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 چکیده
دنبال راهی براي پژوهشگران همواره به وابستگی بشر به دنیاي دیجیتال،ه و با گسترش روزافزون رایان

پردازش ابري این امر را محقق کرده  اند که امروزهبخشیدن و ارتقاي خدمات به مشتریان خود بودهسرعت

مشکالت ر بعالوهگیرد. کندي صورت میابري به ن مزایا پذیرش و مهاجرت به فضايایوجود با .است

نشدن هاي ورزشی و ارائهدر سازمان محاسبات ابري ر پذیرشنداشتن از عوامل مؤثر دآگاهیي، ارساخت

این روند نقش بسزایی داشته باشند؛ بنابراین، شدن وانند درکندتمیاز این عوامل نیز  یجامع چهارچوب

در  ابري رایانشسازي ر پیادهشناسایی عوامل مؤثر د حاضر با هدف مطالعة ی،پژوهش براي رفع این خأل

 و کارشناساناز نفر  60تعدادصورت گرفت.  بعدياساس یک مدل ترکیبی چهاربرورزشی  هايسازمان

 .در این پژوهش شرکت کردند گیري هدفمندروش نمونه هبجوانان استان کردستان وهاي ورزشمدیران اداره

 .دش طراحی و تدوین ،بود (1395سرکلزایی جوان ) نامةپرسش گرفته ازبرکه  اينامهپرسش پژوهش ابزار

ورزش  علمی دانشگاه در حوزةو اعضاي هیئتوري اطالعات فنامتخصصان  به تأیید نامهروایی صوري پرسش

ي هاشاخص. شد محاسبه 0256/0ه معادل با نامنرخ ناسازگاري پرسش ،همچنین .رسیدو کامپیوتر 

انسانی، ، فنآورانه ترتیب عوامل، بهمراتبی چانگسلسلهتکنیک  با استفاده از ابريرایانششدن اجرایی

دیدگاه جامعی از عوامل موثر در پذیرش تواند مینتایج این مطالعه  .بندي شدنداولویت محیطی و سازمانی

 ریزي کنند.هبرنامهاي خود ري را به مدیران ارائه دهد تا براي مدیریت مؤثر هر عامل، در سازمانواین فنا

 

   هاي ورزشی، مدل ترکیبی، سازمانابري رایانشکلیدی:  واژگان
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 مقدمه
از تغییرات محیطی، سازمانی و  ثرمتأای پیچیدهبسیار های ورزشی در محیط رقابتی سازمان ،امروزه

هایی هستند که در این عرصة متالطم بقای دنبال شیوهبه هااین سازمان بیشتر .قرار دارنداطالعاتی 
شان تغییر حیات ةفلسف به دالیل فراوانی کهباید بپذیرند  ی ورزشیهاسازمان .خود را تضمین کنند

 .ناسب با آن و نیز ابزار دستیابی به آن باشندتکسب مزیت رقابتی م و دنبال رقابتو باید به کندمی
و  خود را حفظ کند ،قواعد جدید از دورهصورت سنتی و ببه است که بتواند سازمانیکمتر  این روزها

خلق ارزش و افزایش  ،درجهت کسب مزیت رقابتی و ماندبپای رقبا باقی پابه دبرای اینکه بتوان
شدن به استفاده از متمایل شود. جهزمعملکردی های نوین گام بردارد، باید به شیوه سودآوری

تلقی  یناپذیرالزام و ضرورت اجتناب ،های جدیدوریاتسلط برفنو  های نوین اطالعاتیسیستم
 های ورزشی )ماهونی،سازمان ویژه( و به329، 1393ها )صنایعی، سازمانمتضمن بقای که شود می

های وریافن .پیشرفت هستنددرحال یناپذیرهای نوین با شتاب وصففناوری. است( 294، 2012
اطالعات و حجیم پردازش و انتشـار سریع  در زیادبسیار دلیل توانایی و ظرفیت به، نوین اطالعاتی

های سازمانمدیران اند. های سنتی شدهوریاجایگزین فنهای سـازمانی، انجام فعالیتالزم برای 
رسیدن  درو  باشند آگاهی داشته خود یتوان مدیریتافزایش  بر این تغییرات اتثیراز تأورزشی باید 

و  اطالعات درست ارتباطات و نشر ، کیفیت و بهبود ارائة خدمات، توسعةبه اهداف سازمان
 برای پذیرش مناسبشرایط تحقق این اهداف ایجاد  ها استفاده کنند. الزمةاز آن ،شدهکنترل
 بسترها معماری، از به استفاده دولتی ساختارهای ،اخیراً. سازمان استدر جدید و کارآمد یهافنآوری

شروع خود  هایزیرمجموعه نیازهای ساختنبرآورده و خدمات تحویل برای ابری رایانش هایهبرنام و
 ینشود. ااینترنت گفته می برمبنای محاسبات وریافنکارگیری هب و توسعه بهی ابر رایانش اند.کرده

 اطالعات وریافن با مرتبط هایقابلیت که است فضایی در کامپیوتری محاسبات از ایروش شیوه

 هایسرویس به که دهدمیرا  امکاناین  او به و شودمی عرضه کاربر برای خدمات یا عنوان سرویسبه

آگاه  هاوریفنا این تخصصی اطالعات ه ازآنکبدون ؛باشد داشته دسترسی اینترنت وری درافن بر مبتنی
 )که شبکه نمودار ابری شکل از که شودمی استفاده اینترنت از ایاستعاره عنوانبه «ابر» اصطالح. باشد

 ابر در محاسبات. است شده گرفته (شودمی استفاده اینترنتی هایزیرساخت تصویرکشیدنبه برای

 و هاداده افزاری،سخت منابع کنندةفراهم که دنشومی گذاشته اشتراكبه سرورها از توسط گروهی
سازی و مانند مجازی .تی.سی.های آیاستفاده از پیشرفتابری با  رایانش. هستند افزارهانرم

خدمات را طبق نیاز کاربر  طیف وسیعی از ،افزار مجازیافزار و سختطریق نرممحاسبات شبکه از
 ،1نتا)سلطان و ب کندمیدو ارائه  یا ترکیبی از هرهای عمومی )اینترنت( خصوصی توسط شبکه

 از استفاده و طالعاتاری وناف خدمات، محصوالت مدیریت و مالکیت جایبه هاسازمان (.170، 2012

                                                 
1. Sultan & Bunt 
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 برای اختصاصی طوربه پشتیبانی خدمات و افزارافزار، نرمسخت آن در که) سنتی سپاریبرون رویکرد

 استفاده با را خود وایاف نیازهای ابری رایانش کارگیری خدماتبه با توانندمی( دنشومی تهیه سازمان

 کنند فراهم ابری خدمات کنندةتأمین توسط ذیرپمقیاس و اتقاض بر مبتنیپذیر انعطاف مدل یك از
تواند از دو میها برای سازمان ابری رایانشپذیرش  بالقوة مزایای .(5 ،2009 و همکاران، 1)گریگ

 از توان به حمایتاین مزایا میکنار در. شودهای مالی و مدیریت منابع ارزیابی جوییدیدگاه صرفه

های ، کاربرد در شبکهخدمات زمان، نقص و خرابی کمتر، بسیج در جوییصرفهوکار، کسب چابکی
وری این فنا. نوع برنامه اشاره کرد سازگاری با هر کننده ومصرف جتماعی، انطباق با انتظارهایا

به توان میکه  انتظار خطرهایی نیز داردمزایای قابل مقابلدر فنآورانه هایوردهند سایر فرآهمان
ی هاداده وجود دلیلهمکاری با شرکت خاص بهفروشنده و اجبار به  تهدیدهایسازمانی ) خطرهای

قانونی  ا(، خطرهایهدادن دادهها و ازدستنشت دادههای فنی )دادن نظارت(، خطردستزا و خاص
 شبکه(مشکالت مانند  زیرساخت به مربوط و خطرهای افزار(رمها و صدور مجوز ن)حفاظت از داده

ویژه نگرانی بودن خدمات و قابلیت اطمینان بهنداشتن از دردسترساطمینان ،همچنین .اشاره کرد
در بیشتر ابری  تواند از پذیرش رایانشمی در اینترنت اختاللسیستم و  منتظرةدرمورد خرابی غیره

 است نابالغ مدلی ابری رایانش(. 251، 1394،  ، نقیان و طباطبایی)تمتاجی کندگیری ها جلوسازمان
 نیست آماده حساس مأموریت با یهایسازمان استفادةبرای  خصوصبه گسترده استفادة برای هنوز و

شدن به یك پارادایم تبدیلدرحال شده،رذک مشکالت باوجود اما ؛(376 ،2013 اران،و همک 2)وی
ها و خدمات مسیر سیستم برای تغییر را الزم ظرفیترسد نظر میارتباطاتی است که به /محاسباتی

 دارد.
اند؛ اما در برخی از متوسط انجام شده هایی با اندازةها در این حوزه روی سازمانبیشتر پژوهش 

نتایج این نیز بررسی شده است. اجرای رایانش ابری  ها، اندازة سازمان و پیچیدگی آن درپژوهش
در  و ثیر چندانی بر اجرای رایانش ابری نداردتأ سازمان ها حاکی از این است که اندازةپژوهش
ر اجرا عوامل مؤثر داولویت  ندنتواهای موجود میخدماتی و صنعتی، زیرساخت ،های دولتیسازمان

 از مزایای ،کوچكصنایع بزرگ و در .(560، 1394 ،)یعقوبی، همتی و راشکیرا متفاوت کنند 
 ،هامکان استفاده از جدیدترین فناوریابه توان می بودنخدماتی و صنعتینظر از صرفرایانش ابری 

الت، برای رسیدگی به مشکو سریع  نوین هایحلراه زاستفاده ا ،به کاربران پیشرفته خدمات ةارائ
اشاره  های آیندهپذیرش نیازمندیآمادگی برای و شده یندهای استانداردافرافزایش کارایی مدیر، 

  .کرد
همانند نیز  هستند متمرکزو  هپیچیدساختار های ورزشی دولتی و بزرگ کشور که دارای در سازمان

تواند سبب واگذاری بخش زیادی از این مدل می سازیپیاده ،های دولتی خدماتیسایر سازمان

                                                 
1. Craig  

2. Wei  
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 ،سازی آسانپیادهها، کاهش هزینهسازمانی،  پذیریافو انعط چابکیافزایش های مدیران، فعالیت
، 1394 ،همتی و راشکی  ،)یعقوبیشود  پایدار های اصلی و توسعةپذیری، تمرکز بر قابلیتمقیاس

قبل از هر اقدامی  ا امری که در این حوزه باید توجه شود، این است که هر سازمانیتنهبه  .(765
شده انتخاب طور جدی ارزیابی شود تا بتواند مدل متناسب خود را براساس عوامل شناساییباید به

وری افن پذیرش این ردثر بر عوامل مؤ شدنتمرکزم ،منظوربدین (.16، 2014، 1)یبواح و اساندوکند 
، 2012، 2)لین و چن شودمیمحسوب  فنآوریدر درك این مدیران ترین اقدامات از اساسینوین 

، 1394خدیور و درتاج ) کنند.راستا نیز اهمیت این موضوع را تأیید میمطالعات گوناگون دراین (.34
 به بررسی ،آمیخته در دو بخش کیفی و کمی پژوهشبا استفاده از روش خود پژوهش در  (114

اعتماد،  که نشان داد هاآن پژوهش نتایج پرداختند. ابری رایانش موفق سازیپیادهر د ثرعوامل مؤ
 ابری رایانشسازی موفق از عوامل پیاده ،اقتصادیو  فرهنگی، سازمانی، فنی، عوامل مدیریتی، انسانی

ر پذیرش محاسبات های گوناگونی درزمینة عوامل مؤثر دمدل ،اساسبرهمین هستند؛ها در سازمان
و  محمد ،مانند عوامل سازمانی )ابوخوسا را ی مختلفیآمدند و متغیرهاها پدید ابری در سازمان

( 46، 2011 ،5(، دانش کارکنان )کو864، 2013 ،4(، عوامل انسانی )گوپتا641، 2012 ،3الجارودی
میان بررسی کردند. در (81، 2016، 6هوستاد و السن )الگازار كعوامل امنیتی، اخالقی و استراتژی

 ،انهفنآورمدل »و  7«انهفنآور ناسب انسانی، سازمانی وت»شامل مدل  ترمدل رایجها، دو این مدل
 رایانش اهمیت مقولةدر  موارد ذکرشده، با توجه به .کار برده شدندبیشتر به «8محیطی انی وسازم
عوامل  بسترها و به بررسیسعی دارد پژوهش این  ،های نوزون استفاده از فناوریافزایش روزافو ابری 

 .تی.آیکه به نسل بعدی معماری  بپردازدهای ورزشی در سازمان ابری رایانشسازی ر پیادهمؤثر د
رکود حاکم  های ورزشی ومشکالت درون سازمانحل  سببواند تمی ابری رایانش. دارد نیز شهرت

 (.338، 1393)صنایعی، داشته باشد  همراهرا بهها و افزایش کارایی و اثربخشی آن ها شودبر آن
ترکیبی مدل پژوهش ابری،  مفاهیم نظری مربوط به رایانشپژوهش و  با توجه به پیشینة ،همچنین

. در بررسی شد« و محیطی فنآورانه، سازمانی عوامل انسانی،»با عنوان ترکیب چهاربعدی  از دو مدل
نوآوری  ،تکنولوژیك عوامل عنوانبه سیساتو تأ صالحیتنسبی،  مزایای داده، امنیت ،این چهارچوب

 .اندشده گرفته محیطی درنظر جزو عوامل رقابتی فشار اعتماد و سازمانی و عوامل جزو و زیرساخت

                                                 

3. AbuKhousa, Mohamed & Al-Jaroodi 
4. Gupta 

5. Kuo 

6. El-Gazzar, Hustad & Olsen  

7. HOT Fit (Human, Organization &Technology)  
8. TOE (Technology, Organization & Environment) 

1. Yeboah & Essandoh  
2. Lin & Chen 
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 فنی شایستگی و اطالعات ارشد، شامل حمایت مدیر ثرعنوان یك پدیدة مؤعوامل انسانی به

، ؛ ابوخوسا33، 2013 ، 1، ین و وانگ)لیان اندموردتوجه ویژه قرار گرفتهشده و دانش کارکنان درك
 (.641، 2013 ، 2محمد و الجارودی

 

  پژوهش شناسیروش
مدیران و کارکنان کل،  مدیران همةنوع مطالعات پیمایشی است.  حاضر، توصیفی و از روش پژوهش

جامعة آماری این پژوهش را تشکیل جوانان استان کردستان وهای ورزشادارهوری اطالعات بخش فنا

 برای. در این پژوهش شرکت کردند شمارکل گیری هدفمندنفر با روش نمونه 60تعداد  .دادند

عنوان به( 1395سرکلزایی جوان ) نامةاساس پرسشبر زوجی هایمقایسه نامةپرسش عوامل، مقایسة

، فنآورانهانتظار، صالحیت مؤلفة مزایای قابله نُ نامه شاملپرسشاین . شد طراحی پژوهش ابزار

مدیران عالی حمایت خارجی یا رقابتی، ، زیرساخت سازمانی، اعتماد، فشارامنیت، نوآوری سازمانی

وری اطالعات فنامتخصصان یید به تأ نامهروایی صوری پرسشکارکنان سازمان بود. دانش سازمان و 

ی این پژوهش برای روش آمار .ورزش و کامپیوتر قرار گرفت علمی دانشگاه در حوزةتو اعضای هیئ

کار برده به 15نسخة اکسل  افزار آمارینرمو  بود 3مراتبی چانگعوامل، تحلیل سلسله تعیین رتبة

 شد.

مراتبی سلسله تحلیل فرایند سازیفازیمعنای به این روش: مراتبی چانگروش تحلیل سلسله

، مشهدی عباس و احدی)شود انجام میفازی  و محاسبات اعداد از استفاده که با است کالسیك

 به نسبت خبرگان دانش گرفتن مراتبی،سلسله تحلیل فرایند اساسی ایدة (.98، 1391 ،خشکرودیان

 در را کیفی و کمی هایداده که دهدمی اجازه گیرندهتصمیم به فازی روش. است موردمطالعه پدیدة

 . کند ادغام تصمیم مدل

 که شرایطی در ویژهبه ؛نیست خبرگان نظرهای درست انعکاسسنتی قادر به  مراتبیسلسله تحلیل

 (.283، 2008 ،4)پرسین است هاداده به نداشتناطمینان مستلزم هاآن حل یا اندنشده تعریف مسائل

 تحلیل فرایند بسط برای را ایساده بسیار روش 1992 سال در چانگ نقص، این جبران برای

 ن،خبرگا نظرهای حسابی میانگین با استفاده از روش این .داد ارائه فازی فضای به ،مراتبیسلسله

صورت زیر مراحل انجام این روش به. است شده داده توسعه فازی مثلثی اعداد ساعتی و نرماالیز روش

 :است

                                                 
1. Lian, Yen & Wang   

  2. AbuKhousa, Mohamed & Al-Jarood

 3. AHP FUZZY Chang 

 4. Percin
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فاده از سطوح که با استاست مراتبی ترسیم درخت سلسلهمرحلة اول  ،یكشمارة مطابق شکل  -1

  ؛شودهدف، معیارها و زیرمعیارها ترسیم می

                          

 
 پژوهش مراتبیگیري سلسلهدرخت تصمیم -1شکل 

 

و با استفاده از  گیریدرخت تصمیم مطابقهای توافقی تشکیل ماتریس قضاوت زوجی: ماتریس -2

 ؛شودمیقالب اعداد مثلثی فازی تشکیل در ،خبرگان هاینظر

 
 

 اعداد مثلثی طیف فازي و عبارات متناظر آن -1 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 عدد فازي عبارات کالمی کد

 (1و 1و 1) اهمیت برابر 1

 (1و  2/3و  2) برتری ضعیف 2

 (2/3و  2و  2/5) برتری متوسط 3

 (2و  2/5و  3) برتری قوی 4

 (2/5و  3و  2/7) برتری بسیار قوی 5

 (3و  2/7و  4) برتری مطلق 6
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محاسبه  گیرندگانیانگین حسابی نظرهای تصمیمم ،در این مرحله :میانگین حسابی نظرها -3

  شمارة یك(؛ فرمول)شود می

 (1فرمول )

 
 

)فرمول شود محاسبه می سطر مجموع عناصر هر ،طر: در این مرحلهمجموع عناصر س محاسبة -4

 شمارة دو(؛

 و و ........... n               (                                       2فرمول ) = 1i و 2

 

شود )فرمول ر بر مجموع سطرها تقسیم میمجموع هر سط ،منظورنرماالیزکردن سطرها : بدین -5

 شمارة سه(؛

 ( 3فرمول )

 

نسبت ها Miبودن هر کدام از تراحتمال بزرگ ،: در این مرحلهبودنرتاحتمال بزرگ تعیین درجة -6

د ندست آیهنظر بشود تا اوزان اولیة نرماالیزشده برای ماتریس موردسنجیده می هاMiبه سایر 

 )فرمول شمارة چهار(؛

 (4فرمول )

 
  

 

 

 و 2 و 3و .....  (k; M_iردیگعدد فازی محدب  Kاز  Mمحدب  فازی عدد تربودنبزرگ احتمال درجة

1 = iشود:صورت زیر بیان می( به 

 
 

 مجموع بر را هر وزن هایدرایه است الزم اوزان بردار کردننرماالیز برای اوزان: بردار نرماالیزکردن -7

 )فرمول شمارة پنج(؛ کنیم تقسیم وزن آن هایدرایه

 (5) فرمول
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)فرمول آوریم دست میهای گزینه و معیارها، وزن نهایی گزینه را بهترکیب وزن ترکیب اوزان: با -8

 شمارة شش(.

 ij ri W  n  1 j ∑i = W                                                                                   (6) فرمول

 ،مراتبی فرایند تحلیل سلسلهها در ترین موضوعیکی از مهم: نامهپرسش سازگاريخص اش

سازگاری نرخ  یند لحاظ شودهمواره در این فرا های مقایسة زوجی است که بایدسازگاری در ماتریس

 .شودارزیابی می 1نسبت سازگاری ن ماتریس با محاسبةها در ایسازگاری قضاوتاست. 

 آید.  دست میبه 3و شاخص نسبت به یك ماتریس تصادفی 2شاخص سازگاری ،در این رابطه

= 𝑪𝑰 𝑹𝑰⁄ CR 
استفاده کردن مرکز ناحیه ها، ابتدا از روش غیرفازیبررسی سازگاری قضاوت ، برایدر این پژوهش

 4گوگوس و بوچرد. نشومحاسبه میاستفاده در تعیین میزان ناسازگاری ، روابط موردو سپسشود می

دد فازی( از برای بررسی سازگاری، دو ماتریس )عدد میانی و حدود عکه ند اهپیشنهاد داد (1998)

در  .شوداساس روش ساعتی محاسبه سازگاری هر ماتریس بر ،و سپسشود  ماتریس فازی مشتقهر 

از اعداد میانی  5. ماتریس اولشودمی ماتریس مثلثی فازی به دو ماتریس تقسیم ،اول لةمرح

شامل میانگین هندسی حدود باال و پایین اعداد  6دوم ماتریس و شودتشکیل می های مثلثیقضاوت

است  سازگار فازی بودند، ماتریس 1/0 از کمتر gCR و mCR دو شاخص هر کهدرصورتی .ستمثلثی ا

شود در گیرنده تقاضا می، از تصمیمبودند 1/0 از بیشترشاخص یادشده  دو هر کهدرصورتیو 

 ،دنباش 1/0بیشتر از  که یکی از دو شاخص ذکرشدهشده تجدیدنظر کند. درصورتیهای ارائهاولویت

 نظر کندهای فازی تجدیددر مقادیر میانی )حدود( قضاوت شودگیرنده خواسته میاز تصمیم

 . (48، 1392 ،)رمضانی،آقاجانی و صفایی

                     
𝐂𝐈𝐠

𝐑𝐈𝐠
 = gRC 

𝐂𝐈𝐦

𝐑𝐈𝐦
=   mCR  

سازی ر پیادهمل مؤثر دعوا نامةپرسشنرخ ناسازگاری را در شمارة سه و  دو های شمارةجدول

ر د شدهارائهناسازگاری  هایشاخص به توجه با د.ندههای ورزشی نشان میدر سازمان ابری رایانش

 .  سازگار استماتریس کامالً ،جدول هر دو

 
 

                                                 
1. (CR) Consistency Ratio 
2. (CI) Consistency Index 

3. (RI) Random Index 

4. Gogus & Boucher 

5. CRm 

6. CRg   
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 هاي ورزشیدر سازمانابري  سازي رایانشر پیادهعوامل مؤثر دنرخ سازگاري  -2جدول 

                                                 
1. Wide-Area Network & Local-Area Network 

2. ERP: Enterprise Resources Planning 

3. ASP: Active Server Pages 

4. SCM: Software Configuration Management 

5. APIS: Application Programming Interface Software 

ماتریس ناسازگاري 

 عوامل مؤلفه هاگویه شدهتجمیع

mCR gCR 

0617/0 0642/0 

ها کمك تواند به جلوگیری یا کاهش هزینهابری می گیری از رایانشبهره
 کند.

ل
قاب

ی 
ایا

مز
ظار

انت
 

ل 
وام

ع
انه

ور
نآ

ف
 

  

ل 
وام

ع
انه

ور
نآ

ف
 

    

حل برای حل تر راهسریعتواند به یافتن ابری می گیری از رایانشبهره
 مشکالت کمك کند.

 فناوریخدمات  هابری سبب افزایش انعطاف در ارائگیری از رایانش بهره
 شود.سازمان میدر 

 تواند به افزایش تمرکز برای انجام کارهای راهبردیابری می رایانش
 سازمان منجر شود.

قادر سازد تا برحسب درخواست ها و تواند سازمان را ابری می رایانش
 را افزایش یا کاهش دهد. فناوری تقاضا، منابع

معماری ساختاری و خدمات مدیریت داده در سازمان )برای مثال، 
افزاری داده، های داده، دسترسی، ذخیره، اشتراك، مرکز نرمپایگاه
 دارند.ها و غیره( در این سازمان وجود سنجی دادهامکان

ت
حی

صال
 

سنجی، خدمات ارتباطی شبکه در سازمان )اتصال، پایداری، امکان
 .(در سازمان وجود دارد 1محلی گسترده و هایشبکه

صورت خدماتی یا اجرایی )ساختاری( در به تأسیسات فناوری اطالعات
 ،2سیستم برنامه ریزی منابع سازمان سازمان وجود دارد )برای مثال،

های فنآوری، 4نرم افزار یکربندیپ یتمدیر، 3صفحات سرور فعال
افزاری با قابلیت های نرمو مدل 5نویسی کاربردیرابط برنامه اضطراری، 

 استفادة دوباره(.
ها در ابر )شبکه( احساس ای که سازمان دربارة امنیت دادهمیزان درجه
 کند.نگرانی می

ده
 دا

ت
نی

ام
 ها

رفتن( دربرابر امنیت انتقال )واردشدن یا بیرونسازمان ای که درجه
 کند.های ابر )شبکه( احساس نگرانی میداده

ها و رجوع سازمان دربرابر امنیت دادهای که مشتریان یا اربابدرجه
 کنند.اطالعات ابر )شبکه( احساس نگرانی می

ها و اطالعات ابر دربرابر حریم خصوصی دادهای که مشتریان سازمان درجه
 کنند.)شبکه( احساس نگرانی می
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 هاي ورزشیدر سازمانابري  سازي رایانشعوامل مؤثر در پیادهنرخ سازگاري  -2جدول ادامه 

 

 

 

ماتریس ناسازگاري 

 عوامل مؤلفه هاگویه شدهتجمیع
mCR mCR 

0016/0 

 

0192/0 

 

کارکنان بادانش و تخصص باال را برای اجرای رایانش سازمان ما 

 گیرد.خدمت میابری به

ت
اخ

رس
زی

 

ی
مان

ساز
ل 

وام
ع

 

ابری کردن رایانش کافی برای اجرایی فنآورانهدر سازمان، منابع 

 بدون محدودیت دسترسی به رایانه وجود دارند.

ابری  کردن رایانشکافی برای اجرایی فنآورانهدر سازمان، منابع 

 ازطریق اتصال با عرض باند باال به اینترنت وجود دارند.

کردن در سازمان، درصد خاصی از درآمد و بودجه به اجرایی

 یابد.ابری اختصاص می رایانش

لحاظ تخصص و سازمان ما سازمانی تخصصی و تجهیزشده )به

 ابری است. اجرای رایانشافزاری( برای سخت

ها و کارهای علمی ها برپایة نتایج پژوهشسازمان ما به نوآوری

 دهد.اهمیت فراوانی می

ی
ور

وآ
ن

 

های خالق و نوآورانه در وجوی ایدهمدیران سازمان در جست

 ها هستند.کارگیری آنسازمان و به

 شود.خاصی پذیرفته میطور در این سازمان، نوآوری و خالقیت به

های جدید که کارا کارگیری ایدهخاطر بهکارکنان سازمان به

 شوند.نیستند، جریمه می

عنوان یك کار پرخطر درنظر گرفته نوآوری در این سازمان به

 شود.می

0204/0 031/0 

 دارند.دهندگان ابر )شبکه( و سازمان ما اعتماد زیادی به هم ارائه

اد
تم

اع
 

ی
یط

مح
ل 

وام
ع

 

ها به ارائة خدمات دهندگان شبکه )اینترنت( دربین سازمانارائه

 خوب معروف هستند.

تواند مزیت رقابتی برای ابری میکند که رایانش سازمان فکر می

 های دیگر داشته باشد.سازمان دربرابر سازمان

ی
ابت

 رق
شار

ف
 

 سازی رایانشها برای پیادهسایر سازمانفشار سازمان ما تحت

 ابری است.

ابری استفاده ها است که از رایانش های دیگر مدتبرخی سازمان

 کنند.می
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 هاي ورزشیدر سازمانابري  سازي رایانشعوامل مؤثر در پیادهنرخ سازگاري  -2جدول ادامه 

 
 هاآزمون سازگاري ماتریس -3جدول 

 

هم ) هر ماتریس ةترین مقدار ویژبزرگ شاخص ،شودشمارة سه مشاهده میدر جدول  طورکههمان

دو از یك  هر ،شدهخ ناسازگاری دو ماتریس تشکیلنر ،و همچنینباال و پایین(  میانی و هم حدحد 

 دهندة سازگاری نظرها هستند.کمترند که نشان

جدول  .شودعامل مشخص می ریك از چهاهروزن  ،شدههای زوجی انجاممقایسه توجه به با ،سپس

  دهد.یج را نشان میاسه این نتشمارة 

 

ماتریس ناسازگاري 

 عوامل مؤلفه شدهماتریس تجمیعناسازگاري  شدهتجمیع
mCR mCR 

0331/0 0352/0 

 فنآورانهای از تسهیم اطالعات و دانش مدیران عالی فرهنگ گسترده

 ند.دارابری در ارتباط با رایانش 

ی
عال

ن 
یرا

مد
 

ی
سان

ل ان
وام

ع
 

راهبردهای مهم ابری را جزو سازی رایانش مدیران عالی سازمان پیاده

 کنند.سازمان قلمداد می

ابری را در سازمان سازی رایانش مدیران عالی سازمان خطر پیاده

 اند.پذیرفته

مند ابری در سازمان عالقه سازی رایانشکارکنان سازمان ما به پیاده

 هستند.

ان
کن

کار
 

ابری را  سازی رایانشپیادهلحاظ وجود کارکنان، توانایی سازمان ما به

 دارد.

مشکلی  ،زمینه لحاظ دانش و تخصص کارکنان دراین سازمان ما به

 ابری ندارد. سازی رایانشبرای پیاده

 عوامل کلی های ورزشیابری در سازمان سازی رایانشعوامل مؤثر در پیاده 0256/0 0226/0

mCR mCI max ماتریس
m λ gCR gCI max

g λ نتیجه 

 <1/0 098/9 0111/0 0256/0 249/9 0311/0 0226/0 عوامل اصلی

 <1/0 075/5 035/0 0642/0 253/5 0723/0 0617/0 انهفنآور

 <1/0 897/2 0103/0 0192/0 169/2 0094/0 0016/0 سازمانی 

 <1/0 303/3 0152/0 031/0 021/3 0116/0 0204/0 محیطی

 <1/0 954/4 0136/0 0352/0 089/4 0217/0 0331/0 انسانی 
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 ابري رایانشسازي هاي پیادههاي نهایی عاملماتریس وزن -4 جدول 

 

های ترتیب اولویتبه ، انسانی، محیطی و سازمانیفنآورانهعوامل چهار، شمارة ساس نتایج جدول برا

 وزن نسبی نیز طور مشابه بهبه خود اختصاص دادند.  ابری رایانشسازی ا در پیادهاول تا چهارم ر

محاسبه شد که  شدهراستفاده از روابط ذک باهای زوجی هریك از زیرمعیارها پس از انجام مقایسه

 آمده است. پنجشمارة در جدول نتایج آن 

 
 هاي ورزشیدر سازمان ابري رایانشي عوامل معیارهاوزن نسبی زیر -5جدول 

 

های ابری را در سازمان شدن رایانشتوان عوامل اصلی اجراییبا توجه به اوزان نهایی زیرمعیارها می

معیارها را زیریك از هرای مربوط به اوزان نهایی نمودار میله دوشمارة . شکل بندی کردورزشی رتبه

 اولویت آخرین و قابل انتظارمزایای  شامل اولین اولویت شماره دو بر اساس شکل دهد.ن میانش

   اساس نظر کارشناسان تشخیص داده شد.برنوآوری  مربوط به

 

 هاوزن فازي نهایی عامل هاعامل
وزن قطعی نهایی 

 هاگزینه

بندي اولویت

 قطعیبراساس وزن 

 1 683/0 (021/0، 521/0، 24/37) فنآورانه

 2 519/0 (017/0، 408/0، 51/27) انسانی

 3 371/0 (015/0، 381/0، 23/22) محیطی

 4 264/0 (009/0، 211/0، 73/13) سازمانی

 وزن نهایی وزن محلی زیرعامل وزن عامل عامل

 683/0 فنآورانه

 225/0 330/0 انتظارمزایای قابل

 182/0 266/0 صالحیت

 134/0 197/0 امنیت

 576/0 انسانی
 133/0 187/0 مدیرعالی

 108/0 321/0 کارکنان سازمان

 371/0 محیطی
 115/0 311/0 اعتماد

 0961/0 259/0 فشار رقابتی

 264/0 سازمانی
 0374/0 142/0 نوآوری

 157/0 598/0 زیرساخت
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 ابري رایانشهاي نمودار اوزان نهایی زیرعامل -2 شکل

 

 گیری بحث و نتیجه
 شده اینترنت مطرح ازطریق خدمات ةارائ و میزبانی برای جدیدی پارادایم عنوانبه ابری رایانشاخیراً 

 سازمانی کلید پذیریانعطاف ،محیطی مداوم تغییرات به توجه با(. 31، 2013 ،است )لیان و همکاران

 پذیریفانعطا افزایش در بسزایی نقش ابری رایانش وریفنا .است این تغییرات با تطابق موفقیت

 یهایتوانمندی به تا دهدیم را امکان نای هاسازمان به و (128، 2012 ،1لبارادواج و ال) دارد یسازمان

 به فضای ابر اجرتمه وترویج پذیرش  ،ریوفنا نای زیاد منافع دلیلبه. یابند دست زودهاف شارز با

 ،دلیلهمینبه. (11، 2016 ،2زیکو و ویخین) شودمحسوب می گذارانسیاست برای مهمی موضوع

 ةارائ در را توجهیقابل مزایای تواندمی جدیدارهای کراه و اینترنتی هایزیرساخت با پانو وریااین فن

. (113، 1393کارگر، ) وردارمغان آهای ورزشی بهسازمان برای الکترونیك، صورتبه ورزشی خدمات

و حتی ع متنو اصالحاتانجام  نیز نیازمندمدیران ورزشی  ،متغیرمحیط رقابتی و  در این شاید

در  ابری رایانشجرای ا. باشند خود مدیریتتحتهای سازماندر  یساختار ی کلی وبازبین

اطالعاتی  هایسیستم ماهیت و ساختار عام سبب تغییرصورت بهتواند میهای ورزشی سازمان

 به توجه با بنابراین، شود؛ کشور ورزش در توسعة تغییر باعث خاص صورتبه ورزش و هایاداره

 عوامل ینتعی مطالعه این هدف ،درحوزة ورزش ابری رایانش کارگیریبه هایچالش و مزایا ،اهمیت

 نظر قرارسازی مدپیاده هنگامو  قبل باید کهبود ورزشی  هایسازمان ابری در رایانش کارگیریبه

 گیرند.
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های انسانی، محیطی و سازمانی، اداره ،فنآورانهبعدی براساس یك مدل ترکیبی چهار پژوهشاین 

دارای بیشترین اهمیت در  فنآورانه عاملکه داد . نتایج نشان را بررسی کرد جوانانوکل ورزش

دیت، ، موجوباید با ویژگی ابری رایانش. است های ورزشیدر سازمان ابری رایانشسازی پیاده

. بتوان آن را در سازمان اجرا کردوانی داشته باشد تا خهم هاسازمان فنآورانهچهارچوب و ساختار 

 های ورزشیدر سازمان فنآورانهاولین اولویت عوامل  ،ابری رایانشسازی انتظار برای پیادهمزایای قابل

 یابدها دست به آن ابری رایانششدن از اجراییمزایایی که سازمان انتظار دارد  ؛شودمحسوب می

جا و طبق ان از هرامکان دسترسی آس ابری رایانشکلی، طوربه(. 481، 1999 ،1رابرتکومار و )پریم

ها، گاهها، سرورها، ذخیرهبندی )مانند شبکههپیکربه مخزنی از منابع محاسباتی قابلرا  سفارش

 کند که بتوانند با کمترین کار و زحمت و بدون نیاز بهفراهم میهای کاربردی و سرویس ها( نامهبر

 ابری رایانش(. 532، 2014، 2یا رها گردند )آورام سرعت فراهم شوندسرویس به دهندةارائهلت دخا

تغییر وکار را نیز اً نحوة کسببلکه اساس دهد،می شده را تغییرهای توزیعسیستم تنها زمینةنه

افزار های خرید سختهزینهکردن با کم(. 166، 5201 ،3پلیزنت، برناردو باهلی و بنسلیمان)دهد می

 سازمان کاهش کلی مالکیت ، هزینةنتیجهدر ؛یابدثابت یك سازمان بهبود می فزار، سرمایةاو نرم

(. 53، 2010براست و همکاران، )آرمخواهد یافت وری اطالعات کاهش یابد و هزینة استفاده از فنامی

د نتوانمی که ها هستنددر سازمان ابری رایانشسازی پیادهانتظار ابلقهمه از مزایای  ،شدهموارد ذکر

 دالیلهم به های ورزشیسازمان د.ندههای ورزشی افزایش وری، سرمایه و سود را در سازمانهبهر

به  ،دریافت خدمات ورزشیبسیار زیاد متقاضیان با بودن ، گستردگی اطالعات و مواجهکمبود بودجه

، فنآورانهمل عادیگر های لفهؤم از .نیاز دارند خدمات بهتر برای ارائةروز های استفاده از فناور

داشتن امکانات )چه ابزاری و چه بدون دراختیاراست. در اجرای محیط ابری  فنآورانهصالحیت 

شده در های استفادهفنآوری. وجود سازگاری بین سازی چنین امری غیرممکن استپیاده ،انسانی(

با  ابری رایانشنظر قرار گیرد. داشتن سازگاری باید مد سازمانیاز کاربران آن با نوع ن ابری رایانش

 ،(538، 2012ی )لین و چن، وری و نیازهای تجارافن سازمان، داشتن محیط ایجاد و توسعةسیاست 

دسترسی، های داده، ازجمله پایگاه خدمات مدیریت داده در سازمانوجود معماری ساختاری و 

وجود خدمات ارتباطی شبکه در ، ها نجی دادهسافزاری داده، امکانذخیره، اشتراك، مرکز نرم

تأسیسات فناوری وجود ، 4محلی وگستردههای سنجی، شبکهازمان شامل اتصال پایداری، امکانس

سیستم  و مین خدماتزنجیرة تأ سازمان مانندرایی )ساختاری( در تی یا اجدماصورت خاطالعات به

                                                 
1. Premkumar & Roberts 
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3. Benslimane, Plaisent, Bernard & Bahli  
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نتایج این  .ن محیط ابری الزم و ضروری هستنددرآورداجرابرای بههمه ، ریزی منابع انسانیبرنامه

ها، فدراسیون کل، هایاداره. خوانی داشتهم( 113، 1393) کارگر بخش از پژوهش با نتایج مطالعة

وری تغییر نگرش اعضا، قابلیت پذیرش این فنا انسانی با در حوزة های ورزشی بایدانجمنها و هیئت

ن در آموزش منابع استفاده از متخصصا و رایانش ابری ه از فناوریدر مشتریان، ایجاد فرهنگ استفاد

اضطراری و های فناوریبا استفاده از نیز ابزاری  در حوزة و شرایط الزم را فراهم کنند ،انسانی

سازی این محیط را مسیر پیاده ،دوباره در سازمان افزاری با قابلیت استفادةهای نرمهمچنین، مدل

های عنوان قابلیتههای سازمانی و هم بعنوان زیرساختهم به فنآورانهای هزیرساخت .هموار کنند

. شوندمحسوب می نآوریفسازی این نوع از عوامل مهم پیاده ،ساختاری و امکاناتی سازمان ،فنی

سرویس ارائه صورت را به بستر مجازی، 1عنوان سرویسی یا زیرساخت بههای زیرساخت ابرسرویس

زات شبکه، تجهی ای مرکز داده )دیتا سنتر( وفض ،افزارنرم ،افزارجای خرید سختدهند. کاربران بهمی

 وکیلی،) کنندخریداری میشده سپاریصورت یك سرویس کامالً برونها را بهاین زیرساخت ةهم

ها( افزار، بسترها و سرویسنرمافزار، ای از منابع )سختمجموعه ابری رایانش(. 1158، 1390

ت پویا درجهت صورتوانند بهسان است که میشده با قابلیت دسترسی و استفادة آسازیمجازی

ای استفاده توسط از، بهزشپردا مدلکنند. این مجموعه از منابع تحت مشتری تغییر  تأمین خواستة

 (؛52، 2008، 3وئروشوند )واکعرضه می 2سطح خدمات نامةموافقت قالبدر ،ساختزیر کنندةارائه

که فضای شبکه و  ابری رایانش در های فنی و ساختاریزیرساختریزی برای ایجاد و برنامه ،بنابراین

در سازمان  ابری رایانشسازی پیادهاساسی ن اصلی و ارکیکی از ا ،ارتباطات بین اعضا را فراهم کند

در  شدن و پذیرش فناوریاجرایی دررا وجود زیرساخت  مختلف هایپژوهش .آیدحساب میبه

 (.337، 1393 صنایعی و همکاران،) کنندمیهای ورزشی تأیید سازمان

 رایانش پذیرش است ممکن که است یانگیزبحث موضوع هاداده نسبی امنیت ،یدر محاسبات ابر

ها زمانی امنیت دادهباورند  این بر گروهی .(30، 2010تکابی و همکاران، ) بیندازد تأخیربه را ابری

 سرویس دهندگانارائه که معتقدند دیگر گروهی کهدرحالی ؛شوند اداره سازمان داخل است که باالتر

 را باالتری امنیت سطح ،روایناز و دارند اعتماد حفظ برای تریقوی هایهانگیز ،در خارج از سازمان

خطرهایی ند نتوامیو  هستند یك فناوریجدید از  ةمحاسبات ابری مبتنی بر استفاد گیرند.می کارهب

. کنندرا تهدید  هافناوریسایر  ود نباشابر ن مخصوص آن خطرهای حتی گاهی که دنداشته باش

 های پشتیبانفایل رفتنسرقتیا بهدادن یزیکی، ازدستمانند مهندسی اجتماعی، امنیت ف هاییخطر

)یعقوبی و  هستند خطرهاهایی از این امنیتی، نمونههایافتادن لیستخطریا بهدادن دستو از

                                                 
1. IASS (Infrastructure as a Service)  
2. Service Level Agreement 

3. Vaquero 
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 و پیشگیری مقابله، حفاظت،به منجر  انجام اقدامات کنترلی .(780 ،1393 همکاران،

ها و داده بودنواند ضامن امنیت و محرمانهتراستا، میدراین امنیتیخطرهای  ساندنرحداقلبه

، مدیریت اعتمادند شامل نتوااین اقدامات می .(247، 1394 همکاران، )تمتاجی و سیستم شود

. (250، 1394 همکاران، )تمتاجی ود نباش حفظ داده و قابلیت دسترسی افزار،هویت، جداسازی نرم

محیطی  ،ورزش همسو بود. کامالً (384، 2013) وی و همکاران پژوهش با نتایج مطالعةنتایج این 

ناشی گیری ضعف در تصمیم .یابددوچندان و گاهی حیاتی می اهمیت هااست که در آن امنیت داده

وجود اطالعات  توان جبران کرد؛ بنابراین،نگاه را شاید هیچنبود اطالعات از اطالعات نادرست و 

به استفاده از ورزشی را  جامعةافراد مرتبط با  سایرمدیران و  ،کارکنانتواند اعتماد میق و قابلدقی

 این فناوری ترغیب کند.

 نیروی عنوان دومین اولویت بود.بهسازمان نیروهای به  مربوط عامل از نتایج دیگر این پژوهش،

داشتن تجهیزات و  توانند بامدیران سازمان می. دروشمار میی بهسازمان هرهای اصلی سرمایهانسانی 

و  ابری رایانشسازی ، برای پیادهمتخصص و خبره ساختارهای مناسب ابر )شبکه( و نیروی انسانی

 و گیرندگانتصمیم دانش طورکههمان .ریزی کنندنامهبر ،مزایای آن در سازمان خودگیری از بهره

 در شاغل کند، دانش کارمنداننقش مهمی در پذیرش آن ایفا می ابری شرایان زمینةدر مدیران

های جدید فناوری ةزمیندر نکناکار دانش کهدرصورتی است. ثیرگذارتأدر این پذیرش  نیز هاسازمان

ها خواهند داشت پذیرش آن در کمتری مقاومتکارکنان  باشد، زیاد هاآن با مرتبط هاینوآوری و

سازمانی  آمادگی ح باالیسطواز ها کنان آنهایی که کارسازمان (.338، 1393صنایعی و همکاران، )

به استفاده و بیشتری مایل تهای دیگر نسبت به سازمان برخوردارند، ابری رایانشسازی برای پیاده

نقش مدیران عالی سازمان های حمایت براین،. افزوندارند ابری رایانشگیری از خدمات بهره

کارکنان سازمان با کردن متقاعدبا مدیران  .ابری در سازمان دارند شدن فناوریدر اجرا یثیرگذارتأ

در  .دارند عهدهبرزمینه درایننقش مهمی  ،خود در محیط کاریبه بخشی روحیههمچنین، عقاید و 

کردن منابع الزم در زمان مناسب، فضا و تجهیزات کافی رفتارهایی مانند فراهم ،یك سازمان ورزشی

 رایانشسازی پیاده و توسعه در مدیرانتعهد و حمایت مستمر  دهندةو نیروی انسانی ماهر نشان

د که نیازمند روندی از باال به پایین دار کردن فناوریاجراییسازی و دهپیا طورکلی،به .هستند ابری

های سازمانی و ایجاد یك فرصت هبود عملکرد سازمانی، پوشاندن خألب شامل درك کاربرد فناوری

. گرددمیو اجرایی  شودمیاست که از باال به پایین منتقل مدیران عالی سازمان  توسطبرای سازمان 

 کسب مزیتر اثر مثبت و مستقیمی ب وسط مدیریتشده تراهبردی اتخاذ هایتصمیم براین،افزون

اختیار دهد که منابع دراین امکان را میمدت به مدیر عالی دارد. داشتن دید بلند سازمانرقابتی 

نتایج  .(84، 1383خسروی و الوانی، )دهی و تجهیز کنند سازمان این اهدافخود را برای رسیدن به 
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مراهی بدون حمایت و ه .کردیید پذیرش تأیند اسراسر فردر را مدیریت و کارکنان نقش این پژوهش

، استشده تعیینیشپی سازمان برای رسیدن به اهداف ازاصل گیرندةمدیر عالی سازمان که تصمیم

دنبال تسهیل برای مدیرانی که به .پیاده کردرا در سازمان  ابری رایانشاز توان مدلی مناسب نمی

، زمان هستند عملیات درتسریع  و .تیآی. شارزهای بیآوری، حذف هزینهفناوری اطالعات، ایجاد نو

، 1394) خدیور و درتاجپژوهش با  نتایج این پژوهش. فرارسیده استراهبردی  مدل اینکارگیری هب

 خوان بود.هم (112

اعتماد و رقابت  با دو مؤلفة محیطیبه عامل ابری  کردن محاسباتدر اجراییسومین اولویت عوامل 

ابری  هاییطمح ةتوسعترین موانع بر سر راه اعتماد یکی از بزرگ ةمسئل. اختصاص یافتمحیطی 

است  یکی از ضروریات ویژهکنندگان سرویس ران و فراهماعتماد متقابل کارب ،این محیط. در است

ها و ابزار در محیط مدیریت داده کنترل ،کاربربرای که زمانی .ندنیستپوشی چشمقابل یكهیچ که

 ،سازی، انقطاع سرویسها، امنیت مکان ذخیرهافشای داده خطرزمانی که مانند از دست برود ابری 

های ابری نسبت به سرویس او ،افتدبیفاق ات ،هادادن دادهازدست و شدهگذاریهای سرمایهداده

رفتارهایی مانند تخریب  براین،افزون (.56، 2010 ،و همکاران 1)آرم بروست شودمی اعتمادبی

توانند سبب زارهای نامناسب و مواردی دیگر میفاستفاده از نرم ها،زدن به زیرساختسیبآاطالعات، 

های امنیتی در پردازش ابری رفع نقص .به کاربر شوندة سرویس نسبت نددهتمادی ارائهعابی

نتایج این . (21، 1395زاده، محسن) گان را افزایش دهدددهناعتماد بین کاربران و سرویس واندتمی

 حمید و یوسفو  (67، 2016) 2البادی، گوویندالوری و الخاروسی، شارما پژوهش با نتایج مطالعات

سایر عوامل محیطی است که  دیگر هایلفهاز مؤ فشار رقابتی. خوان بودهم کامالً (134، 2015)

. دنابر داشته باش ر انتشار و پذیرشجهی بتوند تأثیر مثبت قابلتوانبان صنایع میو صاحها سازمان

های وریناروز ف و هر هستندروزشدن اصالح و بهسرعت درحالهای مورداستفاده بهفناوری

و همین امر باعث افزایش کیفیت  دندهمیرا تغییر های خدمات گزینهکه د نآیجدیدتری به بازار می

در محیط رقابتی با مشکل سازمان را  شدهمنسوخهای ها و روشوریناف ،نتیجهدر ؛شودمی خدمات

ها و رقابت با سایر سازمان ورزشی نیز چنانچه بخواهند در عرصةهای سازمان .کنندمواجه می

 .روزرسانی کننداید در این عرصه خود را بهمزیتی را کسب کنند، ب افزایش خدمات به مشتریان خود

ی ورزشی هاسازمان برای گراییواپس و وابستگی جزبه وریافن قافلة از ماندنعقب ،ونیـکن دنیای در

تواند مهم می کمکی ابزار یك عنواناستفاده از محیط ابری به .داشت نخواهدهمراه به دیگری ارمغان

 پژوهشبا نتایج  این پژوهشنتایج  .کمك شایانی کند مدیران سازمانی هایگیریتصمیم یندفرا به
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2. Sharma, Al-Badi, Govindaluri & Al-Kharusi  



 1397 آذر و دي، 15شماره  مطالعات مدیریت ورزشی                                                                              90
 

های ورزشی در سازمان ابری پردازش سازیآخرین عامل پیاده بود. سوهم (119، 1391کارگر )

نوآوری  مؤلفةتنها  البته بودند؛با دو زیرمعیار نوآوری و زیرساخت  عوامل سازمانی ،کارشناسان توسط

توسط  های جدیدتوسـعه و اجـرای ایده به یند نـوآوریافر در اولویت آخر قرار گرفت.از این عامل 

 بنابراین، ؛دشواطالق می هستند،یك سـازمان با دیگران در  طول زمان در تراکنشافرادی که در

، حسن زی)بَ دارندنیاز  وریفنا در عرصة کارکنان نوآورهای ورزشی به سازمان ویژههو بها سازمان

ها، فرایندها، ها، ورودیخروجی را به عرصة هاکه بتوانند این نوآوری (22، 1395، نژاد و معینی

گذاری و نیازمند سرمایه فنآوری ویژه در حوزةال دهند. ایجاد نوآوری بهانتقخدمات  کیفیت و هزینة

 بر یمبتن یسازماننوآوری باز ،امروزه. سازمان است توسطآن  و پذیرش ایجاد شرایط محیطی

 یتاهم اتها و امکانمهارت ی،از منابع دانش خارج یبردارها، با هدف بهرهسازمان یربا سا یهمکار

 یهاها و انجمنتها، هیئسازمان .(397، 2017 ،1،کریاکو و پازالوسلوکیس ) است ای یافتهویژه

 های ورزشی و حتیسایر سازمانهای تجارب و توانمندیاستفاده از دانش،  د باتواننمیورزشی 

. دنخدمات شایان توجهی را ارائه دهجامعه ورزش سطح  یارتقادر  المللی ورزشیبینملی و مجامع 

 2، فرناندز و راتنفریرا ( و397،  2017)،کریاکو و پازالوس لوکیسمطالعات  با نتایج این پژوهش

شده در مقیاس بزرگ است که رایانش ابری، یك پارادایم رایانشی توزیعهمسو بود.  (91، 2017)

ها دارد. این فناوری سبب کارایی هزینه، کاهش زمان نقش بسزایی در چابکی و نوآوری سازمان

شود. پذیری درمقابل تغییرات محیطی میپذیری و وفقبه بازار، سادگی استفاده، انعطافدسترسی 

جویی ی مانند صرفهاین فناور ةمزایای اولیاز مندی ها از بهرههداف سازمانا ،طول سالیان گذشتهدر

 نوآوری باز و مفاهیمی مانند سازمان بازبه سازی ش چابکی و نوآوری سازمان و پیادهافزای ،هزینه

ها قرار اختیار سازمانفناوری درهایی که این مزایا و فرصت باوجوداست.  تغییر و تکامل یافته

کندی این فناوری به داشتن، یهای ورزشسازمان خصوصبهو  هاهنوز در بسیاری از سازمان ،دهدمی

از عوامل  نداشتنآگاهیو  اطمینان نبود دلیلهمدیران بکه دهد. مشکل این است می روی

این پژوهش  رفع این نقصان، بنابراین، برای ؛پردازندها نمیآنکاربردی  ةشده به استفاددرنظرگرفته

چهارچوبی را به مدیران این  تا شناسایی کندهای ورزشی در سازمان را ن عواملایکرد سعی 

 ی ورزشیهاارچوب به مدیران سازمانهاین چ .کردن این فناوری ارائه کندها درجهت اجراییسازمان

دست بهاوری اتخاذ فنر دثر ؤزی فناوری، دید جامعی از عوامل مساتا قبل از پیاده کندکمك می

نجام ا راهبردی هایریزی، برنامههای عاملو تقویت زیرساخت ثر هر عاملؤمدیریت م برایو  آورند

 د.دهن

                                                 
1. Loukis, Kyriakou & Pazalos  

2. Ferreira, Fernandes & Ratten  
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Abstract 

Due to technology’s growth and human’s dependence on digital world, as a way 

to accelerate and improve customer service, using Cloud Computing is necessary. 

Despite its advantages, using cloud storage is not a prevalent phenomenon. Lack 

of standard context about the utilization of cloud computing is another factor. This 

study aimed at identifying the factors affecting the implementation of cloud 

computing in sports organizations, based on a four-dimensional hybrid model. 

The statistical society of the research consisted of 60 people, all experts and 

managers of the Sports and Youth Departments of Kurdistan province, chosen 

through targeted sampling. The research tool was a questionnaire, designed based 

on the Sargolzaei Javan Questionnaire (2017). The formal validity of the 

questionnaire was approved by the IT specialists and faculty members of both 

fields of sports and computer. The incompatibility rate of the questionnaire was 

also calculated (0.0256). Using Chang hierarchical techniques, the indices of the 

implication of cloud computing were prioritized respectively as technological, 

human, environmental, and organizational. The results of this study can provide 

managers a comprehensive viewpoint of the factors affecting the adoption of this 

technology, in order to plan for handling them in their organizations.  
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