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Abstract  Article Info 

Introduction: Intelligent education is one of the common features in educational 

environments that arises from the emergence of new technologies. IoT and cloud 

computing are two emerging technologies that can be used to improve the quality of 

education. The purpose of this study is to validate the pattern of improving the quality 

of education using the Internet of Things and cloud computing in smart schools. 

Methods: In the first stage, a qualitative study with the data theory approach of the 

Foundation was conducted in the spring of 2009 on 26 specialists in Internet of 

Things, cloud computing and intelligence, while observing the confidentiality of the 

information of the interviewees. In the second stage, to validate the presented model, 

the content validity of Lauche was used and 19 experts answered a questionnaire that 

was prepared to validate the model presented by the method of Lavashe. 

Results: The results of model analysis and validation in 5 axes are: intervening factors 

with 4 main categories and 0.46 validity, background conditions with 3 main 

categories and 0.67 validity, causal conditions with one main category and validity 

0.32, Strategies with 9 main categories and validity of 0.7 and consequences with 2 

main categories and validity of 0.56. 

Conclusion: Findings showed that the model of improving the quality of education 

with the approach of the Internet of Things and cloud computing in the intelligence of 

schools in general has a good reputation. Pattern validation showed that the quality of 

education in schools can be improved by using emerging technologies (Internet of 

Things, cloud computing) in school intelligence. 
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 ده کی چ

  انش یو را  ایاش  نترنتیاست. ا  جدید یهای از ظهور فناور  ی است که ناش  یآموزش هایط یمعمول در مح  ی ها  یژگیاز و   یکیآموزش هوشمند   : مقدمه

 ت یفیک  ی ارتقا  ی الگو  یابی پژوهش اعتبار  ن یآموزش استفاده شوند. هدف از ا  تیفیک  ی توانند در جهت ارتقایهستند که م  نوظهور  ی دو فناور  یابر
 مدارس است.   یدر هوشمندساز یابر انشیو را ایاش نترنتیاز ا استفادهبا  یآموزش

ک ها: روش مطالعه  اول  مرحله  رو   یفیدر  بن  هینظر  کردیبا  بهار    ادیداده  رو   13۹۸در  متخصص    26  یبر  از  و    یابر  انشیرا  ا،یاش  نترنتیا  نینفر 

رعا  یهوشمندساز برا  تیبا  و  دوم  مرحله  در  شد.  انجام  شونده،  مصاحبه  افراد  اطالعات  بودن  روا  یالگو  یابیاعتبار    یمحرمانه  از  شده    ییارائه 
 شده بود پاسخ دادند.  هی، تهبه روش الوشه ارائه شده یالگو یاعتبار سنج ی که برا  یپرسشنامه انفر متخصص به   1۹استفاده شد و  وشهال ییمحتوا

مقوله    3با    یا  نهیزم  طی، شرا46/0و اعتبار    یمقوله اصل  4محور عبارتست از:  عوامل مداخله گر با    5الگو  در    یابیو اعتبار    لیتحل  جینتا : هایافته

اعتبار    یاصل اعتبار    یمقوله اصل  کی با    یعل  طی، شرا67/0و  اعتبار    ی مقوله اصل  ۹، راهبردها با  32/0و    اعتبار و    یمقوله اصل  2با    امدهایو پ  7/0و 
56/0. 

الگو  یهاافتهی : یریگجه ینت داد  نشان  رو   تیفیک  یارتقا  یپژوهش  با  را  ایاش  نترنتیا  کردیآموزش  ساز  یابر  انشیو  هوشمند  در    یدر  مدارس 

  ی ( در هوشمند ساز یابر  انش یرا  ا،یاش  نترنتینوظهور )ا  یها  یالگو نشان داد با استفاده از فناور  یابیبرخوردار است. اعتبار  یمجموع از اعتبار خوب
 آموزش در مدارس را ارتقا داد.  تیفیک  وانت یمدارس م

 

 مدارس   یآموزش، هوشمندساز تیفیک  یارتقا ،یابر  انشیرا ا،یاش  نترنتیا ،یابیاعتبار  : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
کناد و هماراه باا سارعتی ششامگیر تيییار مایفناوری باا  
هاای موجاود نیاه بهباود و   هاای جدیاد، فنااوری  خلق فناوری
هاای رارن بیسات و یکام، امکانااتی یابناد. فنااوریتوسعه می

هااای حاصاال از آن را باارای بشاار بااه ارميااان آورده و پیشاارفت
زندگی انسان امروز را از هار ساو احاطاه کارده اسات. ازجملاه 

 تاثيیر پیشارفت فنااوری در آماوزش باهتوان می این تيییرات،

هاااای حاصااال از آن در فرآیناااد  پااارورش و دگرگاااونی و
هااای در دنیااای امااروز نظااام اشاااره کاارد.یااادگیری -یاااددهی

آموزشی به دنباال رویکردهاای ناوینی هساتند کاه در مواجهاه 
هااا را در بازسااازی خااویش بااا تحااوالت گسااترده جهااان، آن

ر حیطااه آموزشاای میااهان دسترساای د امااروزه. ]1[یاااری نمایااد
هااای بااه اطالعااات علماای و همسنااین اسااتفاده از فناااوری

جدیااد و نحااوه کاااربرد آنهااا بااه ویااژه در تولیااد علماای، معیااار 
کاه ایان امار در گاردد، باه طاوریرشد و پیشرفت محسوب می

رتبه بنادی آنهاا تاثيیر بساهایی دارد. ازساوی دیگار در جامعاه 
تیابی و نیااال باااه ساااواد اطالعااااتی و عصاااراطالعات، دسااا
تعلاایم و تربیاات در . ]2[اطالعاااتی امااری یااروری اساات

-دنیای اماروز مفهاومی متفااوت باا گ شاته دارد، هرگاه نمای
توان با طرز تلقای گ شاته و ساوگیری هاای کهناه باه داناش 
آمااوزان و تربیاات آنهااا نگریساات.  تحااول علاام و فناااوری، 

هاااای آموزشااای را یااارورت تحاااول در فرایناااد فعالیااات
هااای آموزشاای امااروزی، بایااد کارناپاا یر ساااخته اساات. نظااامان

نیروهایی را تربیت کنناد کاه در درد دنیاای پیسیادج موجاود، 
توانمنااد و در ماادیریت و رهبااری آن خااالر و مبتکاار باشااند و 

باارای توانمندسااازی دانااش آمااوزان . ]3[منطقاای رفتااار نماینااد
شای و فنااوری آموزنیاز به استفاده از فنااوری آموزشای اسات.  

اینترناات، بحااگ و گفتگااو را میااان معلمااان و دانااش آمااوزان 
وری آموزشای را بایاد هماراه باا اکناد. فناتسهیل و ترویج مای

هااای هااای آموزشاای فعلاای و نیااه بهااره گیااری از برنامااهروش
ای متناسااب بااا سااطش آموزشاای خاااز دانااش آمااوزان رایانااه

، هوشاامند 13۹0 در ایااران نیااه از سااال . ]4[اسااتفاده نمااود
. آماوزش هوشامند سازی مدارس باا هماین هادف انجاام شاد

هااای هااای معمااول در محاایطدر حااال حایاار یکاای از ویژگاای
هااای ارتباطااات و آموزشاای اساات کااه ناشاای از ظهااور فناوری

هااای جدیااد در حااوزه وریاو معرفاای مااداوم فناا اطالعااات
ند باه کااربران یادگیری ساازمانی اسات. کاالس درس هوشام

هاای خاود را توساعه دهناد، انطباار کناد تاا مهاارتکمک می
هااای جدیااد در زمینااه یااادگیری اسااتفاده یابنااد و از فناااوری

هوشمندساااازی مااادارس هناااوز در ابتااادای راه  . ]5[کنناااد
رساد همااای تحاوالت فنااوری حرکات هست و باه نظار مای

یاک   کند و به سرعت بیشاتری نیااز دارد. فااوا باه عناواننمی
رویکرد نوین، در نقاش مکمال نظاام آموزشای، بهباود کیفیات 

تاادری ، تنااوع بخشاایدن بااه شاایوه هااای تاادری ، فااراهم 
سااااختن آماااوزش مساااتمر و خودکاااار، کوتااااه کاااردن دوره 
تحصیل، توجه باه اساتعدادهای فارد، انفارادی کاردن آماوزش 

. ]6[کناادو مقابلااه بااا مشااکالت آمااوزش جمعاای عماال ماای
ت روزافاهون در حاال تبادیل شادن باه اشیا باه صاور  اینترنت

تاارین مویااوعات فناااوری بااوده و تحااوالت  یکاای از اصاالی
هااای مختلااز و زناادگی مااردم ایجاااد ای را در زمینااهگسااترده

کاارده اساات. اسااتفاده از اینترناات اشاایا در حااوزه آمااوزش و 
پرورش یک عملکارد عاالی را بارای اتصاال و آماوزش داناش 

رایاانش اباری  نیاه یکای   .]7[آموزان باه ارمياان آورده اسات
های تواناد باه منظاور ارائاه ساروی از ابهارهایی است کاه می

آموزشاای بهتاار اسااتفاده شااود، کااار کااردن بااا ایاان زیرساااخت 
جدیااد کااه بااا فناااوری خاادمات وب تااوام اساات، نااه تنهااا بااه 

هااای توانااد روشکنااد، بلکااه میتوزیااا اطالعااات کمااک می
رسااوم بیافهایااد. آموزشاای نااوینی بااه سیسااتم الکترونیکاای م

ادغااام ماادل رایااانش ابااری بااا خاادمات وب، مشااکالتی نظیاار 
کنااد و همسنااین ههینااه باااالی طراحاای و توسااعه را حاال می

پااا یری و نگهاااداری را میاااهان کاااارآیی، مااادیریت، مقیاس
هاای الزم بااه آماااده کاردن زیار ساااخت. ]۸[دهادافاهایش می
افاهاری بادون شاک باه اجارای  افاهاری و ساخت لحاظ نارم

تاار هوشمندسااازی ماادارس کمااک خواهااد کاارد. بااه همااین به 
منظاااور بعاااد از تحلیااال ادبیاااات تحقیاااق و مصااااحبه باااا 
متخصصااان در سااه حااوزه هوشمندسااازی، اینترناات اشاایا و 

کیفیاات آموزشاای بااا رویکاارد  الگااوی ارتقااایرایااانش ابااری، 
باا  مادارس اباری درهوشمندساازی رایاانش و اشایا اینترنات

شاارایط نظریااه داده بنیاااد اسااتخران شااد. ایاان پااژوهش بااا 
اعتباریاابی الگاوی ارتقاای کیفیات آموزشای باا رویکارد هدف  

باا  مادارس اباری درهوشمندساازی رایاانش و اشایا اینترنات
 استفاده از روش روایی محتوایی الوشه انجام شده است.

 روش 

ایاان پااژوهش بااه روش کیفاای و  بااا روش داده بنیاااد 
نفار از متخصصاان   26ه اسات. نموناه ایان تحقیاق  انجام شاد

و صاااحب نظااران هوشاامند سااازی ماادارس، اینترناات اشاایا و 
گیااری هسااتند کااه بااا روش نمونااه رایااانش ابااری کشااور

هااا بااه روش مصاااحبه نیمااه هدفمنااد انتخاااب شاادند. داده
 شااد. فرآینااد کدگاا اری و تحلیاال داده آوریساااختاریافته جمااا

به، کدگاا اری باااز، کدگاا اری مرحلااه انجااام مصاااح 4هااا در 
انجااام الگااو  ارائااهدر نهایاات محااوری، کدگاا اری گهینشاای و 

شااروع و تااا ماارداد ماااه  13۹۸هااا از اردیبهشاات . مصاااحبهشااد
کاه   یکننادگانابتادا محقاق باا مشاارکتادامه پیدا کرد.    13۹۸
هاادف  یااانشااده بودنااد تماااس گرفاات و یاامن  ب یمعرفاا
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اناااه باااودن از محرم یناااانروش مصااااحبه، اطم یاااق،تحق
مصاحبه، در صاورت موافقات، زماان و مکاان مصااحبه توساط 

 یسااندههااا توسااط نو. مصاااحبهشااد یااینکنناادگان تعمشااارکت
-آوری داده. ابااهار جماااآرام انجااام شااد یطاایو در مح مساالول

هااا سااواالتی اساات کااه توسااط متخصصااین روایاای آن تاییااد 
شاده و توساط محقاق از افاراد مصااحبه شاونده پرسایده شاد. 

 یل به سه نمونه از این سواالت اشاره شده است:در ذ
 مهایا و معایب اجرای هوشمند سازی مدارس شیست؟ -1

نوظهور -2 های  فناوری  جنابعالی  نظر   IOT and) به 

Cloud Computing  )  بهتر به  توانند  می  کمکی  شه 
 اجرا شدن هوشمندسازی مدارس کنند؟

از   -3 استفاده  با  مدارس  هوشمندسازی  جنابعالی  نظر  دو  به 
می   شگونه  ابری  رایانش  و  اشیا  اینترنت  نوظهور  فناوری 

 تواند منجر به بهبود آموزش شود؟ 

بعد از انجاام مصااحبه، مصااحبه هاا پیااده شاد، ماتن هار 
در نااااارم افاااااهار  Wordمصااااااحبه بصاااااورت فایااااال 

MAXQDA10  بااارگهاری شااد. کدگاا اری باااز بااا اسااتفاده
نجاام شاد و بعاد از انجاام کدگا اری بااز از نارم از نرم افاهار ا

افهار خروجی گرفتاه شاد. در رسامت آخار کدگا اری محاوری 
با ررار دادن مقوله هاای مشاابه اساتخران شاده در یاک گاروه 

مشاخص شادن مقولاه مرکاهی، باا  انجام شد و در مرحله آخر  
الگااوی ارتقااای آمااوزش در هوشاامند سااازی ماادارس بااا 

رایااانش ابااری بصااورت پااارادایم رویکاارد اینترناات اشاایا و 
با توجه باه اینکاه هار کادام از شارایط باه یاک استخران شد.  

ولای رواباط باین هار بخاش  کارده اساترسمت از الگو اشاره  

بااا بخااش دیگاار مشااخص نیساات از ایاان رو ترساایم طرحاای 
هااا بارای مرتااب کااردن و ساامان دادن بااه روابااط باین مقولااه

نظریاه پاردازی   . شناین طرحای در فرآینادبوده اساتیروری  
شاود، باه ایان معناا کاه داده بنیاد، الگوی پارادایمی نامیده مای

هااا بااا اسااتفاده از یااک پااارادایم بهاام وصاال  مفاااهیم و مقولااه
از روایاای  سااا  بااه منظااور اعتباریااابی الگااو. ]۹[شااوندماای

محتااوایی الوشااه اسااتفاده شااد. روایاای محتااوایی بااه تحلیاال 
و تعیاین آن بار   منطقی محتاوای یاک آزماون بساتگی داشاته

اساااس رواااوت ذهناای و فااردی اساات. در ایاان روش سااوال 
هااا هااای آزمااون در اختیااار متخصصااان یااا برخاای از آزمااودنی

خواهناد کاه مشاخص کنناد آیاا ها مایشود و از آنگ اشته می
کناد یاا گیاری مایسواالت آزمون صافت ماورد نظار را انادازه

در بار مای   ها کال محتاوای آزماون راخیر  و این که آیا سوال
گیاارد یااا خیاار. در صااورتی کااه بااین افااراد مختلااز در زمینااه 
روایاای آزمااون توافااق وجااود داشااته باشااد، آن آزمااون دارای 

بعااد از طراحاای سااواالت مربااو  . ]10[روایاای محتااوایی اساات
ارائااه شااده، پرسشاانامه در اختیااار  الگااوبااه هاار حیطااه در 

ایااد. ت بیسامتخصصاین رارار داده شاد تاا روایی)اعتباار( آن بد
جهااات روایی)اعتباااار( مواااامین، شااااخص نسااابت روایااای 

الوشاه ماورد اساتفاده رارار گرفات. ساا    (CVR)محتوای  
بر اساس فرماول زیار، نسابت روایای محتاوایی محاسابه شاد. 

نفاار بودنااد، تعااداد افاارادی کااه هاار  1۹تعاادادکل متخصصااین 
مومون را یروری ارزیابی نمودناد شامارش شاد و بارای هار 

در جااادول ذیااال  .محاسااابه شاااد CVRیاااک از مواااامین 
CVR  گااهارش شااده اساات.بااا توجااه بااه تعااداد نمونااه

 با توجه به تعداد نمونه  CVRمحاسبه  .1جدول 

 CVRمقدار  تعداد متخصصین CVRمقدار  تعداد متخصصین CVR مقدار تعداد متخصصین

5 ۹۹/0 11 5۹/0 25 37/0 

6 ۹۹/0 12 56/0 30 33/0 

7 ۹۹/0 13 54/0 35 31/0 

۸ 75/0 14 51/0 40 2۹/0 

۹ 7۸/0 15 4۹/0   

10 62/0 20 42/0   

 یافته ها
اسااات از شااارایط اجاااهای الگاااوی پااااردایمی عباااارت 

و  گاار، راهبردهاااشاارایط علاای، شاارایط مداخلااه ای،زمینااه
نماااایش داده شاااده  1کاااه در جااادول شاااماره  پیامااادها
 1همسنااین اجااهای الگااو در رالااب نمااودار شااماره  ،اساات

 ،هاااا. در رسااامت دوم تحلیااال دادهنشاااان داده شاااده اسااات
در جاادول شااماره نتااایج  اعتبااار یااابی الگااو انجااام شااد کااه

شاااااااااااااده اسااااااااااااات.  نشاااااااااااااان داده 2

 شناسایی مقوله های محوری  .1جدول 
 مقوله فرعی  مقوله اصلی  حیطه 

 عدم مدیریت و نظارت درست در اجرای هوشمند سازی مدارس شرایط مداخله ای  

 نظارت و مدیریت هوشمندسازی، عدم اجرای  در  افهاری  سخت نگاه  داشتن
  توسط محتوا تولید استاندارد رعایت هوشمندسازی، عدم اجرای  در درست
  در بودجه  نبودن  هوشمندسازی، متناسب  اجرای  در خصوصی های شرکت

 سازی هوشمند اجرای
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های الزم در اجرای هوشمندسازی  عدم آماده سازی زیر ساخت
 مدارس 

 زیرساخت هوشمندسازی، عدم اجرای  در مناسب های زیرساخت نبودن  فراهم
 مدارس های  زیرساخت کردن  آماده هوشمندسازی، لهوم  اجرای  در فرهنگی
  از ربل معلمان  و  مدیران  به الزم آموزش هوشمندسازی، عدم اجرای  در

  یاددهی، فرایند در مکانی و زمانی محدودیت هوشمندسازی، عدم اجرای
 یادگیری

 موانا اجرایی رایانش ابری
  رایانش اجرای  رانونی مسائل و ابری، مشکالت رایانش موفق اجرای  موانا

 پرورش   و آموزش در  استفاده جهت ابری  رایانش در زیرساخت ابری، اهمیت

 محدودیت استفاده از اینترنت اشیا  های اجرای اینترنت اشیا محدودیت

 شرایط علی
یادگیری فعال و اير بخش دانش آموزان در اجرای هوشمندسازی  

 مدارس 

تکنولوژی،   از استفاده با اطالعاتی منابا به  دسترسی سرعت افهایش
  با  ای شندرسانه محتوای  بر  مبتنی ايربخش، یادگیری   و فعال یادگیری 

آموزان،   دانش  استعداد  با متناسب یادگیری  محیط هوشمندسازی، طراحی
 هوشمندسازی با توانایی به دانایی الکترونیکی، تبدیل یادگیری  افهایش

 شرایط زمینه ای

 استفاده از رایانش ابریمدریت بهینه منابا با 
  از استفاده با افهار سخت از بهینه منابا، استفاده بهینه ههینه، مدیریت کاهش

 ابری رایانش

 اشیا  اینترنت از استفاده با  مصرف سازی  اشیا، بهینه اینترنت با  ههینه کاهش بهینه سازی مصرف با استفاده از اینترنت اشیا 

 مدارس با هوشمندسازیهای ینهه جویی در ه صرفه
  اجرای  با  ههینه مدارس، کاهش هوشمندسازی  با  ههینه در جویی صرفه

 هوشمندسازی درست

 راهبردها 

 اجرای مرحله به مرحله هوشمندسازی مدارس 

فرهنگی،  و جيرافیایی شرایط  با متناسب مدارس هوشمندسازی  اجرای
  گام به گام هوشمندسازی، اجرای  در  هازیرساخت کردن  آماده اهمیت

  تيییرات با انطبار جهت مدارس  هوشمندسازی  مدارس، لهوم هوشمندسازی 
 هوشمندسازی  اجرای  در متخصص نیروی  آموزش فناوری، لهوم

 های ارزشیابی مناسب با هوشمندسازی مدارس ایجاد روش
  در توازن  مدارس، ایجاد هوشمندسازی  با متناسب ارزشیابی های روش ایجاد

 هوشمندسازی  با ارزشیابی و آموزش

 هوشمند مدارس مدارس، اصول هوشمندسازی   با مدرسه امور سازی  ساده ساده کردن امور آموزشی و اجرایی مدارس در هوشمندسازی 

 افهایش مدیریت و  نظارت در مدارس با استفاده از اینترنت اشیا 
  با نظارت و مدیریت اشیا، افهایش اینترنت با فیهیکی های زیرساخت بهبود
 بعد  اشیا، اهمیت اینترنت از  استفاده  با مدارس امنیت اشیا، افهایش اینترنت

 هوشمندسازی  از ای الیه  اشیا  اشیا، اینترنت اینترنت در تجهیهات

 تسهیل دسترسی به اطالعات با استفاده از اینترنت اشیا 
  از  استفاده با تعامل افهایشاشیا،  اینترنت از استفاده با ارتباطات تسهیل
  استفاده با  هاداده اطالعات، تحلیل  به پ یری دسترسی اشیا، افهایش اینترنت

 اشیا  اینترنت از

 افهایش راحتی کاربران در استفاده از اینترنت اشیا 
  اینترنت با  کاربران  حال رفاه افهایش  اشیا، اینترنت با خصوصی حریم حفظ

 اشیا 

 خدمات آموزشی با استفاده از رایانش ابریارائه سریا 

  به  سریا ابری، دسترسی  رایانش از  استفاده با  بهتر  آموزش سروی   ارائه
 ابری، رایانش از استفاده با سازی  اطالعات، مجازی 

  پ یری   انعطاف و پ یری   ابری، مقیاس رایانش با خدمات از استفاده افهایش
 رایانش  از استفاده  با سازمان  کردن  ابری، شابک رایانش از استفاده با

 امنیت رایانش، افهایش از  استفاده  با کنترل و مدیریت افهایش افهایش نظارت با استفاده از رایانش ابری

 ایجاد مهیت ررابتی با استفاده از رایانش ابری
  از  استفاده  رایانش، مهایای  در  ابر   ایجاد از  استفاده  با افهار سخت به نیاز عدم

 ابری رایانش

 پیامد
 افهایش سرعت و کیفیت آموزش و یادگیری دانش آموزان

  کیفیت یادگیری، افهایش  یاددهی، فرایند در مکانی و زمانی محدودیت عدم
  از استفاده با خدمات سرعت و کیفیت هوشمندسازی، افهایش با آموزش
هوشمندسازی،   از استفاده  با آموزان  دانش  هوش سازی، ارتقای  هوشمند

 هوشمندسازی اجرای   با یادگیری  درت  و سرعت افهایش

 ای معلمان و دانش آموزانمندی و اخالر حرفه افهایش ریایت
  با  ای حرفه اخالر افهایش  هوشمندسازی، اجرای با  امنیت افهایش

 آموزان  دانش در یادگیری  انگیهه  هوشمندسازی، افهایش
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 کیفیت آموزش با استفاده از فناوری های نوظهور در هوشمند سازی مدارسالگوی ارتقای  .1نمودار

 تحلیل اعتبار یابی الگوی ارتقای کیفیت آموزش در هوشمندسازی مدارس با استفاده از اینترنت اشیا و رایانش ابری  .2جدول

 CVR مقوله اصلی حیطه

 عوامل مداخله ای

 0/65 هوشمند سازی مدارسعدم مدیریت و نظارت درست در اجرای 

 0/43 عدم آماده سازی زیر ساخت های الزم در اجرای هوشمندسازی مدارس 

 0/31 ا محدودیت های اجرای اینترنت اشی

 0/47 موانا اجرایی رایانش ابری

 0/32 یادگیری فعال و اير بخش دانش آموزان در اجرای هوشمندسازی مدارس  شرایط علی 

 شرایط زمینه ای 

 0/36 صرفه جویی در ههینه های مدارس با هوشمندسازی

 0/94 بهینه سازی مصرف با استفاده از اینترنت اشیا 

 0/73 مدریت بهینه منابا با استفاده از رایانش ابری 

 راهبرد 

 0/63 لهوم اجرای مرحله به مرحله هوشمندسازی مدارس

 0/2 هوشمندسازی مدارسایجاد روش های ارزشیابی مناسب با 

 0/57 ساده کردن امور آموزشی و اجرایی مدارس در هوشمندسازی

 0/78 افهایش مدیریت و  نظارت در مدارس با استفاده از اینترنت اشیا 

 0/89 تسهیل دسترسی به اطالعات با استفاده از اینترنت اشیا

 0/52 افهایش راحتی کاربران در استفاده از اینترنت اشیا

 0/96 ارائه سریا خدمات آموزشی با استفاده از رایانش ابری

 1 ایجاد مهیت ررابتی با استفاده از رایانش ابری 

 0/78 افهایش نظارت با استفاده از رایانش ابری 

 پیامد
 0/66 افهایش سرعت و کیفیت آموزش دانش آموزان با هوشمندسازی

 0/47 معلمان و دانش آموزان افهایش ریایتمندی و اخالر حرفه ای 

 بحث:
با مصاحبه  و  تحقیق  ادبیات  تحلیل  از  از   26  بعد  نفر 
اینترنت اشیا و    ،متخصصین در سه حیطه هوشمندسازی مدارس

ابری   اینترنت  رایانش  رویکرد  با  آموزشی  کیفیت  ارتقای  الگوی 

مدارس   درهوشمندسازی  ابری  رایانش  و  شرایط    کهاشیا  دارای 
مداخله عوامل  گردید.  استخران  است  بنیاد  داده  با  نظریه   4ای 

حیطه  ،حیطه یک  با  علی  زمینه  ،شرایط  با  شرایط    ، حیطه   4ای 
با   و    ۹راهبردها  با  پحیطه  الگو    2یامد  استخران  از  بعد  حیطه. 
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هر حیطه بطور  اعتبار    با روش الوشه انجام شد.  و اعتبار یابی الگ
نشان داد الگوی  ها  تحلیل دادهه در نهایت  کجداگانه بدست آمد  

است. برخوردار  کافی  اعتبار  از  نظر  با    مورد  الگو  اجهای  ذیل  در 
 میهان اعتبار هر کدام با جهییات توییش داده شده است: 

مقوله به عنوان مقوله    3  رسمتدر این    ای:  شرایط زمینه •
 اصلی شناسایی شده است. 

  صرفه جویی در هزینه های مدارس با هوشمندسازی: 
از اهداف هوشم ها  ینههسازی مدارس، صرفه جویی در هدنیکی 

این  اعتبار  است.  شده  استخران  نیه  مصاحبه  نتایج  از  که  بود 
افراد    36/0رسمت   تعداد  به  توجه  با  که  است  آمده  بدست 

 است. بوده مصاحبه شونده از اعتبار خوبی برخوردار 

اینترنت    سازی مصرف با استفاده از اینترنت اشیا: بهینه  
را در هر جایی و در   اشیا فناوری هوشمندی است که هر شیء 

کند. با توجه به شنین رابلیتی برای اینترنت  هر زمانی متصل می
برخوردار   خاصی  اهمیت  از  انرژی  مصرف  کاهش  بحگ  اشیا، 

رسمت   این  اعتبار  اعت  ۹4/0است.  از  که  است  آمده  بار  بدست 
در تحقیق  نیه  و همکاران     Asnafiخیلی باالیی برخوردار است.

می اشیا  اینترنت  دادند  نشان  درخود  مختلفی  بخش  تواند  های 
مدیریت، کتابخانه    شون  تجهیهات  و  ساختمان  مرجا،  امانت، 
درت وافهایش سرعت فرایندهای    موجب سهولت،  استفاده شده و

ارائه خدمات مطلوب شود که با  ها وکاری وصرفه جویی درههینه
 . ]11[نتایج تحقیق حایر همخوانی دارد

ابری: یمد رایانش  از  استفاده  با  منابع  بهینه  با    ریت 
می مدارس  هوشمندسازی  در  ابری  رایانش  از  در  استفاده  توان 

بدست آمده   73/0ها صرفه جویی کرد. اعتبار این رسمت  ههینه
برخوردار بسیارخوبی  اعتبار  از  که    و    Sangari  است.  است 

Reihaninia  رایانش    هم  در بودند،  داده  نشان  خود  تحقیق 
باعگ می و  شود سازمانابری  امکانات خود را گسترش دهند  ها 

حایر درههینه تحقیق  نتایج  با  که  نمایند  جویی  صرفه  ها 
 . ]12[همخوانی دارد

گر:  • مداخله  این    شرایط  به    4  رسمتدر  اصلی  مقوله 
 گر شناسایی شده است.  عنوان عامل مداخله

هوشمند   اجرای  در  درست  نظارت  و  مدیریت  عدم 

مدارس:  طرح    سازی  سالیست  شند  اینکه  به  توجه  با 
از موارد مهمی که کمتر به آن    است،  هوشمندسازی کلید خورده

، نظارت  استبحگ نظارت و کنترل بر این مدارس    ،پرداخته شده
بازد میو  کارکردشان  نحوه  و  مدارس  این  از  مکرر  در  ید  تواند 

داشته  شایانی  کمک  هوشمندسازی  اهداف  تحقق  و  پیشرفت 
این رسمت   اعتبار  به    65/0باشد.  با توجه  بدست آمده است که 

برخوردار   خوبی  اعتبار  از  شونده  مصاحبه  افراد    . استتعداد 
Seraji  همکاران پژوهش   نیه  و  با  همسو  خود  پژوهش  در 

پنج عامل    بیو معلمان به ترت  ران یمد  دگاهیاز ددادند    نشانایرح

افهار  ، یانسان  یروین افهار  ،یسخت  مد  یفرهنگ  ،ینرم   یتیریو 
 . ]13[دارند  یمدارس نقش اساس  یهوشمندساز موانا به عنوان

ساخت  زیر  سازی  آماده  اجرای  عدم  در  الزم  های 

مدارس:  به    هوشمندسازی  مدارس  هوشمندسازی  اجرای  در 
اجرا فراهم نشده بود و همین    جهترسد، بسترهای الزم  نظر می

این رسمت   اعتبار  ایجاد کرد.  اجرا  را در    43/0مساله مشکالتی 
اعتبار   از  شونده  افراد مصاحبه  تعداد  به  توجه  با  که  آمده  بدست 

در تحقیق خود نشان داده  هم  یهدانی    است.بوده  خوبی برخوردار  
مو با  مدارس  هوشمندسازی  برنامهبود،  و  زیرساختاری  ریهی انا 

 . ]14[مواجه است که با نتایج تحقیق حایر همخوانی دارد
اشیا:  اینترنت  اجرای  های  شدن    محدودیت  فراگیر  در 

فناوری  این  اجرای  گاهی  که  دارد  وجود  مسائلی  اشیا  اینترنت 
مشکالت  امنیتی،  مسائل  کرد.  خواهد  اشکال  دشار  را  نوظهور 
دسترسی به اینترنت، عدم اطالع کاربران و غیره در پیاده سازی 

رسمت   این  اعتبار  دارد.  وجود  اشیا  آمده   31/0اینترنت  بدست 
تعد به  توجه  با  که  شوندهاست  مصاحبه  افراد  نسبتا اعتبار    ، اد 

 کسب کرده است خوبی 

ابری:  رایانش  اجرایی  در    موانع  ابری  رایانش  اجرای 
مشکالت رانونی    ،با مشکالتی مواجه است در مرحله اجرا    کشور  

است.   نشده  رفا  کنون  تا  و  دارد  وجود  رایانش  اجرای  در  که 
اع باشد.  داشته  وجود  است  گاهی ممکن  امنیتی  این مسائل  تبار 

افراد    47/0رسمت   تعداد  به  توجه  با  که  است  آمده  بدست 
 اعتبار خوبی به دست آورده است. مصاحبه شونده 

علی:  • این    شرایط  عنوان    1  رسمتدر  به  اصلی  مقوله 
 شناسایی شده است.   شرایط علی

اجرای   • در  آموزان  دانش  بخش  اثر  و  فعال  یادگیری 

مدارس:  هوشمندسازی  هوشمندسازی  اجرای   در 
های  فعالیت  در  و  شده  فعال  آموزان  دانش  مدارس، 
آموزشی،  بیشتر درگیر خواهند شد. هوشمندسازی یادگیری  
دانش   دادن  ررار  محور  با  و  داده  افهایش  را  آموزان  دانش 

آموزشی    یآموزان در یادگیری و فعال نمون ایشان، ايربخش
بدست آمده   32/0. اعتبار این رسمت  داده استرا افهایش  
اعتبار خوبی  ه با توجه به تعداد افراد مصاحبه شونده  است ک

است کرده  همکاران     Alibakhshi.کسب  در  هم  و 
تايیر   هوشمند  برد  از  استفاده  که  دادند  نشان  خود  تحقیق 

ای و افهایش  مثیت معنادار بر یادگیری مداوم افعال دو کلمه
نتایج تحقیق حایر   ]4[داشته استانگیهه فراگیران   با  که 

داردهمخوا همکاران  . Jahaniنی  خود    نیه   و  تحقیق  در 
های یاددهی و یادگیری در نشان دادند در خصوز شاخص

و   پویا  محیط  ایجاد  بر  تايیر  بیشترین  هوشمند  مدارس 
ج اب برای خالریت دانش آموزان و کمترین میهان مربو  
به ارتقاء ارزشیابی سطوح باالی تفکر، دانش و مهارت می  

داردکه  .  ]15[باشد مطابقت  حایر  تحقیق  نتایج  . با 
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Bigdeli  دادند که    هم   و همکاران تحقیق خود نشان  در 
هوشمندسازی مدارس بر خالریت دانش آموزان تايیر مثبت  

است داشته  معناداری  حایر  .  ] 16[و  تحقیق  نتایج  با  که 
 همخوانی دارد. 

 
این    راهبردها:  • به عنوان راهبرد    ۹  رسمتدر  مقوله اصلی 

 ه است.  شناخته شد

مدارس:  مرحله هوشمندسازی  به  مرحله  اجرای    لزوم 

بسیار  امری  اجرایی  مراحل  به  توجه  هوشمندسازی  اجرای  در 
. اجرای مرحله به مرحله  ه استمهم بود که مورد غفلت ررار گرفت

و   داده  کاهش  را  اجرایی  مشکالت  رطعا  مدارس  هوشمندسازی 
دنبا به  را  مدارس  در  هوشمندسازی  اجرای  خواهد  ل  موفقیت 

به مرحله در   اجرای مرحله  نتایج مصاحبه  به  توجه  با  داشت که 
هوشمند سازی مدارس امری یروری بوده است که مورد غفلت  

بدست آمده است که با  63/0ررار گرفته است. اعتبار این رسمت 
افراد مصاحبه شونده   تعداد  به  به دست آورده توجه  اعتبار خوبی 

در پژوهش خود نشان دادند    نیه   همکاران و    Abdollahi  . است
حوزه   سه  در  مدارس،  هوشمندسازی  طرح  در  تعاریاتی  که 
کارایی نظام آموزشی، گسترش عدالت آموزشی و تربیتی عمومی  

 ، که با نتایج پژوهش حایر همخوانی داردوجود دارد
روش هوشمندسازی  ایجاد  با  مناسب  ارزشیابی  های 

حیاتی    مدارس:  رکن  یک  یاددهی  ارزشیابی  فرآیند    -در 
می محسوب  ارزشیابی یادگیری  نظام  یک  ایجاد  مسلماً  شود. 

می مدارس  کارآمد  آموزشی  نظام  کردن  کارآمدتر  به  تواند 
های آن کمک نماید. اعتبار این  هوشمند و شفاف ساختن فعالیت

بدست آمده است که با توجه به تعداد افراد مصاحبه   2/0رسمت  
بر کمی  اعتبار  از  که    است.   بوده  خوردار شونده  تحقیقی  در 

Shahzari     انجام داد به این نتیجه رسید که فناوری اطالعات
از   بیشتر  آموزشی  ارزشیابی  و  ریهی  برنامه  متيیر  بر  ارتباطات  و 

است  تايیرگ ار  است  کیفیت  متيیرهای  نتایج    ،]1۸[سایر  با  که 
 تحقیق حایر همخوانی دارد. 

مدارس   در  نظارت  و  مدیریت  از  افزایش  استفاده  با 

اشیا:  می  اینترنت  مدارس  در  اشیا  اینترنت  از  استفاده  توان،   با 
به   آموزان  دانش  خرون  و  ورود  بر  بیشتری  کنترل  و  نظارت 
بر   توانند  می  همسنین  آموزان  دانش  اولیاء  کرد.  اعمال  مدرسه 
این  از  استفاده  باشند.  داشته  بیشتری  نظارت  فرزندان خود  روی 

امنیت مدار این رسمت  امکانات  اعتبار  افهایش خواهد داد.  را  س 
بدست آمده است که با توجه به تعداد افراد مصاحبه شونده    7۸/0

است  اعتبار کرده  کسب  خوبی   و  Hoseini  .بسیار 
Narougheh   های سیستم  دادند  نشان  خود  تحقیق  در  هم 

افهایش   در  بسته  مدار  های  دوربین  ربیل  از  هوشمند  نظارت 
ها در کنترل محیط  امنیت اجتماعی شهر و افهایش عملکرد دولت

با  این  رابل توجهی است که  اهمیت  از نظارت حائه  های خارن 
 . ]1۹[نتایج تحقیق حایر همخوانی دارد 

به   دسترسی  اینترنت  تسهیل  از  استفاده  با  اطالعات 

استفاده از امکانات اینترنت اشیا باعگ افهایش دسترسی به    اشیا: 
اطالعات در هر زمان و هر مکان خواهد شد. اینکه دانش آموزان  
داشته   روز دسترسی  آموزشی همان  محتوای  به  غیبت  زمان  در 

معلما داد.  خواهد  را کاهش  آموزشی  رطعا مشکالت  در    نباشد، 
داشت و این امر    ساعت با دانش آموزان ارتبا  خواهد  24  طول

داشت.   خواهد  دنبال  به  مدارس  در  را  آموزش  کیفیت  ارتقای 
این رسمت   تعداد    ۸۹/0اعتبار  به  توجه  با  است که  آمده  بدست 

اعتبار   شونده  مصاحبه  استخوبی  بسیار  افراد  کرده   .کسب 
Mousani Cholak  همکاران نشاننیه    و  خود  تحقیق    در 

آموزش  از  گیری  بهره  با  که  فراگیران  دادند  دور،  راه  از  های 
کوتاه زمان  مدت  در  را  بیشتری  اطالعات  توانست  تری  خواهند 

که این   ]2[ج ب کنند و انگیهه بیشتری در یادگیری داشته باشند 
 با نتایج حایر همخوانی دارد. 

اشیا:  اینترنت  از  استفاده  در  کاربران  راحتی   افزایش 

اش رشد  اینترنت  حال  در  سرعت  به  حوزه  است یا  در  های و 
جمله از  است،  شده  گرفته  کار  به  کیفیت  می   مختلز  به  توان 

ها های پهشکی، انعطاف پ یری، سازگاری، کاهش ههینهمراربت
بهره افهایش  از  و  استفاده  و  آن  کمک  با  که  کرد  اشاره  وری 

و تر  دریق  افراد  بررسی  و  تحلیل  دیجیتال  اشیای  و    ابهارها 
دسترسی   افهایش  با  اشیا  اینترنت  بگیرد.  صورت  تر  کاربردی 

 52/0افراد، رفاه کاربران را افهایش داده است. اعتبار این رسمت  
از  شونده  مصاحبه  افراد  تعداد  به  توجه  با  که  است  آمده  بدست 

هم در تحقیق     Khedmatgozarاعتبار خوبی برخوردار است.
می اشیا  اینترنت  کارگیری  به  داد  نشان  بخش  خود  دو  در  تواند 

بر شش حوزه  جما و مدیریت ورود و خرون مشتمل  داده  آوری 
به  کند.  کمک  کارکنان  عملکرد  بهبود  به  کلی   خاز،  طور 

داده  تولید  در  تواند  می  اشیا  به  اینترنت  دانشی،  فرایندهای  های 
ای   پایه  دیجیتال،  و  فیهیکی  در محیط های  دانش  ویژه کشز 

اتکا به کارگرفته شود این با نتایج تحقیق حایر   ،]20[رابل  که 
 د. همخوانی دار

رایانش   از  استفاده  با  آموزشی  خدمات  سریع  ارائه 

ب  ابری:  ابری  مهیترایاش  به  توجه  جمله ا  از  دارد  که  هایی 
پ یری،   انعطاف  شابکی،  سریا،  منابا، دسترسی  گ اری  اشتراد 

می غیره  و  پ یری،  به مقیاس  و    تواند  اطالعات  سریا  انتقال 
رسمت   این  اعتبار  کند.  شایانی  کمک  آموزش    ۹6/0ارتقای 

اعتبار   از  که  است  آمده  برخوردار  بسیار  بدست  شده  خوبی 
در تحقیق خود نشان داد که با  هم  و همکاران     Sepehrاست.

رایانش   الکترونیکی،  خدمات  ارائه  در  یعز  و  کمبود  به  توجه 
تواند خدمات و  ابری با بهره گیری از مهایای مختلز فناورانه، می

علوم   های  دانشگاه  های  کتابخانه  برای  را  بهتری  امکانات 
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یق حایر  که با نتایج تحق  ]21[پهشکی شهر تهران فراهم نماید
 همخوانی دارد. 

در استفاده از    افزایش امنیت با استفاده از رایانش ابری: 
خصوصی  فناوری حریم  حفظ  و  اطالعات  امنیت  نوظهور  های 

ابری می رایانش  است.  برخوردار  باالیی  بسیار  اهمیت  از  -افراد 
مکان   و  زمان  در  کاربر  هر  به  خودکار  شبکه  اختصاز  با  تواند 

بدست    7۸/0افهایش دهد. اعتبار این رسمت  مورد نظر، امنیت را  
  باالیی کسب کرده است.اعتبار که  آمده است 

رایانش    ایجاد مزیت رقابتی با استفاده از رایانش ابری: 
امکانات   و  باال  بسیار  پردازشی  توانایی  مجازی  صورت  به  ابری 

فراهم می را  نامحدود  براساس اصل کارایی ذخیره سازی  و  کند 
ب ابری  ذخیره  رایانش  و  محاسباتی  های  سیستم  همه  از  االتر 

ایجاد   ررابتی  مهیت  ابری  رایانش  از  استفاده  دارد.  ررار  سازی 
رسمت   این  اعتبار  کرد.  اعتبار    1خواهد  که  است  آمده  بدست 

  نیه  و همکاران Moeini kia   .کسب کرده است  بسیار باالیی
با توجه به معنادار بودن تثيیر استفاده  ،در تحقیق خود نشان دادند 

می پیشنهاد  فراگیران،  یادگیری  بازده  در  فاوا  دست  از  گردد 
نرم  ،  اندرکاران از  استفاده  پرورش،  و  آموزش  ریهان  برنامه 

را   نوین  فناوری های  از  بهره گیری  و  آموزشی  افهارهای کمک 
دهن ررار  اولویت  همخوانی   ]6[ددر  حایر  تحقیق  نتایج  با  که 

 دارد.

این    یامدها: پ • پیامد   رسمتدر  عنوان  به  اصلی  مقوله  دو 
 شناسایی شده است. 

آموزان:  دانش  آموزش  کیفیت  و  سرعت  هر   افزایش 
باشد انسانی(  و  )باز، خالر  مدرسه  فوای  مداوم،    ،گاه  یادگیری 

بدست    66/0اعتبار این رسمت  ل ت بخش و عمیق خواهد بود.  
اد مصاحبه شونده اعتبار باالیی  آمده است که با توجه به تعداد افر

و  است.   آموزشی  ابعاد  در  مدرسه  امور  به  بخشی  کیفیت  در 
مدرسه درون  روابط  الگوی  بازسازی  به  باید  و  پرورشی  ای 

جدی  آموزش توجه  آموزان  دانش  توانمندسازی  برای  الزم  های 
آموزان   دانش  بخشی  کیفیت  مناسب  الگوی  کمک  با  تا  نمود 

 رهبر، پژوهشگر و متدین( تربیت کرد.  )توانمند، مستقل، خود 
رضایت و  افزایش  معلمان  ای  حرفه  اخالق  و  مندی 

آموزان:  مهم  دانش  مولفه از  حرفه ترین  اخالر  معلمی های  ای 
های می توان به پرورش تعقل، تشویق به تفکر و تقویت مهارت

دانش آموزان جهت رسیدن به استقالل در یادگیری اشاره کرد. 
ندسازی مدارس و تنوع در آموزش و یادگیری به با اجرای هوشم

ریایت رسد  می  حرفهنظر  اخالر  و  دانش  مندی  و  معلمان  ای 
بدست    47/0آموزان افهایش پیدا خواهد کرد. اعتبار این رسمت  

اعتبار  از  شونده  مصاحبه  افراد  تعداد  به  توجه  با  که  است  آمده 

برخوردار   در پژوهش  نیه  و همکاران    Saeidi  .شده استخوبی 
ریایت   روی  بر  مدارس  در  تکنولوژی  کاربرد  دادند  نشان  خود 

است  تايیرگ ار  معلمان  حایر    ]22[شيلی  تحقیق  نتایج  با  که 
 همخوانی دارد. 

 پیشنهادات 
تعالی دست و  رشد  جهت  شود  می  حوزه  پیشنهاد  اندرکاران 

دوره در آموزش،  کاربردی  و  مناسب  تخصصی  آموزش  های 
های نوظهور جهت افهایش یادگیری استفاده از فناوریخصوز  

در   فناوریها  این  از  که  معلمانی  و  گردد  برگهار  آموزان  دانش 
 کالس درس استفاده می کنند، مورد تشویق ررار گیرند.  

کمبود مطالعه و تحقیق در زمینه پژوهش و همسنین کمبود 
از محدودیت  ابری  رایانش  و  متخصص در حوزه هوشمندسازی 

  ار بود. گایی بود که بر روی تحقیق تايیره

 نتیجه گیری
های مدارس هوشمند یکی از اصلی ترین تظاهرات سیاست

و   آموزش  در  فاوا  گیری  کار  از پبه  استفاده  با  است.  رورش 
افهاری    توان زیرساخت های نرم ابری می   اشیا و رایانش  اینترنت

هوشمندساز بهتر  اجرای  برای  را  مدارس  افهاری  سخت  ی  و 
کرد.   فراهم  رویکرد  مدارس  با  آموزشی  کیفیت  ارتقای  الگوی 

مدارس درهوشمندسازی  ابری  رایانش  و  اشیا  اعتبار   اینترنت  از 
 باالیی برخوردار است و این نشان می دهد که استفاده از فناوری 
های نوظهور در هوشمندسازی مدارس ارتقای کیفیت آموزش را  

 دربرخواهد داشت.  

 اری زسپاسگ
متخصصان در سه حوزه هوشمندسازی   یاز تمام  یلهوسدینب

که ابری  رایانش  و  اشیا  اینترنت    این   انجام  در  را   ما  مدارس، 
 . کنیممی  سااسگهاری کردند یاری پژوهش

 اخالقی   مالحظات
انجام شده    14121211972000اخالر    کداین مطالعه با  

 است. 

 منافع  ضادت
ان مقاله و مجله راهبردهای آموزش هیچ گونه  بین نویسندگ

تعارض منافعی وجود ندارد. 
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