیدگی در روش 

سازی در  های ذخیره ریزیبرنامه

 های نظامی. سازمان 

 ی محدودتر از سازمان نظام تر از سازمان غیرنظامیگسترده  تنوع و حزم اقالم

ریزی و برنامهافزایش پیچیدگی در 

بینی و های پیشکنترل در زمینه

برآورد، تهیه و تأمین، انتقال و 

جابزایی، نگهداری و توزیع 

 ها نیازمندی 

 عملیات لزستیک غیرمتمرکز عملیات لزستیک متمرکز تمرکز
ریزی و کنترل در هر دو برنامه

 سازمان متمرکز

 معیار عملکرد
وان پشتیبانی میزان آمادگی، ت

 شده سطوح خدمات ارائهو 

شده کاهش زمان  های تمام هزینه

تحویل، میزان تکمیل سفارش، 

قابلیت اعتماد تحویل، رضایت 

 مشتری

های لزستیک تفاوت در نظریه

 نظامی و غیرنظامی
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 سنجیامکان

است. یک طرح    سازیپذیر بودن اجرای یک فرایند یا پیادهبه معنای بررسی امکان  1سنزیامکان 

پذیر بودن یا عملی بودن یک استراتژی یا پروژه دانند که میزان امکانای میبرخی آن را مطالعه

سنزی بیش از همه به دلیل روشن نمودن قلمروهای اصلی بررسی کند. امکانرا تعیین می

 وهای مهمسنزی کدام قلمرهای نو است تا نشان دهد در امر امکانها و ایدهپذیری طرحامکان

 باید موردتوجه قرار گیرد.

ها ترین آنشده است که متداولهای متفاوتی استفادهسنزی از مدلهای امکاندر پژوهش    

و مدل  3مدل شه، مدل تارعنکبوتی ،2اند از: مدل سه شاخکی، مدل الماس، مدل پورترعبارت

دن و نزدیک بودن به رسالت سادگی روش و جامع بوها با توجه به در بین این مدل. 4بوخالد

 اریاخت  ،ییتوانا  مدل بر سه بعد  نیاسازمان موردمطالعه مدل شه برای پژوهش حاضر انتخاب شد.  

 یدتأکی ابر انشیبر فناوری را یمبتن کیسازی لزستسنزی پیادهعنوان ابعاد امکانبه یرشو پذ

دهد که ها نشان میی. مورد کاواست یسازمان تیظرف  ای ییتوانا ،که منظور از بعد توانایی دارد.

بر فناوری  یمبتن ک یسازی لزستسنزی پیادهامکان یبررس یبرا یسازمان ییسه مؤلفه از توانا

و  یانسان یروین یی، توانامالی ییسه مؤلفه عبارتنداز: توانا نیباشند.امی یدیکل یابر انشیرا

و  ،یقانون اریتهای اخمؤلفه یدارا که است اریاخت یسازوکارها اریاختمنظور از بعد  .یتوانایی فن

های سیاسی ، متأثر از مقامی. اختیار سازمانی در رابطه با استفاده از تکنولوژی استسازمان  اریاخت

 اغلب در چارچوبهای مرتبط با تخصیص منابع، باشد و تصمیممیها سازمان عالی مدیرانو 

 یتکنولوژ از استفاده که عالقه چندانی به شودسازمان اخذ می یمدیران عال و اختیارات سیاسی

متحده بسیاری از مقامات دولتی به خواهد شد. در ایاالت  تغییرامر منزر به شکست    ندارند و این

تا بتوانند از اطالعات   ر کنندتوانند اختیارات الزم را به مدیران واگذاچگونه می  کنند کهاین فکر می

سیاسی  هایکه محدودیتدرحالی نحو مؤثر استفاده کنند، های خود بهگیریعملکرد در تصمیم

شود. واقعیت آن است که مقامات سیاسی و نمی همچنان باقی است و گاهی اوقات به آن توجه

 

1. Feasibility Study 

2. Porter 

3. Cobweb Theorem 

4. Boockoldt 
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نیستند و این مهم، استفاده  ددر رابطه با استفاده از اطالعات مبتنی بر نتایج همواره آزا مدیران

کارکنان،   قاومت در برابر اصالحات، از جانب برخی مسئولین وسازد ماز این اطالعات را محدود می

باشد که ش میریپذبعد دیگر  باشد تکنولوژی ترین مانع برای اجرا و استفادهممکن است بزرگ

ترین ها و کارکنان ممکن است بزرگبخش  یرؤسا  ،مقامات  ی، از جانب برختغییرمقاومت در برابر  

سازی سنزی پیادهامکان یبررس یباشد. برااوری رایانش ابری فناجرا و استفاده از  یمانع برا

 دیو کارکنان با  رانیمد  ،فرماندهان  یکیدر سامانه لزست یابر  انشیبر فناوری را  یمبتن  کیلزست

باشد. سه مؤلفه یم  سازمان  ه و بلندمدتبه منافع کوتا  رسیدن  منظوربهاین امر  متقاعد گردند که  

 کارکنان است. رشیپذ و میانی رانیمد رشیپذ ،مدیران عالی رشیذ: پشامل از پذیرش موردنیاز

 پیشینه پژوهش

های رایانش ابری بررسی معماری و چالشای که با عنوان ( در مقاله1398حمیدی و خطیبی ) 

 ی رایانش ابریهاموجود که به مقابله با چالشهای تمامی معماریارائه نمودند،  خودرویی

های ابر بندی کلی بر اساس ویژگیو یک طبقه دادهردبررسی قرار مو است را شدهپرداخته

های آمده به این نتیزه رسیدند که چالشدستهای بهنمودند و با توجه به یافتهخودرویی ارائه 

ش الز ارضاء نیاز کاربران اطمینان حاصل شود، تنوظهور دیگر نیز باید موردتوجه قرار گیرند تا ا

ضروری   امری  های مرتبط، صنعت و دانشگاه برای پیشرفت این فناورینمشترک و همکاری سازما

 . خواهد بود

 بر مبتنی یادگیری خدمات عرضه و ای با عنوان طراحی( مقاله1397نوری و همکاران )   

 ارائه آن از یادگیری ارائه نمودند که هدف خدمات دهندگانتوسط ارائه ابری رایانش امکانات

 یادگیری خدمات دهندگانارائه توسط یادگیری خدمات عرضه و حیطرا برای منسزم مدلی

باشد و به این نتیزه می انسانی منابع یادگیری و آموزش منظوربه ابری رایانش امکانات بر مبتنی

های مکانیزم و ابزارها شامل مدل، در عناصر وزن و اهمیت ترتیب به مدل اصلی عناصر رسیدند که

 پشتیبانی خدمات یادگیری، خدمات طراحی درسی، ریزیبرنامه نظام راراستق  فناورانه، یادگیری

 ابر فضای از برداریبهره انگیزشی ابزارهای و هامکانیزم یادگیری، نظام ارزیابی عملکرد یادگیری،

 یادگیری، خدمات وکارکسب مدیریت ابر، فضای از برداریبهره حقوقی ابعاد یادگیری، برای

 باشد.می یادگیری خدمات فروش و تبلیغات بازاریابی، و یدرس برنامه ارزشیابی

 انتقال حاکمیت برای مدل یک ای تحت عنوان ارائه(، مقاله1397) مرعشی و عبدالوند   



 1398 تابستان، 2، شمارۀ نوزدهمسال یریت نظامی، مد ۀفصلنام / 152

 

ل تم انزام پذیرفت و هدف از انزام آن یافتن ابری ارائه نمودند که تحت تحلی رایانش فناوری

ت فناوری اطالعات، فرایندهای انتقال فناوری و های کارآمد و مطرح در زمینه حاکمیچارچوب

ها از چارچوب کوبیت که یک چارچوب حاکمیتی در ارائه مدلحاکمیت انتقال فناوری بود که 

نتایج حاصل از پژوهش . شده استتفادهباشد، اسکارآمد و توانا در زمینه فناوری اطالعات می

تقال فناوری و مدل دوم جهت حاکمیت مدل اول جهت حاکمیت ان  معرفی دو مدل حاکمیتی است

 .انتقال فناوری رایانش ابری، پیشنهادشده است

منظور انتخاب چارچوبی به ای با عنوان ارائه( در مقاله1396) حیدری دهویی و همکاران   

سازی رایانش ابری )موردمطالعه: دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه مناسب برای پیادهسامانه 

برترین گزینره است.  Open Stack1 سیسرتم رایانرش ابریاین نتیزه رسیدند که ( به تهران

توان به دلیل تمرایز شایان توجه آن در معیارهایی همچون عملکرد، انتخاب این گرزینه را می

 .استفاده بودن دانستینران و امنیرت سیسرتم، پایرداری و ثبات سیستم و قابلقابلیت اطم

( در مقاله ای با عنوان بررسی نظامند متن و کاربرد رایانش ابری 2019ن )و همکارا  2نوایس   

ها در تکمیل زنزیره تأمین بیان نمودند که هدف از این مقاله شناسایی یافته های مربوط به داده

های تحقیقاتی در خصوص کاوش یی از رایانش ابری است که آن را توسعه داده و شکافهاو حوزه

ی تکمیل زنزیره تأمین با رایانش مقاله با مضمون رابطه  77کند، بدین منظور  میآینده را تحلیل  

ابری برای تحلیل شناسایی شد این مقاالت شواهدی دال بر رابطه مثبت بین تطبیق کاربرد 

دهنده در تکمیل فرایند و تکمیل سیستم زنزیره تأمین بود. این پژوهش نیز نشانرایانش ابری 

تواند اثری روی تکمیل اطالعات ی در زنزیره تأمین است که همچنین میکاربرد رایانش ابر

 زنزیره تأمین، جریانات مالی و فیزیکی داشته باشد.

یرامون تطبیق رایانش ابری در ( در مقاله ای با عنوان بررسی پ2019و همکاران ) 3راکش   

ان نمودند که های متوسط،کوچک و خیلی کوچک: رویکردی بر پایه دیمتل بیساخت شرکت

های هدف این مقاله شناسایی عوامل ضروری موثر بر تطبیق رایانش ابری در ساخت شرکت

 

عمومی و خصوصی  ابرهای    زموعه ای از ابزارهای نرم افزاری برای ساخت و مدیریت پلتفرم رایانش ابری برایم  .1

 .است
2. Novais 

3. Rakesh 
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از  گیری است لذامتوسط،کوچک و خیلی کوچک با بکارگیری رویکرد ارزیابی و آزمون تصمیم

عامل بارز شناسایی و سپس رویکرد دیمتل جهت  30طریق بررسی متن و نظرات متخصصان 

عامل قابلیت  5علت و معلول بین این عوامل بکار گرفته شد که نتایج مطالعه بر  بررسی رابطه

رسانی و کیفیت خدمات گذاری، نوآوری، نصب و بروزسازی، ارزشارتقای سخت افزاری و یکسان

 ت که عوامل بارز موثر روی تطبیق رایانش ابری در بخش موضوعی بودند. تاکید داش

 و مدیریتی فنی، هایقابلیت تأثیر بررسی خود به پژوهش در (2015همکاران ) و 1گریسون

 ترکیبی ابر و ابرخصوصی عمومی، ابر شامل ابری راهبردهای رایانش و اطالعات ارتباطاتی فناوری

 را مورد سازمان عملکرد بر موفقیت این تأثیر نحوه طرفی از اند وپرداخته ابری رایانش موفقیت بر

 دهندۀنشان سازمان، 302 از آمده دست به هایداده حاصل از نتایج اند.داده قرار تحلیل و تززیه

 فنی، و مدیریتی هایبا قابلیت مقایسه در اطالعات فناوری ارتباطاتی قابلیت که این است

 باشد.می ابری موفقیت رایانش در عامل تأثیرگذارترین

برای  حد چه تا سازمان هاینک ارزیابی منظوربه پژوهش خود در (2014همکاران) و  2کافمن

 ایمزموعه ارائۀ همچنین و گیریاندازه رویکردی جهت ارائۀ به دارد، آمادگی ابری رایانش پذیرش

 و ابری رایانش پذیرش سازمان در آمادگی گیریاندازه در معیارها این اند،معیارها پرداخته از

 راهبرد، مدیریت، در اصالحاتی زامان نیازمند ابری رایانش و پذیرش استقرار که میزانی ارزیابی

 در هاباشند. آنمی کننده کمک است، تزاری سازمان هایمشی خط و عملیات اطالعات، فناوری

 که را عوامل از گروه چهار متخصصان صنعت، با مصاحبه و گذشته تحقیقات پایۀ بر پژوهش خود

 عوامل اند. اینشناسایی کرده اند،هداشت ارزش خلق و ابری رایانش سازیدر پیاده را تأثیر بیشترین

 ارزیابی، مسائل و اقتصادی ابری، مسائل رایانش عملکرد و فناوری با مرتبط از: مسائل عبارتند

 خارجی. کار کسب و محیط با مرتبط مسائل و قانونی هایراهبردی، نگرانی و سازمانی

 در مؤثر عوامل ارزیابی و شناسایی منظورخود به پژوهش در  (2014همکاران ) و  3اولیویرا

 و نوآوری هایویژگی بر مدلی مبتنی خدماتی، و تولیدی هایبخش در ابری پذیرش رایانش

 369 از این پژوهش در شده استفاده هایداده اند.کرده ارائه محیطی سازمانی و فناوری، مفاهیم

 

1. Garison 

2 . Kauffman 

3 . Oliveira 
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 دهد مزیتمی نشان پژوهش این از حاصل اند. نتایجشده آوریجمع پرتغال کشور در سازمان

 ابری رایانش پذیرش در سازمان اندازۀ و مدیریت ارشد حمایت فنی، آمادگی پیچیدگی، نسبی،

 دارند.  مستقیمیتأثیر 

 جمع بندی تحقیقات انزام شده در جدول زیر خالصه شده است.

 جمع بندی پیشینه :3جدول 

اشتراک با  هدف مطالعه محقق و سال

 تحقیق حاضر

ق تفاوت با تحقی

 حاضر

 نقاط مغفول

حمیدی و خطیبی 

(1398) 

معماری و چالش های 

 رایانش ابری

 پیاده سازی رایانش ابری

 خودروییصنعت 

 امکان پیاده سازی

نوری و همکاران 

(1397) 

 ارایه مدلی  برای طراحی

 یادگیری خدمات عرضه و

 رایانش امکانات بر مبتنی

 ابری

 

 رایانش ابری

 پیاده سازی

ندگان صنعت ارایه ده

 یادگیری خدمات

 

 امکان پیاده سازی

 مرعشی و عبدالوند

(1397) 

 حاکمیت برای مدل ارائه

 ابری رایانش فناوری انتقال

حاکمیت 

 رایانش فناوری

 ابری 

 امکان پیاده سازی مدل عمومی

 صنعت خاص

حیدری دهویی و 

 (1396) همکاران

منظور ارائه چارچوبی به

انتخاب سامانه مناسب 

سازی رایانش هبرای پیاد

 ابری

سازی پیاده

 رایانش ابری

انتخاب سامانه 

 مناسب

 امکان پیاده سازی

همکاران نوایس و 

(2019) 

بررسی نظامند متن و 

کاربرد رایانش ابری در 

 تکمیل زنزیره تأمین

 رایانش ابری،

 زنزیره تأمین 

فراتحلیل مقاالت در 

 مورد رایانش ابری

 

 امکان پیاده سازی

ران راکش و همکا

(2019) 

بررسی تطبیق رایانش 

-ابری در ساخت شرکت

های متوسط،کوچک و 

 خیلی کوچک

 

 ابریرایانش 

تطبیق عوامل رایانش 

ابری در ساخت 

 هاشرکت

 

 امکان پیاده سازی

 

 

همکاران  و گریسون

(2015) 

 فنی، هایقابلیت تأثیر

ارتباطاتی  و مدیریتی

 و اطالعات فناوری

 ابری بر راهبردهای

 ابری رایانش موفقیت

 

 

 رایانش ابری

 

تأثیر عوامل فناوری 

اطالعات بر موفقیت 

 رایانش ابری

 

 

 امکان پیاده سازی
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 و  کافمن

 (2014همکاران)

 سازمان ارزیابی آمادگی

 رایانش جهت پذیرش

  ابری

 پذیرش رایانش

 ابری

ارزیابی پذیرش 

 پایۀ رایانش ابری  بر

 و گذشته تحقیقات

متخصصان  با مصاحبه

 صنعت

 

 امکان پیاده سازی

 

همکاران  و  اولیویرا

(2014) 

 

 عوامل ارزیابی و شناسایی

 پذیرش رایانش در مؤثر

 ابری

 

 پذیرش رایانش

 ابری

 بر مدلی مبتنی

 و نوآوری هایویژگی

 فناوری، مفاهیم

 محیطی سازمانی و

 

 امکان پیاده سازی

 

 اهداف پژوهش

در سامانه  یابر انشیرا یبر فناور ینمبت کیلزست یساز ادهیپ یامکان سنز ی:هدف اصل

 یک سازمان دفاعی؛ یکیلزست

 یاهداف فرع

در سامانه  یابر  انشیرا یبر فناور یمبتن ک یلزست یساز ادهیپ ییتوانا ی. امکان سنز1

  سازمان مورد مطالعه؛ یکیلزست

در سامانه  یابر انشیرا یبر فناور یمبتن ک یلزست یساز ادهیپ اریاخت ی. امکان سنز2

 سازمان مورد مطالعه؛ یکیلزست

در سامانه  یابر انشیرا یبر فناور یمبتن ک یلزست یساز ادهیپ رشیپذامکان سنزی . 3

 سازمان مورد مطالعه؛ یکیلزست

 یاصل  هیفرض

بر فناوری  یمبتن کیسازی لزستامکان پیادهسازمان دفاعی موردمطالعه  یکیسامانه لزست در

 د.وجود دار یابر انشیرا

 ی ی فرعهافرضیه

بر  یمبتن ک یسازی لزستپیاده ییتواناسازمان دفاعی موردمطالعه  یکیدر سامانه لزست . 1

 وجود دارد. یابر انشیفناوری را
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بر  یمبتن کیسازی لزستپیاده اریاختسازمان دفاعی موردمطالعه  یکیدر سامانه لزست . 2

 وجود دارد. یابر انشیفناوری را

بر  یمبتن ک یازی لزستسپیاده رشیپذ اعی موردمطالعهسازمان دف یکیدر سامانه لزست . 3

 وجود دارد. یابر انشیفناوری را

 پژوهش روش

این پژوهش ازلحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی، ازنظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی و ازنظر 

یکی و مدیران کارکنان کلیه  شاملجامعه آماری پژوهش  باشدزمان جزو تحقیقات مقطعی می

مستقر در شهر تهران در دو حوزه لزستیک و  ارتش جمهوری اسالمی ایران های دفاعیاناز یگ

عنوان نفر به  197گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد  باشد که با استفاده از روش نمونه می  فاوا،

گویره بررای سرنزش   24از    باشدمی  مدل شهبرگرفته از  پ  ش   ه  ه  اعضای نمونه انتخاب شدند.  

تا  1اند که از طیف لیکرت در محدوده شدهتشکیلسازی فناوری رایانش ابری سنزی پیادهمکانا

برای تعیین روایی )اعتبار(، پرسشنامه  .شده استتعیین میزان هر متغیر بهره گرفته برای، 5

الحی پس از اخذ نظرات اص  از اسراتید و خبرگران قررار گرفت، آنگاهتعدادی  مذکور ابتدا در اختیار  

مقدماتی قرار   هنفرر از اعضرای جامعه آماری برای نمون  30ها، در اختیرار  دی از آنرو تعدیل مروا

ها با توجه به جامعه آماری ها نیز اخرذ و از مررتبط برودن سؤالگرفت و نظرات اصالحی آن

ستفاده ها مورداآوری دادهموردمطالعه، اطمینان حاصل شد. سپس پرسشنامه نهایی بررای جمع

 93/0در این پژوهش که که یکی از معیارهرای سرنزش روایری است  GFI قرار گرفت. شاخص

 .آمده استدستبه

ی مختلف و متعرددی وجرود اهگیری نیز، روشبرای تعیین قابلیت اعتماد )پایایی( ابزار اندازه

د که پایایی مقیاس دهنها نشان میافتهها سنزش سازگاری درونی آن است یدارد که یکی از آن

همچنین برای بررسی   .است  0.808  (4)  طبق جدول  سنزش برای همه متغیرهرای ایرن پرژوهش

آمده برای تحلیل دستو بر اساس نتایج به 1رنوفیاسم  -کولموگروفها از آزمون نرمال بودن داده

 

1. Kolmogorov–Smirnov test 
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استفاده   18نسخه    3PSSS  افزاراستفاده از نرم      2و فریدمن  1ایهای تی تک نمونهها از آزمونداده

 شد.

 نتایج آزمون پایایی  :4جدول 

 نتیزه آلفای کرونباخ  حزم نمونه  تعداد سؤاالت عوامل 

 تائید  0.811  197 13 توانایی 

 تائید  0.789  197 5 اختیار 

 تائید  0.824  197 6 پذیرش 

 تائید  0.808  197 24 تمامی سؤاالت

 

 های توصیفییافته 

دهندگان، بیشترین فراوانی سطح تحصیالت مربوط به ویژگی عمومی پاسخ هایبا توجه به داده

درصد   29دهندگان دارای مدرک کارشناسی، در مورد مؤلفه سابقه خدمت با  درصد به پاسخ  41با  

درصد به  42مورد مؤلفه سن با فراوانی  در سال، 12 -18دهندگان دارای سابقه به پاسخ

ال و بیشترین فراوانی در مؤلفه درجه سازمانی مربوط به افسران س  40تا    30دهندگان دارای  پاسخ

 باشد.درصد مربوط می 33جز با مقدار 

 

 

 

 

 

 

1 . one sample run test 

2 . Friedman 

3 . Statistical package for social science 
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 های محقق( ( متغیرهای جمعیت شناختی نمونه آماری )منبع: یافته 5جدول )

 درصد  شاخص انواع ترکیب  درصد  شاخص انواع ترکیب 

جه
در

ت 
عی

ض
و

 

ی 
مان

از
س

 

 %7 کارمند  

ی
سن

ب 
کی

تر
 

 %22 سال 20-30 

 %42 سال 40-30  %29 دار درجه  

 %31 سال 50-40  %33 افسر جز  

 %5 به باال 50   %31 افسر ارشد  

یل
ص

تح
ک 

در
م

ی 
 

 %19 دیپلم
ت 

دم
 خ

قه
ساب

 
 %7 سال 6زیر  

 %21 سال 12-6  %22 دیپلمفوق 

 %29 سال 18-12  %41 لیسانس 

 %26 سال 24-18  %16 لیسانس فوق 

 %17 به باال 24  %2 دکترا 

 

 هاهای مربوط به فرضیهیافته 

 هایداده عینرمال بودن توز رنوفیاسم -در این پژوهش، ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف 

 عیتوز شودمی مشاهده (6) جدول در کهطور شده، موردبررسی قرارگرفته است. همانگردآوری

پژوهش از  یرهایاطالعات متغ لیتحل یبرا نیبنابرا ؛پژوهش نرمال است یرهایهمه متغ

 .شده استاستفاده کیهای پارامترآزمون

 اسمیرنوف  -نتایج آزمون کولموگروف  :6جدول 

 نتیزه سطح معناداری  میزان خطا  K.Sآماره   عامل 

 نرمال  0.098  0.05  1.120 توانایی 

 نرمال  0.254  0.05  0.994  اختیار 

 نرمال  0.321  0.05  0.824  پذیرش 
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آزمون  از است جامعه میانگین از باالتر پرسشنامه هایشاخص اهمیت آیا اینکه بررسی جهت

شود که ابتدا عددی را برای شود، آزمون تی به این صورت اجرا میمی استفاده ایتی تک نمونه

  شود که آیا این فرنماییم سپس با استفاده از آزمون تی مشخص مییممیانگین جامعه فر  

رسی ی موردبرهامؤلفهصحیح است یا خیر. بر این اساس فر  صفر و فر  مقابل آن برای تمامی  

 شود:صورت زیر تعریف میبه

 H0:M≤3 سازی رایانش ابریبرای پیاده Xعدم وضعیت مناسب مؤلفه  فرض صفر:

 H1:M>3 سازی رایانش ابریبرای پیاده Xمؤلفهوجود وضعیت مناسب  فرض مقابل:

پذیرش دهد عوامل توانایی و  نشان می  7آمده از جدول شماره  دستی بههادادهکه    ونهگهمان 

شده برای این دو باشد و از طرفی سطح معناداری محاسبهمی  3تر از  دارای میانگین اندکی بزرگ

دهد فر  صفر در این دو عامل رد است که نشان می 0.05تر از بوده که کوچک  0.000عامل 

 سازی لزستیک مبتنی بر رایانش ابری در یک سازمانتوانایی و پذیرش جهت پیاده  شده و عوامل

بوده و همچنین سطح  3باشد، ولی عامل اختیار دارای میانگین کمتری از دفاعی مناسب می

است لذا فر  صفر به معنی عدم وضعیت مناسب مؤلفه  0.314شده برای آن معناداری محاسبه

 شود.ستیک مبتنی بر رایانش ابری تائید میسازی لزمذکور جهت پیاده

 ایآزمون تی تک نمونه  :7جدول 

 میانگین مل عا
انحراف 

 معیار
 آماره تی

درجه 

 آزادی

سطح معنی  

 داری

اختالف  

 میانگین

فاصله اطمینان در سطح 

95% 

 حد باال حد پایین

 0.841  0.550  0.495  0.000  196  2.8  0.46  3.69  توانایی

  0.650 -0.186  0.132 0.314  196  1.33 0.28  2.56  ختیارا

 0.485  0.177 0.331 0.000  196  4.2 0.85  3.33  پذیرش
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 سازی رایانش ابریمؤثر بر پیاده بندی عواملرتبه

سازی فناوری رایانش مطالعه برای پیاده آمادگی سازمان دفاعی موردمیزان در این پژوهش     

نتایج حاصل از این بندی گردیدند. رتبه 1ر عوامل مختلف با استفاده از آزمون فریدمنابری ازنظ

 0.05  در سطح  ،بندیرتبه  بودنداری  شده است که حاکی از معنینشان داده(  8)آزمون در جدول  

و نیاز   ردیگیسازی قرار مدر رتبه اول پیادهین یگان دفاعی عوامل توانایی ا  سطح  در  لذاباشد. می

 است عوامل پذیرش و اختیار تقویت گردند.

عوامل  بندی اولویت :8جدول 

 فریدمن( )

 سنزیعوامل امکان  اولویت اصلی 

 توانایی 2.81

 پذیرش 2.67

 اختیار 2.09

 

 

1. Friedman 

ص
اخ

ش

ی
ون

قان
ار 

تی
اخ

ی
مان

از
س

ار 
تی

اخ

ی
رج

خا
ار 

فز
م ا

نر
ار 

تی
اخ

زار
 اف

ت
خ

س
ار 

تی
اخ

که
شب

ت 
اخ

س
یر

ر ز
یا

خت
ا

ی
مال

ی
از

س
د 

دار
تان

س
ا

ی
سان

ی ان
رو

نی

ی
فن

ی
رد

ارب
ر ک

فزا
م ا

نر

ل
ام

 ع
تم

س
سی

ار 
فز

م ا
نر

ن
با

تی
ش

ر پ
فزا

م ا
نر

زار
 اف

رم
ر ن

ست
ب

زار
 اف

ت
خ

س
ر 

ست
ب

که
شب

ر 
ست

ب

که
شب

ت 
اخ

س
یر

ز

بر
ار

ت ک
اخ

س
ر 

زی

ور
سر

ت 
اخ

س
یر

ز

ی
عال

ن 
را

دی
م

ی
یان

ن م
را

دی
م

ن
نا

رک
کا

زار
 اف

رم
ن

که
شب

ور
سر

به
4521348179111362121035651423رت

پذیرشتواناییاختیار

جدول)9( نتایج رتبه بندی شاخص های مربوط به هر یک از عوامل



 161 /یابر انشیرا یبر فناور یمبتن کیلزست یزساادهیپ  یسنزامکان

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه 

سنزی پیاده سازی لزستیک مبتنی بر رایانش ابری را در یک واحد پژوهش بر آن شد تا امکان

ها مربوط به مولفهدفاعی ارزیابی نماید تا از این طریق فرصت شناخت بیشتر موانع و  صنعتی

نترایج حاصل از ها فراهم شود. بنابراین بر اساس مدل شه سه عامل در این میان بررسی شد، آن

در  سازی لزستیک مبتنی بر رایانش ابریپیاده اختیار،بعد  از لحاظ که دهدپژوهش نشان می

در جهرت موضوع بسیار حائز اهمیت است و  ایرنتی مورد مطالعه وجود ندارد، واحد صنع

توجره ویژه معطوف  های آنبعد و شاخص، باید به تقویت این رایانش ابریسازی موفق پیاده

فرد (، نوشین2013های پیشین از جمله یووراچ )البته این مسئله همسو با نتایج پژوهش داشت

یرش ( نیست. همچنین اگرچه عوامل توانایی و پذ1392زاده و همکاران)دق(، و صا2014و قربانی )

مورد تائید واقع گردیده اند ولی نیاز به تقویت داشته و پیشنهادات ذیل در جهت تحقق کلیه 

 گردند.عوامل توصیه می

نظران از کارشناسان و صاحب  یکارگروه  گرددمی  شنهادیپ  قیتحق   یاصل  هیبا توجه به فرض    

 یکیدر سامانه لزست  یابر  انشیبر فناوری را  یمبتن  کیسازی لزستسنزی پیادهباهدف امکان  ادآم

و در آن در  دیای برگزار نماجلسه باریک کارگروه هرماه  نیشود. ا لیتشک واحد موردمطالعه

 یکیدر سامانه لزست یابر انشیبر فناوری را یمبتن کیسازی لزستپیاده یخصوص راهکارها

ضمن   یربط ابالغ گردد و در جلسه بعدذی  یهاگانیاجرا به    یراهکارها برا  انیدر پا  بحث شود و

 قیاول تحق  یفرع هیبا توجه به فرض. گردد یریگیموانع و بازخوردها پ ج،ینتا دیدستور کار جد

 فناوری زادیاافزاری افزاری و سختنرم هایهای مؤثر و زیرساختفناوری گرددمی شنهادیپ

 یکارکنان در راستا یو تخصصی لمع یارتقا یهای الزم براو زمینه ییشناسا ،یرایانش ابر

 یالزم و مناسب برا طیروز فراهم و شرامناسب و به زاتیهای موجود با تزهکارگیری فناوریبه

همچنین  اقدام گردد واحد موردمطالعه یکیدر سامانه لزست یابر انشیبرداری از فناوری رابهره 

افزار و شبکه توسط معاونت ازلحاظ نرمهای الزم عوامل فنی بخصوص  ود زیرساختشمی  پیشنهاد

های نظامی ظرف یک بازه زمانی مشخص فراهم آید، به فناوری اطالعات و ارتباطات)فاوا( سازمان

و  سرورها تزهیز و سخت افزاری تزهیز شبکه، امنیت ارتقای ارتباطی، شبکۀ توسعۀ و روزرسانی

 یفرع  هیبا توجه به فرضپرداخت.   آنها یست بهبامی که هستند اقداماتی از برخی ایه،پ افزارهاینرم

 اراتیمشخص با اخت  یپژوهش در قالب ساختار  نیحاصل از ا  جینتا  گرددمی  شنهادیپ  قیدوم تحق 
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ود و همچنین جهت باال بردن اطالعات مدت و بلندمدت اجرا شهای میاندر قالب برنامه یمکف

کارگاهی با عنوان رایانش ابری، مزایا و معایب  ستادهای برتر فرماندهان ران،یمدرایانش ابری 

عالی بیان گردد.   فرماندهان و  رانیمد  صورت مشروح در سطحهای این موضوع بهبرگزار تا ناگفته

از  ریزی آموزشیو برنامه سازیفرهنگ  گرددمی شنهادیپ قیسوم تحق  یفرع هیبا توجه به فرض

بر   یمبتن  ک یلزست  یسازی و اجراپیاده  یبرا  یبانیمعاونت آماد و پشت  یسطوح عال  رانیمد  یسو

 در دستور کار قرار گیرد. یکیدر سامانه لزست یابر انشیفناوری را

نظامی و حوزه های  های استفاده و بکارگیری رایانش ابری در سازمانبا وجود نیازها و ضرورت

سازی مواردی همچون مقایسه تطبیقی نحوه پیاده منظور ایزاد بسترهای مناسببه لزستیک و

آسیب شناسی قوانین و مقررات   های جهان ولزستیک مبتنی بر رایانش ابری در لزستیک ارتش

و بررسی   سازی رایانش ابریهای نظامی و ارائه راهکار مناسب تدوین قوانین در جهت پیادهسازمان

عنوان پیشنهادات پژوهشی رایانش ابری به  چالش های امنیتی پیاده سازی لزستیک مبتنی بر

 های آتی ارائه می گردد.برای تحقیق
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