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

 فناوری
 

 چنگیز والمحمدی 

  مریم السادات مظاهری

 چکیده

ها با مقاومت کارکنان های اطالعاتی و ارتباطی، استفاده از آنفناوری توسعهامروزه با 
سازی و عملیاتی نمودن ها در پیادهشود که یکی از دالیل شکست سازمانمواجه می

استفاده از رایانش  روزافزونهای نوین است. با عنایت به گسترش گونه از فناوریاین
ها، تحلیل رفتار کاربران در مواجهه با عنوان پارادایم جدید ارتباطی در سازمانابری به

کشور ضروری است. در این تحقیق مدل پذیرش  هایسازمان در هر یک از این فناوری
تبیین عوامل تأثیرگذار بر پذیرش  فناوری که توسط دیویس ارائه شده است، برای

استفاده قرارگرفته است. این مطالعه با  های اطالعاتی موردفناوری توسط کاربران سیستم
توصیفی عوامل مؤثر بر تصمیم به استفاده از رایانش ابری را در ـ  رویکردی پیمایشی

قرار میان کارکنان سازمان صداوسیما بر مبنای مدل پذیرش فناوری مورد بررسی 
 حوزهمتخصصان نفر از  032در بین  شده یطراح پرسشنامهدهد. بدین منظور  می

که ضریب  آشنا با این فناوری در سازمان صداوسیما توزیع شد و فناوری اطالعات
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حاصل شد. پس از انجام تحلیل  44/2 باخپایائی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرون
عنوان جه به ضرایب تحلیل مسیر، درک سودمندی بهعاملی اکتشافی و تأییدی، با تو

ترین عامل تأثیرگذار بر تصمیم به استفاده از رایانش ابری مشخص گردید. مهم
مدیران رسانه ملی  استفاده عنوان خطوط راهنما موردتواند بههای این پژوهش می یافته

 تر قرار گیرد.گیری اثربخشدر جهت تصمیم

 .وتحلیل عاملیذیرش فناوری، تجزیهدی، رایانش ابری، مدل پ: درک سودمنکلیدواژگان
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 مقدمه

ها قرار بسیاری از سازمان موردتوجهفناوری رایانش ابری پارادایم جدیدی است که 
شده است. این  یساز ادهیپدر سطح ملی  افتهی توسعهدر کشورهای  که یطور بهگرفته، 

های تجاری خود تمرکز کنند تا فعالیت ههستسازد تا روی ها را قادر میفناوری سازمان
-از سازمان% 77های اخیر نشان داده است که بررسی. وری افزایش یابدبهره لهیوس نیبد

 (.5،0254الگازارهستند )های بزرگ در سراسر دنیا در حال پذیرش ابر 

ری روی فناوری رایانش اب شده انجامگذاری گزارش گارتنر حاکی از آن است که سرمایه
خواهد  0256میلیارد دالر در سال  1/31در جهان به  0250میلیارد دالر در سال  6/7از 
 (.0253، 0موسوی شوشتری) دیرس

، بررسی وضعیت توسعه درحالآن در اقتصاد کشورهای  توجه قابلبا توجه به اثرات 
 بر اساسرسد. پذیرش فناوری رایانش ابری در این کشورها ضروری به نظر می

ارزیابی آمادگی  منظور بهسازمان دولتی در ایران،  5450روی  شده انجام پژوهش
ها سازمان %62/73بیش از  الکترونیکی کشور ایران در پذیرش فناوری رایانش ابری،
 (.3،0253تمایل به بررسی آمادگی الکترونیکی خود دارند )اِن کی هما

سازمان و سود سرشار  وکار کسبتأثیر بسزای فناوری اطالعات بر کارایی فرایندهای 
ها از جایگاه فناوری گونه نیاکارگیری این فناوری موجب شده است تا حاصل از به

پور اسفدن، عباسگردند )های امروز برخوردار های سازمانممتازی در سبد فناوری
5331.) 

ایی هها را با چالشهای نوین اطالعاتی و ارتباطی سازمانمهاجرت به سمت فناوری
 .ها استمواجه خواهد کرد که از آن جمله پذیرش این فناوری توسط کارکنان آن

ها به استفاده از این رویکرد برای رشد و توسعه اقتصادی نیازمند  مندی سازمان عالقه
نقش فناوری اطالعات در (. 5331منتظری و همکاران، است )تری  شناخت عمیق

بنابراین ؛ (0250، 4ج و لعلدوابراست ) انکار قابلریغپذیری سازمانی دستیابی به انعطاف
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هایی که رفتار افراد را در پذیرش فناوری توصیف کند ضروری ها و مدلبررسی نظریه
ها و با حداقل بهتر خدمات فناوری اطالعات در سازمان ارائهاین امر در  زیرااست، 

 ممکن مؤثر خواهد بود. نهیهز
ها در پذیرش سیستم در و افزایش شکست 5372با رشد نیازهای فناوری در دهه 

شد بسیاری از محققان  هموردعالق ه، پیشگویی استفاده از سیستم، حوزهاسازمان
(. همچنین به دلیل پایداری و اهمیت این مسئله، توصیف پذیرش کاربر 0223، 5چاتر)

تبدیل شده  0های اطالعاتیمدیریت سیستم هایبه یک موضوع بلندمدت در پژوهش
های پذیرش فناوری ( مدل0252) 4(. به عقیده اُلیوییرا و مارتینز5343، 3دیویساست )

 نظریه، 6شدهریزیرفتار برنامه هینظر 1زیادی وجود دارد که شامل مدل پذیرش فناوری
ـ  و چارچوب فناوری 4انتشار نوآوری نظریه، 7فنّاورییکپارچه پذیرش و استفاده از 

 .است 3نسازماـ   محیط
و نیز ضرورت  ترین مدل در پذیرش فناوری استرایجتَم  مدل که نیابا توجه به 

بررسی تمایل کارکنان رسانه ملی، این پژوهش با استفاده از این مدل به تبیین عوامل 
 فناوری اطالعات حوزهمتخصصان رایانش ابری توسط مؤثر بر تصمیم به استفاده از 

 .پردازدمی مایصداوسسازمان 

 پیشینۀ نظری پژوهش

 ابری رایانش فنّاوری

که شامل  اندانداز محاسباتی را دادهیک چشم ارائههای محاسباتی متعددی نوید پارادایم
و  لوو (ای و در آخر محاسبات ابری استای، محاسبات شبکهمحاسبات خوشه

افزار و های کاربردی، سختای از برنامهمجموعه ابری رایانش(. 0255، 52همکاران
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 دهد.ارائه می اینترنت طریق ازرا به کاربران  خدماتی افزارهای سیستمی است که نرم

دهد ابر نامیده را توسعه و گسترش می ازیموردنافزار افزار و نرمکه سخت یا مرکز داده
های دهد تا به داده(. این فناوری به افراد اجازه می0250، 5همکارانو  اسالم (شودمی

طریق اینترنت با ارسال اطالعات الکترونیکی از هر محلی از جهان دسترسی خود از 
سازد تا زیرساخت فناوری . همچنین کاربران را قادر می(0250، 0راتنباشند )داشته 

و  3استنچفکنند )افزاری در ابر را به هنگام نیاز اجاره اطالعات، سکو، خدمات نرم
گوپتا و دانند )های دیجیتال خود را نمیمحل دقیق داده که یدرحال(، 0254همکاران، 

دهندگان (. ارائه این خدمات با کمترین تالش مدیریتی و تعامل با ارائه0253، 4همکاران
 شود.آن انجام می

 های پذیرش فناوریچارچوب

اکنون فناوری اطالعات ابزار مهمی در ارتقای رقابت اقتصادی کشورها است. همامروزه 
ها دارد. این تأثیرات تنها در  وری سازمان را بر بهره یتوجه قابلفاده از آن تأثیرات است

ای مورد  طور گسترده به فناوری اطالعاتهای  که قابلیت صورتی قابل تحقق هستند
در سطح فردی و سازمانی برای  های نظری متعددی بنابراین مدل؛ استفاده قرار گیرد

 (.0252، 1اولیوییرا و مارتینزند )ا پذیرش فناوری پیشنهاد شده

 TAM مدل پذیرش فناوری

ای  طور گسترده ای است که به ( ارائه شد، نظریه5346) 6که توسط دیویس TAMمدل 
چن و شود ) برای پذیرش فردی یک سیستم اطالعاتی و مدیریت اطالعات استفاده می

 (.0255، 7همکاران
های پذیرشی متمرکز است که کاربران در بر روی موقعیت TAMبیشتر مطالعات  
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(. این 0254، 5پارک و همکاراندارند )انتخاب کردن یا نکردن استفاده از فناوری آزادی 
های جدید به شکل ها و سیستمها برای پیشگویی پذیرش فناوریپژوهش
( 0227) یدیجن(. بشیری و 0254، 0پارک و کیمشود )آمیزی استفاده می موفقیت

پژوهشی با هدف بررسی اثر اعتماد مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر مبنای مدل 
TAM بر اساس این مدل، درک سودمندی و (0251، 3و مرادی ماییعلاند ) انجام داده .

 (.5343دیویس،هستند )فناوری  ییکارادرک سهولت استفاده از عوامل مهم تعیین 

 پیشینۀ تجربی پژوهش

های  هایی برای شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فناوری مقاالت متعددی پژوهشدر 
 اطالعاتی در عرصه رایانش ابری انجام گرفته است.

نفر از  712( پذیرش و استفاده از رایانش ابری را در میان تقریباً 0255) 4بِرند و همکاران 
نام کرده بودند، محاسباتی پایه ثبت هایهای مهارتهای محلی که در دورهآموزان کالجدانش

آنالین عواملی همچون  پرسشنامهمورد مطالعه قرار داده است. در این مطالعه از طریق 
، خالقیت فردی، نگرانی از فناوری، پشتیبانی معلم وآمد رفتافزار، سهولت دسترسی به نرم

سهولت استفاده،  عوامل تأثیرگذار بر درک سودمندی، درک عنوان بهو قابلیت اطمینان 
استفاده واقعی و سودمندی آتی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل مسیر 

که دو عامل درک سودمندی و درک سهولت استفاده تأثیر مثبتی بر  استحاکی از آن 
که عامل درک سهولت آموزان دارد، حال آنتصمیم به استفاده از رایانش ابری در میان دانش

و  افزار نرمنگرانی از فناوری، دسترسی به  با توجه به تأثیر منفی عواملی چون استفاده
عامل درک  جهت نیازاتر است و بر عامل درک سودمندی قوی وآمد رفتسهولت 

 سودمندی تأثیر معناداری بر استفاده دانش آموزان از رایانش ابری ندارد.
 522با استفاده از تحلیل اطالعات ( پذیرش رایانش ابری را 0250) 1اُپتیز و همکاران 

ها در های شاخص در سهام بازار در کشور آلمان بررسی کردند. آن در شرکت ITمدیر 
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است، به این نتیجه رسیدند که بین عامل  شده انجاماین پژوهش که از طریق پرسشنامه 
 طهرابدرک سودمندی و عامل نگرش نسبت به استفاده مدیران از فناوری رایانش ابری 

عامل درک سهولت استفاده مدیران تأثیر کمتری بر  که یدرحالمعناداری وجود دارد، 
 این فناوری دارد. یریکارگ بهها از عامل نگرش به استفاده آن

پذیرش رایانش ابری در عربستان سعودی را با استفاده از عواملی نظیر ( 0250) 5اَلحربی 
بررسی کرده است. نتایج حاصل از  تیملجنسیت، سن، حوزه کاری، سطح تحصیالت و 
های فناوری نفر از کارکنان سازمان 575این مطالعه که از طریق پرسشنامه آنالین روی 

دهد اطالعات پادشاهی عربستان سعودی و با رگرسیون خطی انجام گرفته است، نشان می
نگرش به که عامل درک سودمندی و عامل درک سهولت استفاده به شکل معناداری با عامل 

معناداری بین عوامل درک سهولت استفاده و  رابطهاز سویی  .سمت استفاده مرتبط است
درک سودمندی و همچنین عوامل درک سودمندی و تصمیم به استفاده و نیز عوامل نگرش 

 به سمت استفاده و تصمیم به استفاده وجود دارد.

بینی تصمیم به  برای پیش 3پورترگانه  و نیروهای پنج TAMهای  ( از مدل0253) 0فونگ 
فناوری اطالعات  شدهسپاری  دهندگان خدمات برون پذیرش فناوری رایانش ابری در ارائه

بررسی آنالین از  صورت بهی استنتاجی که بر اساس این تحقیق کماستفاده کرده است. 
پی ال "زار افطریق پرسشنامه و به روش رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر با استفاده از نرم

، تنها عوامل درک سودمندی و درک سهولت استفاده و نگرش نسبت به شده انجام "4اس
مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق با نتایج  TAMپذیرش رایانش ابری از مدل 

تواند با تأثیر مثبت و به شکل عامل درک سهولت پذیرش رایانش ابری می آمده دست به
بینی کند. همچنین عوامل درک سودمندی و دمندی آن را پیشمعناداری عامل درک از سو

توانند به شکل مثبت و معناداری عامل درک سهولت استفاده پذیرش رایانش ابری می
 بینی کنند.تصمیم به پذیرش آن را پیش

نفر از  023های کاربردی رایانش ابری را در میان ( پذیرش برنامه0254) 1یوورج 
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های هند بررسی کرده است. در این پژوهش که های مرکزی دانشگاهکتابداران کتابخانه
ماه بوده  55آوری اطالعات در آن پرسشنامه پستی طی از نوع پیمایشی و روش جمع

است، وی بر تأثیر چهار عامل درک سودمندی، درک راحتی استفاده، نگرش نسبت به 
 با توجهکند. نش ابری تأکید میهای کاربردی رایااستفاده و تصمیم به استفاده از برنامه

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 

علی پیدا نشده و تنها بین عامل درک سهولت  رابطههای کاربردی رایانش ابری برنامه
 معناداری وجود دارد. رابطهستفاده با عوامل درک سودمندی و نگرش نسبت به استفاده ا

 مدل مفهومی پژوهش

 دهنده نشانشود. مدل مفهومی مطالعات پژوهشی بر پایه مدل مفهومی بنا نهاده می
هاست. در این پژوهش از مدل بین آن رابطهدر یک پژوهش و  موردنظرمتغیرهای 

های پژوهشی متنوع به شمار برای حوزه تری صرفه بهه مدل ک TAMپذیرش فناوری 
آید استفاده شده است. در این مدل چهار عامل درک سودمندی، درک سهولت می

 در نظراستفاده، نگرش نسبت به استفاده و تصمیم به استفاده از فناوری رایانش ابری 
 .دهد یمرا نشان  مدل مفهومی مورد استفاده در این پژوهش 5گرفته شده است. شکل 

 

 

 (9199دیویس، پژوهش )مدل مفهومی . 9شکل 

فرضیه به شرح زیر تنظیم شده  3 صورت بههای پژوهش حاضر فرضیه به این جهت
 است:

 سهولتدرک 
 استفاده 

 

 سودمندیدرک 

 به نسبت نگرش
 استفاده

 تصمیم به
استفاده



 661  …بهتبیین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم 

نگرش نسبت به  عامل تصمیم به استفاده از رایانش ابری متأثر از عوامل فرضیه اول:
 سهولت استفاده و درک سودمندی است.، درک استفاده از رایانش ابری

متأثر از عوامل درک  نگرش نسبت به استفاده از رایانش ابریعامل  فرضیه دوم:
 است. سهولت استفاده و درک سودمندی

 عامل درک سودمندی متأثر از عامل درک سهولت استفاده است. فرضیه سوم:

 شناسی پژوهشروش

بط با پذیرش فناوری رایانش ابری در میان هدف از این مطالعه بررسی عوامل فردی مرت
پیش رو از  مطالعه رو نیازا. است مایصداوسفناوری اطالعات سازمان  حوزهمتخصصان 

تحقیقات پیمایشی است.  شاخهنوع کاربردی و روش آن از نوع تحقیق توصیفی و از 
، ابتدا روایی پرسشنامه منظور بهابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است. 

این فناوری  ازجملههای نوین و در مورد فناوری نظر صاحبپرسشنامه در اختیار اساتید 
که  ینظران صاحبرایانش ابری و  نهیزمدر  و چند تن از متخصصین شاغل در سازمان

فناوری اطالعات مشغول خدمت  حوزهدر این خصوص دارای مطالعه بوده و در 
های موجود در پرسشنامه صالحات الزم، بخشهستند قرار گرفت. پس از اعمال ا

مدل " دهنده لیتشکعوامل  بر اساسهای مربوط به هر بخش و پرسش شده یطراح
های این اند. پرسشو مورد استفاده در این پژوهش شکل گرفته " یفناورپذیرش 

پرسش  57های مربوط به مشخصات عمومی، شامل ، غیر از پرسشیطورکل بهپرسشنامه 
 ست.بسته ا

نفر از افراد جامعه آماری  52نهایی بین  پرسشنامهگیری، برای تعیین پایایی ابزار اندازه
تصادفی توزیع شد و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه به کمک  صورت بهپژوهش 

به  با توجهآمد.  به دست 2244محاسبه شده و مقدار  "50022اس پی اس اس" افزار نرم
توان استنباط کرد که پرسشنامه از پایایی % مطلوب است، می72پایایی فراتر از  که نیا

 نسبتاً باالیی برخوردار است.
نفر از  032آماری این تحقیق شامل  جامعهبا توجه به تخصصی بودن موضوع پژوهش 

                                                                                                                        
1. SPSS 22.0 
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مشغول به  مایصداوسفناوری اطالعات سازمان  حوزهکارکنان و مدیرانی است که در 
که یک  موردنظرپرسشنامه تهیه و میان جامعه آماری  032تعداد  رو نیازاشند. باکار می

پرسشنامه،  032جامعه هدفمند آشنا به فناوری رایانش ابری بود توزیع گردید. از میان 
 پرسشنامه عودت داده شد و مورد تحلیل قرار گرفت. 023

- پی منظور بههای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در این پژوهش از روش
آن از روش تحلیل  وابستهبردن به وجود روابط معنادار بین متغیرهای مستقل و 

 استفاده شده است. 5"رمنیاسپرو " آمارهپارامتری همبستگی با استفاده از 
ل عاملی تأییدی و های تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیبرای تحلیل آماری استنباطی، روش

های پژوهش با استفاده آماری داده لیوتحل هیتجزتحلیل مسیر به کار گرفته شده است. 
 است. شده انجام "0اِیموس"و همچنین "0022اس پی اس اس "افزارهای آماری از نرم

 پژوهش یها افتهی

 است:بخش زیر ارائه شده  3پژوهش، در  هایاز پرسشنامه آمده دست بههای داده

 توصیف جامعۀ پژوهش

پرسشنامه برگشت داده شده، مشخص شد که در این پژوهش  023 لیوتحل هیتجزاز 
اند. از نظر ( داشتهدرصد 44زنان )( مشارکت بیشتری نسبت به درصد 16مردان )

 73) انیپاسخگوفناوری اطالعات بیشترین تعداد  حوزهموقعیت شغلی کارشناسان 
کاری، بیشترین تعداد پاسخگویان در  حوزهاند. از نظر داده( را به خود اختصاص درصد
کار  سابقه( مشغول فعالیت بودند. بیشترین میزان درصد 37شبکه )و  افزار سخت حوزه
 یکارشناس( و بیشترین سطح تحصیالت مربوط به گروه درصد 31سال ) 52تا  1بین 

 وتریکامپجی مهندسی در نظرسن کنندگان شرکت( بود. رشته تحصیلی بیشتر درصد 17)
 ( بود و سایرین مدارک دیگری داشتند.درصد 10)

 
 

                                                                                                                        
1. Spearman's rho 
2. Amos 
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 تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای پژوهش

عوامل اثرگذار بر  عنوان بهدر این پژوهش چهار عامل  که نیاهمچنین با توجه به 
پذیرش فناوری رایانش ابری معرفی شده است، برای هر کدام از این عوامل، تحلیل 

 آمده است. 5است که نتایج حاصل از آن در جدول  شده انجامای انهعاملی جداگ
 سطر اول جدول مربوط به تعداد متغیرهای مربوط به هر عامل است. سطر دوم معرف

الزم برای انجام تحلیل عاملی  یها شرط شیپاست که یکی از  "5ُ کِی اِم ا"مقدار آزمون 
 1/2برای تمام عوامل باالتر از  "ُ ا کِی اِم"اکتشافی ابتدا است. چون مقدار شاخص 

عدد  دهنده نشان، بنابراین متغیرها برای تحلیل عاملی مناسب هستند. سطر سوم است
های تحلیل اکتشافی است. شرطمعناداری آزمون بارتلت است که یکی دیگر از پیش

 هاجهت بررسی کرویت داده 0سطح معناداری حاصل از انجام آزمون بارتلت ازآنجاکه
است، بنابراین تحلیل عاملی اکتشافی برای  21/2که کمتر از  آمده دست به 222/2برابر 

 منظور بهمدل عاملی مناسب است. سطر چهارم معرف اشتراکات است. اشتراکات 
بررسی مناسب یا نامناسب بودن سؤاالت هر حوزه در فرایند عاملی است. اگر عدد 

ها مورد پذیرش هستند. در این قسمت پس باشد، شاخص 1/2اشتراکات حداقل برابر 
بنابراین سؤاالت ؛ شد 1/2 از تر بزرگها از حذف سؤاالت نامناسب عدد اشتراک عامل

از روایی مناسب برای تحلیل عاملی برخوردارند. دارا بودن بار عاملی و ارزش  یادشده
االت را که در سطرهای پنجم و ششم آمده است، مناسب بودن سؤ 4/2ویژه باالتر از 

 برای انجام تحلیل عاملی تأییدی است.
  

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

 تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش

مورد استفاده قرار گرفت.  اِیموسافزار انجام تحلیل عاملی تأییدی نرم منظور به
 است. نشان داده شده 0های برازش مدل در جدول شاخص

دار معنی های برازش مدلدهد که تمام شاخصنشان می 0از جدول  آمده دست بهنتایج 
های برازندگی مدل بیانگر برازش مدل با توجه به هستند. مقادیر شاخص قبول قابلو 

 شود.ها قلمداد میادههای برازندگی مدل با دتمام شاخص
تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی پژوهش  شده مشاهدههای ، دادهگرید عبارت به

 بوده است.

  

 متغیر
درک 

 سودمندی
درک سهولت 

 استفاده
نگرش نسبت به 

 استفاده
تصمیم به 

 استفاده

 3 0 1 4 تعداد متغیر

 677/2 122/2 617/2 741/2 ُ اکِی اِم  آزمون

 222/2 222/2 222/2 222/2 آزمون بارتلت

عدد اشتراک 

 عوامل
346/2 342/2 335/2 336/2 

 بارهای عاملی
744/2- 

755/2 
736/2- 605/2 734/2 446/2- 772/2 

 255/0 065/5 440/5 307/0 مقادیر ویژه
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 های برازندگی مدلشاخص .2جدول 

 قبول معیار برازش قابل برآورد شاخص

 مجذور کای
341/3 

267/2P= 

1> 
21/2P> 

 < 32/2 346/2 9شاخص برازندگی تطبیقی

 < 32/2 333/2 2برازندگی شدهشاخص نرم 
 > 21/2 254/2 3باقیمانده میانگین ریشه

 <52/2 526/2 1جذر برآورد واریانس خطای تقریب
 >32/2 330/2 1شاخص نکویی برازش

 >41/2 302/2 9نکویی برازش شده لیتعدشاخص 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش برحسبتحلیل نتایج 

است. در این پژوهش برای  یعلهای مدل لیوتحل هیتجزماتریس همبستگی مبنای 
تحلیل روابط معنادار بین متغیرهای پژوهش از ماتریس همبستگی استفاده شده است که 

 آمده است. 3نتایج حاصل از آن در جدول 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش .3جدول 

 درک سودمندی متغیر
درک سهولت 

 استفاده

نگرش نسبت به 

 استفاده

تصمیم به 

 استفاده

    5 درک سودمندی

   5 007/2 ** درک سهولت استفاده

  5 020/2** 336/2** نگرش نسبت به استفاده

 5 062/2** 035/2** 336/2** تصمیم به استفاده

25 /2**p< 

                                                                                                                        
1. CFI 
2. NFI 
3. RMR 
4. RMSEA 
5. GFI 
6. AGFI 
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 توان گفت که بین تمام متغیرهای پژوهشمی 3از جدول  آمده دست به جهینتبا توجه به 
معنادار و از نوع مثبت وجود دارد. این نتیجه با نتایج بررسی  رابطهدرصد  33با اطمینان 

 ( منطبق است.0250) یاَلحرب

 ضرایب مسیر مدل پژوهش برحسبتحلیل نتایج 

تکنیک  یریکارگ بهبا  اِیموسافزار در این بخش متغیرهای پژوهش با استفاده از نرم
روش حداقل مربعات کلی مورد آزمون قرار گرفت.  تحلیل مسیر تأییدی با استفاده از

های تحلیل چندمتغیره است که عالوه بر بررسی اثرات  تحلیل مسیر از جمله روش
 .گیرد ها را نیز در نظر میآن میرمستقیغمستقیم متغیرهای مستقل و وابسته، اثرات 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ضرایب مسیر مدل مفهومی پژوهش .2شکل 

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

-می 0در شکل  آمده دست بهپژوهش است. با توجه به مثبت بودن تمام ضرایب مسیر 

افزایشی وجود دارد. سهم درک  رابطهتوان نتیجه گرفت که بین تمام متغیرهای پژوهش 
 درک سهولت استفاده است.سودمندی در نگرش نسبت به استفاده بسیار بیشتر از سهم 

پژوهش  وابستهاثر مستقیم، غیرمستقیم و اثر کل متغیرهای مستقل بر متغیر  4ل در جدو
شود. با توجه به اثر مستقیم و غیرمستقیم و تصمیم به استفاده از رایانش ابری( دیده می)

                                                                                                                        
1. Steenkamp & Van Trijp 

 سهولتدرک 
 استفاده 

 

 سودمندیدرک 

 بهنسبت نگرش 
 استفاده

 تصمیم به
استفاده

31/0 

19/0 

29/0 

33/0 
99/0 
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توان میاثر کل متغیرهای پژوهش بر تصمیم به استفاده از فناوری رایانش ابری  تیدرنها
گذارد. گفت که متغیر درک سودمندی بیشترین تأثیر را بر متغیر تصمیم به استفاده می

-های بعدی قرار میمتغیرهای نگرش نسبت به استفاده و درک سهولت استفاده در رتبه

بنابراین متغیر تصمیم به استفاده از رایانش ابری متأثر از متغیرهای درک ؛ گیرند
استفاده و نگرش نسبت به استفاده از رایانش ابری است. با سودمندی، درک سهولت 

 شود.اول تأیید می هفرضیاین نتیجه 

 و اثر کل متغیرها بر متغیر تصمیم به استفاده میرمستقیغاثر مستقیم و  .1جدول 

 اثر کل تأثیر غیرمستقیم تأثیر مستقیم متغیرها

 13/2 72/2 46/2 درک سودمندی

 212/2 255/2 - درک سهولت استفاده

 54/2 - 54/2 نگرش نسبت به استفاده
 

فرضیه دوم تأثیر دو متغیر درک سودمندی و درک سهولت استفاده را بر متغیر نگرش 
 کند.نسبت به استفاده بررسی می

 متغیرها بر متغیر نگرش نسبت به استفادهاثر کل و  میرمستقیغاثر مستقیم و  .1جدول 

 اثر کل غیرمستقیم تأثیر تأثیر مستقیم متغیرها

 33/2 - 33/2 درک سودمندی

 54/2 54/2 26/2 درک سهولت استفاده
 

نتایج حاصل از اثر کل متغیرهای درک سودمندی و درک سهولت استفاده در  بر اساس
توان . همچنین میشود یمبر متغیر نگرش نسبت به استفاده، فرضیه دوم تأیید  1جدول 

 درک سودمندی بیشتر از متغیر درک سهولت استفاده است.نتیجه گرفت که تأثیر متغیر 
. با توجه به کند یمفرضیه سوم اثر درک سهولت استفاده را بر درک سودمندی بررسی 

اده فرضیة مثبت بودن ضریب مسیر بین دو متغیر درک سودمندی و درک سهولت استف
 شود.سوم نیز تأیید می
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

های دنیا، اگیر شدن استفاده از فناوری رایانش ابری در بیشتر سازمانبا توجه به فر
های نوین تأثیر به فناوری ها نسبت به استفاده ازبررسی ادراکات کاربران و باورهای آن

ها دارد. در این پژوهش هر سه ها در رویارویی با این فناوریسزایی در رویکرد سازمان
دهد، بین عوامل درک تایج این تحقیق نشان میطور که نتأیید شد. همان فرضیه

رابطة بین  که یدرحالسودمندی و نگرش نسبت به استفاده رابطة معناداری وجود دارد. 
تر عوامل درک سهولت استفاده و نگرش نسبت به استفاده نسبت به روابط دیگر ضعیف

( سازگار است. 0250) 5که این نتیجه با نتایج حاصل از مطالعات اُپتیز و همکاران است
دهد که درک سودمندی بیشترین تأثیر را نتایج حاصل از تحلیل مسیر تأییدی نشان می

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 

گیرند. با توجه به بدیع بودن فناوری رایانش ابری در ی بعدی قرار میهااستفاده در رتبه
است. مدیران رسانه ملی با  قبول قابلایران نتایج حاصل از پژوهش کامالً بدیهی و 

این فناوری باید سطح دانش کاربران را در  یریکارگ به توجه قابلعنایت به مزایای 
ارتقاء دهند. پایین بودن سطح دانش  آن یریکارگ بهو  با رایانش ابری خصوص آشنایی
تواند بر عامل درک سهولت استفاده کاربران و در های اطالعاتی میکاربران سیستم

نتیجه بر عامل نگرش نسبت به استفاده از فناوری رایانش ابری اثرگذار باشد. در این 
نسبت تری ضعیف رابطهپژوهش بین درک سهولت استفاده و نگرش نسبت به استفاده 

به روابط دیگر وجود دارد. عامل دیگری که بر این نتیجه اثرگذار است مقاومت کارکنان 
های مرسوم و سنتی ها به شیوههای جدید و عادت کردن آنفناوری یریکارگ بهدر 

سازی های نوین نظیر رایانش ابری، فرهنگفناوری یانداز راهبنابراین قبل از ؛ است
ها از ضروریاتی است که مدیران باید به آن توجه این فناوریکارکنان در استفاده از 

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

 0والمحمدی مطالعه جهینتکه منطبق با  اینترنت در کشور برشمرد نییپا  سرعتتوان 

                                                                                                                        
1. Opitz et al. 
2. Valmohammadi 
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های کند که یکی از چالشه میخود اشار مقالهکه این محقق در  ییدرجا، است( 0250)
های مناسب اینترنتی است. لذا عمده در اجرای دورکاری در کشور فقدان زیرساخت

در  موردبحثهای خدمات که همان اینترنت است از اولویت ارائهتوجه به بستر اصلی 
 خدمات تحت محاسبات ابری است. ارائه

هایی چون ها در حوزهگذاریهایجاد بستر رایانش ابری به انواع متنوعی از سرمای
به را  یتوجه قابلهای ها نیاز دارد که هزینهافزار و یکپارچگی سیستمافزار، نرمسخت
های هنگفت در خصوص نوآوری رایانش خواهد داشت. با وجود صرف هزینه دنبال

بنابراین لزوم ؛ ها، پذیرش آن از سوی کارکنان با چالش مواجه استابری در سازمان
ها را به ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان جهت ه به این امر مسئوالن سازمانتوج

شود. رایانش ابری نیاز به آموزش و از همه استفاده از این فناوری جدید رهنمون می
 یسازوکارهاتر پشتیبانی مداوم جهت رفع موانع و مشکالت آن دارد. به عبارتی مهم

این  یریکارگ بهکننده در ها از عوامل تعیینی سیستمکننده و قابلیت پشتیبانپشتیبانی
 فناوری است.

کارگیری رایانش ابری تصمیم بهتر و مؤثرتر به منظور بهتواند های این پژوهش مییافته
شود که عالوه بر عوامل در رسانه ملی برای مدیران آن رسانه کارگشا باشد. پیشنهاد می

وامل محیطی، عوامل فنی، عوامل سازمانی نیز در فردی، عوامل تأثیرگذار دیگر نظیر ع
 های آتی در بررسی پذیرش فناوری رایانش ابری لحاظ گردد.پژوهش
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