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Extended Abstract 

Summary 

This work is carried out in order to identify the effective factors in cloud computing adoption among the 

staff of the Physical Education faculties in Tehran. For this purpose, 400 persons from the staff of the 

Physical Education faculties in Tehran are selected, and 278 valid questionnaires are used for the 

statistical analysis. The research tools are two questionnaires including the cloud computing adoption 

(12 components including 47 items) and adoption intention questionnaire (3 items) designed by the 

researchers. The path analysis test shows that 11 factors affect positively and the complexity negatively 

affects the intention to cloud computing adoption. Technology readiness also has the highest impact on 

the cloud computing adoption. The technology readiness, data security, and reduced complexity among 

the Physical Education faculties have been identified as the most important factors in the cloud 

computing adoption. 

Introduction 

The purpose of this work is to identify the effective factors in cloud computing adoption among the staff 

of the Physical Education faculties in Tehran. 

Methodology and Approach 

In terms of purpose, this work was a kind of applied research, and in terms of data collection, it was 

descriptive-survey. For this purpose, the staff of the Physical Education faculties in Tehran (400 persons) 

were sampled, and 278 valid questionnaires were used for the statistical analysis. The research tools 

were two questionnaires including the cloud computing adoption (12 components including 47 items) 

and adoption intention questionnaire (3 items) designed by the researchers. The face validity of the 

instrument was confirmed by 12 faculty members in sport management, and the content validity was 

confirmed by the confirmatory factor analysis. The reliability of the instrument was assessed by 

Cronbach's alpha for the whole effective factors’ questionnaire (α = 0.921) and the adoption intention 

questionnaire (α = 0.769). 

Results and Conclusions 

The findings showed that the research instrument was well-suited to measure the effective factors in 

cloud computing adoption, and the path analysis test showed the effects of 12 factors on the intention to 

adopt cloud computing. 11 factors affected positively, and the complexity negatively affected the 

intention to cloud computing adoption. Technology readiness also had the highest impact on the cloud 

computing adoption. Based on the results obtained, 12 effective factors in cloud computing adoption 
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were identified and evaluated among the Physical Education faculties in Tehran. Technology readiness, 

data security, and reduced complexity among the Physical Education faculties were identified as the 

most important factors in cloud computing adoption and could have a beneficial effect on a faster cloud 

computing adoption. 
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 بدنی شهر تهرانهای تربیتپذیرش رایانش ابری در کارکنان دانشکدهشناسایی عوامل مؤثر بر 

 3و علی امانی سامانی 2، علی صفرپور*1قهفرخی دوستیعلابراهیم 

 ایران ،دانشگاه تهران، تهران ،و علوم ورزشی بدنیتربیتمدیریت ورزشی، دانشکده دانشیار . 1

 دانشگاه تهران، تهران، ایران ،و علوم ورزشی بدنیتربیتدانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده . 2

 دانشگاه تهران، تهران، ایران ،و علوم ورزشی بدنیتربیتارشد مدیریت ورزشی، دانشکده . دانشجوی کارشناسی3

 19/03/1399تاریخ پذیرش:                                                                                                                                                                                  07/10/1398تاریخ دریافت: 

 چکیده

 بدنی شهر تهران بود.های تربیتهدف پژوهش حاضر  شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری در کارکنان دانشکده هدف:

پیمایشی  -ها توصیفیی گردآوری دادههای کاربردی و به لحاظ شیوهبه لحاظ هدف از نوع پژوهشروش تحقیق  ی:شناسروش

صورت نفر( به 400بدنی شهر تهران )های تربیتدین منظور کارکنان دانشکدهبود که به شکل میدانی به مرحله اجرا درآمد. ب

قرار گرفت.  وتحلیلتجزیهپرسشنامه سالم مورد  278نمونه تحقیق انتخاب شدند و درنهایت تعداد  عنوانبهگیری کل شمار نمونه

گویه( و تمایل به  47عامل شامل  12ش ابری )ثر بر پذیرش رایانؤهای پژوهش شامل دو پرسشنامه عوامل مداده آوریجمعابزار 

تن از اساتید دانشگاهی با  12محقق ساخته تدوین گردید. روایی صوری ابزار از طریق  صورتبهگویه( که  3پذیرش آن بود )

قرار  تأییدی مورد تأییدقرار گرفت و روایی محتوایی نیز با تحلیل عاملی  تأییدمدرک دکتری در رشته مدیریت ورزشی مورد 

( و α=921/0بر پذیرش رایانش ابری ضریب ) مؤثرگرفت. پایایی ابزار با آلفای کرونباخ بررسی شد که برای پرسشنامه عوامل 

( به دست آمد. همچنین از آمار توصیفی برای توصیف متغیرها α=769/0برای پرسشنامه تمایل به پذیرش رایانش ابری ضریب )

 سیر در بخش استنباطی استفاده گردید. ی و تحلیل متأییدو تحلیل عاملی 

ستهای بهیافته ها:یافته سب ابزار پژوهش در جهت اندازهآمده د شان از برازش خوب و منا گیری عوامل مؤثر بر رایانش ابری ن

عامل  11بین  اینگانه بر تمایل به پذیرش رایانش ابری بود. در دوازدهعوامل  تأثیردهنده داشت و آزمون تحلیل مسیر نیز نشان

 فناوریگذار بود. آمادگی تأثیربر تمایل به پذیرش رایانش ابری  صورت منفیصورت مثبت و مؤلفه پیچیدگی بهشده بهشناسایی

 را بر پذیرش رایانش ابری داشت. تأثیرنیز باالترین میزان 

ساس نتایج گیری: نتیجه ستبهبر ا شکده مؤثرعامل  12 آمدهد  شهر تهران بدنیتربیتهای بر پذیرش رایانش ابری در بین دان

ها و ، امنیت دادهبدنیتربیتهای در بین دانشکده فناوریتند که بر این اساس؛ افزایش آمادگی مورد بررسی قرار گرف شناسایی و

شدند و میمهم عنوانبهکاهش پیچیدگی  سایی  شنا سریع تأثیرتواند ترین عوامل بر پذیرش رایانش ابری  سبی بر پذیرش  تر منا

 رایانش ابری داشته باشد.

  اطالعات. فناوریبدنی، رایانش ابری، دانشکده تربیت کلیدی: هایواژه

 E - mail: e.alidoust@ut.ac.ir 09126057876* نویسنده مسئول: تلفن: 

 .است تهران دانشگاه ورزشی علوم و بدنیتربیت معاونت پژوهشی دانشکده در 3/1/28712به شماره  پژوهشی طرح از مستخرج این مقاله* *
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 مقدمه

ترین مسررا ل در ملالعات سررازمانی به یکی از بنیادی 1اطالعات فناوریای پیش رفته که گونهامروزه شرررایپ پیچیده جهانی به

ست )ترحینی تبدیل سازمان(. دلیل عمده آن را می2017و همکاران،  2شده ا ست که  ها را توان تغییرات بنیادی و عظیمی دان

ست تا برای حفظ  ساخته ا ستفاده از تازهمجبور  صه رقابت؛ ناگزیر به دگرگونی و ا ضور در عر ستاوردهای بقا و ح  فناوریترین د

توان گفت که بنابراین، می؛ (2019و همکاران،  3قاسررمهای خود و کارکنان باشررند )برای دسررتیابی به باالترین سررلا توانایی

ها ربوده و خود تبدیل به یک نیاز اساسی برای سازمان توسعهدرحالها و صنایع فناوریاطالعات گوی سبقت را از سایر  فناوری

 (.2020، 4و اشخاص گشته است )چانگ

سازماناطالعات و داده فناوری سیاری از نظریهها ایفا میها نقش مهم و پررنگی را در حیات  ست ب شده ا سبب  پردازان کنند که 

ها های آتی سازمانگیریها در جهتفناوریهای مرتبپ با این کارگیری استراتژیها را ترغیب به استفاده و بهو مدیران، سازمان

سازمان2020و همکاران،  5کنند )خایر ستراتژی در بین  صلی اتخاذ این ا سویی، دلیل ا شرفت ها را می(. از  های فناوریتوان پی

وری و توسعه وجود آمده است و باعث تسریع بهره های اطالعاتی نو بهواسله توسعه سیستمجدید در دو دهه اخیر دانست که به

اقتصادی در سراسر جهان شده است. در این راستا، رایانش ابری پارادایم نوینی است که توانسته زیرساخت الزم را برای کمک 

ستای اجرای برنامه سب از راه مرورگر وب بر روی اینترنت فهای کاربردی بهبه نهادها در را سرویس منا راهم آورد )چانگ، عنوان 

2020.) 

سال ضوعی قابل "6یابررایانش "های اخیر واژه در  ست )اولیویرااطالعات تبدیل فناوری زمینه بحث و حیاتی در به مو و  7شده ا

سین؛ 2014همکاران،  سوی سکاس و می ستا و سل از تکامل اینترنت در نظر (. این پدیده نوظهور به2012، 8کری عنوان آخرین ن

(. بر اسرراس 2019، 9کند )یاکوماح و آمپونسرراحهای آینده را نمایان میهای کاربردی نسررلشررود که معماری برنامهگرفته می

شده  میلیارد دالر به لحاظ کسب درآمد رسید و تخمین زده 8/48افزار ابری به بازار نرم 2014، در سال منتشرشدههای گزارش

سال  ست که تا اواخر  ستا 8/112ادل رقمی مع 2019ا ساتی عنوان (. رایانش ابری به2015، 10میلیارد دالر را از آن خود کند )ا

ساخت ستفاده از زیر سی و ا ستر سباتی جدید؛ تحولی در راه و روش د ست  هایک پارادایم محا و خدمات کامپیوتری ایجاد کرده ا

ها، وری در هزینهتوان به استقالل مکانی، بهرهمیکه از آن جمله  استهای مختلفی ( و دارای مزیت2018و همکاران،  11)صابی

هداری یاس نگ کاران،  12پذیری اشررراره نمود )جونزو مق مدی ؛2017و هم کاران،  13الح ای واقع واژه واژه ابر در(. 2015و هم

اش را همچون ابر جز یات فنیکند؛ دلیل تشبیه اینترنت به ابر در این است که اینترنت ای است که به اینترنت اشاره میاستعاره

یات فنی و کاربران به وجود میسرررازد و الیهاز دید کاربران پنهان می و همکاران،  14آورد )ویاپولای از انتزاع را بین این جز 

سرورها اطالعات و کاربردی افزارهاینیز نرم رایانش افزارینرم سرویس دهندهارا ه یک (. در2017 بر  و گردندمی ذخیره روی 
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مورد  در کنترل یا تخصص به نیازی کاربران و مانندمی مخفی کاربر دید از گیرد، جز یاتقرار می کاربران اختیار در تقاضا اساس

 (.2010و همکاران،  1کنند ندارند )پاکو یتساخت ابری که از آن استفاده میزیر فناوری

شرفت سیعی از خدمات خدمات مربوط به رایانش ابری اخیراً پی سته دامنه و اطالعات را ارا ه دهد  فناوریهای زیادی کرده و توان

ندا پا کاران،  2) بل ؛2019و هم ندی و وان  به( 2012، 3هی یانش ابری، امروزه  فاده از را پذیرش و اسرررت یل  طور به همین دل

 فناوریخالف آنچه که اما بر (2017، 4یافته و توجهات زیادی را به سررمت خود جلب نموده اسررت )آراپچیگیری افزایشچشررم

های فراوانی را برای های مدرن که قادر اسرررت منفعتفناوریبحث در بین  عنوان یکی از موضررروعات قابلرایانش ابری را به

ریزی برای اجرایی کردن و پذیرش های برنامهاز آن مهیا کند ملرح کرده است؛ هنوز هم در جنبه کنندگاناستفادهپذیرندگان و 

 ؛2015و همکاران،  5های زیادی وجود دارد و دارای سرعت رشد پایینی است )گانگوارهای صورت گرفته تفاوتبینیآن؛ با پیش

ضا صد 2اند که تنها کمتر از ( در ملالعه خود گزارش کرده0820و همکاران ) 7(. در این رابله، تونگ2015و همکاران،  6ر از  در

سب سازمان وکارهاک ستفاده میهم بهرایانش ابری، آن فناوریها از و  سیاری از صورت محدود ا ست که ب کنند؛ این در حالی ا

صان و محققان بر مزیت ص ستفادهمتخ شته توانند با پذیرفتنکنندگان از رایانش ابری میهایی که ا سب نمایند تأکید دا اند آن ک

 (.2013، 10یبوح بواتنگ و اساندوح ؛2012، 9؛ لین و چن2013، 8)الشامایال و همکاران

مورد بحث قرارگرفته و امروزه تبدیل به یکی از  عملیاتی و یدانشرررگاه هایحوزه در ایگسرررترده طوربه ابری رایانش فناوری

سازمان صلی محققان و  ضوعات ا ستقرار و بهرهها در مو سم و همکاران، جهت ا ست )قا شده ا از  (.2019گیری حداکثری از آن 

های جدید و فناوریها برای پذیرش ترین و مؤثرترین سرررازمانهای دانشرررگاهی یکی از مهمدیدگاه اغلب پژوهشرررگران، محیپ

شند که مینوظهور می سنجش و عیببا شکالت احتمالی؛ راه را توانند از طریق  سازمانیابی م سایر  ستفاده از برای  ها در جهت ا

های فناوریهایی که از ها باید خود را در ردیف اول سررازماندانشررگاه(. بنابراین 2019و همکاران،  11آن هموارتر نماید )انجنگا

شده و پس از موفقیت ی و علمی بررسیدانشگاههای آن در یک محیپ وکاستیبرند قرار دهند تا از این طریق کمنوین بهره می

سازمان شرکتدر اجرا به دیگر  ( 1396(. والمحمدی و مظاهری )2011، 12های موجود در جامعه انتقال یابد )آرون و روچهها و 

بر مبنای  مایصداوسم به استفاده از رایانش ابری در میان کارکنان سازمان گذار بر تصمیتأثیرتبیین عوامل "در پژوهش خود به 

ترین عامل تأثیرگذار بر عنوان مهمدرک سررودمندی به، عامل 13گیری از مدل دیویسبهرهبا  و پرداختند "مدل پذیرش فناوری 

ارا ه چهارچوبی "پژوهش خود به ( در 1396). حیدری دهویی و همکاران تصررمیم به اسررتفاده از رایانش ابری مشررخص گردید

سب برای پیادهبه سامانه منا شگاه تهران(منظور انتخاب  شکده علوم و فنون نوین دان  "سازی رایانش ابری )ملالعه موردی: دان

پذیری، قابلیررررت اطمینرررران و امنیت سیستم و های طی شده، از دیدگاه خبرگان معیارهای دسترسبر اساس گامپرداختند. 

ستم، مهم سی شدندپایداری و ثبات  سایی و رتبه1393. یعقوبی و همکاران )ترین معیارها لحاظ  شنا بندی ( در پژوهش خود به 

عنوان بههای نامحسوس را دهد که خبرگان، ریسکنتایج نشان میهای دولتی، پرداختند. عوامل ریسک رایانش ابری در سازمان

 "داده محرمانگی "اند. در این میان ریسک های دولتی شناسایی کردهانش ابری در سازمانکارگیری رایها در بهترین ریسکمهم
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ست آورد. علی ست را به د ستراتژیک"( در پژوهش خود 2020و همکاران ) 1رتبه نخ سا ل اعتماد  یبرا یک چارچوب ا غلبه بر م

 فناوریترین آنها شرررد که مهمگام اصرررلی می 5ایجاد کردند که شرررامل  "یآموزش عالمراکز در  یابررایانش  رشیدر مورد پذ

ضبپ، "( در پژوهش خود به بررسی 2017اطالعات، حمایت و مشارکت مدیریت برای موفقیت چارچوب بود. ویاپول و همکاران )

داد که  پرداختند. نتایج پژوهش نشرران "یابرافزار اندروید و رایانش سررازی و بازخوانی مسررابقات جودو با اسررتفاده از نرمذخیره

ستفاده از رهیافتمی شکاران را از طریق ا شی ورز سابقه )با بهره فناوری هایتوان عملکرد ورز گیری از رایانش ابری( در حین م

ای از عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ایجاد مدلی زمینه"( در پژوهش خود به بررسرری 2018بهبود بخشررید. صررابی و همکاران )

شگاه شار نوآوری " قایآفرصحرای های جنوب ابری در دان شان داد که  3و پذیرش نوآوری 2با تلفیق دو مدل انت پرداختند. نتایج ن

صلی و مهم برای پذیرش رایانش ابری در اجتماعی، نمایش دادن نتایج، مفید بودن، امنیت داده –عوامل فرهنگی  ها جز عوامل ا

ها پرداختند. آن  یابر( در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش 2018) 4چوچو نچیت و ها بود. چانگدانشگاه

و عواملی که مؤثر بر پذیرش رایانش ابری بود را شررامل درک مفید بودن، درک از مدل پذیرش نوآوری برای این کار بهره بردند 

 شناسایی کردند. ،راحتی استفاده، درک امنیت و درک بهای استفاده

ستم ماهیت و ساختار تغییر باعث عام صورتملمئناً به ابری رایانش  باعث تغییر خاص صورتبه و هاسازمان اطالعاتی هایسی

سعه در سیار حا ز اهمیت و شود که میمی دور راه از ارتباطات تو شد.تأثیرتواند ب صلی قبل از رجوع به این  گذار با سئله ا اما م

گیری و اسررتفاده از این ابزارها و های جدید، بررسرری و سررنجش میزان تمایل و رغبت کارکنان سررازمان در جهت بهرهفناوری

توسعه همواره در کنند که کشورهای درحال(، بیان می2018(. صابی و همکاران )2020، 5)پریادارشین استهای جدید فناوری

صوص پذیرش  شکل مواجه بودهفناوریخ ستههای جدید با م شور ما نیز از این اند و نتوان شت این مانع گذر کنند که ک اند از پ

ستثنا  شورهای عنوان راه. رایانش ابری بهستینقاعده م شکالت ک سعهدرحالحلی برای م های جدید فناوریدر جهت پذیرش  تو

ست سازمانا شورهای در. این امر به  ستفاده از حالهای موجود در ک سی و ا ستر سعه امکان د شورهای فناوریتو شرفته ک های پی

یافته و عهکند. شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسپذیر میها را در سلا جهان رقابتدهد و از این طریق آنیافته را میتوسعه

اطالعات و  فناوریاسررتفاده از  یی، توانا6اطالعات و ارتباطات فناوریبه منابع  یدر دسررترسررتوسررعه نشرران از نابرابری درحال

ستفاده از ارتباطات صابی و همکاران،  داردآن  و درنتیجه ا ستفاده از رایانش ابری می2018) ها را تواند این نابرابری(. پذیرش و ا

شکاف دیجیتالی ایجادکم کرده و پل شد و  ی برای گذر از  ستریشده با سازمان ب شورهای را برای  سعهدرحالهای ک در جهت  تو

تر را جامعه بزرگتر( از )نمونه کوچک یکروکوزمم یکها دانشگاهدسترسی و اتصال به سلوح جهانی فراهم آورد. گذشته از این 

در مورد  یقتحق ین،اسرررت؛ بنابرا یجوامع یندر چن یذات یو فرهنگ یاجتماع یهاتفاوت کنندهمنعکسدهند که یم یلتشرررک

   باشد. کل جامعهگذار بر تأثیرعوامل  یندهتواند نمایگذارد میم تأثیردانشگاه  یستمدر س رایانش ابریکه بر  دیگریعوامل 

سازمانت سازی از طریق داوم حیات  ستگی دارد، این باز سازی آنها ب ضعیت موجود و  اهداف با هماهنگ کردنها به قدرت باز و

صالح و بهبود روش سیر تلبیق خود با تغییرات، ناگهای تحقق این اهداف انجام میا از تقویت فراگردهای  ریزشود. سازمان در م

های جدید، بررسرری و فناوریمسررئله اصررلی قبل از رجوع به این  اما(؛ 1392)پورسررللانی و ایرجی،  نوآوری و خالقیت اسررت

)گانگوار و  استهای جدید فناوریگیری و استفاده از این ابزارها و نجش میزان تمایل و رغبت کارکنان سازمان در جهت بهرهس

 (. 2015همکاران، 

                                                           
1. Ali 

2. Diffusion of Innovation (DOI Theory) 

3. The technology Acceptance Model (TAM Theory) 

4. Changchit, Chuleeporn and Chuchuen 

5. Priyadarshinee 

6. Information and communications technology (ICT) 
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 شدید بسیار رقابتی با هاسازمان امروزه. کرد معرفی وکارکسب کنونی دنیای برای توانمی که است ایمشخصه ترینباثبات تغییر

(. از این رو 1397، همکاران و )حقیقی شررودمی ناشرری مشررتریان تقاضررای در تغییر و فناوری تغییرات از که سررتنده روروبه

های خود مزیت رقابتی فروانی را از طریق رایانش ابری کسرررب فناوریروز کردن هتوانند با ببدنی نیز میهای تربیتدانشرررکده

شگاههای تواند در محیپسازی رایانش ابری میهایی که پیادهاز مزیتنمایند.  ستفاده از نرمدان شد؛ امکان ا شته با افزارها و ی دا

ی مجازی و راه دور و اشررتراک هاوسرریله دسررترسرری به اینترنت، برگزاری کالسهای کاربردی در صررورت نیاز و تنها بهبرنامه

های افزاری و همچنین هزینههای سررختاطالعات برای دانشررجویان و اسرراتید و کاربران دیگر در فضررای ابرگونه، کاهش هزینه

ست حتی یکها و نرمخرید برنامه سال از آنافزارهایی که ممکن ا شد بار در  شود. همچنین با توجه به روند رو به ر ستفاده ن ها ا

سلا جهان؛ می فناوری این شگاهتوان انتظار ارتباط در  شکده هابا دان سلوح دان شورها و یا درون یک و یا  سایر ک ای دیگر در 

های ها و برگزاری سرمینارهای علمی از راه دور را داشرت. با وجود مزیتگذاری اطالعات و دادهکشرور را برای انتقال و اشرتراک

شین )2020چانگ )، فناوریفراوان این  ستیسازمان که ( تأکید دارند2018چیت و چوچو ن )( و چانگ2020(، پریادار  ها بای

کنند. عالوه بر این،  انتخاب را خود متناسب سازمان مدل و گیرند قرار ارزیابی مورد جدی طورابری، به رایانش کارگیریبه از قبل

هایی که ممکن اسررت تمامی سررازمان، به خاطر وجود محدودیتهای جدید در یک فناوریبرای پذیرش  شرردهارا ههای در مدل

های نظری مختلف ها و چارچوبجوانب در پذیرش آن را مورد بررسرری قرار ندهد، رویکرد جدید بر این اسررت که از ادغام مدل

 شود. استفاده می

چارچوب  عنوانبهشررده اسررت عرفی( م2003) 1بنابراین در این پژوهش نظریه مبتنی بر مدل انتشررار نوآوری که توسررپ راجرز

سازمانی  شی  ست که دلیل آن نوپا بودن مفهوم رایانش ابری در ادبیات پژوه شده ا شی انتخاب  صلی برای این کار پژوه نظری ا

( و ادغام آن با مدل انتشرررار 1989(،  همچنین از مدل پذیرش نوآوری دیویس )2018. در پژوهش صرررابی و همکاران )اسرررت

ست که  مؤثرعین عوامل نوآوری در جهت ت شده ا در این پژوهش نیز این مدل در کنار مدل بر پذیرش رایانش ابری بهره گرفته 

ای، فناوری و شررده، پژوهشررگر عوامل زمینههای نظری اصررلی ملرحالبته در کنار مدل. اصررلی مورد اسررتفاده قرار گرفته اسررت

پژوهش ، ذکرشرردهبرد. با توجه به ملالب  به کارهای اصررلی پژوهش مدلاقتصررادی را نیز برای تکمیل عوامل مؤثر و در کنار 

شکده سایی عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری در کارکنان دان شنا ضر  به دنبال  شهر تهران های تربیتحا ستبدنی  و اینکه  ا

 مدل مللوب آن چگونه است؟

  شناسیروش

که به شکل  پیمایشی بود -ها توصیفیی گردآوری دادهکاربردی و به لحاظ شیوههای این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش

شکدهمیدانی به مرحله اجرا در ضر را کارکنان دان شکیل دادند )های تربیتآمد. جامعه آماری پژوهش حا شهر تهران ت  400بدنی 

ضای جامعه بهنفر(. عمل نمونه صورت پذیرفت و درنهایت تعداد صورت کلگیری با توجه به محدود بودن تعداد اع  278شمار 

سالم مورد  شنامه  س شنامه عوامل مؤثر بر  یهاداده آوریجمعآماری قرار گرفت. ابزار  وتحلیلتجزیهپر س شامل دو پر پژوهش 

شامل  12پذیرش رایانش ابری ) ساخته تدوین گردید.  صورتبهگویه( که  3گویه( و تمایل به پذیرش آن بود ) 47عامل  محقق 

( و پذیرش 2003برای ساخت پرسشنامه از دو مدل ملرح و اصلی مورد استفاده در این زمینه؛ یعنی مدل انتشار نوآوری راجرز )

ای و ها با استفاده از ملالعات کتابخانهعوامل موجود در این مدل( استفاده گردید. بدین صورت که برای 1989نوآوری دیویس )

 مؤثرو گویه طراحی گردید. همچنین در جهت تکمیل شدن عوامل  سؤالزمینه رایانش ابری،  بررسی مقاالت و منابع موجود در

های موجود در حمایت مدیران عالی سرررازمان، زیرسررراختای )که شرررامل عوامل بر پذیرش رایانش ابری، محقق عوامل زمینه

                                                           
1. Rogers 
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برای سنجش میزان تمایل کارکنان برای ها به کار بست. و اقتصادی را در کنار عوامل موجود در مدل فناوریسازمان و آگاهی(، 

ای محقق ساخته در این مضمون توسپ پژوهشگر طراحی شد عنوان متغیر وابسته پژوهش( پرسشنامهپذیرش رایانش ابری )به

تا خیلی  1)خیلی کم ی لیکرت انهیگز 5شده در این پژوهش نیز بر اساس طیف های طراحیگویه بود. تمامی گویه 3که شامل 

شنامه طراحی( 5زیاد  سپ طراحی و مورد استفاده قرار گرفتند. روایی پرس شگاهی با مدرک دکتری  12شده تو ساتید دان تن از ا

شی مورد  شته مدیریت ورز سنجش قرار گرفت که پایایی  تأییددر ر ضریب آلفای کرونباخ مورد قرار گرفت و پایایی نیز از طریق 

( و برای پرسشنامه محقق ساخته تمایل به پذیرش α=921/0بر پذیرش رایانش ابری ضریب ) مؤثرکلی برای پرسشنامه عوامل 

 22افزارهای اس.پی.اس.اس. نسخه وسیله نرمشده بهآوریهای جمع( به دست آمد. درنهایت، دادهα=769/0رایانش ابری ضریب)

 آماری قرار گرفتند. وتحلیلتجزیهمورد  53/8لیزرل نسخه  و

 هایافته

دهند و درصررد( را زنان تشررکیل می 5/52نتایج جمعیت شررناختی پژوهش نشرران داد که اکثریت افراد حاضررر در این پژوهش )

سنی  5/47 سنی، اکثر افراد در دامنه  ضعیت  صوص و صد نیز مردان بودند. در خ صد( و  6/44سال بودند ) 35-31در  9/16در

 7/59ترین مدرک تحصریلی مربوط به مدرک کارشرناسری با مدرک تحصریلی، بیشسرال بودند. به لحاظ  35درصرد نیز باالی 

درصد بود. به لحاظ تجربه و سابقه کاری، اکثریت افراد  6/7با  کاردانیدرصد بود و کمترین میزان مدرک تحصیلی نیز مربوط به 

 5از افراد  نیز سابقه کاری کمتر از  درصد 7/13درصد( داشتند و  9/48سال تجربه و سابقه کاری ) 15تا  11حاضر در پژوهش 

 سال را به خود اختصاص دادند.

های صحت مدل در جهت بررسی ،ها و مدل مفهومی پژوهشقبل از ورود به مرحله آزمون فرضیهدر بخش استنباطی پژوهش و 

شد. بدینتحلیل عاملی تأییدی  ازگیری اندازه ستفاده  حالت ی در دو تأییدعاملی  صورت تحلیلها بهتمامی مؤلفهصورت که ا

عامل بودند که از طریق  12گذار بر پذیرش رایانش ابری شررامل تأثیرتمامی عوامل  مرتبه اول و دوم مورد بررسرری قرار گرفتند.

 ها، توان و میزان پذیرش رایانش ابری را مورد سنجش قراردادند.شده برای آنهای طراحیگویه
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 های رایانش ابری در حالت ضریب استاندارداول برای مؤلفهتحلیل عاملی مرتبه  .1شکل 
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 های رایانش ابری در حالت ضریب استانداردتحلیل عاملی مرتبه دوم برای مؤلفه .2 شکل

شماره ) شان میتأیید(، تحلیل عاملی 2) و( 1شکل  ستاندارد ن ضریب ا شان از بارهای ی مرتبه اول و دوم را در حالت  دهد که ن

سب دارد. همچنین تمامی گویهعاملی من شان از معنا 96/1از  باالتر داریها در حالت معناا شتند که ن شت. داری آنقرار دا ها دا
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شماره به شان از ( نیز برازش تحلیل عاملی در هر دو حالت مرتبه اول و دوم ارا ه1عالوه، در جدول زیر )جدول  ست که ن شده ا

 ارد.شده دبرازش مناسب و خوب مدل ارا ه

 های نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش در حالت تحلیل عاملی مرتبه اول و دومشاخص .1جدول 

 CFI NFI NNFI GFI AGFI RMSEA های برازششاخص

 079/0 85/0 91/0 90/0 91/0 94/0 تحلیل عاملی مرتبه اول

 079/0 90/0 94/0 93/0 92/0 94/0 تحلیل عاملی مرتبه دوم

 گانه رایانش ابری بر تمایل به پذیرش؛ از روش تحلیل مسرریر اسررتفاده گردید.دوازدههای مؤلفه تأثیرمنظور بررسرری در ادامه به

عنوان متغیر مستقل بر عنوان عوامل اصلی در پذیرش رایانش ابری بودند بهشده که بهعامل شناسایی 12صورت که تمامی بدین

سؤال سنجش شد، موردبررسی قرار گرفتند. 3ه پذیرش رایانش ابری( که با متغیر وابسته پژوهش )تمایل ب  

 

 عوامل مؤثر بر تمایل به پذیرش رایانش ابری در حالت ضریب استاندارد تأثیرتحلیل مسیر  .3شکل 

شکل   سیر 3شکل باال ) شان می شدهانجام(، تحلیل م ستاندارد ن ضریب ا های مؤثر بر پذیرش دهد که تمامی مؤلفهرا در حالت 

منفی و مسررتقیم بر  تأثیربین مؤلفه پیچیدگی دارای باشررند، در این گذار میتأثیررایانش ابری بر تمایل به پذیرش رایانش ابری 

گذار تأثیرقیم بر تمایل به پذیرش رایانش ابری صرررورت مثبت و مسرررتها بهاما بقیه مؤلفه اسرررتتمایل به پذیرش رایانش ابری 

 باشند.می
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 داریعوامل مؤثر بر تمایل به پذیرش رایانش ابری در حالت در حالت معنا تأثیرتحلیل مسیر  .4شکل 

شماره  گونههمان شکل ) شاهده ( قابل4که در  ستم دار معنی، تمامی روابپ بین عوامل بر تمایل به پذیرش رایانش ابری نیز ا

 .ندگذارتأثیریعنی تمامی عوامل بر تمایل به پذیرش رایانش ابری  هستند،

 نتیجه تحقیق با توجه آزمون تحلیل مسیر .2جدول 

 داری()سطح معنا 1)ضریب استاندارد( ...تأثیر

 12/0 16/3 (DOIمزیت نسبی بر تمایل به پذیرش رایانش ابری )

 -26/0- 64/5 (DOIرایانش ابری )پیچیدگی بر تمایل به پذیرش 

 10/0 54/2 (DOIسازگاری بر تمایل به پذیرش رایانش ابری )

 08/0 39/2 (DOIآزمایش پذیری بر تمایل به پذیرش رایانش ابری )

 41/3 14/0 بر تمایل به پذیرش رایانش ابری )اقتصادی( کاهش هزینه

 29/4 19/0 (فناوریبر تمایل به پذیرش رایانش ابری )امنیت 

 02/9 43/0 (فناوریبر تمایل به پذیرش رایانش ابری )آمادگی 

 19/0 03/5 (TAMبر تمایل به پذیرش رایانش ابری )مفید بودن 

 13/0 45/3 (TAMبر تمایل به پذیرش رایانش ابری )آسانی استفاده 

 79/2 13/0 (ایزمینهبر تمایل به پذیرش رایانش ابری )حمایت مدیر عالی 

 18/3 16/0 (ایزمینهبر تمایل به پذیرش رایانش ابری )آگاهی 

 30/2 07/0 (ایزمینهبر تمایل به پذیرش رایانش ابری )زیرساخت 

                                                           
1. Beta (β) 
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شماره  چنانچه شاهده ( قابل2از اطالعات جدول ) ستم شناخته میتأثیرتمامی عوامل پژوهش  ا صورت که شوند. بدینگذار 

شناسایی سته 12شده در پژوهش حاضر )عوامل مؤثر  شند. در این تأثیراند روی تمایل به پذیرش رایانش ابری عامل( توان گذار با

صورت ها به( ولی بقیه مؤلفهβ= -26/0گذار است )تأثیرصورت منفی روی تمایل به پذیرش رایانش ابری بین، عامل پیچیدگی به

ها مربوط به ها و عاملدارند. باالترین ضرررریب اسرررتاندارد در بین مؤلفه تأثیردار بر تمایل به پذیرش رایانش ابری معنیمثبت و 

ضریب بتای ) ست( β=43/0آمادگی با  ست. کمترین میزان نیز بر تأثیرصورت مثبت بر پذیرش رایانش ابری که به ا گذار بوده ا

 ( بوده است.β=08/0( و آزمایش پذیری )β=07/0ها )مل زیرساختآمده مربوط به عوادستاساس نتایج به

 گیریبحث و نتیجه

ستنتایج به شار نوآورید شان داد که عوامل مدل انت ستقیم بر پذیرش رایانش ابری را  1آمده از پژوهش حاضر ن توان اثرگذاری م

 گردد.سازگاری و قابلیت آزمایش پذیری تشکیل میزیر عامل مزیت نسبی، پیچیدگی،  4باشند. این مدل خود از دارا می

. والمحمدی ستصورت مثبت و مستقیم توان اثرگذاری بر پذیرش رایانش ابری را دارا( بهβ=12/0مزیت نسبی با ضریب بتای )

ه با ( نتیجه مشررراب2014( و اولیویرا و همکاران )2015(، همالتا و همکاران )2018(، صرررابی و همکاران )1396و مظاهری )

( که پژوهش خود را بر تعیین عوامل پذیرش رایانش ابری در 2015پژوهش حاضررر به دسررت آوردند. اما الحممدی و همکاران )

که با نتیجه این پژوهش یسرررت عربسرررتان انجام داده بودند؛ گزارش کردند که مزیت نسررربی بر پذیرش رایانش ابری اثرگذار ن

، مدیران و کارمندان آن سررازمان نیاز هاسررازمانجدید در  فناوریکردن و پذیرش یک  کلی، قبل از اجرایی طوربهناهمسررو بود. 

اجرایی کاری خود برسند و همچنین  یهاتیفعالو موارد استفاده آن در  هاتیمز، فناوریدارند که به درک کامل و شفافی از آن 

شاه سازمانی م شکدهده کرده و مورد ارزیابی قرار دهند. در عملکردها و میزان بازدهی این روش جدید را در فرآیندهای   یهادان

رایانش ابری  کارگیریبهدانشگاه و وزارت علوم متصل هستند، باللبع استفاده و  یهاستمیسنیز با توجه به اینکه به  بدنیتربیت

سیار  سهولت و  تواندیمب سایی  باال رفتنبه  شنا رایانش ابری  کارگیریبه یهاتیمزسرعت در انجام کارها منتج گردد. بنابراین 

 یدانشرگاه یهاپیمحدر جهت ایجاد ارتباط گسرترده با  هاتیمزبر اسراس این  یزیربرنامهو  بدنیتربیت یهادانشرکدهدر بین 

شی و  سدیگر و همچنین جوامع ورز ستفاده ق تواندیم هاونیفدرا سلا علمی و آکادمیک منجر  باال رفتنرار بگیرد که به مورد ا

 خواهد گشت.

( بر β= -26/0معکوس و منفی با ضررریب بتای ) صررورتبهاز این پژوهش نشرران داد که پیچیدگی  آمدهدسررتبهدیگر نتیجه 

بین پیچیدگی و پذیرش  یداریمعن( در پژوهش خود رابله 2015الحممدی و همکاران ). اسررتگذار تأثیرپذیرش رایانش ابری 

منفی و مسررتقیم پیچیدگی بر رایانش ابری  تأثیررایانش ابری گزارش نکرده بود در حالی که در ابتدای پژوهش خود فرض را بر 

( 2014اولیویرا و همکاران ) (،2018صابی و همکاران ) یهاپژوهشقرار داده بود. بنابراین با نتیجه این پژوهش ناهمسو بود. اما، 

(، رابله منفی و مسرررتقیمی بین پیچیدگی و پذیرش رایانش ابری را گزارش نمودند که با پژوهش 2015گوار و همکاران )و گن

سو بود. با توجه به اینکه رایانش ابری جزو  ضر هم ساب میروز بههای جدید و بهفناوریحا آید که نیازمند یادگیری در مراحل ح

ستابتدایی  ضاً با توجه ا ستم، بنابراین بع سی سازمان به  ست به اینکه کارمندان  های قدیمی و فعلی خود عادت کرده و ممکن ا

صورت منفی و معکوس بر پذیرش رایانش ابری های کاری جدید را داشته باشند این مؤلفه بهها و روشسختی پذیرش دستگاهبه

که افراد متخصص در این زمینه در یدگی درصورتیطورکلی، پیچبه داشته است. تأثیربدنی های تربیتدر بین کارکنان دانشکده

شند می شته با ضور ندا ستمسازمان ح سی ستفاده از خدمات ابری و تواند تبدیل به یک چالش در اجرا و ادغام  های موجود و ا

 های ابری تبدیل گردد. حلاستفاده از راه

                                                           
1 . DOI 
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(. در خصررروص β= 10/0)یرش رایانش ابری بود مثبت بر پذ تأثیرسرررازگاری نیز دارای نتیجه دیگر پژوهش نشررران داد که 

( و الحممدی و همکاران 2015(، گانگوار و همکاران )2013های صرررورت گرفته در این زمینه الشرررامایال و همکاران )پژوهش

 ای معنادار بین سرررازگاری و( رابله2014اما اولیویرا و همکاران )؛ ای مشرررابه با پژوهش حاضرررر گزارش نمودند( نتیجه2015)

صوص  پذیرش رایانش ابری یافت نکردند. صورت پذیرفته  فناوریملالعات زیادی که در خ شاناطالعات  سازگاری  دهندهن نقش 

خواهد ؛ لذا، سازمان قادر  انداینترنت بسترهایرایانش ابری همسو با  بسترهایکه  شودیمادراک  گونهنیا. است هانهیزمدر این 

که ظرفیت بیشررتری را برای اسررتفاده از مزایای رایانش ابری ایجاد کند که بیشررترین آن امکان کاهش عدم قلعیت در بین بود 

موجود  یبا معمار فناوری ینا یاکه آ یم، الزم اسررت بدانیابر رایانشدر مورد . اسررتو کاربران رایانش ابری  کنندگاناسررتفاده

ست  فناوری سازگار ا سازمان  صوص می یر؟خ یادر  شنهادی که در این خ ست که بنابراین پی شکدهتوان ارا ه داد این ا  یهادان

رایانش ابری اقدام کنند تا  یسررازادهیپها در خصرروص امکانات دانشررکده یسررازهمگامو  یسررنجامکاندر ابتدا به  بدنیتربیت

 را در آینده و پس از اجرا به حداقل برسانند. فناوریمشکالت سازگاری 

( بود. β=08/0پذیری و پذیرش رایانش ابری )رابله مسرررتقیم و معنادار بین مؤلفه آزمایش دهندهنشررراننتیجه دیگر پژوهش 

 از ت.( همخوانی داش2018(، صابی و همکاران )2017های جونز و همکاران )آمده از این بخش پژوهش با پژوهشدستنتیجه به

امتحان به آموزش و  یازآن ن یسررازمان قبل از اجرا یکاسررت، و جدید  یچیدهپ یاطالعات یسررتمسرر یک یابر یانشکه را آنجا

و  یابدکاهش  یابر یانشاسررتفاده از را اضررلراب و اسررترس کارمندان در موردشررود که عمل باعث می ینکارمندان خود دارد. ا

عمل سررربب  ینا(. 2015نماید )گانگوار و همکاران،  اهمخود فر یفانجام وظا یآن برا یایدر مورد مزا یو درک بهتر یزهانگ

این برداشررت را  توانیمنهایت  نماید. درگردد و کارمندان را برای اسررتفاده مؤثر از این ابزار در آینده آماده میکاهش ابهام می

را درک کنند  یمحاسبات ابر یو فن یهای عملکرددهد تا دیدگاهیکان را مام ینبه کارمندان ا داشت که مرحله آزمایش پذیری

تا گردند پذیر و آگاه ، باتجربه، مسررئولیتدانش باها شررود آنیامر باعث م یناول را به دسررت آورند. او اطالعات و تجربه دسررت

سبات ابربه ستفاده کنند یطور مؤثر از محا شنهاد میا شکدهشود که . بنابراین پی رایانش  یسازادهیپقبل از  بدنیتربیتهای دان

شکالت احتمالی  قلعاًابری  سامرحله آزمایش پذیری را اجرایی کنند تا معایب و م صوص  شدهییشنا و کارمندان نیز در این خ

 تجربه و آمادگی الزم را کسب نمایند.

بر پذیرش شررده یعنی کاهش هزینهادی شررناسرراییمثبت و مسررتقیم تنها عامل اقتصرر تأثیرنتیجه دیگر حاصررل از این پژوهش 

یانش ابری بود ) بهβ=14/0را جه  با پژوهشدسرررت(. نتی مده از این بخش پژوهش  کاران )آ (، اولیویرا و 2017های جونز و هم

با کنند که (، بیان می2017( همخوانی داشرت. جونز و همکاران )2012( و کریسرتا وسرکاس و میسرویسرین )2014همکاران )

صاص دادهمی سازمان یک، یابر یانشاذ رااتخ ستمس یشده به نگهدارتواند زمان اخت ساختهای زهزینه، و ارتقاء معمول ی ، یر

 ینوآور ی ایجادبرا یفرصترا  یابر یانشرا( نیز 2014. اولیویرا و همکاران )دهدرا کاهش می یهای نگهدارو هزینه یمصرف انرژ

کاهش  نهاز طریق  ناوریهای هزی عات  ف بهمیاطال ند.  بات ابر یدیکل یایاز مزا طورکلی، یکیدان حاسررر کاربران و  یبرا یم

خود  یهای فعلسیستمباید ها دانشگاهبنابراین، هر استفاده است؛  یآن و مدل پرداخت برا ییناندازی پاراه یهاینه، هزهاسازمان

 تا بتوانند تصمیم درست را در خصوص پرداخت به ازای استفاده بگیرند. کنند سود  -ینهوتحلیل هزو تجزیه یابیرا ارز

بر تمایل به پذیرش رایانش  1دو عامل مدل پذیرش نوآوری جدید تأثیردهنده آمده از این پژوهش نشررراندسرررتدیگر نتیجه به

ستابری کارکنان بود. نتیجه به شان داد که مفید بودن د ضر ن ستقیمی  تأثیرتواند رایانش ابری میآمده از پژوهش حا مثبت و م

ستفاده نیز β=19/0بر پذیرش رایانش ابری بگذارد ) سانی ا ستقیم بر پذیرش رایانش ابری تأثیر(. در این پژوهش آ ی مثبت و م

ت و چی(، چانگ2015(، گانگوار و همکاران )2013(، الشررامایال و همکاران )2012های لین و چن )پژوهش(. β=13/0داشررت )
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کلی،  طوربهای مشررابه با پژوهش حاضررر داشررتند. هایی بودند که نتیجه( پژوهش2018( و صررابی و همکاران )2018چوچو ن )

ست  یکبودن  یدمف سرویس ینکه کاربران بر اهنگامی چونشاخص مهم ا ستفاده از   یی،توانند کارامی یهای ابرباورند که با ا

رایانش ابری خواهند بود )الشررامایال و همکاران، به اسررتفاده از  یلها مابهبود بخشررد، آن وکار خود راوری کسرربعملکرد و بهره

باشد. بر اساس گزارش مرکز آسانی استفاده می است(. در کنار مفید بودن آنچه که در مدل پذیرش نوآوری حا ز اهمیت 2013

سال  شی رایانش ابری در  ستفاده از خدمات ابر، 2011پژوه سرویس یزهانگ یک یسهولت ا ستفاده از  ست  یهای ابرمؤثر در ا ا

 یبرا یقداشرررتن دانش عم یاو  یاتبه جز  یازاطالعات بدون ن فناوریهای حلو راه یتوانند از منابع محاسرررباتکاربران می یراز

قبل از  بدنیتربیتهای توان در این زمینه داشرررت این اسرررت که دانشرررکده. پیشرررنهادی که میها اسرررتفاده کنندآن یریتمد

مهم ارزیابی نمایند تا دید کلی نسبت به قابلیت  مؤلفهنظرات کارکنان خود را در خصوص این دو  حتماًرایانش ابری  یسازادهیپ

 به دست آورند. بدنیتربیتهای اجرا ی کردن رایانش ابری در بین دانشکده

توانند صورت مستقیم میهایی که درون سازمان قرار دارند و بهعاملشده؛ پژوهشگر سعی کرد تا های اصلی استفادهغیراز مدلبه

ساییتأثیربر پذیرش رایانش ابری  شنا صلی  صوص، عوامل ا سی قرار دهد. در این خ شند را نیز موردبرر شده شده و ملرحگذار با

گذاری ای نامنوان عوامل زمینههای موجود در سازمان و آگاهی بودند که تحت عشامل؛ حمایت مدیران عالی سازمان، زیرساخت

علی و  (.β=13/0صررورت مسررتقیم و مثبت بر پذیرش رایانش ابری اثرگذار باشررد )گردیدند. حمایت مدیران عالی توانسررت به

(، پژوهشرررگرانی بودند 2014(، اولیویرا و همکاران )2015(، گانگوار و همکاران )2017(، ترحینی و همکاران )2010همکاران )

ضر بود.ها همپژوهش آنکه نتایج  ستای پژوهش حا شی حیاتی در جهت موفقیت پذیرش  را سازمان نق حمایت مدیران عالی در 

شتکند. های جدید ایفا میفناوری صل یریتمدجانب از  یبانیپ شد، چالش ا ست، زدر این زمینه  یار  یهسرما یافتدر یبرا یراا

و رقابت آن و  یهای ابروکار رایانهمربوط به کسرررب یایدرک مزا یبرا یعال یریتمد یلتما ،فناوریهای و صرررالحیت یکاف

 یبدر ترغ یارشد نقش مؤثر یریت، مدینعالوه بر ا(. 2013)الشامایال و همکاران،  سازی آن در سازمان مهم استپیاده ینهمچن

شو یبترغدارد که کارکرد آن از طریق کارکنان خود  ست شانکاری یرفتارها یقو ت شت ینا .ا ستمر را برا یبانیامر تعهد و پ  یم

سعه مح ساعد )مانند تأم یاجرا یپتو سبات ابر یرشپذ یو افراد( برا یزاتزمان، مکان، تجه یلمنابع الزم از قب ینم شان  یمحا ن

و این امر در  شودیانجام م ییناز باال به پا یکردطورکلی با استفاده از روبه فناوریاتخاذ  توان بیان داشت کهین می؛ بنابراهددیم

 کند.نیز صدق می بدنیتربیتهای خصوص دانشکده

ستقیم بر پذیرش رایانش ابری را دارا بود  ویاپول  (.β=07/0)در این پژوهش همچنین عامل زیرساخت توان اثرگذاری مثبت و م

تواند می فناوریهای ابزار و زیرسرراخت( در پژوهش خود به این نکته اشرراره داشررتند که وجود تسررهیالت و 2017و همکاران )

ستفاده و به سهیل ا ساخت2010کارگیری رایانش ابری گردد. پاکو یت و همکاران )سبب ت های رایانش ابری را ( نیز بخش زیر

زیکی و انسانی الزم های فیاند که عدم وجود این مؤلفه و زیرساختهای محسوس استفاده از رایانش ابری ذکر کردهجزو ریسک

سازمانی  ست در رایانش ابری میدر هر  شک ساخت را عاملی ( نیز در پژوهش2015انجامد. گانگوار و همکاران )به  های خود زیر

های سازمانی شامل نیروی انسانی متخصص و کارآمد، تجهیزات و مؤثر بر پذیرش رایانش ابری دانستند. به بیان کلی، زیرساخت

کننده به سمت پذیرش رایانش کننده و تشویقتواند تسهیلم، ارتباطات مؤثر سازمانی و بین سازمانی و غیره میهای الزفناوری

تواند مزایای فراوانی را برای سررازمان به همراه ابری از سرروی کارمندان و همچنین مدیران سررازمانی باشررد که به همراه خود می

های الزم برای این امر زیرساخت بدنیتربیت یهادانشکدهاده کردن رایانش ابری در شود قبل از پیداشته باشد. لذا، پیشنهاد می

 ی کردن آن اقدام شود.یفراهم گردد و سپس به اجرا

پژوهش  (.β= 16/0)صرررورت مثبت و مسرررتقیم بر پذیرش رایانش ابری اثرگذار بود نتیجه دیگر این بود که عامل آگاهی نیز به

توانند از طریق افزایش آگاهی نسرربت به دانش مدیریتی (، نشرران داد که مراکز آموزشرری می2017)گرفته توسررپ آراپچی انجام
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ها و مزایای رایانش ابری روی ( که بر ریسررک2012های پذیرش رایانش ابری را مهیا سررازند. همچنین هیندی و وان بل )زمینه

این پژوهش کسررب کردند؛ ملالعات پاندا و همکاران وکارهای کوچک در آفریقای جنوبی کارکرده بودند نتیجه مشررابه کسررب

دهنده عدم ( نشان2018اما ملالعه صابی و همکاران )؛ راستا با این قضیه بود( نیز هم2013( و یبوح بواتنگ و اساندوح )2019)

در  نفعانیذ یرارشررد و سررا یریتتوسررپ مد فناوریاز  یآگاهطورکلی، بهاین مؤلفه )آگاهی( بر پذیرش رایانش ابری بود.  تأثیر

کننده راه در جهت اسررتفاده بهینه و مناسررب از تواند تسررهیلو می مهم اسررت یاربسرر یابر یانشرا یرشپذ یگیری براتصررمیم

شنهادی که می فناوریهای فراوان این مزیت شد. پی سبت به رایانش و ابزار جدید با ست که در ابتدا مدیران ن توان ارا ه داد این ا

تر این مزایای آن اطالعات الزم و مفید را کسب نمایند و سپس با انتقال آن به کارکنان خود زمینه را برای پذیرش راحت ابری و

 تسهیل نمایند. بدنیتربیتهای در بین دانشکده فناوری

ستنتیجه دیگر به، فناوریدر بین عوامل  ستم رایانش د سی شان داد که امنیت  تواند بر پذیرش به ابری میآمده از این پژوهش ن

علی و همکاران های آمده از این بخش پژوهش با پژوهشدسررت(. نتیجه بهβ=19/0گذار باشررد )تأثیراسررتفاده از رایانش ابری 

(، حیدری دهویی و همکاران 2015(، الحممدی و همکاران )2018(، صررابی و همکاران )2019یاکوماح و آمپونسرراح )(، 2020)

سو 1393( و یعقوبی و همکاران )1396) ست( هم شتری، ابر یانشروزافزون را یتباوجود محبوب. ا به  یلیهنوز تما یسازمان یانم

ستقرار برنامه صل خود ندارند یتجار یهاا صی افراد ی آن نگرانی از امنیت دادهکه دلیل ا صو ستها و حفظ حریم خ ضا و  ا )ر

مستأجران ساکن در همان  یرخود و نه از منابع داده سا یهاداده یقنه از محل دق یابر یهایستمشترکان س(. م2015همکاران، 

ستمس ستقرار ابر عموم یکدر  ی سبب ایجاد اطالع ندارند یاچند اجاره یمدل ا ستفاده از  که این خود  نگرانی برای پذیرش و ا

ها در این راستا نیروهای کارآمدی توان ارا ه داد این است که سازمان(. پیشنهادی که می2015گردد )گانگوار و همکاران، آن می

ستم به کار برند تا هم از مزایای رایانش ابری بهره سی صوص امنیت  ستم مند گردند و هم امنیت را برای کاهش نگرانی در خ سی

 خود را ارتقا بخشند. 

ستبهدیگر نتیجه  شاناز پژوهش  آمدهد کی نیز توان اثرگذاری بر پذیرش رایانش ابری را دارا فناوریاین بود که آمادگی  دهندهن

( نیز 2015( و گانگوار و همکاران )2018(، صررابی و همکاران )2019) یاکوماح و آمپونسرراحهای پژوهش(. نتایج β=43/0بود )

شان ضر هم تأثیردهنده ن شت که با پژوهش حا ستا بودند. آمادگی بر پذیرش رایانش ابری دا صی واقع  در فناوریآمادگی را شاخ

. در این خصرروص، با اسررتازمان در سررکارگیری های جدید از هنگام طراحی، توسررعه و بهفناوریگیری میزان بلوغ برای اندازه

سلوح آمادگی  ستفاده از ابزارهایی به تعیین  سازمان فناوریا سعه در  شود. این جدید پرداخته می فناوریها قبل از ایجاد و تو

برای سنجش و ارزیابی سلا آمادگی و بلوغ فناوری و مقدار خلرپذیری ناشی از استفاده از یک فناوری در توسعه کار در اصل 

های ها و پروژهفناوریهای ناشرری از آزمون و تعدیل هزینه فناوریهای پروژه ول اسررت. هدف از این کار، کاهش ریسررکمحصرر

افزاری، های مختلف سرررختتواند جنبهدر یک سرررازمان می فناوری(. آمادگی 2012)هیندی و وان بل،  اسرررت فناوریارتقای 

سانی را نرم سختبه. ردیدر برگافزاری و نیروی ان ساختاری و خدمات مدیریت داده در طور مثال در بعد  افزاری؛ وجود معماری 

المللی های ارتباطی به اینترنت بینافزاری داده و وجود شبکههای داده، دسترسی، ذخیره، اشتراک، مرکز نرمسازمان مانند پایگاه

افزاری و عنوان آمادگی سررختتواند بهدر سررازمان می 1اطالعات فناوریهای اینترنتی داخلی و اسررتقرار داشررتن واحد و شرربکه

های موجود برای اسررتفاده از رایانش فناوریافزاری و های نرمسرراختاری برای سررازمان در نظر گرفته شررود. از طرفی دیگر، مدل

لزومات ساختاری و فنی . درنهایت و در کنار ماستگیری از رایانش ابری دهنده آمادگی این سازمان در جهت بهرهابری نیز نشان

گیری گیری از رایانش ابری، نیروی انسررانی متخصررص و کارآمد الزم اسررت تا بتواند سررازمان را در جهت بهرهالزم برای بهره

سازمان؛ حداکثری از رایانش ابری کمک نماید شنهاد میبنابراین، به مدیران  سمت پیادهها پی سازی شود که قبل از حرکت به 

                                                           
1. Information Technology (IT) 
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باید توسررپ گروه متخصررص و در  حتماًسررنجش قرار دهند که این کار  میزان آمادگی موجود در سررازمان را موردرایانش ابری، 

 ها صورت پذیرد.اطالعات دانشکده فناوریراستای ارتقای 

ها گردیده اسررت که عدم توجه به این قضرریه اطالعات تبدیل به یک مزیت رقابتی مهم برای سررازمان فناوریطورکلی امروزه به

تری ی با توجه به ارتباط نزدیکدانشگاههای ها در پی داشته باشد. در این محیپای را برای سازمانکنندهتواند عواقب نگرانمی

های جدید در فناوریسرررازی ای در جهت نهادینه کردن و پیادهان واسرررلهعنوتوانند بههای روز و جدید دارند میفناوریکه با 

سازمان شکدهیابی و بهینه کردن آنها از طریق عیبسایر  شند. این امر در دان شته با تواند در آینده به بدنی میهای تربیتها دا

تر نماید. پیشنهادی تسهیل مراتببهها این سازمان سازی این امر را درهای ورزشی انتقال پیدا کند و پیادهها و سازمانفدراسیون

در  فناوریتوان در راسرررتای این پژوهش و برای پذیرش رایانش ابری بیان کرد، آگاه کردن کارمندان و افرادی که با این که می

ستدارند  سروکارسازمان  صوت گیرد که از آن جمله می یهاصورت تواند به. آگاه کردن میا های ؛ برگزاری دورهتوانمختلف 

های آموزشرری قبل از شررروع به کار رایانش ابری در سررازمان برای باال بردن سررلا دانش افراد و کاربران آن، تهیه دسررتورالعمل

شکلی  شرایلی که نیاز به حل م ضلراری و  سازمان برای مواقع ا صص در  ستخدام افراد متخ ستم، ا سی اجرایی برای کاربران این 

کارگیری و اجرا ی کردن آن و به باالتر رفتن سلا آگاهی تر در ابتدای بهتر و راحتهای آسانستفاده از نسخهدر سیستم باشد؛ ا

 تر و کارآمدتر نمود.روزتوان سیستم را بهو دانش مجموعه می
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