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Abstract 

Introduction: The cloud computing and services, as a technological solution for developing educational 

services, can accelerate the provision and expansion of these highly useful services. This study intended to 

provide an overall picture of practical areas of learning services based on cloud computing teaching and learning 

equipment. 

Methods: This was a theoretical hybrid research study in which a series of semi-structured interviews were 

conducted on organizational teaching and learning experts in order to identify the collection and elements of 

cloud-computing-based learning services. The participants were selected during the interviews via the theoretical 

sampling. 

Results: The interviews were organized using the open coding method. The test-retest reliability method was 

used to calculate the coding reliability of specialized interviews, and the PAQ was equal to 0.83, indicating the 

high internal consistency. In the second stage, the IM and ISM methods were used to cohere data and determine 

the relationship of the teaching and learning services based on cloud computing. In the third (quantitative) stage, 

the analytic hierarchy process (AHP) and Expert Choice were used to weight these series of teaching and 

learning services. 

Conclusions: Based on the consensus of opinions, a comprehensive model of cloud-computing-based learning 

services was developed. Its major components in order of importance were learning management support 

(0.247), teaching support (0.208), teaching and learning tools (0.207), secondary teaching and learning support 

(0.206), and pre-teaching and pre-learning support and learner analysis (0.066). 
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 یریادگیدر آموزش و  نینو یافتیره ؛یابر انشیرا

 4 ياصناف ررضای، ام3 ي، اباصلت خراسان2 واجارگاهي، کورش فتح،*1 کلخورانینور روزیف

 
 ايران شهید بهشتي، دانشگاه شناسي،روان و تربیتي علوم تربیتي، علوم ريزی درسي،برنامهی، دکتر دانشجوی 1

 ايران شهید بهشتي، دانشگاه شناسي،روان و تربیتي علوم تربیتي، علومگروه  استاد، 2
 ايران شهید بهشتي، دانشگاه شناسي،روان و تربیتي علوم تربیتي، علوم دانشیار، گروه 3
 ايران شهید بهشتي، دانشگاه شناسي،روان و تربیتي علوم علم اطالعات،گروه  استاديار، 4

 11/81/1331 تاریخ دریافت:

 11/28/1331 :پذیرش تاریخ

 چکیده
و  عيدر تسر توانديتوسعه خدمات آموزش م یراه حل فناورانه برا کيو خدمات ابر به عنوان  یابر انشيرا :مقدمه

جامع از  یريسودمند باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه تصو اریبس هاتیدسته از فعال نيتوسعه خدمات ا

 .باشديم یریادگيش و به منظور آموز ،یابر انشيبر امکانات را يمبتن یریادگيخدمات  یکاربرد یهاحوزه

مجموعه و  ييشناسا ی. براباشديم یاهيو روش مورد استفاده، پژوهش نظر ختهیپژوهش حاضر آم کرديرو :کار روش

 يسازمان یریادگيآموزش و  یهاحوزه نیبا متخصص یابر انشيبر امکانات را يمبتن یریادگيعناصر خدمات 

انتخاب  ینظر یریگمصاحبه با روش نمونه نديکنندگان در فرآشد. شرکت يسازمانده افتهيساختار  مهین یهامصاحبه

 روشهای انجام شده از شدند. به منظور محاسبه پايايي کدگذاری يباز سازمانده یها با روش کدگذارشدند. مصاحبه

 .پايايي بازآزمايي استفاده شد

دارد.  ياز توافق درون ييمحاسبه گرديد که نشان دهنده سطح باال 13/8با عدد  ی( مساوPAQسطح توافق ) ها:یافته

بر  يمبتن یریادگيخدمات آموزش و  یهاارتباط مجموعه نییها و تعبه داده يانسجام بخش یمرحله دوم برا رد

( ISM) رییافزار الگوسازی ساختاری تفس( و نرمIM) يتعامل تيرياز ساختار و روش مد ،یابر انشيرا یهاتیقابل

( و AHP) يسلسله مراتب لیاز روش تحل باشديپژوهش م ياستفاده شد. و در بخش سوم که مرتبط با بخش کم

 .ديمذکور استفاده گرد یهابه مجموعه يدهوزن ی( براChoice Expertافزار )نرم

 يکه عناصر اصل ديارائه گرد یابر انشيبر را يمبتن یریادگيمدل جامع خدمات  يبراساس نظر اجماع: گیرینتیجه

 ی(، ابزارها281/8) سيتدر يبانی(، پشت241/8) یریادگي تيريمد يبانیپشت یندهايو وزن، شامل فرآ تیاهم بیبه ترت

و  یریادگياز آموزش و  شیپ يبانی(، پشت282/8) یریادگيآموزش و  هيثانو يبانی(، پشت281/8) یریادگيآموزش و 

 .باشدي( م822/8) رانیفراگ لیو تحل هيتجز

 واژگان کلیدی:

 آموزش

 یابر انشيرا

 یریادگيخدمات آموزش و 

 خدمات ابر

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامي

 .است محفوظ پزشکي بقیه اهلل )عج(

مقدمه

رساني های خدمتاستفاده از خدمات رايانش ابری در بسیاری از عرصه

و از جمله صنعت، تجارت، بهداشت و درمان، امنیت و ... به صورت 

در حوزه معناداری کاربرد دارد. در مورد به کارگیری اين خدمات 

مندی صورت نگرفته است. اولین يادگیری و آموزش اقدامات نظام

دغدغه اصلي برای انجام اين پژوهش پاسخ به اين پرسش است که 

توان در بستر ابر و رايانش کدامیک از خدمات آموزش و يادگیری را مي

ابری ارائه نمود. دومین دغدغه مهمي که باعث پرداختن صريح به اين 

يد اين است که استفاده از خدمات ابر در آموزش و يادگیری پژوهش گرد

هر چند به صورت موردی وجود دارد، اما در حال حاضر مدلي جامع 

برای به تصوير کشیدن دامنه خدمات يادگیری که با ابزارها و بسترهای 

سازی و اجرا را دارد، موجود نیست. مواجهه رايانش ابری قابلیت پیاده

اضاهای وسیع يادگیری و بهسازی منابع انساني ها با تقسازمان

ی هاگذاریهای مستقیم و غیر مستقیمي را در سرفصل سرمايههزينه

ها ايجاد کرده است. طبق گزارش منتشر شده در نشريه آموزش سازمان

(Training magazine,2017میزان سرمايه )های گذاری شرکت

به  2811و  2812اياالت متحده آمريکا در بخش آموزش برای سال 

مورد  . عالوه بر[1]شده است میلیارد دالر اعالم  2/33و  2/18ترتیب 

های ناشي از اجرای آن حرکت به سمت توسعه پارادايم مالي و هزينه

يادگیری نیازمند توجه به خصوصیات بزرگساالن و توجه به شرايط 

باشد. با توجه به میزان ای برخوردار ميسازمان نیز از اهمیت فزاينده

در حوزه آموزش و يادگیری الزم است از کلیه  گذاری وسیعسرمايه

امکانات اعم از خدمات رايانش ابری استفاده نمود. با توجه به حجم 

ها الزم است تصويری جامع از خدمات يادگیری گذاریباالی سرمايه

پذيری مبتني بر امکانات رايانش ابری ارائه گردد. رايانش ابری با مقیاس

های اينترنتي نابع مجازی به عنوان سرويسپويای خود و استفاده از م

ای برای بسیاری از در حال تبديل شدن به تکنولوژی پذيرفتني

باشد. اين امر در آينده به احتمال زياد تأثیر قابل توجهي ميها سازمان

ها از های آموزشي خواهد داشت. در حال حاضر دانشگاهدر محیط

کنند که توسط فاده ميافزارهای مبتني بر ابر موجودی استنرم

دهندگان خدمات ارائه شده است و کاربران/ دانشجويان خود را قادر ارائه
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در حال  .[2]سازند به طراحي و توسعه کسب و کار و وظايف علمي مي

های مختلف آموزشي انجام شده است، حاضر تحقیقات زيادی در حوزه

ای به الگوی خاص يادگیری در اما تقريباً در هیچکدام از موارد اشاره

کاربرد رايانش ابری و امکانات و  .[3]نشده است بستر رايانش ابری 

اربری دارد و در حال تبديل ها کهای آن در بسیاری از حوزهزيرساخت

ی شئون و ابعاد سازماني شدن به يکي از ابزارهای مسلط بر کلیه

تواند تقاضای رو به رشد آموزش باشد. در حال حاضر آموزش نميمي

های آموزش و يادگیری جديد مداوم را در اين دوران تأمین نمايد. روش

يع کند. گسترش سربايد ايجاد شود تا نیازهای يادگیرندگان را تأمین 

ای جديد را برای آموزش و تربیت مداوم فراهم فناوری رايانش ابری ايده

 .[4]کند مي

کاربرد  ( يکي از نشريات تخصصي در حوزهHorizonهاريزون )

ابزارهای نوين يادگیری در آموزش و پرورش و آموزش عالي است، 

 :NMC) های هاريزون موسوم به کنسرسیوم ابزارهای جديدگزارش

New Media Consortium) در حوزه آموزش و آموزش عالي 

حتوای فني اين در يک نگاه اجمالي و تحلیل محتوايي از مپردازد. مي

توان نمايي از تغییرات کانوني را در آن مشاهده نمود. طي ها ميگزارش

( محتوای گزارش نشان 2811تا  2812های مورد تحلیل )از سال سال

های آموزشي و استفاده ها به حوزه فناوریاز پرداختن گسترده سازمان

 ها در ادامه موردای از تحلیلباشد. نمونههای مبتني بر ابر مياز فناوری

 اشاره قرار گرفته است.

 

 های آموزش و يادگیریروند توسعه فناوری: 1جدول 

 2112 2112 2112 2112 2112 2112 توسعه در تکنولوژی

  *  * * * (Learning Analyticsتحلیل یادگیری )

 * * *    (Adaptive Learning Technologies) های یادگیری سازگارفناوری

    * * * (Games and Gasificationسازی )ها و بازیبازی

 *  *   * (Internet of Thingsاینترنت اشیاء )

 *     * (Mobile Learningیادگیری سیار )

 *     * (Natural User Interfacesرابط کاربر طبیعی )

  * *    (Bring Your Own Deviceدستگاه خود را بیابید )

  * *    (spaces Makerسازندگان )

   * *   (Flipped Classroomکالس درس معکوس )

   *  *  (Wearable Technologyهای پوشیدنی )فناوری

    * *  (3D Printingچاپ سه بعدی )

     * * (Tablet Computingپردازش تبلت )

 *      (Artificial Intelligenceهوش مصنوعی )

 *      (Next-Generation LMSهای مدیریت یادگیری )های آتی سیستمنسل

  *     (Affective Computingرایانش مؤثر )

  *     (Virtual Realityواقعیت مجازی )

  *     (Augmented Realityواقعیت افزوده )

  *     (Roboticsرباتیک )

    *   (Quantified Selfخودمحوری )

    *   (Virtual Assistantsدستیاری مجازی )

     *  (Massive Open Online Coursesموک )

 (2811گزارش تخصصي هاريزون )کنسرسیوم ابزارهای جديد، 

ش ها موجب گرايتغییرات گسترده در سبک زندگي و تغییرات فناوری

تر جهت پاسخگويي به مطالبات شده سمت ايجاد بسترهای مناسببه 

 های واست. يادگیری سازماني با توجه به تغییرات وسیع در فناوری

ها ناگزير از ارائه خدمات در قالب ابزارها و بسترهای جديد ساير مشخصه

های فناوری ( يکي از پديدهCloud Computingرايانش ابری ) است.

باشد که از اواخر قرن بیستم مديريت بخش فضای مجازی مياطالعات و 

برداری بوده است. تعاريف رسمي متفاوتي میالدی مورد استفاده و بهره

توان يافت، موسسه استاندارد و فن آوری درخصوص رايانش ابری مي

 National Institute of Standards andملي آمريکا )

Technologyمدلي  "کند: ن تعريف مي( رايانش ابری را اينچنی ...

برای ايجاد سهولت در درخواست دسترسي به شبکه، به منظور به 

ندی بای از منابع محاسباتي با قابلیت پیکرهاشتراک گذاردن مجموعه

ها( های ذخیره ساز و سرويسها، سرورها، سیستمشدن )مانند شبکه

رنده ا فراهم آوکه سريعاً و با صرف کمترين عملیات مديريتي و تعامل ب

 .[1] "باشدخدمات، قابل دسترس مي

ها در باشد، سازمانهای در حال رشد ميرايانش ابری يکي از حوزه

د نماينخدمات مربوط به رايانش ابری استفاده مي های مختلف ازبخش

 باشند:ها به شرح ذيل ميبرخي از اين حوزه

 .[2]رايانش ابری جهت کاربست در آموزش و پروش  -

 .[3]رايانش ابری جهت کاربست در آموزش عالي  -

های کوچک و متوسط و رايانش ابری جهت کاربست در امور شرکت -

... 

 بندی کرد:توان خدمات رايانش ابری را به سه دسته تقسیممي

 (Software as a serviceافزار به عنوان سرويس )نرم -

 (Platform as a serviceپلتفرم به عنوان يک سرويس ) -

 (Infrastructure as a Serviceعنوان سرويس )زيرساخت به -
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 های انجام شده با موضوعات تخصصي آموزش و يادگیری در بستر ابرپژوهش :2جدول 

 پژوهشگر
سال انجام 

 پژوهش
 موارد کلیدی پژوهش

Little [1] 2811 
يريت های مدها با سیستمهای مديريت استعداد و ارتباط در حال تکامل آناين پژوهش بر پیشرفت سیستم

 اشاره کرده است (LCMS)های مديريت محتوای يادگیری و سیستم (LMS)يادگیری 

Papakonstantinou Poulymenopoulou, 

Malamatenio, Vassilacopoulos [1] 
2811 

ن مديريت فرآيند مراقبت ها به عنوان يکي از ابزارهای رايانش ابری برای آموزش کاربرااستفاده از ويکي

 بهداشتي

P.Y. Thoma [3] 2811 
استفاده از رايانش ابری برای پشتیباني معلمان برای آموزش دروس مشترک، استفاده از ابزار سطح سوم يا 

SaaS هايي مانند ابزارGoogle Apps for Education  وLive@edu 

Sheng Xiaojuan,Ren Guang-wen, Wang 

Zhe [18] 
 رايانش ابری در آموزش استعدادهای دانشگاهي SaaSاستفاده از مدل به کارگیری خدمت  2811

Nandy Millan - Adrian Bromage [11] 2811 
هايي در اوايل قرن بیست و های که چنین اپلیکیشنو قابلیت 2.8های وب هايي اپلیکیشنبررسي قابلیت

 يکم در محیط تحقیقاتي

Christopher Warren Taylor [12] 2811 ای استفاده از ابزار گوگل داکاعتقاد مثبت و معنادار دانشجويان بر 

Sanda Porumb, Bogdan Orza, Aural Vlaicu 
[13] 

2811 
بری و کاربرد آن جهت يادگیری ترکیبي در مهندسي )در اين پژوهش تنوع يادگیری مد نظر بوده رايانش ا

 است(

Vanessa Ratten [14] 2812 
سازی يادگیری ابری در سازمان خود سر و کمک به افرادی که با آموزش پرسنل و مديريت آموزش در پیاده

 آوری، کنترل سازماني و مشارکت در توسعه مهارتکار دارند و توجه به عوامل متعددی از جمله پذيرش فن

Jing Tang,Wen-ai Song [11] 2812 
اقدام به طراحي پلتفرم عمومي خدمات آموزشي عملي بر مبنای رايانش ابری برای دانشجويان در رشته 

 افزارنرم

Peng HU,Jianjing SHEN, Shenglin FANG 
[12] 

 سازی آموزش فرمان عملیاتي بر مبنای رايانش ابری موبايليپیشنهاد سیستم شبیه 2812

Robertson [11] 2813 
ه از رايانش ابری برای پشتیباني معلمان برای آموزش دروس مشترک، استفاده از ابزار سطح سوم يا استفاد

SaaS 

Yongyong Zhu [11] 2813 

 طراحي پلتفرم ابری برای توسعه توانايي عملي کارآفريني دانشجويان

هايي مانند ارزيابي کارآفريني، مدرسه کسب و کار، سالن کسب و کار، ارزيابي قابلیت اين پلتفرم از ماژول

 ردار است.ی کسب و کار برخوسازگیری شغلي، مديريت شبیهکارآفريني، طرح شغلي، تجزيه و تحلیل تصمیم

Wu Hong-jiang,Zhao Hai-yan,Zhao Jing 
[13] 

2813 

 هاآوری رايانش ابری در آموزش انواع ورزشاستفاده از فن

های اصلي مورد استفاده در سیستم شامل ساختار اساسي چارچوب، خدمات زير ساخت، مديريت آوریفن

 باشد.فرم، خدمات هوشمند ميپلت

Quanchang Wang - Hongjiang Wu [13] 2814 
طراحي پلتفرم آموزش ورزش و آموزش حرکات ورزشي را براساس امکانات رايانش ابری. توجه به مواردی 

 فرم مديريتها، پلتاکتساب دادهمانند معماری، 

Hui Yan - Haiyan Hu [28] 2814 به آموزش افراد با استعداد با استفاده از اينترنت اشیاء و رايانش ابری 

Mona A. Mohamed - Sharma Pillutla [21] 2814  پلتفرمي سبز مشترک برای جامعه دانشطراحي 

Ribeiro Jardim [22] 2814 مراحل استقرار امکانات رايانش ابری 

Mtebe [23] 2814 مثبت بودن تأثیرگذاری آموزش الکترونیکي 

Yanhui Han - Shunping Wei - Shaogang 

Zhang [24] 
 تجزيه و تحلیل رفتار يادگیری آنالين از ديدگاه مدرس 2811

Nasser Salim Al-Ghatrifi [21] 2811 گر اصلي برای آموزش عالي در عمانمعرفي رايانش ابری به عنوان فعال 

Zhao Bo - Li Yong-bo - Lu Yu-dan [22] 2811 های چینهای تدريس خرد در دانشگاهآوری رايانش ابری اقدام به آموزش مهارتاستفاده از فن 

Shoug Alfadhli - Asmaa Alsumait [21] 2811 
نويسان يادگیری ( برای کمک به برنامهFACCدر اين پژوهش چارچوب رايانش ابری علمي سرگرم کننده )

 پیشنهاد شده است. مبتني بر بازی

Mo Yunhui - Wang Yun - Liang Huanhuan 
[28] 

2812 
ده از با استفا CDIOدانشجويان در رشته مديريت منابع انساني موسوم به  نوآوری برای آموزش و توسعه

 های رايانش ابریظرفیت

Teck-Soon Hew - Sharifah Latifah Syed 

Abdul Kadir [21] 
 بیني کارايي آموزشي محیط يادگیری مجازی مبتني بر ابرپیش 2812

Ganna Shyshkanova -Tetyana Zaytseva- 
Oleksandr Frydman [23] 

 های نوآورانه موبايلي در يادگیری و آموزشآوریسنجش اثربخشي فن 2811

 نگارندگان( منبع: )مطالعات

 هایافزار يا برنامهافزار به عنوان سرويس به اين معناست که نرمنرم

تواند از طريق اينترنت و شوند و کاربر ميکاربردی بر روی ابر اجرا مي

کند به آنها دسترسي بدون دانستن زيرساختي که برنامه را اجرا مي

. پلتفرم بعنوان به عنوان سرويس، بدون اين که [3]داشته باشد 

های عامل ها، سیستمدهندگان از جزئیات خدماتي مانند شبکهتوسعه

های سازی چیزی بدانند، ابزار موثری برای ايجاد برنامهيا ذخیره

دهندگان به دهد. بنابراين، توسعهکاربردی در اختیارشان قرار مي

. زيرساخت به [38. 3]الت زيرساختي کنند نه مشکنوآوری تمرکز مي

های مورد استفاده سازد مانند شیوهعنوان سرويس کاربران را قادر مي

بر اين، به  در سرورهای فیزيکي سرورهای ابر را کنترل کنند. عالوه

دهد تا ديگر به عوامل ديگر، مانند خريد کاربران اين امکان را مي
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افزار و مجوزهای روزرساني نرمروزترين فناوری، نگهداری و بهبه

 .[31. 38]افزاری، نیازی نداشته باشد نرم

شود: خصوصي بندی مياده از رايانش ابری به چهار نوع تقسیماستف

(Private( عمومي ،)Public( اجتماعي ،)Community و ترکیبي )

(Hybrid ابر خصوصي به اين معناست که زيرساخت ابر تنها توسط .)

شود. ابر عمومي در دسترس برخي از افراد يا سازمان خاصي اجرا مي

سرويس مالک زيرساخت آن  کنندهتأمین گیرد وها قرار ميسازمان

ها مشترک است. اين است. ابر اجتماعي در بین برخي از سازمان

ها اهداف مشابهي، از جمله مأموريت، سیاست يا امنیت، دارند. سازمان

 .[1]ابر ترکیبي ترکیبي بینِ دو يا بیش از دو نوع است 

های مختلفي در موضوع کاربری سیستم رايانش ابری در حوزه پژوهش

ها، آن آموزش سازماني به انجام رسیده است که به علت گستردگي

 گردد.ارائه مي 2جدول های انجام شده در قالب خالصه بررسي

های مختلفي با بررسي تحقیقات انجام شده مشخص گرديد که حوزه

های سازماني، آموزش پزشکي، آموزش عالي و آموزش در حوزه آموزش

های اصلي مورد اند. حوزهو پرورش از خدمات رايانش ابری استفاده کرده

بحث آموزش و توسعه منابع انساني استفاده از خدمات رايانش ابری در 

و يادگیری سازماني شامل توسعه شايستگي کارکنان )مديريت استعداد 

و توسعه شايستگي ورزشکاران(، توسعه نظام مديريت يادگیری )توسعه 

نظام يادگیری ترکیبي، توسعه نظام يادگیری سیار، توسعه نظام 

ها و ي بر ويکييادگیری مبتني بر بازی، توسعه نظام يادگیری مبتن

باشد. و همچنین با يک بررسي ديگر های يادگیری( مياجرای برنامه

های مختلف زيرساخت، پلتفرم مشخص گرديد که اين خدمات در بخش

های انجام شده، اين باشد. برای تشريح بیشتر پژوهشافزار ميو نرم

ی های بررسي بیشتر پژوهشارائه شده است. برا 3جدول بندی در طبقه

ها های رايانش ابری، پژوهشبرداری از انواع قابلیتانجام شده در بهره

کنندگان خدمات يادگیری، نظام آموزش حکايت از اين دارند که تأمین

های غیر عالي، آموزش پزشکي، نظام آموزش و پرورش و سازمان

 اند.کردهسازی استفاده آموزشي از دو قابلیت پردازش و ذخیره

 

 های انجام شده درخصوص انواع خدمات رايانش ابری در حوزه آموزشپژوهش: 2جدول 

ها و امکانات قابلیت

 رایانش ابری
  

 پردازش

 (2813يونگ زو )

 (2811زياجان، جانگون و زی )

 (2811قطريفي )

 (2811بو، يانگ بو و يو دان )

 (2811)ساينگ، ايکس يو، شان 

 (2812يان هويي، يونو هوآن هوآن )

 (2812تانگ و ای سانگ )

 (2811سوئي وانگ و همکاران )

 (2812لیتل )

 (2811میالن و برامیج )

 (2811هان، وی و زانگ )

 (2813هانگ چیانگز، های يان و جینگ )

 (2811الفهدلي و السومیت )

 (2814وانگ و وو )

 (2814يان و هو )

 (2811) سوئي وانگ و همکاران

 (2812لیتل )

 (2812راتن )

 (2814موحامد و پیلوتال )

 (2811میالن و برامیج )

 (2818لیتل )

 (2811هان، وی و زانگ )

 (2813نافوخو و هلن مويیا )

 (2813رابرتسون )

 امکانات ذخیره سازی

 (2811قطريفي )

 (2812يان هويي، يونو هوآن هوآن )

 (2812تانگ و ای سانگ )

 (2811همکاران )سوئي وانگ و 

 (2812لیتل )

 (2811هان، وی و زانگ )

 

 (2813هانگ چیانگز، های يان و جینگ )

 (2814يان و هو )

 (2811پاپاکون استنتینو و همکارن )

 (2811سوئي وانگ و همکاران )

 (2812لیتل )

 (2812راتن )

 (2814موحامد و پیلوتال )

 (2818لیتل )

 (2811توماس )

 (2811هان، وی و زانگ )

 ها و صنایعسازمان (، نظام آموزش عالی و نظام آموزش و پرورشLSPکنندگان خدمات یادگیری )تأمین 

 رایانش ابری مشتریان خدمات 

كارروش 

های تحقیق کمي و کیفي باشد و از سنترويکرد پژوهش آمیخته مي

ای نظريهاستفاده شده است. روش پژوهش حاضر، پژوهش 

(Theoretical Inquiryمي )ای خلق و باشد. هدف از پژوهش نظريه

ها و های مفهومي است که ماهیت بنیادی و ساختار پديدهنقد طرحواره

فرآيندهای آموزش و يادگیری را قابل فهم کنند. در علوم تربیتي ناگزير 

م و گزينیو زباني و واژگاني تخصصي را بر مي تعدادی طرحواره مفهومي

از اين عوامل در ارائه محتوا يا بحث درباره آن و نیز انديشه در باب آن 

بريم. برای شناسايي و انتخاب طرحواره های مدل طراحي و بهره مي

عرضه خدمات يادگیری مبتني بر امکانات رايانش ابری با متخصصین 

ها به صورت احبه گرديد و اين مصاحبههای آموزش و يادگیری مصحوزه

نیمه ساختار يافته صورت گرفت و در طول پژوهش به منظور کنترل 

ها نتايج به دست آمده با مصاحبه های مرتبط با مصاحبهصحت داده
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شوندگان در دو مرحله )هنگام مصاحبه و بعد از مصاحبه و به صورت انفرادی( 

یری گرآيند مصاحبه با روش نمونهکنندگان در فکنترل شد. انتخاب شرکت

گیری هدفمند های نمونه( که يکي از طیفTheoretical samplingنظری )

های مصاحبه به منظور توسعه باشد انجام گرفت. پس از تجزيه و تحلیل دادهمي

کنندگان و ساير ها به شرکتای از نتايج مصاحبهسازی نتايج سیاههو غني

ه تر شدند. در مرحلها تکمیلشد و نتايج مصاحبهکارشناسان متخصص ارسال 

 Interactiveها با روش مديريت تعاملي )دوم برای انسجام بخشي به داده

Managementو نرم )( افزار الگوسازی ساختاری تفسیریISM مجموعه )

ن شد. ها تعییخدمات يادگیری مبتني بر امکانات رايانش ابری و ارتباط بین آن

له باشد از روش تحلیل سلسکه مرتبط با بخش کمي پژوهش مي و در بخش سوم

دهي به مجموعه ( برای وزنtrepxE eciohpافزار )( و نرمPHAمراتبي )

 خدمات يادگیری مبتني بر امکانات رايانش ابری استفاده گرديد.

 هایافته

ه ئها و نتايج هر کدام از موارد به شرح ذيل ارابرای تشريح دقیق نتايج، خروجي

 شده است.

 

 بندی عناصر اصلي خدمات يادگیری مبتني بر رايانش ابریطبقه: 2جدول 

 عناصر اصلی

 تجزیه و تحلیل فراگیران

 تعیین سبک يادگیری فراگیران

 تجزيه و تحلیل احساسات فراگیر

 فرآیندهای پشتیبانی مدیریت یادگیری

 برنامه توسعه فردی پشتیباني فرآيند تدوين

 کاربرد اينترنت اشیاء در آموزش و يادگیری

 ( :frequency identification-RadioRFIDدر آموزش ) RFIDکاربرد فناوری 

 پشتیباني فرآيند برنامه ريزی آموزش

 مديريت پايگاه داده آموزش و يادگیری

 های ثبت درسهای تخصیص داده شده، گزارشهای بازديدها تورهای تعالي، محصوالت گرنتها و فیلمگزارشکتابخانه آموزش و يادگیری، ) مديريت منابع آموزش و يادگیری

 (ها و ... .های آموزشي، ثبت صفحه آتوبیوگرافیکال، نتايج اقدام پژوهيهای آموزشي، طرح دورهآموخته پروژه

 پشتیباني فرآيند نیازسنجي آموزشي

 یادگیریپشتیبانی پیش از آموزش و 

 توجیه تسهیلگر و فراگیر

 پشتیبانی تدریس

 برداری از منابع آموزش و يادگیریبهره

 میزهای کاری مشترک

 هاسازی دادهارائه فضای ابر به کاربران برای ذخیره

 های مجازیآزمايشگاه

 ابزارهای آموزش و یادگیری

 RQ (Quick Response Code) کد

 هاموک

 هاپادکست

 های آموزشيفیلم

 واقعیت افزوده

 های گسترده آنالينبازی

 واقعیت مجازی

 ويدئوهای تعاملي

 وبینارها

 سازهاشبیه

 سازهای مجازیشبیه

 های اجتماعيشبکه

 تورهای مجازی

 پشتیبانی ثانویه آموزش و یادگیری

 گری فرآيند مربیگریتسهیل

 گری فرآيند منتورينگتسهیل

 های يادگیریفرآيند کلینیکگری تسهیل
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های تخصصی )تعیین خدمات و طراحی و اجرای مصاحبه

 آموزش یادگیری مبتنی بر امکانات رایانش ابری(

جهت شناسايي خدمات آموزش و يادگیری مبتني بر امکانات 

های تخصصي نظراني از حوزهرايانش ابری، متخصصین و صاحب

گیری نظری انتخاب يادگیری با رويکرد هدفمند و روش نمونه

ها، پس از ارسال نتايج شدند و پس از آن به منظور توسعه داده

افزار ها به متخصصین، از روش مديريت تعاملي و از نرممصاحبه

 Interpretive Structural) الگوسازی ساختاری تفسیری

Modeling برای تعیین روابط بین خدمات آموزش و يادگیری )

مبتني بر بستر ابر استفاده شده است. براساس نظر متخصصین 

 ها،ها و توسعه آنمقرر شد عوامل به دست آمده در نتیجه مصاحبه

 بندی شود.در قالب شش مجموعه اصلي طبقه

های خدمات یادگیری مبتنی بر ترسیم روابط بین مجموعه

 MSIافزار ری با نرمرایانش اب

های خدمات روابط بین مجموعه MSIافزار گیری از نرمبا بهره

يادگیری مبتني بر رايانش ابری تعیین گرديد. براساس نتايج به 

های تعاملي گروه متخصصین روابط بین عناصر دست آمده و داده

 ارائه شده است. 1تصوير  مدل در قالب
 

 های خدمات آموزش و يادگیری مبتني بر امکانات رايانش ابریمجموعه :1تصویر 

 

 
 های خدمات آموزش و يادگیری مبتني بر امکانات رايانش ابریشبکه روابط تعاملي مجموعه :2تصویر 

کاربردهای عملی 
رایانش ابری در آموزش

و یادگیری

تجزیه و 
تحلیل 
فراگیران

فرآیندهای 
پشتیبانی 
مدیریت 
یادگیری

پشتیبانی 
پیش از 

آموزش و 
یادگیری

پشتیبانی 
تدریس

ابزارهای 
آموزش و 
یادگیری

پشتیبانی 
ثانویه آموزش
و یادگیری  



 1231 فروردین و اردیبهشت ،1 شماره ،12 دوره ،نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

11 

های خدمات آموزش و یادگیری مبتنی بر وزن مجموعهتعیین 

 امکانات رایانش ابری

بندی موارد دهي و اولويتدر مطالعات مختلف برحسب ضرورت به وزن

های شود. مجموعههای يک مدل و يا مجموعه پرداخته ميو آيتم

خدمات آموزش و يادگیری مبتني بر امکانات رايانش ابری نیازمند 

د از اين رو استفاده از روشي مطمئن برای شناسايي باشدهي ميوزن

رسد؛ تحلیل سلسله ها، حیاتي و مهم به نظر ميوزن هر کدام از مجموعه

( روشي است که AHP: Analytical Hierarchy Processمراتبي )

نمايد و در اين های کمي تبديل ميدهي را به دادههای کیفي وزنداده

نمايد تا بتوان تمامي عناصر دخیل در ای را ايجاد ميراستا زمینه

ر بندی را که متأثبندی را مورد بررسي قرار داده و نتیجه اولويتاولويت

نمود. برای تحلیل  باشد را تعیینها مياز مقايسه زوج به زوج مجموعه

استفاده گرديد که  Expert Choiceافزار های اين بخش از نرمداده

 .(1جدول و  4و  3تصوير ) نتايج آن ارائه شده است

ارائه تصویر جامع خدمات یادگیری مبتنی بر امکانات رایانش 

 ابری

ها، تصويری جامع در ادامه و پس از تعیین عناصر و ارتباطات میان آن

شود. ني بر رايانش ابری ارائه مياز خدمات آموزش و يادگیری مبت

 مشاهده کرد. 2جدول توان در عناصر اين مدل را مي

 بحث و پیشنهادات

ر های متعددی در بستر اببراساس نتايج به دست آمده امکانات و قابلیت

توان بسیاری از خدمات و خدمات رايانش ابری وجود دارد که مي

ا با آن ارائه نمود. خدمات يادگیری براساس آموزش و يادگیری ر

های رايانش ابری مبتني بر دو نوع از امکانات ابر يعني پردازش ظرفیت

باشد. شش نوع از خدمات يادگیری مبتني بر سازی ميو ذخیره

های رايانش ابری وجود دارد که الزم است براساس قابلیت

قدامات متعددی برای های مورد نیاز طراحي و ارائه گردد. ازيرساخت

استفاده از خدمات يادگیری و آموزش مبتني بر ابر وجود دارد که 

 ها اشاره کرد:توان به برخي از آنمي

های متنوع و متعدد برای استفاده از امکانات تدريس طراحي پلتفرم -

 و يادگیری

سازی برای توسعه آموزش و يادگیری و استفاده از خدمات ذخیره -

 نابع يادگیریبارگذاری م

 برداری از ابزارهای يادگیرینیازسنجي آموزشي و طراحي و بهره -

پیش بیني استفاده از خدمات رايانش ابری برای کلیه اقدامات  -

های مختلف کارکنان، آموزش پزشکي و آموزش عالي يادگیری در بخش

 ها.و ايجاد امکان استفاده از آن

 

 
 دهي به مجموعه خدمات يادگیری مبتني بر امکانات رايانش ابریثبت نتايج وزن: 2تصویر 

 

 
 دهي به خدمات يادگیری مبتني بر امکانات رايانش ابریدر خصوص وزن Expert choiceافزار نتايج نرم: 2تصویر 

 

 های مدل طراحي و عرضه خدمات يادگیری مبتني بر امکانات رايانش ابریوزن مؤلفه :2جدول 

 رتبه براساس وزن وزن عناصر ردیف

 اول 241/8 فرآيندهای پشتیباني مديريت يادگیری 1

 دوم 281/8 پشتیباني تدريس 2

 سوم 281/8 ابزارهای آموزش و يادگیری 2

 چهارم 282/8 پشتیباني ثانويه آموزش و يادگیری 2

 پنجم 822/8 پشتیباني پیش از آموزش و يادگیری 2

 پنجم 822/8 تجزيه و تحلیل فراگیران 2
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 خدمات آموزش و يادگیری مبتني بر رايانش ابری: 2جدول 

 نوع خدمات مبتنی بر ابر خدمات آموزش و یادگیری مبتنی بر رایانش ابری

 (Computingپردازش ) (Storageذخیره سازی ) 

   تجزیه و تحلیل فراگیران

 *  تعیین سبک يادگیری فراگیران

 *  تجزيه و تحلیل احساسات فراگیر

   فرآیندهای پشتیبانی مدیریت یادگیری

 *  پشتیباني فرآيند تدوين برنامه توسعه فردی

 *  کاربرد اينترنت اشیاء در آموزش و يادگیری

 *  در آموزش  RFIDکاربرد فناوری 

 *  فرآيند برنامه ريزی آموزش پشتیباني

 * * مديريت پايگاه داده آموزش و يادگیری

  * مديريت منابع آموزش و يادگیری

 * * پشتیباني فرآيند نیازسنجي آموزشي

   پشتیبانی پیش از آموزش و یادگیری

 *  توجیه تسهیلگر و فراگیر

   پشتیبانی تدریس

  * برداری از منابع آموزش و يادگیریبهره

 *  میزهای کاری مشترک

  * هاسازی دادهارائه فضای ابر به کاربران برای ذخیره

 *  های مجازیآزمايشگاه

   ابزارهای آموزش و یادگیری

 *  RQکد 

  * هاموک

  * هاپادکست

  * های آموزشيفیلم

 * * واقعیت افزوده

 *  های گسترده آنالينبازی

 *  واقعیت مجازی

 * * ويدئوهای تعاملي

 *  وبینارها

 *  سازهاشبیه

 *  شبیه سازهای مجازی

 *  های اجتماعيشبکه

 *  تورهای مجازی

   پشتیبانی ثانویه آموزش و یادگیری

  * گری فرآيند مربیگریتسهیل

  * گری فرآيند منتورينگتسهیل

  * های يادگیریگری فرآيند کلینیکتسهیل

 سپاسگزاری

ای ههای تخصصي و گروهکنندگان در فرايند مصاحبهکلیه شرکت از

 شود.کانوني تشکر و قدرداني مي

 اخالقی تأییدیه

ها و در کنفرانس بوده اول نويسنده رساله دکتری از برگرفته حاضر مقاله

های های استقرار سیستمشناسي و طرحها، مطالعات آسیبو مشاوره

سازی آموزش و يادگیری مبتني بر آموزش و يادگیری، نحوه پیاده

 امکانات ابر و رايانش ابری مورد توجه خاص خواهد بود.

 منافع تعارض

جهت توسعه فرهنگ استفاده از فضای ابر در يادگیری و  نويسندگان

 های سازماني هم افزايي دارند.آموزش

 مالی منابع

 شده است. تأمین نويسندگان توسط پژوهش اين هایهزينه
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