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  و همکاران                 شراره رضاپور  269

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 آموزش در ابری خدمات از استفاده به تمایل مدل طراحی

 تفسیری-ساختاری سازیمدل رویکرد با پرورش و

 1شراره رضاپور
 دانشگاه گرگان، واحد آموزشی، مدیریت گروه ،دکتری دانشجوی

 ایران گرگان، اسالمی، آزاد
 

 *2نیازآذری کیومرث
 اسالمی، آزاد دانشگاه گرگان، واحد تربیتی، علوم گروه استاد،

 )نویسنده مسئول(. ایران گرگان،
 

  3جباری نگین

 ،اسالمی آزاد دانشگاه گرگان، واحد تربیتی، علوم گروه دانشیار،
 .ایران گرگان،

 
 دهیچک

 متغییر بسیار فضای در آموزشی هایسازمان اهداف تحقق الزمة
 و جدید هایفناوری پذیرش برای مناسب شرایط ایجاد فناوری،
 به تمایل مدل طراحی حاضر پژوهش هدف رو این از. است کارآمد
 سازیمدل رویکرد با پرورش و آموزش در ابری خدمات از استفاده

 اساس بر که بوده کیفی پژوهش این. باشدمی تفسیری-ساختاری
 با ها،مولفه شناسایی جهت. شد انجام بنیادداده نظریه رویکرد
 تعداد. گردید مصاحبه تیآی حوزه در نظری و دانشگاهی خبرگان
 همچنین. است بوده نفر 13 نظری اشباع اساس بر شنوندگانمصاحبه

. یدندگرد انتخاب برفیگلوله روش به و هدفمند صورت به افراد این
 ربالغ فازی دلفی تکنیک استفاده با سپس شدهشناسایی هایمؤلفه
 تفسیری-ساختار سازیمدل از استفاده با آخر گام در. شدند
 تفادهاس به تمایل هایافته طبق. گردید بندیسطح پژوهش هایمولفه

 42 و اصلی مقوله 8 دارای پرورش و آموزش در ابری خدمات از
 تفسیری،-ساختاری سازیمدل به توجه با. هستند فرعی مقوله

 خدمات سازیپیاده متغیر و نخست سطح در ابری خدمات از استفاده
 متغیرهای. دارند قرار دوم سطح در الکترونیک آموزش در ابری

 تشکیل و پرورش و آموزش معلمان و مدیران توانمندسازی
 نظام عهتوس متغیر. هستند سوم سطح در پشتیبان یادگیری هایانجمن
 و آموزشی مدیریت نظام متغیرهای چهارم، سطح در درسی برنامه

 هایزیرساخت متغیر نهایت در و پنج سطح در امنیتی تهدیدات
 ذال. دارند قرار ششم سطح در نیز سازمانی آموزش در ابری یادگیری
 در برا بر مبتنی آموزشی هایسیستم اجرای از قبل گرددمی پیشنهاد
 .شود فراهم نوین هایسیستم پرورش و آموزش

 
 ابری، یادگیری ابری، رایانش اطالعات، فناوری: هاواژه کلید

 آموزش افزار،نرم
 

 11/08/1401: افتیدر خیتار
 03/11/1401:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنk.niazazari@gmail.com 

_________________________________ 
1 Cloud Computing 

 مقدمه
ر متأث یادهیچیپ اریبس یرقابت طیدر مح آموزشی یهاسازمانامروزه 

 نیا شتریقرار دارند. ب یاطالعات و یسازمان ،یطیمح راتییاز تغ
 یعرصة متالطم بقا نیهستند که در ا ییهاوهیها به دنبال شسازمان

کنند. تغییرات سریع فناوری در عصر دیجیتال و ارائه  نیخود را تضم
های بازیابی تکنیک راهکارهای جدید همراه با تکامل وب،

 های آموزشی تغییر داده استاطالعات و مدیریت محتوا را در سیستم
اختار آموزش و یادگیری دچار تحول عظیمی به طور کلی س. ]13[

، سیستم آموزش و یادگیری را به آموزش و پرورششده و نیاز است 
 به استفاده از شدن لیمتما .]1[ تغییر دهند صورت اثربخش

الزام و  د،یجد یهایو تسلط بر فناور یاطالعات نینو یهاستمیس
 هاسازمان یکه متضمن بقا شودیمی تلق یریناپذضرورت اجتناب

 راتییتغ نیا راتیاز تأث دیآموزش و پرورش با رانی. مد]2[است 
 هب دنیرس داشته باشند و در یآگاه خود یتیریتوان مد شیافزا بر

، توسعه آموزش و یادگیریو بهبود ارائه  تیفیاهداف سازمان، ک
 ندها استفاده کناز آن ،شدهکنترل ارتباطات و نشر اطالعات درست و

 رشیپذ یمناسب برا طیشرا جادیاهداف ا نیالزمة تحقق ا .]14[
 راً،یاخدر همین راستا، و کارآمد در سازمان است.  دیجد یهایفناور

 و بسترها ،یبه استفاده از معمار آموزش محور یساختارها
خدمات و برآورده ساختن  لیتحو یبرا« 1خدمات ابری» یهابرنامه

خدمات ابری . ]3[ اندکردهتاکید خود  یهارمجموعهیز یازهاین
، نانیاطمزیرساخت قابل برای یادگیری الکترونیکی در اکوسیستمی با

یصرفه، امن همراه با تضمین کیفیت سرویس فراهم ممنعطف، به
ها را با منابع مختلف از مراکز این فناوری، امکان اجرای پروژه. کند

 یل رایانشمد، خدمات ابری قتیدر حق. ]1[ آوردیفراهم م مختلف
 یتازه برا یمانند اینترنت است که الگوی یارایانه یهابر پایه شبکه

 شامل زیرساخت، نرمی )عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانش
ئه میشبکه ارا یریکارگ با به ی(رایانش افزار، بستر و سایر منابع

 .]4[ نماید
صورت  افزار به نرم افزار وبا ارائه سخت یدیدگاه رایانش ابر

 فراهم کردن بستر اینترنت جهت ارائه خدمات نینامحدود و همچن
کاهش و  به شدت هاهزینه که است شده باعث سازمانی،
. از ]15[ افزایش یابد راتییتغنوآوری در مقابل  پذیری وانعطاف

 نیاز مورد یهاتامین زیرساخت تواند جهتمی ابری طرفی، رایانش
 کارایی، بهبود برای مناسب بستری کردن فراهم چنین، هم و

 الکترونیکی مورد استفاده آموزش دسترسی افزایش پذیری ومقیاس
قرار گیرد. از این رو به دلیل منافع زیاد این فناوری، تمایل به پذیرش 

گذاران آموزشی است خدمات ابری، موضوع مهمی برای سیاست
 ایایده ابری رایانش . به عقیده محقق تمایل به استفاده از]16،5[

 ابری کند. رایانشمی فراهم مداوم تربیت و آموزش برای را جدید
 عنوان به مجازی منابع از استفاده و خود پذیری پویایمقیاس با

 ایتنیپذیرف تکنولوژی به شدن تبدیل حال اینترنتی در هایسرویس
 زیاد احتمال به آینده در امر این. می باشد هااز سازمان بسیاری برای
 حال در .داشت خواهد آموزشی هایمحیط توجهی در قابل تأثیر
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 ادهاستف موجودی ابر بر مبتنی افزارهایاز نرم مراکز آموزشی حاضر
 کاربران و است شده ارائه خدمات دهندگانتوسط ارائه که کنندمی

 علمی وظایف و کار و کسب توسعه و طراحی قادر به را خود
 هایو زیرساخت امکانات و ابری ایانشر سازند. در واقع، کاربردمی
 به تبدیل شدن حال در و دارد کاربری هاحوزه از بسیاری در آن

رغم اما علی .باشدسازمانی می ابعاد یکلیه بر مسلط ابزارهای از یکی
حوزه  خدمات در نیا یریکارگدر مورد بهاهمیت این موضوع، 

مند صورت نظامبه هایفناور نیاستفاده از ا آموزش و یادگیری
 نیپژوهش ا نیانجام ا یاصلی براموضوع  نیصورت نگرفته است. اول

است که استفاده از خدمات ابر در آموزش و پرورش هرچند 
 یاما در حال حاضر مدلی برا شودیاستفاده م یصورت موردبه

 یبرنامه جامع برا کی قالب در یاز خدمات ابر یبرداربهره
امکانات وجود ندارد. دغدغه  نیاز ا یبرداربهره یسازکپارچهی
است که  نیا دیپژوهش گرد نیپرداختن به ا باعث که یگرید

 تیقابل خودیخودابر به یاز فضا یبرداربهره یهانهیاز زم یاریبس
 جهت اعتمادو  بانییو پشت تیحما ازمندیشدن را ندارند و ن ییاجرا
. استفاده از خدمات مزبور باشدیم یبستر و فناور نیاز ا یبرداربهره

 نقشه راه و ساختار نیو تدو توسعه ازمندین آموزشیدر توسعه منابع 
 یالگو کیموضوع در قالب  نیکه الزم است ا باشدیفنی موردنظر م

گردد تا  میترس یریادگیدهندگان خدمات ارائه یبرا منسجم
 یورفنا نیآموزش و پرورش بتوانند از ا رانیکارشناسان و مد

 .ندیاستفاده نما ستهیصورت شابه
 بوده متاثر اطالعات یفناور از یبشر یهادانش تمام یکنون یایدن در
 اطالعات تیریمد نیهمچن و بهتر خدمات ارائه ،یسازمانده یبرا و
. ]6[ است شیافزا حال در روز به روز تیمز نیا از استفاده به ازین

 که دانست یمیعظ و یادیبن راتییتغ توانیم را آن عمده لیدل
 در حضور و بقا حفظ یبرا تا است ساخته مجبور را هاسازمان
 نیترتازه از استفاده و یدگرگون به ریناگز رقابت؛ عرصه

 و خود یهاییتوانا نیباالتر به یابیدست یبرای فناور یدستاوردها
 بسترهای از یکی عنوان به اطالعات فناوری. ]17[ باشند کارکنان

 که یاگونه به. است سازمان بر رگذارییتأث حال در سرعت به نینو
 یفاصله و دهش شتریب یادگیرندگان و محتوا دکنندگانیتول نیب ارتباط

از طرفی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات  .]7[ رودیم نیب از هاآن
های یادگیری دانش آموزان ها، تهدیدها و ضعفها، فرصتبر قوت
معلمان روز به روز در حال تحول و گسترش های آموزشی و روش

های نوین در ی فناوریاست. این تحوالت رخ داده به همراه عرضه
ای را نیز ایجاد کردههای یاددهی و یادگیری، تغییرات گستردهروش

اندازها و ریزان آموزشی و درسی باید بتوانند چشماند. لذا برنامه
های اطالعاتی و ارتباطی فناوریهای فراهم آمده را در قلمرو چالش

به منظور بهبود و بازسازی فرایند یاددهی و یادگیری شناسایی کنند 
االنرجو  .]8[ها بکوشند اندازها و تضعیف چالشو در تقویت چشم

( معتقدند پذیرش رایانش ابری از طریق برخی 2017) 1و همکاران
نفعان ها، ذیاز عوامل تأثیرگذار از قبیل نهادهای اداری و دولت

 ها، تغییرات اجتماعیهای شرکتکنندگان ابر، ویژگیداخلی، تأمین

_________________________________ 
1 Olanrewaju et al 

. ]18[و سیاسی و چارچوب فناوری اطالعات قابل درک است 
( در دسترس بودن امکانات رایانش ابری 2017) 2الگالنی و الگابان

دانند را برای دانشجویان موجب ارتقا سطح علمی و کارایی آنان می
های وب جدید مبتنی بر رایانش ابری را موثر در نامهو ایجاد بر

. از طرفی یکتایی و رنجبر نوشری ]19[دانند پذیرش این فناوری می
( بر این باورند که دانش کارکنان، حمایت مدیران، امنیت و 1396)

سپاری حفظ حریم خصوصی در پذیرش رایانش ابری در برون
ستند. در ادامه به چند فناوری اطالعات دارای بیشترین اهمیت ه

مورد تحقیقات داخلی و خارجی در زمینه پژوهش اشاره شده است 
]9[. 

 از استفاده"( به پژوهشی با عنوان 1400آبادی )بابایی و شویدی نوش
 دوران در یکیالکترون آموزش در یهوشمندساز وابر  یهایفناور
کنند بیان میها پرداختند. آن "آن یهاچالش و ایمزا یبررس و کرونا

 طیمح کی جادیا یبرا یجهان رساختیز عنوان به ،که محیط ابر
 ستیز و یاجتماع ی،اقتصاد طیشرا در که است هوشمند آموزش

 از جنبه نیچند دیبا هوشمند آموزش کی توسعه ،یفعل یطیمح
 و یکیاکولوژ ابعاد ،یقانون چارچوب مانند یمهم عوامل جمله
 رهدهند که به عالوه نشان می .ردیبگ نظر در را تیفیک نیتضم

 به همگرا و یطیمح عوامل دیبا در بستر ابر یآموزش چارچوب
 داشته نظر در را مدرسه یفضا کی ،یکیاکولوژ ساختار و سمت
  .]10[ باشد

( به پژوهشی با عنوان 1399آبادی و همکاران )اسالمی مهدی
در توسعه خدمات  یابر نشایرا یایو مزا هاتیقابل یبررس"

 اریمع نیترنشان داد مهم هاافتهپرداختند. ی "کیارتباطات الکترون
 ترعیخدمت سر»، «هانهیکاهش هز» ،یابر خدمات تیدر خوشه مز

دند. بو بیبه ترت «انیارتباط با مشتر یبرقرار»و  «انیبه مشتر
در توسعه  یابر خدمات یهاتیدر خوشه قابل اریمع نیترمهم

اطالعات در  یسازرهیذخ» ز،ین کیخدمات ارتباطات الکترون
نشان داد  جینتابه عالوه بودند.  «کیخدمات ارتباطات الکترون

 عیناص کیبا توسعه خدمات ارتباطات الکترون یابر خدمات یفناور
 .]4[ مثبت است یرگذاریرابطه و تأث یدارا زدیفوالد 

 یسنتزپژوه"پژوهشی با عنوان ( به 1398فیروزی و همکاران )
 : ارائهیدر آموزش عال یابر انشیرا رشیبر پذ رگذاریتاث یهامولفه

و  ییاستقرا یمحتوا لیحاصل از تحل جینتاپرداختند.  "الگو کی
در  یچهارچوب مفهوم کیمقوالت و منجر به استخراج  یبیترک

 ،یبعد، فناور 4حول  یعال زشدر آمو یابر انشیرا رشیحوزه پذ
 .]3[ است یو سازمان یفرد ،یطیحم

 ایپو یمدل ةارائ"با عنوان  ی( به پژوهش1397) یاریزرگر و شهر
و  لماتید کیبا استفاده از تکن یابر خدمات یفناور رشیپذ یبرا
 تیامن شینشان داد افزا جیپرداختند. نتا "ستمیس ییایپو کردیرو

دولت و آموزش کاربران سبب  یبانیپشت ،یاطالعات، اعتماد سازمان
 .]11[ شودیم یابر انشیرا یو استفاده از فناور رشیپذ شیافزا

 راتیتأث یبررس"( به پژوهشی با عنوان 1397زاده )روحانی و قلی
شان داد ها نپرداختند. یافته "یکیالکترون یریادگیبر  یابر انشیرا

2 Elgelany and Alghabban 
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 ،ییشامل زمان پاسخگو سیسرو تیفیچهار پارامتر ک یدر بررسکه 
ه ب یدسترس یو بررس یدسترس تیو قابل یریپذاسیمق ،یگذرده

 یرسو دست نیالگ یستمیس لیبه فا ی، دسترس«مودل»صفحه نخست 
ر ب یسرور مبتن سیسرو تیفیک یهاعملکرد شاخص ،یدرس لیبه فا

 .]12[ داشت 2بر وب  یبر سرور مبتن ینشان از برتر یابر خدمات
خدمات  یایمزا"( به پژوهشی با عنوان 2020) 1کارئونگوتیرز 

ها های آنیافته پرداختند. "انیانداز دانشجودر آموزش: چشمابری 
دور  توانند از راهیارشد م یکارشناس انیدانشجو دهد کهنشان می

 تیریمد یابر یهاسیرا با استفاده از سرو دهدا گاهیپا یهاستمیس
در دانش یبخشتیارض ی آموزشیریادگها نشان داد که ییافته کنند.

داده  گاهیپا ینمونه ابر از سرورها کیکه از  وجود دارد یآموزان
 .]20[ کنندیاستفاده م

 انشیرا رشیپذ"( به پژوهشی با عنوان 2019) 2قاسم و همکاران
ها پرداختند. یافته "کیستماتیمرور س کی: یدر آموزش عال یابر

چهار  یدرنظر گرفته شده برا یهابا توجه به شاخصدهد نشان می
در بخش  یکیو تکنولوژ یطیمح ،یسازمان ،یعامل )عوامل انسان

 دیگرد ییمؤثر شناسا یهاصنعت( هر چهار عامل به عنوان عامل
]17[. 
 اثرات یبررس"به  یتجرب قیتحق کی( در 2018)3و همکاران  یاو 
 جیپرداختند. نتا "مختلف یهادر سازمان یخدمات ابر یریکارگهب

 یمربعات جزئ قلحدا کیها با استفاده از تکنداده لیحاصل از تحل
 یبر نوآور یمثبت و معنادار ریتاث ینشان داد که خدمات ابر

 داریمثبت و معن یبه شکل زین یسازمان یدارند و نوآور یسازمان
 .]21[ شودیعملکرد سازمان م شیباعث افزا

 ریگی( در تحقیقی به بررسی رابطه بین جهت2018) 4یو و همکاران
 یانجیبا توجه به نقش م یخدمات ابر با فشار نهادیکارآفرینی و 

پرداختند. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که اعتماد 
 خدمات داری بامدیریت کارآفرینی و فناوری اطالعات رابطه معنی

ابری دارند. در عین حال مشخص شد که اعتماد سازمانی نقش میانجی 
 .]22[کند را در این رابطه ایفا می

نجام های اگردد که عمده پژوهشبا بررسی پیشینه تحقیق آشکار می
شده در حوزه رایانش ابری در خصوص تاثیر پذیرش آن بر یادگیری 
بوده و به نظر پژوهشی در خصوص ارایه مدل تمایل استفاده از 
خدمات رایانش ابری در آموزش و پرورش صورت نگرفته است. 

اضر از این حیث دارای نوآوری توان اذعان داشت پژوهش حلذا می
 باشد. می

 
 موا و روش ها

 ؛یفیک داده، نوع برحسب ؛یکاربرد هدف، برحسب پژوهش روش
 یگرداور روش برحسب و یمقطع داده، یگرداور زمان برحسب

در این پژوهش  .دباشمی یفیک پژوهش روش و تیماه ای و هاداده
 رداختهپ یبررس موضوع با مرتبط نهیشیپ و اتیادب مطالعه به ابتدا
 ددگرن) ادیبن دادهنظریه  بر اساس رویکرد و مصاحبه از سپس شد،
 مدل ارائه یهامؤلفه وها شاخص ییشناسا و شتریب درک به( یتئور

 .شد پرداخته
 یو اعضا دیساتها، اجامعه آماری پژوهش، جهت استخراج مولفه

 سابقه با ITنظران حوزه دانشگاه و خبرگان و صاحب یعلم اتیه
. است بوده سال 5 از شتریب یآموزش سابقه و سال 5 از شتریب یتیریمد

 روش به و هدفمند صورت به گیریالزم به ذکر است که نمونه
ام 13شده است. در این مطالعه در مصاحبه با خبره  انجام برفیگلوله

 در شوندگانمصاحبه فرایند مصاحبه به اشباع رسید. مشخصات
 شده است. ، ارائه1جدول 

 
 شوندگانشناختی مصاحبهویژگی جمعیت -1جدول 

 تحصیالت سابقه خدمت سن جنسیت
 5 فوق لیسانس 3 سال 15-11 6 سال 39-31 8 مرد

 5 زن
 4 سال 20-16 5 سال 40-49

 8 دکتری تخصصی
 6 سال به باال 20 2 سال به باال 50

 13 جمع 13 جمع 13 جمع 13 جمع

 هایمصاحبه ابتدا از پژوهش هایجهت گردآوری داده
از  ها با استفادهمصاحبه انجام از پس .شد استفاده ساختاریافتهنیمه

سازی مدل شدند. استخراج هامقوله بنیاد، نظریه داده روش
 :5تفسیری-ساختاری

 کارگیری خدمات ابری در آموزشبه تمایل  اولیه مدل یطراح یبرا
ی استفاده شده است. رویکرد ریتفس-یساختار یسازمدل روشاز 

ISM سازد که روابط پیچیده بین تعداد زیادی خبرگان را قادر می
 گیری، ترسیم کنند. ایناز عناصر را در یک موقعیت پیچیده تصمیم

_________________________________ 
1 Gutiérrez-Carreón 

2 Yousef 

3 Ooi et al 

دهی به پیچیدگی روابط میان روش برای نظم بخشیدن و جهت
 کند.ها عمل میسازه

 6ساختاری خودتعاملی ماتریس تشکیل -گام اول

مدلنخستین ماتریس در  (SSIM)ساختاری  خودتعاملی ماتریس
است. از این ماتریس برای شناسایی روابط  تفسیری-ساختاریسازی 

 ریسمات. شودها مبتنی بر دیدگاه خبرگان استفاده میدرونی شاخص
دهد یک متغیر بر کدام متغیرها بدست آمده در این گام نشان می

4 Yu et al 

5 Interpretive Structural Modelling (ISM) 

6 Self-Structural Interaction Matrix (SSIM) 
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 سوم برایپذیرد. بطور مرتاثیر دارد و از کدام متغیرها تاثیر می
 شود.استفاده می شناسایی الگوی روابط عناصر از نمادهایی ذیر

V اگر عنصر سطر :i  منجر به ستون سطرj .شود 
A اگر عنصر سطر :j  منجر به ستون سطرi .شود 

:X .اگر رابطه بین عناصر دو طرفه باشد 
:O .اگر بین عناصر هیچ ارتباطی نباشد 

 1یهدریافتی اول ماتریس تشکیل-گام دوم
از تبدیل ماتریس خود تعاملی ساختاری به یک  2ماتریس دریافتی

آید. در ماتریس دریافتی ماتریس دو ارزشی صفر و یک بدست می
گیرد. همچنین برای اطمینان های قطر اصلی برابر یک قرار میدرایه

 Bمنجر به  Aباید روابط ثانویه کنترل شود. به این معنا که اگر 
شود.  Cمنجر به  Aشود در این صورت باید  Cمنجر به  Bشود و 

یعنی اگر براساس روابط ثانویه باید اثرات مستقیم لحاظ شده باشد 
اما در عمل این اتفاق نیفتاده باشد باید جدول تصحیح شود و رابطه 

 ثانویه را نیز نشان داد.
 دستیابی نهایی ماتریس تشکیل -گام سوم

 تشکیل متغیرها بین در ودموج تعدی روابط اعمال با ماتریس این
سازی بعدی از مراحل اجرای مدل فاز توانمی ترتیب این به. شودمی

تفسیری را به انجام رساند. در این ماتریس روابط ثانویه -ساختاری
 که تاس صورتی به ثانویه رابطه. شودمی ها کنترلبین ابعاد/شاخص

به بعد  Iمنجر شود، پس بعد  Kبه بعد  Jو بعد  Jبه بعد  Iبعد  اگر
K برقرار حالت این دستیابی ماتریس در اگر منجر خواهد شد و 

 زینجایگ افتاده قلم از که و روابطی شده اصالح ماتریس نبود، باید
 شد خواهد یک به تبدیل صفر عناصر از برخی ترتیب بدین. شوند

 و ثانویه روابط شناسایی شود. با( نشان داده می1به صورت )* که
 اب واقع در. آیدمی به دست نهایی ماتریس دریافتی، ماتریس اصالح

 .شودمی برقرار ماتریس درونی سازگاری کار این
می متداول هایروش از زیر روش دو ماتریس، کردن سازگار برای
 :باشد

 SSIMهای ماتریس آوردن بدست از پس ،روش این در: اول روش
 بایستمی ماتریس، درون ناسازگاری و دستیابی، در صورت وجود

 آنگاه دوباره و تکمیل گردد خبرگان توسط پرسشنامه دوباره
 تا شود تکرار آنقدر کار این و شود بررسی ماتریس سازگاری
 .بدست آید سازگار ماتریسی

 دهاستفا سازگاری ایجاد برای ریاضی قوانین از روش این در: دوم روش
-( میk+1توان ) را به دستیابی ماتریس که بدین صورت. شودمی

باشند. البته عملیات به توان رساندن ماتریس باید می K>1رساند و 
 1+1=1و  1*1=1باشد، که بر اساس این قاعده  3طبق قاعده بولین

 باشد.می

 تعیین سطح و اولویت متغیرها -گام چهارم

 ،دستیابی مجموعه بایستی ،متغیرها اولویت و سطح تعیین برای
 شود. تعیین متغیر برای هر مشترک مجموعه و نیازپیش مجموعه
 آن در که است ایمجموعه متغیر هر برای دستیابی یمجموعه
 و باشند شده ظاهر یک صورت به نهایی ماتریس دستیابی سطرهای
 صورت به هاستون آن در که است ایمجموعه نیاز،پیش یمجموعه

 مجموعه، دو این اشتراک آوردن دست به باشند. با شده ظاهر یک
 بودن برابر صورت در آمد. خواهد به دست مشترک یمجموعه
 به عنوان عوامل یا عامل مشترک، یمجموعه با دستیابی یمجموعه

 و عناصر این حذف با و شود،می گرفته نظر در اول( )سطح باال سطح
 ود.شسایر عناصر، سطح تمام عناصر تعیین می برای مرحله این تکرار

 تفسیری-ترسیم مدل ساختاری -گام پنجم
 مدلی شکل به را هاآن توانمی عوامل سطح و روابط تعیین از پس

 به هاآن سطح حسب عوامل بر ابتدا منظور همین به. کرد ترسیم
 ریسمات بر اساس مدل این .شوندمی تنظیم پایین به باال از ترتیب

 .شودمی ترسیم شده تعیین سطوح و نهایی دریافتی
-تحلیل میک مک )تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ -گام ششم
 وابستگی(

 نگربیا عنصر هر برای نهایی دریافتی ماتریس در مقادیر سطری جمع
. بود خواهد وابستگی دهنده میزان نشان ستونی جمع و نفوذ میزان

 خواهد شناسایی قابل عناصر از چهارگروه عامل، دو این اساس بر
 :بود

 عوامل اول گروه. وابسته و متصل مستقل، خودمختار، متغیرهای
 ات و دارند ضعیفی و وابستگی نفوذ قدرت که هستند خودمختار

 هستند وابسته عوامل دوم گروه. هستند مجزا عوامل سایر از حدودی
 املش سوم گروه. دارند باالیی وابستگی اما ضعیف، قدرت نفوذ که

 اقع،و در. دارند وابستگی باالیی و نفوذ قدرت که است متصل عوامل
 عوامل سایر روی بر تغییر موجب عوامل این روی عملی گونه هر
 باال نفوذ قدرت از که هستند مستقل عوامل گروه چهارم و شودمی
نده خوا عوامل کلیدی اصطالح در و برخوردارند پایینی وابستگی و

 یا مستقل گروه دو از یکی در عوامل این که است واضح. شوندمی
 .گیرندمی قرار پیوندی

 
 هایافته

نفر از  13 دگاهیمطالعه براساس د نیاهمانطور که گفته شد، 
 3متن مصاحبه طی  خبرگان حوزه مورد مطالعه انجام شده است.

 8دهنده های این بخش نشانمرحله کدگذاری تحلیل شد که یافته
 باشد.مقوله اصلی می

 ساختاری-سازی تفسیریمدل
شود ساختاری می خودتعاملی ماتریس گام نخست اقدام به تشکیلدر 

 نشان داده شده است.  2که این ماتریس در جدول 
 
 

 

_________________________________ 
1 - ReachabilityMatrix 

2 Reachability matrix 

3-Boolean  
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 SSIMماتریس خودتعاملی ساختاری  -2جدول 
SSIM C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 

 A A A A A A A  (C01استفاده از خدمات ابری )

 A A O V A A   (C02توانمندسازی مدیران و معلمان آموزش و پرورش )

 A X V O V    (C03نظام مدیریت آموزشی )

 V V V V     (C04های یادگیری ابری در آموزش سازمانی )زیرساخت

 V O V      (C05تهدیدات امنیتی )

 A A       (C06سازی خدمات ابری در آموزش الکترونیک )پیاده

 X        (C07های یادگیری پشتیبان )تشکیل انجمن

         (C08توسعه نظام برنامه درسی )

کارگیری خدمات ه متغیرهای تمایل ب یافتیدر سیماتردر گام دوم 
 ارائه شده است. 3شود که در جدول تشکی می ابری در آموزش

 
 ماتریس دریافتی متغیرهای پژوهش -3جدول 

RM C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 

 1 0 0 0 0 0 0 0 (C01استفاده از خدمات ابری )

 1 1 0 0 0 1 0 0 (C02توانمندسازی مدیران و معلمان آموزش و پرورش )

 1 1 1 0 1 1 0 1 (C03نظام مدیریت آموزشی )

 1 1 1 1 1 1 1 1 (C04های یادگیری ابری در آموزش سازمانی )زیرساخت

 1 0 1 0 1 1 0 1 (C05تهدیدات امنیتی )

 1 0 0 0 0 1 0 0 (C06سازی خدمات ابری در آموزش الکترونیک )پیاده

 1 1 0 0 0 1 1 1 (C07های یادگیری پشتیبان )تشکیل انجمن

 1 1 0 0 0 1 1 1 (C08درسی )توسعه نظام برنامه 

 4گام سوم ایجاد ماتریس دسترسی نهایی است که به شرح جدول 
 باشد.می

 دسترسی نهایی متغیرهای پژوهش ماتریس -4جدول 
TM C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 

 1 0 0 0 0 0 0 0 (C01) استفاده از خدمات ابری

 1 1 0 0 0 1 0 0 (C02توانمندسازی مدیران و معلمان آموزش و پرورش )

 1 1 1 0 1 1 1* 1 (C03نظام مدیریت آموزشی )

 1 1 1 1 1 1 1 1 (C04های یادگیری ابری در آموزش سازمانی )زیرساخت

 1 1* 1 0 1 1 1* 1 (C05تهدیدات امنیتی )

 1 0 0 0 0 1 0 0 (C06ابری در آموزش الکترونیک )سازی خدمات پیاده

 1 1 0 0 0 1 1 1 (C07های یادگیری پشتیبان )تشکیل انجمن

 1 1 0 0 0 1 1 1 (C08توسعه نظام برنامه درسی )

 هاو شاخص ابعاد بندی و سطح روابط تعیین
 ها وباید مجموعه خروجی معیارهابندی سطح برای تعیین روابط و

 .شوداز ماتریس دریافتی استخراج  معیارها برای هر ورودی مجموعه

ها(: متغیرهایی مجموعه دستیابی )عناصر سطر، خروجی یا اثرگذاری
 ها رسید.توان به آنکه از طریق این متغیر می

ها(: متغیرهایی نیاز )عناصر ستون، ورودی یا اثرپذیریمجموعه پیش
 توان به این متغیر رسید.ها میطریق آن که از
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 ها برای تعیین سطحها و خروجیمجموعه ورودی -5جدول 
 اشتراک ورودی: اثرپذیری خروجی: اثرگذاری متغیرها

C01 C01 C01,C02,C03,C04,C05,C06,C07,C08 C01 

C02 C01,C02,C06 C02,C03,C04,C05,C07,C08 C02 
C03 C01,C02,C03,C05,C06,C07,C08 C03,C04,C05 C03,C05 

C04 C01,C02,C03,C04,C05,C06,C07,C08 C04 C04 

C05 C01,C02,C03,C05,C06,C07,C08 C03,C04,C05 C03,C05 

C06 C01,C06 C02,C03,C04,C05,C06,C07,C08 C06 

C07 C01,C02,C06,C07,C08 C03,C04,C05,C07,C08 C07,C08 

C08 C01,C02,C06,C07,C08 C03,C04,C05,C07,C08 C07,C08 

 (C01استفاده از خدمات ابری )، متغیر 5با توجه به نتایج جدول 
سازی خدمات ابری در آموزش پیادهدر سطح نخست و متغیر 

در سطح دوم قرار دارند. متغیرهای  (C06الکترونیک )
تشکیل و  (C02یران و معلمان آموزش و پرورش )توانمندسازی مد

در سطح سوم هستند. متغیر  (C07های یادگیری پشتیبان )انجمن
نظام در سطح چهارم، متغیرهای  (C08توسعه نظام برنامه درسی )

در سطح پنج  (C05تهدیدات امنیتی )و  (C03مدیریت آموزشی )

وزش سازمانی های یادگیری ابری در آمزیرساختو در نهایت متغیر 
(C04)  .نیز در سطح ششم قرار دارند 

نمایش داده  1الگوی نهائی سطوح متغیرهای شناسائی شده در شکل 
شده است. در این نگاره فقط روابط معنادار عناصر هر سطح بر 
عناصر سطح زیرین و همچنین روابط درونی معنادار عناصر هر سطر 

 در نظر گرفته شده است.

 
 تمایل بکارگیری خدمات ابری در آموزش یالگو -1شکل 

های یادگیری ابری در آموزش براساس نتایج این تحلیل زیرساخت
سازمانی بر تهدیدات امنیتی و نظام مدیریت آموزشی تاثیر دارد. این 

گذارند. توسعه نظام عوامل نیز بر توسعه نظام برنامه درسی اثر می

برنامه درسی بر توانمندسازی مدیران و معلمان آموزش و پرورش و 
نابع گذارد. عملکرد میادگیری پشتیبان تاثیر می هایتشکیل انجمن

خدمات  سازیهای یادگیری پشتیبان بر پیادهانسانی و تشکیل انجمن

 تهدیدات امنیتی

 استفاده از خدمات ابری

 های یادگیری پشتیبانتشکیل انجمن

های یادگیری ابری در آموزش زیرساخت

 سازمانی

 توانمندسازی مدیران و معلمان آموزش و پرورش

 سازی خدمات ابری در آموزش الکترونیکپیاده

 آموزشینظام مدیریت 

 توسعه نظام برنامه درسی
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گذارند و در نهایت نیز به ابری در آموزش الکترونیک اثر می
 شوند.استفاده از خدمات ابری منجر می

 (MICMAC)نمودار  وابستگی-تحلیل قدرت نفوذ
اط و ارتب ارهایمع نیب رگذارییط متقابل و تأث( روابISM) در مدل

نشان داده شده است که موجب  یبه خوب مختلفسطوح  ارهاییمع

 نییتع برایشود. یم رانیمد لهیوس بهری یگمیدرک بهتر فضای تصم
 سیدر ماتر ارهایمع یقدرت نفوذ و وابستگ دییکل ارهاییمع

برای  وابستگی-شود. نمودار قدرتمی لیتشک یینها یدسترس
 نشان داده شده است. 6مطالعه در شکل مورد  رهاییمتغ

 

 قدرت نفوذ و میزان وابستگی متغیرهای پژوهش -6 جدول
 سطح قدرت نفوذ میزان وابستگی متغیرهای پژوهش

 8 1 1 (C01استفاده از خدمات ابری )

 6 4 3 (C02پرورش )توانمندسازی مدیران و معلمان آموزش و 

 3 7 5 (C03نظام مدیریت آموزشی )

 1 8 6 (C04های یادگیری ابری در آموزش سازمانی )زیرساخت

 3 7 5 (C05تهدیدات امنیتی )

 7 2 2 (C06سازی خدمات ابری در آموزش الکترونیک )پیاده

 6 4 3 (C07های یادگیری پشتیبان )تشکیل انجمن

 4 5 4 (C08)توسعه نظام برنامه درسی 

 
 مک(-نمودار قدرت نفوذ و میزان وابستگی )خروجی میک -2 شکل

 

های زیرساختوابستگی متغیرهای -براساس نمودار قدرت نفوذ
 تهدیدات امنیتی، (C04یادگیری ابری در آموزش سازمانی )

(C05)  نظام و( مدیریت آموزشیC03)  قدرت نفوذ باالیی داشته
و تاثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار گرفته 

سازی پیادهو  (C01استفاده از خدمات ابری )است. متغیرهای 
نیز از وابستگی باال  (C06خدمات ابری در آموزش الکترونیک )

ب یرهای وابسته محسواما نفوذ اندکی برخوردار هستند بنابراین متغ
تشکیل ، (C08توسعه نظام برنامه درسی )شوند. متغیرهای می

توانمندسازی مدیران و و  (C07های یادگیری پشتیبان )انجمن
قدرت نفوذ و میزان وابستگی  (C02معلمان آموزش و پرورش )

مشابهی دارند بنابراین متغیرهای پیوندی هستند. هیچ متغیری نیز در 
 .ناحیه خودمختار قرار نگرفته است ربع اول یعنی

 

 گیرینتیجه

هدف این پژوهش طراحی مدل تمایل به استفاده از خدمات ابری در 
آموزش و پرورش بر اساس نظریه داده بنیاد بوده است. نتایج پژوهش 

مقولة اصلی، از مهمترین عوامل مؤثر بر تمایل به  8حاضر نشان داد 
 استفاده از خدمات ابری در آموزش و پرورش است. 

نمندسازی مدیران و معلمان مشخص گردید موجبات علی شامل توا
آموزش و پرورش )تغییر در نگرش افراد و درک سودمندی استفاده 
از خدمات ابری، افزایش دانش افراد از مزایای خدمات ابری، درک 
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سهولت استفاده استفاده از خدمات ابری، توانمندسازی افراد جهت 
نی از ااستفاده از خدمات ابری، پشتیبانی فناورانه و آموزشی، پشتیب

تدریس، یادگیری و ارزشیابی، برقراری تعامل پایدار میان افراد( 
همسو  ]17و  18، 24، 23[ها با نتایج مطالعات است. نتایج یافته

های رایانش ها و چالشدر پژوهش خود با عنوان پتانسیل ]24[است. 
ابری در آموزش، پشتیبانی فناوری و آموزشی و برقراری تعامل پایدار 

افراد از عوامل موثر بر به کارگیری رایانش ابری بیان کرده میان 
سهولت استفاده آسان از فناوری اطالعات و  ]17[است. همچنین 

درک سهولت و سودمندی استفاده از خدمات ابر را به عنوان عوامل 
ین های اموثر در پذیرش خدمات ابری بیان کردند. در تبیین یافته

ایانش ابری در آموزش و پرورش، توان گفت پذیرش رپژوهش می
آموزان و نیازمند تمایل به گسترش مشارکت و تعامل میان دانش

باشد. معلمان و استفاده از افراد دارای دانش کافی در این حوزه می
 های تغییر در نگرش وبنابراین به کارگیری هر کدام از زیر مولفه

فراد باعث درک سودمندی، افزایش دانش افراد و توانمندسازی ا
سازی رایانش ابری در آموزش و پرورش افزایش توان پذیرش و پیاده

 خواهد شد.
ای شامل تقویت همچنین مشخص گردید شرایط زمینه

های یادگیری ابر در آموزش )استقرار فرهنگ به زیرساخت
 های امنیتی،دهی نقصکارگیری خدمات ابری، ایجاد سیستم گزارش

هت افزایش امنیت، به کارگیری ها جبه کارگیری فایروال
های تشخیص و پیشگیری از نفوذ، افزایش مشارکت افراد با سیستم

ت سازی جههای یادگیری پشتیبان )مدلیکدیگر( و تشکیل انجمن
تسهیل در آموزش در بستر ابر، افزایش دسترسی به پورتال و دامنه 

بر، ا سیستم آموزشی، ارزشیابی برنامه درسی مبتنی بر خدمات بستر
کنند بیان می ]25[باشد. اتصال به اینترنت با پهنای باند باال( می

های سازمان منجر به اگرچه خدمات ابری از طریق بهبود قابلیت
های اساسی در وری می شود با این حال کماکان چالشافزایش بهره

پذیرش این فناوری وجود دارد. به طور خاص مسائل مربوط به 
های پذیرش خصوصی و امنیت از مهمترین چالش اعتماد، حفظ حریم

خدمات ابری به حساب می آیند. به طور کلی نتایج پژوهش در این 
همخوان و هم راستا  ]27، 23، 11، 26[های قسمت با نتایج پژوهش

 است. 

راهبردهای اثربخشی تمایل به استفاده از خدمات ابری توسعه نظام 
رسی مبتنی بر بستر ابر، ریزی دبرنامه درسی )تدوین برنامه

برداری از فضای ابر برای یادگیری، های بهرهکارگیری مکانیزمبه
سازی محتوا و افزایش آموزش فناورانه در فضای ابر، سفارشی

ها توسط کاربران، ایجاد محتوای غنی آموزش( و استفاده از برنامه
ی ازستکنولوژی خدمات ابری در زمینه آموزش الکترونیکی )ذخیره

ها با وجود ظرفیت نامحدود منابع آموزشی و پایگاه داده
های کاربردی و آموزشی برای سازی، ایجاد برنامهذخیره
 هایآموزان و معلمان، افزایش کیفیت آموزشی، ایجاد سیستمدانش

های باشد. نتایج پژوهش با یافتهخالقانه آموزش الکترونیکی( می
های خارجی که له پژوهشهمسو است. از جم ]10، 3، 9[پژوهش 

است. ایشان در پژوهش خود  ]27، 25[اند، به این مسئله پرداخته
های دریافتند که افزایش آموزش فناورانه در فضای ابر و ایجاد برنامه

ت سازی محاسباکاربردی و آموزشی در راستای اتخاذ استراتژی پیاده
ات قانونی بر ابری به عنوان ارائه دهنده راهکار استفاده از الزام

 استفاده از خدمات ابری تاثیرگذار بودند. 
همچنین مشخص گردید شرایط مداخله گر در پذیرش خدمات ابری 
شامل تهدیدات امنیتی )سوء استفاده از اطالعات مشتریان، ذخیره 
اطالعات برروی فضای ابر میزبان، دسترسی سازمان ارائه دهنده به 

های ارتباطی، حمالت ها و کانالAPIهای تمامی افراد، ضعف داده
در پژوهش خود به  ]3[باشد. در همین راستا سایبری خارجی( می

عامل ذخیره اطالعات برروی فضای ابر میزبان به عنوان یکی از 
عوامل اثرگذار بر پذیرش خدمات ابری در آموزش اشاره کرده بود. 

ه ر توسعها و مزایای رایانش ابری ددر پژوهشی، بررسی قابلیت ]4[
سازی خدمات را بررسی نمودند، و دریافتند عواملی همچون ذخیره

 هایدهنده به دادهاطالعات برروی فضای ابر و دسترسی سازمان ارائه
 تمامی افراد عوامل موثر بر عدم پذیرش فناوری هستند. 

توان از نتایج این پژوهش نتیجه گرفت به همان گونه که می
عث دسترسی، نگهداری و استفاده آسان کارگیری خدمات ابری، با

افزاری، افزاری و سختهای نرماز خدمات ابری، کاهش هزینه
های پذیری برنامهافزایش چابکی و امنیت اطالعات، مقیاس

کاربردی، ایجاد حریم خصوصی، عدم وابستگی به دستگاه و مکان، 
پذیر بودن جهت خلق های کاربردی برخط، انعطافبرنامه
شود. بر اساس نتایج به دست آمده امکانات ی یادگیری میهامحیط

 توانهای متعددی در بستر خدمات ابری وجود دارد که میو قابلیت
 بسیاری از خدمات آموزش و یادگیری را با آن ارائه نمود.

های این پژوهش پیشنهاداتی برای به کارگیری با توجه به یافته
توان به ر وجود دارد که میخدمات یادگیری و آموزش مبتنی بر اب

های نوین قبل از اجرای سیستم ها اشاره کرد: سیستمبرخی از آن
آموزشی مبتنی بر ابر در آموزش و پرورش مهیا شوند. از 

 آموزان بهگذاری در توسعه فضای مجازی استفاده شود. دانشسرمایه
ی راهای متنوع و متعدد بپشتیبانی و تشویق، مدیریت طراحی پلتفرم

های استفاده از امکانات تدریس و مسئوالن مربوطه به بروز تجربه
های جدید در حوزه خدمات ابری و نیازسنجی آموزشی و نو و ایده

 برداری از ابزارهای یادگیری نیاز دارند.طراحی و بهره
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