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 چکیده 

نفر از  62به همین منظور محقق با  این تحقیق به روش کیفی و با شیوه نظریه داده بنیاد انجام شد. 

متخصصان در سه حوزه هوشمندسازی، اینترنت اشیا و رایانش ابری که به شیوه هدفمند)گلوله برفی( انتخاب 

، بارگذاری و سپس کدگذاری باز با  MAXQDA10 نرم افزار در هاشدند، مصاحبه کرد. متن مصاحبه

های اصلی با استفاده از کدگذاری محوری استخراج افزار انجام شد. بعد از استخراج کدها، مقولهاستفاده از نرم

های محوری، و بعد با انجام کدگذاری گزینشی و شناسایی شدند. سپس در ادامه، با کشف ارتباط بین مقوله

ها در صورت پارادایم ارائه شده است. نتایج تحلیل دادهه ب رکزی، الگوی مورد نظر بر اساس نظریه دادهمقوله م

و پیامدها مورد بحث و بررسی  ، راهبردها ای، شرایط مداخله، شرایط علیایشرایط زمینه شاملقالب الگو 

 قرار گرفت.
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 همقدم

 دارد. با اختیار در را کشور هایسرمایه مؤثرترین و ارزشمندترین که است جایی مدرسه   

 در سوم جهان سطح در ویژه به و جهان تمام در پرورش و آموزش کیفی و کمی روند به نگاهی

 فوق موضوع پرورش، و آموزش کیفیت یارتقا که شویممی متوجه خوبی به اخیر، هایدهه

 است. کیفیت آن هاینشانه جمله از پرورش و جهانی آموزش بحران بروز که بوده حساسی العاده

 برخی است. جهان کشورهای اغلب در پرورش و آموزش نظام اصلی هایدغدغه جمله از مدارس،

 رفع جهت در و داده کاهش را تشویش این مستمر، ارزیابی طریق از اخیر، دهه دو در کشورها از

 یاستفاده آن هدف و بوده برخوردار ایویژه اهمیت از آموزشی نظام در اند. کیفیتکوشیده آن

 ارزیابی غایی هدف پرورش، و آموزش کیفیت مستمر ارتقای است. امکانات و منابع از بهینه

ت یکی از راهکارهای ارتقای کیفی (.Bozorginezhad & Zareie, 2016)است کشور آموزشی

ارتباطات است. در کشور ما نیز  و اطالعات هایفناورینظام تعلیم و تربیت از طریق توسعه 

های نوظهور،  فناوریریزی در این راستا و در جهت توسعه آموزش و پروش با استفاده از برنامه

 دگرگون شود ضرورت اساسی یافته است تا نظام آموزشی متناسب با جامعه اطالعاتی
(abi, Mehralizadeh & Parsa, 2012Abdolvah.)  

است.  انکارناپذیر ساخته را آموزشی هایفعالیت فرایند در تحول ضرورت ،فناوری و علم تحول

 و توانمند موجود، دنیای پیچیدة در که کنند تربیت را نیروهایی باید امروزی، آموزشی هاینظام

 & Zanganeh (فتار نمایندر منطقی و باشند مبتکر و خالق آن رهبری و مدیریت در

Mousavi, 2013 .)تعلیم و تربیت معتقدند که محیط یادگیری مناسب از مهمترین  متخصصان

شود و محیط یادگیری مناسب در گروی)فضای فیزیکی، بخشی محسوب میهای کیفیتپایه

سه روانی، اجتماعی( مطلوب در مدرسه توأم با مناسبات انسانی است، یعنی هرگاه فضای مدر

بخشی به بخش و عمیق خواهد بود. در کیفیت انسانی( باشد یادگیری مداوم، لذت)باز، خالق و 

-ای و آموزشامور مدرسه در ابعاد آموزشی و پرورشی باید به بازسازی الگوی روابط درون مدرسه

های الزم برای توانمندسازی دانش آموزان توجه جدی نمود تا با کمك الگوی مناسب کیفیت 

طرح  .خشی دانش آموزان)توانمند، مستقل، خود رهبر، پژوهشگر و متدین( تربیت کردب

هوشمندسازی مدارس نیز در همین راستا و در جهت پاسخ گویی به سرعت تغییرات شتاب 

سازی مدارس هنوز در اجرا شد. هوشمند 1331دهنده تکنولوژی در دنیا، در ایران نیز از سال 

کند و به سرعت بیشتری حرکت نمی فناوریرسد همپای تحوالت می ابتدای راه هست و به نظر

های فناوریرسد های جدیدتری است. به نظر میفناورینیاز دارد. بنابراین نیاز به استفاده از 
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در ارتقای کیفیت آموزش در مدارس تاثیر مثبتی 6و رایانش ابری1ءنوینی مانند اینترنت اشیا

ها( به هوشمند )دستگاه ءاشاره به یك اکوسیستم از اشیا ءاشیاخواهد گذاشت. مفهوم اینترنت 

به  ءاشیااینترنت (.Opera, 2019)های محلی و جهانی )اینترنت( داردهم متصل از طریق شبکه

بوده و تحوالت  فناوریترین موضوعات صورت روزافزون در حال تبدیل شدن به یکی از اصلی

در  ءزندگی مردم ایجاد کرده است. استفاده از اینترنت اشیاهای مختلف و ای را در زمینهگسترده

حوزه آموزش و پرورش یك عملکرد عالی را برای اتصال و آموزش دانش آموزان به ارمغان آورده 

های سازمان های آموزشی را روش آموزش کالسیك و زیرساخت ءاست. استفاده از اینترنت اشیا

زه آموزش به عنوان ابزاری برای بهبود زیرساخت های در حو ءاصالح کرده است. اینترنت اشیا

 & Elymany)شودسازمانی و تدریس اصول اساسی دانش های کامپیوتری در نظر گرفته می

, 2016Alkhairi). های ای معمول در محیطهآموزش هوشمند در حال حاضر یکی از ویژگی

های فناوریت و معرفی مداوم ارتباطات و اطالعا فناوری هایآموزشی است که ناشی از ظهور 

کند تا جدید در حوزه یادگیری سازمانی است. کالس درس هوشمند به کاربران کمك می

جدید در زمینه یادگیری استفاده  هایفناوریهای خود را توسعه دهند، انطباق یابند و از مهارت

-د تا اطالعات جمعدهبه معلمان امکان می ءابزارهای اینترنت اشیا (.Kupasumy, 2019)کنند

آموزان را زیر نظر بگیرد تا آوری شده در فضای ابری را مطالعه کرده و وضعیت هر یك از دانش

کاربرد اینترنت  (.Talebi, Talebi pour & Nazar,2017)بتواند اقدامات مورد نیاز را انجام دهد

دانش آموزان به دهد زیرا در هر محیط آموزشی کیفیت فرایند آموزش را افزایش می ءاشیا

Basset, -Abdel)ثر انجام خواهند دادموگیرند و معلمان کار خود را به طور سرعت یاد می

, 2018Manogaran & Mohamed .) 
مهم در  فناورینوظهوری که در حال تبدیل شدن به یك  فناوریهای اخیر یکی دیگر از در سال

سیستم  ایبه گونه ری است. رایانش ابریاست، رایانش اب 3اطالعات و ارتباطات فناوریی حوزه

 یکدیگر به که را مجازی رایانه های از ایمجموعه که گرددمی اطالق موازی و توزیع شده های

رایانش ابری مدلی است برای فراهم کردن  (Rasulzadeh, 2014).شود می شامل هستند متصل

ای از منابع رایانشی قابل دسترسی آسان بر اساس تقاضای کاربر از طریق شبکه به مجموعه

های کاربردی و سازی، برنامهها، سرورها، فضای ذخیره)مثل: شبکه تغییر و پیکربندی

ها( که این دسترسی بتواند با کمترین نیاز به مدیریت منابع یا نیاز به دخالت مستقیم سرویس

                                                             
1 . Internet of things 

2 . Cloud Computing 

3 . Information and Communication Technology 
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بر این باورند که  سرعت فراهم شده یا آزاد گردد. متخصصان این حوزه کننده سرویس بهفراهم

اطالعات دگرگون خواهد کرد. رایانش ابری یکی از  فناوریی رایانش ابری، فرآیندها را در حوزه

های آموزشی بهتر استفاده شود، کار کردن با تواند به منظور ارائه سرویسابزارهایی است که می

یع اطالعات کمك خدمات وب توام است، نه تنها به توز فناوریاین زیرساخت جدید که با 

های آموزشی نوینی به سیستم الکترونیکی مرسوم بیافزاید. ادغام تواند روشکند، بلکه میمی

کند و مدل رایانش ابری با خدمات وب، مشکالتی نظیر هزینه باالی طراحی و توسعه را حل می

di & Emda (دهدپذیری و نگهداری را افزایش میهمچنین میزان کارآیی، مدیریت، مقیاس

Mohammadi, 2014 .)آموزان، نسبت به  مدرسه، خود به عنوان یك الگوی رفتاری برای دانش

یل امثل باز نکردن پنجره به هنگام روشن بودن وس درست مصرف کردن و به هدر ندادن منابع

 & Eslamiyeh, ouladian قدم باشد پیش غیره کم مصرف و هایالمپگرمایشی، استفاده از 

)Safari,1398.) افزاری بدون شك افزاری و سختهای الزم به لحاظ نرمآماده کردن زیر ساخت

سازی مدارس کمك خواهد کرد. تحقیقات زیادی در زمینه به اجرای بهتر هوشمند

  .هوشمندسازی مدارس انجام شده است

خود نشان دادند که هوشمندسازی  Bigdeli, Nouruzi & Maghami )(2018 در تحقیق   

 Ghaznavi, Daei zadeh. بر خالقیت دانش آموزان تاثیر مثبت و معناداری داشته است مدارس

)2017( & Fallah  در تحقیق خود نشان دادند، مدل مطلوب برنامه درسی مبتنی بر

هوشمندسازی در ایران دربرگیرنده پنج عامل سیستم مدیریت، محیط یاددهی و یادگیری، 

ادامه تحقیقاتی هم در افزاری است.افزاری و عوامل نرمل سختتوانمندسازی نیروی انسانی، عوام

در  Zarrin, Alimohammadi & seyadat )(2018. انجام شده است ءدر زمینه اینترنت اشیا

های جهان فیزیکی راه یافته و به زودی به تمام جنبه ءتحقیق خود نشان دادند که اینترنت اشیا

شود و به عنوان یك چشم انداز جذاب برای توسعه و د آن میوری باال در تمام ابعاموجب بهره

اشاره دارند. تحقیقات  ءکه به نقش مثبت استفاده از اینترنت اشیا رفاه کشورها تلقی خواهد شد

در  Nouruzi & Hadad oskue )(2018 .زیادی هم در مورد رایانش ابری صورت گرفته است

مربوط به مسائل حقوقی و قانونی در بستر  تحقیق خود نشان دادند با توجه به مشکالت

های دیجیتالی، به تدوین قوانین ملی در زمینه رایانش ابری نیازمندیم. بعد از اجرای کتابخانه

 سازی مدارس به دلیل مسائل و محدودیت هایی که در اجرا وجود داشت که عمالا هوشمند

 هایفناوریرسد با استفاده از سازی مدارس را از اهداف خود دور کرد. به نظر میهوشمند
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های اجرای این طرح غلبه کرد و نوظهور در اجرای هوشمندسازی مدارس، بتوان بر محدودیت

 گام های موثری در جهت ارتقای کیفیت آموزش برداشت.

 مدارس کدامند؟ هوشمندسازیسوال اول: عوامل موثر بر ارتقای کیفیت آموزش در 

 ت اشیا بر ارتقای کیفیت آموزش مدارس کدام است؟سوال دوم: عوامل موثر اینترن

 سوال سوم: عوامل موثر رایانش ابری  بر ارتقای کیفیت آموزش مدارس کدام است؟

نوظهور در هوشمندسازی  فناوری هایسوال چهارم: الگوی ارتقای کیفیت آموزش با استفاده از 

 مدارس کدام است؟
 

 روش کار
روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری این این پژوهش به روش کیفی و  با    

و رایانش ابری در سراسر  ءپژوهش کلیه متخصصان در سه حوزه هوشمندسازی، اینترنت اشیا

و  ءمدارس، اینترنت اشیا هوشمندسازینفر از متخصصان  62کشور است. نمونه این تحقیق 

لوله برفی( و تا رسیدن به اشباع نظری گیری هدفمند)گرایانش ابری هستند که با روش نمونه

انتخاب شدند که در جدول ذیل مشخصات افراد مصاحبه شونده آمده است. برای انجام مصاحبه 

با افراد مصاحبه شونده هماهنگی صورت گرفته و بعد از تعیین زمان و مکان مصاحبه، مصاحبه 

و رایانش ابری بعد از  ءیاصورت گرفت. متن هر مصاحبه مربوط به هوشمندسازی، اینترنت اش

شد. در کدگذاری باز متن  )کدگذاری باز(کدگذاری ، MAXQDA10 بارگزاری در نرم افزار

ها به واحدهای معنایی)کدها( شکسته شد. کدهای اولیه فهرست شد، سپس بر اساس مصاحبه

-د، نامهای آن بوبندی و هر طبقه با عناوینی که مبین ویژگیتشابه مفهومی و معنایی گروه

ها در طبقات اصلی جا گرفت و در نهایت گذاری شد. به تدریج با مقایسه و ادغام مداوم، داده

ها هر یك از این مفاهیم با یکدیگر ها استخراج شدند. سپس به منظور تشکیل مقولهمقوله

هایشان مشخص شود. با مقایسه مفاهیم مختلف، محقق به این ها و تفاوتمقایسه شد تا شباهت

های مختلف مطرح شده بود، اشاره به یك موضوع نتیجه رسید که مفاهیم مشابه که در مصاحبه

پردازی در سطح باالتری از انتزاع، مفهومی های مداوم و در مفهومدارند که پس از انجام مقایسه

های محوری مشخص شد و در مرحله بعد و انجام تر به آن تخصیص یافت و مقولهکلی

ها انجام شد و در نهایت محقق با سازی و بهبود مقولهشی، فرآیند یکپارچهکدگذاری گزین

های به دست آمده در کدگذاری محوری، الگو را به صورت بررسی رابطه میان مقوله

 پارادایم)کدگذاری گزینشی( ارائه کرده است. 
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مدت محقق  کنندگان و درگیری طوالنیها توسط مشارکتها با مرور دست نوشتهمقبولیت داده

متخصصان گیری با حداکثر تنوع)چنین نمونهکنندگان صورت گرفت. هم با مشارکت

ها شد. قابلیت تایید با اشیا و رایانش ابری( باعث افزایش اعتبار داده هوشمندسازی، اینترنت

ها، کدها و طبقات ها، بررسی متن مصاحبهطرفی محقق، توافق روی کدها و درون مایهرعایت بی

ها  با تخراج شده توسط دو نفر از متخصصان مورد تایید قرار گرفت. قابلیت اطمینان دادهاس

ها فراهم شد و همچنین قابلیت انتقال از استفاده از نظرات کارشناسان و مطالعه مجدد کل داده

ها را های مستقیم، تبیین غنی دادهکنندگان متفاوت و ارائه نقل قولطریق مصاحبه با مشارکت

ها، برای اعتبار مصاحبه(. Mehrdad, Ouskoue & Seyed Fatemi, 2015)پذیر کردمکانا

های  مصاحبهمحقق کدگذاری توسط دو نفر انجام شد و کدهای غیر مشابه حذف شد و در ادامه، 

ها  برای ارزشیابی تحقیق کیفی را با استفاده از کدهای استخراج شده، انجام داد. یکی از روش

ز روش معیار مقبولیت است. معیار مقبولیت به این معنا است که الگوی ارائه شده استفاده ا

ها و ارائه الگو ها است، به همین منظور بعد از تحلیل دادهمنعکس کننده نظرات مصاحبه شونده

متخصصین هوشمندسازی از نفر  4با استفاده از نظریه داده بنیاد، الگوی ارائه شده در اختیار 

ی ارائه شده، مورد تایید قرار ر گرفت و نظرات اصالحی ایشان اعمال شد و روایی الگومدارس قرا

 .گرفت

 

 مشخصات افراد مصاحبه شونده. 1جدول 

 سمت مدرک و رشته تحصیلی

 لیسانس کامپیوتر

 فوق لیسانس مدیریت آموزشی

اداره کل آموزش و پرورش  فناوریرئیس اداره 

 فارس

 فناوریدکتری مدیریت 

 ات و ارتباطاتاطالع

 پژوهشگاه نیرو تهران

 رئیس دایره هوشمندسازی وزارت آموزش و پرورش دکتری کامپیوتر

 لیسانس کامپیوتر

 MBAفوق لیسانس 

 کارشناس هوشمندسازی وزارت آموزش و پرورش

سازی اداره کل اموزش بازنشسته)مسئول هوشمند فوق لیسانس کامپیوتر

 و پرورش تهران(
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اطالعات و  وریفنافوق لیسانس 

 ارتباطات

 دبیر اجرایی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

استادیار دانشگاه فرهنگیان و عضو هیئت امناء ،  دکتری مدیریت آموزشی

 دانشگاه مهر البرز هیئت مؤسس و سرپرست

 شیراز 1مدیریت دبیرستان خاتم النبیاء  فوق لیسانس ریاضی

 مدیر مجتمع آموزشی علوی شیراز دکتری مدیریت اجرایی

 مدیرعامل شرکت رایکا فوق لیسانس هوش مصنوعی

 شیراز( فناوریمدیر پروژه)مرکز رشد علم و  فوق لیسانس نرم افزار

 شیراز فناوریمرکز رشد علم و  فوق لیسانس هوش مصنوعی

 استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه شیراز دکتری هوش مصنوعی

مدیرعامل شرکت دانش بنیان آرال)پارک رشد علم  دکتری کامپیوتر

 شیراز( فناوریو 

 شیراز فناوریپارک رشد علم و  کارشناس ارشد کامپیوتر

 SPدیر توسعه کسب و کار م کارشناس ارشد کامپیوتر

 IOTفعال حوزه 

 شیراز 2معاون آموزشی مدرسه معارف فوق لیسانس مهندسی نرم افزار

 مدیر دبیرستان هوشمند شریف کیش فوق لیسنانس مدیریت دانش

 مشهد فناوریپارک علم و  فوق لیسانس مهندسی نرم افزار

 دانشیار دانشگاه شیراز دکتری هوش مصنوعی

 مسئول تیم تکمیل شرکت هیناوا هوش مصنوعی فوق لیسانس

 مسئول فنی شرکت ابرآروان اطالعات فناوریفوق لیسانس 

 شرکت پازلی اطالعات فناوریکارشناس ارشد 

دانشجوی دکتری مهندسی 

 کامپیوتر

مدیر شرکت دانش بنیان آرکاد)مرکز رشد علم و 

 تبریز( فناوری

 ش شرکت پیشرو رایان فوق لیسانس نرم افزار

 مدیر عامل شرکت مهندسی نرم افزار  فوق لیسانس کامپیوتر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
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 هایافته

سازی مدارس کدامند؟ برای پاسخ به : عوامل موثر بر ارتقای کیفیت آموزش در هوشمند1سوال  

این سوال با متخصصان هوشمندسازی مدارس مصاحبه شد و با تحلیل داده ها، کدگذاری باز و 

 .مقوله فرعی شناسایی شد 33مقوله اصلی و  3مجموع محوری انجام شد و در 

 
 های اصلی هوشمندسازی حاصل از مصاحبهشناسایی مقوله . 1جدول 

مقوله 

 اصلی

 کدهای باز مقوله فرعی

عدم مدیریت 
و نظارت 

درست در 

اجرای 

 هوشمندسازی
 مدارس

داشتن نگاه سخت 
افزاری در اجرای 

 هوشمندسازی

اسنهالک منابع و \جرای هوشمندسازیمعایب تکنولوژی، مشکل در ا
نگاه سخت افزاری به اجرای \تجهیزات،  مشکل در اجرای هوشمندسازی

 هوشمندسازی،  عدم استقالل مدارس هوشمند

ضعف مدیریت و نظارت 

درست در اجرای 

 هوشمندسازی

عدم حمایت الزم از مدارس هوشمند،  \مشکل در اجرای هوشمندسازی

عدم مدیریت و نظارت در هوشمندسازی \زیمشکل در اجرای هوشمندسا

 مدارس 

ضعف در رعایت 

استاندارد تولید محتوا 

توسط شرکتهای 

خصوصی در اجرای 
 هوشمندسازی

عدم \های خصوصی جهت آماده سازی محتوای الکترونیكقرارداد با شرکت

رعایت سرفصل های درسی در تولید محتوا،  قرارداد با شرکت های 

 ردن محتوای الکترونیك خصوصی جهت آماده ک

متناسب نبودن بودجه 

 هوشمندسازیدر اجرای 

عدم تخصیص بودجه الزم در \مشکل در اجرای هوشمندسازی

عدم تخصیص \هوشمندسازی مدارس،  مشکل در اجرای هوشمندسازی

متناسب نبودن بودجه با تعداد \بودجه الزم در هوشمندسازی مدارس
ب در پیاده سازی تکنولوژی های مدارس،  اهمیت اختصاص بودجه مناس

 جدید، زیرساخت مدارس هوشمند

عدم زیر 

ساخت های 

الزم در اجرای 
هوشمندسازی 

 مدارس

فراهم نبودن زیرساخت 

های مناسب در اجرای 

 هوشمندسازی

ها، مشکالت حقوقی و قانونی و مشکالت اجرایی در پیاده سازی طرح

و نظام ارزشیابی با  مشکل ناسازگاری رویکرد حاکم یاددهی یادگیری

راهبردهای توسعه فاوا، نبود ارتباط نظام مند بین بخش ها، فقدان مبانی 
مند نبودن از مند نبودن از الگوی توسعه بهرهنظری پشتیبانی کننده و بهره

نیروی انسانی ماهر و کارآزموده در زمینه استفاده از فاوا، مشکالت سخت 

های مورد لزوم، مشکالت مرتبط با شبکهافزاری از قبیل رایانه و تجهیزات 

 های دسترسی به اینترنت و پایین بودن سرعت شبکهارتباطی و محدودیت

عدم زیرساخت فرهنگی 

 در اجرای هوشمندسازی

آشنایی با آن، مشکل  مشکالت ناشی از دیدگاه منفی مسئوالن در مورد نا

 سازی والدینفرهنگ عمومی در مواجهه با فاوا، فرهنگ
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لزوم آماده کردن 
زیرساخت های مدارس 

 در اجرای هوشمندسازی

همیت ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری در هوشمندسازی مدارس،  نقش ا
تجهیزات در هوشمندسازی مدارس، نقش تجهیزات در هوشمندسازی 

رعایت استاندارد تجهیزات در اجرای هوشمندسازی مدارس،  \مدارس

امنیت شبکه،  \لی اطالعاتشبکه م\زیرساخت مدارس هوشمند

آماده کردن تجهیزات هوشمندسازی مدارس توسط \مدارس هوشمندسازی
بعد وزارت ارتباطات،  هوشمندسازی در بعد نرم افزاری، هوشمندسازی در 

 هوشمندسازیاستفاده بهینه از منابع سخت افزاری،  سخت افزاری، 

 هنگی در اجرای هوشمندسازی مدارس،لزوم پیوست فر\مدارس

ایجاد ساختارهای قانونی در اجرای هوشمندسازی \مدارس هوشمندسازی
تدوین برنامه اجرای هوشمندسازی،  \مدارس هوشمندسازیمدارس،   

، عدم هوشمندسازیوز شدن شیوه نامه بر\مدارس هوشمندسازی

 ساختارهای الزم در مدارس برای اجرای هوشمندسازی 

عدم آموزش الزم به 
ل از مدیران و معلمان قب

 اجرای هوشمندسازی

عدم آموزش الزم به مدیران،  مشکل در \مشکل در اجرای هوشمندسازی
عدم آموزش الزم هوشمندسازی به معلمان و دانش \اجرای هوشمندسازی

تربیت نیروی متخصص  عدم\آموزان،  مشکل در اجرای هوشمندسازی

عدم آموزش الزم \مشکل در اجرای هوشمندسازیتولید محتوا، 

دسازی به معلمان و دانش آموزان، مشکل در اجرای هوشمن
آموزش کاربردی به معلمان، اهمیت نقش معلم در \هوشمندسازی

 هوشمندسازی مدارس

افزایش 

سرعت و 
کیفیت 

آموزش دانش 

آموزان با 

 هوشمندسازی

رفع محدودیت زمانی و 

مکانی در فرایند 
 یاددهی، یادگیری

نی در فرایند یاددهی، عدم محدودیت زمانی و مکا\آموزش مجازی

یادگیری، یاددهی و یادگیری الکترونیکی، مدرسه مجازی، اهمیت نقش 
به  آموزش هوشمندسازی به معلمان\معلم در هوشمندسازی مدارس

هوشمندسازی ارتقاء تکنولوژی \مدارس هوشمندسازی  مجازی، صورت

 شبکه ملی اطالعات \آموزشی،  زیرساخت مدارس هوشمند

آموزش  افزایش کیفیت

 با هوشمندسازی
 

یادگیری دانش آموز محور،  \ارتقای کیفیت آموزش\مزایای هوشمندسازی

یادگیری در سطوح باالتر شناختی،  افزایش کیفیت \مزایای هوشمندسازی
صرفه جویی در \یادگیری با استفاده از تکنولوژی،  مزایای هوشمندسازی

ارتقای کیفیت \سازیموزشی،  مزایای هوشمندآزمان اماده سازی محتوای 

تولید محتوا توسط معلم و دانش آموز،  \مدارس هوشمندسازیآموزش،  

های آموزشی منطبق با هوشمندسازی مدارس،  ارتقای تغییر در برنامه
 آموزش با استفاده صحیح از تکنولوژی،  تسهیل یادگیری با استفاده از

ادگیری در ی هوشمندسازی،  مشارکت معلوم و دانش آموز در یاددهی و

تغییر در برنامه های آموزشی منطبق با مدارس،  هوشمندسازی

 هوشمندسازی مدارس

افزایش کیفیت و سرعت 

خدمات با استفاده از 

چابکی سازمان، مزایای استفاده از \استفاده از تکنولوژی مزایای

 افزایش کیفیت خدمات،  مزایای هوشمندسازی \تکنولوژی
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  هوشمندسازی

دانش ارتقای هوش 
آموزان با استفاده از 

 هوشمندسازی

ارتقای \مدارس هوشمندسازیارتقای هوش با استفاده از هوشمندسازی،  
 فناوریهوش دانش آموزان،  ایجاد خالقیت در دانش آموزان با استفاده از 

 های جدید 

افزایش سرعت و دقت 

یادگیری با اجرای 
 هوشمندسازی

مادام العمر، افزایش سرعت یادگیری و تبدیل انتقال اطالعات به یادگیری 

بازدهی، افزایش دقت یادگیری، تسهیل یاددهی یادگیری با استفاده از 
های اجرایی کارا و ، تغییر روش های آموزشی، به کار بردن شیوهفناوری

 موثر در مدارس

اجرای   

مرحله به 
مرحله 

هوشمندسازی 

 مدارس

اجرای هوشمندسازی 

مدارس متناسب با 
جغرافیایی و  شرایط

 فرهنگی

تولید محتوا متناسب با فرهنگ و موقیت جغرافیایی،  ارائه الگو با توجه به 

تحلیل دقیق اطالعات،  \مناطق و نظرات دانش آموزان در هوشمندسازی
ارائه الگو با توجه به مناطق و نظرات دانش آموزان در هوشمندسازی،  ارائه 

اهمیت \آموزان در هوشمندسازیالگو با توجه به مناطق و نظرات دانش 

 فرهنگ در ارائه الگوی آموزشی  

اهمیت آماده کردن 

زیرساخت ها در 
 هوشمندسازی

اطالعات و ارتباطات، متناسب  فناوریتجهیزات و زیرساخت توسعه یافته 

سازی تجهیزات با پیشرفت تکتولوژی، آماده کردن زیر ساخت ارتباطی، 
ها و کردن سیستم، به روز کردن بخش بروز کردن سیستم برای کارامدتر

 هوشمندسازینوین،  فناوری هایتجهیزات مدارس فعلی در جهت توسعه 

کالس درس در بلند مدت، تخصیص منابع مالی کافی برای تامین و تایید 

 مدارس هوشمند

اجرای گام به گام 

 هوشمندسازی مدارس

در اجرای  عدم امکان هوشمندسازی تمام مدارس در یك مرحله،  مشکل

عدم هماهنگی با وزارت ارتباطات در اجرای هوشمندسازی،  \هوشمندسازی

عدم موفقیت در اجرای هوشمندسازی مدارس،  عدم بهبود مستمر در 

اجرای گام به گام \ایران،  مراحل اجرای هوشمندسازی در مدارس
 هوشمندسازی،  فرهنگ سازی استفاده از تکنولوژی 

لزوم هوشمندسازی 

جهت انطباق با  مدارس

 فناوریتغییرات 

 فناوریتحوالت بنیادین   نقش هوشمندسازی در سازمان های یادگیرنده،

های جدید، تاریخچه اینترنت،  فناوریسرعت تغییرات اطالعات 

هوشمندسازی مدارس در ایران، سیر تکاملی وب،  ایجاد مزایای رقابتی با 
و پرورش با  هوشمندسازی مدارس،  هم اندیشی متخصصین آموزش

متخصصین تکنولوژی، شناسایی راه حل در برخورد با مساله، مزایای 

سرمایه گذاری آموزشی،  اهمیت نقش آی تی در حوزه \هوشمندسازی

 راهکار  \مدارس هوشمندسازیهای مختلف،  

لزوم آموزش نیروی 
متخصص در اجرای 

 هوشمندسازی

ت مدیر مدرسه در منابع انسانی، نقش معلم در مدرسه هوشمند، اهمی
اجرای هوشمند، محوری ترین رکن هدایت گر دانش آموزان پژوهنده برای 

اطالعات با  فناوریکشف مطالب و یادگیری، موضوعات جدید، توسعه 

تربیت نیروی انسانی متخصص، پیشرفت و ارتقاء تخصصی و مداوم 
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معلمان، مدیران و تمامی پرسنل آموزشی، کسب مهارت و آموزش معلمان 
مدارس، نقش اولیا در مدرسه هوشمند، محوری بودن  هوشمندسازیدر 

یادگیری در مدارس هوشمند، آموزش  -دانش آموز در فر آیند یاددهی

 معلمان

یادگیری فعال 
و اثر بخش 

دانش آموزان 

در اجرای 

هوشمندسازی 
 مدارس

افزایش سرعت دسترسی 
به منابع اطالعاتی با 

 استفاده از تکنولوژی

های نوظهور در هوشمندسازی مدارس، اهمیت نقش آی فناوریاز استفاده 
تی در حوزه های مختلف، تسهیل ارتباط و دسترسی به اطالعات با 

دسترسی بیشتر به \استفاده از تکنولوژی، مزایای استفاده از تکنولوژی

 افزایش کیفیت و سرعت ارزشیابی\اطالعات، مزایای هوشمندسازی

یادگیری فعال و 

 اثربخش

ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت، ارتقای کیفیت خدمات آموزشی، افزایش 

اثربخشی و کیفیت با هوشمندسازی، اهمیت یادگیری تعاملی، یادگیری 
تلفیقی، فرآیند یادگیری، یادگیری خودرهیاب، ارتقای یادگیری فعال، 

اصول تدریس الکترونیکی اثربخش، ایجاد فرصت های یادگیری مشارکتی 

 ی اکتشافیو یادگیر

یادگیری مبتنی بر 
محتوای چندرسانه ای 

 با هوشمندسازی

ای، یادگیری مبتنی بر محتوای چندرسانه-های محیط یاددهیمولفه
ای، اثر بخشی محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه

ای، آموزش مجازی، آموزش یادگیری با استفاده از محتوای چند رسانه

، استفاده از محتوای چند رسانه ای، فعال کردن کالس چند رسانه ای

مجازی، یادگیری انالین، محتوای مناسب، تولید محتوا، آموزش دیداری 
شنیداری، طراحی مواد آموزشی با استانداردهای چند رسانه ای، ساخت 

 ایمدارس جدید با زیرساختارهای چند رسانه

طراحی محیط یادگیری 

متناسب با استعداد 
 ش آموزاندان

سهولت دسترسی به منابع متعدد و متخلف آموزشی، تهیه و آماده سازی و 

های فردی، ارائه مدلهای مختلف آموزشی توسط معلمان، توجه به تفاوت
های درک ماهیت، نیازها و استعداد دانش اموزان، ارتقا توانایی و قابلیت

د دانش فردی، رشد همه جانبه دانش آموزان، در نظر گرفتن استعدا

آموزان، دانایی داشتن، ذهن خالق بیشتر در دانش آموزان با 

 هوشمندسازی مدارس

افزایش یادگیری 

 الکترونیکی

انتقال یادگیری برای یادگیرندگان الکترونیکی، اهمیت یادگیری 

الکترونیکی، ویژگی های یادگیری الکترونیکی، انواع یادگیری الکترونیکی 

 ادگیری الکترونیکیآنالین، مزایای ی به صورت

 یادگیری الکترونیکی به صورت عدم ارتباط مستقیم

تبدیل دانایی به توانایی 
 با هوشمندسازی

ای، تبدیل دانایی به های دانشی، توسعه سواد رایانهفراهم آوردن مهارت
ای توانایی، فراهم آوردن موقعیت پژوهش، امکان افزایش سطح سواد رایانه

 دانایی محور با هوشمندسازی خانواده، تحقق جامعه

افزایش 

رضایتمندی و 

افزایش امنیت با اجرای 

 هوشمندسازی

افزایش امنیت دانش اموزان، مزایای \مزایای هوشمندسازی

 معلم  ،افزایش سالمت دانش آموزان\هوشمندسازی



92  نوظهور فناوری هایارائه الگوی ارتقای کیفیت آموزش با استفاده از... 
  

اخالق حرفه 
ای معلمان و 

 دانش آموزان 

افزایش اخالق حرفه ای 
 با هوشمندسازی

ای، ضای آزادی اندیشه و احترام متقابل، آموزش اخالق حرفهبرقراری ف
 پشتیبانی از ذینفعان

 نیازسنجی یا امکان سنجی آموزشی

افزایش انگیزه یادگیری 

 در دانش آموزان

های آموزشی فراگیران، تشویق در ایجاد انگیزه یادگیری، افزایش انگیزه

گیزه و اشتیاق دانش های یادگیری الکترونیکی، افزایش انانجام فعالیت

 آموزان و معلمان، جلب رضایت دانش آموزان

صرفه جویی 

در هزینه های 

مدارس با 

 هوشمندسازی

صرفه جویی در هزینه 

 با هوشمندسازی مدارس

کاهش تعداد پرسنل سازمان، مزایای استفاده \مزایای استفاده از تکنولوژی

ی نوظهور در هافناوریها،  استفاده از کاهش هزینه\از تکنولوژی

صرفه \کاهش زمان و هزینه،  مزایای هوشمندسازی\هوشمندسازی مدارس

 جویی، ،  دریافت کمك هزینه هوشمندسازی مدارس از دانش آموزان

کاهش هزینه با اجرای 

 درست هوشمندسازی

جویی در زمان و هزینه با مدارس، صرفه هوشمندسازیضرورت 

رعت و با هزینه و صرف زمان هوشمندسازی دریافت خدمات به سادگی، س

کم، آموزش عنوان یك محصول و کاال، تجاری سازی آموزش، کاهش 

هزینه های آموزش و پرورش، گسترش آموزش برای همه با هزینه بسیار 
 کمتر

ایجاد روش 

های ارزشیابی 

مناسب با 
هوشمندسازی 

 مدارس

ایجاد روش های 

ارزشیابی متناسب با 

 هوشمندسازی مدارس

یادگیری، ارزشیابی فراگیران، ارائه  - مستمر فرایندهای یاددهی ارزشیابی

بازخورد، مدل ارزیابی متوازن در هوشمندسازی، تنوع ارزیابی در مدارس 

 هوشمند، استخراج عملکرد بهتر
نمایش تالش یادگیرندگان، ارزشیابی با استفاده از چندین روش و ابزار، 

ان، کنار گذاشتن سیستم ای معلمجلوگیری از اعمال نظرهای سلیقه

 کاغذی

ایجاد توازن در آموزش و 

ارزشیابی با 
 هوشمندسازی

مواد و  نیازسنجی یا امکان سنجی آموزشی، ایجاد توازن در برنامه، روش،

 ارزیابی آموزشی

ساده کردن 

امور آموزشی 

و اجرایی 
مدارس در 

 هوشمندسازی

ساده سازی امور مدرسه 

 با هوشمندسازی مدارس

های نوین در جامعه، فناوریتر از امکانات و استفاده بهتر و راحتامکان 

ایجاد امکان همکاری از راه دور برای معلمان و دانش آموزان، استفاده به 

جا و به موقع از کالس های فیزیکی، مدیریت یکپارچه مدرسه مبتنی بر 
ساده اطالعات و ارتباطات، مدیریت یکپارچه مدرسه مبتنی بر فاوا،  فناوری

سازی امور مدرسه، مدیریت برنامه راهبردی در هوشمندسازی مدارس، 

اطالعات  فناوریکمك به مدیریت مدرسه، ارائه خدمات آموزشی مبتنی بر 

و ارتباطات، قابلیت های گوناگون فاوا، استفاده از امکانات فناورانه، به 
 اطالعات و ارتباطات فناوریکارگیری مناسب 

اصل مالکیت در مدارس هوشمند، اصل تحصیل، اصل تغییر تدریجی، اصل  داصول مدارس هوشمن

اصل نفی تعلق، اصل تربیت، اصل توانایی محوری، اصل  سلطه تکنیکی

 تناسب، اصل ایده محوری
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بر ارتقای کیفیت آموزش کدامند؟ برای پاسخ به این سوال  ء: عوامل موثر اینترنت اشیا6سوال 

مصاحبه شد و با تحلیل داده ها، کدگذاری باز و محوری انجام  ءشیابا متخصصان حوزه اینترنت ا

 مقوله فرعی شناسایی شد. 11مقوله اصلی و  2شد و در مجموع 

 شناسایی مقوله های اصلی اینترنت اشیا حاصل از مصاحبه. 2جدول 

 کد مقوله فرعی مقوله اصلی

ارتقای کیفیت 
آموزش دانش 

آموزان با 

استفاده از 

 ءیااینترنت اش

افزایش کیفیت آموزش 
با استفاده از اینترنت 

 اشیا

در  ءهای موجود، ابعاد اینترنت اشیاتطبیق اینترنت اشیا با تکنولوژی
 در آموزش ءافزایش کیفیت، ابعاد اینترنت اشیا\آموزش

متناسب سازی آموزش 

برای هر فرد با استفاده 
 از اینترنت اشیا

برای هر فرد،  انتخاب شیوه  ءنت اشیاتولید محتوای مجزا با رویکرد اینتر

، آموزش کاربردی ءآموزشی مناسب برای با هر دانش اموز با اینترنت اشیا
 ءبا اینترنت اشیا

آموزش کامپیوتر به 

 دانش آموزان

 ،های کامپیوتری در آموزشتدریس اصول اساسی دانش

 آموزش مفاهیم اساسی زبان های برنامه نویسی به دانش آموزان

تقای آموزش با ار

استفاده از اینترنت اشیا 
در اجرای 

 هوشمندسازی

، ءاستفاده ازخبره اینترنت اشیا با ایجاد محیط تعاملی ویادگیرنده هوشمند

، طراحی ءهای جدید یادگیری با استفاده از اینترنت اشیاایجاد ظرفیت
در  ء، ابعاد اینترنت اشیاءالگوهای جدید آموزشی توسط اینترنت اشیا

در  ءافزایش یادگیری با اینترنت اشیا\شمندسازی آموزشهو

 در هوشمندسازی آموزش ءهوشمندسازی، ابعاد اینترنت اشیا

ها، تفسیر روش یادگیری آوری دادههای تحلیلی برای جمعیادگیری روش
 دانش آموزان

افزایش 

مدیریت و  

نظارت در 
مدارس با 

استفاده از 

 اینترنت اشیا 

های بهبود زیرساخت 

 فیزیکی با اینترنت اشیا

در  ءآماده بودن زیرساخت فنی اینترنت اشیا\ءهای اینترنت اشیازیرساخت

تعیین زیرساخت بر اساس کارکرد، \ءهای اینترنت اشیاایران، زیرساخت

های زیرساخت سخت افزاری، زیرساخت\ءهای اینترنت اشیازیرساخت
رای اینترنت زیرساخت های شبکه، چالش های اج\اینترنت اشیا

  ء، شاخص های اینترنت اشیاءچالش نرم افزاری، ابعاد اینترنت اشیا\ءاشیا

افزایش مدیریت و 

 نظارت با اینترنت اشیا

حضور و غیاب، هوشمندسازی فیزیك \در آموزش ءابعاد اینترنت اشیا

در  ءافزایش نظارت در مدارس، ابعاد اینترنت اشیا\ءمدارس با اینترنت اشیا

بعد زمان بندی، کنترل هوشمند با \ءارت، ابعاد اینترنت اشیانظ\آموزش
 ءاینترنت اشیا

مدیریت بحران فوری، مدیریت بهتر مدارس، نظارت بر سالمتی افراد، 

 قابلیت نظارت برخانه ها، تسریع روند نظارت

افزایش امنیت مدارس 
با استفاده از اینترنت 

بعد امنیت، ابعاد اینترنت \تجهیزاتبعد \در آموزش ءابعاد اینترنت اشیا
های اجرای ایمنی در مدرسه، چالش\ءبعد امنیت، ابعاد اینترنت اشیا\اشیا
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 امنیت\ءاینترنت اشیا اشیا

 ءامنیت و آرامش کاربر، افزایش امنیت در اینترنت اشیا

اهمیت بعد تجهیزات  

 در اینترنت اشیا

بعد \ءاد اینترنت اشیابعد تجهیزات، ابع\در آموزش ءابعاد اینترنت اشیا

 تجهیزات\ءهای اجرای اینترنت اشیامخابرات، چالش

کنترل تجهیزات مطابق میل و خواسته کاربر، کنترل هوشمند با اینترنت 
 سازی مصرف ساختمان، بهبود زیر ساخت سازمانی در آموزش، بهینهءاشیا

اینترنت اشیا الیه ای از 

 هوشمندسازی

الیه ای از  ءاست، اینترنت اشیا ءز هوشمندسازی اشیافراتر ا ءاینترنت اشیا

، هوشمندسازی فناورییك مفهوم است نه  ءهوشمندسازی، اینترنت اشیا

 ءاشیا

تسهیل 
دسترسی به 

اطالعات با 

استفاده از 

 اینترنت اشیا

تسهیل ارتباطات با 
 استفاده از اینترنت اشیا

قای ارتباط با کاربران در ، ارتءارتقای ارتباط با کاربران در اینترنت اشیا
تعامل عامل انسانی در حوزه مدارس، افزایش ظرفیت \ءاینترنت اشیا

 ءهوشمندسازی با اینترنت اشیا

افزایش تعامل با 

 استفاده از اینترنت اشیا

برای ارتباط با هم در همه جا، ارتباط با هم در همه  ءتوانمندسازی اشیا

 جا، همه زمان و با هر مسئله  

ایش دسترسی افز

 پذیری به اطالعات

 ، دسترس پذیریءیکپارچگی، شبکه هوشمند با اینترنت اشیا

تحلیل داده ها با 

 استفاده از اینترنت اشیا

، تحلیل ء، غنی سازی اینترنت اشیاءهای بزرگ در اینترنت اشیاتولید داده

 هاها، حفاظت دادهبهتر کالن داده

افزایش راحتی 
کاربران در 

از  استفاده

 اینترنت اشیا

حفظ حریم خصوصی 
 با اینترنت اشیا

 محرمانگی، حریم خصوصی، قابلیت اعتماد

افزایش رفاه حال 

 کاربران با اینترنت اشیا

دهی به کاربران، تغییر عادت روزانه افزایش رفاه، کوتاه شدن زمان سرویس

 موردر همه ا ءافراد با استفاده از تکنولوژی، کاربردهای اینترنت اشیا

محدودیت های 

اجرای اینترنت 
 اشیا

محدودیت استفاده از 

 اینترنت اشیا

عدم حمایت از مسائل امنیتی در استفاده از دستگاههای قدیمی با 

، عدم امنیت ء، منابع محدود در استفاده از اینترنت اشیاءاینترنت اشیا
ه ، اهمیت حریم خصوصی در استفادءاطالعات در استفاده از اینترنت اشیا

های زمانی، قابلیت عملکرد بین ، تاثیر و محدودیتءاز اینترنت اشیا

  ءدستگاه ها ، امنیت شبکه در اینترنت اشیا

بهینه سازی 
مصرف با 

استفاده از 

 اینترنت اشیا

کاهش هزینه با اینترنت 
 اشیا

 ها در مدرسه، اعمال هزینه پائینبه حداقل رساندن هزینه

بهینه سازی مصرف با 

 ده از اینترنت اشیااستفا

بهینه سازی مصرف، ابعاد اینترنت \در آموزش ءابعاد اینترنت اشیا

 سود اوری،\ءاشیا
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: عوامل موثر رایانش ابری در ارتقای کیفیت آموزش کدامند؟ برای پاسخ به این سوال با 3سوال 

ی انجام شد ها، کدگذاری باز و محورمتخصصان حوزه رایانش ابری مصاحبه شد و با تحلیل داده

 مقوله فرعی شناسایی شد. 12مقوله اصلی و  5و در مجموع 

 شناسایی مقوله های اصلی رایانش ابری حاصل از مصاحبه .3جدول 

 کد مقوله فرعی مقوله اصلی

ارائه سریع 

خدمات 
آموزشی با 

استفاده از 

 رایانش ابری

ارائه سرویس آموزش 

بهتر با استفاده از 
 رایانش ابری

عات، نگهداری آسان اطالعات برای کاربر با رایانش، اشتراک توزیع اطال

منابع با رایانش، افزایش دسترسی، نگهداری، توزیع اطالعات، دسترسی 
آسان به اطالعات با رایانش ابری، انجام کارهای محاسباتی بدون 

استفاده از نرم افزار یا سخت افزار، شبکه آموزش پایدارتر، شبکه 

های آموزشی با رایانش ابری، ، ارائه سرویسآموزش دسترس پذیرتر

های آموزشی بهتر با رایانش ابری، کاربرد رایانش ابری در ارائه سرویس
آگاهی نسبت به مساله، زیرساخت در رایانش \آموزش و پرورش

شناسایی هدف آموزشی، کاربرد رایانش ابری در آموزش \ایجاد ابر\ابری

ایانش ابری در آموزش و ایجاد یکپارچگی،  کاربرد ر\و پرورش

افزایش پایایی سرویس ارائه دهنده در مدارس، کاربرد رایانش \پرورش
ایجاد ابر خصوصی، کاربرد رایانش ابری در \ابری در آموزش و پرورش

 تولید محتوا  \آموزش و پرورش

اهمیت داشتن ابر  های بزرگ،اهمیت کاربرد رایانش ابری در سازمان

های رایانش ابری ، ابعاد رایانش حوزه اینترانت، ایجاد ابر در خصوصی،
 ابری، تعریف رایانش ابری  

دسترسی سریع به 

 اطالعات

ی رایانش هاایجاد دسترسی راحت، ویژگی\های رایانش ابریویژگی

دسترسی سریع به اطالعات، ویژگی \ارتقای خدمات نرم افزاری\ابری

های رایانش یاستفاده راحت و آسان، ویژگ\های رایانش ابری

ارتقای خدمات نرم \های رایانش ابریتمرکز اطالعات، ویژگی\ابری
تعیین میزان و نحوه دسترسی به اطالعات، ویژگی های رایانش \افزاری

 اشتراک اطالعات\ارتقای خدمات نرم افزاری\ابری

مجازی سازی با 

 استفاده از رایانش ابری

دین سیستم عامل منبع مجازی سازی در رایانش ابری، اجرا کردن چن

مجازی در رایانش ابری، آموزش الکترونیکی، آموزش مجازی و همکاری 
 های دیجیتالی کاربران الکترونیکی، مجازی سازی با رایانش ابری

ارائه \مجازی سازی، ویژگی های رایانش ابری\های رایانش ابریویژگی

 آنالین به صورتخدمات سریع 

افزایش استفاده از 
 خدمات با رایانش ابری

موانع کمتر برای ورود به بازار، استفاده از خدمات، حداقل کردن ریسك 
 آماده سازی و ارائه زیرساخت فیزیکی، کاهش مشکالت
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مقیاس پذیری و 
انعطاف پذیری با 

 استفاده از رایانش ابری

ردن منابع پذیری و انعطاف پذیری در ایجاد و سرهم کتسهیل مقایس
مورد نیاز مشتری، مقیاس پذیری، افزایش کارایی مدیریت، قابلیت 

انعطاف پذیری، قابل اتکا، مقیاس پذیر و االستیك بودن، قابل اندازه 

 گیری بودن منابع با رایانش

انعطاف \یکپارچگی، ویژگی های رایانش ابری\ویژگی های رایانش ابری

ی، ویژگی های رایانش پذیری، مدل های استقرار رایانش ابر
ارتقای \ارتقای خدمات نرم افزاری، ویژگی های رایانش ابری\ابری

طراحی فضای آموزشی عمومی، ویژگی های رایانش \خدمات نرم افزاری

مقیاس پذیری، تعریف رایانش ابری، نوپا بودن رایانش ابری در \ابری
 ایران، ابعاد رایانش ابری

چابك کردن سازمان با 

 ز رایانشاستفاده ا

چابکی با استفاده از رایانش، چابکی با رایانش ابری، صرفه جویی در 

زمان با رایانش، عدم نیاز به دانستن جزئیات، خدمات مبتنی بر 

سرویس، اشتراک خدمات، دسترسی گسترده شبکه، توزیع سریع 

 امکانات با رایانش ابری

 چابك کردن سازمان،\های رایانش ابریویژگی

هینه مدریت ب

منابع با 

استفاده از 
 رایانش ابری

تامین \کاهش هزینه، ویژگی های رایانش ابری\های رایانش ابریویژگی کاهش هزینه

های کاهش تعداد پرسنل، ویژگی\منابع، ویژگی های رایانش ابری

ارزش افزوده، افزایش کارایی با اشتراک منابع در رایانش \رایانش ابری
افزایش هزینه، زیرساخت در رایانش \انتابری، ایجاد ابر در اینتر

کاهش \های رایانش ابریچابك شدن قراردادهای مالی، ویژگی\ابری

هزینه، استفاده بهینه از منابع سخت افزاری، کاربرد رایانش ابری در 

 ها  کاهش هزینه\آموزش و پرورش

های اولیه، کاهش هزینه ورود، کاهش هزینه، کاهش کاهش هزینه
رایانش، کاهش نیاز تجهیزات با استفاده از رایانش ابری، شبکه هزینه با 

 ترآموزش اقتصادی

های مدیریت بهینه منابع، ویژگی\اهمیت فرهنگ پذیرش رایانش ابری مدیریت بهینه منابع

در بستر رایانش  ءتوزیع منابع، اجرای اینترنت اشیا\رایانش ابری
وری ،  اجرای هفزایش بهرا\های رایانش ابریبهینه سازی، ویژگی\ابری

در بستر رایانش ابری، مزایای استفاده از رایانش ابری،  ءاینترنت اشیا

ها در افزایش کیفیت ارائه خدمت با کاهش تعداد سرویس دهنده

 رایانش

استفاده بهینه از سخت 

افزار با استفاده از 

 رایانش ابری

تجهیزات با اندازه گیری بر مبنای میزان مصرف، عدم وابستگی به 

 رایانش

های اینترنت، استفاده فناوریمزایای رایانش ابری از دید زیرساخت، 

 بهینه از منابع سخت افزاری، استفاده بهینه از منابع
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افزایش 
امنیت با 

استفاده از 

 رایانش ابری

افزایش مدیریت و 
کنترل با استفاده از 

 رایانش

یریت آسان سرورها، حل مشکالت و کارایی باال با رایانش ابری، مد
ها، نظارت بر نحوه استفاده کاربران جهت مدیریت آسان سرویس

ممانعت از فعالیت غیرقانونی با رایانش، کنترل استفاده از منابع با 

 رایانش ابری، حضور کنترل، تاثیر و قدرت کنترل

یانش های راامنیت باالی رایانش ابری، ویژگی\های رایانش ابریویژگی افزایش امنیت
 امنیت\امنیت، چالش های رایانش ابری در ایران\ابری

زیرساخت 

 رایانش ابری

اهمیت زیرساخت در 

رایانش ابری جهت 

استفاده در آموزش و 

 پرورش

توسعه نرم افزار، زیرساخت در رایانش \زیرساخت در رایانش ابری

اهمیت مقرون به صرفه بودن در استفاده از رایانش، زیرساخت در \ابری

های رایانش ابری در اهمیت کیفیت اینترنت، چالش\انش ابریرای

وابسته بودن به اینترنت زیرساخت در رایانش ابری، زیرساخت در \ایران
اهمیت خروجی اثربخش در پیاده سازی، زیرساخت در \رایانش ابری

زیرساخت \زیرساخت پشتیبانی، زیرساخت در رایانش ابری\رایانش ابری

ها، زیرساخت در رایانش نابع زیرساختمجزا بودن م\پشتیبانی

توجه به ارزش مالی در آماده کردن زیرساخت، ایجاد بستر اجرای \ابری
تکنولوژی با رایانش ابری، اهمیت مسائل حقوقی در رایانش ابری، 

ایجاد ابر، اهمیت فرهنگ پذیرش رایانش \زیرساخت در رایانش ابری

های نگی،  چالشزیرساخت فره\ابری، زیرساخت در رایانش ابری
های چالش سخت افزاری رایانش ابری، چالش\رایانش ابری در ایران

های رایانش دانش فنی قوی نرم افزاری، چالش\رایانش ابری در ایران

قدیمی بودن سیستم ها، چالش های رایانش ابری در \ابری در ایران

 دانش فنی قوی نرم افزاری،\های رایانش ابری در ایرانایران، چالش
چالش سخت افزاری رایانش ابری، \های رایانش ابری در ایرانچالش

نداشتن نیروی متخصص برای استفاده از رایانش ابری، زیرساخت در 

نیازسنجی یرای ایجاد ابر در سازمان، چالش های \ایجاد ابر\رایانش ابری

ساخت دیتا سنتر، عدم اطمینان مراکز \امنیت\رایانش ابری در ایران
ستفاده از ساختار ابری، چالش های رایانش ابری در دولتی به ا

 وابسته بودن به اینترنت\ایران

ایجاد مزیت 

رقابتی با 

استفاده از 
 رایانش ابری

عدم نیاز به سخت افزار 

با استفاده از ایجاد ابر 

 در رایانش

ارائه خدمات ابری با رایانش ابری، رایانش ابری آموزشی، درخواست 

 ، عدم وابستگی به سخت افزار در رایانش ابریسرویس بنا به سفارش

مزایای استفاده از 

 رایانش ابری

افزایش همکاری بین سازمانی با رایانش، افزایش امنیت با رایانش، 

انباره منایع، گزارش منابع استفاده شده با رایانش ابری، کاهش زمان 

امکان  اجرا و زمان پاسخ، افزایش قابلیت اطمینان با رایانش، افزایش

 نوآوری
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های نوظهور در هوشمندسازی مدارس فناوری: الگوی ارتقای کیفیت آموزش با استفاده از 4سوال

 کدام است؟

مرحله انجام مصاحبه، کدگذاری باز، کدگذاری محوری  4ها در فرآیند کدگذاری و تحلیل داده

ها و شف روابط بین مقولهانجام شد که در پاسخ به سواالت قبل استفاده شد. در این مرحله با ک

قرار گرفتن در ساختار مشخص و در واقع انجام کدگذاری گزینشی و مشخص شدن مقوله 

مرکزی با استفاده از نظریه داده بنیاد، الگو در قالب پارادایم ارائه شد. با توجه به اینکه هر کدام 

ا بخش دیگر مشخص کند ولی روابط بین هر بخش باز شرایط به یك قسمت از الگو اشاره می

ها ضروری نیست از این رو ترسیم طرحی برای مرتب کردن و سامان دادن به روابط بین مقوله

شود، به این است. چنین طرحی در فرآیند نظریه پردازی داده بنیاد، الگوی پارادایمی نامیده می

جزای الگوی پاردایمی شوند. اها با استفاده از یك پارادایم بهم وصل میمعنا که مفاهیم و مقوله

 گر، راهبردها و پیامدها.ای، شرایط علی، شرایط مداخلهعبارت است از شرایط زمینه

الگوی ارتقای کیفیت آموزش در هوشمندسازی مدارس با رویکرد اینترنت اشیا و رایانش . 1نمودار

 ابری

 

 وشمندسازی مدارس نوظهور در ه فناوری هایاجزای الگوی ارتقای کیفیت آموزش با استفاده از
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گذارند. در این : عواملی محیطی خاص و عمومی که بر راهبردها تأثیر میایشرایط زمینه

مقوله به عنوان مقوله اصلی شناسایی شده است. مدیریت بهینه منابع با استفاده از  3پژوهش 

های مدارس ه، صرفه جویی در هزینءرایانش ابری، بهینه سازی مصرف با استفاده از اینترنت اشیا

: مدیریت منابع و کاهش مدیریت بهینه منابع با استفاده از رایانش ابری با هوشمندسازی.

مدیریت منابع شامل مباحثی همچون فرایند  هزینه از مهمترین مسائل در رایانش ابری است.

ی تخصیص منابع، زمان بندی منابع، تعادل بار، کاهش مصرف انرژی و غیره است. در رایانش ابر

خود فرهنگ سازیش رایانش ابری هزینه سرباری "مدیریت منابع یکی از مهمترین مباحث است. 

خواهد داشت ولی دیدن نتیجه اینکه ما می توانیم تصمیم های بهتری را بگیریم منابع را بهتر 

مدیریت بکنیم این میتونه اثربخش باشه این میتونه توی راه اندازی اثر بهتری داشته 

 فناوری: اینترنت اشیا ءبهینه سازی مصرف با استفاده از اینترنت اشیا .(p19)"باشه

کند. با توجه به چنین هوشمندی است که هر شیء را در هر جایی و در هر زمانی متصل می

، بحث مصرف انرژی از منابع مطرح می شود. استفاده از حسگرهای ءقابلیتی برای اینترنت اشیا

 .سازی کندتواند مصرف انرژی را بهینهل مسکونی و سطح شهر میها، منازمتفاوت در کارخانه

مثال واسه سازمان اموزش و پرورش مصرف سوخت می تونه یك نمونه از کاربرداش باشه بهینه "

های صرفه جویی در هزینه (.p10)"ها خیلی زیادنسازی مصرف کاهش مصرف ولی نمونه

جویی های مدارس صرفهتوان در هزینهی: با اجرای هوشمندسازی ممدارس با هوشمندسازی

جویی در کاغذ، یکی از مواردی است که با هوشمندسازی اتفاق خواهد افتاد، ایجاد کرد. صرفه

های مدارس را کاهش توان هزینهبانك اطالعاتی و غیره از مواردی است که با استفاده از آن می

توانند دفتر جزوه های می ها، معلماینکه خیلی از کاغذ بازی ها کنار گذاشته میشه"داد. 

کاغذیشون را کنار بذارند و ازمون انالین بگیرند حضور و غیاب داشته باشند تدریس داشته 

و کل کارایی که حتی  ءباشند گذاشتن کلیپ، گذاشتن پیام برای اولیا ارتباط مستقیم با اولیا

در ارتباط  ءانجام بدن با اولیا نندتواانالین می به صورتتوی دفتر کالسی میشه انجام داد این 

 .(p3)"و دانش اموزان با مدارس ءباشند و این کمك کرده به ارتباط موثر اولیا

گذارند. با توجه به تحلیل عوامل و شرایطی هستند که بر پدیده مرکزی تأثیر می شرایط علی:

شمندسازی مدارس و آموزان در اجرای هوها در این پژوهش یادگیری فعال و اثربخش دانشداده

یادگیری مبتنی بر محتوای چندرسانه ای با هوشمندسازی به عنوان شرایط علی شناخته شده 
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: در اجرای آموزان در اجرای هوشمندسازی مدارسیادگیری فعال و اثر بخش دانشاست. 

های آموزشی،  بیشتر درگیر خواهند آموزان فعال شده و در فعالیتهوشمندسازی مدارس، دانش

آموزان در آموزان را افزایش داده و با محور قرار دادن دانششد. هوشمندسازی یادگیری دانش

یکی از مزایای دیگه که "یادگیری و فعال نمون ایشان، اثربخش آموزشی را افزایش خواهد داد. 

آموزان قرار بگیره و موزشی که تولید میشه بتونه که در اختیار دانشآهستش اینه که محتوای 

توانند دسترسی به این محتوای آموزشی داشته باشند موزان در هر زمان از شبانه روز میآانشد

"(P4.) در مدارس هوشمند  ای با هوشمندسازی:یادگیری مبتنی بر محتوای چندرسانه

آموزان از مطالب ارائه شده و معلمان برای تدریس مطالب درسی و افزایش میزان درک دانش

-های رایانههای آموزشی ، بازیافزارنرم راگیری دروس از اسالیدهای آموزشی،تشویق ایشان به ف

برند. در کنار این های درس بهره میای در کالسرسانهای، انیمیشن و دیگر محتوای چند

گیری نمایند و محتوای توانند از نرم افزارهای آموزش الکترونیك نیز بهرهها معلمان میسیستم

آموزان در محیط خارج از یجاد شده را بر روی بستر اینترنت برای استفاده دانشرسانه ای اچند

به ابعاد پداگوجی در تکنولوژی توجه بشه، در یادگیری داریم که اگر  " .مدرسه نیز فراهم کنند

موز آای باشد و صوت، تصویر، انیمیشن و اینها باهم باشند، دانشچندرسانه به صورتیادگیری 

م میخونه، هم میبینه، هم میشنوه و هم حس میکنه اون تصاویر و یادگیری عمیق یادگیرنده ه

  (.p22)"تر، ماندگارتر و اثربخش تر میشه

مقوله  3گیرد. در این پژوهش هایی که در پاسخ به پدیده مرکزی صورت میکنش راهبردها:

شمندسازی لزوم  اجرای مرحله به مرحله هواصلی به عنوان راهبرد شناخته شده است. 

: در اجرای هوشمندسازی توجه به مراحل اجرایی امری بسیار مهم بود که مورد غفلت مدارس

مشکالت اجرایی را کاهش داده  قرار گرفت. اجرای مرحله به مرحله هوشمندسازی مدارس قطعاا

بنابراین من اعتقادم اینه همه "و موفقیت اجرای هوشمندسازی در مدارس را به دنبال داشت. 

ایجاد روش  (.p2)"ها بله خیلی عالیه اما به شرط اینکه ما قدم به قدم بریم جلون تکنولوژیای

: ارزشیابی یك رکن حیاتی در فرآیند های ارزشیابی مناسب با هوشمندسازی مدارس

تواند به شود. مسلمًا ایجاد یك نظام ارزشیابی کارآمد مییادگیری محسوب می -یاددهی 

 .های آن کمك نمایدآموزشی مدارس هوشمند و شفاف ساختن فعالیتکارآمدتر کردن نظام 

ترین نهاد : مدرسه مهمکردن امور آموزشی و اجرایی مدارس در هوشمندسازیساده
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اجتماعی، تربیتی و آموزشی به شمار می رود که اداره کردن درست آن در بعد آموزش و در بعد 

البته یکی از شعارهای مدارس "آموزان شود. نشسازی داتواند باعث توانمندمی اداری قطعاا

دهیم یعنی همیشه روز هفته به شما سرویس می 7ساعت در روز و  64هوشمند اینه که ما 

رتال مراجعه میکنه، نیاز به کتاب داره تکلیف داره به وموز نیاز به هرچی داشت میره به پآدانش 

روز هفته یعنی ما  7و انجام میده، دوم واد پیام بذاره ازش سوال بپرسه اینا رخمعلمش می

توان همیشه این میگیم که هیچ موقع مدرسه تعطیل نمیشه همیشه بازه و بخاطر همینه که می

افزایش مدیریت و  نظارت در مدارس با استفاده از  (.p22)"موزان دادآخدمات به دانش

،  نظارت و کنترل بیشتری بر تواندر مدارس می ءبا استفاده از اینترنت اشیا :ءاینترنت اشیا

توانند بر روی دانش آموزان همچنین میوزان به مدرسه اعمال کرد. اولیا آمورود و خروج دانش

فرزندان خود نظارت بیشتری داشته باشند. استفاده از این امکانات امنیت مدارس را افزایش 

ایی که توی کالس ها هنظارت روی ساختمان مدرسه ساختار کالس ها، دیوایس"خواهد داد. 

  (.p7)"هست می توانند استفاده کنند

استفاده از امکانات اینترنت  :ءتسهیل دسترسی به اطالعات با استفاده از اینترنت اشیا

آموزان باعث افزایش دسترسی به اطالعات در هر زمان و هر مکان خواهد شد. اینکه دانش ءاشیا

مشکالت آموزشی را  دسترسی داشته باشد، قطعاا در زمان غیبت به محتوای آموزشی همان روز

د داشت و این امر نآموزان ارتباط خواهساعت با دانش 64در طول  نکاهش خواهد داد. معلما

رسد و وقتی دانش اموز به خانه می"ارتقای کیفیت آموزش را در مدارس به دنبال خواهد داشت. 

کند دیگر امکان فراموشی را نداره یا از طرف والدینش یا گوشی همراهش پیامی دریافت می 

موزی هستش، آهای دیگر دانشیکسری رویداد کالسی اگاهی فعالیت شودوقتی وارد مدرسه می

بهش یاداوری بشه یا صرفا هر مکانی که متناسب با ارائه محتوا باشه می شود بر اساس تعاملی 

و تعامل بین محیط اتفاق  ءهای اینترنت اشیاتعریفش کرد در بستر اپلیکیشن و زیر ساخت

به سرعت در  ء: اینترنت اشیاءافزایش راحتی کاربران در استفاده از اینترنت اشیا (.p11)"افتد

توان به کیفیت می  های مختلف به کار گرفته شده است، از جملهحال رشد می باشد و در حوزه

وری اشاره کرد که زایش بهرهها و افپذیری، سازگاری ، کاهش هزینههای پزشکی، انعطافمراقبت

تر با کمك آن و استفاده از ابزارها و اشیای دیجیتال تحلیل و بررسی افراد دقیق تر و کاربردی

نکته " با افزایش دسترسی افراد، رفاه کاربران را افزایش داده است. ءصورت بگیرد. اینترنت اشیا
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کیلو به تناسب  5یا  4یا  3هر کدام بعد اینه که شما اگه بروید کیف دانش اموزان رو ببینید 

سیب به ستون فقراتشون وارد آآورند براشون سنگینه یا حتی ممکنه وسایلی که با خودشون می

ارائه سریع  (.p25)"ای پیش میادگیره و مشکالت عدیدهکنه چون نرم هست و داره شکل می

هایی که دارد از به مزیترایاش ابری با توجه  خدمات آموزشی با استفاده از رایانش ابری:

-پذیری و غیره میپذیری ، مقیاسسریع، چابکی ، انعطافگذاری منابع، دسترسیجمله اشتراک

دهد چابکی را افزایش می"تواند به انتقال سریع اطالعات و ارتقای آموزش کمك شایانی کند. 

ید با اون تغییر رویه یعنی شما در یك بازه زمانی کوتاهی به اون هدفی که دارید دست پیدا کن

های نوظهور فناوری: در استفاده از افزایش امنیت با استفاده از رایانش ابری (."(p19ها 

امنیت اطالعات و حفظ حریم خصوصی افراد از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. رایانش ابری 

امنیت را افزایش  تواند با اختصاص شبکه خودکار به هر کاربر در زمان و مکان مورد نظر،می

شود که امنیتش ابری امنیت ندارد االن اتفاقا ادعا میرایانش فناوریگفتند اتفاقا قبال می "دهد. 

گذارد که از فایروال یا سکیوریتی های خیلی باال خیلی باال است کلود تمام هم و غمش رو می

-: رایانشابریز رایانشایجاد مزیت رقابتی با استفاده ا (.P14)" استفاده کند برای امنیت

-ابری به صورت مجازی توانایی پردازشی بسیار باال و امکانات ذخیره سازی نامحدود را فراهم می

ی سیستم های محاسباتی و ذخیره سازی کند و براساس اصل کارایی رایانش ابری باالتر از همه

رایانش ابری برای هر تجارتی "استفاده از رایانش ابری مزیت رقابتی ایجاد خواهد کرد.  .قرار دارد

یك مزایای خاصی داره ولی مهمترین مزیتی که داره این است، منابعی که شرکت داره برای 

: عواملی گرمداخله (.p15)"شودترین وجه ممکن استفاده میخودش تهیه میکنه به بهینه

ه اصلی به عنوان مقول 4گذارند. در این پژوهش محیطی خاص و عمومی که بر راهبردها تأثیر می

عدم مدیریت و نظارت درست در اجرای عامل مداخله گر شناسایی شده است. 

ست طرح هوشمندسازی در حال اجرا ا با توجه به اینکه چند سالی مدارس: هوشمندسازی

می باشد، از موارد مهمی که کمتر به آن پرداخته شده بحث نظارت و کنترل بر این مدارس می 

زدید مکرر از این مدارس و نحوه کارکردشان می تواند در پیشرفت و تحقق باشد، نظارت و با

های الزم در عدم آماده سازی زیر ساختاهداف هوشمندسازی کمك شایانی داشته باشد. 

رسد، بسترهای : در اجرای هوشمندسازی مدارس به نظر میاجرای هوشمندسازی مدارس

نظر شخصی من "مشکالتی را در اجرا ایجاد کرد. امر الزم برای اجرا فراهم نشده بود و همین 
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های ویژه ببینند که بدانند این است که باید اول از سطح مدیران ارشد اتفاق بیفتد و آموزش

ریزی کنند. مدیر مدرسه اگر دید و نگاه چی هست و بر آن اساس بتوانند برنامه هوشمندسازی

ا هر جا مدیر توانمند داریم توانسته خود را هوشمندانه داشته باشد می تواند معلم را بسازد م

خورد، وفق دهد و ماهم موفق هستیم، اما در مدارس که مدیر نمی خواهد بدون استثنا زمین می

اجرای رایانش  موانع اجرایی رایانش ابری: (.p1)"های مدرسه مدیر استمرکز اصلی فعالیت

که در اجرای رایانش وجود دارد و تا مشکالت قانونی . ابری در کشور با مشکالتی مواجه است

مهمترین چالشی "کنون رفع نشده است. مسائل امنیتی گاهی ممکن است وجود داشته باشد. 

ابری وجود داره بحث تامین سخت افزارشه که ما خودمون چالش بزرگمون که توی رایانش

ولی با همین  میلیارد سخت افزار خریدیم 51تا  41تامین سخت افزاره که خب جدیدا حدود 

نیم سرویس اای که در واقع وجود داره بتوماه بتونیم به این حجم گسترده 2کنم بیشتر فکر نمی

های سخت افزار توی ایران بسیار چالش برانگیزه این چالشبدیم و وارد کردن سخت

 ء: در فراگیر شدن اینترنت اشیاءهای اجرای اینترنت اشیامحدودیت (."(p20افزاریشه

نوظهور را دچار اشکال خواهد کرد. مسائل  فناوریی وجود دارد که گاهی اجرای این مسائل

 ءامنیتی، مشکالت دسترسی به اینترنت، عدم اطالع کاربران و غیره در پیاده سازی اینترنت اشیا

ولی یکسری مشکالت دیگه هم هست از جمله اینکه مردم اطالعاتشون نسبت به "وجود دارد. 

تارتاپای کمی به این سمت میرند هزینه تامین سخت افزار تو ایران به مراتب این حوزه کمه اس

ها و کسب و کارهای سخت افزاری کمتر داریم باالتر از نرم افزاره و به خاطر همین ما استارتاپ

های به دست آمده از به : خروجیپیامدها (.p21)"گذار این حوزه کمه و یکسری مسائلسرمایه

 است. در این پژوهش دو مقوله اصلی به عنوان پیامد شناسایی شده است.کارگیری راهبرده

هر گاه فضای مدرسه )باز، خالق و انسانی(  افزایش سرعت و کیفیت آموزش دانش آموزان:

باشد یادگیری مداوم، لذت بخش و عمیق خواهد بود. در کیفیت بخشی به امور مدرسه در ابعاد 

های الزم برای ای و آموزشالگوی روابط درون مدرسه آموزشی و پرورشی باید به بازسازی

آموزان توجه جدی نمود تا با کمك الگوی مناسب کیفیت بخشی دانش توانمندسازی دانش

اگر درست  هوشمندسازیآموزان)توانمند، مستقل، خود رهبر، پژوهشگر و متدین( تربیت کرد. 

هوشمندسازی مدارس "خواهد داد.  سرعت و کیفیت آموزش داتش آموزان را افزایش، اجرا شود

جا کالس اگه برسه به این شود مخصوصااباعث یادگیری و یاددهی می اگر درست اجرا شود قطعاا
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جز همین که ما از ه مشارکتی اداره بشه و خود اصل هوشمندسازی تاثیرگذاریش ب به صورت

چیزی که دیده میشه  اای شناختی میام به حوزه درک و فهم تاثیر بیشتری داره چون قطعحوزه

و شنیده میشه با ابزاری مثل فیلم و انیمیشن و این چیزا انتقال داده میشه نسبت به متن و 

-افزایش رضایت (.p2)"تکست اثرگذاری بیشتری داره دوام و ماندگاری یادگیریش بیشتره

ای ههای اخالق حرفترین مولفهاز مهم آموزان:ای معلمان و دانشمندی و اخالق حرفه

آموزان جهت های دانشمعلمی می توان به پرورش تعقل، تشویق به تفکر و تقویت مهارت

توان اشاره کرد. با اجرای هوشمندسازی مدارس و تنوع در رسیدن به استقالل در یادگیری می

ای معلمان و دانش آموزان مندی و اخالق حرفهرسد رضایتآموزش و یادگیری به نظر می

آموز انگیزه داشته و در کالس درس جذابیت ما اگر بخواهیم دانش" واهد کرد.افزایش پیدا خ

بوجود بیاید، بهتر است که از یکنواخت بودن بیرون بیاییم و از روش های سنتی فاصله گرفته و 

های نوین برویم که خود نیاز به منابع اطالعاتی است که از آن  فناوریها و به سمت روش

 (.P1)"کنیماستفاده می

 

 نتیجه گیری

نوظهور در  هایفناوریهدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ارتقای کیفیت آموزش با استفاده از    

هوشمندسازی مدارس بوده است. بدین منظور با متخصصان در سه حوزه هوشمندسازی، 

ها در طی مراحل کدگذاری باز، محوری و در و رایانش ابری مصاحبه شد. مصاحبه ءاینترنت اشیا

نهایت گزینشی تحلیل شدند و در نهایت الگویی بر همین اساس ارائه شد. این الگو با شناسایی 

و  ءمدارس و همچنین شناسایی عوامل تاثیرگذار اینترنت اشیا هوشمندسازیعوامل تاثیرگذار بر 

رد ها الگوی موها و در نهایت برقراری ارتباط بین مقولهرایانش ابری در آموزش، در قالب مقوله

 Akbari .مدارس انجام شده است هوشمندسازینظر ارائه شد. تحقیقات زیادی در مورد 

)2016( Nodehi & Rezae Kalantari  در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که

ها، عادات های ذهنی، بسط و اصالح هوشمندسازی مدارس در ابعاد کیفیت یادگیری )نگرش

Kamyabi , استفاده معنادار از دانش( نقش داشت.دانش، اکتساب و درهم تنیدن دانش، 

)Foroghi & Yarmohammadian (2016  نیز در تحقیق خود نشان دادند جهت تربیت افرادی
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العمر، ایجاد یك سری تغییرات در زیرساخت فرهنگی در هوشمندسازی با ویژگی یادگیری مادام

یدیم که هوشمندسازی باعث مدارس مورد نیاز است، در این پژوهش هم به این نتیجه رس

-آموزان میافزایش سرعت و دقت یادگیری و طراحی محیط یادگیری متناسب با استعداد دانش

انجام داد به این نتیجه رسید که  Shahzari(2017( شود. همچنین در تحقیق دیگری که

یر متغیرهای ریزی و ارزشیابی آموزشی بیشتر از ساعات و ارتباطات بر متغیر برنامهاطال فناوری

های ارزشیابی مناسب با کیفی، تاثیرگذار است که با نتایج تحقیق حاضر مبنی بر ایجاد روش

نیز در تحقیق خود نشان  Dalir & Hosseininasab (2015) .خوانی داردهوشمندسازی، هم

هوشمند از پیشرفت تحصیلی و انگیزش باالتری نسبت به دانش آموزان مدارسدادند که دانش

وزان مدارس عادی برخوردارند. نتایج تحقیق پیشین هم با نتایج تحقیق حاضر مبنی بر آم

در تحقیق  Bigdeli & et al (2018( رد.خوانی داآموزان همافزایش انگیزه یادگیری در دانش

آموزان تاثیر مثبت و معناداری خود نشان دادند که هوشمندسازی مدارس بر خالقیت دانش

-های معلمآموزان، کنار گذاشتن روشستای افزایش کیفیت یادگیری در دانشداشته است. در را

محوری و یادگیری مبتنی بر حافظه و اتخاذ روشی که فعالیت، تفکر، خالقیت و مسئولیت را در 

نوین اطالعاتی و  هایفناورینماید، در این میان، باید نقش آموزان ایجاد میی دانشهمه

گر در جهت ارتقای کیفیت آموزش در  نظر گرفت. رایانش ابری تسهیل ارتباطی را به عنوان یك

دو تکنولوژی بسیار متفاوت می باشند که در حال حاضر بخشی از زندگی ما را  ءو اینترنت اشیا

رود در آینده این دو تکنولوژی جزء مهمی از اینترنت باشند و به دهند. انتظار میتشکیل می

  .فاده قرار گیرندتری مورد استصورت گسترده

به  ءنشان دادند که اینترنت اشیا Zarrin, Alimohammadi & Siadat (2018)در تحقیق خود

شود که با وری باال در تمام ابعاد میهای فیزیکی راه یافته و موجب بهرهزودی به تمام جنبه

خوانی موزش، همدر جهت ارتقای کیفیت آ ءنتایج تحقیق حاضر مبنی بر استفاده از اینترنت اشیا

 ءدر تحقیق خود نشان دادند اینترنت اشیا   & KloosGonzalez, Organero (2008) . دارد

های مانند انگیزه، شادی و اجازه دادن به معلمان که با توجه به استعداد دانشجویان دارای ویژگی

وزان کمك کند و آمتواند به افزایش کیفیت یادگیری در دانشبه آنها تدریس انجام شود، که می

هم در تحقیق خود نشان داد به  Khedmatgozar (2015). خوانی داردبا نتایج تحقیق حاضر هم

آوری داده و مدیریت ورود و خروج مشتمل بر تواند در دو بخش جمعمی ءکارگیری اینترنت اشیا
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 هم Hosseini & Narugheh (2019)شش حوزه خاص، به بهبود عملکرد کارکنان کمك کند

های مدار بسته در در تحقیق خود نشان دادند سیستم های نظارت هوشمند از قبیل دوربین

های خارج از نظارت افزایش امنیت اجتماعی شهر و افزایش عملکرد دولت ها در کنترل محیط

حائز اهمیت قابل توجهی است، در این تحقیق هم به این نتیجه رسیدیم که با استفاده از 

در تحقیق خود  Asnafi & et al (2019(د. توان امنیت در مدارس را افزایش دااینترنت اشیا می

های مختلفی چون مدیریت، امانت، تواند در بخشمی ءبه این نتیجه رسیدند که اینترنت اشیا

مرجع، ساختمان و تجهیزات کتابخانه استفاده شده و موجب سهولت، دقت و افزایش سرعت 

ها و ارائه خدمات مطلوب شود که با نتایج تحقیق حاضر هزینه ی درجویفرایندهای کاری و صرفه

 & Sangari .جویی در مدارس با استفاده از اینترنت اشیا همخوانی داردمبنی بر صرفه

)Reihaninia (2019 ها شود سازمانهم در تحقیق خود نشان دادند رایانش ابری باعث می

-جویی نمایند که با نتایج تحقیق حاضر همصرفه هاامکانات خود را گسترش دهند و درهزینه

استفاده از برد  که در تحقیق خود نشان دادند Alibakhshi & et al (2019). خوانی دارد

ای و افزایش انگیزه فراگیران هوشمند تاثیر مثیت معنادار بر یادگیری مداوم افعال دو کلمه

د نشان داد که با توجه به کمبود و در تحقیق خو Sepehr, Bozorgi & Sedghi (2016)دارد

تواند گیری از مزایای مختلف فناورانه، میضعف در ارائه خدمات الکترونیکی، رایانش ابری با بهره

های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران فراهم خدمات و امکانات بهتری را برای کتابخانه

های ه به نتایج پژوهش حاضر و پژوهشخوانی دارد. با توجنماید که با نتایج تحقیق حاضر هم

یادگیری مجازی و  ءشود در هوشمندسازی مدارس با استفاده از اینترنت اشیاقبلی مشخص می

 ءتوان افزایش داد. همچنین آموزش از راه دور را با استفاده از اینترنت اشیاآموزش مجازی را می

 توان تقویت کرد.را می
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 کدگذاری:

               

                                                                     

  

 

عدم زیرساخت فرهنگی در اجرای 

 هوشمندسازی

مشکالت ناشی از دیدگاه منفی مسئوالن در مورد 

ناآشنایی با آن، مشکل فرهنگ عمومی در مواجهه با 
 فاوا، فرهنگ سازی والدین

اخت های لزوم آماده کردن زیرس

 مدارس در اجرای هوشمندسازی

افزاری در هوشمندسازی نرمافزاری و اهمیت ابعاد سخت

نقش تجهیزات در هوشمندسازی مدارس، نقش مدارس، 

رعایت استاندارد \تجهیزات در هوشمندسازی مدارس
 تجهیزات در اجرای هوشمندسازی مدارس 

 

 

 کدگذاری گزینشی                   

 های اصلیط بین مقولهکشف ارتبا

 

 

پرورش و وزارت ارتباطات و  و با توجه به تفاهم نامه فی مابین وزارت آموزش :پیشنهاد اول

های فناوریسازی و استفاده از های مخابرات برای پیادهتوان از زیرساختاطالعات، می فناوری

 آموز، معلمان باو دانشو رایانش ابری( و تسهیل ارتباط بین معلم  ء)اینترنت اشیا نوظهور

 یکدیگر در جهت ارتقای آموزش بهره گرفت.

های آموزش تخصصی اندرکاران حوزه آموزش، دورهجهت رشد و تعالی دست :پیشنهاد دوم

-نوظهور جهت افزایش یادگیری دانش هایفناوریمناسب و کاربردی در خصوص استفاده از 

ها در کالس درس استفاده می کنند، مورد وریفناآموزان برگزار گردد و معلمانی که از این 

 تشویق قرار گیرند و در ارزیابی معلمان، امتیاز در نظر گرفته شود.

عدم زیر ساخت 

های الزم در 

 اجرای

هوشمندسازی 

 مدارس

 کدگذاری باز

کدگذاری 

 محوری

 مقوله اصلی
 مقوله فرعی

های الزم در اجرای هوشمندسازی عدم زیر ساخت

 مدارس

 موانع اجرایی رایانش ابری
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آموزان و والدین در امر سازی قسمتی از آموزش و درگیر کردن دانشمجازی :پیشنهاد سوم   

 هایی که در مدرسه حضور ندارند.یادگیری و آموزش در ساعت

و رایانش ابری،  ءمحدود بودن تعداد متخصصین حوزه اینترنت اشیا :قمحدودیت تحقی   

 محقق در انجام مصاحبه، همچنین کم بودن منابع ادبیات تحقیق مرتبط با بحث آموزش.
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