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تبیین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم به استفاده از رایانش ابری
در میان کارکنان سازمان صداوسیما بر مبنای مدل پذیرش
فناوری
چنگیز والمحمدی



مریم السادات مظاهری



چکیده
امروزه با توسعه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،استفاده از آنها با مقاومت کارکنان
مواجه میشود که یکی از دالیل شکست سازمانها در پیادهسازی و عملیاتی نمودن
اینگونه از فناوریهای نوین است .با عنایت به گسترش روزافزون استفاده از رایانش
ابری به عنوان پارادایم جدید ارتباطی در سازمانها ،تحلیل رفتار کاربران در مواجهه با
این فناوری در هر یک از سازمانهای کشور ضروری است .در این تحقیق مدل پذیرش
فناوری که توسط دیویس ارائه شده است ،برای تبیین عوامل تأثیرگذار بر پذیرش
فناوری توسط کاربران سیستمهای اطالعاتی مورد استفاده قرارگرفته است .این مطالعه با
رویکردی پیمایشی ـ توصیفی عوامل مؤثر بر تصمیم به استفاده از رایانش ابری را در
میان کارکنان سازمان صداوسیما بر مبنای مدل پذیرش فناوری مورد بررسی قرار
میدهد .بدین منظور پرسشنامه طراحیشده در بین  032نفر از متخصصان حوزه
فناوری اطالعات و آشنا با این فناوری در سازمان صداوسیما توزیع شد که ضریب
 استادیار ،گروه مدیریت فناوری اطالعات ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،تهران(.نویسنده
مسئول)؛ ch_valmohammadi@azad.ac.ir
 دانشجوی دکتری ،مدیریت فناوری اطالعات ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،تهران.
تاریخ پذیرش5331/55/3:
تاریخ دریافت5331/0/4:
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پایائی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  2/44حاصل شد .پس از انجام تحلیل
عاملی اکتشافی و تأییدی ،با توجه به ضرایب تحلیل مسیر ،درک سودمندی بهعنوان
مهم ترین عامل تأثیرگذار بر تصمیم به استفاده از رایانش ابری مشخص گردید.
یافتههای این پژوهش میتواند بهعنوان خطوط راهنما مورد استفاده مدیران رسانه ملی
در جهت تصمیمگیری اثربخشتر قرار گیرد.
کلیدواژگان :درک سودمندی ،رایانش ابری ،مدل پذیرش فناوری ،تجزیهوتحلیل عاملی.
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مقدمه
فناوری رایانش ابری پارادایم جدیدی است که موردتوجه بسیاری از سازمانها قرار
گرفته ،بهطوریکه در کشورهای توسعهیافته در سطح ملی پیادهسازی شده است .این
فناوری سازمانها را قادر میسازد تا روی هسته فعالیتهای تجاری خود تمرکز کنند تا

بدینوسیله بهرهوری افزایش یابد .بررسیهای اخیر نشان داده است که  %77از سازمان-
های بزرگ در سراسر دنیا در حال پذیرش ابر هستند (الگازار.)0254،5
گزارش گارتنر حاکی از آن است که سرمایهگذاری انجامشده روی فناوری رایانش ابری
از  7/6میلیارد دالر در سال  0250در جهان به  31/1میلیارد دالر در سال  0256خواهد
رسید (موسوی شوشتری.)0253 ،0
با توجه به اثرات قابلتوجه آن در اقتصاد کشورهای درحالتوسعه ،بررسی وضعیت
پذیرش فناوری رایانش ابری در این کشورها ضروری به نظر میرسد .بر اساس
پژوهش انجامشده روی  5450سازمان دولتی در ایران ،بهمنظور ارزیابی آمادگی
الکترونیکی کشور ایران در پذیرش فناوری رایانش ابری ،بیش از  %73/62سازمانها
تمایل به بررسی آمادگی الکترونیکی خود دارند (اِن کی هما.)0253،3
تأثیر بسزای فناوری اطالعات بر کارایی فرایندهای کسبوکار سازمان و سود سرشار
حاصل از بهکارگیری این فناوری موجب شده است تا اینگونه فناوریها از جایگاه
ممتازی در سبد فناوریهای سازمانهای امروز برخوردار گردند (عباسپور اسفدن،
.)5331
مهاجرت به سمت فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی سازمانها را با چالشهایی
مواجه خواهد کرد که از آن جمله پذیرش این فناوری توسط کارکنان آنها

است.

عالقهمندی سازمان ها به استفاده از این رویکرد برای رشد و توسعه اقتصادی نیازمند
شناخت عمیقتری است (منتظری و همکاران .)5331 ،نقش فناوری اطالعات در
دستیابی به انعطافپذیری سازمانی غیرقابلانکار است (بردواج و لعل)0250 ،4؛ بنابراین
1. El-Gazzar
2. Mousavi Shoshtari
3. Nkhoma
4. Bharadwaj & Lal
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بررسی نظریهها و مدلهایی که رفتار افراد را در پذیرش فناوری توصیف کند ضروری
است ،زیرا این امر در ارائه بهتر خدمات فناوری اطالعات در سازمانها و با حداقل
هزینه ممکن مؤثر خواهد بود.
با رشد نیازهای فناوری در دهه  5372و افزایش شکستها در پذیرش سیستم در
سازمانها ،پیشگویی استفاده از سیستم ،حوزه موردعالقه بسیاری از محققان شد
(چاتر .)0223 ،5همچنین به دلیل پایداری و اهمیت این مسئله ،توصیف پذیرش کاربر
به یک موضوع بلندمدت در پژوهشهای مدیریت سیستمهای اطالعاتی 0تبدیل شده
است (دیویس .)5343 ،3به عقیده اُلیوییرا و مارتینز )0252( 4مدلهای پذیرش فناوری
زیادی وجود دارد که شامل مدل پذیرش فناوری 1نظریه رفتار برنامهریزیشده ،6نظریه
یکپارچه پذیرش و استفاده از فنّاوری ،7نظریه انتشار نوآوری 4و چارچوب فناوری ـ
محیط ـ سازمان 3است.
با توجه به اینکه مدل تَم رایجترین مدل در پذیرش فناوری است و نیز ضرورت
بررسی تمایل کارکنان رسانه ملی ،این پژوهش با استفاده از این مدل به تبیین عوامل
مؤثر بر تصمیم به استفاده از رایانش ابری توسط متخصصان حوزه فناوری اطالعات
سازمان صداوسیما میپردازد.

پیشینۀ نظری پژوهش
فنّاوری رایانش ابری
پارادایمهای محاسباتی متعددی نوید ارائه یک چشمانداز محاسباتی را دادهاند که شامل
محاسبات خوشهای ،محاسبات شبکهای و در آخر محاسبات ابری است )لوو و
همکاران .)0255 ،52رایانش ابری مجموعهای از برنامههای کاربردی ،سختافزار و
1. Chuttur
2. Management information system
3. Davis
4. Oliveira & Martins
)5. Technology Acceptance Model(TAM
)6. Theory of Planned Behavior(TPB
)7. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology(UTAUT
)8. Diffusion of innovations(DOI
)9. Technology-Organization-Environment Framework(TOE
10. Low et al.
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نرمافزارهای سیستمی است که خدماتی را به کاربران از طریق اینترنت ارائه میدهد.
مرکز دادهای که سختافزار و نرمافزار موردنیاز را توسعه و گسترش میدهد ابر نامیده
میشود )اسالم و همکاران .)0250 ،5این فناوری به افراد اجازه میدهد تا به دادههای
خود از طریق اینترنت با ارسال اطالعات الکترونیکی از هر محلی از جهان دسترسی
داشته باشند (راتن .)0250 ،0همچنین کاربران را قادر میسازد تا زیرساخت فناوری
اطالعات ،سکو ،خدمات نرمافزاری در ابر را به هنگام نیاز اجاره کنند (استنچف 3و
همکاران ،)0254 ،درحالیکه محل دقیق دادههای دیجیتال خود را نمیدانند (گوپتا و
همکاران .)0253 ،4ارائه این خدمات با کمترین تالش مدیریتی و تعامل با ارائهدهندگان
آن انجام میشود.

چارچوبهای پذیرش فناوری
امروزه فناوری اطالعات ابزار مهمی در ارتقای رقابت اقتصادی کشورها است .هماکنون
استفاده از آن تأثیرات قابلتوجهی را بر بهرهوری سازمانها دارد .این تأثیرات تنها در
صورتی قابل تحقق هستند که قابلیتهای فناوری اطالعات بهطور گستردهای مورد
استفاده قرار گیرد؛ بنابراین مدلهای نظری متعددی در سطح فردی و سازمانی برای
پذیرش فناوری پیشنهاد شدهاند (اولیوییرا و مارتینز.)0252 ،1
مدل پذیرش فناوری TAM
مدل  TAMکه توسط دیویس )5346( 6ارائه شد ،نظریهای است که بهطور گستردهای
برای پذیرش فردی یک سیستم اطالعاتی و مدیریت اطالعات استفاده میشود (چن و
همکاران.)0255 ،7
بیشتر مطالعات  TAMبر روی موقعیتهای پذیرشی متمرکز است که کاربران در

1. Islam et al.
2. Ratten
3. Stantchev et al.
4. Gupta et al.
5. Oliveira & Martins
6. Davis
7. Chen et al.

 660مطالعات مدیریت فناوری اطالعات ،سال پنجم ،شماره  ،61بهار 11

انتخاب کردن یا نکردن استفاده از فناوری آزادی دارند (پارک و همکاران .)0254 ،5این
پژوهشها برای پیشگویی پذیرش فناوریها و سیستمهای جدید به شکل
موفقیتآمیزی استفاده میشود (پارک و کیم .)0254 ،0بشیری و جنیدی ()0227
پژوهشی با هدف بررسی اثر اعتماد مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر مبنای مدل
 TAMانجام دادهاند (علمایی و مرادی .)0251 ،3بر اساس این مدل ،درک سودمندی و
درک سهولت استفاده از عوامل مهم تعیین کارایی فناوری هستند (دیویس.)5343،

پیشینۀ تجربی پژوهش
در مقاالت متعددی پژوهش هایی برای شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فناوریهای
اطالعاتی در عرصه رایانش ابری انجام گرفته است.
بِرند و همکاران )0255( 4پذیرش و استفاده از رایانش ابری را در میان تقریباً  712نفر از
دانشآموزان کالجهای محلی که در دورههای مهارتهای محاسباتی پایه ثبتنام کرده بودند،
مورد مطالعه قرار داده است .در این مطالعه از طریق پرسشنامه آنالین عواملی همچون
دسترسی به نرمافزار ،سهولت رفتوآمد ،خالقیت فردی ،نگرانی از فناوری ،پشتیبانی معلم
و قابلیت اطمینان بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر درک سودمندی ،درک سهولت استفاده،
استفاده واقعی و سودمندی آتی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج حاصل از تحلیل مسیر
حاکی از آن است که دو عامل درک سودمندی و درک سهولت استفاده تأثیر مثبتی بر
تصمیم به استفاده از رایانش ابری در میان دانشآموزان دارد ،حال آنکه عامل درک سهولت
استفاده با توجه به تأثیر منفی عواملی چون نگرانی از فناوری ،دسترسی به نرمافزار و
سهولت رفتوآمد بر عامل درک سودمندی قویتر است و ازاینجهت عامل درک
سودمندی تأثیر معناداری بر استفاده دانش آموزان از رایانش ابری ندارد.
اُپتیز و همکاران )0250( 1پذیرش رایانش ابری را با استفاده از تحلیل اطالعات 522
مدیر  ITدر شرکت های شاخص در سهام بازار در کشور آلمان بررسی کردند .آنها در

1. Park et al.
2. Park & Kim
3. Alamae & Moradi
4. Behrend et al.
5. Opitz et al.
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این پژوهش که از طریق پرسشنامه انجامشده است ،به این نتیجه رسیدند که بین عامل
درک سودمندی و عامل نگرش نسبت به استفاده مدیران از فناوری رایانش ابری رابطه
معناداری وجود دارد ،درحالیکه عامل درک سهولت استفاده مدیران تأثیر کمتری بر
عامل نگرش به استفاده آنها از بهکارگیری این فناوری دارد.
اَلحربی )0250( 5پذیرش رایانش ابری در عربستان سعودی را با استفاده از عواملی نظیر
جنسیت ،سن ،حوزه کاری ،سطح تحصیالت و ملیت بررسی کرده است .نتایج حاصل از
این مطالعه که از طریق پرسشنامه آنالین روی  575نفر از کارکنان سازمانهای فناوری
اطالعات پادشاهی عربستان سعودی و با رگرسیون خطی انجام گرفته است ،نشان میدهد
که عامل درک سودمندی و عامل درک سهولت استفاده به شکل معناداری با عامل نگرش به
سمت استفاده مرتبط است .از سویی رابطه معناداری بین عوامل درک سهولت استفاده و
درک سودمندی و همچنین عوامل درک سودمندی و تصمیم به استفاده و نیز عوامل نگرش
به سمت استفاده و تصمیم به استفاده وجود دارد.
فونگ )0253( 0از مدلهای  TAMو نیروهای پنجگانه پورتر 3برای پیشبینی تصمیم به
پذیرش فناوری رایانش ابری در ارائهدهندگان خدمات برونسپاری شده فناوری اطالعات
استفاده کرده است .بر اساس این تحقیق کمی استنتاجی که بهصورت بررسی آنالین از
طریق پرسشنامه و به روش رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزار "پی ال

اس "4انجامشده ،تنها عوامل درک سودمندی و درک سهولت استفاده و نگرش نسبت به
پذیرش رایانش ابری از مدل  TAMمورد بررسی قرار گرفته است .مطابق با نتایج

بهدستآمده عامل درک سهولت پذیرش رایانش ابری میتواند با تأثیر مثبت و به شکل
معناداری عامل درک از سودمندی آن را پیشبینی کند .همچنین عوامل درک سودمندی و
درک سهولت استفاده پذیرش رایانش ابری میتوانند به شکل مثبت و معناداری عامل
تصمیم به پذیرش آن را پیشبینی کنند.
یوورج )0254( 1پذیرش برنامههای کاربردی رایانش ابری را در میان  023نفر از

1. Alharbi
2. Fung
3. Porter five forces analysis
4. PLS
5. Yuvaraj
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کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای هند بررسی کرده است .در این پژوهش که
از نوع پیمایشی و روش جمعآوری اطالعات در آن پرسشنامه پستی طی  55ماه بوده
است ،وی بر تأثیر چهار عامل درک سودمندی ،درک راحتی استفاده ،نگرش نسبت به
استفاده و تصمیم به استفاده از برنامههای کاربردی رایانش ابری تأکید میکند .با توجه
به نتایج حاصل از این پژوهش بین عامل درک سودمندی و عامل نگرش نسبت به
استفاده کتابداران و همچنین عامل نگرش نسبت به استفاده و عامل تصمیم به استفاده از
برنامههای کاربردی رایانش ابری رابطه علی پیدا نشده و تنها بین عامل درک سهولت
ا ستفاده با عوامل درک سودمندی و نگرش نسبت به استفاده رابطه معناداری وجود دارد.

مدل مفهومی پژوهش
مطالعات پژوهشی بر پایه مدل مفهومی بنا نهاده میشود .مدل مفهومی نشاندهنده
متغیرهای موردنظر در یک پژوهش و رابطه بین آنهاست .در این پژوهش از مدل
پذیرش فناوری  TAMکه مدل بهصرفهتری برای حوزههای پژوهشی متنوع به شمار
می آید استفاده شده است .در این مدل چهار عامل درک سودمندی ،درک سهولت
استفاده ،نگرش نسبت به استفاده و تصمیم به استفاده از فناوری رایانش ابری در نظر
گرفته شده است .شکل  5مدل مفهومی مورد استفاده در این پژوهش را نشان میدهد.

درک سودمندی
نگرش نسبت به

تصمیم به

استفاده

استفاده

درک سهولت
استفاده

شکل  .9مدل مفهومی پژوهش (دیویس)9199 ،

به این جهت فرضیههای پژوهش حاضر بهصورت  3فرضیه به شرح زیر تنظیم شده
است:
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فرضیه اول :عامل تصمیم به استفاده از رایانش ابری متأثر از عوامل نگرش نسبت به
استفاده از رایانش ابری ،درک سهولت استفاده و درک سودمندی است.
فرضیه دوم :عامل نگرش نسبت به استفاده از رایانش ابری متأثر از عوامل درک
سهولت استفاده و درک سودمندی است.
فرضیه سوم :عامل درک سودمندی متأثر از عامل درک سهولت استفاده است.

روششناسی پژوهش
هدف از این مطالعه بررسی عوامل فردی مرتبط با پذیرش فناوری رایانش ابری در میان
متخصصان حوزه فناوری اطالعات سازمان صداوسیما است .ازاینرو مطالعه پیش رو از
نوع کاربردی و روش آن از نوع تحقیق توصیفی و از شاخه تحقیقات پیمایشی است.
ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است .بهمنظور روایی پرسشنامه ،ابتدا
پرسشنامه در اختیار اساتید صاحبنظر در مورد فناوریهای نوین و ازجمله این فناوری
و چند تن از متخصصین شاغل در سازمان در زمینه رایانش ابری و صاحبنظرانی که
در این خصوص دارای مطالعه بوده و در حوزه فناوری اطالعات مشغول خدمت
هستند قرار گرفت .پس از اعمال اصالحات الزم ،بخشهای موجود در پرسشنامه

طراحیشده و پرسشهای مربوط به هر بخش بر اساس عوامل تشکیلدهنده "مدل

پذیرش فناوری " و مورد استفاده در این پژوهش شکل گرفتهاند .پرسشهای این
پرسشنامه بهطورکلی ،غیر از پرسشهای مربوط به مشخصات عمومی ،شامل  57پرسش
بسته است.
برای تعیین پایایی ابزار اندازهگیری ،پرسشنامه نهایی بین  52نفر از افراد جامعه آماری
پژوهش بهصورت تصادفی توزیع شد و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه به کمک

نرمافزار "اس پی اس اس "00225محاسبه شده و مقدار  2244به دست آمد .با توجه به
اینکه پایایی فراتر از  %72مطلوب است ،میتوان استنباط کرد که پرسشنامه از پایایی
نسبتاً باالیی برخوردار است.
با توجه به تخصصی بودن موضوع پژوهش جامعه آماری این تحقیق شامل  032نفر از
1. SPSS 22.0

 661مطالعات مدیریت فناوری اطالعات ،سال پنجم ،شماره  ،61بهار 11

کارکنان و مدیرانی است که در حوزه فناوری اطالعات سازمان صداوسیما مشغول به
کار میباشند .ازاینرو تعداد  032پرسشنامه تهیه و میان جامعه آماری موردنظر که یک
جامعه هدفمند آشنا به فناوری رایانش ابری بود توزیع گردید .از میان  032پرسشنامه،
 023پرسشنامه عودت داده شد و مورد تحلیل قرار گرفت.

در این پژوهش از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .بهمنظور پی -
بردن به وجود روابط معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته آن از روش تحلیل
پارامتری همبستگی با استفاده از آماره "رو اسپیرمن" 5استفاده شده است.

برای تحلیل آماری استنباطی ،روشهای تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تأییدی و
تحلیل مسیر به کار گرفته شده است .تجزیهوتحلیل آماری دادههای پژوهش با استفاده

از نرمافزارهای آماری "اس پی اس اس "0022و همچنین "اِیموس "0انجامشده است.

یافتههای پژوهش
دادههای بهدستآمده از پرسشنامههای پژوهش ،در  3بخش زیر ارائه شده است:

توصیف جامعۀ پژوهش
از تجزیهوتحلیل  023پرسشنامه برگشت داده شده ،مشخص شد که در این پژوهش
مردان ( 16درصد) مشارکت بیشتری نسبت به زنان ( 44درصد) داشتهاند .از نظر
موقعیت شغلی کارشناسان حوزه فناوری اطالعات بیشترین تعداد پاسخگویان (73
درصد) را به خود اختصاص دادهاند .از نظر حوزه کاری ،بیشترین تعداد پاسخگویان در
حوزه سختافزار و شبکه ( 37درصد) مشغول فعالیت بودند .بیشترین میزان سابقه کار
بین  1تا  52سال ( 31درصد) و بیشترین سطح تحصیالت مربوط به گروه کارشناسی
( 17درصد) بود .رشته تحصیلی بیشتر شرکتکنندگان در نظرسنجی مهندسی کامپیوتر
( 10درصد) بود و سایرین مدارک دیگری داشتند.

1. Spearman's rho
2. Amos
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تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای پژوهش
همچنین با توجه به اینکه در این پژوهش چهار عامل بهعنوان عوامل اثرگذار بر
پذیرش فناوری رایانش ابری معرفی شده است ،برای هر کدام از این عوامل ،تحلیل
عاملی جداگانهای انجامشده است که نتایج حاصل از آن در جدول  5آمده است.
سطر اول جدول مربوط به تعداد متغیرهای مربوط به هر عامل است .سطر دوم معرف
مقدار آزمون "کِی اِم اُ "5است که یکی از پیششرطهای الزم برای انجام تحلیل عاملی
اکتشافی ابتدا است .چون مقدار شاخص "کِی اِم ُا" برای تمام عوامل باالتر از 2/1

است ،بنابراین متغیرها برای تحلیل عاملی مناسب هستند .سطر سوم نشاندهنده عدد
معناداری آزمون بارتلت است که یکی دیگر از پیششرطهای تحلیل اکتشافی است.
ازآنجاکه سطح معناداری حاصل از انجام آزمون بارتلت 0جهت بررسی کرویت دادهها
برابر  2/222بهدستآمده که کمتر از  2/21است ،بنابراین تحلیل عاملی اکتشافی برای
مدل عاملی مناسب است .سطر چهارم معرف اشتراکات است .اشتراکات بهمنظور
بررسی مناسب یا نامناسب بودن سؤاالت هر حوزه در فرایند عاملی است .اگر عدد
اشتراکات حداقل برابر  2/1باشد ،شاخصها مورد پذیرش هستند .در این قسمت پس
از حذف سؤاالت نامناسب عدد اشتراک عاملها بزرگتر از  2/1شد؛ بنابراین سؤاالت
یادشده از روایی مناسب برای تحلیل عاملی برخوردارند .دارا بودن بار عاملی و ارزش
ویژه باالتر از  2/4که در سطرهای پنجم و ششم آمده است ،مناسب بودن سؤاالت را
برای انجام تحلیل عاملی تأییدی است.

1. KMO
2. Bartlett
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جدول  .9نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای پژوهش
درک

درک سهولت

نگرش نسبت به

تصمیم به

سودمندی

استفاده

استفاده

استفاده

تعداد متغیر

4

1

0

3

آزمون کِی اِم ُا

2/741

2/617

2/122

2/677

آزمون بارتلت

2/222

2/222

2/222

2/222

2/346

2/342

2/335

2/336

2/605 -2/736

2/734

2/772 -2/446

5/440

5/065

0/255

متغیر

عدد اشتراک
عوامل
بارهای عاملی
مقادیر ویژه

-2/744
2/755
0/307

تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش
بهمنظور انجام تحلیل عاملی تأییدی نرمافزار اِیموس مورد استفاده قرار گرفت.
شاخصهای برازش مدل در جدول  0نشان داده شده است.
نتایج بهدستآمده از جدول  0نشان میدهد که تمام شاخصهای برازش مدل معنیدار
و قابلقبول هستند .مقادیر شاخصهای برازندگی مدل بیانگر برازش مدل با توجه به
تمام شاخصهای برازندگی مدل با دادهها قلمداد میشود.
بهعبارتدیگر ،دادههای مشاهدهشده تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی پژوهش
بوده است.
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جدول  .2شاخصهای برازندگی مدل
برآورد

شاخص

معیار برازش قابلقبول
>1

3/341

مجذور کای
شاخص برازندگی تطبیقی

9

شاخص نرم شده برازندگی
باقیمانده میانگین ریشه

2

3

جذر برآورد واریانس خطای تقریب
شاخص نکویی برازش

1

1

شاخص تعدیلشده نکویی برازش

9

P=2/267

P>2/21

2/346

>2/32

2/333

>2/32

2/254

<2/21

2/526

>2/52

2/330

<2/32
<2/41

2/302

تحلیل نتایج برحسب ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
ماتریس همبستگی مبنای تجزیهوتحلیل مدلهای علی است .در این پژوهش برای
تحلیل روابط معنادار بین متغیرهای پژوهش از ماتریس همبستگی استفاده شده است که
نتایج حاصل از آن در جدول  3آمده است.
جدول  .3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
درک سهولت

نگرش نسبت به

تصمیم به

استفاده

استفاده

استفاده

متغیر

درک سودمندی

درک سودمندی

5

درک سهولت استفاده

**2/007

5

نگرش نسبت به استفاده

**2/336

**2/020

5

تصمیم به استفاده

**2/336

**2/035

**2/062

5

**p<2/ 25
1. CFI
2. NFI
3. RMR
4. RMSEA
5. GFI
6. AGFI
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با توجه به نتیجه بهدستآمده از جدول  3میتوان گفت که بین تمام متغیرهای پژوهش
با اطمینان  33درصد رابطه معنادار و از نوع مثبت وجود دارد .این نتیجه با نتایج بررسی
اَلحربی ( )0250منطبق است.

تحلیل نتایج برحسب ضرایب مسیر مدل پژوهش
در این بخش متغیرهای پژوهش با استفاده از نرمافزار اِیموس با بهکارگیری تکنیک
تحلیل مسیر تأییدی با استفاده از روش حداقل مربعات کلی مورد آزمون قرار گرفت.
تحلیل مسیر از جمله روش های تحلیل چندمتغیره است که عالوه بر بررسی اثرات
مستقیم متغیرهای مستقل و وابسته ،اثرات غیرمستقیم آنها را نیز در نظر میگیرد.
0/19

درک سودمندی
0/31

نگرش نسبت به

0/33
درک سهولت

استفاده

تصمیم به
0/99

استفاده

0/29

استفاده

شکل  .2ضرایب مسیر مدل مفهومی پژوهش

استینکامپ و ون تریپ )5335( 5معتقد هستند که ضرایب مسیر بین هر یک از سؤاالت
و عوامل درصورتیکه معنادار باشد دلیلی از وجود روایی همگرایی اولیه در ابزار

پژوهش است .با توجه به مثبت بودن تمام ضرایب مسیر بهدستآمده در شکل  0می-
توان نتیجه گرفت که بین تمام متغیرهای پژوهش رابطه افزایشی وجود دارد .سهم درک
سودمندی در نگرش نسبت به استفاده بسیار بیشتر از سهم درک سهولت استفاده است.

در جدول  4اثر مستقیم ،غیرمستقیم و اثر کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پژوهش
(تصمیم به استفاده از رایانش ابری) دیده می شود .با توجه به اثر مستقیم و غیرمستقیم و
1. Steenkamp & Van Trijp
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درنهایت اثر کل متغیرهای پژوهش بر تصمیم به استفاده از فناوری رایانش ابری میتوان
گفت که متغیر درک سودمندی بیشترین تأثیر را بر متغیر تصمیم به استفاده میگذارد.

متغیرهای نگرش نسبت به استفاده و درک سهولت استفاده در رتبههای بعدی قرار می-
گیرند؛ بنابراین متغیر تصمیم به استفاده از رایانش ابری متأثر از متغیرهای درک
سودمندی ،درک سهولت استفاده و نگرش نسبت به استفاده از رایانش ابری است .با
این نتیجه فرضیه اول تأیید میشود.
جدول  .1اثر مستقیم و غیرمستقیم و اثر کل متغیرها بر متغیر تصمیم به استفاده
متغیرها

تأثیر مستقیم

تأثیر غیرمستقیم

اثر کل

درک سودمندی

2/46

2/72

2/13

درک سهولت استفاده

-

2/255

2/212

نگرش نسبت به استفاده

2/54

-

2/54

فرضیه دوم تأثیر دو متغیر درک سودمندی و درک سهولت استفاده را بر متغیر نگرش
نسبت به استفاده بررسی میکند.
جدول  .1اثر مستقیم و غیرمستقیم و اثر کل متغیرها بر متغیر نگرش نسبت به استفاده
متغیرها

تأثیر مستقیم

تأثیر غیرمستقیم

اثر کل

درک سودمندی

2/33

-

2/33

درک سهولت استفاده

2/26

2/54

2/54

بر اساس نتایج حاصل از اثر کل متغیرهای درک سودمندی و درک سهولت استفاده در
جدول  1بر متغیر نگرش نسبت به استفاده ،فرضیه دوم تأیید میشود .همچنین میتوان
نتیجه گرفت که تأثیر متغیر درک سودمندی بیشتر از متغیر درک سهولت استفاده است.
فرضیه سوم اثر درک سهولت استفاده را بر درک سودمندی بررسی میکند .با توجه به
مثبت بودن ضریب مسیر بین دو متغیر درک سودمندی و درک سهولت استفاده فرضیة
سوم نیز تأیید میشود.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به فر اگیر شدن استفاده از فناوری رایانش ابری در بیشتر سازمانهای دنیا،
بررسی ادراکات کاربران و باورهای آنها نسبت به استفاده از فناوریهای نوین تأثیر به
سزایی در رویکرد سازمانها در رویارویی با این فناوریها دارد .در این پژوهش هر سه
فرضیه تأیید شد .همانطور که نتایج این تحقیق نشان میدهد ،بین عوامل درک
سودمندی و نگرش نسبت به استفاده رابطة معناداری وجود دارد .درحالیکه رابطة بین
عوامل درک سهولت استفاده و نگرش نسبت به استفاده نسبت به روابط دیگر ضعیفتر
است که این نتیجه با نتایج حاصل از مطالعات اُپتیز و همکاران )0250( 5سازگار است.
نتایج حاصل از تحلیل مسیر تأییدی نشان میدهد که درک سودمندی بیشترین تأثیر را
بر تصمیم به استفاده از فناوری رایانش ابری دارد .پس از درک سودمندی ،عوامل
نگرش نسبت به استفاده و سهولت استفاده به ترتیب اهمیت اثرگذاری بر تصمیم به
استفاده در رتبههای بعدی قرار میگیرند .با توجه به بدیع بودن فناوری رایانش ابری در
ایران نتایج حاصل از پژوهش کامالً بدیهی و قابلقبول است .مدیران رسانه ملی با
عنایت به مزایای قابلتوجه بهکارگیری این فناوری باید سطح دانش کاربران را در
خصوص آشنایی با رایانش ابری و بهکارگیری آن ارتقاء دهند .پایین بودن سطح دانش
کاربران سیستمهای اطالعاتی میتواند بر عامل درک سهولت استفاده کاربران و در
نتیجه بر عامل نگرش نسبت به استفاده از فناوری رایانش ابری اثرگذار باشد .در این
پژوهش بین درک سهولت استفاده و نگرش نسبت به استفاده رابطه ضعیفتری نسبت
به روابط دیگر وجود دارد .عامل دیگری که بر این نتیجه اثرگذار است مقاومت کارکنان
در بهکارگیری فناوریهای جدید و عادت کردن آنها به شیوههای مرسوم و سنتی
است؛ بنابراین قبل از راهاندازی فناوریهای نوین نظیر رایانش ابری ،فرهنگسازی
کارکنان در استفاده از این فناوریها از ضروریاتی است که مدیران باید به آن توجه

کنند .همچنین از عوامل دیگر مؤثر بر مقاومت کارکنان در پذیرش رایانش ابری را می-

توان سرعت پایین اینترنت در کشور برشمرد که منطبق با نتیجه مطالعه والمحمدی
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( )0250است ،درجایی که این محقق در مقاله خود اشاره میکند که یکی از چالشهای
عمده در اجرای دورکاری در کشور فقدان زیرساختهای مناسب اینترنتی است .لذا
توجه به بستر اصلی ارائه خدمات که همان اینترنت است از اولویتهای موردبحث در
ارائه خدمات تحت محاسبات ابری است.
ایجاد بستر رایانش ابری به انواع متنوعی از سرمایهگذاریها در حوزههایی چون
سختافزار ،نرمافزار و یکپارچگی سیستمها نیاز دارد که هزینههای قابلتوجهی را به
دنبال خواهد داشت .با وجود صرف هزینههای هنگفت در خصوص نوآوری رایانش
ابری در سازمان ها ،پذیرش آن از سوی کارکنان با چالش مواجه است؛ بنابراین لزوم
توجه به این امر مسئوالن سازمان ها را به ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان جهت
استفاده از این فناوری جدید رهنمون می شود .رایانش ابری نیاز به آموزش و از همه
مهم تر پشتیبانی مداوم جهت رفع موانع و مشکالت آن دارد .به عبارتی سازوکارهای
پشتیبانیکننده و قابلیت پشتیبانی سیستمها از عوامل تعیینکننده در بهکارگیری این
فناوری است.
یافتههای این پژوهش میتواند بهمنظور تصمیم بهتر و مؤثرتر بهکارگیری رایانش ابری
در رسانه ملی برای مدیران آن رسانه کارگشا باشد .پیشنهاد میشود که عالوه بر عوامل
فردی ،عوامل تأثیرگذار دیگر نظیر عوامل محیطی ،عوامل فنی ،عوامل سازمانی نیز در
پژوهش های آتی در بررسی پذیرش فناوری رایانش ابری لحاظ گردد.
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