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Abstract: The purpose of this study is to provide a
model for using cloud computing tools with a
collaborative learning approach and its validation.
The method of present study is a mixture of
exploratory (qualitative-quantitative) type. The
research method in the qualitative stage is content
analysis. The participants in the qualitative section
were selected using purposive sampling (snowball) of
20 computer engineering and curriculum planning
experts familiar with educational technology and the
population in the quantitative section of all faculty
members of computer engineering and curriculum
planning familiar with the educational technology,
and data collection was continued until theoretical
saturation. The statistical population in the
quantitative part of all faculty members of computer
engineering and curriculum planning was aware of the
educational technology of Islamic Azad University of
Mazandaran in 1998. And quantitative sampling
method was performed according Morgan table using
simple random sampling method. In order to analyze
the data from descriptive statistics, the content of the
interviews was analyzed using coding method (open
source, pivotal and selective) and exploratoryconfirmatory analysis was performed using SPSS
software. The results of confirmatory factor analysis
showed that the correlations between the data are
suitable for factor analysis and have the necessary and
sufficient coherence to explain the factors and
components of using cloud computing tools with a
collaborative learning approach in higher education
and its subscales.
Keywords: cloud computing tools, higher education,
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 هدف این پژوهش ارائه الگوی بکارگیری ابزارهای رایانش:چکیده
 پژوهش حاضر.ابری با رویکرد یادگیری مشارکتی و اعتبارسنجی آن است
 روش پژوهش در مرحله.آمیخته از نوع اکتشافی (کیفی – کمی) است
 مشارکت کنندگان در بخش کیفی با استفاده از. تحلیل محتوا است،کیفی
 نفر از خبرگان مهندسی کامپیوتر و20 )نمونه گیری هدفمند(گلوله برفی
برنامه ریزی درسی مطلع از فناوری آموزش انتخاب شدند و گردآوری
 جامعه آماری در بخش کمی.اطالعات تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت
کلیه اعضای هیات علمی مهندسی کامپیوتر و برنامهریزی درسی مطلع از
 روش. بود98 فناوری آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران در سال
نمونه گیری در بخش کمی طبق جدول مورگان با استفاده از روش نمونه
، جهت تحلیل دادهها از آمار توصیفی.گیری تصادفی ساده انجام پذیرفت
 محوری و،تحلیل محتوای مصاحبه ها با استفاده از روش کدگذاری( کد باز
 صورتSPSS تأییدی با استفاده از نرمافزار- انتخابی) و تحلیل اکتشافی
-نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که همبستگی.گرفته است
های موجود در بین دادهها برای تحلیل عاملی مناسب میباشند و از انسجام
الزم و کافی برای تبیین عوامل و مولفه های بکارگیری ابزارهای رایانش ابری
با رویکرد یادگیری مشارکتی درآموزش عالی و زیرمقیاس های آن برخوردار
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مقدمه
در دهههای اخیر ،رویکردهای سنتی یادگیری و تدریس با ظهور فنآوریهای نوین مانند
چندرسانه ای ها ،فرارسانه ای ها و ارتباط از راه دور دچار تغییر و تحول اساسی شده است .با
ورود فنآوریهای کمکی بهویژه فنآوری اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی در کلیه دورهها و
سطح تحصیلی ،شاهد تحوالت چشمگیری در کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه بودهایم .این
تحوالت ،با ورود اینترنت بهعنوان شبکه بینالمللی اطالعات و ارتباطات مضاعف شده است و
فرآیندآموزش ،تدریس و یادگیری را عمیقاً تحت تأثیر خود قرار داده است(زارعی زوارکی و
قاسمی سامنی.)1394 ،
در عصر بکارگیری فناوریهای نوین در امر آموزش ،نیاز جوامع بر بکارگیری دانش بهروز
و نوین است؛ رایانش ابری یکی از فناوریهای جدید است که تاثیر مهمی در محیط های آموزش و
یادگیری دارد .این فناوری ن وظهور با استفاده از ابزارهای راه دور ،سرعت ،دقت و همچنین
صرفهجویی اقتصادی ،تحولی شگرف در سازمانهای آموزشی در وسعت جهانی خلق نموده است.
(رسولزاده.)1392 ،
نیاز رو به رشد فناوری رایانش ابری باعث تغییر در روش یادگیری ،نقش معلم و
ویژگیهای او ،ارائه منابع و ابزارهای جدید برای توسعه موقعیت های یادگیری پیشرفته و تغییر
قابل توجه در نحوه ارتباط ،همکاری و ساخت دانش افراد می شود(مورالز چان،بارچینو ،مدینا،
اهویو و هرناندز.)2019 1،
در سال های اخیر رایانش ابری به دلیل افزایش قابلیت های اتصال به اینترنت ،امکانات
مجازی سازی و موفقیت های تجاری به طور فزاینده ای محبوب شده است .در اصل رایانش
ابری ،سرورهای متصل به اینترنت هستند که با همدیگر یا روی چندین نقاط مختلف توزیع شده
اند و قابلیتهارادرقالب سرویس به جای تحویل محصول روی اینترنت ارائه می دهد)لوح موسوی ،
 .)1394م وسسه استاندارد و فن آوری ملی آمریکا رایانش ابری را اینچنین تعریف می کند":
مدلی برای ایجاد سهولت در درخواست دسترسی به شبکه ،به منظور به اشتراک گذاردن
مجموعه ای از منابع محاسباتی با قابلیت پیکره بندی شدن( مانند شبکه ها،سرورها ،سیستم
های ذخیره ساز و سرویس ها) که سریعا و با صرف کمترین عملیات مدیریتی و تعامل با فراهم
آورنده خدمات ،قابل دسترس می باشد(نوری کلخوران .)1398 ،همچنین رایانش ابری یک مدل
محاسباتی جدید است که بهعنوان انتزاع منابع و خدمات برای اجرای برنامههای کاربردی پیچیده
مبتنی بر وب توصیف میشود(کومارو ویدهیالکشیمی .)2016 ،فناوری رایانش ابری یک پلت فرم

. Morals Chan, Barchino, Medina., o-Hoyos, Hernández
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آنالین متشکل از تعداد زیادی از خدمات مورد استفاده در هنگام نیاز میباشد(سبیهی
وهمکاران.)2013 1،
رایانش ابری قابلیت های زیرساختی فنی مقیاس پذیر و انعطاف پذیر را به عنوان یک
سرویس درخواستی فراهم می کند (سینق و کومار .)2014 2،بطوریکه کاربرد ،امکانات و
زیرساخت های آن در بسیاری از حوزه ها کاربری دارد و در حال تبدیل شدن به یکی از ابزارهای
مسلط بر کلیه ی شئون و ابعاد سازمانی است (زانگ.)2010 3،
(کیراکوا) 2017 4،معتقد است که رایانش اَبری یکی از روش های مؤثر برای حل مشکالت
موجود و دستیابی به اهداف با حداقل هزینه است .رایانش اَبری عمدتاً با تجارت در ارتباط است،
اما اخیراً به عاملی در آموزش تبدیلشده است .تعداد بسیاری از ارائهدهندگان خدمات ابری
قابلیتهای جدیدی را در برنامههای خود ایجاد میکنند تا نیازهای شرکتکنندگان در فرایند
یادگیری را تأمین کنند و انتظارات خود را برآورده سازند .رایانش ابری از ایجاد یک محیط
مناسب برای آموزشهای اجتماعی محور و مبتنی بر همکاری و تعامل بین کلیه شرکتکنندگان
در فرایند یادگیری پشتیبانی میکند .نتایج تحقیقات(مونم حسن و عبدالحامد حسین،
) 2020نشان می دهد که استفاده از فناوری رایانش ابری در فرآیند تدریس در دانشگاه تأثیر
مثبت در افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان خواهد داشت ،به افزایش خودآموزی دانشجویان و
به افزایش همکاری بین اعضای هیئت علمیدر تدریس کمک خواهد کرد .درفرآیند یاددهی -
یادگیری به مربیان و فراگیران کمک میکند تا به پروندهها و سخنرانی های ذخیرهشده روی ابر
از هر نقطه دنیا در هر زمان و هر مکاندسترسی داشته باشند.
هنگامی که رایانش ابری در مؤسسات آموزش عالی پیادهسازی میشود ،منجر به کاهش
در اندازه منابع (بهعنوان مثال برق ،سرورها ،سوئیچ ها و کابل ها) ،کاهش در هزینههای سخت
افزاری ،افزایش قدرت محاسبات و ذخیرهسازیمیشود .این فناوری توانایی غلبه بر چالشهای
اشکال سنتی فنآوری در آموزش مانند هزینه سخت افزار و نرمافزار ،نگهداری هزینههای راه
اندازی فناوری اطالعات و فقدان اساتید آموزش دیده را دارد(روا وهمکاران .)2013 5،این امر
موجب میشود تا مراکز آموزش عالی به سمت پذیرش خدمات و فناوریهایی که این چالش ها
را به حداقل می رسانند ،سوق پیدا کنند .واضح است رایانش ابری بهطور گسترده برای اهداف
آموزشی استفاده میشود ،دانشجویان و اساتید از رایانش ابری برای یادگیری ،تعامل اجتماعی،

1. Sbihi, el kadiri & Aknin
2- Singh & Kumar
3- Zang
4. Kiryakova
5. Rowe , Bozalek & Frantz
279

دکتر زهرا طالب  ،فاطمه فیروزی  ،دکتر نیره شاه محمدی

ایجاد محتوا و همکاری استفاده میکنند .کاربران اصلی رایانش ابری در آموزش ،دانشجویان،
دانشکده ها ،کارمندان اداری ،واحد امتحانات و مدیریت می باشند(یاداو.)2014 1،
کاربرد فناوری رایانش ابری در آموزش بهموازات کاربرد آنها در تجارت و اقتصاد همواره
موردنظر و مطلوب بوده است .ماهیت این فناوری مراکز آموزش عالی ایران را قادر میسازند
شبکه آموزشی و پژوهشی اقتصادی تر ،پایدارتر و دسترس پذیرتری ایجاد کنند (ایبراهیم2،
 .)2015ارائه خدمات ،زیرساخت و نرمافزارهای کاربردی از طریق مدیریت و اشتراکگذاری دانش
در مراکز اطالع رسانی ،از جمله کاربردهای مهم این فناوری در دانشگاههاست(شفایی تنکابنی و
همکاران .)1394 ،همچنین ویژگیهایی مانند فراهم آوری امکان دسترسی دادهها در هر زمان و
هر مکان به فراگیران و مربیان ،افزایش تجربه یادگیری(کومار و همکاران2013 3،؛ البادی و
همکاران ،)2017 4کاهش هزینه و حفظ محیطزیست (متیو ،)2012 5،مدیریت آسان و کاهش
نیاز به نیروی انسانی (یغمائی و بینش ،)2015 ،این فناوری آموزشی را بسیار متفاوتتر از سایر
فناوریها در آموزش عالی کرده است.
در این راستا طیف گسترده ای از ابزارهای رایانش ابری با پتانسیل بالقوه برای یاددهنده و
یادگیرنده قابل استفاده می باشند .اینگونه ابزارها با ارائه فعالیتهای تعاملی ،راه حل های طوفان
مغزی ،گزارش های دقیق و ایجاد طرح های مفهومی ،اشتراکگذاری ،همکاری ،شبکه سازی،
تولید رسانههای محتوایی ،توانایی جذب ،مشارکت و بهبود نتایج یادگیری دانشجویان را دارند و
از رایانش ابری برای مقیاس صدها هزار کاربر استفاده میکنند .مدارس و دانشگاه ها از ابزارها و
برنامه هایی کاربردی مبتنی براَبر برای حمایت از پیشرفت ،یادگیری و ارزیابی استفاده
میکنند(شهاده و همکاران .)2018 6،از آنجا که ابزار های رایانش ابری خصوصیات کاربردی،
قابلیت دسترس پذیری ،بسیار دوستانه و رایگان دارند؛ در برنامههای دانشگاهی برای فعالیتهای
معلمان و دانش آموزان با ارائه رسانههای ارتباطی همزمان در ابر و مکان نگهداری اسناد بهصورت
منظم به وسیله گروه بندی و طبقه بندی اسناد بسیار مفید هستند .بنابراین ،این امر به معلمان و
دانش آموزان اجازه میدهد تا در دورههای تحصیلی مبتنی بر ابر بهصورت گروهی و مشارکتی از
ابزارهای ابری در هر مکان و زمان استفاده کنند(لونا و سکورنا.)2015 7،
1. yadoa
2. Ibrahim
3. kumar, kommareddy &Rani
4. Al Badi, Tarhini &Al-Kaaf1
5. Mathew
6. Shehadeh, Morales, Hernández & Guetl
7. Luna & Sequera
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ابزارهای رایانش ابری میتوانند ارتباط و انگیزه یادگیرندگان را بهبود بخشند ،کار تیمی و
یادگیری مشارکتی را ارتقا دهند ،تعامل مثبت بین اعضای گروه را افزایش دهند و تجربه
یادگیری را غنی سازند( اسمیت و کاروسو.)2010 1،آنها ابزارهایی کامالً تعاملی با اشتراکگذاری،
همکاری ،مشارکت و ویژگیهای تولید محتوا هستند که از رایانش ابری استفاده میکنند و توسط
تعداد زیادی از فراگیران مورد استفاده قرار میگیرند .این ابزارها از طریق وب ،از هر وسیله مجهز
به اینترنت ،بدون نگرانی در مورد نگهداری یا میزبانی آنها قابل دسترسی هستند(شهاده و گوتل2،
.)2016بسیاری از این ابزارها رایگان هستند و ویژگیهای متنوعی را ارائه میدهند که میتواند
برای آموزش بکارگرفته شوند .ابزارهای مبتنی بر اَبر از طریق تبادل ایدهها ،نظرات ،منابع و
استفاده مجدد از محتوا در محیطهای یادگیری ،توسط یاددهنده و یادگیرنده مدیریت
میشوند(کیریاکوا.)2017 3،
از سویی دیگر اینگونه ابزارها می توانند ارتباط و انگیزه یادگیرندگان را بهبود بخشند ،کار
تیمی و یادگیری مشارکتی را ارتقا دهند ،تعامل مثبت بین اعضای گروه را افزایش دهند و تجربه
کلی یادگیری را غنی سازند( اسمیت و کاروسو.)2010 4،
از مفاهیم مهم در فرآیند آموزش و یادگیری ،یادگیری مشارکتی است که بیشتر بر
آموزشهای فعال و یادگیرنده محور تأکید دارد  .در این روش ،گروههای کوچک نامتجانس برای
رسیدن به یک هدف فعالیت می کنند .در جریان گروه ،ارتباط متقابل اعضای گروه ،موقعیتهایی
را برای تجربیات مهم ازجمله توانایی پرسیدن 5،توضیح دادن 6،انتقاد کردن 7و ذکر کردن مثال8
ایجاد میکند .اعضای گروه های یادگیری مشارکتی هم ازنظر دانش و مهارتهای یادگیری و هم
در زمینه برقراری تعامل 9و مهارتهای اجتماعی10در جریان یادگیری ،رشد میکنند ( دی و
سالسالی 200011،به نقل از محمودی و همکاران.)1394 ،مشارکت در یادگیری از ویژگیهای
بارز ابزارهای رایانش ابری است .براساس رویکرد یادگیری مشارکتی ،مربیان قادر خواهند بود با
1. Smith & Caruso
2. Shehadeh & Gütl
3. Kiryakova
4. Smith & Caruso
5. Ask Questions
6. Giving Explanations
7. Criticizing
8. Citing Examples
9. Interaction
10
. Social Skills
11
. Day & Salsali
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فراگیران خودارتباط برقرار کنند؛ بطوریکه عمده فعالیتهای مشارکتی فراگیران هنگام استفاده از
ابزارهای رایانش ابری مختلف شامل ،اظهارنظر ،ارائه ایده ها ،به اشتراکگذاری صفحه ،چت و
ارسال پیامهای فوری ،بارگذاری پروندهها ،ذخیره سازی و ارسال اطالعات می باشد (ارتورک1،
 .)2016همچنین(آتاران و سلیک)20172 ،معتقدند ابزارهای مبتنی بر ابردر محیطهای آموزش و
یادگیری در آموزش عالی نقش مؤثری دارند و بهکارگیری این ابزارها به دلیل حمایت از
روشهای تدریس ،فرایندهای پیشرفته یاددهی -یادگیری بهمنظور توسعه تعامل اجتماعی در
فعالیتهای حل مساله ،تأمل ،اشتراکگذاری دانش و تولید ایدهها در محیطهای مشارکتی قابل
اجراست.
3
نتایج تحقیقات (چان و همکاران )2019،نشان داد که سودمندی یکی از دالیل اصلی
برای پذیرش سریع بهکارگیری ابزارهای مبتنی بر اَبر در دانشگاه است .ازنظر کاربردهای تحصیلی
و آموزشی ،دانش آموزان از ابزارهای رایانش ابری برای بهکارگیری دانش و رشد مهارتها در
محیطهای مختلف یادگیری استفاده میکنند .اهداف آموزشی معلمان هنگام استفاده از ابزارهای
رایانش ابری رابطه قویتری در حوزهی دانش اهداف آموزشی بلوم نسبت به حوزههای
باالتر(تجزیهوتحلیل ،ترکیب و ارزشیابی)نشان میدهد .همچنین درک و فهم فراگیر ،ارتباط بین
همساالن و همکاری دانش آموزان با یکدیگر میتواند انگیزه قوی برای استفاده ازابزارهای مبتنی
براَبردر فعالیتهای یادگیری باشد.
(االنرجو و همکاران)2017 4،در پژوهش خود نشان دادند که پذیرش رایانش ابری از
طریق چند عامل تاثیرگذار قابل درک است .این عوامل شامل؛ نهادهای ادراری و دولت ها،
ذینفعان داخلی ،تامین کنندگان ابر ،ویژگیهای شرکت ها و تغییرات اجتماعی ،سیاسی و
چارچوب فناوری اطالعات میباشد .یادگیری در محیطهای مشارکتی یک تعامل اجتماعی است
که شامل یک جامعه از فراگیران و معلمان است؛ جائیکه اعضا تجربه یا دانش را بدست میآورند
و به اشتراک می گذارند .عامل مهم در یادگیری دانشآموزان یادگیری مشارکتی است به دلیل
اینکه باعث تقویت یادگیری فعال و اعتماد به نفس دانشآموزان در کالس درس میشود .فرآیند
همکاری باعث تقویت یادگیری دانش آموزان شده و مهارتهای اجتماعی آنها مانند تصمیم
گیری ،مدیریت تعامل ،درگیری و ارتباطات را توسعه میدهد( .بریندلی و همکاران)2009 5،به
این نکته اشاره کردند که یادگیری گروهی فرصتهای مشارکت و تعامل را به دانش آموزان و
1. Erturck
2. Attaran & Celik
3. Chan, Plata , Medina & Alario-Hoyos
4. Ownerju
5. Brindley, Blaschke & Walti,
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همچنین معلمان در یک محیط یادگیری اجتماعی میدهد .اینموضوع به دانش آموزان کمک
میکند تا در همکاری و یادگیری ،مهارتهای تفکر انتقادی ،بازتاب خود و ساخت دانش مشترک
کار کنند و با همدیگر یاد بگیرند .همچنین (هوانگ و لیو)2014 1،اشاره کردند یادگیری
مشارکتی با تشکیل گروه یادگیری ،اهداف یادگیری از طریق ارتباط ،همکاری ودانش مشارکتی
حاصل میشود.
( پفل و همکاران)2004 2،در پژوهش خود نشان دادند که یادگیری مشارکتی اثربخشی
یادگیری را بهبود می بخشد.طبق گفته (شوانگکوان 20103به نقل از شارما و کومار )2017 4،در
یادگیری مشارکتی مبتنی بر ابر ،دانشجویان خود طراحان و مجریان یادگیری مشارکتی هستند و
از این روآنها با مشارکت فعال یاد میگیرند .رایانش ابری موجب صرفهجویی در زمان واقعی و
ارزیابی عادالنه یادگیری سوابق و افزایش حس کار تیمی در بین افراد میشود .فراگیران در
حالیکه توانایی تفکر ،احساسات و شخصیت را توسعه میدهند ،رایانش ابری به یادگیری
مشارکتی کمک می کند تا از آموزش پشتیبانی کند و یادگیری بین معلمان و دانش آموزان را
تسهیل میکند .ابزارهای رایانش ابری در طرح های دورههای آموزشی ،میتوانند تجربه یادگیری
دانش آموزان را با فعالیت های مشارکتی غنی سازند و دامنه و نحوه فرایندهای یادگیری که منجر
به دستیابی به نتایج یادگیری را گسترش دهند .تقویت همکاری یادگیری دانش آموزان با
فناوریهای ابری توانایی کمک در پیشرفت مهارتها در مراحل یادگیری رسمی در کالس
میباشد و مهارتهایی مانند سازگاری با زمینههای گروهی پویا و فعال و یادگیری به روشهای
خود سازمان یافته را بهبود می بخشد .مورالزچان و همکاران ( )2018به این نکته اشاره دارند که
سهولت درک شده و سودمندی درک شده بر نگرش یادگیرنده نسبت به کاربرد ابزارهای مبتنی
بر ابردر محیطهای آنالین باز گسترده ،تأثیر دارد .مدل ارائهشده تایید میکند که نگرش نسبت
به استفاده از ابزار مبتنی بر ابر ،مانند منابعی برای حمایت از پیشرفت فعالیتهای یادگیری
بهطورقابلتوجهی با ق صد رفتاری به استفاده از آن ،ارتباط دارد .نتایج پژوهش کروکو()2017
نشان داد که دانشجویان و معلمان از سیستمهای ابری برای به اشتراک گذاری پروندهها استفاده
میکنند .مزیت اصلی سیستمهای ابری انعطاف پذیری استفاده مستقل از زمان و مکان ،هزینه
مقرون به صرفه ،پشت یبانی از همکاری بین کاربران مختلف ،بهبود مهارتهای تدریس ،ارتباط و
کار مشترک با افراد مختلف میباشد ومحدودیت اصلی آن خطرات مربوط به امنیت دادههاو

1Huang & Liou
2. Pfahl, Trapp& Helic
3. Shuangquan,
4. Sharma, &Kumar
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نیازبهاتصال به اینترنت میباشد .فناوریهای ابری باید در آموزش و فرآیند یاددهی -یادگیری
ادغام شوند و معلمان باید آموزش ببینند.
همچنین پژوهش چییوولی( )20151نیز بیانگر یک بستر آموزش و یادگیری مبتنی بر ابر
به نام ابزارهای ارائه آنالین می باشد که شامل فعالیتهای ارائه تعاملی ،یادداشتبرداری آنالین با
اسالیدهای ارائه همزمان در بستر مبتنی بر ابر است .نتایج حاکی از آن است که انگیزش
دانشجویان افزایش یافت و این ابزار برای جذب فراگیران منفعل مفید می باشد.
نتایج پژوهش های انجام شده حاکی از آن است که در دانشگاه ها و مؤسسات از ابر نه
تنهااز نظر هزینه بلکه از نظر کارایی ،امنیت ،قابلیت اطمینان و قابلیت حمل ،ذخیرهسازی و
اشتراک گذاری اطالعات ،بهره می برند.از دیدگاه دانش آموز ،ارتباط و همکاری میتواند انگیزه ای
قوی برای استفاده ازابزارهای مبتنی بر ابردر فعالیتهای یادگیری باشد .با بهکارگیری ابزارهای
رایانش ابری همکاری ،مشارکت و تعامل بین دانش آموزان و معلمان در محیط آموزش و
یادگیری تسهیل می شود .در محیط یادگیری مبتنی بر ابر دانش آموزان با روابط بین فردی
عملکرد یادگیری بهتری را نشان میدهند .توجه به روابط بین فردی دانشجویان در یک برنامه
درسی باعث ایجاد انگیزه باالتر و عملکرد یادگیری بهتر میشود .در این محیط فراگیران
میتوانند به را حتی در یک پروژه مشترک همکاری کنند و با کاهش زمان ،هزینه و تالش به
پیشرفت آن دسترسی پیدا کنند .مطمئناً ،سیستم مبتنی بر ابر از یک محیط مشارکتی و مناسب
برای تسهیل بهره و حرکت طوالنی مدت در موج جدید آموزش عالی پشتیبانی میکند .فراگیران
از هر مکان و هر زمان به آن دسترسی پیدا میکند .توانایی به اشتراکگذاری و انتشار محتوای
ساخته شده توسط دانش آموزان ،ساخت همزمان تکالیف ،همکاری در زمینه فعالیتهای متنوع،
مطمئناً استفاده از این حالت های یادگیری را در کالس های درس تسریع میکند .با این وجود،
بنظر الزم است که پژوهش ها ی علمی در داخل کشور در این زمینه صورت گیرند تا روشنگری
بیشتری در خصوص بکارگیری ابزارهای رایانش ابری در محیط مشارکتی صورت پذیرد .بی شک
فعالیت های مشترک در آموزش عالی وحتی دیگر سازمان های آموزشی با استفاده از برنامه ها و
ابزارهای رایانش ابری در حال پیشرفت است و کشور ما نیز از تغییرات و پشرفت ها در زمینه
آموزش و فناوری اطالعات در دانشگاه ها بهره خواهد گرفت.
لذا در این پژوهش تالش برای طراحی و اعتباریابی الگوی بکارگیری ابزارهای رایانش
ابری با رویکرد یادگیری مشارکتی در آموزش عالی می تواند به اساتید و دانشجویان در جهت
بهبود یادگیری ،افزایش تعامالت فردی و اجتماعی ،کاهش هزینه اقتصادی کمک نماید .همچنین
با تدوین مولفه های بکارگیری ابزارهای رایانش ابری و یادگیری مشارکتی از منظر صاحبنظران،
1. Chiu & Li
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مستندات و تحقیقات پیشین به ترسیم الگوی مناسب و در نهایت اعتبارسنجی الگوی تدوین
شد ه پرداخته می شود .بنابراین ،مساله اصلی پژوهش طراحی و اعتبارسنجی الگوی مناسب
بکارگیری ابزارهای رایانش ابری با رویکرد یادگیری مشارکتی در آموزش عالی می باشد .در
همین راستا دو سوال اساسی مطرح شد:
 .1الگوی مناسب بکارگیری ابزارهای رایانش ابری با رویکرد یادگیری مشارکتی
آموزش عالی چیست؟
 .2الگوی بکارگیری ابزارهای رایانش ابری با رویکرد یادگیری مشارکتی در آموزش
عالی از چه میزان اعتباری برخوردار است؟
روش پژوهش
روش :پژوهش حاضر با توجه به رویکردهای اتخاذ شده ،آمیخته ،اکتشافی (کیفی-کمی) و در دو
مرحله  -1تحلیل محتوای کیفی؛ تعیین عناصر و مولفه های بکارگیری ابزارهای رایانش ابری با
رویکرد یادگیری مشارکتی (اسناد ،مدارک ،پیشینه پژوهشی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با
متخصصان مهندسی کامپیوتر و برنامه ریزی درسی) و مرحله  -2اعتباریابی الگو صورت پذیرفته
است.
جامعۀ آماری در بخش کیفی :شرکت کنندگان در بخش کیفی پژوهش شامل اعضای هیات
علمی و اساتید دانشگاهی در سال  1398دارای مدرک تحصیلی دکتری رشته مهندسی
کامپیوتر ،برنامه ریزی درسی مطلع از فناوری و فناوری آموزشی دارای  10تا  25سال سابقه
خدمت برای پاسخگویی به فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته بودند.
جامعه آماری در بخش کمی :جامعۀ آماری این پژوهش ،شامل کلیه اعضای هیات علمی
مهندسی کامپیوتر و برنامهریزی درسی مطلع از فناوری آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی استان
مازندران در سال  1398بود.
حجم نمونه و روش نمونه گیری در بخش کیفی :از روش نمونهگیری هدفمند1با استفاده از
روش زنجیره ای( گلوله برفی)استفاده شد .در این پژوهش تعداد خبرگان در زمینه رایانش ابری و
یادگیری مشارکتی  20نفر بود که مصاحبه ها تا 18نفر انجام گرفت که در دو مصاحبه آخر
محقق به اشباع نظری دادهها رسید.
حجم نمونه و روش نمونه گیری در بخش کمی :در این پژوهش باتوجه به جامعه آماری،
نمونه را اساتید هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران تشکیل می دهند و حجم نمونه
با استفاده از جدول مورگان  30نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده
انتخاب و ابزار پژوهش در بین آنان توزیع شد.
1
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روش گردآوری اطالعات
برای جمعآوری اطالعات از دو روش زیراستفاده شد:
الف)روش اسنادی:
دراین روش ،اطالعات از طریق مطالعه کتب ،نشریات ،منابع اینترنتی و پایگاه های اطالعاتی
جمع آوری و پس ازانتخاب منابع نسبت به تهیه ،فیش برداری و ترجمه متون موردنظراقدام شد.
بررسی این بخش مفاهیم ،مؤلفه هاو مقوله های سنجش آنها براساس مبانی نظری وعملی است.
ب)روش میدانی:
این بخش به دوشیوه انجام شد:ابتدا برای انجام مصاحبه های اکتشافی بهصورت هدفمند تعدادی
ازخبرگان دانشگاهی انتخاب شدند و پس ازاعمال هماهنگی های الزم در محل کارآنها
حضوریافته و باآنهامصاحبه به عمل آمد .سپس برای جمعآوری دادههای مورد نیاز در بخش کمّی
بااعمال هماهنگی های الزم ،پرسشنامه هادربین نمونه های آماری توزیع وجمعآوری شدو
مجموع دادههای جمع آوری شده وارد سیستم شدو به دو صورت موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت.
دربخش کیفی ازروش کدگذاری باز ،محوری وانتخابی استفاده شد .پس ازاین مرحله محقق
بهمنظورآزمون الگو تدوین شده بااستفاده از روشهای تحقیق کمی ،دادههای حاصل از مرحله
کیفی راموردآزمون قرار داده واعتبارالگو مورد سنجش قرارگرفت.
ابزار گردآوری داده در بخش کیفی:
برای جمعآوری دادههای کیفی این پژوه ش از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد.
پژوهشگر در فرایند نمونه گیری از شرکت کنندگان دادهها را مورد تحلیل قرارداد تا مواردی که
ناقص بوده با دریافت اطالعات جدید از شرکت کننده جدید کامل گردد .بعد از انجام  18مصاحبه
از اساتید و متخصصان در مورد مفاهیم ،مولفه های اصلی ،فرعی ،به این نتیجه رسید که آنها در
مصاحبه های قبلی تکرار میشوند و پژوهشگر به اشباع رسید .شایان ذکر است که مدت زمان
انجام مصاحبه بین  50تا  70دقیقه بود و فرایند مصاحبه در فواصل زمانی اوایل پاییز تا
تقریبااواخر  1398اجرا شد.
ابزار گردآوری داده در بخش کمی:
مرحله کمّی پژوهش شامل پرسشنامه است که از دو بخش اطالعات جمعیت شناختی،
پرسشنامه محقق ساخته بهکارگیری ابزارهای رایانش ابری با یادگیری مشارکتی تشکیل شده
است.
روایی و پایایی ابزار اندازهگیری در بخش کیفی
روایی:بهمنظور اطمینان از روایی ابزار در بخش کیفی پژوهش و اطمینان خاطر از دقیق بودن
یافتههااز بررسی همکار استفاده شد 4 .نفر از استادان دانشگاهی پارادایم شناسه گذاری را بررسی
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کردند و نظر آنها نیز در تدوین الگو لحاظ شد .همچنین از تطبیق توسط اعضا یعنی چندین
مشارکت کننده گزارش نهایی مرحله نخست فرآیند تحلیل مقوله ها را بازبینی کردند و
پیشنهادهای آنها در پارادایم شناسه گذاری اعمال شد .در پژوهش کنونی از پایایی بازآزمون و
روش توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبههای انجام گرفته استفاده شد .در
پژوهش حاضر برای محاسبه پایایی بازآزمون ،چهار مصاحبه انتخاب و هرکدام از آنها دو بار در
فاصله زمانی هشت روزه توسط پژوهشگر شناسه گذاری شد.
روایی و پایایی ابزار اندازهگیری در بخش کمّی:
روایی :در این پژوهش از روایی محتوایی با استفاده از نظرات اساتید راهنما ،کارشناسان و
متخصصان استفاده شد.
پایایی :در این پژوهش پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی1محاسبه میشود.
مقادیر این دو ضریب برای همه سازههای پژوهش باالی  0/7به دست آمد که نشاندهنده پایا
بودن ابزار اندازهگیری بود.
روش تجزیه وتحلیل دادههادر بخش کیفی :روش تحلیل دادهها در بخش کیفی کدگذاری
نظری برگرفته از روش رویکرد نظریه داده بنیاد بود .کدگذاری نظری عبارت است ازعملیاتی که
طی آن داده ها تجزیه ،مفهوم سازی و به شکل تازه ای در کنار یکدیگر قرار داده میشوند و
فراینداصلی است که طی آن نظریه براساس دادهها تدوین میشود .دراین روش سه رکن اصلی
مفاهیم ،مقوله هاو قضیه هاوجوددارند .دراین شیوه نظریه براساس دادههای خام شکل میگیرند(
دالور و کوشکی.)179 :1392 ،
تحلیل دادهها ،محوراصلی نظریه برخاسته از دادههااست .برای تحلیل دادههای به دست آمده از
مصاحبه و نیز مبانی نظری از سه نوع کدگذاری استفاده شده است که عبارت انداز:
کدگذاری بازکدگذاری محوریکدگذاری انتخابیدر این بخش پژوهشگر با بررسی متن (شامل کتاب ،مقاله ،دست نوشته) و مصاحبه های ضبط
شده با خبرگان پس از پیادهسازی با استفاده از روش تحلیل محتوا بهصورت سطر به سطر
بررسی ،مفهوم پردازی ،مقوله بندی و سپس براساس تشابهات ارتباط مفهومی و خصوصیات
مشترک بین کدهای باز ،مفاهیم و مقوالت را مشخص کرده است .پس از کدگذاری باز ،کدگذاری
محوری انجام گرفت .این کار با استفاده از یک پارادایم انجام میشود تا روابط بین شرایط علی،

)1Composite Reliability (CR
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پدیده محوری ،شرایط زمینه ای ،شرایط میانجی ،راهبردها و پیامدها را نشان دهد .سپس فرایند
کدگذاری نهایی یا گزینشی با تکوین نظریه سروکار دارد.
روش تحلیل دادهها در بخش کمی :در بخش کمّی با توجه به سؤالهای پژوهش از روشهای
آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
آمار توصیفی:برای توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی که دادههای آن از پرسشنامه بهدست
آمد از درصد ،فراوانی ،جداول ،اشکال و نمودار استفاده شد.الزم به ذکر است که عملیات مربوط
به آمار توصیفی با استفاده از نرمافزار  Spssانجام شد.
آمار استنباطی :در بخش استنباطی برای پاسخ به سؤالهای پژوهش از تحلیل اکتشافی  -تأییدی
با استفاده از نرمافزار  Spssبهره گرفته شد.
یافتهها
سوال اول پژوهش
 .1الگوی مناسب بکارگیری ابزارهای رایانش ابری با رویکرد یادگیری مشارکتی آموزش
عالی چیست؟
جدول : 1تحلیل مضامین بکارگیری ابزارهای رایانش ابری با رویکرد یادگیری مشارکتی

مقوله اصلی

مفاهیم

کد

مقولههههه پدیههههده
خوشه ای

عوامل
آموزشی

تحووووووووووالت قابلیت فراهم آوردن محیط پویا
و مطابق بر فعالیت های روزمره
آموزشی ابزار
افووراد ،قابلیووت برطوورف کووردن
محدودیت های روش سنتی،
طراحی و تولید قابلیوووت طراحوووی ابزارهوووای
محتوووووووووای سووخنرانی بووه عنوووان بسووتر شرایط علی
آموزشووووووی از آموووزش و یووادگیری ،قابلیووت
ایجاد و تولید یادداشت برداری
طریق ابزارها
های متنی ،صوتی و تصویری
اجرای محتوای
آموزشی
از طریق ابزارها
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هسته ای

قابلیووت اجوورای پووروژه هووای
گروهوووی دانشوووجویان بطوووور
همزمووان ،قابلیووت در کوواهش
زمان در فرایند تدریس

ابزارهووووای
رایوووووانش
ابوووری بوووا
رویکووووورد
یووووادگیری
مشارکتی
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مقوله اصلی

کد

مفاهیم

ارزیابی محتوای
آموزشی از
طریق ابزارها

قابلیت ارزیابی متقابل بین تویم
ها توسط معلمان ،قابلیت انجام
خووود ارزیووابی توسووط دانووش
آموزان ،قابلیت ارزیابی دانش و
مهارت های فراگیران

توانایی
یادگیرنده

توانایی دانش آموزان در تولیود
تکووالیف خووود ،توانووایی انجووام
تکوالیف بووا همکواری مشووترک
دانشووجویان ،قابلیوووت دانوووش
آموزان در ویرایش یک تکلیوف
بدون محدودیت های زمانی،

توانایی
یاددهنده

قابلیت اشتراک گذاری ایده هوا
و منوووابع آموزشوووی توسوووط
معلمان ،قابلیوت ایجواد کوالس
توسووط معلمووان بوورای ارسووال
نمرات برای بارگذاری در سوایر
سیستم ها

مقولههههه پدیههههده
خوشه ای

عوامل
انسانی

هسته ای

توانمنووووووودی توانایی دانشوجویان در مطورح
شووووووووناختی کوووردن ایوووده هوووا ،توانوووایی
دانشووجویان در واضووح سووازی
یادگیرنده
اخووتالف نظووور هوووا ،توانوووایی
دانشجویان در خلق برداشت ها
و استنباط های جدید
مسوووووووئولیت یادگیرندگان مسئول یوادگیری
پووووووووووذیری خووود در یووادگیری مشووارکتی،
شوورکت فعووال دانشووجویان در
یادگیرنده
یادگیری،
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مقوله اصلی

مفاهیم

کد

مقولههههه پدیههههده
خوشه ای

مسئولیت
پذیری
یاددهنده

دسترس پذیری
عوامهههههل
فناوری

هسته ای

معلم هدایت کننوده و تسوهیل
کننووده دانووش دانووش آموووزان،
تعیین اهوداف تودریس توسوط
معلمان در یادگیری مشوارکتی
مبتنی برابر
قابلیت دسترسی سریع و آسان
به پرونده های ذخیوره شوده از
هر زموان وهور مکوان ،قابلیوت شرایط علی
دسترسی دانشجویان به برنامه
ها و منابع آموزشی از هر زمان
وهر مکان،

اشتراک گذاری

قابلیت اشتراک گذاری تکلیوف
ها بطور فوری دانوش آمووزان ،
قابلیت اشتراک گذاری فایل در
اینترنت،

ذخیره سازی

قابلیت ذخیره سازی مصنوعات
دیجیتالی در هر زمان و مکان ،
قابلیووت ذخیووره سووازی مووواد
آموزشی در ابر

عوامهههههل همکووووواری در امکان انجام تکالیف چند کاربر
گووووروه هووووای با یکدیگر ،یادگیری دانشجویان
تعاملی
از یکوودیگر بووا تقسوویم کووار و
یادگیری
وظیفه
روابط مثبت
میان اعضای
گروه یادگیری
عوامهههههل کاهش هزینه
اقتصادی
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توانوایی تعامول زنوده و آنالیون
دانشوووجو و اسوووتاد ،پویوووایی
دانشجویان بین تعامل همزمان
و ناهمزمان،
قابلیت ارائه همکاری و ارتبواط
آنالیوون بوودون هزینووه توسووط
دانش آموزان بورای موسسوات

ابزارهووووای
رایوووووانش
ابوووری بوووا
رویکووووورد
یووووادگیری
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مقوله اصلی

کد

مفاهیم

مقولههههه پدیههههده
خوشه ای

آموزشی ،پس انوداز در هزینوه
هوووای سووورمایه گوووذاری در
زیرساخت ها ،سخت افزار و نرم
افزار ها،
راهبرد امنیتی
راهبردهههای
سازمانی

هسته ای
مشارکتی

ارائووه خوودمات سووریع و قابوول
اعتماد ،افزایش مقررات دولوت
بوورای محافظووت از اطالعووات
حساس شهروندان

راهبوورد آموواده پیاده سازی سیسوتم مودیریت راهبردها
یادگیری در موسسات آمووزش
سازی
عووالی ،توجووه بووه سووازماندهی
نیروی انسانی در دانشوگاه،لزوم
بودجووه بنووودی بووورای تهیوووه
سناریوی یادگیری در آمووزش
عالی ،تجهیز کارکنان دانشوگاه
به سواد اطالعاتی در رابطوه بوا
خدمات رایانش ابری،
راهبوورد فرصووت ارائووه س ورویس هووای ارتبوواطی
الکترونیکوووی رایگوووان ،ارائوووه
های فناورانه
سوووورویس هووووای ارتبوووواطی
الکترونیکی از هر مکوان ،ارائوه
سوووورویس هووووای ارتبوووواطی
الکترونیکی در هر زمان
راهبردهای
آموزشی

راهبووورد حووول ایجوواد توانووایی انجووام تکووالیف
مسووتقل دانشووجویان ،تسووهیل
مساله
یوووووادگیری محتووووووای دوره
آموزشووی توسووط دانشووجویان،
ایجاد راه حل طوفان مغوزی در
فراگیران،
راهبرد مهارت

فرصت به دانشجویان در بحوث
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مقوله اصلی

مفاهیم

کد

مقولههههه پدیههههده
خوشه ای

های اجتماعی

بوووا یکووودیگر ،سوووهیم شووودن
یادگیرنوووودگان در تجربووووه و راهبردها
مسوووووئولیت در یوووووادگیری
مشارکتی دو جانبه

راهبرد آمووزش امکان انجام فعالیتهای آموزشی
چند کاربر با یکدیگر ،یادگیری
تعاملی
دانشووجویان از طریووق روابووط
متقابل ،یادگیری دانش آموزان
از معلم
راهبرد شناختی

هسته ای
ابزارهووووای
رایوووووانش
ابوووری بوووا
رویکووووورد
یووووادگیری
مشارکتی

تقویت چالش ذاتی دانشجویان،
شوووکل گیوووری درک مثبوووت
دانشوووجویان ،افوووزایش درک
مطالب آموزشی دانشجویان

درگیر کردن یادگیرندگان برای
راهبرد یادگیری حووول مسوووئله در یوووادگیری
مشارکتی ،تشوویق دانشوجویان
اکتشافی
بووه کشووف راه حوول هووا ،ایجوواد
موقعیوووت توضوووویح دادن در
جریان کارگروهی
راهبهههههرد
تعاملی

راهبرد همکاری
متقابل بین
اعضا

ارائووه ابزارهووای ابووری بوورای
همکاری فراگیران با همساالن
خود ،توانایی انجام تکوالیف بوا
همکاری مشترک دانشوجویان،
همکاری محققان و دانشجویان
با یکدیگر در سراسر جهان،

راهبرد حمایوت کمک به دانشجویان در غلبه بر
موانع روانی خود ،پشوتیبانی از
فردی
یادگیری عمیق دانش آموزان،
راهبرد حمایوت
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پشتیبانی از تسوهیل یوادگیری
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مقوله اصلی

کد

مفاهیم

گروهی

بووووین یاددهنووووده و چنوووود
یادگیرنده ،کموک بوه پورورش
روحیه همکاری،

مقولههههه پدیههههده
خوشه ای

هسته ای

راهبرد حمایوت پشتیبانی از ارتباط همزمان بوا
خدمات چت همزمان در حوین
چندجانبه
فعالیت های ابری ،پشتیبانی از
ارتباط و همکاری بین کاربران
مختلف

شرایط
درونی

راهبرد
ارتباط دو سویه

برقراری ارتباط دانش آموزان با
یکدیگر ،برقوراری ارتبواط بوین
فراگیوووران و معلمان،قابلیوووت
فووراهم آوردن امکووان تبووادل
اطالعات برای کاربران

قابلیت های
فناورانه ابزارها

قابلیت برگوزاری کوالس هوای
آنالیووون ،قابلیوووت اسوووتفاده از
ابرهای خصوصی در آزمایشوگاه
های دانشگاه

قابلیت های
عاطفی ابزار

قابلیت مهارت
های بین فردی

قابلیت های
آموزشی
مشارکتی

ایجوواد انگیووزه بوورای یووادگیری
فراگیران ،کسوب رضوایتمندی
دانشجویان و معلمان از ابزار،
ابزارهووووای
تجربه کردن فرهنگ تیمی
شوووووورایط رایوووووانش
توسط دانش آموزان ،افزایش
ابوووری بوووا
زمینه ای
احساس کار تیمی بین دانش
رویکووووورد
آموزان،
یووووادگیری
قابلیت ارزیوابی آنالیون دانوش
مشارکتی
آمووووزان در هووور مکوووان بوووا
کارشناسان در دنیا در یادگیری
مشارکتی ،قابلیت فعالیت هوای
حل مسواله در روش یوادگیری
مشارکتی
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مقوله اصلی

مفاهیم

کد

مقولههههه پدیههههده
خوشه ای

شرایط
بیرونی

جهانی شدن
ابزارها

قابلیت کاربرد در کشورهای در
حال توسعه ،قابلیوت اسوتفاده
برای چند میلیون کاربر

قابلیت های
اقتصادی ابزارها

قابلیووت رایگووان بووودن بوورای
آموزش ،قابلیت ارائه همکاری و
ارتبوواط آنالیوون بوودون هزینووه
توسووط دانشووکده هووا بوورای
موسسات آموزشی

هسته ای

های ایجاد عزت نفوس در یوادگیری
قابلیت
مشارکتی ،ایجاد انگیزه بیرونی
عاطفی
در دانشووجویان ،ایجوواد انگیووزه
مشارکتی
مثبت در دانشجویان

چالشههه ای
بکههارگیری

خدمات رسانی
ارائه دهندگان

موافقت شرکتهای ارائه دهنوده
خدمات به نفع رایانش ابری در
موسسوووات آموزشوووی ،ارائوووه
ابزارهووای گونوواگون آموزشووی
توسط ارائه دهندگان خدمات

عدم امنیت

نگرانی های مربووط بوه حوریم
خصوصی میزبانی شوده توسوط
ارائه دهندگان ،کمبوود امنیوت
داده های میزبانی شده توسوط
ارائووه دهنوودگان ،هووک شوودن
اطالعات آموزشی

ابزارههههها و
رقابووت شوودید وجود رقابت شدیدارائه دهنوده
یهههادگیری
گان برای دستیابی بوه قورارداد شوووووورایط
ارائه دهندگان
مشارکتی
در موسسات آموزشوی ،وجوود مداخله گر
(چالشهه ای
رقابت در بوین ارائوه دهنودگان
کارکردی)
بستر ابر برای اداموه حضوور در
موسسات آموزشی

294

ابزارهووووای
رایوووووانش
ابوووری بوووا
رویکووووورد

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،12شماره  ،24پاییز و زمستان 1400
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مقوله اصلی

کد

مفاهیم

مقولههههه پدیههههده
خوشه ای

نگرانی آمووزش وجود قضای خشک و بوی روح
موقع آموزش و انجام تکالیف با
در محیط ابر
ابزارها ،نگرانی از عدم همکاری
فراگیوور و معلووم در آموووزش و
انجام پروژه

هسته ای
یووووادگیری
مشارکتی

مقاوموووووووووت عدم همکاری دانش آمووزان از
آموووختن همکالسووی خووود بووه
فرهنگی
جای معلم ،اعتقاد دانش آموزان
به معلم محور بودن کالس
عووودم آگووواهی عوودم دانووش و مهووارت کووافی
نسووووبت بووووه نسووبت بووه کوواربرد یووادگیری
یووووووووادگیری مشوووارکتی در کوووالس ،عووودم
برگووزاری کالسووهای آموزشووی
مشارکتی
برای معلمان
ناکارآموووووودی وجوووود قطعوووی و اخوووتالل در
سیسووتم هووای اتصوووووال اینترنوووووت بوووووا
شبکه،ناکارآمدی سیستم هوای
ابری
ابری در مسوائل امنیتی،سوخت
افزاری و نرم افزاری
عووودم اجووورای وجود بی نظمی دانش آموزان و
مناسوووووووووب سوور و صوودای دانووش آموووزان،
یووووووووادگیری وجود زمان زیاد برای بکارگیری
یادگیری مشارکتی در کالس
مشارکتی
پیامدهای
آموزشی

بهبود توانمندی
همکاری فراگیر

بهبود کار مشارکتی در اجرای
گزارشات ،تقویت کار تیمی بوه
صورت آنالیون توسوط اعضوای پیامدها
تیم

بهبووود مهووارت تقویت نظارت بور خودآمووزی،
پیشرفت استقالل در یادگیری،
خودکارآمدی

ابزارهووووای
رایوووووانش
ابوووری بوووا
رویکووووورد
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مقوله اصلی

مفاهیم

کد

مقولههههه پدیههههده
خوشه ای

بهبود مهارت
های شناختی
فراگیر

افزایش درک مطالب آموزشوی
دانشووجویان ،افووزایش توجووه
وتفکوورات فراگیووران ،تقویووت
تمرکز روی مطالب

بهبود همکواری
اعضای گروه

افوووزایش یادداشوووت بووورداری
مشوترک دانشووجویان ،افووزایش
احساس کار تیمی بوین دانوش
آموزان ،پیشرفت خرد گروهی

هسته ای
یووووادگیری
مشارکتی

بهبود یوادگیری افووزایش یووادگیری در کووالس،
افووووزایش رانوووودمان کوووواری
فراگیر
دانشجویان
بهبووود مهووارت افووووزایش خووووود کارآموووودی
هووای اجتموواعی یادگیرنووده ،افووزایش احسوواس
خویشوووووتن داری مثبوووووت
فراگیر
یادگیرندگان ،رشد مهارت های
اجتماعی یادگیرنده
پیامهههدهای بهبووود انگیووزه افووزایش انگیووزه دانشووجو بووا
اسووتفاده از ابووزار سووخنرانی،
فراگیر
عاطفی
افووزایش نگوورش مثبووت دانووش
آمووووزان  ،افوووزایش عالقوووه و
انگیزه دانشجویان
بهبود عواطف و افووزایش احسوواس لووذت بووین
احساسوووووووات دانشووجویان و اسووتاد ،رشوود و
شکل دهوی احساسوات دانوش
فراگیر
آموزان ،منجر شدن به تجربوه
های خوشایند یادگیری
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پس از استخراج مقوله ها و زیر مقوله های الگوی بکارگیری ابزارهای ابری با رویکرد یادگیری
مشارکتی ارتباط آنها در تحلیل محتوای کیفی به صورت یک الگو ارائه شده است .این ارتباط در
الگوی مفهومی شکل ارائه شده است.

شکل  :1الگوی بکارگیری ابزارهای رایانش ابری با رویکرد یادگیری مشارکتی

سوال دوم پژوهش
 .2الگوی بکارگیری ابزارهای رایانش ابری بوا رویکورد یوادگیری مشوارکتی در آمووزش
عالی از چه میزان اعتباری برخوردار است؟
روش شناسی بخش کمّی
دربخش کمی ازروش پوژوهش پیمایشوی اسوتفاده شوده اسوت .هودف ازانجوام ایون مرحلوه،
اعتباریابی الگوی بکارگیری ابزارهای رایانش ابری با رویکرد یادگیری مشارکتی در مرحلوه کیفوی
است .مشارکت کنندگان در پژوهش حاضرشامل اعضای هیات علمی دانشوگاه هوای آزاد اسوالمی
استان مازندران می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخواب شودند .ابوزار
گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است و روایی و پایایی آن محاسبه شد .بورای تجزیوه
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وتحلیل داده ها ازروشهای تحلیل عاملی و برای سنجش پایوایی ازروش آلفوای کرونبواخ اسوتفاده
شد.
بررسی مولفه ها و اعتبارسنجی الگو
الف) محاسبه و استخراج شاخص  KMOو آزمون بارتلت
جدول  :2خروجی آزمون KMOو آزمون بارتلت

جدول  :2خروجی آزمون KMOو آزمون بارتلت
KMOمقدارضریب کفایت نمونه گیری
آزمون
بارتلت

0/881

کای اسکوئر

14274/8

درجه آزادی

177

سطح معنی داری

0/001

مطابق اطالعوات جودول  2انودازه کفایوت نمونوه ( )KMOبرابور 0/881و همچنوین آزموون
معناداری کرویت نمونه ( )Bartlettدر تحلیل عاملی برابربا 0/001به دست آمده که نشان دهنده
کفایت نمونه ها برای انجام تحلیل عاملی میباشد ) p<0/05( .لذا براساس آماره آزموون بارتلوت،
مقدار آماری آزمون کای اسکوئر حاصله برای تمامی عوامل بزرگتر ازکای اسوکوئر جودول بحرانوی
است و همچنین در سطح ( )P<0/05معنادار است بنابرشواهد فوق می توان به این نتیجه دسوت
یافت که ماتریس همبستگی فاکتورهابرای انجام تحلیل عاملی مناسب است.)P<0/05( .
نتیجه به دست آمده ناشی از اجرای تحلیل عامل تاییدی نشان می دهود کوه مقودار ضورائب
بارهای عاملی استخراج شده اکثریت گویه ها(سواالت) بزرگتر از  0/7استخراج شوده اسوت و ایون
بدان معناست که همبستگی های موجود در بین دادهها برای تحلیل عاملی مناسب موی باشوند و
از انسجام الزم و کافی برای تبیین عوامل ومؤلفه های مولفه های بکارگیری ابزارهایر ایانش ابری
درآموزش عالی و زیرمقیاس های آن برخوردار می باشند.
برای بررسی و پاسخ این سوال ،در محیط نرمافزار spssاز تکنیک تحلیل مسویر بهوره گرفتوه
شد .بدین منظور ابتدا ماتریس همبستگی متغیرهای اصلی پوژوهش در جودول نشوان داده شوده
است.
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جدول : 3ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای اصلی پژوهش

متغیر

2

1

3

4

5

-

1

شرایط علی

2

راهبردها

**

0/397

3

شرایط زمینه

**

0/617

**

0/427

-

ای
4

شرایط مداخله

** 0/451

** 0/445

** 0/884

-

گر
5

پیامدها

** 0/439

** 0/771

** 0/689

** 0/755

-

*p≤0/05 ,** p≤0/01

همانطور که مندرجات جدول  3نشان میدهد ،همه روابط همبستگی بین متغیرهوا در سوطح
 0/01معنی دارهستند .جهوت آزموودن همزموان انگواره روابوط مفورو در سووال حاضور ،روش
الگویابی معادالت ساختاری ) (SEMاعمال گردیده است.

نمودار :1الگوی ن ایی در سوال حاضر

جدول  4الگوی ساختاری ،مسیرها و ضرایب استاندارد آنها در الگوی نهایی سووال حاضور را
نشان میدهد
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جدول  : 4الگوی ساختاری ،مسیرها و ضرایب استاندارد آن ا در سوال حاضر

متغیر

β

راهبردها

0/397

0/001

شرایط زمینه ای

0/617

0/001

شرایط زمینه ای

شرایط مداخله
گر

0/884

0/001

شرایط مداخله گر

پیامدها

0/755

0/001

مسیر

متغیر

سطح
معنی
داری

شرایط علی
راهبردها

جدول  4نشان میدهد که همه ضرایب مسیرهای مستقیم در الگوی نهایی معنی دار هسوتند.
بنابر شواهد و نتایج فوق میتوان اذعان نمود الگوی مناسب بهکارگیری ابزارهای رایوانش ابوری بوا
رویکرد یادگیری مشارکتی در آموزش عالی شامل مولفه هایی نظیر شرایط علی ،راهبردها ،شرایط
زمینه ای ،شرایط مداخله گر و پیامدها را در برمیگیرد.
بهمنظور پاسخ به این سوال همچنوین جزئيات ارياات کا بورای گویوه هوای پرسشونامه
استخراج شد که نتایج حاکی از آن است که ضرایب ویژه مربوط به مولفه ها ،در مجموع قادر موی
باشند بهصورت کامل و صددرصد واریانس بهکارگیری ابزارهوای رایوانش ابوری بارویکردیوادگیری
مشارکتی درآموزش عالی را تبیین نمایند.
شواهد نشان می دهد تنها  11ماده از این گویه ها به تنهایی قادر اند قریب بوه78/4درصود از
واریانس بهکارگیری ابزارهای رایانش ابری بارویکردیادگیری مشارکتی درآمووزش عوالی را تبیوین
نمایند .به عبارت دیگر نتایج ضرایب ویژه نشان می دهد همه مواد52گانه موی توانود بوهکارگیری
ابزارهای رایانش ابری بارویکرد یادگیری مشارکتی درآموزش عالی را تبیوین نمایود و لوذا در ایون
پژوهش بهعنوان گویه ها و بارهای عاملی مناسب برای بکارگیری ابزارهای رایانش ابوری بوارویکرد
یادگیری مشارکتی درآموزش عالی شناخته می شوند .نمودار ترسیمی شماره  2نیز نتیجه فوق را
تایید می نماید.
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نمودار ترسیمی شماره 2

بهمنظوربررسی اعتبار) بورازش الگووی پیشنهادی)ازشاخصوهای بورازش معوادالت سواختاری
استفاده شده است که نتایج حاصله درجدول5ارائهشدهاست:
جدول : 5شاخص ای برازش مولفه ها و گویه ها

نام شاخص

شاخص های برازش
مقدار

حد مجاز

2/4

کمتراز3

(ریشه میانگین خطای برآورد)RMSEA1

0/04

کمتراز0/1

(برازندگی تعدیل یافته)CFI2

0/99

باالتراز0/9

(برازندگی نرم شده)NFI3

0/97

باالتراز0/9

(نیکویی برازش)GFI4

0/94

باالتراز0/9

(نیکویی برازش تعدیل شده )AGFI5

0/95

باالتراز0/9
1

-. Root Mean Square Error Approximation
-. Comparative Fit Index
3
- Normed Fit Index
4
- Goodness of Fit Index
5
-. Adjusted Goodness of Fit Index
2
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بنابر شواهد و اطالعات جداول  5و نمودار ترسیمی شماره  2میتوان به این نتیجه اشاره
نمود که در مجموع مولفههای ارائهشده برای بهکارگیری ابزارهای رایانش ابری بارویکرد یادگیری
مشارکتی درآموزش عالی از اعتبار الزم و مناسبی برخوردار میباشد .به بیان دیگر همه گویه های
پرسشنامه درج هت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخورداراست و می توان در پاسخ به
سوال دوم اذعان نمود پرسشنامه محقق ساخته و بالطبع تمام گویه های آنان اعتبار مطلوبی
برخوردار بوده و مورد تأیید میباشد.

آزمون مدل مف ومی تحقیق در حالت استاندارد

درجه تناسب واعتباراین الگواز نظرمتخصصان
بر اساس الگو نهایی به شرکت کنندگان(متخصصان شرکت کننده در پژوهش) برگردانده شود
و پرسشنامهای در مقیاس لیکرت طراحی گردیدو از شرکت کنندگان خواسته شد درستی نتایج را
موردبررسی قرار دهند.
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پس از اعتبار سنجی پرسشنامه توسط متخصصان جهت بررسی اعتبار درونی الگوی مورد نظر
این پرسشنامه در اختیار  30نفر از اساتید متخصص امر قرار گرفت و نتابج آن در جدول زیر قابل
مشاهده است.
جدول  :6آزمون تی تک نمونه برآورد اعتبار درونی الگو

میانگین جامعه = 3
مؤلفه

اختالف

انحراف استاندارد

t

df

Sig

میانگین
شرایط علی

4/3

0/5

18/36

29

0/000

راهبردها

4/3

0/7

14/12

29

0/000

شرایط زمینه ای

4/2

0/6

16/70

29

0/000

شرایط مداخله گر

4/1

0/7

12/40

29

0/000

پیامدها

4/0

0/7

12/56

29

0/000

نمودار  : 3نمودار دایره ای برآورد اعتبار درونی الگو

برای تعیین اعتبار درونی الگو پیشنهادی ،به نظرخوواهی از متخصصوان ایون حووزه بهواسوطه
پرسشنامه سنجش الگو پرداخته شد .با توجه به مقیاس پرسشنامه کوه  5درجوهای لیکورت بوود،
مبنای تصمیمگیری بر اساس میانگین نمره  3در نظر گرفته شد و نتایج به دست آموده از جودول
باال نشان داده شده است.
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آزمون مدل مف ومی تحقیق در حالت معناداری

نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی بکارگیری ابزارهای رایانش ابری با رویکرد یوادگیری
مشارکتی است .براین اساس ابتدا مقاله های مرتبط با ابزارهای رایانش ابری و یادگیری مشارکتی
 ،اسناد ،مدارک علمی و مصاحبه از خبرگان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند و در نهایت الگووی
طراحی شده مورد اعتباریابی قرار گرفت .نتایج حاکی از استخراج  14مولفه اصلی و  51شواخص
(گویه) یه ترتیب برای شرایط علی  15شاخص ،راهبردها 13شاخص ،شرایط زمینه ای  8شاخص،
شرایط مداخله گر  7شاخص ،پیامدها  8شاخص دارد.در نهایت با اسوتفاده از تحلیول اکتشوافی –
تأییدی اعتبارسنجی الگوی بدست آمده انجام پذیرفت.
لذا براساس آماره آزمون بارتلت ،مقدار آماری آزمون کای اسکوئر حاصله برای تموامی عوامول
بزرگتر ازکای اسکوئر جدول بحرانی است و همچنین در سطح ( ) P<0/05معنادار است بنوابراین
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می توان به این نتیجه دست یافت که مواتریس همبسوتگی فاکتورهوابرای انجوام تحلیول عواملی
مناسب است) P<0/05( .همچنین نتیجه به دست آمده ناشوی از اجورای تحلیول عامول تاییودی
نشان داد که مقدار ضرائب بارهای عاملی استخراج شده اکثریت گویه ها(سوواالت) بزرگتور از 0/7
استخراج شده است و این بدان معناست که همبستگیهای موجود در بوین دادههوا بورای تحلیول
عاملی مناسب میباشند و از انسجام الزم و کافی بورای تبیوین عوامول ومولفوه هوای بوهکارگیری
ابزارهای رایانش ابری درآموزش عالی و زیرمقیاس های آن برخوردار می باشند.شوواهد نشوان داد
تنها  11ماده از این گویه ها به تنهایی قادر اند قریب بوه  78/4درصود از واریوانس بکوارگیری
ابزارهای رایانش ابری بارویکرد یادگیری مشارکتی درآموزش عوالی را تبیوین نماینود .بوه عبوارت
دیگر نتایج ضرایب ویژه نشان می دهد همه مواد  51گانه می تواند بکوارگیری ابزارهوای رایوانش
ابری بارویکرد یادگیری مشارکتی درآموزش عالی را تبیین نماید ولذا در ایون پوژوهش بوه عنووان
گویه ها و بارهای عاملی مناسب برای بکارگیری ابزارهای رایانش ابری بارویکردیادگیری مشارکتی
درآموزش عالی شناخته می شوند.
الگوی بکارگیری ابزارهای رایانش ابری با رویکرد یادگیری مشارکتی در آمووزش عوالی از چوه
میزان اعتبار برخوردار است؟
نتایج نشان داد که همه ضرایب مسیرهای مستقیم در الگوی نهایی معنوی دار هسوتند .بنوابر
شواهد می توان اذعان نمود الگوی مناسب بکارگیری ابزارهای رایانش ابری بوا رویکورد یوادگیری
مشارکتی در آموزش عالی شامل مولفه هایی نظیور شورایط علوی ،راهبردهوا ،شورایط زمینوه ای،
شرایط مداخله گر و پیامدها را در برمی گیرد.
در تبیین و تفسیر نتایج این بخش از تحقیق ،توجه و دقوت در مولفوه هوای طراحی،تولیود و
اجرای محتوای آموزشی ازطریق ابزارها ،دسترس پذیری به اطالعات و منوابع آموزشی،مسوئولیت
پذیری یاددهنده و مسئولیت پذیری یادگیرنده وعوامل تعاملی از مولفه های یوادگیری مشوارکتی
شایسته است مد نظر قرار گیورد .محتووای آموزشوی یکوی ازبنیوان هوای اساسوی سیسوتمهای
آموزشی نوین و یکی ازدستاوردهای مهم فناوری الکترونیک می باشود .اسوتفاده از تکنیوک هوای
سنتی فناوری اطالعات برای حل مشکالت موجود مناسب نیست و هزینوه بواالیی بورای سوازمان
های آموزشی دارد .نیاز بوه یوک روش جدیود بورای اجورای راه حول هوای نورم افوزاری آمووزش
الکترونیکی  ،فن آوری ها و ابزارهای آموزشی جایگزین جدید وجود دارد که امکوان دسوتیابی بوه
سطح باالیی از کارآیی و انطباق با روندهای نوین آموزش و علوم و در عین حال هزینه های پایین
تر برای دستیابی و حفظ ابزارهای فناوری اطالعات،پیروی از روندهای جهانی در توسوعه فنواوری
اطالعات و ارتباطات است .رایانش ابری یک روش مؤثر برای حل مشکالت موجود و دسوتیابی بوه
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اهداف با حداقل هزینه است .رایانش ابری عمدتاً با تجارت در ارتباط است  ،اما اخیراً به عاملی در
آموزش تبدیل شده است .تعداد بسیاری از ارائه دهندگان خدمات ابری قابلیت هوای جدیودی را
در برنامه های خود ایجاد می کنند تا نیازهای شرکت کنندگان در فرایند یادگیری را تأمین کنند
و انتظارات خود را برآورده سازند .رایانش ابری از ایجاد یک محویط مناسوب بورای آمووزش هوای
اجتماعی محور و مبتنی بر همکاری و تعامول بوین کلیوه شورکت کننودگان در فراینود یوادگیری
پشووتیبانی مووی کنوود( .کیراکوووا .)2017 ،یکووی از مزایووای رایووانش ابووری قابلیووت فووراهم آوری
زیرساختهای فنی مقیاس پذیر و قابل انعطاف به عنوان یک سرویس تقاضوا موی باشد(سوینگ و
کومار .)2014 ،این فناوری به فراگیران امکان می دهد تا بوه روز رسوانی و نگهوداری  ،پشوتیبان
گیری  ،بازیابی فاجعه و عملکردهای عدم موفقیت را مدیریت کنند .یادگیری مشارکتی بوا کموک
رایانش ابری نوعی تکنیک اصولی است که می تواند «محیط ابری» را بورای یوادگیری مشوارکتی
برای کمک ب ه آموزش و پشتیبانی از یادگیری مشترک از طریق رایانش ابری بوه منظوور تسوهیل
یادگیری و ارتباط بین دانشجویان و بین مربیان و فراگیوران ایجواد کنود .در یوادگیری مشوارکتی
مبتنی بر ابر  ،دانشجویان خود طراح و مجری یادگیری مشترک هستند و از ایون رو بوا مشوارکت
فعال یاد می گیرند .یکی از مزایای رایانش ابوری ارائوه صورفه جوویی در زموان واقعوی و ارزیوابی
یادگیری منصفانه از سوابق و افزایش احساس کار تیمی در بین فراگیران است.رایوانش ابوری بوه
آموزش پشتیبانی از یادگیری مشارکتی کمک کرده و یادگیری بوین معلموان و دانوش آمووزان را
تسهیل می کند و توانایی تفکر ،احساسوات و شخصویت را افوزایش موی دهود (جیوان .)2011 ،
ساختن یک محیط یادگیری مناسب وارتقاء توسعه تدریس آموزنده الزم است تا فعاالنه تر اساتید
در فرایند یاددهی -یادگیری درگیر شوند ،یاددهندگان باید از تمام مزایای رایانش ابوری اشوتراک
گذاری ،ذخیره سازی  ،ایجاد محیط تودریس شخصوی  ،پشوتیبانی از تودریس فعوال و یوادگیری
دانشجویان ،پرورش مهارت های تفکر سطح باالی فراگیران و توسوعه خورد جمعوی بورای بهبوود
کیفیت آموزش استفاده کند .اجرای یادگیری مشارکتی پشتیبانی شده توسط رایانش ابری نه تنها
خرد فردی را ترویج می دهد توسعه "خرد جمعی" از طریق همکاریهدف اصلی آن است را تقویت
می کند،با این وجود باید از مزایا و ویژگی های رایانش ابری بورای ایجواد یوک محویط یوادگیری
مشارکتی گروهی استفاده شود تا اساتید را ترغیب کند به جای محتوا بر روی فراگیوران تمرکوز
کنند و به جای افراد بر همکاری گروه تمرکز کنند.تأثیرات رایانش ابری در یادگیری مشوارکتی را
می توان برای کمک به مربیان در ایجاد فضای یادگیری مشوارکتی گروهوی آنالیون ،ادغوام موؤثر
شووبکه منووابع آموزشووی ،ارائووه راههووای موووثرتر همکوواری ،ایجوواد رابطووه برابوور بووین یاددهنووده و
یادگیرنده،ارزیابی عادالنه تر ،ارزشمند ترو منصفانه ،بهبود شخصیت دانشجویان و آموزش آگواهی
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تیمی برشمرد .در شرایط تدریس و یوادگیری بوه کموک رایوانش ابوری  ،یوادگیری مشوارکتی بوا
ابزارهای ارتباطی فوری موثرتر خواهد شد(هوآنگ و لییو .)2013 ،استفاده از فناوری رایانش ابری
در فرآیند تدریس در دانشگاهها و موسسوات آمووزش عوالی توأثیر مثبوت در افوزایش پیشورفت
تحصیلی دانشجویان خواهد داشت ،به افزایش خودآموزی دانشجویان و به افزایش همکواری بوین
اعضای هیئت علمی در تدریس کمک خواهد کورد.در فرآینود یواددهی یوادگیری بوه مربیوان و
فراگیران کمک می کند تا به پرونده ها و سخنرانی های ذخیره شده روی ابر از هر نقطوه دنیوا در
هر زمان و هر مکان دسترسی داشته باشند.
الگوی بکارگیری ابزارهای رایانش ابری با رویکرد یادگیری مشارکتی در آمووزش عوالی از چوه
میزان اعتبار برخوردار است؟
نتایج حاکی از آن است که ضرایب ویژه مربوط به مولفه ها ،در مجموع قادر موی باشوند بوه
صورت کامل و صددرصد واریانس بکارگیری ابزارهای رایانش ابری بوارویکرد یوادگیری مشوارکتی
درآموزش عالی را تبیین نمایند  .شواهد نشان داد تنها  11ماده از این گویه ها به تنهوایی قوادر
اند قریب به  78/4درصود از واریوانس بکوارگیری ابزارهوای رایوانش ابوری بوارویکرد یوادگیری
مشارکتی درآموزش عالی را تبیین نمایند .به عبارت دیگر نتایج ضرایب ویژه نشان می دهد هموه
مواد 51گانه می تواند بکارگیری ابزارهای رایانش ابری بوارویکرد یوادگیری مشوارکتی درآمووزش
عالی را تبیین نماید ولذا در ایون پوژوهش بوه عنووان گویوه هوا و بارهوای عواملی مناسوب بورای
بکارگیری ابزارهای رایانش ابری بارویکرد یادگیری مشارکتی درآموزش عالی شناخته می شوند.
در تبیین و تفسیر نتایج این بخش از تحقیق می توان به این نکته بدرسوتی اشواره کورد کوه
گویه ها و به تبع آن مولفه های مرتبط با ابزارهای رایانش ابری با رویکرد یوادگیری مشوارکتی در
آموزش عالی از دید متخ صصانی که در این پژوهش مشوارکت داشوتند هرکودام دارای کوارکردی
مثبت و تاثیر گذار تلقی شده اند .به نظر موی رسود چالشوی کوه موسسوات و مراکزارایوه دهنوده
خدمات آموزش الکترونیکی و به طورکلی موسسوات آموزشوی بواآن مواجوه هسوتند،نیازبه منوابع
فراوان مالی است .رایانش ابری به کمک آموزش الکترونیکی برای رفع این مشکل پدیدآمده است.
بالطبع رایانش ابری با سیاست هزینه درمقابل استفاده واشتراک منابع سخت افزاری ونرم افوزاری
باعث کاهش هزینه هامی شود و لذا نقش کلیدی در یادگیری مشارکتی ایفوا موی کنود .از سووی
دیگر امروزه آموزش،جزئی مهم برای انتقال دانش و تجربیوات محسووب موی شوود .بوا توجوه بوه
پیشرفت های گسترده در علوم مختلوف روشوهای سونتی آمووزش پاسوخگوی خیول عظیموی از
نیازهای کاربران نخواهد بوود و بایدروشوهای جدیودی بور پایوه فنواوری اطالعوات و شوبکه هوای
کامپیوتری ایجاد کرد تا بتوان به نیازهاو تقاضاهای جدید کاربران پاسوخ داد .بنوابراین اسوتفاده از
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ابزارهای رایانش ابری در کنار آموزش الکترونیکی گونه جدیدی ازآموزش است کوه موی توانود توا
حدزیادی پاسخگوی نیازهای کاربران باشد.بکارگیری رایانش ابری و خدمات ابر به عنوان یوک راه
حل فناورانه برای توسعه خدمات آموزشی می توانود در تسوریع و توسوعه خودمات ایون دسوته از
فعالیتها بسیار سودمند باشد.با توجه به حجم باالی سرمایه گذاری ها ،الزم است از مدل مناسوب
ارائه شده برای ارائه خدمات یادگیری مبنی بر رایانش ابری استفاده شود.
رایانش ابری و پلتفرم های آن سیستم مناسبی در موسسات آموزش عالی هسوتند کوه بورای
تسریع  ،دسترس پذیری و اشتراک گوذاری منوابع آموزشوی و اطالعوات بودون هزینوه کوردن در
دستگاههای شبکه کارایی موثر حاصل خواهد شد؛ هر چند در ایون گوام محودودیت هوای موالی،
زیرساختی و منابع انسانی چشمگیر است .با این وجوود تربیوت و توسوعه منوابع انسوانی ،کمبوود
بودجه مالی و اقدامات فنواوری و زیرسواختی دانشوگاه هوا از جملوه محودودیت هوای اساسوی در
پیشبرد و بکارگیری فناوری نوین رایانش ابری در آموزش عالی است.اما بوا برناموه ریوزی و ایجواد
راهبردهای موثر می توان با بکارگیری ابزارهای گوناگون و متنوع رایانش ابری در فضای آموزشی،
قابلیت استفاده را افزایش داد و با ایجاد روشهای آموزش و یادگیری جدید نیازهوای یادگیرنودگان
را برآورده ساخت و از طریق گسترش ابزارهای رایانش ابری در محیط های مشارکتی ،ایوده هوای
جدید برای آموزش و تربیت مداوم فراهم آورد.
پیشن ادهای برگرفته از یافتههای پژوهش
با توجه به نتایج پژوهش  ،پیشنهادات زیر ارائه میگردند:
 .1به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی توصیه می شود،پلتفرم های آموزشوی متنووع و متعودد
برای استفاده ازامکانات تدریس ویادگیری طراحی نمایند و ازخدمات ذخیره سوازی بورای توسوعه
آموزش ویادگیری و بارگذاری منابع یادگیری استفاده نمایند.
-2نیازسنجی آموزشی،طراحی وبهره برداری ازابزارهای یادگیری بطور مستمر و روزآمد بورای
مراکز آموزش عالی از ضروریات است.
 -3پیشنهاد می ش ود جهت استفاده ازخدمات رایوانش ابوری بورای کلیوه اقودامات یوادگیری
دربخشهای مختلف کارکنان آموزش عالی پیش بینی الزم صورت پذیرد.
 -4به مدیران و اساتید ارجمند دانشگاه توصیه می شوود بوا جوایگزینی روش سونتی و بهوره
گیری از یادگیری مشارکتی با استفاده از ابزارهایی که خاصیت مشوارکتی دارنود و بوا اسوتفاده از
بروزترین فناوریها برای ارتقا و پیشرفت روشوهای تودریس  ،بهبوود یوادگیری دانشوجو ،ایجواد
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طراحی واعتباریابی بکارگیری ابزارهای رایانش ابری...

تعامالت سازنده برای اساتید  ،دانشجو و کارکنان و  ....در دانشوگاه و موسسسوات آمووزش عوالی
شرایط الزم را برای بهره مندی این امکانات پیشرفته حاصول شوود و دانشوجویان و فراگیوران از
یادگیری نوین و مشارکتی بیش از پیش بهره برند.
-5از آنجاکه یادگیری مشارکتی مزایای زیادی از جمله افزایش مهارت های حل مسئله ،الهوام
بخشیدن به تفکر انتقادی  ،کمک به توسعه مهوارت هوای خوود مودیریتی ،توسوعه مهوارت هوای
ارتباطی (شفاهی) ،ترویج روابط بین فردی دارد براین مبنا پیشنهاد می شود بورای آشونا نموودن
اساتید از این مزایا،کارگاههای آموزشی طراحی و به ایشان آموزش داده شود.
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