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مقدمه

گستر

0

روا ااژوب ا زوری اطال ذات و ارتراطذات سذرب وقذعس ت ییذرات گسذترآه و میذر آر

همهی جررههای ا دگم بشر شده استرEsmaeili, 2016س .با تعجه به معاجه بعآب ت ییذرات سذرر
جهاب آر امیره سیستمهای سااما م وزمعاشم که یاامرد راهحلهای ورژهاى است ر .(Robinson

 et al.,2013همگذذام شذذدب بذذا اذ زوریهذذای ذذعر و قذذب ما ذذدب اا تحذذعالت اذ زوری یذذاا
سذذاامابهذذا بذذه ارجذذاآ بسذذترها و اررسذذاخت مراسذذب و اسذذتفاآه اا رارذذا ش ابذذری 8ضذذروری تلقذذم
ممشعآ)Catteddu, 2010س .رارا ش ابری رکم اا مهمترر مراحذ مربذعط بذه حذعاهی زمذعا
استرSultan, 2010س .شجاعی و داوودی )Shoja & avoudi, 2016س اظهار آاشترد که رارذا ش
ابری رکم اا پدردههای عظهعر آر ساامابهای زمعاشم آر وسعت جها م است و مفهعم اولیذه زب
به آهه  0550میالآی برممگرآآر Rahimi, 2015س .ار ا زوری اخیرأ به رعاب پاراآارم جدرذدی
برای میژبا م و ارا ه خدمات اا طررر اررتر ت مطرح شده اسذت رLian et al., 2013س .اسذا

ارذ

پدرده بر ار ارده استعار است که ااراآ و شرکتها بذه جذای ارذ کذه محصذعالت مذعرآ یذاا بذرای
رارا ش ذخیرهساای و یژ رم ااژارهای معرآ یاا را خررداری کررد تا بتعا رد آر معاقعم اا بخشذم
اا امکا ات زب استفاآه ماررد ار معارآ را به هرگام یاا به صعرت خدمات اا طررر شرکه آرراات
کرآه و براسا

میژاب معرآ یاا بهای زب را مذمپرآاا ذدرAvram, 2014س .برابذر تعررذم مؤسسذه

جها م استا دارآ و ا زوری زمررکا 0رارا ش ابری مدلم است که امکاب آسترسذم آر هذر مکذاب و
بر اسا

آرخعاست را به مجمع های اا مراب محاسراتم اراهم مم کرذد کذه قابلیذت پیکربرذدی آر

اضای به اشتراک گذاشته شده را آار د رشذرکههذا سذرورها اضذاهای ذخیذرهسذاای بر امذه هذای
کاربرآی و خدماتس بهگع های که ار آسترسم بتعا د با کمترر یاا به مذدرررت مرذاب رذا یذاا بذه
آخالت مستقیم ارا هآهردگاب سرورس به سر ت اراهم را زااآ شذعآ رMell & Grance, 2011س.
مدلهای ارا ه خدمات آر رارا ش ابری شامل ذرمااذژار بذه رذعاب رذه سذرورس 4کذه بذیشتذرر
اسذتفاآه را آر مراکذذژ زمذذعا

ذذالم آارآ) .(Akande & Belle, 2015پلتفذذرم بذذه رذذعاب رذذه

1 . Information Communication Technology
2. Cloud Computing
)3. National Institute of Standards and Technology (NIST
)4. Software as a Service (SaaS
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سرورس 0و اررساخت به رعاب ره سرورس 8است .رمااژار به رعاب سرورس به ار معراست کذه
رمااژار را بر امه کاربرآی بر روی ابر اجرا ممشع د و کاربر مذم تعا ذد اا طررذر اررتر ذت و بذدوب
آا ست اررساختم کذه بر امذه را اجذرا مذمکرذد بذه زب هذا آسترسذم آاشذته باشذدر& Mell, 2011
Granceس .پلتفرم به رعاب ره سرورس بدوب ار که تعسعهآهردگاب اا جژ یذات خذدماتم ما رذد
شرکهها سیستم های امل رذا ذخیذرهسذاای ریذژی بدا رذد ابذژار مذؤثری بذرای ارجذاآ بر امذههذای
کاربرآی آر اختیارشاب قرار ممآهدرBuyya et al., 2011س .اررساخت به رذعاب رذه سذرورس
کاربراب را قاآر ممسااآ؛ ما رد شیعههذای مذعرآ اسذتفاآه آر سذرورهای ایژرکذم سذرورهای ابذر را
کرترل کررد؛ همرری خررد بهرواترر

گهدار و بروارسا م رم ااذژار و مجعاهذای ذرم ااذژاری

یاای داشته باشرد)Rittinghouse & Ransome, 2010س .پذرر

رارا ش ابذری 0بذه ورذژه میذاب

ساامابها اا طررر آسترسم مذعمم بذه خذدمات تقعرذت مذمشذعآ کذه مژارذای متعذدآی اا قریذل
ااژارش ا عطافپذرری و رابکم را ارجاآ ممکرد رStieninger et al., 2014س .اا ارذ رو بذه آلیذل
مراا اراآ ارذ اذ زوری تذرور پذذرر

رارذا ش ابذری معضذعس مهمذم بذرای سیاسذتگذذاراب

استرkihara & Gichoya, 2013س .اا طررر ارا هی بسیاری اا بر امههای کاربرآی مرترذم بذر ابذر
برای آا شجعراب و استاآاب به مراعر پشتیرا م اا یااهای زمعاشم رارا ش ابری مذمتعا ذد مقیذا -
پذرری ا عطافپذرری و تحرک بیشتری را آر استفاآه اا مراب برای اهداف زمعاشم و رذاآگیری
اراهم کرد & .(Alharthi., et al & Wills, G. 2015, Scholten, J.2017.,Stergiou, et al.,
)Gupta, 2018پذرر

رارا ش ابری اا آو بعذد زمعاشذم و مذالم بذرای مؤسسذات زمذعا

ذالم

مژارای بسیاری به همراه آارآ :اوالً آر امیرهی زمعاشم رارا ش ابری اراگیراب را قاآر ممسذااآ تذا
تکالیم و خدمات مرترم بر وو 4را بهآست زور د و مربیاب آاآههذای بذژرر را مذدرررت کررذد و
به سیستمهای زمعاشم ا عطافپذرر آسترسم آاشته باشرد) .(Yadav et al., 2014الوه بذر ارذ
رارا ش ابری با اراهم زورآب امکاب آسترسم آاآهها آر هر اماب و هر مکاب به اراگیذراب و مربیذاب
با

ااژارش تجربه راآگیری خعاهد شد  (Kumar & Murthy, 2013).ثا یاً اا ار مالم رارذا ش
)1. Platform as a Service (PaaS
)2 . Infrastructure as a Service (IaaS
3. Cloud Computing adaption
4. Web based service
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ابری به آا شگاهها کمه ممکرد تا هژرره را کذاهش آهرذد .(Higniteet al., 2010;AlQirim

) et al.,2017و اا ار طررر هژررهی مراب کاهش خعاهد راات؛ اررا ا عاس سخت ااژار رم ااذژار
پلتفرم و ذخیره امحدوآ روی ابر به اشتراک گذاشته مم شذعآ ;(Mircea & Andreescu, 2011

) .Yadav et al., 2014ا زوریرارا ش ابری مراکژ زمذعا

ذالم ارذراب را قذاآر مذمسذاا د تذا

شرکه زمعاشذم و پژوهشذم اقتصذاآیتذر پارذدارتر و آسذتر پذذررتری ارجذاآ کررذد Ibrahim,
)2015س .آر پژوهشم که اال رجع اسالم خاب اسالم متعو ا ذعر ذعرآر و ذعر Olanrewaju et

)al., 2017س با هدف بررسم آرک اهمیت پذرر
ار تیجه رسید د پذرر

رارا ش ابری آر زمعا

الم ا جذام آاآ ذد بذه

رارا ش ابری اا طررر ررد امل تأثیرگذار قابل آرک است .ار

عامذل

شامل؛ هاآهای اآاری و آولتها ذررفعاب آاخلم تامی کرردگاب ابر ورژگم شرکتها و ت ییذرات
اجتما م سیاسم و راررعو ا زوری اطال ات ممباشد .ار مطالعه پس اا شراسارم محذدوآرت-
ها و رالشها شاب ممآهد که بیشتر مشذکالت بذرای بهرذعآ محذید رذاآگیری مجذاای برطذرف
خعاهد شد .اا ار رو راه حلّهای امکابپذرری ما رد استفاآه اا اررساخت به رعاب ره سرورس
برای غلره بر محدوآرت مراب و رم ااژار به رعاب رذه سذرورس بذرای تقعرذت محذید رذاآگیری بذا
ااژوآب ابژارهای تعاملم برای مهار خدمات ارا ه شده تعسد اروشردگاب ابر آر مؤسسات زمعاشم
استفاآه ممشعآ .آر پژوهشم که القال ذم و القابذاب ر (Elgelany & Alghabban, 2017بذا هذدف
شراسارم پذرر

رارا ش ابری آر مدرررت و سیستمهای زمعاشم آر مراکژ زمعا

الم را ا جذام

آاآ د و به ار تیجه رسید د که رارا ش ابری را به رعاب ره ا زوری عظهعر ممآا رذد کذه ا تقذال
اا سیستمهای سرتم به سمت رارا ش ابری آسترسم آا شگاهیاب و آا شجعراب را بذه مذعاآ زمعاشذم
آر هر اماب و مکاب امکابپذرر ممکرد .پذرر

رارا ش ابری آر زمعا

الم با

ارتقذاء سذط

لمم و کارارم آا شجعراب ممشعآ .همرری یاا ضروری به ارجاآ ره بر امهی وو جدرذد مرترذم
بر رابا ش ابری برای پعشا دب برخم اا شکافها آر بر امههای وو اعلم وجعآ آارآ .آر پژوهشذم
که الراآی ترهیرم و الکم )AlBadi Tarhini & AlKaaf, 2017س با هدف بررسم مشعق هذای
مالم برای پذرر
پذرر

رارا ش ابری آر مؤسسات زمعاشم ا جذام آاآ ذد بذه ارذ تیجذه رسذید د کذه آر

رارا ش ابری هر آو هژررهی پیش رو و آر حال اعالیت آر زامارشگاهها را به مقیذا

تعجهم آر مؤسسات زمعا

قابذل

الم کاهش ممآهد و یاا به کارمرداب ا زوری اطال ذات هرگذام
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استفاآه اا محید ابر هژررههای تعمیر و گهداری سرور و شرکه را ممکاهد و مرجر به تداوم کسب
و کار ممشعآ .آر پژوهشم که رکتارم و ر جرر عشریرYektaei & Noshary, 2017س بذا هذدف
ارا ه مدلم برای بروب سپاری ا زوریاطال ات برمررای پذرر

رارا ش ابری ا جذام آاآ ذد بذه ارذ

تیجه رسید د که پس اا مطالعهی اآبیات و ترکیب ارره های مرترد با پذرر

عزوری ا زوری-

اطال ات ابعاآ مدل پیشرهاآی آر پر آسته سااما م محیطم ا زوریا سذا م و اقتصذاآی معراذم
شده ا د و اا کارکراب و مدرراب ا زوری اطال ذات سذااماب ارهرگسذتاب هرذر مذعرآ زامذعب قذرار
گراذت .براسذذا

تذذار ارذ پذذژوهش آا ذذش کارکرذذاب حمارذذت مذذدرراب امریذذت و حفذ حذذررم

خصعصم اا بیشترر اهمیت آرپذرر

رارا ش ابری آر بروب سذپاری اذ زوری اطال ذات اسذت

کذذه مذذم تعا ذذد کمذذه شذذارا م بذذه سذذااماب هذذا آاشذذته باشذذد .آر پژوهشذذم کذذه شذذعلتژ گع ذذدر و
گعمژرScholtz et al., 2016س با هدف بررسم عامل ارم و محیطم مؤثر بر پذرر

رارا ش ابری

آر بخش معمم زاررقای جرعبم ا جام آاآ د .آرار پژوهش  50فر خرره اا  40سااماب آر بخذش
آولتم زاررقای جرعبم با استفاآه اا رو

آلفم و پرسش امه معرآ ارسرجم قرار گراترد .رااته هذا

بیا گر زب بعآ که بیشتر پاسخ آهردگاب اا حف حررم خصعصم گرا م آاشذترد و ارذ

امذل آر

رتره ی خست قرار گرات .عا مذل محیطذم ما رذد اشذار رذاآگیری مقاومذت آر برابذر ت ییذر ذدم
احسا

امریت و  ...یژ آر راسذتای اتخذاذ اسذتراتژی پیذاآه سذاای محاسذرات ابذری بذه رذعاب ارا ذه

آهرده ی راهکار استفاآه و الژامات قا ع م آر سااماب بر استفاآه اا رارا ش ابری تاثیرگذذار بعآ ذد و
آر رتره های بعدی قذرار گراترذد .آر پژوهشذم کذه رعقذعبم همذت و راشذکم Yaghoubi et al.,

)2016س با هدف بررسم مدل پیشرهاآی بذرای عامذل مذؤثر پذذرر

اکعسیسذتم رارذا ش ابذری آر

بخش های آا شگاه صرعت و خدمات ا جام آاآ د به ار تیجه رسید د کذه شراسذارم عامذل مذؤثر
جهت پذرر

رارا ش ابری با قابلیت تجاریساای تعسد واحذدهای مختلذم آا شذگاهم اا جملذه

اهداام است که خعاستار همکاری ژآره آر ره اکعسیستم برای بخشهای آولتذم و صذرعت بذا
آااتر مالکیت اکری آا شگاهها است .آر ارذ پذژوهش اا مذدل ترکیرذم رهذار بعذدی شذامل ابعذاآ
ا سا م تکرعلعژرکم سااما م و محیطم استفاآه گرآرده است .تار شذاب آاآه کذه مذدل پذذرر
آر آا شگاه مت یر آا ش تصمیمگیر دگابر عامل ا سا مس مت یرهذای امریذت هژررذه اررسذاخت و
مژرت سرمر عامل تکرعلعژرکمس مدل پذذرر

رارذا ش ابذری را آر آا شذگاههذای ارذراب تشذکیل
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مذمآهرذد .آر پژوهشذم کذه رعقذعبم شذکعهم و جعفذریر Yaghoubi et al., 2015سبذا هذدف
شراسارم و رترهبردی عامل کلیدی مذؤ ثر بذر بذه کذارگیری رارذا ش ابذری آر سذالمت الکترو یذه
است با بررسم اآبیات معضعس و بر مررای مدل تکرعلعژی -سااماب-محید و مدل تراسرم ا سذا م-
سااما م -تکرعلعژرکم  01ارر معیار آر قالب  4امل اصلم شراسارم شد .ار

عامل و اررمعیارها

با ارسرجم اا  10فر اا خررگاب استاآاب آا شگاهم و کارشراساب ا زوری اطال ات سالمت و بذا
کمه ارزررد تحلیل مراترم رترهبردی گرآرد .تار تحقیر شاب ممآهد که اا ار خررگاب هرگام
تصذمیمگیذری آر خصذذعص بذهکذذارگیری رارذا ش ابذذری آر سذالمت الکترو یذذه بارسذتم عامذذل
تکرعلعژرکم ا سا م سااما م و محیطذم بذه ترتیذب مذد ار قذرار گیذرآ .آر پژوهشذم کذه بیذه و
لیردب)Backe & Lindén, 2015س با هدف مروری ااممرد بر امریت رارا ش ابری ا جام آاآ د بذه
ار تیجه رسید د که رردر تهدرد امریتم مهم مربعط به مجاایساای حررم خصعصم آاآه هذا و
رکپاررگم محرومیت کرترل آسترسذم کذاربر مشذکالت پشذتیراب آر آسذتر

بذعآب مذدرررت

ا تماآ و امریت آر مدلهای مختلم سرورس شراسارم شده اسذت .آر ارذ بررسذم ررذدر راهحذل
مختلم برای برخم اا خطرات امریتم آر اآبیات معرآ بررسم مشذخ

شذده اسذت .راه حذلهذای

شراسارم شده مدلهای امریتم حسابرسم بیعمترره و  ...ممباشرد و آر تیجذه الرذه اررسذاخت بذه
رعاب سرورس تأثیر اراآی بر امریت الرههای آرگر خعاهد آاشت.
پژوهش حاضر به آ رال پاسخ به ار سؤال است که مؤلفههای اصلم تأثیرگذار بذر پذذرر
ابری آر زمعا

الم آر ابعاآ ا زوری ارآی محیطم و سااما م کدامرذد برذابرار بذا تعجذه بذه

پژوهشهای گذشته آر معرآ پذرر
اراترکیب اا مؤلفهها و شاخ
اسا

رارذا ش

رارا ش ابری آر پژوهش حاضذر سذعم شذده اسذت بذه ارا ذه

های اصلم تأثیرگذار بر پذرر

رارا ش ابری آر زمذعا

ذالم بذر

راررعو اری و مطالعات ا جام گراته آر پیشیره پژوهش پرآاخته شعآ .لذا برای ا جام ارذ

پژوهش سؤاالت ذرل آر ار گراته شده است:
سؤاالت پژوهش

.0مؤلفههای تأثیرگذار بر پذرر

رارا ش ابری آر بعد «ا زوری» کدامرد

.8مؤلفههای تأثیرگذار بر پذرر

رارا ش ابری آر بعد «ارآی» کدامرد

.0معلفه های تأثیرگذار بر پذرر

رارا ش ابری آر بعد «محیطم» کدامرد
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.4مؤلفههای تأثیر گذار بر پذرر

رارا ش ابری آر بعد «سااما م» کدامرد

روش

پژوهش حاضر اا عس هدف کاربرآی و اا ار شیعهی اجرا رو

پژوهش کیفم و اا ذعس سذرتژ

پژوهمراراترکیبس است که با ا جام تحلیذل محتذعای اسذتقرارم ا جذام شذده اسذت .هذدف اا سذرتژ
پژوهم ار است که تحقیقات تجربم را بهمراعر خلر تعمیمها ترکیذب کرذد .تعمذیمهذارم کذه آر
زب حدومراهای تعمیم یژ مشخ

ممشعآ.(Hedges, 2009) .کدگذاری محعری 0ارزررد ربد

آهم مقعلهها به ارر مقعلهها پیع د آاآب مقعلهها آر سط ورژگمها و ابعاآ است .ارذ کدگذذاری
به ار آلیل «محعری» امیده شده است که کدگذاری حعل «محعر» ره مقعله تحقذر مذمرابذد .آر
ار مرحله مقعلهها ورژگمها و ابعاآ حاصل اا کدگذاری باا تدور شده و سذر جذای خذعآ قذرار
ممگیرآ تا آا ش اژزررده ای آر معرآ روابد ارجاآ گذرآآ ر .)Danaeifard & Emami, 2007آر
ار تحقیر مقذعالت و مضذامی اصذلم اسذتخرا و بعذد اا کدگذذاری و ا تخذاو مقذعالت اصذلم
ترکیرم اا ار مقعالت ا جام شد که مرجر به طراحم ره راررعو مفهذعمم آر حذعاهی پذذرر
رارا ش ابری آر زمعا

الم گرآرد .جامعهی زماری ار پژوهش تمام مقاله های رذا شذده آر

مجله های لمم و کرفرا س های معترر اا سال  8002تا سال  8002را آر پارگذاه هذای آاآه الژرذعر
ساررس آاررکت  8ارره 0پارگاه مرکژ مرطقهای اطالسرسا م لعم و ا زوری  4با ه اطال ذات
شررات کشعر 5پرتال پژوهشگاه لعم ا سا م و مطالعذات ارهرگذم 1آر حذعاهی پذذرر
ابری آر زمعا

رارذا ش

الم بعآه است .به مراعر گرآزوری اطال ات اا ایش مطالعاتم اسذتفاآه گرآرذد.

برای تحلیل آاآه های گرآزوری شده اا کدگذاری که ورژهی مطالعذات کیفذم شذامل کدگذذاری
باا برمررای مقعالت استخرا شده اا مطالعه مقدماتم مرذا م اذری تحقیذر کدگذذاری محذعری و
کدگذاری ا تخابم مم باشد .آر مرحله کدگذاری باا محقر متعب و آاآه ها را خد به خد و کلمه
به کلمه معرآ تحلیل قرار آاآه و مفذاهیم آروب اسذراآ و پذژوهش براسذا

ارترذاط ز هذا بذا معضذعس
1.axial coding
2.elsevie
3. Eric
4. ricest.ac.ir
5.magiran
6.ensani.ir
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پژوهش طرقه بردی کرآه است .آر مرحلهی کدگذاری محعری بی مقعلذهی هذای تعلیذد شذدهرآر
مرحله کدگذاری بااس ارتراط ارجاآ شده است .اسا
گستر

رکم اا ابعاآ پذرر

ارتراط آهم آر کدگذاری محعری بر بسد و

رارا ش ابری آر زمذعا

ذالم بذعآه اسذت .آر کدگذذاری ا تخذابم

محقر پس اا ا تخاو آسته بردی اصلم به مرترد کرآب اام مرد زب با آرگر آسته بردی هذا تأریذد
ا ترار ار روابد و تکمیل آسته بردی هارم که یاا بذه اصذالح و تعسذعه بیشذتری آار ذد پرآاختذه
است.آرار پژوهش به مراعر آستیابم به مؤلفه های تاثیرگذار برپذرر
الم محقر ابتدا اا کلیدواژههای :رارا ش ابری 0پذرر
زمعا

رارا ش ابذری آر زمذعا

رارا ش ابری 8رذاآگیری مرترذم 0بذر ابذر

الم4استفاآه کرآه است.

يافتهها

آر بررسمهای اولیه براسا

کلید واژگاب  55مقاله و  5کتاو راات شد که پس اا بررسم رذعاب

رکیده محتعا اطال ات و کیفیت مقالهها تعداآ مقاالت مع ذه پذژوهشر 00مقالذهس برطرذر اشذراس
اری آاآههای به صعرت هدامرد ا تخاو شد د و آر تحلیل محتعا معرآ استفاآه قرار گراترذد کذه
تار کدگذاریهای ا جام شده آر جداول 5 4 0 8 0ارا ه شدها د.
جدول  . 1جدول عوامل تاثیرگذار بر پذیرش رایانش ابری در پژوهش های انجام شده
ردیف

نام پژوهشگر و
سال

عنوان پژوهش
معرام ابذر آر آوره زمعاشذم

0

ووآا ر8002س

فــــ

آوری اطال ذذذذات

8
0

همکارابر8005س
الرذذذذذذذذذذذاآی و

آموزش عالی
گستر

محتعای ابر آر طذعل آوره تحصذیلم آسذتیابم بذه

تجربه جدرد القه مردی مدرررت امریت آاآه اسذتفاآه اا
زامارشگاه آر تدررس

مقدماتم
امیرذذعر اسذذالم و

شااا ت تاثیرگااذار باار پااذیرش رایااانش ابااری در

رارذذا ش ابذذری آر زمذذعا :
پتا سذذیل هذذا و رذذالش هذذا آر
زمعا

گرا م بهره وری مالم دم کرترل بر آاآه

آر برگالآ

ا گیذذژه مذذالم بذذرای پذذذرررش

کاهش کارمرداب تداوم کسذب و کذار ذخیذره آر امذاب و

1. Cloud computing
2. Cloud computing adaption
3. Cloud- based learning
4. Higher education
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همکذذذذذذذذذذاراب

4

ر8005س

زمعا

الم

اال رجذذذذذذذذذع و

پذذذذرر

رارذذذا ش ابذذذری آر

همکذذذذذذذذذذاراب

مؤسسذذذات زمذذذعا

ر8005س

مرور سیستماتیه

زمذذذذذذذذذذذروب و
5

همکذذذذذذذذذذاراب
ر8005س

1

رارذذا ش ابذذری آر مؤسسذذات

اگع لعلعر8005س

ذذذالم :

5

ر8005س
زتذذذذذذذذذذذاراب و

2

همکذذذذذذذذذذاراب
ر8005س

5

سذذیرر و بذذاهیتم
ر8005س
بذذذذذذذذذذذذذذژی و

00

همکارابر8005س

ذررفعذذاب آاخلذذم مجذذاای سذذاای ت ییذذرات اجتمذذا م و
سیاسم صراه جعرم آر بر امه های سااماب

بررسذذذذم عامذذذذل پذذذذذرر

تقعرت آا ش و زماآگم اذرآ اشذتراک گذذاری اطال ذات

رارا ش ابری

سااما م

رذذذاررعو بذذذرای پذذذذرر
رارذذذا ش ابذذذری آر سذذذااماب
ها:مطالعه مروری

القال م و القابذاب

هژبره

رارذذذا ش ابذذذری :مطالعذذذات
تجربم آر زمعا

الم

رارذذذا ش ابذذذری آر زمذذذعا
ذذالم :راهرمذذای ملذذم بذذرای
پیاآه ساای
قش و خدمات رارا ش ابذری
الم

ارا ذذه معمذذاری ترکیرذذم بذذرای
پشتیرا م پیاآه سذاای رارذا ش
ابری آر مراکژ زمعا

یروی ا سا م صرعت حکعمت و قعا ی
ااژارش سذط تحصذیلم و کارزمذدی آا شذجعراب یذاا بذه
تعسعه بر امه وو جدرد تعسد ارا ه آهردگاب خدمات ابر

آستعرالعمل ها و رالش های

برای سیستم زمعا

ف ف آوری

آستر

پذرری تمرکذژ پشذتیرا م ارذم

ذالم

پشتیرا م اا ارا ه آهردگاب خدمات ارتقا دا ش و ملکذرآ
آا شجعراب تسهیل اراررد راآآهم -راآگیری رااه اذرآی و
اجتما م تعامل کاربر با سیستم امل
آررااذذت امکا ذذات و اررسذذاخت هذذا اسذذتخدام خذذدمات و
اررساخت های اجاره ای
الره های ابر واسذد کذاربر سیسذتم هذای زمذعا

مذدل

استقرار سیستم مدرررت ابر

بذذذذا اسذذذذتفاآه اا رورکذذذذرآ
اراترکیب
شراسذذارم عامذذذل مذذعثر بذذذر
00

آشذذذم ارذذذاری

کذذذاربرآ رارذذذا ش ابذذذری آر

ارارابم ذهرذم ارذاوری ا ترذار اا ذعزوری ا ترذار اا ارارذه

ر8005س

آا شگاه های آولتم بذه رو

آهرده خدمات ابر تفکر به برزورآه شدب اا ا تاار

تحلیل املم
تعیذذی
08

رعوار ر8001س

عامذذل بذذرای پذذذرر

سهعلت استفاآه و زساب اراوری اطال ذات تمارذل گذر

رارذذا ش ابذذری آر کشذذعرهای

مثرذذت خطذذر امریتذذم حف ذ حذذررم خصعصذذم سذذهعلت

آر حذذذذال تعسذذذذعه :مطالعذذذذه

آرک طراحم معااقت امه ا تماآ
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مذذذذعرآی کتابخا ذذذذه هذذذذای
آا شگاه هردی
کارذذذذذذذذذذالم و
00

همکارابر8001س

مروری بر پذذرر

رذاآگیری

الکترو یکذذم مرترذذذم بذذذر ابذذذر

سذذعآمردی و سذذهعلت اسذذتفاآه گذذر

اشذذتراک گذذذاری

آا ش ا تماآ به وو سارت

بعسذذیله آا شذذجعراب :جهذذذت
گیری برای زررده

04

مدل پیشذرهاآی عامذل مذعثر

مژرت سرم اررساخت تکرعلعژرکم امریت و حف حررم

اکعسیسذذتم رارذذا ش

شخصم اشار رقابتم حمارت خذارجم ذعزوری و آا ذش

رعقذذذذذذذذذذعبم و

پذذذرر

همکارابر8001س

ابری آر اررابربخش صذرعت

تصمیم گیر دگاب شدت اطال ات آا ش کارمرداب

آا شگاه و خدمات آولتمس
05

01

رکتارم و ر جرذر
عشریر8001س
مرع گعمعرذذذذابم
ر8005س

ارا ذذه مذذدل پذذذرر

ابری آر بروب سپاری ارذاوری
اطال ات
زمذذذعا

ذذذالم و پذذذذرر

ارذذذاوری رارذذذا ش ابذذذری آر
زاررقا
اسذذتراتژی پذذذرر

05

مترذذذع و میسذذذاکا
ر8005س

رارذذا ش

خصعصم
آسترسم مقروب به صراه سرماره گذاری تفاهم و ارترذاط
خررد صب و گهداری سخت ااژارها

رارذذا ش

ابری برای رذاآگیری ترکیرذم
آر معسسذذات زمذذعا

آا ذذش کارکرذذاب حمارذذت مذذدرراب امریذذت حف ذ حذذررم

ذذالم

سیاست ااژارش آسترسم به ابژارهای محاسرات ابری

آر جرعو صحرای زاررقا
02

الهراتذذذذذذذذذذم و

مذذذروری بذذذر رذذذالش هذذذای

همکذذذذذذذذذذاراب

پذرر

خدمات رارا ش ابری

ر8005س

آر معسسات زمعا

الم

آرک سذذهعلت و سذذعآمردی بذذه حذذداقل رسذذا دب هژررذذه
تعسعه ا تماآ کاربر به ارا ه آهردگاب سرورس ابر
آسترسم زساب بذه کتذاوهذا سذخررا مها امکذاب اشذتراک

05

ب ذه کذذارگیری رارذذا ش ابذذری

گذاری مراب همکاری بی آا شجعراب و استاآاب آسترسذم

لیذذذذژ و پذذذذا عال

تعسد آا شجعراب اا آا شذگاه

به رم ااژار آا شگاه تعا ارم بااگشت به اارل ذخیذره شذده

ر8005س

ارذذم :آرذذدگاه هذذا و وضذذعیت

قرلم تعا ارم ذخیره ساای و ثرذت اسذراآ ااذژارش کیفیذت

کرع م

زمذذعا

بااسذذاای اررسذذاخت کذذاهش اسذذتخدام ااذذراآ

آردگاه محید ارست سالم
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امریت و محرما گم آر آستر

80

80

بذعآب سذااگاری ا تمذاآ

شراسارم و رتره برذدی عامذل

آا ذذش کارکرذذاب مسذذا ل سیاسذذم وابسذذتگم بذذه اروشذذرده

رعقذذذذذذذذذذعبم و

کلیدی معثر بر بذه کذارگیری

مسا ل حقذعقم و قذا ع م شذرکت هذای پشذتیراب ذعزوری

همکارابر8005س

رارذذذا ش ابذذذری آر سذذذالمت

مدرررت ارشد آا ش کارکراب هژررذه هذا مرذاب سذااما م

الکترو یه

کاام مژارای سرم

مختذذذذذذذذذذذذار و
الشررفم ر8004س

عامذذل سذذااما م آر پذذذرر
رارذذا ش ابذذری آر رذذاآگیری

قابلیت گسذتر
تخص

بر امذه هذای معجذعآ آر ابذر آسترسذم بذه

صرعت سااگاری بااار کمرعآ استا دارآها

الکترو یکم
رارا ش ابری بذرای معسسذات

88

پارآشم ر8004س

ذذذالم :معمذذذاری

حداقل خطرات مربعط به امریت آرک یاامردرهای کاربر

زمذذذعا

راهرذرآ و تعصذیه هذارم بذذرای

آرک امکاب سرجم پروژه تجژره و تحلیل سرماره گذاری

پذرر
80

کررستعار زکیرع
همکارابر8004س

مؤثر

تذذذاثیر و رالشذذذهای پذذذذرر
رارذذا ش ابرردرآا شذذگاه هذذای
جرعو غربم یجرره
کاربرآ پلت ارم رارا ش ابری

84

کیهذذذذذذذذذذذارا و

بذذرای رذذاآگیری الکترو یکذذم

جیچعرا ر8004س

ذذالم

آر معسسذذات زمذذعا
آر کریا

85

81

85
82

مذذرو و وا گعکذذا
ر8004س

سذذذذذذذذذذاحدو و
همکارابر8004س

سذذذذذذذعر درو و
سعررا ر8004س
وی وب وو و

قشه راه پذرر

رارا ش ابری

آر معسسذذات زمذذعا

ذذالم

آر تا ژا یا
تحلیذذل معا ذ بذذرای پذذذرر
رارذذذذا ش ابذذذذری آر بخذذذذش
زمعا

کاهش پیچیدگمفـ

آوری اطال ذات ذاامرم گرا ذم

مقاومت
تمرکژ بر تعامالت کاربر تعسعه یاا به سیاسذت گذذاراب
ترایم کررده مسئعلیت پذرری آولذت و معسسذات صذرعتم
تحقیقاتم به اجرای پروژه ها
گرا م یاا کاربر بهذره وری اقتصذاآی اسذتفاآه اا مرذاب
تجدرد پذرر یاا به ت ییر سیستم محاسراتم سرتم معسسات
اذذارت بذذر مسذذئعلیت پذذذرری کارکرذذاب تمارذذل اقذذداب
پشتیرا م اجرارم کشذم راه حذل بذرای اررسذاخت پهرذای
با د اقیر دم وضعح راررعو قا ع م مربعط بذه خذدمات
ابر دم آسترسم بر امه های زمعاشم به بستر ابر

زمذذاآگم الکترو یکذذم بذذرای
پذذذذرر

رارذذذا ش ابذذذری آر

زمعا

الم

بررسذذذذم عامذذذذل مذذذؤثر آر

تعا مردسذذاای ارزررذذد کسذذب و کذذار وبر امذذه اررسذذاخت
خدمات
سهعلت و سعآمردی آرک شده ااژارش کارارم ابرها
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اسذذتفاآه اا خذذدمات

ابذذذذر آر آا شذذذذگاه :مطالعذذذذه
معرآی
85

00

راجذذا پا ذذدراب و

اسذذذذتفاآه مذذذؤثر اا مفذذذذاهیم

سذذاخت رارا ذذه کذذاهش رسذذیدگم مسذذئعالب بذذه تراذذیم

کاسیعرسعا اتاب

محاسرات ابذری آر آا شذکده

آسترسم زساب به رم ااژار با استفاآه اا ره رابد مرورگر

ر8000س

های مهردسم

لذذذذذذذذذذذذذذذذع و

آرک عامذذل تعیذذی کررذذده

همکارابر8000س

رارا ش ابری

پذرر

مژرت سذرم حمارذت مذدرر ارشذد ا ذدااه سذااماب اشذار
رقابتم شرره تجاری سااگاری پیچیدگم

جدول شماره  0تار تحلیل کدگذاری باا آر امیرذهی عامذل تأثیرگذذار بذر پذذرر
ابری آر زمعا

رارذا ش

ذالم را شذاب مذمآهذد .همذابطذعر کذه مالحاذه مذمشذعآ طیذم گسذترآهای اا

مؤلفههای تأثیرگذار بر رارا ش ابری ما رد :اشتراکگذذاری اطال ذات ااذژارش سذط تحصذیلم و
کارزمدی آا شجعراب حف حررم خصعصذم و ....آر مرحلذه کدگذذاری بااشراسذارم شذدها ذد .اا
ار رو برای آستیابم به الگعرم مراسب و پاسخ آاآب به سؤالهذای پژوهشذم اا مجمذعس کذدهای بذه
آست زمده آر مرحله کدگذاری باا رجدول0س کدهای به هم مرترد آرکرار هم قرارگراته ومقعله
های ژآره به هم آر ره مقعله اصلمتر جای گراتها د.
سؤال اول پژوهش :مؤلفههای تاثیرگذار بر پذرر

رارا ش ابری آر بعد «ا زوری»کدامرد

همابطعر که آر جدول  0مشاهده ممشعآ بیشترر کدهای مستخر مرترد با مؤلفههای مذؤثر
بر پذرر

رارا ش ابری آر بعد ا زوری ممباشد .ار مؤلفههذا هذر رذه اررمؤلفذههذارم را شذامل

شدها د که ممتعا رد مررارم برای پذرر

رارا ش ابری آر بعذد اذ زوری آر زمذعا

ار تار آر جدول شماره  8شاب آاآه شدها د.

ذالم باشذرد.
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جدول .2جدول کدگذاری محوری اسناد جهت استخراج مقوالت مربوط به عامل ا

زوری پذیرش رایانش

ردیف

مفاهیم

منابع

مقوله

مقوله اصلی

ابری در آموزش عالی

امیرعر اسالم و همکذارابر8005س
تال
1

الرذذذذذاآی و همکذذذذذاراب ر8005س

به حداقل رسا دب هژرره تعمیذر و گهذداری

سرور و شرکه بذه حذداکثر رسذا دب بهذره وری آر
معق استفاآه اا ا زوری اطال ات پس ا داا مذالم

اال رجذذذذع و همکذذذذاراب ر8005س
هژرره

الهراتذذذذم و همکذذذذاراب ر8005س
مرع گعمعرابم ر8005س رعقعبم و

آر خررد بهره وری اقتصاآی و ذخیره مالم

همکذذذذذذارابر8005س مذذذذذذذرو و
وا گعکا ر8004س

گرا م و ررسه اا آسذت آاآب کرتذرل روی آاآه

2

ها کمپذی هذای اطذالس رسذا م امریذت اطال ذات

امیرعر اسالم و همکذارابر8005س

اامرم اطال ات معجعآ آر سارت گرا ذم مربذعط

اسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذچیم و

به حف حررم شخصم و قا ع م گرا م مربعط بذه

کرارع ر8004س رعوار ر8001س

پاررردی قا ع م ر ارت مالحاات بذرای محاااذت
اا آاآه ها و بر امذه هذا پذس اا بکذارکیری رارذا ش
ابری راات

امریت

کررسذذذذذذذذذذتعار زکذذذذذذذذذذی و
همکارابر8004پارآشم ر8004س

عامل زسیب پذرر به امریذت شخصذم

رعقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعبم و

کشذذم راه حذذل بذذرای کرتذذرل حفذ و گهذذداری

همکذذذذذارابر8005س رعقذذذذذعبم و

اطال ات حداقل رسا دب خطرات مربعط به امریت

همکارابر8001س

برای آسترسم به اررساخت های ا زوری پیشراته
وی وب وو و همکذذذذارابر8000س

کذذارارم بذذاالی ابرهذذای آاخلذذم آر مقابذذل ابرهذذای
3

بیرو ذذذم گسذذذتر

محتذذذعای ابذذذر آر طذذذعل آوره

تحصذذیلم ذخیذذره سذذاای و بذذه اشذذتراک گذذذاری

مژرذذذذذت
سرم

اطال ات سااما م

4

خدمات ابر کاهش پیچیدگم ا زوری اطال ات

ووآا ر8002س رعقذذذذذذذذذذذذعبم و
همکذذذذذارابر8005س رعقذذذذذعبم و
همکارابر8001س

سذذذذذهعلت اسذذذذذتفاآه و زسذذذذذاب اا اذذذذذ زوری
اطال ذذات آرک سذذهعلت و سذذعآمردی اسذذتفاآه اا

زمذذذذروب و همکذذذذاراب ر8005س

وی وب وو و همکذذذذارابر8000س
ساآگم

رذذذذذعوار ر8001س کارذذذذذذالم و
همکذذذذاراب ر8001س الهراتذذذذم و

بعددددد
فناوري

 /190فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتی /سال دهم  /شماره دوم /زمستان1001

همکذذذذاراب ر8005س کررسذذذذتعار
زکذذذذذی و همکذذذذذارابر8004س
رعقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعبم و
همکذذذذذارابر8005س رعقذذذذذعبم و
همکارابر8001س
ااذذژارش آسترسذذم بذذه آاآه هذذا آر هذذر مکذذاب آر
معسسذذات زمعاشذذم اسذذتفاآه اا رارذذا ش ابذذری آر
اماب محدوآرت آسترسم به مراب آسترسم زسذاب
5

و امحدوآ به اطال ات آر غالب کتابها سخررا م-
ها ارا ه ها آسترسم آاآه ها اا طررر گعشم هذای

راجذذذذذذذذذذذذذا پا ذذذذذذذذذذذذذدراب و
قابلیذذذذذت

کاسیعرسذذذعا اتابر8000س لیذذذژ و

اطمیراب

پا عال ر8005س مسکا و همکذاراب
ر8004س

هعشذذمرد و لذذب تذذاو آسترسذذم بذذه ذذرم ااذذژار بذذا
استفاآه اا ره رابد مرورگر
حذذذذذذررم
6

تعجه به مدرررت امریت آاآه تعجه ارا ه آهرذدگاب

خصعصذذذ

خدمات برای محرما ه بعآب اطال ات بستر ابر

ی

ووآا ر8002س رعقذذذذذذذذذذذذذعبم و
همکذذذذذارابر8005س رعقذذذذذعبم و
همکارابر8001س

آر پاسخ به سؤال اول پژوهش ممتعاب گفت که مقعالت پذرر

رارا ش ابری آر بعد ا زوری

"هژرره امریت ساآگم قابلیت اطمیراب و حررم خصعصم" ممباشرد و اا مفاهیم اصذلم زب تذال
برای به حداقل رسا دب هژرره تعمیر و گهداری سرور و شرکه ااژارش آسترسذم بذه آاآههذا آر هذر
مکاب آر مؤسسات زمعاشم و  ...است.
سعال آوم پژوهش :مؤلفههای تاثیرگذار بر پذرر

رارا ش ابری آر بعد «ارآی» کدامرد

تیجه کدگذاریهای محعری و اراترکیب بعد ارآی پذرر
آر جدول شماره  0شاب آاآه شده است.

رارذا ش ابذری آر زمذعا

ذالم
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جدول.0کدگذاری محوری اسناد جهت است خراج مقوالت مربوط به عامل فردی پذیرش رایانش ابری در
آموزش عالی
رديف

مفاهیم

تمارل به گستر

مقوله

مشارکت و ارتراط بی آا شذجعراب

و اساتید تعا ارم برقراری تعذامالت کذاربر بذا سیسذتم

1

امل ا تقاآ به مشذارکت همذه ا ضذا آر هذر هذاآ آر
رو د تعسعه سااماب رااه ارآی و اجتما م

گذذذذر
تصذذذذمیم
گیر ده

مقولدددده

منابع

هستهاي

لیذذذذژ و پذذذذا عال ر8005س
زتذذارابر8005س حسذذی و
محمذذد ر8005س رعقذذعبم
وهمکذذارابر8005س رعقذذع
بم و همکارابر8001س

بکارگیری یروی ا سا م متخص

آر معسسات یذاا

کذذاربر بذذه روشذذهای مختلذذم اشذذتراک گذذذاری مرذذاب

2

رارا ه ای خعآکار برگژاری کالسهای زمعاشم برای
کارکراب آر آستیابم به تجربه جدرد

پشذذتیرا م
مذذذذذذذدرر
اطال ات

مذذرو و وا گعکذذا ر8004س
ووآا ر8002س

بعد
فردي

لیژ و پذا عال ر8005س شذا ا
تعا ارم بااگشت به اارذل ذخیذره شذده قرلذم تعا ذارم
3

ذخی ذرهسذذاای و ثرذذت اسذذراآ تعسذذد کذذاربر قابلیذذت
اشتراک گذاری اطال ات تعسد آا شجعراب

تجربذذذذذه
تصذذذذمیم
گیر ده

و ابعلیردهر8005س رعقعبم
و همکذذذذذذذذذارابر8001س
رعقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعبم و
همکارابر8005س

آر پاسخ به سؤال آوم پژوهش ممتعاب گفت که مقعالت پذرر
" گر

رارذا ش ابذری آر بعذد اذرآی

تصمیمگیر ده پشتیرا م مدرر تجربه کاربر" ممباشذرد کذه اا مفذاهیم اصذلم زب مشذارکت

همه ا ضاء آر هر هاآ آر رو د تعسعه سذااماب گذر

هذای ااذراآ

سذرت بذه اذ

زوری اطال ذات و

همکاری بی آا شجعراب و استاآاب و  ...است.
سعال سعم پژوهش :مؤلفههای تاثیرگذاربرپذرر

رارا ش ابری آر بعد «محیطم» کدامرد

تیجه کدگذاریهای محعری و اراترکیب بعد ارآی پذرر
جدول شماره  4شاب آاآهشده است.

رارا ش ابری آر زمعا

ذالم آر
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جدول. 9کدگذاری محوری اسناد جهت استخراج مقوالت مربوط به عامل محیطی پذیرش رایانش ابری در
آموزش عالی

ردیف مفاهیم
یذذاا بذذه ا تمذذاآ کذذاربر سذذرت بذذه ارا ذذه آهرذذدگاب

1

سرورس ابر دم ا تماآ به ارا ه آهردگاب تجاری

مقوله

منابع

هستهای

الهراتم و همکاراب ر8005س
رعقعبم و همکارابر8001س

ا تماآ

رعقعبم و همکارابر8005س

طراحم معااقت امذه ا تمذاآ بذی ارا ذه آهرذدگاب
2

مقولــــــه

ساحدو و

خدمات و کاربراب دم وضعح راررعو قا ع م

قذذا عب و

همکارابر8004س رعوار ر

مربعط به خدمات ابر کاهش رسذیدگم مسذئعالب

مقررات

8001س

بعد
محیطم

به ترایم

آر پاسخ به سؤال سعم پژوهش ممتعاب گفت که مقعالت پذرر

رارا ش ابری آر بعد محیطذم

" ا تماآ و قا عب و مقررات" ممباشد که اا مفاهیم اصلم زب یاا به ا تمذاآ کذاربر سذرت بذه ارا ذه-
آهردگاب سرورس ابر طراحم معااقت امهی ا تمذاآ بذی ارا ذه آهرذدگاب خذدمات و کذاربراب و ...
است.

سعال رهارم پژوهش :مؤلفههای تاثیرگذار بر پذرر

رارا ش ابری آر بعد «سااما م» کدامرد

تیجه کدگذاریهای محعری و اراترکیب بعد سااما م پذرر
آر جدول شماره  5شاب آاآه شده است.

رارا ش ابری آر زمعا

ذالم

سنتزپژوهی مولفه های تاثیرگذار بر پذیرش رایانش … 199/

جدول.9کدگذاری محوری اسناد جهت استخراج مقوالت به عامل سازمانی پذیرش رایانش ابری در آموزش
عالی
ردیف

مقوله

مفاهیم
کذذاهش یذذاا بذذه تعمیذذر و گهذذداری سذذارت تعمیذذر و
خدمات اررساختم پشتیرا م کررده اا شرکه اسذتفاآه اا

زماآگم

خذذدمات زمعاشذذم هعشذذمرد یذذاا بذذه ت ییذذر سیسذذتم

اراوری

محاسذذراتم سذذرتم معسسذذات اسذذتفاآه اا زامارشذذگاه آر

ر8002س رعقذذذذذذذذذذعبم و
همکارابر8001س رعقعبم

پشذتیرا م اا

ارا ذذه آهرذذدگاب خذذدمات تعسذذعه اشذذتراک مرذذاب و
2

و وا گعکا ر8004س ووآا

و همکارابر8005س

تدررس
تعجه به ااژارش سذط و کیفیذت زمذعا

منابع
لیژ و پا عال ر8005س مذرو

بااساای اررساخت های ا زوری اطال ات استفاآه اا
1

مقوله اصلی

آسترسذذم الکترو یکذذم کذذاربر اا مراکذذژ قذذعی ااذذژارش
سط تحصیلم و کارزمدی آا شذجعراب صذدور مجذعا
بذذرای خررذذد ذذرم ااژار پشذذتیا م اا پرسذذرل اذذارت بذذر

پشتیرا م
مدرررت
ارشد

لیذذذذژ و پذذذذا عال ر8005س
زتارابر8005س القال ذم و
القاباب ر8005س ساحدو و
همکارابر8004س

بعد

مسئعلیت پذرری کارکراب
سذذیرر و بذذاهیتم ر8005س

یاا به تعسعه بر امه وو جدرذد تعسذد ارا ذه آهرذدگاب

لیذذذذژ و پذذذذا عال ر8005س

خدمات ابر ااذژارش تمرکذژ مذدرراب بذر اعالیذت هذای
3

زمعا

راآگیری و پژوهش یاا به سیاسذت گذذاراب

تراذذیم کررذذده کمیسذذیعب ارتراطذذات تعجذذه بذذه سذذرماره

ساااارا
سازمانی

گذذذاری کذذاهش اسذذتخدام ااذذراآ آر بخذذش ا ذ زوری

ارا
4

کیهذذذذذذارا و جیچعرذذذذذذا
ر8004س مرع گعمعرذذذذابم
همکاراب ر8005س

هاآب به

اشتراک اطال ذات آر میذاب سذااماب هذا اآارت آولتذم
وتحقیقاتم به اجرای پروژه ها

القال م و القابذاب ر8005س

ر8005س الرذذذذذذذذذذذاآی و

اطال ات سااماب
هاآب به تفکر مدرررت کارزمد ارا

سازمانی

کیهذذذذذذارا و جیچعرذذذذذذا
فرهن ا

ر8004س ووآا ر8002س

سازمانی

مرع گعمعرابم ر8005س

آر پاسخ به سؤال رهارم پژوهش مم تذعاب گفذت کذه مقذعالت پذذرر

رارذا ش ابذری آر بعذد

سااما م "زماآگم ا زوری پشتیرا م مدرررت ارشد ساختار سذااما م و ارهرذ

سذااما م" مذم

باشذذرد کذذه اا مفذذاهیم اصذذلم زب کذذاهش اسذذتخدام ااذذراآ آر بخذذش اذ زوری اطال ذذات سذذااماب
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برگژاری کال های زمعاشم برای کارکراب آر آستیابم به تجربه جدرد و  ...اسذت .بنابراین پساز
فراترکیب چها چوبهای نظری و پژوهشهای قبلی انجاا شاه د حاوز ی پاییر

ایاانش

ابری  ،الگوی مفهومی د شکل  1نشان داد شه است.
بعد محیطی
.0ا تماآ
.8قا عب و مقررات
بعد سازمانی
.0زماآگم اراوری
.8پشتیرا م مدرررت
ارشد
.0ساختار سااما م
.4ارهر سااما م

پذرر

رارا ش ابری

ُبعد فردي
 .0گر تصمیم گیر ده
.8پشتیرا م مدرر
اطال ات
.0تجربه تصمیم گیر ده

ُبعد فنآوری
.0هژرره
.8امریت
.0مژرت سرم
.4ساآگم
.5قابلیت اطمیراب
 .1حررم خصعصم

شکل .1الگوی مفهومی پذیرش رایانش ابری درآموزش عالی

بحث و نتیجهگیري

پژوهش حاضر با هدف ارا ه اراترکیب اا مؤلفه هذا و شذاخ
رارا ش ابری آر زمذعا

ذالم براسذا

هذای اصذلم تأثیرگذذار بذر پذذرر

رذاررعو اذری و مطالعذات ا جذام گراتذه آر پیشذیرهی

پژوهش است .آر ار پژوهش با تعجه به مؤلفه های تأثیرگذار بر پذذرر

رارذا ش ابذری الگذعی

مفهعمم تعسعه آاآه شده است .
آر پاسخ به سؤال اول پژوهش با استراآ به اطال ات مردر آر جدول شماره  8مم تعاب گفذت
که آر بعداراوری اا  1مقعلهرمؤلفهس تشکیل شد د و ار مؤلفه ها هر کدام به عبهی خعآ اا تعداآی
اررمؤلفه تشکیل شده ا د که همگم مفاهیمم هسترد کذه آر بعذد اذ زوری پذذرر

رارذا ش ابذری

قذذش آاشذذته ا ذذد .ارذذ رااتذذه هذذا بذذا پذذژوهش هذذای ووآا رWoods, 2018سامیرذذعر اسذذالم و
همکارابرAminur Islam et al., 2017س الراآی و همکارابرAlBadi et al., 2017س زمذروب و
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همکذذذارابرAmronet al., 2017س اال رجذذذع و همکذذذارابرOlanrewaju et al.,2017س
رذعوار رYuvaraj, 2016س رعقذعبم و همکذاراب ) )Yaghoubi et., 2016همسذع مذم باشذد.
اقرعلعلذع) )Ogunlolu, 2017آر پذژوهش خذذعآ بذذا رذعاب مذذروری بذذر پذذرر
سااماب پذرر

رارذذا ش ابذذری آر

رارا ش ابری را آر رهار امل تکرعلذعژرکم اذرآی محیطذم و سذااما م تقسذیم

کرآه که تحقیر حاضر یژ ار رهار گروه را آر ار گراته است .برای پذرر

رارا ش ابذری الام

است که مقروب به صراه بعآب اا لحاظ اقتصاآی امریت شرکه برای کاربراب قابلیت اطمیرذاب بسذتر
ابر و حررم شخصم راآگیر ده آر مراکژ و مؤسسات زمعا

الم معرآ تعجه جدی قرار گیرآ .آر

اآامه رااته های مربعط به سؤال آوم یژ شاب آاآ با استراآ به اطال ذات مرذدر آر جذدول شذماره 0
مم تعاب گفت که بُعد ارآی اا سه مقعلهرمؤلفهس تشکیل شد د و ار مؤلفه هذا هذر کذدام بذه عبذهی
خعآ اا تعداآی اررمؤلفه تشکیل شده ا د .ارذ رااتذه هذا بذا تذار پذژوهش هذای ووآا ر Woods,
2018س زتذاراب و همکذاراب )Attaranet al., 2017س شذا ا وابعلیرذده Shana &Abulibdeh,

)2017س وا ذ

و همکذاراب)Wang et al., 2015س،رعقذعبم و همکذاراب (Yaghoubiet al.,

)2016رعقعبم و همکاراب ( (Yaghoubi et al., 2015همسع مم باشد که آر تریذی رااتذه هذای
گاه ا زورا ه به معضعس پذرر

ار پژوهش مم تعاب گفت اغلب مطالعات پیشی

آاشترد و تأکید بیشتر بر روی مؤلفذه هذای بُعذد اذ زوری بذعآه اسذت .پذذرر
زمعا

الم یاامرد تمارل به گستر

رارذا ش ابذری
رارذا ش ابذری آر

مشارکت و ارتراط بی آا شذجعراب و اسذتاآاب و اسذتفاآه اا

ااراآ آارای آا ش کاام آر ار حعاه برای ا جام پذروژه هذا و سذااما دهم ز هذا اا طررذر سذرورس
های ابر است .برابرار به کارگیری هذر کذدام اا ارذر مؤلفذه هذای گذر
تصمیم گیر ده و عزوری مسئعل اطال ات با
آر زمعا

ااژارش تعاب پذرر

تصذمیم گیر ذده تجربذه
و پیاآه ساای رارا ش ابذری

الم خعاهد بعآ .همرری رااته های مربعط به سؤال سعم یذژ شذاب آهرذدهی زب اسذت

که با استراآ به اطال ات مردر آر جدول شماره  4مم تعاب گفت کذه بعذد محیطذم اا آو مقعلذهر
مؤلفهس تشکیل شد د و ار مؤلفه ها هر کدام به عبهی خعآ اا تعداآی اررمؤلفه تشذکیل شذده ا ذد
که همگم مفاهیمم هسترد که آر بعد محیطم پذرر

رارا ش ابری قش آاشته ا د .ار رااته ها بذا

تذار پذژوهش هذای الهراتذم و همکذارابرAlharthi etal., 2015س رذعوار رYuvaraj, 2016س
رعقعبم و همکارابر(Yaghoubi et al., 2016رعقذعبم و همکذاراب ( (Yaghoubi et al., 2015
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همسع مم باشد که آر تریی ار تیجه مم تعاب گفت بعد محیطم جژء عاملم هسترد کذه اا خذار
اا سااماب بر ارزررد پذرر

عزوری های جدرد اا جمله رارا ش ابری تأثیر مم گذار د .آر هارذت

رااته های مربعط به سؤال رهارم با استراآ به اطال ات مردر آر جدول شذماره  5مذم تذعاب گفذت
که بُعد سااما م اا رهارمقعلهرمؤلفهس تشکیل شذد د و ارذ مؤلفذه هذا هذر کذدام بذه عبذهی خذعآ اا
تعداآی اررمؤلفه تشکیل شده ا د که همگم مفاهیمم هسترد که آر بعذد محیطذم پذذرر

رارذا ش

ابری قذش آاشذته ا ذد .ارذ رااتذه هذا بذا تذار پذژوهش هذای ووآا رWood.s, 2018س الرذاآی و
همکذاراب رAl-Badi et al., 2017س ،زتذاراب و همکذاراب )Attaran et al., 2017س رعقذعبم و
همکذاراب((Yaghoubi et al., 2016مرع گعمعرذابم( (Mboungou & Mouyabi,2015لیذژ و
پذذا عال رLis & Paula, 2015س سذذاحدو وهمکذذاراب )Sahdev et al., 2014س کیهذذارا و
جیچعرارKihara. & G ichoya, 2014س همسع مم باشد که آر تریی رااته های ار پژوهش مذم-
تعاب گفت عامل سااما م عامل مربعط به سااماب است که اعالیتها و اقدامات سااماب را تحت
تأثیر قرار ممآهد .بدرهم است عامل تأثیرگذار آر محید سااماب و کیفیت تعامذل عامذل اذرآی
سذذااماب و مراکذذژ زمعاشذذم را تعا مرذذد مذذم سذذااآ تذذا آر امیرذذهی پیشذذرات و تعسذذعهی تکرعلذذعژی
اطال ات ا زوری ها و سرورس های معرآ استفاآه آر بستر ابر به رشد و بقای خعآ کمه کذرآه
و معجرات ت ییر زررده سااماب ها را اراهم زور د .به مراعر ارا ه رذاررعبم بذرای پذذرر

رارذا ش

ابری بارد با گاه کعتاه ااراآ و محید را به همراه تعجه معطذعف و خذاص بذر سذااماب و اذ زوری
اآغام کریم .برابرار با تعجه به رااته های پژوهش مم تعاب پیشرهاآ معآ که سیستمهذای ذعر قرذل
اا اجرای سیستم زمعاشم مرترم بر ابر آر آا شگاه رارجذاآ رذاررعو ابذریس مهیذا شذع د .اا سذرماره
گذاراب آر تعسعهی اضای مجاای استفاآه شعآ .به کارگیری ا زوری ابذری با ذ

ت ییذر یذروی

کار ا سا م و ااژارش بهرهوری آر بخش خدمات ممباشد .ذالوه بذرار آا شذجعراب بذه پشذتیرا م و
تشعرر مدرررت و مسئعالب مربعطه به بروا تجربههای ع و اردههای جدرد آر حذعاهی اذ زوری -
های عر

یاا ضروری و اساسم آار د .یاا بذه تعجذه آر بحذ

محید ابر احسا

ممشعآ .آر هارت تال

هذای قذا ع م آربذارهی اسذتفاآه اا

برای زگاهم آا شجعراب و کارکراب اا مژارای رارذا ش

ابری و ارصتهای ار ا زوری و برگژاری کال ها و کارگاههای زمعاشم بذرای ز هذا ضذروری
به ار مم رسد.
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