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 چکیده

 از بسیاری توجه مورد آنها فراوان مزایای به توجه با یسازمان منابع ریزیبرنامه هایسیستم
 هاسیستم این سازیپیاده باالی هایهزینه اما. اندگرفته قرار هاسازمان و بزرگ هایشرکت

 .آورند روی هاسیستم این از استفاده به کمتر متوسط و کوچک هایسازمان که شده سبب
 را ایتازه هایفرصت ابری رایانش بر مبتنی سازمانی منابع ریزیبرنامه مدیریت هایسیستم

 به بتوانند هاسیستم این کارگیریبه با تا آوردمی فراهم متوسط تا کوچک هایسازمان برای
 هاییچالش با همواره فناوری پذیرش دیگر، سوی از. یابند دست مدیریت و عملکرد در بهبود
 پژوهش این رو، این از. سازدمی ضروری را نوین هایفناوری پذیرش مطالعه که بوده مواجه
 در را ابری سازمانی منابع ریزیبرنامه هایسیستم پذیرش موثر عوامل تا دارد هدف

 پژوهش این. کند مطالعه  ایران کشور جغرافیایی محدوه درکوچک ومتوسط  هایشرکت
 200 نیز پژوهش این آماری جامعه. است محیط و سازمان فناوری، نظری رچوبچا بر مبتنی

 هاییافته طبق بر. است کوچک ومتوسط  هایشرکت اطالعات فناوری مدیران از نفر
 بین در ابری یسازمان منابع ریزیبرنامه پذیرش بر را تاثیر بیشترین سازمانی عوامل پژوهش
 .دندار کوچک ومتوسط هایشرکت

 

 و سازمان فناوری، پذیرش مدل ابری، رایانش سازمانی، منابع ریزیبرنامه: کلیدی کلمات

 محیط

                                                      
 الزهرا مدیریت دانشگاهدانشکده  استادیار 
  دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه الزهرا 
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 مقدمه

 عملیات بهبود برای هاافزارنرم از اندکرده تالش هاشرکت سالیان طی در
 هدف این راستای در هاافزارنرم و ببرند بهره رقابتی قدرت افزایش و خودشان

 کندمی پیشرفت فناوری که چنانهم و اندیافته وسیعی تغییرات سالیان طی در
. Elragala & Haddara, 2012)) هستیم هاافزارنرم در وسیعی تغییرات شاهد

 عناصر از یکی (1پیآرای) سازمانی منابع ریزیبرنامه سیستم اخیر، هایسال در
 یکپارچه بر که باشدمی بزرگ هایشرکت در اطالعات فناوری ساختار اصلی
 متمرکز واحد اطالعاتی سیستم یک در سازمان عملکرد و هاواحد تمام کردن
گیرد، مقیاس بسیار وسیعی از سازمان را در بر می پیآرایکه  آنجا زا. است

بر و پرهزینه است، همچنین نیاز  نصب، پیاده سازی و نگهداری آن بسیار زمان
سازی آن با ها سبب شده که پیادهافزاری بسیار باال مورد نیاز این سیستمسخت

م ای که نرخ شکست باالیی برای آن اعالچالش و مخاطره مواجه باشد به گونه
بر طبق نتایج منتشر شده  بوسیله گروه . (Kotb et al., 2011)شده است 

به دست آمده  2012سازمان در سال  172مشاوران پاناراما که از تحقیقی درباره 
های سازی سیستم ها بودجه کل مورد نیاز در پیادهسازمان %59است در 

باالتر از بودجه پیش بینی شده در ابتدا پروژه شده است، این در حالی  پیآرای
اند و در های مورد نظر خود دست یافتهمزیت %50است که آن ها به کمتر از 

 سازی به طور کامل انجام نشده استتعدادی از این سازمان ها هنوز پیاده
(Panorama Consulting Group, 2013). ها با سوی دیگر، این سیستم از

روزرسانی و ارتقا نیز مواجه هستند. این عوامل سبب شده تا به چالش
روی  پیآرایسازی کمتر به پیاده 2ای(ام)اسهای کوچک و متوسط شرکت
 آورند. 

های اینترنتی نسل جدید و شبکه جهانی وب، از سوی دیگر، گسترش شبکه
نام رایانش ابری های مبتنی بر خدمت بهسبب شده تا نسل جدیدی از سیستم

فرم، افزار، پلتایجاد و ارائه شود. رایانش ابری، رویکردهای ارائه خدمات نرم
گیرد )جعفری و زودآیند، عنوان خدمت در بر میافزار را بهداده و حتی سخت

رویکردی کم هزینه و کم اکنون  3تعنوان خدمر بهافزا(. رویکرد نرم1393
، مدیریت ارتباط با مشتری و پیآرایهای مختلف حلمخاطره است که راه

                                                      
، مخفف آن (Planning Enterprise Resource) ریزی منابع سازمانبه جای معادل طوالنی برنامه 1

 ( استفاده شده است.ERPپی )آرایبه فارسی یعنی 
2 Small and Medium Enterprise 

3 Software As A Service 
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های گیرد. این رویکرد، همچنین چالشرا در برمی مدیریت زنجیره تامین
 روزرسانی و ارتقا را نیز رفع کرده است. به

تواند کارگیری رایانش ابری در ایران در چند جهت میضرورت مطالعه و به
 ایاماسهای ایرانی در زمره ها و شرکتسو، بیشتر سازمانبررسی شود. از یک

های اطالعاتی یکپارچه و گیرند. از سوی دیگر، ضریب نفوذ سیستمقرار می
های اطالعاتی و فناوری در کشور ما پایین است. از سوی دیگر، سیستم پیآرای

. است شده مطرح هاسازمان بقای و رقابتی مزیت کسب ضروریاتاطالعات از 
جستجوی  در باید ایرانی هایشرکت و هاسازمان رسدمی نظربه رو، این از

 پیآرایهای اطالعاتی یکپارچه و سازی سیستمرویکردهای نوین برای پیاده
حل مناسبی رسد رویکردهای مبتنی بر خدمت راهنظر میعبارتی، بهباشند. به

های ایرانی ها و شرکتبسترهای اطالعاتی در سازمانبرای بهبود عملکرد و 
 باشد.

حل مناسبی برای ابری راه پیآرایرسد نظر میدر هرحال، با آنکه به
های جدید همواره  ویژه کوچک و متوسط است، پذیرش فناوریهای بهشرکت

های متعدد پذیرش فناوری مانند مدل پذیرش با چالش مواجه بوده است. نظریه
نظریه انتشار  و محیط، ریزی شده، فناوری، سازمانبرنامهنظریه رفتار ، فناوری

ت. از سوی دیگر، در کشور ایران ضریب نفوذ نوآوری موید این موضوع اس
کند که پذیرش فناوری کمتر و بستر فرهنگی متفاوت این نیاز را مطرح می

ابری در این کشور مطالعه و بررسی شود که هدف این پژوهش  پیآرایجدید 
دهنده خدمات رایانش های ارائهتواند هم شرکتاست. نتایج این پژوهش می

کننده خدمات ابری را برای ایجاد شرایط اولیه ای دریافتهابری و هم شرکت
 جهت پذیرش موثر فناوری یاری کند. 

پی، رایانش ابری و آردر ادامه این مقاله، ابتدا در مرور ادبیات مفاهیم اصلی و ای
شود. سپس مدل پژوهش های پیشین بیان میآرپی ابری بر طبق پژوهشای

شود. معرفی عوامل مستخرج از ادبیات ارائه میهای پذیرش و مبتنی بر نظریه
گیری آید و مقاله با بحث و نتیجهروش پژوهش و بیان نتایج آماری در ادامه می

 یابد. خاتمه می

 مروری بر ادبیات

 ریزی منابع سازمانیسیستم برنامه

ها و به روشتولیدکنندگان  ،کار امروزیوهای کسببه دلیل رقابتی بودن محیط
هایی برای کاهش هزینه و زمان تولید محصوالت از طریق بهبود عملکرد رویه

اند که نیازمند جریان یکپارچه و معتبر اطالعات و فرایندهای کاری روی آورده
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کنندگان و کنندگان، توزیعو هم با تامین واحدهای سازمانی در درون و بینهم 
ریزی منابع سازمان های برنامهسیستم .(Umble et al., 2003) استمشتریان 

 (Davenport, 1998) هایی بود که برای ارتقا عملکرد داخلی سازمانحلاز راه
و ایجاد جریان یکپارچه از تمامی کارکردهای اصلی سازمان ارائه شدند. این 

کنند و منظری جامع از ازمانی را یکپارچه میها کارکردها و فرایندهای سسیستم
  ,Chang et al., 2008, Johansson & Ruivo2) آورندسازمان فراهم می

2013 .)  
به  ارزش سازمان با سرعت زیادزنجیره با توجه به گسترش از سوی دیگر،  

ورای مرزهای سازمانی، جریان اطالعات درون و بین سازمانی اهمیت بیشتری 
وکارهای های وب و کسبوکار یافته است. فناوریهای کسبدر موفقیت

های موثر برقراری جریان اطالعات هم با مشتریان و هم با الکترونیکی از رویه
از این رو، گسترش  .(Tarantilis et al., 2008)ند اکار رفتهکنندگان بهتامین

راستایی با زنجیره پی نیز به سمت ورای مرزهای سازمان و همآرهای ایسیستم
 .(Elragala & Haddara, 2012)تامین و ارتباط با مشتریان بوده است 

و نیز  وانی شامل بهبود کارایی و عملیاتموفق سبب مزایای فرا پیآرای سیستم
توان به مواردی مانند شود. در زمینه بهبود میها میکاهش منابع در سازمان

پذیری، تسهیل سازگاری عملیاتی، استانداردسازی فرایندها، بهبود بهبود انعطاف
های کاری مبتنی بر استفاده از بهترین عملکردها و افزایش فرایندها و رویه

کرد. همچنین، بهبودهای حاصل به کننده اشاره تعامل با مشتری و تامین
گذاری اشتراککاهش زمان اجرای عملیات، کاهش چرخه زمانی تهیه و به

  .(Umble et al., 2003)شود های عملیاتی منجر میاطالعات و کاهش هزینه
های سازی و کاربری سیستمهای فراوانی در زمینه پیادهبا این وجود، چالش

نیاز به خرید مجوز  هاسیستماین سازی شناسایی شده است. پیاده سنتی پیآرای
های تمامی هزینه های کامل مالکیتازی داشت. هزینهاندافزار، نصب و راهنرم

روی انسانی، بهبود فرایندهای افزار، آموزش نیمرتبط با ابتیاع سیستم، سخت
گیرد. زمان های محسوس و نامحسوس را در برمیوکار و دیگر هزینهکسب

ها مختلف )در صورت خریداری از سازی، سازگاری ماژولطوالنی پیاده
از جمله روزرسانی های مختلف(، قابلیت گسترش، و قابلیت بهکنندهعرضه
، و مقاومت (Yeh et al., 2007, Kotb et al., 2011)های جنبه فناوری چالش

ها سبب مجموعه این چالشباشد. های جنبه نرم میکارکنان از جمله چالش
با نرخ شکست باالیی مواجه باشند  پیآرایهای سازی سیستمشده تا پیاده

(Haddara & Elragala, 2011).  با های کوچک و متوسط شرکتبه عالوه
اند. بسیاری از مواجه بوده پیآرایسازی سیستم های بیشتری در پیادهچالش
های اطالعاتی کوچک و به سیستم پیآرایگزاف  هایهزینهدلیل ها بهشرکت
پذیری ها توان مالی و تحملاند. از سوی دیگر، این شرکتای روی آوردهجزیره
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براساس گزارش  .دارند پیآرایسازی های پیادهکمتری در مقابله با چالش
سازی به دلیل نبود از موارد شکست در پیاده SAP ،30%منتشرشده شرکت 

مشکالت سیستمی گزارش ها به دلیل از شکست %10ریزی مناسب و برنامه
 .(Elragala & Haddara, 2012)شده است 

از یک سو و گسترش ارتباطات مبتنی بر شبکه گرا گسترش معماری سرویس
های اخیر، منجر به ابداع و گسترش جهانی اینترنت از سوی دیگر، در سال

را  ERPهای که به نوبه خود دو نوع جدید از سیستم،  استرایانش ابری شده 

صورت خدمت که در زیربخش و ارائه به 4منجر شده است: خریداری مجوز 

 ,.Kotb et al)شود تر رایانش ابری تشریح میبعدی پس از معرفی جزئی

2011).  

 

 آرپی ابریرایانش ابری و ای
عنوان روشی کارا و با مرکزیت اینترنت، برای ارائه خدمات به  کهرایانش ابری 

ی دور توان از مراکز دادهاز طریق آن می وشود مورد  تقاضا شناخته می
های تجاری، گیرندگانی مانند سازماندهنده( به کاربران )سرویس)سرویس

نترنت پذیر، اشتراکی و منعطف در ایدولتی، فردی وغیره(، منابع پویا، مقیاس
 ,.Habib et al)افزار و غیره( را را ارائه کرد )مانند توان پردازش، انبارش، نرم

2012).  
تامین سه مدل خدمت اصلی شده رایانش ابری باعث توانمندسازی و سهولت 

افزار کاربردی در ابر برای : که در آن نرم5افزار به عنوان خدمت( نرم1است: 
: این 6فرم به عنوان خدمتشود؛ پلتاندازی میاستفاده مشتریان نصب و راه

های عامل، خدمات، مدیریت پایگاه داده و اعتبارسنجی مدل شامل سیستم
کنندگان آن در دهندگان ابر یا استفادهن توسط توسعههای آباشد که برنامهمی

 : در این مدل،7زیرساخت به عنوان خدمت ؛() ,2009Zhangگیرد ابر قرار می
تواند از یک سری منابع محاسباتی بنیادی از قبیل قدرت پردازشی، کاربر می

عنوان خدمت کند. زیرساختار بهسازی، اجزای شبکه یا میان افزار استفاده ذخیره
گیرد )وکیلی، عنوان خدمت را در برمیفرم بهافزار و پلتتر از سختمفهومی عام

1392.)  
صورت خرید اشتراک سبب کاهش دریافت خدمت فناوری اطالعات به

شود. همچنین رایانش های اطالعاتی در سازمان میو فناوری پیچیدگی سیستم
ها را کاهش دهد )قبادپور و همکاران، سیستم مالکیت کل هزینهتواند ابری می

                                                      
4 Hosted 
5 Software as service 
6 Plat form as service 
7 Infrastructure as service 
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توانند کاهش پیچیدگی و هزینه از عواملی هستند که می ،(. این دو عامل1392
ها را کاهش دهند. این ویژگی پیآرایهای پیچیده مانند نرخ شکست سیستم

با استفاده از  پیآرایسازی و اجرایی سبب شده که تالش شود تا پیچیدگی پیاده
عنوان خدمت و خرید مجوز کاهش یابد. در رویکرد افزار بهدو رویکرد نرم

 وب تحت کاربردی افزارگان سرویس، نرمدنفراهم کن ،عنوان خدمتافزار بهنرم

اجرا  و میزبانی خود مشتریان استفاده برای اینترنت روی  را آن و تولید را
 هایزیرساخت تجهیزات یا افزارنرم مجوز خرید به نیازی کند. مشتریانمی

 & Catteddu)یابدها دسترسی میافزارندارند و بر مبنای نیاز به نرم اضافی

Hogben, 2009) .  در رویکرد خرید مجوز برنامه کاربردی دارای مجوز میزبانی
افزار و باشد اما از سختشود و در واقع کاربر مالک برنامه کاربردی میمی

 پیآرایکارگیری کند. بهصورت خدمت استفاده میدهنده بهزیرساختار ارائه
سازی و نگهداری سیستم را با هر دو مرحله پیادهعنوان خدمت، افزار( به)نرم

سازد و نیز ها مانند نصب سیستم، برای کاربر تسهیل میحذف برخی فعالیت
  .(Castellina, 2012) دهدمی کاهش را مالکیت کل هزینه

 یک به بودن وابسته و محرمانگی خصوصی، حریم به مربوط امور وجود این با 
 ابری رایانش پذیرش در ایعمده موانع که هستند مباحثی خارجی کنندهفراهم
 فیزیکی مالکیت رویکرد این در کاربران. (Gupta et al., 2013) اندنموده ایجاد
 از استفاده با توانند می اطالعات اینکه وجود با و دهندمی دست از را هاداده

 به نسبت هاداده تا شوند رمزگذاری و ذخیره ابر در انبارش پیشرفته فنون
 نگرانی ولی گردند محافظت آنها به غیرمجاز دسترسی برای تالش هرگونه
 مهم و حساس هایداده به خدمات گاندهندارائه قانونی غیر دسترسی به نسبت
 ابری خدمات دهندگانارائه آنکه با همچنین .Habib et al., 2012)) دارد وجود

 در مشکلی گونه هر باشد، دائر مستمر صورتبه خدمات ارائه تا کنندمی تالش
 تواندمی و شد خواهد وی مشتریان خدمات قطعی سبب دهندهارائه زیرساختار
 این اینکه ضمن. باشد داشته همراهبه طرف دو هر برای مالی هنگفت ضررهای
 ,Benlian & Hess) باشدمی ابر کاربران اصلی هاینگرانی از نیز موضوع

 که شودمی سبب تغییر به نسبت ایهمقاومت همراهبه هانگرانی این .(2011
 با ابر خدمات دهندگانارائه رو، این از. باشد همراه هاییچالش با فناوری پذیرش
 راهکارهای به نسبت توانندمی ابری رایانش فناوری پذیرش عوامل بررسی
 با ابر مشتریان ترتیب، همین به. کنند اقدام مشتریان جذب برای مناسب
 با و سازند آماده تغییر برای را خود هایسازمان توانندمی عوامل این شناخت
از سوی دیگر، عوامل پذیرش فناوری  .آورند روی جدید رویکرد به موفقیت

طور که گفته شد، به عوامل محیطی و فرهنگی وابسته است و باید در همان
های مختلف بررسی شود. در نتیجه این مباحث، این پژوهش، حیطه محیط

عنوان خدمت، را افزار بهصورت نرمابری، به پیآرایمطالعاتی عوامل پذیرش 
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های کوچک و متوسط ایران بررسی ر شرکتهدف گرفته است و آن را د
های انجام شده در پژوهشدر راستای این هدف به بررسی  ،بنابراین .کندمی

 واژه کلیدبا  منظورنیازمندیم که به این  و پذیرش آن  حوزه رایانش ابری
 معتبر هایپایگاه و ایرانمگ و نورمگز سیویلیکا، پایگاه سه در «ابری رایانش»

 بیشتر کنفرانسی هایمقاله سیویلیکا پایگاه در. شد جستجو خارجی مقاالت
 .بودند کرده بررسی را ابری رایانش سازیپیاده و ریسک امنیت، موضوع

 و اطالعات پردازش پژوهشنامه در ابری رایانش حوزه در مقاله چهار همچنین،
 که است رسیده چاپ به  ابری رایانش موضوع با بسیاری انگلیسی مقاالت نیز
 داده نشان فارسی مقاالت همچنین و خارجی مقاالت از ایخالصه 1 جدول در

 .است شده
 ابری رایانش پژوهشی هایحوزه شود،می مشاهده جدول در که طورهمان

 امنیت ،(1393 زودآیند، و جعفری) ابری رایانش ریسک مانند مواردی

(Rasheed, 2013 , Rebollo et al., 2015) هایمدل ارزیابی و بررسی 
 ,Zhang) گراسرویس هایمعماری و باز معماری ،(1392 وکیلی،) ابری رایانش

 و( 1392 همکاران، و قبادپور) هاکتابخانه در ابری رایانش کاربرد ، (2009
 در ابری رایانش کاربرد ،( 1393 همکاران، و یعقوبی) الکترونیک سالمت
 رایانش و ,Murah, 2012) (Dukhanov et al., 2014 الکترونیک آموزش

 ابری،پی آرای حوزه در. اندپرداخته( Hashem et al., 2015) هاداده اَبَر و ابری
 همچنین. اندپرداخته آن بر موثر عوامل و مزایا بررسی به سیج تجاری گروه

 ماکروسافت شرکت کارکنان بین در را ابریپی آرای پذیرش رویوو و جانسون
 . اندکرده بررسی

 
 نظری پیشینه. 1 جدول

 هدف سال و نویسنده
(Murah, 2012) الکترونیک آموزش در ابری رایانش کاربرد بررسی 

(Rebollo et 

al., 2015) 
 ابری رایانش در اطالعات امنیت ارزیابی

(Dukhanov et 

al., 2014) 
 استفاده با مجازی یادگیری آزمایشگاه سازی پیاده و طراحی

 ابری رایانش از
(Calero & 

Aguado,  

2015) 

 ابری رایانش زیرساختار ارزیابی معماری

(Hashem et 

al., 2015) 
 ابری رایانش بر مبتنی هایداده اَبَر افزایش بر مروری

(Rasheed, 

2013) 
 ابری رایانش محیط در زیرساختار و داده امنیت ممیزی ارائه
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(Zhang, 2009) ابری رایانش باز معماری تعیین 
(Chou & 

Chiang, 2013) 
 عنوان به افزار نرم از مشتری رضایت گیری شکل چگونگی
 سرویس

 و جعفری)
 (1393 زودآیند،

 در ابری رایانش ریسک عوامل بندیرتبه و شناسایی
 دولتی هایسازمان

 و قبادپور)
 (1392 همکاران،

 خدمات ارائه از اندازی چشم و ابری رایانش مفهوم بر مروری
 ابری کتابخانه و اطالعاتی

 وکیلی،)  
1392) 

 ارائه در ابری رایانش هایمدل کارایی ارزیابی و بررسی
 یادگیری هایسرویس

 و یعقوبی)
 (1393 همکاران،

 رایانش کارگیری به بر موثر عوامل بندیرتبه و شناسایی
 الکترونیک سالمت در ابری

(Johansson & 

Ruivo, 2013) 
 ابری پیآرای پذیرش در تاثیرگذار عوامل آوردن دست به

Sage Group, (

2012) 
 یپی ابرآرای مشخصات ارائه و تعریف

 
به طورمختصر نشان داده شده است  2همان طور که در جدول  همچنین
 هایسیستم و ابری رایانش پذیرش عوامل بررسی به متعددی هایپژوهش

 & Wei)مانند هاپژوهش برخی در .اندپرداخته سازمانی منابع ریزیبرنامه

Wei, 2011) نیز و ارتباطات سودمندی ارشد، مدیریت صالحیت و حمایت بر 
 مقاله در سازگاری و هماهنگی عامل. است شده تاکید هماهنگی

(Gunasekaran, 2008) اجتماعی، عوامل مانند دیگری عوامل همراه به نیز 
 Chang)در. است شده دانسته پذیرش عوامل از پشتیبانی و مدت کوتاه نتیجه

et al., 2008)، استراتژیک، گیریتصمیم با ارشد مدیریت تعهد و حمایت عامل 
 کاهش با مدت کوتاه نتیجه مشتری، به سریع گوییپاسخ با پشتیبانی عامل

 .است شده جایگزین یکپارچگی و کارآمدی به نیاز با سازگاری و هزینه،
 & Gumussoy) در ذهنی هنجارهای و بودن مفید درک عامل دو همچنین

Bayram, 2007) سیستم پذیرش در تکنولوژِی پذیرش نظریه بر مبتنی 
 .اندشده دانشته موثر سازمانی منابع ریزیبرنامه

 عوامل برخی پیشین هایپژوهش در ابری رایانش پذیرش بررسی در همچنین
 درک و  (Dua et al., 2013, Gupta et al., 2013) استفاده سهولت مانند
 عواملی. است شده تهسدان موثر تکنولوژِی پذیرش نظریه بر مبتنی بودن مفید
 هایزیرساخت و اطالعات فناوری ظرفیت گذاری،اشتراکبه قابلیت مانند

 ,Castellina)( فناوری)  سریع اجرای و نسبی مزیت پیچیدگی، تکنولوژیکی،

2012, Erisman, 2013, Hsu et al., 2014, Gupta et al., 2013 ) بعد به 
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 نیازهای عوامل همچنین. دارند اشاره محیط و سازمان ،فناوری نظریه از فناوری
 Erisman, 2013, Hsu et) ارشد مدیریت پشتیبانی و سازگاری وکار،کسب

al., 2014) دارند اشاره محیط و سازمان فناوری، نظریه از سازمان بعد به .
 بعد به  (Erisman, 2013) صنعت و رقابتی فشارهای عوامل ترتیب، مینهبه

 . کنندمی اشاره محیط و سازمان فناوری، نظریه در محیط
 که اندکرده بررسی را ابریپی آرای پذیرش بر موثر عوامل اندکی هایپژوهش

) ,Sage Groupو   ) ,2013Johansson & ruivo( به توانمی جمله آن از

 اما است نشده استفاده خاصی نظریه از هاپژوهش این در. کرد اشاره (2012
با  ،بنابراین .شودمی مشاهده ابری رایانش و پیآرای بر موثر عوامل از ترکیبی

منظور بههای کمی در این زمینه انجام شده است و توجه به اینکه پژوهش
ابری الزم است که عوامل پذیرش آن مطالعه  پیآرایگسترش کاربردهای 

  .شود
 ابری پیآرای پذیرش عوامل بررسی. 2 جدول

 و سال نویسنده پذیرش بر گذار تاثیر عوامل 

 سازگاری، مدت، کوتاه نتیجه اجتماعی، عوامل پیآرای
  پشتیبانی

(Gunasekaran, 

2008) 

 سطح ذهنی، هنجارهای بودن، مفید درک
 تحصیالت

(Gumussoy & 

Bayram, 2007) 

 مشتری، به سریع گویی پاسخ هزینه، کاهش
 ارتقا یکپارچگی، و کارآمدی به نیاز

 استراژیک گیریتصمیم

(Chang et al., 

2008) 

 مدیران صالحیت ارشد، مدیر تعهد و حمایت
 و ارتباطات سودمندی و تاثیر ارشد،

 هاهماهنگی

(Wei & Wei, 

2011) 

 رایانش
 ابری

 قابلیت محرمانگی، امنیت، استفاده، سهولت
 و( قطعی حداقل و پشتیبانی داشتن) اطمینان
 گذاری اشتراک به قابلیت

(Gupta et al., 

2013) 

 فناوری هایظرفیت بودن، مفید درک
 وکارکسب نیازهای اطالعات،

(Hsu et al., 

2014) 

 اطمینان، قابلیت امنیت، استفاده، سهولت
 پشتیبانی و خدمات

(Dua et al., 

2013) 

 ,Castellina) پشتیبانی سریع، اجرا هزینه،امنیت، کاهش

2012) 

 ,Erisman) تکنیکی، پشتیبانی صنعت، رقابتی، فشارهای
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 هایساخت پیچیدگی،زیر نسبی، مزیت
 ارشد مدیر پشتیبانی و سازگاری تکنولوژیکی،

2013) 

  پیآرای
 ابری

 سریع، اجرا بودن، دردسترس امنیت، هزینه،
 تجزیه قابلیت سازگاری، پذیری، انعطاف
 جا همه در وحضور باال استفاده قابلیت تحلیل،

 8وقت یک در

(Johansson & 

Ruivo, 2013) 

 اطمینان، قابلیت پذیری، مقیاس هزینه، کاهش
 ساختی زیر های نیاز کاهش

Sage Group, (

2012) 

 

 توسعه مدل
 مختلفی پذیرش هاینظریه فناوری پذیرش عوامل مطالعه اهمیت به توجه با

 & Rogers) نوآوری شارانت ،Davis, 1989)) فناوری پذیرش مدل مانند

Everett, 2003)، شده زیریبرنامه رفتار نظریه (Ajzen, 1991) فناوری، و 
 برخی. است یافته توسعه (Tornatzky et al., 1990) محیط و سازمان
 شده ریزیبرنامه رفتار نظریه و فناوری پذیرش مدل مانند پذیرش هاینظریه
 Oliveira et) باشندمی( افراد) نهایی کاربران پذیرش بررسی متناسب بیشتر

al., 2014). بر بیشتر محیط سازمان فناوری، مانند پذیرش هاینظریه برخی در 
 پذیرش بر محیطی تاثیرات که آنجایی از. است شده تکیه سازمانی نگرش
 قوت نقاط دیگر از فناوری پذیرش در بعد این به اهمیت است، موثر فناوری
 سه شامل چارچوبی نظریه این .باشدمی محیط سازمان فناوری، پذیرش نظریه
 در نوین هایفناوری پذیرش مطالعه برای محیط و سازمان و فناوری متغیر

  .(Lin, 2014) دهدمی ارائه هاسازمان
 ،یفناور هینظر از که شده داده حیترج پژوهش نیا در ،ینظر استحکام یبرا

 یابر پیآرای رشیپذ بر موثر عوامل یبررس یبرا طیمح و سازمان
 یکامل و جامع نگرش تواندیم این نظریه. شود استفاده رانیادر ها یااماسدر

 تواندیم یابر پیآرای رشیپذ بر شتریب عامل کدام که کند مشخص و فراهم
 .باشد موثر

 فناوری بعد

 برای سازمان در دسترس در فناوری هایمشخصه به مربوط فناوری زمینه
 انسانی نیروی و ساختاری هایویژگی شامل که باشدمی فناوری پذیرش

 تکنولوژیکی هایساخت زیر ساختاری، هایویژگی از منظور. باشدمی متخصص
 که باشدمی افرادی متخصص انسانی نیروی از منظور و پذیرش برای نیاز مورد

 واقع در که باشندمی ابری رایانش اجرای برای تخصص و دانش دارای

                                                      
8 ubiquity 
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 سازمانی آمادگی ارتقا موجب متخصص افراد و تکنولوژیکی هایساختزیر
  پذیرش به تمایل بیشتر آمادگی از باالیی یدرجه با سازمان و شد خواهند

 پژوهش طبق بر (Oliveira & Martins, 2011) داشت خواهند ابری پیآرای
(Hsu et al., 2014) و فناوری ظرفیت مانند فناوری با مرتبط هایویژگی 

 نیز و پیآرای و ابری رایانش پذیرش بر فناوری اجرای از حاصل مزایای
   رو، این از. اندداشته تاثیر ابری پیآرای

 کوچک یهاشرکتدر  ابری پیآرایپذیرش  درتکنولوژیکی  آمادگی .1 فرضیه

 .باشندمی رگذاریتاثایران  سطح در متوسط و

 شود،می درک قبلی هایایده از بهتر نوآوری که است ایدرجه نسبی مزیت
 ترغیب نوآوری پذیرش برای را سازمان که مهمی هایعامل عنوان به بیشتر

 کاهد،می گذاری سرمایه هایهزینه ابری رایانش. است شده شناسایی کندمی
 .شودمی عملکرد بهبود موجب و پذیری مقیاس پذیری، انعطاف افزایش باعث

 به مربوط مسائل و هزینه کاهش شامل ابری رایانش نسبی مزیت بنابراین،
 امور شامل مسائل ریسک .Johansson & Ruivo, 2013)) باشدمی ریسک 
 کننده فراهم یک به بودن وابسته و تجاری حیات ادامه محرمانگی، به مربوط
 همچنین به (Benlian & Hess, 2011, Gupta et al., 2013) باشدمی خارجی

 فناوری برای کمتر گذاری سرمایه هایهزینه موجبدلیل اینکه رایانش ابری 
 بر را خود اصلی تمرکز که دهدمی را اجازه این هاشرکت به ،شودمی اطالعات

 و هاسیستم  ارتقا به که زمانی از و دهند قرار وکارکسب اصلی یهسته روی
 ثرمو رویکرد یک بنابراین، .کاهدمی شودمی داده تخصیص هاآن نگهداری

 ,Castellina, 2012)های پژوهش. (Marston et al., 2011)باشدمی ایهزینه

Dua et al., 2013, Gupta et al., 2013) مزیت بین که است داده نشان 
 رو، این از .دارد وجود مستقیم رابطه ابری پیآرای پذیرش و نسبی

 تاثیر ابری پیآرای پذیرش روی بر موثر طور به نسبی مزیت. 2 فرضیه
 . گذاردمی

 نشان را استفاده برای فناوری درک دشواری که است ایدرجه پیچیدگی
 نوآوری پذیرش برای مانعی پیچیدگی که دهندمی نشان تحقیقات. دهدمی
 افزار به عنوان خدمت نسبتانرم رویکرد .(Gupta et al., 2013) باشدمی

 ولی باشدمی سنتی هایافزارنرم مانند آن کلی اصول و است جدیدی فناوری
 در آن شدن نهادینه و دارد نیاز آموزش زمان به ساده چند هر فناوری هر

 خبرگی و دانش سطح دارد نیاز زمان گذشته به نیز سازمان کاری فرایندهای
 میزان هرچه. است تاثیرگذار کاربری و آموزش زمان بر اطالعات فناوری

 مثال برای داشت؛ خواهد بیشتری شدت کاربری چالش باشد، کمتر تخصص



 81-104ص، 1393، تابستان 34فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال نهم، شماره 

92 

 

 میزانی به نیاز است ممکن ابر ساخت زیر با موجود کاربردی هایبرنامه ترکیب
 پژوهش. ندارد وجود سازمان در حاضر حال در که باشد داشته خبرگی از

(Erisman, 2013) ابری پیآرای پذیرش و چیدگییپ بین که است داده نشان 
 رو، این از. دارد وجود عکس رابطه

 .گذاردمی تاثیر ابری پیآریا پذیرش بر منفی طور به پیچیدگی.  3فرضیه  
 قبل عملیات پذیرندگان، فعلی هایارزش با نوآوری که است ایدرجه سازگاری

 پذیرش در مهمی کنندهتعیین عامل سازگاری. باشدمی متناسب فعلی هاینیاز و
 هستند رویکردی نیازمند ومتوسط کوچک هایشرکت ویژه، به. است نوآوری

 که طورهمان .(Chang et al., 2008) باشد کمتر تنظیمات و تطبیق نیازمند که
 ,Gunasekaran) هایپژوهش شد، بیان پذیرش بر موثر عوامل بخش در

2008, Johansson & Ruivo, 2013) و سازگاری بین که اندداده نشان 
 رو، این از. دارد وجود مستقیم رابطه ابریپی آرای پذیرش

 .گذاردمی تاثیر ابری پیآرای پذیرش بر مثبت طور به سازگاری . 4فرضیه 
 

 سازمان بعد
زمینه سازمانی به صورت منابع در دسترس برای پشتیبانی از پذیرش فناوری 

دارد که پذیرش فناوری را شود و به مشخصات سازمانی ارجاع تعریف می

در بسیاری از تحقیقات حمایت  .(Xu & Quaddus, 2012) کندتسهیل می

ترین عامل تاثیر گذار در پذیرش تکنولوژی عنوان شده مدیر ارشد به عنوان مهم

فراهم کردن های مدیر ارشد به معنی ایجاد فضای حمایتی و حمایتاست. 

باشد. ساختار سازمانی در های جدید میفناوری منابع کافی برای پذیرش

باشد به طوری که مدیران ارشد های کوچک و متوسط بسیار متمرکز میسازمان

تقریبا تمام تصمیمات از تصمیمات استراتژیک تا تصمیمات روزانه را اتخاذ 

ها گذارند و حمایت آنتاثیر میکنند. بنابراین، مستقیما روی پذیرش نوآوری می

طور که در بخش همان. (Rogers & Everet, 2003) باشدیک نیاز مهم می

 ,Wei & Wei, 2011) هایعوامل موثر بر پذیرش بیان شد پژوهش

Erisman, 2013) آرپیایاند که بین حمایت مدیر ارشد و پذیرش نشان داده 

 ابری رابطه مستقیم وجود دارد. از این رو،

 دارد. ابری آرپیایهای مدیر ارشد تاثیر مثبتی بر پذیرش حمایت . 5فرضیه 

 محیط بعد
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ای است که در آن سازمان مشغول به انجام های محیطی مربوط به زمینهویژگی

کنندگان و وکارش است و عوامل بسیاری ازجمله صنعت، رقبا، تامین کسب

ترین عوامل در تعامالت با دولت بر روی این زمینه تاثیر گذارند. یکی از مهم

باشد به این معنا که به دلیل مزایایی مانند های رقابتی میزمینه محیطی فشار

ها در زمان مناسب  پذیرش کارآمدی عملیاتی باالتر و یا دستیابی به داده

اغلب فقدان منابع  .قابت در بازار باشدفناوری یک ضرورت استراتژیکی برای ر

ریزی برای اهداف کوتاه مدت برای پاسخگویی به و برنامه هاام ایاسمالی در 

ها را متمایل به پذیرش نوآوری با هزینه پایین های رقابتی محیطی آنفشار

 ,.Oliveira et al) ها کافی باشدکند که ممکن است برای اهداف آنمی

نشان داده است که بین فشارهای رقابتی  (Erisman, 2013) پژوهش .(2014

 ابری رابطه مستقیم وجود دارد. از این رو، آرپیایو پذیرش 

هایی که درجه ی باالیی از فشار رقابتی برای پذیرش در سازمان. 6فرضیه 

 کنند احتمال پذیرش باالتر است.را درک می ابری پیآرای

 از استفاده و اجرا برای پشتیبانی بودن دسترس در بیرونی، هایحمایت
 ,Premkumar & Roberts) است شده تعریف اطالعاتی هایسیستم

 و اطالعاتی هایسیستم درباره دانش کمبود هاایامبیشتر اس در .(1999
 شودمی اطالعات فناوری پذیرش مانع که دارد وجود تکنیکی هایارتمه

 هایپشتیبانی به اطالعات فناوری به مربوط امور در هاای-ام-اس بنابراین،
 از است ممکن بیرونی هایحمایت بودن دسترس در و هستند وابسته بیرونی

 هایپژوهش .(Grandon & pearson, 2004) بکاهد پذیرش اطمینان عدم
(Castellina, 2012, Erisman, 2013, Dua et al., 2013)  که اندداده نشان 

 رابطه ابری پیآرای پذیرش و خارجی های حمایت بودن دسترس در بین
 رو، این از. دارد وجود مستقیم
 ابری پیآرای پذیرش و خارجی هایحمایت بودن دردسترس . بین7فرضیه 

 . دارد وجود مستقیم رابطه
 

 پژوهش روش
 هدف، لحاظ از و است پیمایشی-توصیفی روش و ماهیت حیث از پژوهش این

 مدیران از نفر 200 پژوهش این آماری جامعه. شودمی محسوب کاربردی
از  پرسشنامه ،هاداده آوریجمع ابزار. باشدمی ایران کشور در اطالعات فناوری

 قرار آزمون مورد اولیه مراحل در شده تهیه استانداردصورت که به بودهنوع بسته 



 81-104ص، 1393، تابستان 34فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال نهم، شماره 

94 

 

 یهمه تصحیح و هاکاستی و احتمالی هاینقیصه رفع از پس و است گرفته
روایی)اعتبار( به ارتباط منطقی بین . است درآمده نهایی صورت به آن ابعاد

این معنا  بهپرسش های آزمون و مطلب مورد سنجش اشاره دارد. روایی آزمون 
است که پرسش های آزمون آنچه را مورد نظر می باشد، می سنجد. به منظور 

شود. در روایی پرسشنامه، اغلب از منظر محتوایی از نظر خبرگان استفاده می
ه از ابزار استاندارد توسعه داده شده، استفاده شده است؛ این پژوهش، ضمن آنک

با این امر سر و   9پایاییاز منظر ترجمه نیز از نظر خبرگان بهره برده شده است. 
گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به کار دارد که ابزار اندازه

ز نمرات و همبستگی میان یک مجموعه ا»دهد. به عبارت دیگر، دست می
 یکه به صورت مستقل بر گروه یمجموعه دیگری از نمرات در آزمون معادل

گیری را در بیان دیگر اگر ابزار اندازهبه  «چقدر است.، آزمودنی به دست آمده
نتایج  داده شود،یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد 

ابزار  قابلیت اعتماد )پایایی( منظورتعیین به .حاصل نزدیک به هم باشد
های روشمتعددی وجود دارد که یکی از  های مختلف وروش گیری نیزاندازه

 7/0حداقل مقدار قابل قبول با سنجش سازگاری درونی مطرح و پراستفاده، 
در این پژوهش نیز آلفای کرونباخ با  .(Carmines & Zeller, 1979) است

 گیری دارد.نشان از پایایی مناسب ابزار اندازه 0.935مقدار 

 نفر 200 میان در برخط صورت به امهپرسشن توزیع  اطالعات گردآوری ینحوه
 تا 35 سن در هاآناز  %60 که بوده ایران کشور در اطالعات فناوری مدیران از

برای آزمون این فرضیات در این تحقیق از  .دانبوده مرد جنسیت با و سال 45
استفاده شده که در ادامه خروجی نهایی آزمون تحلیل عاملی  افزار لیزرلنرم

 شده است.تاییدی و معادالت ساختاری بیان 

 تحلیل آمارینتایج 

در معادالت ساختاری  در این تحقیق از معادالت ساختاری استفاده شده است
گیری از طریق متغیرهای آشکار، بر اساس بار عاملی مدل ای پنهان اندازههسازه
مشاهده شده یک خطای ردند. در این روش برای هر یک از متغیرهای گمی

های پنهان یک خطای ساختاری در نظر ز متغیرگیری و برای هر یک ااندازه
های رو هر چند مقادیر محاسبه شده نسبت به روششود و از اینگرفته می

سلطانی  خلیفه) آیدتری به دست میقدیمی کمتر است، با این حال نتایج دقیق
 و بنایی زیر هایمتغیر به بردن پی منظور به همچنین (.1393و همکاران، 

 استفاده عاملی تحلیل روش از پژوهش این در هاداده از ایمجموعه تلخیص
 متغیرها بین همبستگی ماتریس عاملی، تحلیل برای اولیه هایداده. است شده

                                                      
9reliability 
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 عاملی تحلیل. ندارد ایشده تعیین قبل از وابسته متغیر عاملی تحلیل و است
 خود تحلیل پژوهشگر آن در که است نظریه آزمون الگوی یک واقع در تاییدی

 و تجربی شالوده یک بر مبتنی که الگو این. کندمی آغاز قبلی فرضیه یک با را
 کدام و هاعامل کدام با هامتغیر کدام که کندمی مشخص است قوی نظریه
 عالوه، به(MacCallum et al., 1996).  است همبسته یکدیگر با هاعامل
 عرضه پژوهشگر به اعتماد قابل روش یک نیز سازه روایی ارزشیابی برای
 ساختارعاملی درباره را هافرضیه بارزی گونه به بتواند طریق این از تا کندمی
 ترکیب و تعداد با است شده تعیین پیش از الگوی یک از ناشی که هاداده

 مشخص از بعد تاییدی، عاملی تحلیل روش. بیازماید هاعامل از مشخصی
 تعیین پیش از عاملی الگوی برازش طریق از تجربی پیش هایعامل کردن
 مجموعه برای را نظری و شده مشاهده عاملی ساختارهای بهینه تطابق شده،

 کلی گونه به که هاآزمون گوناگون انواع آنکه با .کندمی آزمون هاداده
 و توسعه مقایسه، حال در پیوسته شوند،می نامیده 10برازندگی هایشاخص
 نتیجه ندارد وجود توافق بهینه آزمون یک حتی درباره هنوز اما باشدمی تکامل

 این. اند کرده ارائه را مختلفی هایشاخص مختلف، هایمقاله که است آن
 طبقه آنها ترینعمده از که اندشده بندی طبق مختلفی هایشیوه به هاشاخص

 هاشاخص این از برخی. باشدمی یافته تعدیل و نسبی مطلق، بصورت بندی
 :از عبارتند

𝜒2نسبت .1

df
 اما است، قبول قابل مدل یک برای ثابت معیار یک فاقد  

 مدل پذیرش جهت و بود خواهد 1 با برابر آل ایده ارزش یک برای
 نسبت با نیز پژوهش این در .(Barrett, 2007) باشد 3 از کمتر باید
𝜒2

df
 .است مدل برای مطلوب  وضعیت از نشان  58/1 مقدار با   

 یک و صفر بین 14GFI و 11IFI, 13CFI, 12NFI هایشاخص  .2
 با مدل برازش نیکویی باشد، نزدیکتر یک به هرچه و هستند

 ,MacCallum et al., 1996)است بیشتر شده مشاهده هایداده

Sharma et al., 2005). مقدار پژوهش این در NFI شاخص یا 
 باشد، می 99/0 مقدار آمده بدست بونت-بنتلر شده هنجار برازش
 می 88/0 مقدار آمده بدست افزایشی برازش شاخص یا IFI مقدار
 آمده بدست 91/0 برابر برازش نیکویی شاخص یا GFI مقدار و باشد

                                                      
10 Fitting index 
11 Incremental Fit Index 
12 Normal Fix Index 
13 Comparative Fit Index 
14  Goodness of Fit Index 
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 نیکویی دهنده نشان کهبه دست آمده است  90/0با مقدار  GFIو 
 .باشندمی مدل برازش

 ریشه شاخص زیرا است بهتر باشد کمتر هرچه  RMSEAشاخص .3
. است مدل هایداده و شده مشاهده هایداده بین اختالف میانگین
 شاخص این مقدار اگر همکاران و کالوم مک دیدگاه براساس
 1/0 بین اگر. است عالی بسیار مدل برازندگی باشد  1/0 از کوچکتر

 باشد   8/0 تا  5/0 بین اگر و است خوب مدل برازندگی باشد 5/0 تا
 قاعده این از پژوهشگران بیشتر اما. است متوسط مدل برازندگی
 باشد، 0.1 از کوچکتر RMSEA شاخص اگر که کنندمی استفاده

 مدل باشد مقدار این از بزرگتر اگر و است خوب مدل برازندگی
دیگر  .(MacCallum et al., 1996) است شده طراحی ضعیف

 میانگین مجذور باقی مانده هاشاخص مطلق ، شاخص ریشه ی 

15RMR  می باشد. این مقدار در واقع تفاوت بین عناصر ماتریس
مشاهده شده در گروه نمونه و عناصر ماتریس های برآورد یا پیش 

مانده های برازش  بینی شده با فرض درستی مدل مورد نظر است.
زش یافته از تفاضل ماتریس کواریانس نمونه از ماتریس کواریانس برا

یافته حاصل می شود. هرچه مقدار این شاخص به صفر نزدیک تر 
 مقدار پژوهش ایندر  باشد، مدل مذکور برازش بهتری دارد.

RMSEA و  068/0 رمقدا باRMR  دهنده نشان 041/0با مقدار 
 .دنباشمی مدل خوب برازندگی

 مدل یبرازندگ یها. شاخص3جدول

 شاخص
 برازش

χ2/df CFI RMSEA IFI NFI GFI RMR 

 041/0 90/0 99/0 88/0 068/0 91/0 58/1 نتیجه

 
-T) مقدار وسیله به پژوهش این در بررسی عوامل کلیه عضویت عالوه به

Value) کلیه برای و است گرفته قرار بررسی مورد داری معنی ضرایب یا 
 – 96/1 از کوچکتر یا و+  96/1 از بزرگتر  که قبول مورد بازه در هامتغیر

 از مدل که باشدمی موضوع این دهنده نشان که است گرفته قرار باشدمی
 جامعه از معقول تقریبی  از مدل عبارتی به یا است برخوردار خوبی برازش

  .باشدمی برخوردار
 پذیرش بر موثر کلیدی عوامل ارزیابی بدنبال پژوهش این اینکه راستای در

 ایران سطح در هایااماس در سازمان منابع ریزیبرنامه سیستم در ابری رایانش

                                                      
15 Root Mean Squared Residual 
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  4 شماره جدول در محیط و سازمان فناوری، پذیرش مدل به توجه با و باشدمی
و به وسیله  عاملی تحلیل از آمده دست به هایفرضیه نتایج و معناداری ضریب

 .است شده بیان خالصه طور به 8.7نسخه لیزرل  افزارنرم

 هاهیفرض جینتا. 4جدول

 

 هاهای فرضیهمولفه

  
ب

ضری
 

سیر
م

 

  
ی

دار
عنا

م
 

   
جه

نتی
 

بعد 
 تکنولوژی

 دییتا 7.93 0.99 آمادگی تکنولوژیکی

 دییتا 6.23 0.77 مزیت نسبی

 دییتا 6.72 0.95 پیچیدگی

 دییتا 7.22 0.72 سازگاری             

بعد 
 سازمانی

 حمایت مدیر ارشد
 دییتا 8.61 0.92

 بعد
 محیطی

 دییتا 6.14 0.85 رقابتیفشار 

ای هدر دسترس بودن حمایت
 خارجی

 دییتا 6.10 0.70

 
 حالت در مسیر ضرایب تمامی گرددمی مالحظه فوق جدول به توجه با

 تایید دهنده نشان که دارند قرار+  96/1 و - 96/1 بازه از خارج داریمعنی
 اساس بر همچنین. باشدمی درصد 95 اطمینان سطح در فوق فرضیه سه تمامی
عوامل حمایت  ترتیببه فوق نمودار در داریمعنی حالت در مسیر ضریب مقدار

و  ، فشار رقابتیپیچیدگی، مزیت نسبیمدیر ارشد، آمادگی تکنولوژی، سازگاری، 
 بر تاثیر کمترین و بیشترین های خارجی دارایدر دسترس بودن بودن حمایت

یا به عبارتی به  است متوسط و کوچک هایشرکت در ابری رایانش پذیرش
ترتیب عوامل سازمانی، تکنولوژیکی و محیطی دارای بیشترین و کمترین تاثیر 

 های کوچک و متوسط است.بر پذیرش رایانش ابری در شرکت

 
 

 یریگجهیبحث و نت
 یامروز یهاوکارکسب طیمح بودن یرقابت به توجه با شد انیب که طورهمان

 زا .باشندیم سازمان منابع یزیربرنامه یهاستمیس از استفاده به ناچار هاسازمان
 ادهیپ نصب، رد،یگیم بر در را سازمان از یعیوس اریبس اسیمق پیآرای که آنجا
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 یافزارسخت  ازین نیهمچن است، نهیپرهز و برزمان اریبس آن ینگهدار و یساز
 و چالش با آن یسازادهیپ که شده سبب ها ستمیس نیا ازین مورد باال اریبس

 شده اعالم آن یبرا ییباال شکست نرخ که یاگونه به باشد مواجه مخاطره
 یساز ادهیپ و ایمزا به توجه با خدمت بر یمبتن یکردهایرو ،نیبنابرا. است

 با  .باشدیم یسنت یهاپیآرای مشکالت از یاریبس کردن برطرف به قادر عیسر
 یبررس ازمندین هایفناور ریسا همانند زین یفناور  نیا رشیپذ وجود نیا
 در یابر پیآرای  رشیپذ بر موثر عوامل یبررس پژوهش نیا هدف  که باشدیم

 یابر انشیرا یریکارگبه و مطالعه ضرورت. باشدیم رانیا کشور درا هیامااس
 و هاسازمان شتریب سو،کی از. شود یبررس تواندیم جهت چند در رانیا در

 بیضر گر،ید یسو از. رندیگیم قرار اهیامااس زمره در یرانیا یهاشرکت
 یسو از. است نییپا ما کشور در پیآرای و کپارچهی یاطالعات یهاستمیس نفوذ

 تیمز کسب اتیضرور از اطالعات یفناور و یاطالعات یهاستمیس گر،ید
 و هاسازمان رسدیم نظربه رو، نیا از. است شده مطرح هاسازمان یبقا و یرقابت

 یسازادهیپ یبرا نینو یکردهایرو یجستجو در دیبا یرانیا یهاشرکت
 رسدیم نظربه ،یعبارتبه. باشند پیآرای و کپارچهی یاطالعات یهاستمیس
 یبسترها و عملکرد بهبود یبرا یمناسب حلراه خدمت بر یمبتن یکردهایرو

 . باشد یرانیا یهاشرکت و هاسازمان در یاطالعات
 نیا. شد اجرا طیمح و سازمان ،یفناور رشیپذ هینظر بر یمبتن قیقتح نیا

 قرار یبررس مورد سازمان و طیمح ،یفناور بعد سه در را یفناور رشیپذ هینظر
 موثر یفناور رشیپذ بر بعد سه هر ق،یتحق یهاافتهی طبق بر که دهدیم

 بیترت به بعد نیرگذارتریتاث آمده دست به یآمار جینتا به توجه با  .هستند
 اساس بر ،نیبنابرا. باشدیم یطیمح بعد و یفناور بعد ،یسازمان بعد به مربوط

 رشیپذ به لیتما که ییهاسازمان پژوهش نیا از آمده دست به جینتا
 که یسازمان عوامل دیبا ابتدا دارند یابر انشیرا بر یمبتن یسازمان یهاستمیس

 مقدار چه ارشد ریمداشد را در نظر بگیرند. اینکه بارشد میحمایت مدیر  شامل
 کارکنان در را رشیپذ یبرا الزم یهازهیانگ و دارد یفناور رشیپذ به لیتما

 یضرور رشیپذ یبرا ارشد تیریمد تیحما و لیتما ،نیبنابرا کند،یم جادیا
همچنین باید به عوامل آمادگی تکنولوژی، سازگاری، پیچیدگی، مزیت  .باشدیم

 یجنبه به ،یفناور و یسازمان بعد بر عالوهنسبی مربوط به فناوری توجه شود و 
 یخارج یبانیپشت مقدار چه نکهیا کنند توجه دیبا زین یفناور رشیپذ یطیمح
 مقدار چه یفناور نیا از استفاده نکهیا ای و است موجود یفناور رشیپذ یبرا

  . کرد خواهد جادیا یرقابت تیمز
 بسیاری ایران در پول ارزش کاهش به توجه با بررسی مورد آماری جامعه در

 نیز باشد،می سنتی رویکرد از کمتر بسیار اینکه وجود با ابر هایهزینه به نسبت
 و ابری رایانش خدمات ارائه عدم تواندمی دالیل از یکی. داشتند منفی نگرش
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 از .باشد ایرانی اطالعات فناوری خدماتی هایشرکت توسط ابری پیآرای
 معتبر هایشرکت از باید رویکرد این به تمایل صورت در هاسازمان رو،این

 اشتراک دریافت به SAP یا و مایکروسافت اراکل، مانند خارجی دهندهارایه
 همراهبه را چالش چندین موجود هایمحدودیت بر عالوه کهبپردازند خدمات

 از دوری با است، مطرح ابری رایانش در که اعتماد قابلیت چالش آنکه اول. دارد
 سوی از. شودمی بیشتر هاشرکت فعالیت زمانی تفاوت نیز و خدمات دهندهارئه

 نیز امنیتی هاینگرانی فرهنگی، و اقتصادی سیاسی، مختلف دالیل به دیگر،
 از نیز هزینه کاهش مزیت ارز، تبدیل نرخ به توجه با همچنین،. یابدمی فزونی
 . رفت خواهد دست

 آنکه اول. کرد اشاره موضوع دو به توانمی پژوهش این هایمحدودیت از
 آشنایی ابری رایانش و پیآرای حوزه دو هر با که هستند کمی متخصصان

 و متخصصان را پرسشنامه این آماری جامعه آنکه دوم نکته. باشند داشته
 دشوار آنها به دسترسی که دهندمی تشکیل هاشرکت اطالعات فناوری مدیران

 اینکه و. باشدمی نیز دوم محدودیت تشدیدکننده اول محدودیت. است برزمان و
 به هاصنعت کلیه برای نتایج و  است نگرفته قرار بررسی مورد خاصی صنعت

 در تحقیق این انجام با که صورتی در است شده گرفته نظر در عمومی طور
 در اگر اینکه و آید دست به متفاوت نتایج است ممکن متفاوت هایصنعت

 که شود ارائه پذیرش برای هاسازمان آمادگی سنجش برای مدلی آتی تحقیقات
 موجب دهند قرار سنجش مورد پذیرش در را خود آمادگی بتوانند هاسازمان
 .شد خواهد ابری پیآرای سازی پیاده و پذیرش در شکست نرخ کاهش
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