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چکیده
محاسبات ابری یکی از جدید ترین فناوری های ارائه خدمات است كه تا كنون به طور كامل در هیچ سیستم آموزشی
مورد استفاده قرار نگرفته است .هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل معیارهای بهبود سرویس های یادگیری الکترونیکی
مبتنی بر محاسبات ابری است .جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و كارشناسان حوزه فناوری اطالعات دانشگاه ها میباشد
و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است كه تعداد 21پرسشنامه بین خبرگان حوزه فناوری اطالعات دانشگاه ها توزیع،و در
نهایت  21پرسشنامه جمع آوری گردید و جهت پاسخگویی به پرسشهای پژوهش و تجزیه و تحلیل اطالعات از روش دیمتل
استفاده شد .با تجزیه و تحلیل معیارهای پژوهش با استفاده از تکنیک دیمتل مشخص گردید كه در بین  11معیار معرفی
شده  ،معیار عوامل سازمانی با بیشترین مجموع سطری در بین سایر معیارها در راه انتخاب مولفه های بهبود یادگیری
الکترونیکی دارای بیشترین اثر گذاری بر روی سایر عناصر است و بیشترین ضریب وزنی را در كل سیستم داراست .به عبارتی
با اهمیت ترین معیار و دارای بیشترین تاثیر و تاثر در كل سیستم است .مطابق با الگوی مفهومی ارایه شده در مقاله در
هسته مركزی الگو بهبود سرویس های یادگیری الکترونیکی مدنظر بوده و از طرفی با ارزیابی انجام شده می بایست نسبت
به افزایش همکاری سازمانی به عنوان تاثیرگذار ترین عامل توجه بیشتری نمود چراكه مدیران سازمانی با حمایت های همه
جانبه خود خواهند توانست بهبودی در یادگیری الکترونیکی ایجاد نمایند و محتوای آموزشی با كمترین مجموع سطری
كمترین اثرگذاری را بر روی سایر عناصر داراست.نتایج این پژوهش می تواند برای شركت ها و موسسات اموزشی فعال در
زمینه پردازش ابری و پژوهشگران این رشته كاربرد داشته باشد.
واژگان کلیدی :یادگیری الکترونیکی ،محاسبات ابری ،تصمیم گیری چند معیاره ،تکنیک دیمتل
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 -1مقدمه :
سازمانهای مختلف با ابعاد و زمینه های كاری متفاوت
ممکن است با مشکالت متفاوتی در امر استفاده بهینه از
داده های موجود در سیستمهایی از قبیل فروش ،انبارداری
و مالی مواجه شوند .لذا سازمانها باید ظرفیت الزم جهت
به كارگیری و استفاده بهینه از داده های موجود را داشته
باشند تا بتوانند در این راه گامهای مهم و درستی در عرصه
پیشرفت و ترقی سازمان بردارند و نیز با توسعه استفاده از
فناوری اطالعات ،سرعت و جریان ارتباطات را در سازمان
بهبود بخشند.
سازمانهای بزرگ در صددند تا هزینه محاسباتی خود
را كاهش دهند .همچنین نیاز به این كه افراد بتوانند
كارهای محاسباتی سنگین خود را بدون داشتن سخت
افزارها و نرم افزارهای گرانقیمت ،از طریق خدمات انجام
دهند،وجود دارند .محاسبات ابری آخرین پاسخ فناوری به
این نیازها بوده است .به كمک محاسبات ابری سازمانها
میتوانند هزینه های خود را به واسطه بهینه سازی منابع
كاهش دهند .همچنین محاسبات ابری هزینه های مربوط
به زیرساختهای فناوری اطالعات را كاهش داده و چرخه
استقرار را سرعت می بخشد ( .رهان سلیم. )2011 ، 1
محاسبات ابری مدلی است برای فراهم كردن
دسترسی آسان بر اساس تقاضای كاربر از طریق شبکه به
مجموعه ای از منابع محاسباتی قابل تغییر و پیکربندی
)مثل :شبکه ها ،سرورها ،فضای ذخیره سازی ،برنامه های
كاربردی و خدمات (كه این دسترسی بتواند با كمترین نیاز
به مدیریت منابع و یا نیاز به دخالت مستقیم فراهم كننده
خدمات به سرعت فراهم شده و در دسترس كاربر قرار
بگیرد).(NIST2
یکی از اصلی ترین خدمات محاسبات ابری ،ایجاد
بستر شبکهای پرسرعت بین سرویس دهنده و سرویس
گیرنده است زیرا پردازشها به جای اینکه در سازمان انجام
شود ،در مركز داده محاسبات ابری صورت میگیرد و تنها
واسط ارتباطی ،شبکه بین دو واحد است .با توجه به حركت
كشور به سمت گسترش خدمات به صورت شبکه ای كه

Rahan Salim

1

باعث كاهش هزینه ها خواهد شد ،حركت به سمت
دستیابی به مراكز محاسبات ابری بسیار كارساز خواهد بود.
محاسبات ابری یکی از جدید ترین تکنولوژیهای ارائه
خدمات است كه تا كنون به طور كامل در هیچ سیستم
آموزشی مورد استفاده قرار نگرفته است.این تکنولوژی در
زمینه فناوری اطالعات و كسب وكار مطرح گردیده و
مزایای بسیاری ،در بر دارد .بنابراین موسسات آموزشی باید
نسبت به این تکنولوژی آگاهی الزم را كسب كرده و ارزش
واقعی استفاده از محاسبات ابری را در ارائه خدمات خود
مد نظر قرار دهند .با استفاده از محاسبات ابری سیستم
آموزشی می توانند خدمات خود را در هر نقطه جغرافیایی
ارائه دهند بدون اینکه نیاز به تاسیس شعبه ای جدید
داشته باشند.این تکنولوژی پتانسیل های باالیی را برای
موسسات آموزشی به همراه دارد كه عالوه بر كاهش هزینه
های تکنولوژی اطالعات  ،روش جذب و حفظ مشتریان را
بهبود می بخشد.
با ارائه خدمات آموزشی در روش سنتی  ،سیستم
آموزشی باید هزینه زیادی جهت تهیه ساختار ها  ،مراكز
داده ها  ،نگهداری و پشتیبانی از سخت افزارها و نرم افزارها
پرداخت نمایند و در عین حال از ساختارها و نرم افزارهای
موجود بهره وری الزم را نداشته باشند.با استفاده از
محاسبات ابری می توان این هزینه ها را كاهش داد به
طوری كه مسئولیت تدارك و نگهداری از ساختارها و نرم
افزارها بر عهده موسسات آموزشی نباشد كه عالوه بر
كاهش هزینه ها ،چابکی در ارائه خدمات و افزوده شدن
دانش در سطح جهانی به وضعیت جاری  ،مزایای دیگری
را نیز به دنبال دارد.
در حال حاضر موسسات آموزشی در ایجاد خدمات
جدید از چابکی الزم برخوردار نیستند و هزینه های باالی
خدمات مقرون به صرفه نیست بیشتر این هزینه ها جهت
پشتیبانی از ساختارهای موجود و تهیه و نگهداری وسایل
ذخیره سازی و امکانات پردازشی بسیار وسیع  ،هزینه
مجوزهای نرم افزار ،بکارگیری ،ایجاد نسخه های جدید و
مهاجرت برنامه های كاربردی می باشد .

National Institute of Standards and Technology
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هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل معیارهای بهبود
سرویس های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر محاسبات
ابری با استفاده از تکنیک دیمتل در موسسات آموزشی
ایران است.

دادهها ،كامپیوترهای رومیزی برای فعالیتهای مختلف و
دیگر دستگاههای سخت افزاری مانند اسکنر ،پرینتر و غیره
است .منابع نرم افزاری شامل تکنولوژیهای مختلف مورد
نیاز برای اجرای فعالیتهای توسعه است و منابع فیزیکی
شامل برق ،ساختمان و غیره است( . .(Marston, et al.,

صنعت محاسبات ابری به ارتقاء فناوری خود با گذر
زمان میپردازد ،و به این دلیل سطح نیازهای سازمانها را با
گذشت زمان برآورده میکند .این بهبود تکنولوژی برای
بهبود بهره وری خدمات محاسبات ابری و رقابت با سازمان
های دیگر مفید خواهد بود). (Creeger,2009
سازمانهایی كه از خدمات ابر استفاده میکنند،به
سرمایه گذاری در فناوریهای جدید احتیاج ندارند ،مراقبت
از فناوری فعلی و ارتقا آن به عهده ارائه دهنده خدمات
ابری است و به این ترتیب سازمان با استفاده از ابر قادر
است تا انتظارات مشتریان را برآورده كند .این مسئله به
سازمان در به كارگیری كالس جدیدی از برنامه های
كاربردی و خدمات كمک میکند .همچنین برای
پردازشهای دستهای موازی برای پاسخگویی به تعداد
زیادی از كاربران با حجم عظیمی از قدرت پردازش و
دادهها مفید خواهد بود .سرمایه گذاری مورد نیاز برای
تحقق فناوریهای جدید ،نگهداری ،تعمیرات و بازخورد
مشتری توسط ارائه دهنده خدمات ابر انجام میشود .
سازمانهای استفاده كننده خدمات ابری ،به هیچ گونه
سرمایهگذاری برای نگه داشتن انتظارات از روند بازار
احتیاج نخواهند داشت ;(Zhang, .et al., 2010

2010; Guazzelli, et al., 2009

 -2مروری بر تحقیقات پیشین

)Marston, et al., 2010

محاسبات ابری محیطی مناسب برای تغییر پلت فرمها
در سازمانها با توجه به نیازهای مشتری فراهم می كند .در
واقع سازمان ها نیازی به صرف هزینه و وقت برای توسعه
پلت فرمهای مختلف بر پایه نیاز مشتری خود ندارند و
مراقبت برای تغییرات پلتفرم بر عهده فراهم كننده خدمات
است .پلتفرم ابر در سازمانهای مختلفی مورد استفاده قرار
میگیرد .این مسئله ارائه دهندگان خدمات ابر را قادر
خواهد ساخت كه خدمات ارزانتر به مشتریان ابر ارائه دهند)

محاسبات ابری برای مشتریان برای حفظ و گسترش
خدمات در محل سازمان به راحتی در دسترس است.برنامه
های كاربردی ارائه شده توسط ابرهای مختلف به سادگی
گسترش می یابند و نگهداری میشوند .نصب ،پشتیبانی و
حفظ فعالیت ها توسط فروشنده خدمات صورت میگیرد و
مشتریان از خدمات به وسیله یک مرورگر وب ساده
استفاده میکنند( .(WU, et al., 2010; Pritchard,
2011

در واقع مشتری فقط دغدغه استفاده بهینه از منابع و
خدمات را دارد و مسائل مربوط به نگهداری و پشتیبانی بر
عهده فروشنده است )(WU, et . .al., 2010
محیط محاسبات ابری شامل اندازه گیری و مدیریت
اجزاء است ،كه به طور خودكار اندازه گیری ،مدیریت و
بهینه سازی بهره برداری از منابع را به عهده دارد .این
نظارت بر بهره برداری از منابع ،كنترل و گزارشدهی ،برای
بهبود شفافیت و اعتماد بین مشتریان ابر و فروشندگان
خدمات ابر ،مفید خواهد بود (Peet.Rapp, 2010; Hui
)& Yu, 2009

مشتریان برای استفاده از برنامه های كاربردی كه
توسط آنها استفاده خواهد شد بر مبنای میزان استفاده
پرداخت میکنند و نیازی نیست هزینه خرید نرم افزار را
پرداخت كنند )(Bean, .2010; Shi, et al., 2011
هنگامی كه سیستم یادگیری الکترونیکی با سبک
یادگیری دانش آموزان و دوره سازگار باشد ،مزایا نیز عملی
خواهند شد (اسالم.)2016 ،
آموزش الکترونیکی نوعی از آموزش (از راه دور) است
كه بوسیله تکنولوژی كامپیوتری انجام میشود .البته محقق
شدن این امر نیاز به تالش بسیار دارد .اولین بار اصطالح

.(Field, 2010

محاسبات ابری مشتریان را قادر خواهد ساخت كه به
زیرساختهای سخت افزار ،منابع نرم افزاری و منابع فیزیکی
دسترسی داشته باشند .منابع سختافزاری شامل مراكز
تجزيه و تحلیل معیارهای بهبود سرويس های يادگیری الکترونیکي مبتني بر محاسبات ابری با استفاده از تکنیک ديمتل
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آموزش الکترونیک را كراس 3مطرح كرد و از نظر او به انواع
آموزش هایی اشاره دارد كه كه از فناوری های اینترنت و
اینترانت برای یادگیری استفاده میكند.
كوپر4آموزش الکترونیکی را مجموعه فعالیتهای
آموزشی می داند كه با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اعم
از صوتی ،تصویری ،رایانه ای و شبکه ای صورت می گیرد.
)(Cooper, 2004كالرك 5و مایر6یادگیری الکترونیکی
ترویج یادگیری با آموزش از طریق یک كامپیوتر تعریف می
كنند(Clark and Mayer, 2003) .
مایر (Mayer, R, 2005)7به تعریف مفهومی از
آموزش الکترونیکی پرداخته است و آن را یادگیری فعال و
هوشمندی میداند كه ضمن تحول در فرایندیاددهی-
یادگیری در گسترش و تعمیق و پایدار ساختن فرهنگی

فناوری اطالعات و ارتباطات نقش اساسی و محوری خواهد
داشت.
لیاو به منظور طراحی محیط های یادگیری
الکترونیکی مؤثر سه عامل را پیشنهاد میکند :ویژگی های
یادگیرندگان ،ساختار آموزش و تعامل .در ایجاد و توسعه
یادگیری الکترونیکی دركنیازهای جامعه ضروری است.
ابتدا ویژگیهای یادگیرندگان از قبیل نگرش ،انگیزش،
باورها واطمینان آنها باید مشخص شود (Liaw and
)Huang, 2014

با توجه به بررسی ادبیات تحقیق و بررسی پژوهش
های صورت گرفته بر اساس یافته های خاصل از مدل های
مختلف برای ارزیابی دوره های آموزش الکترونیکی انتخاب
گردیده كه شامل مولفه های زیر است:

جدول  -1ابعاد و شاخص های يادگیری الکترونیکی در دانشگاه
ويژگی ها

منبع

شاخص
نگرش فرد یادگیرنده نسبت به یادگیری
الکترونیکی در محیط مجازی

(رضاااایی،زاهدی( ، )1397،اساااماعیلی و همکاران ( ، )1395جهان یان و اعت بار

( ،)1391الهی و همکاران ( ،)1390یعقوبی و همکاران (Ozkan and ،)1387
)(Soong et al. , 2001) ،Koseler, 2009), (Selim, 2007

توانمندی فرد یادگیرنده در استفاده از رایانه (رضااایی،زاهدی( ،)1397،اسااماعیلی و همکاران (Sun, et al., 2008), ،)1395
عوامل فردی
(شخصی)

و محیط مجازی

)(Soong et al. , 2001

میزان انگیزش یادگیرنده برای یادگیری به
روش الکترونیکی در محیط مجازی

(ر ضایی،زاهدی( ،)1397،ا سماعیلی و همکاران ( ،)1395جهانیان و اعتبار ،)1391

(حدادیان ( ،)1390یعقوبی و همکاران (Selim, 2007), (Sun, et ،)1387
)al., 2008
(رضاااایی،زاهدی( ،)1397،اساااماعیلی و همکاران ( ،)1395اناری نژاد و محمدی

میزان تعامل استاد با دانشجویان و بالعکس

 ( ،)1393فرج ا ل ل هی و ه مکاااران (Seok and Meyen, 2006), ،)1392
)(Benigno and Trentin, 2000), (Sims, 2001

متناسب بودن محتوای الکترونیکی با شیوه
آموزش

الکترونیکی

و همکاران2002 ،؛ كالرك(Negash, 2008), (Wanget al. , 2007), ،)2002 ،

))Islam,2016

(رضایی،زاهدی( ،)1397،الهی و همکاران (Shee and Wang, 2008) ،)1390
(رضایی،زاهدی(Ozkan, S and Koseler, R, 2009), (Wanget al. , ،)1397،
)2007), (Delone and Mclean, 2003

بروز بودن محتوای الکترونیکی
عوامل محتوای

(رضایی،زاهدی( ،)1397،اناری نژاد و محمدی ( ،)1393حدادیان ( ،)1390بنسون

جامع بودن محتوای الکترونیکی
میزان تعامل در مقایسه با دوره های سنتی

(رضاااایی،زاهدی( ،)1397،رساااتگارپور و گرجی زاده ( ،)1391نورالهی و همکاران
(Ozuorcun and Tabak, 2012), (Mayer, R, 2005) ،)1392

استفاده از پویانمایی و امکانات چندرسانه ای
برای بهینه سازی انتقال مطالب

(رضااایی،زاهدی( ،)1397،رسااتگارپور و گرجی زاده ( ،)1391اناری نژاد و محمدی
)1393

3

6

Mayer

4

7Mayer

Kerass
Cooper

5

Clark
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هماهنگی متناسب بین صوت ،تصویر و متن
در محتوا

(رضاایی،زاهدی) ،)1397،زاهد بابالن ،معینی كیا و درخشاان فرد( ،).1394 ،اناری
نژاد و محمدی ( ، )1393رساااتگارپور و گرجی زاده ( ،)1391نورالهی و همکاران

(Cooper, 2004) ،)1392

رعایت حق مالکیت محتوا و اطالعات ارائه
شده

(رضایی،زاهدی( ،)1397،اسماعیلی و همکاران )1395

استاندارد بودن محتوای الکترونیکی

)ال ندروس و فانتس( ،.2017 ،اسااا ماعیلی و هم کاران ( ، )1395فرج اللهی و
همکاران (Negash, 2008) ،)1392

سهولت استفاده از سامانه آموزشی
سرعت دسترسی به سامانه

(ر ضایی،زاهدی( ،)1397،ا سماعیلی و همکاران ( ،)1395الهی و همکاران ،)1390

)(Shee and Wang, 2008
(رضاااایی،زا هدی( ،)1397،اسااا ماعیلی و هم کاران ( ،)1395نورالهی و هم کاران
)(Karadeniz, 2009), (Islam,2016) ،)1392
(ر ضایی،زاهدی( ،)1397،ا سماعیلی و همکاران ( ،)1395الهی و همکاران ،)1390

سرعت اینترنت و پهنای باند
عوامل فناوری و
تکنولوژيکی

پشتیبانی و
خدماتی

(مجیاادی ()1388كیااا ,،)1388
)(Ozuorcun and Tabak, 2012

(Selim, 2007) (Govindasamy, 2002),

میزان شخصی سازی سامانه آموزشی

(رضاااایی،زاهدی( ،)1397،اساااماعیلی و همکاران (Shee and Wang, ،)1395
)2008), (Negash, 2008

امنیت سیستم

(رضایی،زاهدی( ،)1397،اسماعیلی و همکاران ( ،)1395الهی و همکاران )1390

میزان جذابیت و زیبایی محیط سامانه

(كامکار نیلی وعلی آبادی ( ،)1393اسماعیلی و همکاران )1395

میزان تعاملی بودن سیستم

(رضااااایی،زا هدی( ،)1397،نورالهی و هم کاران ( ،)1392ا ناری نژاد و مح مدی
(Driscoll, 2000) ،)1393

طراحی ساختار متناسب با نیاز كاربران
مختلف

(ر ضایی،زاهدی( ،)1397،ر ستگارپور و گرجی زاده ( ،)1391ا سماعیلی و همکاران
)1395

پشتیبانی فنی كاربران برای حل مشکالت
فنی

(رساااتگارپور و گرجی زاده ( ،)1391نورالهی و همکاران ( ،)1392اساااماعیلی و
همکاران )1395

ارائه راهنما در بخش های مختلف سامانه
برای استفاده بهتر

(رستگارپور و گرجی زاده ( ،)1391اسماعیلی و همکاران )1395

سرعت و كیفیت پاسخگویی استاد

(رضایی،زاهدی(Bhuasiri et al. , 2012) ،Sun, P.C et al., 2008)( ،)1397،

زمانبندی مناسب ارائه محتوا و موارد درسی،
تکالیف وآزمون ها

(ر ضایی،زاهدی( ،)1397،ر ستگارپور و گرجی زاده ( ،)1391ا سماعیلی و همکاران
)1395

اطالع رسانی از طریق ابزارهایی چون تابلو
اعالنات وایمیل

(رضاااایی،زاهدی( ،)1397،رساااتگارپور و گرجی زاده ( ،)1391نورالهی و همکاران
)1392

قابلیت دسترسی به پایگاه مقاالت و سایر
منابع برخط

(ر ضایی،زاهدی( ،)1397،ر ستگارپور و گرجی زاده ( ،)1391فرج اللهی و همکاران
)1392

حمایت مالی دوره های یادگیری الکترونیکی (اناری نژاد و محمدی (Benigno and Trentin, 2000) ، )1393
(نورالهی و هم کاران ( ،)1392ا ناری نژاد و مح مدی (Frydenberg, ،)1393
حمایت قانونی و دستورالعمل های اداری
) 2002
(رضایی،زاهدی( ،)1397،اسماعیلی و همکاران (Ciftci Ozuorcun and ،)1395
وجود سیستم ارزیابی برخط
))Islam,2016) ،Tabak, 2012
سنجش و ارزيابی

بررسی مستمر فعالیت دانشجویان و
پشتیبانی از آن هامتناسب با سطح یادگیری

(قائادی ( ،)1384رستگارپور و گرجی زاده ( ،)1391اسماعیلی و همکاران )1395

)ارزیابی عملکرد فراگیران(
وجود خودآزمون های مختلف برای هر بخش
درس منطبق با اهداف درس

(رستگارپور و گرجی زاده ( ،)1391اسماعیلی و همکاران )1395
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طراحی بازخوردهای مناسب برای آزمون ها
بطوریکه كاربر به نقاط ضعف خود پی ببرد

(رستگارپور و گرجی زاده ( ،)1391اسماعیلی و همکاران )1395

امکان برگزاری امتحان از راه دور

(اسماعیلی و همکاران )1395

و همچنین با توجه به بررسی ادبیات تحقیق و بررسی پژوهش های صورت گرفته در این بخش مولفه های مربوط به
محاسبات ابری انتخاب گردیده كه شامل مولفه های زیر است:
جدول  -2ابعاد و شاخص های محاسبات ابری در دانشگاه
زير مولفه ها

ويژگی ها

عوامل اقتصادی

مشااتریان بر مبنای رویکرد »پرداخت در ازای اسااتفاده« به
خدمات و منابع دسترسی دارند
تو سعه زیر ساختها و نگهداری آنها تو سط فرو شندگان خدمت
ابری منجر به كاهش هزینه و صرفه جویی در زمان در سازمانی
كه از خدمات ابر استفاده میکند ،میشود

Peet Rapp, 2010, Bean, 2010, Guazzelli, et
al., 2009, Ouf , et al., 2010, Marston, et al.,
2010 ,Vasan, 2011, Bean,2010,Leavitt ,2009

محیط محاسبات ابری شامل اندازه گیری و مدیریت اجزاء است،
كه به طور خودكار اندازه گیری ،مدیریت و بهینه ساااازی بهره

 ,دانکن و همکاااران ( , )2014دیویااد و انبوسااالوی ()2015

برداری از منابع را به عهده دارد.
كاهش هزینه سرمایه گذاری سخت افزاری و نرم افزاری
انعطاف پذیری درجا و سریع
با سااارعت معین و با حداقل تالش مدیریتی و یا تعامل ارائه
دهنده خدمات ارائه شود
عوامل چابکی

منابع
Mahmood, 2011, Miller, 2008, Melvin B,
2009, Bean,2010, Shi, et al., 2011

Peet.Rapp, 2010, Hui & Yu, 2009,
WU, et . .al., 2010
Miller, 2008, Brodkin, 2008, Marston, et al.,
2010, Bean, 2010, Lee, et al., 2013,Carroll ,
et al, 2011, Sultan,2010
, Miller, 2008, Brodkin,دا ن کن و ه مکاااران (2014
2008, NIST
 , NISTدانکن و همکاران (2014

پا سخگویی به تعداد زیادی از كاربران با حجم عظیمی از قدرت
پردازش و دادهها مفید خواهد بود

Zhang, .et al., 2010, Marston, et al., 2010

محیط محاسبات ابری خدمات قابل اعتماد برای استفاده سازمان
خریدار فراهم میکند با كمک از سااایت های مختلف كار بركنار

Bean, 2010, Lee, et al., 2013, Leavitt ,2009,
Miller, 2008, Brodkin, 2008

شده .این سازمان برای بازیابی فاجعه مفید خواهد بود
فروشااندگان ابر سااعی در حفظ انسااجام ابر از نظر بار ،بالیای
طبیعی و از بین رفتن اطالعات دارند
عوامل
محیطی(جغرافیايی)

تقا ضا برای خدمات ابر بدون در نظر گرفتن محل و ب سترهای نرم
افزاری
فشارهای ناشی از وجود شركای تجاری
فشارهای مربوط به رقبا
ظرفیت محاسبه  ،عملکرد و ذخیره
سااازگاری بین ساایسااتم عامل ها و فرمت های مختلف) قابلیت

سازگاری(
عوامل فنی و
محاسباتی

سادگی استفاده در به روز رسانی و دسترسی
محیطی مناساب برای تغییر پلت فرمها در ساازمانها با توجه به
نیاز مشتری
آمادگی فنی -موجود بودن زیرساخت
امکان دسترسی به زیرساختهای سخت افزار ،منابع نرم افزاری و
منابع فیزیکی

Vigfusson & Chockler,2013
Bean.2010, Marston, et al., 2010
Low & Chen, 2011, Chang, et al., 2013
Low & Chen, 2011, Chang, et al., 2013,
Borgman, et al., 2013, Creeger,2009
 ,دانکن و همکاااران ( , )2014دیویااد و انبوسااالوی ()2015
Miller, 2008, Leavitt,2009, Brodkin, 2008
, Miller, 2008, Low & Chen,دانکن و همکاران (2014
2011, Borgman, et al., 2013, Carroll , et al,
2011, Fortis,et al, 2012, Low&chen,2011,
Leavitt ,2009, Ramnath Chellapa,1997
Miller, 2008
Field, 2010
 , Lowدانکن و همکاران ( ,)2014دیوید و انبوساالوی ()2015

& Chen, 2011, Chang, et al., 2013
NIST, Marston, et al., 2010, Guazzelli, et al.,
2009, Buyya
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 , NISTدانکن و همکاران (2014

دسترسی گسترده به شبکه

WU, et al., 2010, Pritchard, 2011

نصااب ،پشااتیبانی و حفظ فعالیت ها توسااط فروشاانده خدمات
صورت میگیرد و م شتریان از خدمات به و سیله یک مرورگر وب

ساده استفاده میکنند.
كمبود تجربه

Lee, et al., 2013, Borgman, et al., 2013
Gibson, et al., 2012

نیاز كاربر را به سخت افزارهای مختلف كاهش میدهد و كنترل،

پیاده سازی و نگهداری نرم افزار را مركزیت میبخشد(.)SaaS
استفاده از سرورها ،حافظه ها و مجازی سازی ،برای به كار بردن

Gibson, et al., 2012, Lee, et al., 2013

زیرساختها همانند یک سرویس ،میتواند تعریف شود(.)IaaS
Grossman, 2009

سااارعت ،پهنای باند و عملکرد برنامه های مبتنی بر وب باید
بهبود یابد .مسائل و چالشهای فنی محاسبات ابری به سه دسته
مهم واب ستگی به فرو شنده ،امنیت و حفاظت از داده ها و قابلیت

عملکرد تقسیم میشوند.
, Lee, et al., 2013, Carroll ,دانکن و همکاران (2014

امنیت ابر

پیچیدگی
از نظر مدل تکنیکی مقیاس پذیر  ،ارتجاعی و چند نفره) مقیاس

پذیری(
دسترسی به شبکه بر اساس تقاضا ،به یک منبع مشترك از منابع
محاسباتی قابل تنظیم
مسایل قانونی -سیاست های نظارتی حکومتی
عوامل سیاسی و
قانونی

نگرانی برای حفظ حقوق مشااتری و ارائه دهنده خدمات برای
استفاده محاسبات ابری وحود دارد(مسائل و مشکالت سیاسی و
قانونی)
سااازمانها باید در مورد به روز كردن مدلهای كسااب وكار خود
ت صمیم بگیرند و م شخص كنند چگونه محا سبه ابری میتواند به
سودآوری آنها كمک كند

عوامل سازمانی

پشتیبانی مدیریت ارشد
مقاومت داخلی

& et al, 2011, Fortis,et al, 2012, Wood
Anderson
,2011,
Chebroula,2011,
Dargha,2012,
Phaphoom,et
al,2012,
Leavit,2009
Low & Chen, 2011, Chang, et al., 2013,
Borgman, et al., 2013
Miller, 2008, Melvin B, 2009, Carroll , et al,
2011, Wood & Anderson ,2011,
Chebroula,2011, Pandey, et al ,2010,
Gupta,2012, Leavitt ,2009, Lee, et al., 2013
Lee, et al., 2013, Gibson, et al., 2012, Carroll
, et al, 2011
Lee, et al., 2013, Carroll , et al, 2011, Wood
& Anderson ,2011
Varadi, et al.,2012, Lee, et al., 2013,
Borgman, et al., 2013

Miller,2008, Armbrust, et al., 2010, Chang et
al , 2013.

 , Lowدانکن و همکاران ( , )2014دیوید و انبوساالوی ()2015

& Chen, 2011, Chang, et al., 2013, Borgman,
et al., 2013
Lee, et al., 2013
Lee, et al., 2013

استقرار بازار
اندازه سازمان

Low & Chen, 2011, Chang, et al., 2013,
Borgman, et al., 2013

بنابراین مدل نهایی قابل بکارگیری در این تحقیق بصورت زیر ترسیم می گردد:
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شکل  -1مدل مفهومی بهبود سرويس های يادگیری الکترونیکی مبتنی بر محاسبات ابری در موسسات آموزشی ايران

 -3روش شناسی پژوهش :

روش دیمتل یکی از ابزارهای تصمیم گیری برای
مواردی است كه چنادین معیاار دارای رواباط پیچیدهای
هستند .هدف از این روش ،مطالعه مساائل پیچیاده،
تحلیال آنهاا و ایجااد سااختاری شبکه ای بر اساس این
تحلیل است .این روش روابط علّی و معلولی بین عوامل را
مشخص كرده و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامال
روی یکادیگر را نشاان مایدهاد).(Wu, 2008
روش دیمتل از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره
می باشد .این تکنیک كه از انواع روش های تصمیم گیری
بر اساس مقایسه های زوجی است برای اولین بار در مركز
تحقیقات ژنو معرفی گردید .این روش در آن زمان برای
حل مسائل پیچیده ای نظیر مسائل اقتصادی ،انرژی،
حفاظت از محیط زیست و  ...مورد استفاده قرار
گرفت(ترویسیک و همکاران.)2003 ،روش دیمتل یکی از
ابزارهای تصمیم گیری بر مبنای تئوری گراف است كه ما
را قادر می سازد تا مسائل را برنامه ریزی و حل كنیم؛ به
نحوی كه ممکن است برای درك بهتر روابط علی ،نقشه
روابط شبکه ای چندین معیاررا در گروه علت و معلول
ترسیم كنیم (فونتال و گابوس ) 1972 ،این روش شناسی

ممکن است تأیید كننده روابط متقابل میان متغیر /
معیارها و یا محدود كننده روابط در یک روند توسعه ای و
سیستماتیک باشد .محصول نهائی فرآیند دیمتل ارائه
تصاویری مبتنی بر نمودارهایی است كه می تواند عوامل
درگیر را به دو گروه علت و معلول تقسیم نماید و رابطه
میان آن ها رابه صورت یک مدل ساختاری قابل درك
درآورد(.اصغرپور .)1389 ،جامعه آماری پژوهش تمامی
مدیران و كارشناسان حوزه فناوری دانشگاه داشتن شرایط
خبرگی میباشد كه در پژوهش انجام شده عالوه بر بررسی
های میدانی و نشستهای كارشناسی با متخصصین امر ،به
 20نفر از خبرگان مراجعه شد.
همچنین به منظور جمع آوری داده های تحقیق نیز
از روش میدانی و كتابخانه ای استفاده شد .در مورد ابزار
گردآوری اطالعات نیز روشهای متعددی وجود دارد كه در
این پژوهش از روش پرسشنامه استفاده شد كه در طی آن
خبرگان حوزه دانشگاهی و فناوری معیارهای مورد نظر
پژوهش را به صورت زوجی و با استفاده از طیف لیکرت
مقایسه كردند.
 -4فرايند اجرای پژوهش
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گام دوم :شدت روابط نهایی از عناصر را از خبرگان
خواستار شوید .این شدت بصورت امتیازدهی بصورت زیر
خواهد بود .سپس میانه یا میانگین هندسی امتیازات را به
ازای هر دو عناصر موجود محاسبه نمایید..

گام اول :عناصر تشکیل دهنده سیستم مورد بررسی را
مشخص نمایید
عناصر همان  11معیار مشخص پژوهش میباشند

جدول - 3طیف امتیازدهی
بدون تاثیر

تاثیر بسیار كم

تاثیر كم

تاثیر زیاد

تاثیر بسیار زیاد

0

1

2

3

4

جدول  – 4میانگین نظر خبرگان

عوامل سازمانی

عوامل سیاسی و قانونی

عوامل محیطی(جغرافیایی)

عوامل فنی و محاسباتی

عوامل چابکی

عوامل اقتصادی

عوامل ارزیابی

عوامل خدماتی و پشتیبانی

عوامل تکنولوژی و فناوری

عوامل محتوای الکترونیکی

عوامل فردی

4

0

4

4

4

1

0

1

2

1

0

عوامل فردی

0

0

0

4

4

0

0

4

0

0

4

عوامل محتوای الکترونیکی

0

0

4

4

4

4

4

4

0

4

0

عوامل تکنولوژی و فناوری

3

1

4

4

4

4

4

0

4

4

0

عوامل خدماتی و پشتیبانی

4

4

4

4

4

2

0

4

4

4

4

عوامل ارزیابی

4

4

0

4

4

0

0

4

4

0

0

عوامل اقتصادی

4

0

4

4

0

0

4

4

4

4

4

عوامل چابکی

میانگین نظر خبرگان

0

0

4

0

4

4

4

4

4

4

4

عوامل فنی و محاسباتی

4

0

0

4

4

4

4

4

4

0

4

عوامل محیطی(جغرافیایی)

4

0

0

4

4

4

0

4

4

0

0

عوامل سیاسی و قانونی

0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

عوامل سازمانی

گام سوم :نرمال كردن ماتریس ارتباط مستقیم
جهت نرمال كردن داده ها ،در این مرحله تمامی درایه های ماتریس در معکوس حاصل جمع بزرگترین مقدار ستونی
C9=4+4+4+4+4+4+4+0+4+4+4 = 40
ضرب می شودα =1÷40 = 0/025 :
جدول - 5ماتريس نرمال شده

عوامل سازمانی

عوامل سیاسی و قانونی

عوامل محیطی(جغرافیايی)

عوامل فنی و محاسباتی

عوامل چابکی

عوامل اقتصادی

عوامل ارزيابی

عوامل خدماتی و پشتیبانی

عوامل تکنولوژی و فناوری

0

0

0.1

0.1

0.1

0.1

عوامل محتوای الکترونیکی

0

0

0

0.1

0.1

0

0
0.1

عوامل فردی

0.1

0

0.1

0.1

0.1

0.025

0

0.025

0.05

0.025

0

0.1

0

0

0.1

0.1

0

0.1

0

ماتريس نرمال شده
عوامل فردی
عوامل محتوای الکترونیکی
عوامل تکنولوژی و فناوری
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عوامل خدماتی و پشتیبانی

0.075

0.025

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0

0.1

0.1

0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.05

0

0.1

0.1

0.1

0.1

عوامل ارزیابی

0.1

0.1

0

0.1

0.1

0

0

0.1

0.1

0

0

عوامل اقتصادی

0.1

0

0.1

0.1

0

0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

عوامل چابکی

0

0

0.1

0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

عوامل فنی و محاسباتی

0.1

0

0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0

0.1

عوامل محیطی(جغرافیایی)

0.1

0

0

0.1

0.1

0.1

0

0.1

0.1

0

0

0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

عوامل سیاسی و قانونی
عوامل سازمانی

گام چهارم :محاسبه ماتریس ارتباط كامل با استفاده از رابطه زیر:
كه در این رابطه  Iماتریس یکه و  Hمیانگین نظرات خبرگان است است
جدول. 6ماتريس روابط کل

عوامل سازمانی

قانونی

عوامل سیاسی و

محیطی(جغرافیايی)

عوامل

محاسباتی

عوامل فنی و

عوامل چابکی

عوامل اقتصادی

عوامل ارزيابی

پشتیبانی

عوامل خدماتی و

فناوری

عوامل تکنولوژی و

الکترونیکی

عوامل محتوای

عوامل فردی

0.2182
46705
0.0920
32785
0.1612
44341
0.2498
54503
0.3027
43102
0.2317
437
0.2711
41688
0.1810
8495
0.2838
42681
0.2317
437
0.2223
67815

0.0574
0419
0.0337
0295
0.0761
06792
0.1138
63315
0.1892
24121
0.1623
80898
0.0844
36643
0.0813
25355
0.0961
34639
0.0714
71808
0.1966
05071

0.2487
46717
0.1173
95239
0.2787
5274
0.3064
52488
0.3409
13071
0.1725
23719
0.3173
87109
0.3013
66078
0.2314
89698
0.1725
23719
0.3487
55058

0.2832
70496
0.2289
96769
0.3331
2034
0.3691
13769
0.4115
18833
0.3072
55838
0.2787
11219
0.3588
72203
0.3767
34771
0.3072
55838
0.4254
85008

0.1586
8196
0.0905
52393
0.2554
58497
0.2830
30611
0.2690
84022
0.1572
1045
0.1939
27225
0.2698
8413
0.2908
96139
0.2481
19541
0.3216
84497

0.1456
29992
0.1003
84624
0.2638
74643
0.2893
95126
0.2226
61159
0.1603
2764
0.2917
0739
0.2771
13733
0.2971
56755
0.1603
2764
0.3208
5787

ماتريس روابط کل
0.2832
70496
0.2289
96769
0.3331
2034
0.3691
13769
0.4115
18833
0.3072
55838
0.3696
2031
0.2679
63113
0.3767
34771
0.3072
55838
0.4254
85008

0.2059
32952
0.2162
38807
0.3219
61767
0.2654
11656
0.3910
11718
0.2981
08778
0.3503
60521
0.3406
82945
0.3578
03245
0.2981
08778
0.4045
62117

گام پنجم :ایجاد نمودار علی و محاسبه مقدار آستانه و
بدست آوردن دیاگرام .
جهت تعیین نقشه روابط شبکه باید ارزش آستانه
محاسبه شود .با این روش میتوان از روابط جزئی صرفنظر
كرده و شبکه روابط قابل اعتنا را ترسیم كرد .تنها روابطی
كه مقادیر آنها در ماتریس  Tاز مقدار آستانه بزرگتر باشد
در دیاگرام نمایش داده خواهد شد .برای محاسبه مقدار

0.2168
3255
0.1201
85872
0.2105
469
0.3340
05073
0.3689
06037
0.2863
8853
0.3298
53056
0.3211
68041
0.3449
62388
0.2863
8853
0.3819
23698

0.1636
75419
0.1033
61482
0.2664
7831
0.2923
80164
0.3183
55244
0.1624
61954
0.2962
01341
0.2813
57893
0.2106
6502
0.1624
61954
0.3257
39878

0.1342
83983
0.1871
16767
0.1636
59071
0.1876
30982
0.3007
71024
0.1341
56869
0.2824
76906
0.2667
75797
0.2776
6237
0.1341
56869
0.3068
69064

عوامل فردی
عوامل محتوای الکترونیکی
عوامل تکنولوژی و فناوری
عوامل خدماتی و پشتیبانی
عوامل ارزیابی
عوامل اقتصادی
عوامل چابکی
عوامل فنی و محاسباتی
عوامل محیطی(جغرافیایی)
عوامل سیاسی و قانونی
عوامل سازمانی

آستانه روابط كافی است تا میانگین مقادیر ماتریس T

محاسبه شود .بعد از آنکه شدت آستانه تعیین شد ،تمامی
مقادیر ماتریس  Tكه كوچکتر از آستانه باشد صفر شده
یعنی آن رابطه علی در نظر گرفته نمی شود .پس با این
تفاسیر شدت آستانه در پژوهش حاضر برابر با 0/25
میباشد و تمامی مقادیر كمتر از این مقدار بی اهمیت بوده
و در دیاگرام نمایش داده نخواهد شد.
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جدول . 7ماتريس روابط کل با حذف عامل های کمتر از میانگین
عوامل )
سیاسی و

محیطی(جغرافیايی

0

0

0.2838
42681

0

0

0

0

0

0

0

0.3487
55058

قانونی

عوامل

0.3173
87109
0.3013
66078

0

0

0.2698
8413
0.2908
96139

0.2917
0739
0.2771
13733
0.2971
56755

0

0

0.3216
84497

0.3208
5787

0

عوامل فردی

عوامل سازمانی
0.2711
41688

0

محاسباتی

0

0

0

عوامل فنی و

عوامل چابکی

عوامل اقتصادی

0

0.1892
24121

0

پشتیبانی

0

0

0.3340
05073
0.3689
06037
0.2863
8853
0.3298
53056
0.3211
68041
0.3449
62388
0.2863
8853
0.3819
23698

0

عوامل خدماتی و پشتیبانی

فناوری

عوامل ارزيابی

عوامل خدماتی و

عوامل تکنولوژی و

0

0

0.2787
5274
0.3064
52488
0.3409
13071

0.3331
2034
0.3691
13769
0.4115
18833
0.3072
55838
0.3696
2031
0.2679
63113
0.3767
34771
0.3072
55838
0.4254
85008

0.3331
2034
0.3691
13769
0.4115
18833
0.3072
55838
0.2787
11219
0.3588
72203
0.3767
34771
0.3072
55838
0.4254
85008

0.2554
58497
0.2830
30611
0.2690
84022

0.2638
74643
0.2893
95126

0.3219
61767
0.2654
11656
0.3910
11718
0.2981
08778
0.3503
60521
0.3406
82945
0.3578
03245
0.2981
08778
0.4045
62117

0

0

0

عوامل تکنولوژی و فناوری

الکترونیکی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

عوامل محتوای الکترونیکی

عوامل محتوای

0

0

0

0.2832
70496

0.2832
70496

0

0

0

0

0

0

عوامل فردی

0.2923
80164
0.3183
55244

0.3007
71024

عوامل ارزیابی

0

0

عوامل اقتصادی

0.2962
01341
0.2813
57893

0.2824
76906
0.2667
75797
0.2776
6237

0

0

0.3257
39878

0.3068
69064

0

عوامل چابکی
عوامل فنی و محاسباتی
عوامل محیطی(جغرافیایی)
عوامل سیاسی و قانونی
عوامل سازمانی
1.5

;6.126381053
1.234289112
;6.056143737
0.997270591

;3.542469997
1.217158431

1

0.5
;5.980388113
0.30777684

Series1

 ;4.9183436785 0.15871525
7
8
;4.491535161
-6
0.25958424
 ;6.5104347410.389931829
;5.865484414
 ;6.746158490.536836932
;6.62792932
0.614511675
0.732740845

0
4

3

2

1

0
-0.5

-1

 ;4.1021031151.064174203

-1.5
نمودار . 1نمودار علی و رابطه معیارها با استفاده از روش ديمتل

 -5يافته های پژوهش
در ماتریس  Tكه در بخش قبل آورده شد جمع
سطری درایه ها) (Rو جمع ستونی درایه ها) ( jو مجموع

( (R+Jو تفاضل) (R-Jمحاسبه گردید .بیشترین مجموع
ردیف )  (Rنشان دهنده شاخص هایی است كه قویا "بر
روی شاخص های دیگر نفوذ دارند .بیشترین مجموع
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ستونی) (Jنشان دهنده ترتیب شاخص هایی است كه تحت
نفوذ واقع میشوند .محل واقعی هر شاخص در سلسله
مراتب نهایی توسط ستون )  (R+Jو)  (R-Jمشخص می
شود كه در آن)  (R+Jنشان دهنده مجموع شدت یک
شاخص در طول محور طول ها هم از نظر نفوذكنندگی و
هم از نظر نفوذ واقع شدن است .به بیان ساده تر بیشترین

مقدار) (R+Jدر سیستم بیشترین تاثیر و تاثر را بر سیستم
دارد .در مورد) (R-Jكه نشان دهنده موقعیت یک شاخص
در طول محور عرض هاست باید گفت كه این موقعیت در
صورت مثبت بودن) (R-Jبطور قطع یک نفوذ كننده و در
صورت منفی بودن بطور قطع تحت نفوذ خواهد بود.

جدول  -8تعیین سلسله مراتب
مقدار R-J

نام معیار

مقدار R+J

نام معیار

مقدار J

نام معیار

مقدار R

نام معیار

1.2342891
12

عوامل سازمانی

6.7461584
9

عوامل چابکی

3.6803350
83

عوامل فنی و
محاسباتی

3.6803350
83

عوامل سازمانی

1.2171584
31

عوامل سیاسی و
قانونی

6.6279293
2

عوامل فنی و
محاسباتی

3.6803350
83

عوامل چابکی

3.5267071
64

سنجش و
ارزیابی

0.9972705
91

سنجش و
ارزیابی

6.5104347
41

پشتیبانی

3.4501832
85

پشتیبانی

3.1440824
76

عوامل
محیطی(جغرافی
ایی)

0.3077768
4

عوامل
محیطی(جغرافی
ایی)

6.1263810
53

عوامل سازمانی

3.2011606
73

زیرساخت و
فناوری

3.0658234
07

عوامل چابکی

0.1587152
5

عوامل اقتصادی

6.0561437
37

سنجش و
ارزیابی

2.8363056
37

عوامل
محیطی(جغرافی
ایی)

3.0602514
56

پشتیبانی

0.2595842
4

ویژگیهای فردی
یادگیرنده

5.9803881
13

عوامل
محیطی(جغرافی
ایی)

2.5831386
59

محتوای
آموزشی

2.9475942
38

عوامل فنی و
محاسباتی

پشتیبانی

5.8654844
14

زیرساخت و
فناوری

2.5385294
64

عوامل اقتصادی

2.6643237
41

زیرساخت و
فناوری

زیرساخت و
فناوری

4.9183436
78

عوامل اقتصادی

2.5294365
73

سنجش و
ارزیابی

2.3798142
14

عوامل اقتصادی

عوامل چابکی

4.4915351
61

ویژگیهای فردی
یادگیرنده

2.4460459
7

عوامل سازمانی

2.3798142
14

عوامل سیاسی و
قانونی

عوامل فنی و
محاسباتی

4.1021031
15

محتوای
آموزشی

2.3755597

ویژگیهای فردی
یادگیرنده

2.1159754
61

ویژگیهای فردی
یادگیرنده

محتوای
آموزشی

3.5424699
97

عوامل سیاسی و
قانونی

1.1626557
83

عوامل سیاسی و
قانونی

1.5189644
56

محتوای
آموزشی

0.3899318
29
0.5368369
32
0.6145116
75
0.7327408
45
1.0641742
03

با استفاده از یافته های پژوهش و جدول باال مشخص
گردید كه معیار عوامل سازمانی با بیشترین مجموع سطری
در بین سایر معیارها در راه انتخاب مولفه های بهبود
یادگیری الکترونیکی دارای بیشترین اثر گذاری بر روی
سایر عناصر است و محتوای آموزشی با كمترین مجموع
سطری كمترین اثرگذاری را بر روی سایر عناصر داراست.

همچنین مشاهده گردید كه معیار عوامل فنی و
محاسباتی با بیشترین مقدار ستونی اثرپذیرترین و معیار
عوامل سیاسی و قانونی با كمترین مقدار ستونی دارای
كمترین میزان اثرپذیری از سایر عناصر پژوهش است .و
نهایتا معیاری كه بیشترین ضریب وزنی را در بین سایر
معیارها دارد و به عبارتی دارای بیشترین تاثیر و تاثر در
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كل سیستم است عوامل چابکی میباشد كه مقدار  R+Jآن
برابر  6 75میباشد .به عبارت دیگر عوامل چابکی از دید
خبرگان در بین معیارهای 11گانه دارای بیشترین اهمیت
میباشد .همچنین با مشاهده مقادیر  R-Jباید گفت كه
معیارهای عوامل اقتصادی  ،عوامل فردی  ،عوامل خدماتی
وپشتیبانی ،عوامل تکنولوژی و فناوری،عوامل چابکی ،
عوامل فنی و محاسباتی و عوامل محتوای الکترونیکی
عناصر نفوذپذیر در سیستم و معیارهای عوامل سازمانی
،عوامل سیاسی و قانونی ،عوامل ارزیابی و عوامل
محیطی(جغرافیایی) عناصر نفوذگذار در سیستم هستند.
 -6بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام این پژوهش تجزیه و تحلیل معیارهای
بهبود سرویس های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر
محاسبات ابری با استفاده از تکنیک دیمتل می باشد و از
آنجایی كه بهبود سرویس های یادگیری الکترونیکی یک
امر مهم و حیاتی در حوزه آموزش می باشد و باعث جذب
و گسترش حوزه یادگیری الکترونیکی می گردد و كارایی
سرویس یادگیری الکترونیکی را در بازار های دانش به
همراه دارد در پژوهش انجام شده معیارها به دو دسته
مرتب در حوزه یادگیری الکترونیکی و حوزه پردازش ابری
تقسیم بندی شدند كه در حوزه یادگیری الکترونیکی مولفه
های آن شامل(فردی(شخصی) ،محتوای الکترونیکی،
فناوری و تکنولوژیکی  ،پشتیبانی و خدماتی ،سنجش و
ارزیابی ) می باشد و در حوزه پردازش ابری مولفه های آن
دارای (اقتصادی ،چابکی ،محیطی(جغرافیایی) و فنی و
محاسباتی ،سیاسی و قانونی  ،سازمانی ) كه با توجه به
تجزیه و تحلیل داده ها مشخص گردید كه معیار عوامل
سازمانی با بیشترین مجموع سطری با مقدار 0/12درصد
در بین سایر معیارها در راه انتخاب مولفه های بهبود
یادگیری الکترونیکی دارای بیشترین اثر گذاری بر روی
سایر عناصر در كل سیستم است و محتوای آموزشی با
مقدار  0/05درصد كمترین مجموع سطری كمترین
اثرگذاری را بر روی سایر عناصر داراست.مطابق با الگوی
مفهومی ارایه شده در مقاله در هسته مركزی الگو بهبود

سرویس های یادگیری الکترونیکی مدنظر بوده و از طرفی
با ارزیابی انجام شده می بایست نسبت به افزایش همکاری
سازمانی به عنوان تاثیرگذار ترین عامل توجه بیشتری نمود
چراكه مدیران سازمانی با حمایت های همه جانبه خود
خواهند توانست بهبودی در یادگیری الکترونیکی ایجاد
نمایند و همچنین معیار عوامل فنی و محاسباتی با
بیشترین مقدار ستونی و ضریبی معادل  0/12درصد
مجموع كل ،اثرپذیرترین و معیار عوامل سیاسی و قانونی با
كمترین مقدار ستونی و ضریبی معادل  0/04درصد مجموع
دارای كمترین میزان اثرپذیری هستند و مجددا مطابق
مدل مفهومی و ارزیابی انجام شده عوامل فنی و محاسباتی
به عنوان اثرپذیرترین عامل خواهد بود چراكه ازحیث
زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری هیچ سازمانی
به تنهایی نخواهد توانست پیشتاز در توسعه و بهبود
یادگیری الکترونیکی باشد و نیازمند یک محیط عملیاتی
ابری برای رسیدن به مقاصد سازمانی خود خواهد بود .و
نهایتا معیاری كه بیشترین ضریب وزنی را در بین سایر
معیارها دارد و به عبارتی دارای بیشترین تاثیر و تاثر در
كل سیستم است عوامل چابکی میباشد كه مقدار  R+Jآن
برابر  6 75میباشد .به عبارت دیگر عوامل چابکی از دید
خبرگان در بین معیارهای 11گانه دارای بیشترین اهمیت
میباشد .اكنون ما در زمان زندگی میكنیم كه روز به روز
سریعتر و پیچیدهتر میشود و نیاز به عکسالعملهای
مناسب ،سریعتر و پردازش اطالعاتی در محیط ابری كه
قابلیت انعطاف را داشته باشد .سازماندهی در محیط و
تغییر سریع ،باید همزمان و بدون وقفه انجام پذیر باشد و
برای چنین كار دشواری ،چابکی نه فقط برای رشد ،بلکه
برای زنده ماندن هم بسیار مورد نیاز است .همچنین با
مشاهده مقادیر  R-Jباید گفت كه معیارهای عوامل
اقتصادی  ،عوامل فردی  ،عوامل خدماتی و پشتیبانی،
عوامل تکنولوژی و فناوری ،عوامل فنی و محاسباتی و
عوامل محتوای الکترونیکی عناصر نفوذپذیر در سیستم و
معیارهای عوامل سازمانی ،عوامل سیاسی و قانونی ،عوامل
ارزیابی و عوامل محیطی(جغرافیایی) عناصر نفوذگذار در
سیستم هستند.
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