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(تاریخ دریافت1397/01/23 :؛ تاریخ پذیرش)1397/06/11 :
چکیده
رایانش ابری و خدمات ابر به عنوان یک راه حل فناور انه برای توسعه خدمات آموزشي ميتواند در تسریع و توسعه خدمات این دسته از فعالیتها
بسیار سودمند باشد .هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه مدلي منسجم برای طراحي و عرضه خدمات یادگیری توسط ارائهدهندگان خدمات یادگیری
( ) LSPsمبتني بر امکانات رایانش ابری به منظور آموزش و یادگیری منابع انساني ميباشد .رویکرد پژوهش حاضر آمیخته و روش مورد استفاده،
پژوهش نظریهای مي باشد .برای شناسایي عناصر مدل طراحي و عرضه خدمات یادگیری مبتني بر امکانات رایانش ابری با متخصصین حوزه های آموزش
سازماني و کسب و کار مصاحبه های نیمه ساختار یافته سازماندهي شد .شرکت کنندگان در فرآیند مصاحبه با روش نمونهگیری نظری انتخاب شدند.
مصاحبه ها با روش کدگذاری باز سازماندهي شدند .در این پژوهش به منظور محاسبه پایایي کدگذاری های انجام شده در مصاحبههای تخصصي ،از روش
پایایي بازآزمایي استفاده شد .سطح توافق ( )PAQمساوی با عدد  0.83ميباشد که نشان دهنده سطح باالیي از توافق دروني دارد .در مرحله دوم برای
انسجام بخشي به دادهها و تعیین ارتباط عناصر مدل از ساختار و روش مدیریت تعاملي ( )IMو نرم افزار الگوسازی ساختاری تفسیری ( )ISMاستفاده
شد .و در بخش سوم که مرتبط با بخش کمي پژوهش ميباشد از روش تحلیل سلسله مراتبي ( )AHPو نرم افزار ( )Expert Choiceبرای وزندهي به
عناصر مدل طراحي و عرضه خدمات یادگیری مبتني بر امکانات رایانش ابری استفاده گردید .براساس نظر اجماعي مدل جامعي موسوم به  BOMبرای
ارائه خدمات یادگیری مبتني بر رایانش ابری ارائه گردید که عناصر اصلي مدل به ترتیب اهمیت و وزن عناصر در مدل ،شامل ابزارها و مکانیزمهای

یادگیری فناورانه ( ،)0.215استقرار نظام برنامهریزی درسي ( ،)0.208طراحي خدمات یادگیری ( ،)0.151خدمات پشتیباني یادگیری ( ،)0.105ارزیابي
عملکرد نظام یادگیری ( ،)0.074مکانیزمها و ابزارهای انگیزشي بهرهبرداری از فضا ی ابر برای یادگیری ( ،)0.068ابعاد حقوقي بهره برداری از فضای ابر
( ،)0.046مدیریت کسب و کار خدمات یادگیری ( ،)0.040ارزشیابي برنامه درسي ( ) 0.038و بازاریابي ،تبلیغات و فروش خدمات یادگیری ()0.033
ميباشد.
واژههای کلیدی :رایانش ابری ،یادگیری ،توسعه منابع انساني ،ارائهدهندگان خدمات یادگیری و مدل BOM

 این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده مسئول است.
 - 1دانشجوی دکتری برنامهریزی درسي ،دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي ،دانشگاه شهید بهشتي ،تهران ،ایران .مسئول مکاتبات:
Fnouri1979@gmail.com
 - 2استاد علوم تربیتي ،گرایش برنامه ریزی درسي ،دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي ،دانشگاه شهید بهشتي ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
استفاده از خدمات رایانش ابری در بسیاری از عرصههای خدمت رساني و از جمله در صنعت،
تجارت ،بهداشت و درمان ،امنیت و  ...ورود معناداری کرده است .در مورد به کارگیری این خدمات در
حوزه یادگیری سازماني استفاده از این فناوریها به صورت نظام مند صورت نگرفته است .اولین دغدغه
اصلي برای انجام این پژوهش این است که خدمات رایانش ابری را چگونه باید در آموزشهای سازماني
وارد کرد .و ارائه خدمات در این بستر باید چه ویژگي هایي داشته باشد .در حال حاضر بسیاری از
سازمانها و ارائهدهندگان خدمات یادگیری به صورت منسجم نميدانند چگونه ميتوان از خدمات
رایانش ابری در آموزش و یادگیری کارکنان استفاده نمایند .دومین دغدغه مهمي که باعث پرداختن
صریح به این پژوهش گردید این است که استفاده از خدمات ابر در آموزشهای سازماني هر چند به
صورت موردی استفاده ميشود اما در حال حاضر مدلي برای بهره برداری از خدمات رایانش ابری در
قالب یک برنامه جامع برای یکپارچهسازی بهرهبرداری از این امکانات وجود ندارد .دغدغه دیگری که
باعث پرداختن به این پژوهش گردید این است که بسیاری از زمینههای بهرهبرداری از فضای ابر به
خودی خود قابلیت اجرایي شدن را ندارند و نیازمند حمایت و پشتیباني و امور ستادی و فني جهت
بهرهبرداری از این بستر و فناوری ميباشد .استفاده از خدمات مزبور در توسعه منابع انساني نیازمند
توسعه و تدوین نقشه راه و ساختار فني مورد نظر ميباشد که الزم است این موضوع در قالب یک الگوی
منسجم برای ارائه دهندگان خدمات یادگیری ترسیم گردد تا کارشناسان و مدیران مرتبط بتوانند از این
فناوری به صورت شایسته استفاده نمایند.
مواجهه سازمان ها با تقاضاهای وسیع یادگیری و بهسازی منابع انساني موجب سرمایهگذاریهای
مستقیم و غیرمستقیم در سازمان ها شده است .طبق گزارش منتشر شده در نشریه آموزش)2017( 1
میزان سرمایهگذاری شرکت های ایاالت متحده آمریکا در بخش آموزش برای سالهای  2016و 2017
به ترتیب  70.6و  93.6میلیارد دالر اعالم شده است ( .)1عالوه بر سرمایهگذاری مالي و هزینههای
ناشي از اجر ای آن ،حرکت به سمت یادگیری نیازمند توجه به خصوصیات بزرگساالن و شرایط سازمان
اهمیت زیادی دارد .با توجه به میزان سرمایه گذاری وسیع در حوزه آموزش و توسعه منابع انساني الزم
است از کلیه امکانات موجود ،اعم از خدمات رایانش ابری و سایر امکانات ارائه خدمات یادگیری در این
مورد استفاده نمود .با توجه به حجم باالی سرمایهگذاری ها الزم است مدلي برای ارائه خدمات یادگیری
مبتني بر رایانش ابری جهت توسعه منابع انساني ارائه گردد .رایانش ابری با مقیاسپذیری پویای خود و
استفاده از منابع مجازی به عنوان سرویس اینترنتي در حال تبدیل به تکنولوژی پذیرفتنيای برای
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بسیاری از سازمان ها است .این امر در آینده به احتمال زیاد تأثیر قابل توجهي در محیطهای آموزشي
خواهد داشت .رایانش ابری جایگزیني عالي برای مؤسسات آموزشي ای است که مخصوصاً برای گرداندن
سیستم های اطالعات خود به طور مؤثر و بدون هزینه کردنِ سرمایه بیشتر برای کامپیوتر و دستگاههای
شبکه ،دارای کمبود بودجه هستند .در حال حاضر دانشگاهها از نرمافزارهای مبتني بر ابر استفاده
ميکنند که توسط ارائه دهندگان خدمات ارائه شده است و کاربران /دانشجویان خود را قادر به انجام
کسب و کار و وظایف علمي ميسازند ( .)2در حال حاضر تحقیقات زیادی در حوزههای مختلف
آموزشي انجام شده است ،اما تقریباً در هیچکدام از موارد اشارهای به الگوی خاص یادگیری در بستر
رایانش ابری نشده است ( .)3کاربرد رایانش ابری و امکانات و زیرساختهای آن در بسیاری از حوزهها
کاربری دارد و د ر حال تبدیل شدن به یکي از ابزارهای مسلط بر کلیه شئون و ابعاد سازماني ميباشد.
در حال حاضر آموزش نمي تواند تقاضای رو به رشد آموزش مداوم را در این دوران تأمین نماید.
روش های آموزش و یادگیری جدید باید ایجاد شود تا نیازهای یادگیرنده را برآورده کند .گسترش سریع
رایانش ابری ایدهای جدید را برای آموزش و تربیت مداوم فراهم ميکند (.)4

ادبیات پژوهش
ارائهدهندگان خدمات یادگیری  :یکي از ارکان اصلي آموزش و توسعه منابع انساني ،ارائهدهندگان
خدمات یادگیری هستند ( .)5ارائهدهنده خدمات یادگیری در استاندارد  29990بدین شکل تعریف
شده است  " :سازمان با هر اندازه و یا تعداد کارکنان که خدمات یادگیری در زمینه تحصیالت غیر
رسمي و آموزش را با همه عوامل دخیل برای اجرای خدمات یادگیری فراهم مينماید را در بر
ميگیرد" ( .)6ابعاد عملیاتي و فرآیندی ارائهدهندگان خدمات یادگیری در استاندارد  29990ارائه شده
است و در خصوص خدمات یادگیری اعم از طراحي ،اجرا و ارزشیابي آن رهنمودهایي ارائه شده است.
بخش قابل توجه الزامات مورد نظر استاندارد  29990را با ابزار رایانش ابری و خدمات ابر ميتوان
توسعه داد .تأکید بر استفاده از ابزار یادگیری برای گروههای مختلف اعم از گروههای صنفي ،گروههای
اجتماعي ،انجمنها ،سازمانهای غیرانتفاعي و  ...ميتواند از جمله کاربریهای ارائهدهندگان خدمات
یادگیری باشد.
یادگیری و توسعه  :یادگیری و توسعه در دنیای حاضر یکي از الزامات ایجاد تغییر در سازمانهای
رسمي و غیررسمي ميباشد .سازمانها برای این که بتوانند در دنیای کسب و کار دوام بیاورند ناچار و
ناگزیر از یادگیری هستند ( .)7در حال حاضر آموزشهای سازماني بسیار توسعه یافتهاند ،این تنوع به
گونه ای است که آموزش بسیاری از نیازهای آموزشي سازماني نیازمند صرف هزینههای فراوان ميباشد.

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انساني ،سال پنجم ،شماره ،17تابستان 1397

70

تعریف یادگیری سازماني از سال  1963که اولین بار توسط مارچ 1ارائه شد ،تا به امروز تغییرات زیادی
را پشت سرگذاشته است .کانجولوسي و دیل )1965( 2یادگیری سازماني را متشکل از مجموعهی
تعامالت بین انطباق های فردی و گروهي و انطباق در سطح سازمان معرفي کردهاند ( .)8به زعم سیف
( ) 1397یادگیری تغییرات نسبتا پایداری است که در اثر صدفه و تصادف به دست نیامده بلکه محصول
تالش فردی و جمعي ميباشد ( .) 9یادگیری ابزارهای متعددی دارد و این ابزارها و روش ها در حال
تکوین هستند .برای توسعه در سطح سازماني استفاده از این ابزارها الزم و ضروریست ( .)10رایانش
ابری برای توسعه این نظام جمعي برای یادگیری و توسعه به عنوان یک ابزار قدرتمند ميتواند وارد
عرصه تسهیلگری یادگیری شود.
رایانش ابری :تغییرات گسترده در سبک زندگي و تغییرات فناوریها موجب گرایش به سمت ایجاد
بسترهای مناسبتر جهت پاسخگویي به مطالبات شده است .یادگیری سازماني با توجه به تغییرات
وسیع در فناوریهای و سایر مشخصه ها ناگزیر از ارائه خدمات در قالب ابزارها و بسترهای جدید است.
رایانش ابری 3یکي از پدیده های فناوری اطالعات و مدیریت بخش فضای مجازی ميباشد که از اواخر
قرن بیستم میالدی مورد استفاده و بهره برداری بوده است .تعاریف رسمي متفاوتي درخصوص رایانش
ابری مي توان یافت ،موسسه استاندارد و فن آوری ملي آمریکا 4رایانش ابری را اینچنین تعریف ميکند :
" مدلي برای ایجاد سهولت در درخواست دسترسي به شبکه ،به منظور به اشتراک گذاردن مجموعهای
از منابع محاسباتي با قابلیت پیکرهبندی شدن (مانند شبکهها ،سرورها ،سیستمهای ذخیرهساز و
سرویسها) که سریعاً و با صرف کم ترین عملیات مدیریتي و تعامل با فراهم آورنده خدمات ،قابل
دسترس ميباشد" ( .) 11در رساله محاسبات ابر ،برآورده شدن تمامي کارکردهای خدمات فناوری
اطالعات بیان شده است .با درک سازمانها از سرمایه گذاری ناکارا در حوزه فناوری اطالعات ،5از هم
اکنون عزم راسخ آن ها در حرکت به سمت محاسبات ابر قابل مشاهده است .پژوهشهای صورت گرفته
بر روی شش مرکز داده 6بیانگر این است که اکثر سرورها تنها از  %30 -10توان محاسباتي خود و
رایانههای رومیزی نیز تنها کمتر از  %5توان خود بهره مي برند .رایانش ابری در برگیرنده دو ویژگي
اصلي در فناوری اطالعات است ،اولین مورد آن اثربخشي فناوری اطالعات است ،که به وسیله آن قدرت
رایانههای پیشرفته به واسطهی برخورداری از منابع سختافزاری و نرمافزاری با قابلیت مقیاسپذیری
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باال ،کاراتر ميشود .و دومین ویژگي فناوری اطالعات کسب و کار چابک 1است ،که از این طریق
مي توان از ناوبری اطالعات به عنوان یک ابزار رقابتي با قابلبت توسعه سریع ،استفاده از پردازش
دستهای موازی و نرمافزارهای هوشمند با قابلیت مستقل از سکو در زمینه تحلیل کسب و کار به صورت
محاوره ای ،بهره برد .همچینین ایده رایانش ابری در برگیرنده مفهوم رایانش سبز است .به کمک رایانش
سبز ،نه تنها از منابع محاسباتي به صورت کارا و مفید استفاده ميشود بلکه رایانهها ميتوانند در نقاط
جغرافیایي که از هزینه نیروی الکتریسیته پایین سود ميبرند راهاندازی شوند و همزمان از نیروی
محاسباتي از راه دور آنها ،بهره گرفت (.)12
رایانش ابری یکي از حوزههای در حال رشد ميباشد ،سازمانها در بخشهای مختلف از خدمات
مربوط به رایانش ابری استفاده مينمایند برخي از این حوزهها به شرح ذیل ميباشند :
• رایانش ابری جهت کاربست در آموزش و پروش (.)13
• رایانش ابری جهت کاربست در آموزش عالي (.)3
•

رایانش ابری جهت کاربست در امور شرکتهای کوچک و متوسط

•

و ...

ميتوان خدمات رایانش ابری را به سه دسته تقسیمبندی کرد :
• نرمافزار به عنوان یک سرویس)SaaS( 2
•

پلتفرم به عنوان یک سرویس)PaaS( 3

• زیرساخت به عنوان یک سرویس (.)IaaS
نرمافزار به عنوان سرویس به این معناست که نرمافزار یا برنامه های کاربردی بر روی ابر اجرا
ميشوند و کاربر مي تواند از طریق اینترنت و بدون دانستن زیرساختي که برنامه را اجرا ميکند به
آنها دسترسي داشته باشد ( .)11پلتفرم به عنوان یک سرویس ،بدون این که توسعهدهندگان از
جزئیات خدماتي مانند شبکهها ،سیستمهای عامل یا ذخیرهسازی چیزی بدانند ،ابزار موثری برای
ایجاد برنامههای کاربردی در اختیارشان قرار ميدهد .بنابراین ،توسعهدهندگان به نوآوری تمرکز
ميکنند نه مشکالت زیرساختي ( .) 14زیرساخت به عنوان یک سرویس کاربران را قادر ميسازد مانند
شیوه های مورد استفاده در سرورهای فیزیکي سرورهای ابر را کنترل کنند .عالوه بر این ،به کاربران
این امکان را ميدهد تا به عوامل دیگر ،مانند خرید بهروزترین فناوری ،نگهداری و بهروزرساني
4

1

. Business Agility
. Software as a service
3
. Platform as a service
4
. Infrastructure as a Service
2
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نرمافزار و مجوزهای نرمافزاری ،نیازی نداشته باشند (14و .)15
استفاده از سرورهای چهار نوع است  :خصوصي ،1عمومي ،2اجتماعي 3و ترکیبي .4ابر خصوصي به
این معناست که زیرساخت ابر تنها توسط سازمان خاصي اجرا ميشود .ابر عمومي در دسترس برخي
از افراد یا سازمانها قرار ميگیرد و تأمینکننده سرویس مالک زیرساخت آن است .ابر اجتماعي در
بین برخي از سازمانها مشترک است .این سازمان ها اهداف مشابهي ،از جمله مأموریت ،سیاست یا
امنیت ،دارند .ابر ترکیبي ،ترکیبي بینِ دو یا بیش از دو نوع است (.)11

پیشینه پژوهشی
پژوهش های مختلفي در موضوع کاربری سیستم رایانش ابری در حوزه آموزش سازماني به انجام
رسیده است که به علت گستردگي آنها ،خالصه بررسيهای انجام شده در قالب جدول شماره ( )1ارائه
ميگردد.

1

. Private
. Public
3
. Community
4
. Hybrid
2
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جدول شماره  :1پژوهشهای انجام شده با موضوعات تخصصی آموزش و یادگیری در بستر ابر
سال انجام

پژوهشگر

پژوهش

موارد کلیدی پژوهش
این پژوهش بر پیشرفت سیستمهای مدیریت استعداد  1و ارتباط در حال تکامل آنها با
سیستمهای مدیریت یادگیری  (LMS)2و سیستمهای مدیریت محتوای یادگیری
) 3 (LCMSاشاره کرده است (.)16

لیتل

2010

پاپاکون
استنتینو ،پائولي
منو پولیو ،ماالما
تنیو و واسیل
4
آکوپولوس

2011

استفاده از ویکيها به عنوان یکي از ابزارهای رایانش ابری برای آموزش کاربران مدیریت
فرآیند مراقبت بهداشتي .)17( 5

2011

استفاده از رایانش ابری برای پشتیباني معلمان برای آموزش دروس مشترک ،استفاده از ابزار
سطح سوم یا  SaaSابزارهایي مانند  Google Apps for Educationو Live@edu
()18

زیاجان ،جانگون
7
و زی

2011

استفاده از مدل به کارگیری خدمت  SaaSرایانش ابری در آموزش استعدادهای دانشگاهي
()19

8

2011

بررسي قابلیتهایي اپلیکیشنهای وب  9 2.0و قابلیتهای که چنین اپلیکیشنهایي در اوایل
قرن بیست و یکم در محیط تحقیقاتي ()20

2011

اعتقاد مثبت و معنادار دانشجویان برای استفاده از ابزار گوگل داک ()21

2011

رایانش ابری و کاربرد آن جهت یادگیری ترکیبي در مهندسي (در این پژوهش تنوع یادگیری
مد نظر بوده است) ()22

توماس

6

میالن و برامیج
تیلور

10

پورامپ ،اورزا و
11
ویالئیکو

1

. Talent management systems
). Learning management systems (LMS
3
). Learning content management systems (LCMS
4. Papakonstantinou, Poulymenopoulou, Malamatenio , Vassilacopoulos
5. Healthcare processes
6. P.Y. Thomas
7
. Sheng Xiaojuan ,Ren Guang-wen , Wang Zhe
8
. Nandy Millan - Adrian Bromage
9
. Web 2.0 applications
10
. Christopher Warren Taylor
11
. Sanda Porumb, Bogdan Orza , Aural Vlaicu
2
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ادامه جدول شماره  :1پژوهشهای انجام شده با موضوعات تخصصی آموزش و یادگیری در بستر ابر
2012

کمک به افرادی که با آموزش پرسنل و مدیریت آموزش در پیادهسازی یادگیری ابری در
سازمان خود سر و کار دارند و توجه به عوامل متعددی از جمله پذیرش فنآوری ،کنترل
سازماني و مشارکت در توسعه مهارت ()23

2012

اقدام به طراحي پلتفرم عمومي خدمات آموزشي عملي بر مبنای رایانش ابری برای دانشجویان
در رشته نرمافزار ()24

2012

پیشنهاد سیستم شبیهسازی آموزش فرمان عملیاتي بر مبنای رایانش ابری موبایلي ()25

4

2013

استفاده از رایانش ابری برای پشتیباني معلمان برای آموزش دروس مشترک ،استفاده از ابزار
سطح سوم یا )26( SaaS

5

2013

طراحي پلتفرم ابری برای توسعه توانایي عملي کارآفریني دانشجویان
این پلتفرم از ماژولهایي مانند ارزیابي کارآفریني  ،6مدرسهی کسب و کار  ،7سالن کسب و
کار  ،8ارزیابي قابلیت کارآفریني  ،9طرح شغلي ،تجزیه و تحلیل تصمیمگیری شغلي  ،10مدیریت
شبیهسازی کسب و کار  11برخوردار است (.)27

هانگ چیانگز،
های یان و
12
جینگ

2013

استفاده از فنآوری رایانش ابری در آموزش انواع ورزشها
فنآوریهای اصلي مورد استفاده در سیستم شامل ساختار اساسي چارچوب ،خدمات زیر
ساخت  ،13مدیریت پلتفرم  ،14خدمات هوشمند  15ميباشد (.)28

نافوخو و هلن
16
موییا

2013

18

2014

راتن

1

تانگ و ای
2
سانگ
هو ،شنگو فان
رابرتسون

یونگ زو

وانگ و وو

3

پژوهشي در خصوص استفاده از فنآوری در تحویل برنامههای یادگیری مجازی  17به آموزش
عالي در آفریقا و اطمینان از دسترسي و برابری به عنوان راهبردی برای توسعه منابع انساني
()29
طراحي پلتفرم آموزش ورزش و آموزش حرکات ورزشي را براساس امکانات رایانش ابری .توجه
به مواردی مانند معماری ،اکتساب دادهها ،پلتفرم مدیریت ()28

1. Vanessa Ratten
2. Jing Tang ,Wen-ai Song
3. Peng HU,Jianjing SHEN, Shenglin FANG
4. Robertson
5. Yongyong Zhu
6. Entrepreneurial assessment
7. Business school
8. Business hall
9. Entrepreneurial capability evaluation
10. Career decision analysis
11. Business simulation management
12. Wu Hong-jiang ,Zhao Hai-yan ,Zhao Jing
13. Infrastructure services
14. Platform management
15. Intelligent service
16. Fredrick M. Nafukho - Machuma Helen Muyia
17 . Virtual learning programs
18 . Quanchang Wang - Hongjiang Wu
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ادامه جدول شماره  :1پژوهشهای انجام شده با موضوعات تخصصی آموزش و یادگیری در بستر ابر
1

2014

به آموزش افراد با استعداد  2با استفاده از اینترنت اشیاء و رایانش ابری ()29

موحامد و
3
پیلوتال

2014

طراحي پلتفرمي سبز مشترک  4برای جامعه دانش ()30

5

2014

مراحل استقرار امکانات رایانش ابری ()31

2014

مثبت بودن تأثیرگذاری آموزش الکترونیکي ()32

2015

تجزیه و تحلیل رفتار یادگیری آنالین از دیدگاه مدرس ()29

2015

معرفي رایانش ابری به عنوان فعالگر اصلي برای آموزش عالي در عمان ()33

2015

استفاده از فنآوری رایانش ابری اقدام به آموزش مهارتهای تدریس خرد  10در دانشگاههای
چین ()34

یان و هو

جاردیم
تبو

6

هان ،وی و
7
زانگ
قطریفي

8

بو ،یانگ بو و یو
9
دان
الفهدلي و
السومیت
یان هویي ،یونو
13
هوآن هوآن
11

سون هیو و
عبدالکدیر

15

کانوا ،زیسواو
16
فریدمن

2015
2016

در این پژوهش چارچوب رایانش ابری علمي سرگرم کننده ( )FACCبرای کمک به برنامه-
نویسان یادگیری مبتني بر بازی  12پیشنهاد شده است (.)35
نوآوری برای آموزش و توسعه دانشجویان در رشته مدیریت منابع انساني موسوم به CDIO14
با استفاده از ظرفیتهای رایانش ابری ()36

2016

پیشبیني کارایي آموزشي محیط یادگیری مجازی مبتني بر ابر ()37

2017

سنجش اثربخشي فنآوریهای نوآورانهی موبایلي در یادگیری و آموزش ()38

منبع ( :مطالعات نگارندگان)

1

. Hui Yan - Haiyan Hu
. Talents
3
. Mona A. Mohamed - Sharma Pillutla
4
. Collaborative green platform
5
. Ribeiro Jardim
6
. Mtebe
7
. Yanhui Han - Shunping Wei - Shaogang Zhang
8
. Issa Nasser Salim Al-Ghatrifi
9
. ZHAO Bo - Li Yong-bo - Lu Yu-dan
10
. Microteaching
11
. Shoug Alfadhli - Asmaa Alsumait
12
. Game-based-Iearning developers
13
. Mo Yunhui - Wang Yun - Liang Huanhuan
14
). Conceive, design, implement, and operate (CDIO
15
. Teck-Soon Hew - Sharifah Latifah Syed Abdul Kadir
16
. Ganna Shyshkanova -Tetyana Zaytseva- Oleksandr Frydman
2
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با بررسي تحقیقات انجام شده مشخص گردید که حوزههای مختلفي در آموزشهای سازماني،
آموزش عالي و آموزش و پرورش از خدمات رایانش ابری استفاده کردهاند .حوزههای اصلي مورد استفاده
از خدمات رایانش ابری در بحث آموزش و توسعه منابع انساني و یادگیری سازماني شامل توسعه
شایستگي کارکنان (مدیریت استعداد و توسعه شایستگي ورزشکاران) ،توسعه نظام مدیریت یادگیری
(توسعه نظام یادگیری ترکیبي ،توس عه نظام یادگیری سیار ،توسعه نظام یادگیری مبتني بر بازی ،
توسعه نظام یادگیری مبتني بر ویکي ها و اجرای برنامههای یادگیری) ميباشد .و همچنین با یک
بررسي دیگر مشخص گردید که این خدمات در بخشهای مختلف زیرساخت ،پلتفرم و نرمافزار
ميباشد .برای تشریح بیشتر پژوهشهای انجام شده ،این طبقهبندی براساس جدول شماره ( )2ارائه
شده است.

77

توماس ( )2011و رابرتسون ()2013

هان ،وی و زانگ ()2015

سوئي وانگ و همکاران ()2017

قطریفي ()2015

زیاجان ،جانگون و زی ()2011

(،)2016تانگ و ای سانگ ()2012

یان هویي  ،یونو هوآن هوآن

راتن ()2012

نافوخو و هلن موییا ()2013

الفهدلي و السومیت ()2015

یان و هو ()2014

()2013

هانگ چیانگز ،های یان و جینگ

SaaS

وی و زانگ ( ،)2015توماس ()2011

سوئي وانگ و همکاران ( )2017و هان،

شان ()2015

قطریفي ( )2015و ساینگ ،ایکس یو،

ای سانگ ()2012

()2015

هان ،وی و زانگ

همکاران ( )2017و

سوئي وانگ و

قطریفي ()2015

()2013

تانگ و ای سانگ ( )2012و یونگ زو

یان هویي  ،یونو هوآن

راتن ()2012

()2013

نافوخو و هلن موییا

هوآن (،)2016تانگ و

یان هویي  ،یونو هوآن هوآن (،)2016

بو ،یانگ بو و یو دان ()2015

و میالن و برامیج ()2011

راتن ( ،)2012موحامد و پیلوتال ()2014

راتن ()2012

نافوخو و هلن موییا ()2013

پاپاکون استنتینو و همکارن ()2011

الفهدلي و السومیت ()2015

توسعه شایستگيهای معلمان

عالي

مدیریت و برنامه ریزی نظام آموزش

به کارگیری فناوری رایانش ابری در

مدیریت استعداد

توسعه دانش و مهارت دانشجویان

توسعه مهارتهای اعضاء هیئت علمي

پیادهسازی نظام رایانش ابری

سیسمهای رایانش ابری

توسعه شایستگيهای طراحان

اجرای برنامههای یادگیری

توسعه نظام یادگیری مبتني بر ویکيها

بازی

توسعه بازی نظام یادگیری مبتني بر

لیتل ()2012

توسعه نظام یادگیری سیار

لیتل ()2012

پورامپ و همکاران ()2011

لیتل ()2010

مدیریت استعداد

توسعه شایستگي ورزشکاران

توسعه نظام یادگیری ترکیبي

یان و هو ( ،)2014لیتل ()2010

هانگ چیانگز ،های

یان و هو (،)2014

یان و هو ()2014

هانگ چیانگز ،های یان و جینگ ()2013

یان و جینگ ()2013

PaaS

IaaS

حوزههای فرعی

توسعه شایستگيهای معلمان

در آموزش عالي

توسعه زیرساختهای یادگیری ابر

منبع ( :مطالعات نگارندگان)

حوزه اصلی

توسعه شایستگي اعضای هیئت علمي و
دانشجویان

انواع خدمات رایانش ابری قابل ارائه

متقاضیان دریافت خدمات آموزش و یادگیری مبتنی بر خدمات رایانش ابری

حوزههای توسعه و یادگیری

پرورش

آموزش عالی

توسعه نظام مدیریت یادگیری

توسعه شایستگي
کارکنان
توسعه
زیرساختهای
یادگیری ابر در
آموزش سازماني

سازمانهای دولتی و خصوصی (در صنعت)

نظام آموزش و
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بررسي پژوهشهای انجام شده در بهرهبرداری از انواع قابلیتهای رایانش ابری ،حکایت از این
دارد که تأمینکنندگان خدمات یادگیری ،نظام آموزش عالي و نظام آموزش و پرورش و سازمانها از
دو قابلیت پردازش و ذخیره سازی رایانش ابری استفاده کردهاند.
جدول شماره  :3طبقهبندی مطالعات انجام شده درخصوص استفاده از قابلیت ها و امکانات رایانش ابری (پردازش و
ذخیرهسازی) توسط بهرهبرداران در بخشهای آموزش و یادگیری

پردازش
امکانات ذخیره سازی

قطریفي ()2015
یان هویي ،یونو هوآن هوآن
()2016
تانگ و ای سانگ ()2012
سوئي وانگ و همکاران
()2017
لیتل ()2012
هان ،وی و زانگ ()2015

هانگ چیانگز ،های یان و جینگ ()2013
یان و هو ()2014
پاپاکون استنتینو و همکارن ()2011
سوئي وانگ و همکاران ()2017
لیتل ()2012
راتن ()2012
موحامد و پیلوتال ()2014
لیتل ()2010
توماس ()2011
هان ،وی و زانگ ()2015

قابلیتها و امکانات رایانش ابری

یونگ زو ()2013
زیاجان ،جانگون و زی ()2011
قطریفي ()2015
بو ،یانگ بو و یو دان ()2015
ساینگ ،ایکس یو ،شان
()2015
یان هویي ،یونو هوآن هوآن
()2016
تانگ و ای سانگ ()2012
سوئي وانگ و همکاران
()2017
لیتل ()2012
میالن و برامیج ()2011
هان ،وی و زانگ ()2015

هانگ چیانگز ،های یان و جینگ ()2013
الفهدلي و السومیت ()2015
وانگ و وو ()2014
یان و هو ()2014
سوئي وانگ و همکاران ()2017
لیتل ()2012
راتن ()2012
موحامد و پیلوتال ()2014
میالن و برامیج ()2011
لیتل ()2010
هان ،وی و زانگ ()2015
نافوخو و هلن موییا ()2013
رابرتسون ()2013

تأمینکنندگان خدمات
یادگیری ( ،)LSPنظام آموزش

سازمانها و صنایع

عالی و نظام آموزش و پرورش
مشتریان خدمات رایانش ابری

منبع ( :مطالعات نگارندگان)
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در این زمینه مي باشد ولي مهمترین خأل آن عدم وجود نظام یادگیری مبتني بر رایانش ابری به
صورت منسجم ميباشد .با توجه به خألهای موجود ،در مجموعه پژوهشهای موجود پاسخگویي به
چند سوال زیر رسالت اصلي این پژوهش ميباشد :
•
•

مؤلفه های نظام آموزش و یادگیری مبتني بر رایانش ابری فعالیتهای تأمینکنندگان
خدمات یادگیری کدامند؟
مدل ارائه خدمات آموزش و یادگیری مبتني بر بستر ابر چگونه است؟

 -2روش پژوهش
رویکرد پژوهش آمیخته ميباشد و از سنتهای تحقیق کمي و کیفي استفاده شده است .روش پژوهش
حاضر ،پژوهش نظریهای 1ميباشد .هدف از پژوهش نظریهای در علوم تربیتي خلق و نقد طرحوارههای
مفهومي است که ماهیت بنیادی و ساختار پدیده ها و فرآیندهای آموزش و یادگیری را قابل فهم 2کنند.
در علوم تربیتي ناگزیر تعدادی طرحواره مفهومي 3و زباني و واژگاني تخصصي را بر ميگزینیم و از این
عوامل در ارائه محتوا یا بحث درباره آن و نیز اندیشه در باب آن بهره ميبریم ( .)39برای شناسایي و
انتخاب طرحواره های مدل طراحي و عرضه خدمات یادگیری مبتني بر امکانات رایانش ابری با
متخصصین حوزههای آموزش سازماني و کسب و کار مصاحبه گردید و این مصاحبهها به صورت نیمه
ساختار یافته صورت گرفت و در طول پژوهش به منظور کنترل صحت دادههای مرتبط با مصاحبهها
نتایج به دست آمده با مصاحبه شوندگان در دو مرحله (هنگام مصاحبه و بعد از مصاحبه و به صورت
انفرادی) کنترل شد .انتخاب شرکتکنندگان در فرآیند مصاحبه با روش نمونهگیری نظری 4که یکي از
طیفهای نمونهگیری هدفمند ميباشد انجام گرفت .پس از تجزیه و تحلیل دادههای مصاحبه به منظور
توسعه و غني سازی نتایج سیاههای از نتایج مصاحبهها به شرکتکنندگان و سایر کارشناسان متخصص
ارسال شد و نتایج مصاحبهها تکمیل تر شدند .در مرحله دوم برای انسجام بخشي به دادهها با روش
مدیریت تعاملي 5و نرمافزار الگوسازی ساختاری تفسیری 6عناصر مدل طراحي و عرضه خدمات یادگیری
مبتني بر امکانات رایانش ابری و ارتباط بین آنها تعیین شد .و در بخش سوم که مرتبط با بخش کمي
پژوهش ميباشد از روش تحلیل سلسله مراتبي ( )AHPو نرمافزار ( )Expert Choiceبرای وزندهي

. Theoretical Inquiry

1
2

. Intelligible
. Conceptual Scheme
4
. Theoretical sampling
5
. Interactive Managem
6
. ISM
3
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به عناصر طراحي و عرضه خدمات یادگیری مبتني بر امکانات رایانش ابری استفاده گردید.

 -3یافتههای پژوهش
طراحی مصاحبههای تخصصی و اجرای آنها (تعیین مؤلفهها و عناصر مدل طراحی و عرضه خدمات
یادگیری مبتنی بر امکانات رایانش ابری)

جهت شناسایي اولیه مؤلفه ها و عناصر اصلي مدل طراحي و عرضه خدمات یادگیری مبتني بر
امکانات رایانش ابری ،متخصصین و صاحبنظراني از حوزههای تخصصي یادگیری سازماني و کسب و
کار و با رویکرد هدفمند و روش نمونهگیری نظری انتخاب شدند و براساس تحلیل مصاحبهها ،چهارده
عامل مؤثر بعنوان مؤلفه ها و عناصر اصلي مدل طراحي و عرضه خدمات یادگیری مبتني بر امکانات
رایانش ابری شناسایي و نهایي شدند .عناوین این چهارده عامل در جدول شماره ( )4ارائه شده است.

جدول شماره  :4مؤلفه ها و عناصر اصلی مدل طراحی و عرضه خدمات یادگیری مبتنی بر امکانات رایانش
ابری

1

ابزارها و مکانیزمهای یادگیری فناورانه در فضای ابر

2

خدمات پشتیباني یادگیری در فضای ابر

3

ارزشیابي برنامه درسي مبتني بر خدمات بستر ابر

4

چالشهای بهرهبرداری از خدمات رایانش ابری

5

عملیات استقرار نظام برنامهریزی درسي مبتني بر بستر ابر

6

ویژگيهای برنامه درسي مبتني بر خدمات بستر ابر

7

طراحي خدمات یادگیری

8

مدیریت کسب و کار خدمات یادگیری مبتني بر ابر

9

ارزیابي عملکرد نظام یادگیری مبتني بر ابر

10

توسعه ارتباط با مشتریان

11
12

مکانیزمها و ابزارهای انگیزشي بهرهبرداری از فضای ابر برای یادگیری
ابعاد حقوقي بهرهبرداری از فضای ابر

13

بازاریابي ،تبلیغات و فروش خدمات یادگیری در بستر ابر

14

مزایای بهرهبرداری از فضای ابر

منبع ( :مطالعات نگارندگان)
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تعیین عناصر مؤثر در طراحی مؤلفهها و عناصر اصلی مدل طراحی و عرضه خدمات یادگیری
مبتنی بر امکانات رایانش ابری

در این مرحله به منظور توسعه دادهها ،پس از ارسال نتایج مصاحبهها به متخصصین ،از روش
مدیریت تعاملي و از نرمافزار الگوسازی ساختاری تفسیری )ISM( 1برای تعیین روابط بین عناصر
استفاده شده است .در این مرحله تعداد چهارده عنصر بررسي شد و پس از بحث و رأیگیری یازده
مورد به عنوان عناصر مؤثر در قالب فعالیتهای تخصصي ارائهدهندگان خدمات یادگیری مبتني بر
رایانش ابری تعیین شدند .براساس نظر متخصصین مقرر شد این یازده عامل در قالب سه مجموعه
اصلي طبقهبندی شود که عبارتند از سطح مدیریت کسب و کار ،ابعاد فني توسعه نظام برنامه درسي و
نگهداشت و توسعه نظام.
جدول شماره  :5طبقهبندی عناصر اصلی فعالیتهای تخصصی ارائه دهندگان خدمات یادگیری مبتنی بر رایانش ابری

عناصر اصلي

سطوح مدل

مدیریت کسب و کار خدمات یادگیری مبتني بر ابر

سطح مدیریت کسب و

توسعه ارتباط با مشتریان

کار

بازاریابي ،تبلیغات و فروش خدمات یادگیری در بستر ابر
عملیات استقرار نظام برنامهریزی درسي مبتني بر بستر ابر
مکانیزمها و ابزارهای انگیزشي بهرهبرداری از فضای ابر برای یادگیری

ابعاد فنی توسعه نظام

ارزشیابي برنامه درسي مبتني بر خدمات بستر ابر

برنامه درسی

ابزارها و مکانیزمهای یادگیری فناورانه در فضای ابر
طراحي خدمات یادگیری
خدمات پشتیباني یادگیری در فضای ابر

نگهداشت و توسعه
نظام

ارزیابي عملکرد نظام یادگیری مبتني بر ابر

منبع ( :مطالعات نگارندگان)

. Interpretive Structural Modeling

1
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ترسیم روابط بین عناصر نظام با نرمافزار ISM

با بهرهگیری از نرمافزار  ISMروابط بین عناصر تعیین گردید .براساس نتایج به دست آمده و
داده های تعاملي گروه متخصصین روابط بین عناصر مدل در قالب شکل شماره ( )1ارائه شده است.
عملیات
استقرار نظام
برنامهریزی
درسي مبتني
بر بستر ابر

ارزیابي

بازاریابي،

عملکرد
نظام
یادگیری

تبلیغات و
فروش خدمات

ارزشیابي
برنامه درسي
مبتني بر

یادگیری در

خدمات بستر

بستر ابر

ابر

مبتني بر
ابر

طراحي
خدمات
یادگیری

ابزارها و
مکانیزمهای
یادگیری
فناورانه در
فضای ابر

خدمات
پشتیباني
یادگیری در
فضای ابر
مکانیزم ها و
ابزارهای
انگیزشي
بهره برداری
از فضای ابر

ابعاد حقوقي
بهرهبرداری
از فضای ابر

مدیریت
کسب و کار
خدمات
یادگیری
مبتني بر ابر

برای
یادگیری
توسعه ارتباط
با مشتریان

شکل شماره :1ش بکه روابط تعاملی عناصر مؤثر در مدل طراحی و عرضه خدمات یادگیری مبتنی بر
امکانات رایانش ابری
منبع ( :مطالعات نگارندگان)

تعیین وزن عناصر مؤثر در مدل طراحی و عرضه خدمات یادگیری مبتنی بر امکانات رایانش ابری
براساس روش تحلیل سلسله مراتبی ()AHP

در مطالعات مختلف برحسب ضرورت به وزندهي و اولویتبندی موارد و آیتمهای مورد بحث در
زمینه طراحي نظامها پرداخته مي شود از این رو برخورداری از روشي مطمئن برای ایجاد این رابطه،
حیاتي و مهم به نظر ميرسد تحلیل سلسله مراتبي 1روشي است که دادههای کیفي را به دادههای کمي
). Analytical Hierarchy Process (AHP

1
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تبدیل مينماید و در این راستا زمینهای را ایجاد مي نماید تا بتواند تمامي عناصر دخیل در اولویتبندی
را مورد بررسي قرار داده و نتیجه اولویت بندی را متأثر از مقایسه زوج به زوج عناصر نماید .برای تحلیل
دادههای این بخش از نرمافزار  Expert Choiceاستفاده گردید که نتایج آن در ادامه ارائه شده است.

شکل شماره  :2ثبت نتایج وزندهی به عناصر مدل طراحی و عرضه خدمات یادگیری مبتنی بر امکانات رایانش
ابری
منبع ( :مطالعات نگارندگان)

شکل شماره  :3نتایج نرمافزار  Expert choiceدر خصوص وزن دهی به عناصر مدل طراحی و عرضه خدمات یادگیری
مبتنی بر امکانات رایانش ابری

منبع ( :مطالعات نگارندگان)
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جدول شماره :6وزن مؤلفه های مدل طراحي و عرضه خدمات یادگیری مبتني بر امکانات رایانش ابری
ردیف

عناصر

وزن

رتبه براساس
وزن

1

ابزارها و مکانیزمهای یادگیری فناورانه در فضای ابر

0.215

اول

2

استقرار نظام برنامهریزی درسي مبتني بر بستر ابر

0.208

دوم

3

طراحي خدمت یادگیری

0.151

سوم

4

خدمات پشتیباني یادگیری در فضای ابر

0.105

چهارم

5

ارزیابي عملکرد نظام یادگیری مبتني بر ابر

0.074

پنجم

6

مکانیزمها و ابزارهای انگیزشي بهرهبرداری از فضای ابر برای یادگیری

0.068

ششم

7

ابعاد حقوقي بهرهبرداری از فضای ابر

0.046

هفتم

8

مدیریت کسب و کار خدمات یادگیری مبتني بر ابر

0.040

هشتم

9

ارزشیابي برنامه درسي مبتني بر خدمات بستر ابر

0.038

نهم

10

بازاریابي ،تبلیغات و فروش خدمات یادگیری در بستر ابر

0.033

دهم

11

توسعه ارتباط با مشتریان

0.022

یازدهم

منبع ( :مطالعات نگارندگان)

ارائه مدل طراحی و عرضه خدمات یادگیری مبتنی بر امکانات رایانش ابری ()BOM

در ادامه و پس از تعیین عناصر و ارتباطات میان آنها ،مدل جامعي برای پوششدهي به
فعالیتهای آموزش و یادگیری تأمینکنندگان و ارائهدهندگان خدمات یادگیری مبتني بر رایانش ابری،
مدلي تحت عنوان  BOM1ارائه گردید .طبق یافتهها برای اینکه یک مؤسسه آموزشي یا دپارتمان
آموزش و بهسازی منابع انساني قادر باشد خدمات یادگیری را در بستر فضای ابر ارائه نماید و از خدمات
رایانش ابری استفاده کند ،نیازمند پیگیری و استق رار فرآیندها در سه سطح اصلي خواهد بود .این سه
سطح عبارتند از :
2
• سطح مدیریت کسب و کار (سیستم پشتیباني کسب و کار) ()BSS
•
•

ابعاد فني توسعه نظام یادگیری (سیستم پشتیباني عملیات))OSS( 3
4

نگهداشت و توسعه نظام یادگیری ()MS

)Business System Support, Operation System Support & Maintenance System (BOM
)Business System Support (BSS
)Operation System Support (OSS
)Maintenance System (MS

1

.
.
3
.
4
.
2
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نگهداشت و توسعه
نظام یادگیری
()MS

اقدامات پس از استقرار

سطح مدیریت کسب
و کار (سیستم
پشتیباني کسب و
کار) ()BSS

مسیر تکویني پیادهسازی

ابعاد فني توسعه نظام
یادگیری (سیستم
پشتیباني عملیات)
()OSS

در هنگام ایجاد نظام

مسیر زماني پیادهسازی
منبع ( :یافتههای نگارندگان)
شکل شماره  :4سیستم آموزش و یادگیری مبتنی بر خدمات
ابری

سطح مدیریت کسب و کار (سیستم پشتیبانی کسب و کار) ()BSS

این سطح از مدل اشاره به اقدامات و فرآیندهایي دارد که به سازماندهي مدیریت نظام یادگیری
ميپردازد .ورود و توسعه سازمانهای ارائه دهنده خدمات یادگیری جهت ارائه خدمات آموزشي در بستر
ابر نیازمن د پرداختن به زیربناها و زیرساخت های اصلي این سطح در ابعاد کارکردی و نرمافزاری
ميباشد .این فرآیندها به شرح ذیل مي باشند :
• تدوین مدل و طرح کسب و کار
• تحقیقات بازار
• تحقیق و توسعه برنامههای یادگیری فناورانه
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• توسعه ارتباط با مشتریان (مدیریت ارتباط با مشتریان)
2
• مدیریت تجربه مشتریان
• وفادارسازی مشتریان
• بازاریابي ،تبلیغات و فروش خدمات یادگیری
• مدیریت ذینفعان و شرکای نظام آموزش و یادگیری

1

ابعاد فنی توسعه نظام یادگیری (سیستم پشتیبانی عملیات) ()OSS

این سطح از نظام یادگیری جهت آموزش و توسعه منابع انساني سازمانها به موارد متعدد و متنوعي
اشاره دارد که نقطه ثقل فعالیتهای آموزش و یادگیری در این بخش رخ ميدهد .در این سطح موارد
متعددی اعم از نیازسنجي و برنامه درسي و سایر ابعاد یادگیری قابل تأمل خواهد بود ،بخشي از مباحث
موجود در این سطح را ميتوان در شرح موارد ذیل ارائه نمود :
• نیازآفریني و توسعه فرهنگ بهرهبرداری از رایانش ابری در نظام یادگیری
• تعیین و طراحي ماژول های تخصصي آموزش و یادگیری و نظام یادگیری (مشتمل بر ابزارها و
مکانیزم های یادگیری فناورانه ،ابزارهای انگیزشي برای توسعه یادگیری ،ابعاد انگیزشي،
نظام ارزیابي و خدمات پشتیباني یادگیری)
• برآورد و تهیه خدمات اولیه رایانش ابری ( SaaS ،Iaasو سیستمهای عامل و )...
• تعیین و طراحي ماژولهای کسب و کار (مالي ،و مشارکت کنندگان و )...
• طراحي پلتفرم مدیریت نظام
• تست و آزمون فني پلتفرم
• راهاندازی پلتفرم
• دریافت بازخورد و انجام اصالحات کارکردی و معماری فني
• ایجاد تفاهم و دامنه خدمات پس از فروش
• تحویلگیری و تحویل دهي پلتفرم نظام یادگیری

). Customer Relationship Management (CRM
). Customer Experience Management (CEM

1
2
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نگهداشت و توسعه نظام ()MS

آخرین سطحي که در این مدل مي توان مشاهده کرد ،سطح نگهداشت و توسعه نظام طراحي و
عرضه خدمات یادگیری مبتني بر امکانات رایانش ابری ميباشد .این سطح به کلیه اقدامات و
فرآیندهایي اشاره دارد که مسئولیت نگهداشت و توسعه سیستم را برعهده دارد.
ارزیابي عملکرد نظام مدیریت طراحي و عرضه خدمات یادگیری مبتني بر امکانات رایانش ابری
(طراحي داشبوردهای توسعه و نگهداری سیستم و شاخصهای کلیدی عملکرد )1و توسعه عملکرد
پلتفرم نظام طراحي و عرضه خدمات یادگیری مبتني بر امکانات رایانش ابری براساس موارد دریافتي از
جمله این موارد است.
 -4بحث و نتیجه گیری
مدل جامع نظام یادگیری مبتني بر رایانش ابری ميتواند عناصر و مشخصات ویژهای داشته باشد با
توجه به اینکه ارائه دهندگان خدمات یادگیری با تنوع درخواست تأمین فرصتهای یادگیری با
رویکردهای آموزش و یادگیری الکترونیکي از جانب سازمانها و شرکتها مواجه ميباشند ،ضرورت
استفاده از بستر رایانش ابری برای این گروه از ارائه دهندگان خدمات یادگیری مفید و مؤثر خواهد بود.
برای اینکه بهره برداری از بستر ابر و خدمات رایانش ابری توسعه پیدا نماید الگوی جامعي تدوین
گردید .این مدل در شکل شماره ( )5ارائه شده است.
براساس نتایج به دست آمده سازمانهای ارائهدهنده خدمات یادگیری برای ارائه خدمات الزم است
برنامههای مربوط به تدوین راهبرده ای و تعیین مدل و طرح کسب و کار خود را توسعه دهند و عالوه
بر آن در عملیات طراحي بخش فني نظام یادگیری از ابزارها و مکانیزمهای متنوع یادگیری استفاده
نمایند .طراحي نظام یادگیری براساس ظرفیت های رایانش ابری باید مبتني بر دو نوع از امکانات ابر
یعني پردازش و ذخیره سازی باشد .استفاده از خدمات ارزش افزوده و نظام انگیزشي نیز در توسعه نظام
یادگیری موثر ميباشد .به نظر ميرسد ،طراحي پلتفرمهای آموزش و یادگیری این امکان را ایجاد
مينماید که سازمانهای ارائهدهنده خدمات یادگیری کلیه مفروضهها و عناصر این سیستم را با جزئیات
استقرار دهند و خصوصاً در بخش توسعه نظام یادگیری با طراحي داشبوردها به ارزیابي نظام یادگیری
بپردازند .یکي از مفاهیم اصلي که ميتوان از آن برای توسعه فعالیتهای یادگیری استفاده کرد و
فراگیران را مورد حمایت قرار داد ،مفهوم مدیریت تجربه مشتریان (فراگیران) ميباشد.

. Key Performance Indicators

1
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برنامه یادگیری

یادگیری

(،)CRM
مدیریت تجربه
مشتریان ()CEM
وفادارسازی

کسب و کار ،تحقیقات
بازار و تحقیق و توسعه
برنامههای یادگیری
فناورانه و بازار)

سطح مدیریت کسب و کار

مدیریت
ذینفعان و
شرکای نظام

بازاریابي،
تبلیغات و
فروش خدمات

توسعه ارتباط با
مشتریان (مدیریت
ارتباط با مشتریان

توسعه مدیریت کسب و
کار
(تدوین مدل و طرح

تحویل گیری و تحویل دهي پلتفرم نظام یادگیری

ایجاد تفاهم و دامنه خدمات پس از فروش

دریافت بازخورد و انجام اصالحات کارکردی و معماری فني

راه اندازی پلتفرم

تست و آزمون فني پلتفرم

خدمات پشتیباني یادگیری

هولوگرام ،قصه گویي دیجیتال ،ویدئوهای
تعاملي ،وبینارها و . ...

آنالین ( ،)MMOGواقعیت مجازی،

آموزشي ،واقعیت افزوده ،بازیهای گسترده

درسی

بهرهبرداری از موکها ،پادکستها ،فیلمهای

ابزارهاو مکانیزمهای یادگیری فناورانه

طراحي پلتفرم مدیریت نظام یادگیری

ابعاد انگیزشي ،نظام ارزیابي و
خدمات پشتیباني یادگیری)

ابعاد فنی توسعه نظام برنامه

توسعه همکاریهای آنالین ،کاربرد فضای
ابر در تدریس ،تسهیلگری فرآیند
منتورینگ ،تجزیه و تحلیل احساسات
فراگیر ،ارائه فضای ابر به کاربران برای
ذخیرهسازی دادهها ،تسهیلگری فرآیند
تدوین برنامه توسعه فردی و ارائه پایگاه
داده آموزش در فضای ابر

نیازسنجي

تعیین و
طراحي
ماژولهای
کسب و کار
(مالي ،و
مشارکت
کنندگان و
)...

برآورد و تهیه
خدمات اولیه
رایانش ابری
(،Iaas
 SaaSو
سیستمهای
عامل و ). ...

تعیین و طراحي ماژولهای
تخصصي آموزش و یادگیری
(سیستم طراحي برنامه درسي،

نیازآفریني و
توسعه فرهنگ
بهرهبرداری از
رایانش ابری در
نظام یادگیری

ویژگیهای برنامه درسی :بهرهبرداری از قابلیت شبکههای اجتمااعي در طراحاي ،شخصيساازی برناماه
درسي ،انطباق روش یادگیری با محتوا ،ارتقاء جذابیتهای برنامه درسي در فضای ابار (چالشاي ،تعااملي و
چند رسانهای بودن) ،تفاوت در ابزارها و مکانیزمهای آموزش در فضای ابر (توساعه مشاارکت در یاادگیری،
تنااوع و نااوآوری در محتااوا) ،مشااارکت گسااترده و آنالیاان ذینفعااان در تاادوین و توسااعه برنامااه درسااي
ابزارهای انگیزشی برای توسعه یادگیری  :تخفیفهاا ،ارائاه خادمات ارزش افازوده ،توساعه ابزارهاای
اعتباربخشي و توسعه امکان تسهیلگری آموزشي فراگیران منتخب .حاکمیت فني ارزیابي در سطح تسلط،
ارزیابی برنامه درسی  :ارزیابي توسعه ابعااد شخصاي (ارزیاابي میازان توساعه مهارتهاای فراگیاران در

ارزیابي عملکرد نظام مدیریت یادگیری (طراحي داشبوردهای توسعه و نگهداری سیستم و  )KPIsو
توسعه عملکرد پلتفرم نظام مدیریت یادگیری

شکل شماره  :5مدل جامع BOM
منبع ( :یافتههای نگارندگان)

نگهداشت و توسعه نظام

استفاده از ابزارهای مختلف یادگیری ،میزان توسعه قدرت خود راهبری افراد در یادگیری ،ارزیاابي کیفیات
تکالیف واگذار شده ،شاخصهای ارزیابي برنامه درسي (ارزیابي اصالت ،نوآوری ،تنوع ،سطح برانگیزاننادگي،
تعاملي بودن ،چند رسانهای بودن و چالشي بودن محتوای برنامه درسي)

رگوالتوری و مقررات حقوقی و مالکیت معنوی و چالش ها (زیرساخت ،دانش استفاده از فضای ابر و )...

مشتریان)
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