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 چکیده
است.  ودهب های یادگیریی حاضر معرفی فناوری اینترنت اشیا و بررسی تأثیر آن در محیطهدف کلی مطالعه

های . دادهاستبوده و ازنظر هدف از نوع بنیادی  بودهزمینه یابی( -روش پژوهش ازنظر نوع ترکیبی )تحلیلی

ارسی و التین مقاالت ف، التحصیالنهای فارغنامهانپای، ی کتب مربوط به این موضوعمطالعه توصیفی پژوهش با

آوری و تحلیل های مختلف اینترنتی و همچنین تعامل با متخصصین اینترنت اشیا جمعسایت، مندرج در مجالت

عه که به دلیل کم بودن تعداد جام بودندنفر از متخصصان اینترنت اشیا  177ی آماری در این پژوهش . جامعهشد

های پیش روی موانع و چالش، عنوان نمونه در نظر گرفته شد. با توجه به گسترده بودن موضوعنیز بههمین تعداد 

موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بعد  ساختهمحققاجرای این فناوری در حوزه آموزش در پرسشنامه 

در محیط یادگیری  اینترنت اشیاآموزشی ازنظر متخصصان بیشترین تأثیرگذاری را در پذیرش و کاربرد -فرهنگی

فنی و بعد فردی به ترتیب اولویت -عوامل زیرساختی، انسانی-ساختاری، دارد و بعدازآن عوامل اقتصادی

 دارند. های یادگیری راتأثیرگذاری بر کاربرد اینترنت اشیا در محیط

  های یادگیریمحیط، فناوری، اینترنت اشیا: کلیدی هایواژه
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 مقدمه

 هایها به عرصههای اطالعات و ارتباطات و ورود آنیر تغییرات سریع فناوریدر قرن اخ

های های یادگیری بیشترین تأثیر را از فناوری. بدون شک محیطشودمشاهده میگوناگون 

رورت و نوعی ضکارگیری فناوری بهاند. محیطی که در آن بهپذیرفته، نوین به وجود آمده

عنوان نیروی محرک بتواند مراکز آموزشی و یادگیری را تا به شده است نیاز اساسی تبدیل

 (.2719، 1چن و هانگ، )چانگ کنداندازهای آتی خودیاری دررسیدن به اهداف و چشم

های سنتی پیشین پیروی کنند؛ زیرا توانند از روشهای یاددهی یادگیری نمیامروزه محیط

های اطالعاتی اربست صحیح فناوریاکنون پیشرفت و گسترش دانش و آگاهی با گسترش ک

، شدهطبق انقالب اینترنتی که درگذشته انجامها پیوند خورده است. و ارتباطاتی در این محیط

شده است. افراد برای اتصال امکان ارتباط افراد و اطالعات در هرکجا و در هر زمان فراهم

ی همراه و هاانند از تلفنتومی، به شبکه جهانی عالوه بر نشستن جلوی رایانه شخصی خود

مرحله بعدی این  .(2710، 2غزال و عمر، رحمان، )آلدووا های همراه نیز استفاده کنندرایانه

عبیه اتصال اشیاء به شبکه ارتباطات است و همچنین با ت، طور منطقیانقالب تکنولوژیکی به

میان  دیدی از ارتباطهای جشکل، های سیار در اقالم و اشیاء معمولیکردن فرستنده/گیرنده

(. این 1291، )بحرینی نژاد و طاهری زاده شودافراد و اشیاء و حتی بین خود اشیاء فراهم می

ارتنر نشان گ پژوهشیهای موسسه گذاری شده است. بررسیانقالب با عنوان اینترنت اشیا نام

خدمات مبتنی میلیارد وسیله مختلف در جهان از طریق  29بیش از  2727دهد که تا سال می

های یرسانی متصل خواهند شد. بررسهای اطالعبر اینترنت اشیا به اینترنت یا دیگر شبکه

 یاقبشرکت سیسکو نیز حاکی است که تا غلبه یافتن پدیده اینترنت اشیا تنها سه سال زمان 

ای هها و سیستمماشین 2719بنابراین در سال ؛ (2711، 2کتیب و البشری، محمود، )عالم است

ها با یکدیگر ها و حتی بیشتر از آنتوانند از طریق اینترنت بدون نیاز به انسانالکترونیکی می

ور شد که توان متصدر ارتباط باشند. برای فناوری اینترنت اشیا کاربردهای بسیاری را می

                                                           
1. Chang, Chen & Huang 
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3. Alam, Mehmood, Katib & AIBeshri 
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های دچندان دور بسیاری از کاربراند. در آینده نهفقط تعدادی از این کاربردها عملیاتی شده

، ادارات هوشمند، مزارع هوشمند، های هوشمندکارخانه، های هوشمنددر خانه اینترنت اشیا

های یادگیری هوشمند و غیره به محیط، های هوشمندبیمارستان، ونقل هوشمندسیستم حمل

گرفته نشان داده که های انجام(. پژوهش1299، کار گرفته خواهند شد )عرب و اشرف زاده

، یادگیری ،تواند به بهبود کیفیت تدریسهای یادگیری میاز این فناوری در محیطگیری بهره

، 1ژائو و داخو، یل) کندمدیریت و افزایش استانداردهای آموزشی در این مراکز کمک 

 های درس واروپا و کشورهای دیگر در کالس، آمریکا، ایتانیبرهای اخیر (. در سال2719

های ستاند. با توجه به سیاهای دیجیتال و شبکه را تعبیه کردههای مطالعه خود فناوریمکان

کشورهای پیشرفته برای ارائه دسترسی به اینترنت برای هر دانشجو و هر مرکز آموزشی  دولت

 ن هرکردو هر خانواده و با صنعت حمایت از ابتکارات متنوع آموزش دیجیتال و وصل 

مانند هب رصه تکنولوژی معتقدند که اینترنت اشیانظران عبسیاری از صاحب، چیزی به اینترنت

کتاب در قرن نوزدهم یک مهم در عرصه آموزش و یادگیری قرن بیست و یکم خواهد بود 

 .(2712، 2سپولواید و بوژان، )سلینگر

 عنوان اهرمی برای تغییرات در طراحی محیطتواند بهتنها میکاربرد تکنولوژی نه

واند در آموزش و یادگیری در سطح خرد هم از طریق ایجاد تیادگیری عمل کند بلکه می

برنامه ، تأثیرات نی(. باوجودا2712، 2گرافتأثیرگذار باشد )، تجارب یادگیری قدرتمند

که: میزان استفاده از اینترنت و  کردمشخص  4المللی یادگیرندگانهای بینارزیابی

های ها در محیطزات میزان استفاده از آنمواهای نوین اطالعاتی و ارتباطی در خانه بهفناوری

درصد  97بیش از  9آموزشی نیست. در اکثر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

ه زیادی کنند اما استفادکه اکثرشان از کامپیوتر استفاده میساله درحالی 19از یادگیرندگان 

 افراد، تر(. به عبارت ساده2719، 1فرزین و چایوت، آنگ، از آن در مدرسه ندارند )پرویت

                                                           
1. Li, Da Xu & Zhao 
2. Selinger, Sepulveda & Buchan 
3. Groff 
4. PISA 
5. OECD 
6. Pruet, Ang, Farzin, & Chaiwut 
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« متصل» ان در اکثر مواقعآموزدانش. جایی که بسیاری از کنندمیدر دنیایی دیجیتال زندگی 

ها تأثیر نپذیرفته است. نادیده گرفتن نقش اما آموزش هنوز هم از این فناوری، هستند

تسهیل و  ها درهای یادگیری نتیجه غفلت از نتایج این پیشرفتهای نوین در محیطفناوری

های وب دهد که استفاده از شبکهنشان می 1های آموزشی است. مطالعات ابرنایبهبود فعالیت

ودن روز ببه، هادر آموزش سبب کاهش هزینه، و اینترنت که انقالبی را در جهان ایجاد کرد

نی پارادایمی طوال .(2710، 2آموزشی شده است )نادل و فنونها اطالعات و توسعه شیوه

انقالب بعدی  2رود اینترنت اشیاگیری است و انتظار میدرزمینه علوم کامپیوتر در حال شکل

دهد. ایجاد پلی بین جهان مجازی و دنیای واقعی باشد که پس از شبکه جهانی وب رخ می

. (2712، 4ای نزدیک به آن دست خواهد یافت )سارانهدفی است که این فناوری در آینده

یت برد دیجیتال وا، پروژکتور، ای از وسایل به هم متصل است )مثل چاپگرشبکه اینترنت اشیا

توانند به شکل مرکزی مدیریت شوند. در تعریفی دیگر اینترنت اشیا ( که میهانیدوربو 

مفهوم و پارادایمی است که به حضور گستره اشیا/چیزهای متنوع اشاره دارد که اتصاالت 

فرد باهم دارند و قادر به تعامل با یکدیگر و همکاری با حصربهسیم و من واسطهبهسیم و بی

یابی به اهداف مشترک ی کاربردی و دستهابرنامهدیگر اشیا/چیزها برای ایجاد خدمات 

، نیاسممطرح کرد )ک 1999را نخستین بار کوین اشتون در سال  هستند. اصطالح اینترنت اشیا

از طریق ، های مدرن یادگیریفناوری در محیط ینا. (2710، 9انایگزتریرودر و النپره، سار

، دهنده خدمات به معلمانهای بزرگ موضوعی که از اشیای ارائهدسترسی به داده

ادگیری کمک ی به بهبود شرایط، آیددهندگان محتوا به دست مییادگیرندگان و حتی توسعه

 -آمیز فرآیند یاددهیقیت(. در مسیر اجرای موف2711، 1)ورامانیکم و مهاناپریا کردخواهد 

کنند تا پاسخگوی های یادگیری همواره تالش مییادگیری معلمان و فعاالن در محیط

روز دارند را امکان ب نیازهای گوناگون یادگیرنده باشند و بتوانند موانعی را که در این فرآیند

                                                           
1. Abernathy 
2. Nadel 
3. Internet of Things (IOT) 
4. Saran 
5. Kusmin, Saar Laanpere & Rodríguez-Triana 
6. Veermanickam & Mohanapriya 
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سیاری های بریگرفته و فناوهای زیادی انجامبه حداقل رسانند. برای تحقق این هدف تالش

اکز های جدید در مرهای گذشته استفاده از فناوریبه وجود آمدند. در مقایسه با شرایط سال

 های بعد این افزایش با سرعت بیشتریرود در سالیافته است و انتظار میآموزشی افزایش

نت (. پس از ظهور اینتر2711، 1چاالپاتی و کاستلو، نیلسون، جانسون، صورت پذیرد )آسیو

نون طورکلی بر فضاهای یادگیری اکهای یادگیری و بهانکار آن بر روشو تأثیرات غیرقابل

د آمده تکامل اینترنت پدی جهیدرنتدهند که ها تحقق فناوری جدیدی را نوید میبینیپیش

مت های رایانه عبور کرده و به سها به یکدیگر و به دستگاهاست. اینترنت از اتصال انسان

پس اشیا و وسایل محیط پیرامون نیز قادر خواهند بود یدی درحرکت است. ازاینتحول جد

ها ویژه اینترنت به یکدیگر متصل شده و بدون دخالت انسانهای ارتباطی بهتا از طریق فناوری

های خود باشند. این فناوری جدید با عنوان اینترنت اشیا در دنیای قادر به کنترل فعالیت

دگی های زنشود. اینترنت اشیا بسیاری از حیطهو ارتباطات شناخته میفناوری اطالعات 

زودی در سطح وسیعی ونقل و غیره را تحت تأثیر قرار داده و بهحمل، همچون سالمت

ادگیری های یمورداستفاده قرار خواهد گرفت. این فناوری کاربردهای بسیاری را برای محیط

ین فناوری نوظهور بتواند برای بهبود فرآیندهای افراد به وجود آورده است. زمانی که ا

رار های آموزشی قنفعان محیطیادگیری مورداستفاده قرار گیرد و موردپذیرش ذی-یاددهی

 ،گیرد کارکردهای سودمند و اثربخش بسیاری را خواهد داشت )ورامانیکم و مهاناپریا

نت ه با ادغام صحیح فناوری اینتردهند کشده نشان می(. مطالعاتی که در این زمینه انجام2711

محیط یادگیری هوشمندی به ، های درس همراه با تحلیل رفتاری و اجتماعیاشیا در کالس

راد های افو بسیاری از رفتارها و فعالیت دهندهمه فعاالنه گوش میکه در آن آیدوجود می

، یرییاددهی و یادگ گیرند. بازخوردهای زمان واقعی و سریع به فرآیندقرار می تحت تأثیر

آمده از اشیای متصل در کالس درس با سایر مراکز دستهای بهامکان تعامل و اشتراک داده

اد امکان ارسال مو، گیر در کالس درسهای وقتخودکار شدن بسیاری از فعالیت، آموزشی

د وآموزشی برای غایبین و بسیاری دیگر از کاربردها که درنهایت تمام این مزایا به بهب

                                                           
1. Asseo, Johnson, Nilsson, Chalapathy & Costello 
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آمیز قیتموف کاربرد انجامد.های یادگیری میوری محیطفرآیندهای یادگیری و افزایش بهره

زاری عنوان ابفقط بههای یادگیری و در جهت اهداف یادگیری و نهاینترنت اشیا در محیط

کند که شناخت کافی از کارکرد و های روزانه زمانی تحقق پیدا میجهت سهولت فعالیت

های یادگیری صورت پذیرد در غیر این صورت تنها به ابزاری فناوری در محیطاثربخشی این 

ترین گام در (. مهم2719، هانگ و چن، شود )چانگبرای سهولت کار معلم تبدیل می

 ها در امر آموزشهای نوین شناخت سودمندی و اثربخشی کارکرد آنگیری از فناوریبهره

س درس در کال، هر نوع فناوری ازجمله اینترنت اشیااستفاده از ، است؛ بدون چنین شناختی

 و جنبه ابزاری خواهد داشت نه تربیتی؛ درواقع کارکرد فناوری در بهبود شرایط یادگیری

های های نوین در هر یک از فعالیتآفریند که بدانیم فناوریزمانی شگفتی می، آموزش

ده و یادگیرنده در بهبود شرایط توانند به یاد دهنآموزشی چه نقشی دارند و چه کمکی می

در این مراکز فهم  اینترنت اشیا و کاربران یادگیری مؤسساتآموزشی بکنند. برای مراکز و 

ی استفاده از این فناوری در فرآیند تدریس و یادگیری چالشی هاراهکاربردها و تأثیرات و 

بر آن  ا این پژوهشاست که مطالعه پیش رو به دنبال پاسخگویی و رفع این چالش است. لذ

این  هایی که ازاست به مطالعه تحلیلی کاربردهای اینترنت اشیا در امر آموزش و فرصت

ن کردهای یادگیری به وجود خواهد آمد و همچنین در راستای فراهم طریق در محیط

ن این فناوری در کشور به بررسی الزامات و امکانات موردنیاز کردبسترهایی برای اجرایی 

ریزی و اجرای این برنامه با آن ها و موانعی که ممکن است در فرآیند طرحزد و چالشبپردا

پژوهشگر به دنبال . در این رابطه دهداز دیدگاه متخصصان موردبررسی قرار  شودمواجه 

 :خواهد بودزیر  سؤاالتگویی به پاسخ

های طینگرشی( کاربران اینترنت اشیا در مح-فکری) یفرداز نظر متخصصان عوامل  -

 تواند مانع استفاده از این فناوری باشد؟یادگیری تا چه میزان می

های یادگیری و نیروی انسانی متخصص اینترنت اشیا را تا چه متخصصان ساختار محیط -

 دانند؟اندازه در اجرای آن مؤثر می

 های یادگیری را تا چه میزاناقتصادی اجرای اینترنت اشیا در محیط مسائلها آزمودنی -

 کنند؟در پذیرش و اجرای آن مهم ارزیابی می
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 تواند درهای الزم تا چه میزان میاز دیدگاه متخصصان وجود فرهنگ مناسب و آموزش -

 پذیرش و اجرای اینترنت اشیا مؤثر باشند؟

تواند در های زیرساختی و فنی اینترنت اشیا تا چه میزان میاز دیدگاه متخصصان ویژگی -

 فناوری مؤثر باشد؟پذیرش و یا منع این 

های کارگیری مؤثر اینترنت اشیا در محیطبندی موانع بهازنظر متخصصان اولویت -

 یادگیری چگونه است؟

 روش

را  هاالشچ و الزامات، کاربردها: اشیا اینترنت تحلیلی پژوهش حاضر قصد دارد تا بامطالعه

 اساس بر حاضر یمطالعه راهکار ارائه دهد. هابررسی کند و برای آن متخصصان دیدگاه از

 در نآ الزامات و کاربردها و اشیا اینترنت ماهیت کشف باهدف و است بنیادی نوع از هدف

 رب پژوهش این. است گرفتهانجام راهکارها ارائه و هاچالش بررسی و یادگیری هایمحیط

 تحلیلی یفیوصت) ترکیبی نوع از شناسیروش ازنظر و گرفتهانجام ایکتابخانه مطالعات پایه

، اطالعات فناوری، افزارنرم هایرشته از متخصصانی را پژوهش جامعه .است( پیمایشی و

نفر  177جم نمونه حدهد. می تشکیل اشیا اینترنت فناوری به آشنا افراد و مصنوعی هوش

 تائید به نآ پایایی و روایی که ساختهمحقق پرسشنامه از داده آوریجمع منظوربه انتخاب شد.

 برای مؤلفه 9 حاضر پژوهش یپیشینه و نظری مبانی یمطالعه از پس .شد استفاده بود رسیده

 نظیمت پژوهشگر توسط پاسخ بسته نوع از ایپرسشنامه و شد استخراج آن موانع بررسی

 وانع وم این از یک هر کلی تأثیرگذاری میزان، موانع بخش سه در پرسشنامه این. گردید

-فکری)فردی  موانع یمؤلفه 9 موانع بخش در. بود موانع برای یپیشنهاد هایحلراه

 موانع آموزشی و-فرهنگی موانع، اقتصادی موانع، انسانی-ساختاری موانع، (نگرشی

 9 طیف با موانع بررسی برای سؤال 21 درمجموع. گرفت قرار موردبررسی فنی زیرساختی

 بخش در .آمد دست به( 7اصالً ، 1کم ، 2متوسط ، 2 ادیز، 4 ادیز خیلی)لیکرت  ایگزینه

 را موانع هایمؤلفه از یک هر کلی تأثیرگذاری میزان که شد طراحی سؤال 9 پرسشنامه بعد

 درباره متخصصان نظر بررسی برای سؤال 22 پرسشنامه پایانی بخش در .سنجیدمی
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 02ه مپرسشنا سؤاالت تعداد درمجموع گردید طراحی اشیا اینترنت موانع رفع هایحلراه

راف میانگین و انح، شده نیز در بخش توصیفی فراوانیآوریهای جمعدادهبود. در آخر  سؤال

وضی ها با مقدار مفرمعیار و در بخش آمار استنباطی برای بررسی برابری میانگین نمونه

ها مورد تحلیل قرار گرفتند. برای ای استفاده شد و دادهمیانگین از آزمون تی تک نمونه

نفر  4، نفر از اساتید تکنولوژی آموزشی 2ی آزمون در اختیار هاسؤالروایی آزمون  بررسی

افزار و فناوری اطالعات و متخصص در زمینه اینترنت اشیا ی نرمهارشتهدر  که هایآزمودناز 

نفر از اساتید متخصص در زمینه تهیه پرسشنامه قرار گرفت و بر اساس نظرات این  2بودند و 

اعمال گردید. طبق نظرات این افراد آزمون از روایی خوبی  هاپرسشرات الزم در افراد تغیی

برخوردار بوده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای 

نفر قرار گرفت و پس از محاسبه ضریب آلفا برای این  19این منظور پرسشنامه در اختیار 

آزمون از همبستگی درونی خوبی  سؤاالت دهدیمنشان  ست آمد کهبه د 99/7پرسشنامه 

فای ی پژوهش قرار گرفت ضریب آلهانمونهازآنکه پرسشنامه در اختیار برخوردار بودند. پس

همبستگی میان  دهدیمبه دست آمد که نشان  92/7 مقداراین آزمون نیز محاسبه شد که 

 سشنامه از پایایی خوبی برخوردار است.نمرات آزمون اول و دوم زیاد بوده و این پر

 هاافتهی

های آماری های حاصل از این پژوهش از روشبرای تحلیل داده، هاآوری دادهپس از جمع

میانگین و  ،های فراوانیاز شاخص، توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای آمار توصیفی

ای نهآزمون تی تک نمو، انحراف معیار و در بخش استنباطی جهت بررسی فرضیات پژوهش

 مورداستفاده قرار گرفت.

 آمده برای ابعاد مختلف اینترنت اشیادستهای به. تحلیل توصیفی داده1جدول 
 انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

 41/7 20/2 177 ی(نگرش، فکری) یفرد

 90/7 17/2 177 انسانی-ساختاری

 49/7 21/2 177 اقتصادی

 40/7 42/2 177 آموزشی-فرهنگی

 21/7 92/2 177 فنی-زیرساختی
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های برای ابعاد مختلف اینترنت اشیا میانگین و انحراف معیار داده 1جدول در 

بعد ، 42/2با شده است. میانگین بعد فرهنگی آموزشی برابر آمده مشخصدستبه

به  21/2 یاقتصادو بعد  20/2 یفردبعد ، 17/2 یانسان-بعد ساختاری، 92/2 یفن-زیرساختی

 دست آمد.

ی: در این قسمت به آزمون سؤاالت پژوهش با استفاده از آزمون تی استنباط هاییافته

 .پرداخته شده استای تک نمونه

نگرشی( کاربران اینترنت اشیا در -فکری) یفردمتخصصان عوامل  ازنظر اول: پرسش

 اوری باشد؟تواند مانع استفاده از این فنهای یادگیری تا چه میزان میمحیط

 نگرشی( اینترنت اشیا-فکری) یفردهای حاصل از بعد . تحلیل داده2جدول 

 درجه آزادی سطح معناداری tآماره  نمره معیار میانگین متغیر

 99 771/7 -41/4 2 20/2 بعد فردی

دهد میانگین نمره بعد فردی در شود نتیجه نشان میمشاهده می 2طور که در جدول همان

تر بود. این نتیجه پایین 2برش ( از نمره 79/77pطور معناداری )به 20/2 گروه نمونه

رش و ذیدهنده آن است که متخصصان از بعد فردی فناوری اینترنت اشیا را آماده پنشان

طور نتایج این آزمون را برای سطوح مختلف موانع فردی به 2دانند. جدول کاربرد نمی

 دهد.شان میتر ندقیق

 هاهای موانع فردی از دیدگاه آزمودنیهای حاصل از تأثیر مؤلفه. تحلیل داده3جدول 

 میانگین متغیرها
میانگین 

 نظری
 tآماره 

سطح 

 معناداری

درجه 

 آزادی

 99 777/7 21/1 2 42/2 نداشتن دانش الزم برای استفاده از تجهیزات

 99 777/7 29/1 2 21/2 نداشتن مهارت استفاده از تجهیزات

 99 402/7 -44/1 2 94/2 نداشتن انگیزه و رغبت

 99 704/7 -21/1 2 92/2 نگرش منفی به استفاده از تجهیزات

 99 119/7 -99/1 2 99/2 عدم تمایل و گرایش به استفاده

 99 771/7 29/1 2 94/2 مقاومت در برابر تغییر
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دهد تأثیر نداشتن دانش و شان میشود نتایج ننیز مشاهده می 2طور که در جدول همان

نداشتن مهارت برای استفاده از تجهیزات اینترنت اشیا و مقاومت در برابر تغیر ناشی از استفاده 

( باالتر است و این 79/77pطور معناداری )به 2 ینظراز اینترنت اشیا نسبت به میانگین 

پذیرش اینترنت اشیا بیشتر از سه عامل دیگر است.  دهد که تأثیر این عوامل درنشان می

که سه عامل نداشتن انگیزه و نگرش منفی به استفاده از تجهیزات اینترنت اشیا و عدم درحالی

79/7pتفاوت معناداری ) 2 ینظرتمایل و گرایش نسبت به میانگین   ندارد و این نشان )

ر این عوامل را در کاربرد اینترنت اشیا در سطح متوسط ارزیابی ها تأثیدهد که آزمودنیمی

 کنند.می

های یادگیری و نیروی انسانی متخصص اینترنت اشیا متخصصان ساختار محیط پرسش دوم:

 دانند؟را تا چه اندازه در اجرای آن مؤثر می

 هاگاه آزمودنیانسانی اینترنت اشیا از دید-های حاصل از بعد ساختاری. تحلیل داده4جدول 

 درجه آزادی سطح معناداری tآماره  نمره معیار میانگین متغیر

 99 717/7 22/1 2 17/2 انسانی-ساختاری

شود میانگین متغیر ساختاری انسانی تفاوت مشاهده می 4جدول طور که در همان

کارگیری اینترنت اشیا ن در بهنداشته و تأثیر آ 2مفروض ( از میانگین p 79/7معناداری )

دهنده آن است که متخصصان اینترنت اشیا را شود و این نشاندر سطح متوسط ارزیابی می

های یادگیری و نیروی انسانی متخصص در حوزه کاربرد از بعد آماده بودن ساختار محیط

ر در جدول تکنند. برای بررسی دقیقهای یادگیری در سطح متوسط ارزیابی میآن در محیط

 شده است.انسانی نشان داده-نتایج این آزمون برای سطوح مختلف موانع ساختاری 9

 هاانسانی از دیدگاه آزمودنی-های موانع ساختاریهای حاصل از تأثیر مؤلفه. تحلیل داده5جدول 

 میانگین متغیرها
میانگین 

 نظری
 tآماره 

سطح 

 معناداری

درجه 

 آزادی

 99 777/7 19/1 2 09/2 یط یادگیرینداشتن آمادگی کامل مح

 99 771/7 29/1 2 94/2 کمبود نیروی متخصص

 99 771/7 49/1 2 29/2 کمبود دانش متخصصان
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 میانگین متغیرها
میانگین 

 نظری
 tآماره 

سطح 

 معناداری

درجه 

 آزادی

 99 722/7 -19/9 2 21/2 نامناسب بودن ساختارهای فیزیکی محیط یادگیری

 99 727/7 -47/2 2 49/2 اینترنت اشیاعدم انطباق محتوای دروس باقابلیت 

دهد که تأثیر نداشتن آمادگی شود نتایج نشان میمشاهده می 9که در جدول  طورهمان

معناداری  طورکمبود نیروی متخصص و کمبود دانش متخصصان به، کامل محیط یادگیری

(79/77p باالتر از میانگین )است و متغیرهای نامناسب بودن ساختارهای فیزیکی  2 ینظر

79/7اری )طور معنادو عدم انطباق محتوای دروس باقابلیت اینترنت اشیا به محیط یادگیری
7pاست. 2 ینظرتر از میانگین ( پایین 

تا  های یادگیری راها مسائل اقتصادی اجرای اینترنت اشیا در محیطیآزمودن پرسش سوم:

 کنند؟چه میزان در پذیرش و اجرای آن مهم ارزیابی می

 هاهای حاصل از بعد اقتصادی اینترنت اشیا از دیدگاه آزمودنی. تحلیل داده6جدول 

 درجه آزادی سطح معناداری tآماره  نمره معیار میانگین متغیر

 99 771/7 29/1 2 21/2 بعد اقتصادی

به دست آمد و با توجه به اینکه میانگین بعد اقتصادی  1با توجه به نتایجی که در جدول 

دهد که از ( باالتر است نشان می79/77pطور معناداری )به 2مفروض از میانگین  21/2

ر کارگیری فناوری اینترنت اشیا دها این بعد اهمیت زیادی در پذیرش و بهدیدگاه آزمودنی

د انتوکه عوامل اقتصادی آماده نباشند این عامل میهای یادگیری دارد و درصورتیمحیط

 0ر جدول ها دتر مؤلفهکارگیری اینترنت اشیا باشد. برای بررسی دقیقمانعی در اجرا و به

 شود.نتایج این آزمون برای سطوح مختلف موانع اقتصادی آورده می

 های موانع اقتصادی از دیدگاه متخصصانهای حاصل از تأثیر مؤلفه. تحلیل داده7جدول 

 میانگین متغیرها
میانگین 

 نظری
 tاره آم

سطح 

 معناداری

درجه 

 آزادی

 99 771/7 29/1 2 94/2 های محیط یادگیریافزایش دادن هزینه

 99 799/7 -241/7 2 90/2 آموزی اینترنت اشیاهزینه باالی دوره مهارت
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 میانگین متغیرها
میانگین 

 نظری
 tاره آم

سطح 

 معناداری

درجه 

 آزادی

 99 701/7 19/1 2 09/2 افزارافزار و نرمهزینه باالی خرید سخت

 99 729/7 -29/2 2 01/2 عدم تأمین بودجه از سوی دولت

 99 771/7 -01/2 2 19/2 هاعدم مشارکت عمومی در تأمین هزینه

 99 714/7 71/1 2 11/2 هزینه باالی اینترنت

میانگین دو عامل هزینه باالی اینترنت و  شودنیز مشاهده می 0جدول طور که در همان

p 79/7آموزی اینترنت اشیا تفاوت معناداری )ی مهارتهزینه باالی دوره  با میانگین )

ها در پذیرش و کاربرد اینترنت اشیا در محیط یادگیری در سطح نداشته و تأثیر آن 2 ینظر

های محیط یادگیری و هزینه باالی شود. دو عامل افزایش دادن هزینهمتوسط ارزیابی می

( باالتر از میانگین نظری هستند و 79/77pطور معناداری )افزار بهافزار و نرمخرید سخت

زات کارگیری تجهیبه این معناست که این دو عامل ازنظر متخصصان تأثیر زیادی در به

توانند مانعی بر اجرای آن نیز باشند. دو عامل عدم تأمین بودجه از اینترنت اشیا دارند و می

تر ( پایین79/77pطور معناداری )ها بهسوی دولت و عدم مشارکت عمومی در تأمین هزینه

هستند و به این معناست که ازنظر متخصصان تأثیر کمی در پذیرش و  2 ینظراز میانگین 

 کاربرد اینترنت اشیا دارند و اگر محقق نشوند نیز مانع مهمی نخواهند بود.

های الزم تا چه میزان از دیدگاه متخصصان وجود فرهنگ مناسب و آموزش پرسش چهارم:

 تواند در پذیرش و اجرای اینترنت اشیا مؤثر باشند؟می

 هاهای حاصل از بعد فرهنگی =آموزشی در پذیرش اینترنت اشیا از دیدگاه آزمودنی. تحلیل داده8جدول 

 درجه آزادی سطح معناداری tآماره  نمره معیار میانگین متغیر

 99 777/7 21/1 2 42/2 آموزشی-فرهنگی

-آمده از متغیر فرهنگیدستدهد میانگین بهنشان می 9طور که نتایج جدول همان

است. این نتیجه  2برش ( باالتر از نمره 79/77pطور معناداری )به 42/2آموزشی 

دهنده آن است که این متغیر تأثیر بسیار زیادی در پذیرش و یا عدم پذیرش فناوری نشان

که مورد کند و درصورتیهای یادگیری ایفا مینت اشیا و کارایی درست آن در محیطاینتر
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یری یادگ-کارگیری درست این فناوری در فرآیند یاددهیغفلت قرار گیرد مانعی در به

 خواهد بود.

 آموزشی از دیدگاه متخصصان-های موانع فرهنگیهای حاصل از تأثیر مؤلفه. تحلیل داده9جدول 

 یانگینم متغیرها
میانگین 

 نظری
 tآماره 

سطح 

 معناداری

درجه 

 آزادی

 99 777/7 -11/2 2 07/2 شیاا ینترنتبا اکمبود همایش و سمینارهای مرتبط 

 99 722/7 -29/2 2 02/2 نبود سازوکارهای تشویقی

 99 771/7 01/2 2 19/2 مدار نبودن فرهنگ مدارس آورفن

 99 772/7 29/1 2 94/2 قرخی مناطمحرومیت از اینترنت و تجهیزات آن در ب

های استفاده از مدرسان کم صالحیت در دوره

 اینترنت اشیاآموزشی 
17/2 2 992/7 297/7 99 

دهد میانگین استفاده از گونه که نتایج نشان میآن، آمده است 9طور که در جدول همان

p 79/7تفاوت معناداری ) های آموزشیمدرسان کم صالحیت در دوره  ینظر( با میانگین 

شود. دو نداشته و تأثیر آن در پذیرش و کاربرد اینترنت اشیا در سطح متوسط ارزیابی می 2

آور نبودن فرهنگ مدارس و محرومیت از اینترنت و تجهیزات آن در برخی مناطق عامل فن

های مرتبط با ارزیابی شد. همایش 2یانگین نظری ( باالتر از م79/77pطور معناداری )به

تر از میانگین ( پایین79/77pطور معناداری )اینترنت اشیا و نبود سازوکارهای تشویقی به

 است. 2 ینظر

ن های زیرساختی و فنی اینترنت اشیا تا چه میزااز دیدگاه متخصصان ویژگی پرسش پنجم:

 رش و یا منع این فناوری مؤثر باشد؟تواند در پذیمی

 هافنی در پذیرش یا منع اینترنت اشیا از دیدگاه آزمودنی-های حاصل از بعد زیرساختی. داده11جدول 

 درجه آزادی سطح معناداری tآماره  نمره معیار میانگین متغیر

 99 777/7 -14/1 2 92/2 فنی-زیرساختی

شود میانگین مربوط به متغیر زیرساختی فنی ده مینیز دی 17جدول طور که نتایج در همان

دهد که تر است و این نشان میپایین 2برش ( از نمره 79/77pطور معناداری )به 92/2
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های یادگیری تواند کارایی مناسبی در محیطفناوری اینترنت اشیا پیشرفت کافی داشته و می

 ایفا کند.

 فنی از دیدگاه متخصصان-های موانع زیرساختیهای حاصل از تأثیر مؤلفهده. تحلیل دا11جدول 

 میانگین متغیرها
میانگین 

 نظری
 tآماره 

سطح 

 معناداری

درجه 

 آزادی

 99 771/7 -47/2 2 49/2 اشیا ینترنتا یافزارهاسختنقص فنی 

 99 777/7 -42/9 2 29/2 افزاریافزاری و نرمطراحی نامناسب تجهیزات سخت

ناکارآمدی شبکه و تجهیزات مخابراتی در تأمین 

 ارتباطات بین اشیا
42/2 2 14/2- 777/7 99 

های عدم سازگاری بین تجهیزات تولیدشده در شرکت

 مختلف
10/2 2 29/1 101/7 99 

برای  شیااینترنت اها و تجهیزات پیچیدگی کار با دستگاه

 کاربران در کالس درس
29/2 2 92/4- 777/7 99 

ید امنیت و حریم خصوصی افراد درنتیجه استفاده از تهد

 اینترنت اشیاتجهیزات 
09/2 2 19/1 712/7 99 

 99 777/7 -19/9 2 21/2 وابستگی اجرای این فناوری به اینترنت پرسرعت

 99 717/7 -97/1 2 92/2 اینترنت اشیاضعف پشتیبانی از خدمات 

گین متغیرهای عدم سازگاری تجهیزات شود. میانمی مشاهده 11طور که در جدول همان

های مختلف و ضعف پشتیبانی از خدمات اینترنت اشیا تفاوت معناداری تولیدشده در شرکت

(79/7 p رها در ها این متغی( با میانگین نظری ندارند و به این معنی است که ازنظر آزمودنی

ند. یری اینترنت اشیا در حد متوسط تأثیرگذار هستکارگشوند و در بهحد متوسط ارزیابی می

افزاری و طراحی نامناسب تجهیزات سخت، افزارهای اینترنت اشیامتغیرهای نقص فنی سخت

ها ا دستگاهپیچیدگی کار ب، ناکارآمدی شبکه و تجهیزات مخابراتی، افزاری اینترنت اشیانرم

طور معناداری ری به اینترنت پرسرعت بهوابستگی اجرای این فناو، و تجهیزات اینترنت اشیا

(79/77pپایین ) ارزیابی شد و به این معنی است که ازنظر متخصصان  2 ینظرتر از میانگین

کارگیری اینترنت اشیا تأثیر زیادی نخواهد داشت و متخصصان این عوامل این متغیرها در به

طور ن متغیر تهدید امنیت و حریم خصوصی کاربران بهکنند. میانگیرا مناسب ارزیابی می
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ارزیابی شد و به این معنی است که ازنظر  2 ینظر( باالتر از میانگین 79/77p) یمعنادار

ی خواهد های یادگیرکارگیری اینترنت اشیا در محیطها این عامل تأثیر زیادی در بهآزمودنی

 تقویت نشوند مانعی برای اجرای اینترنت اشیا خواهند بود. داشت و اگر این عوامل

کارگیری مؤثر اینترنت اشیا در بندی موانع بهازنظر متخصصان اولویت پرسش ششم:

 های یادگیری چگونه است؟محیط

 یریهای یادگبندی موانع اینترنت اشیا در محیط. نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای اولویت12جدول 

 اولویت میانگین رتبه متغیرها

 9 24/2 بعد فردی

 2 21/2 انسانی-ساختاری

 2 42/2 اقتصادی

 1 99/2 آموزشی-فرهنگی

 4 29/2 فنی-زیرساختی

 772/7سطح معناداری=، 792/12آماره فریدمن=، 2درجه آزادی=

شده است. میانگین میان داده نشان 12جدول طور که نتایج آزمون فریدمن در همان

ی آن است که تفاوت دهنده( متفاوت است و این نشان79/77pطور معناداری )ا بهمتغیره

ها بندی میان موانع ازنظر آزمودنیها معنادار است و به این معنی است که رتبهبین رتبه

 بندی متفاوتی از موانع دارند.ها رتبهبامعناست و آزمودنی

 گیریبحث و نتیجه

 های یادگیری و کسبیطمحین پژوهش مطالعه تحلیلی فناوری اینترنت اشیا در هدف ا

تا  دشدیدگاه متخصصان در رابطه با موانع پیش روی آن بوده است. در این پژوهش تالش 

ان داد فناوری های این مطالعه نش. یافتهشودبر تأثیرات اینترنت اشیا بر یادگیری افراد تمرکز 

زم است یادگیری را دارد و ال-مثبت بر فرآیند یاددهی تأثیرگذاریاینترنت اشیا قابلیت 

 قرار دهند. موردتوجهی آموزشی آن را بیشتر هانظام
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بررسی متغیرهای مربوط به بعد فردی از دیدگاه متخصصان نشان داد که میانگین مربوط 

ر کالس شیا دبه نداشتن دانش و مهارت الزم برای استفاده از تجهیزات و امکانات اینترنت ا

معناداری باالتر از میانگین نظری است و این نتیجه به  طوربهدرس و مقاومت در برابر تغییر 

ند و یرگذارتر هستتأثاین سه متغیر در میان موانع فردی  هاآنمعنای آن است که از دیدگاه 

انش و دیژه یاددهنده و یادگیرنده وبههای یادگیری یطمحاگر کاربران اینترنت اشیا در 

مهارت الزم برای استفاده از تجهیزات اینترنت اشیا را دریافت نکنند نداشتن دانش و مهارت 

شود یم یری آن در محیط یادگیری تبدیلکارگبهاستفاده مناسب از این فناوری به مانعی برای 

د رعامل مقاومت در برابر تغییرات به وجود آمده از کارب، تأثیرگذاردر بین این سه متغیر 

رش منفی به استفاده نگ، اینترنت اشیا با میانگین بیشتر از دو عامل دیگر نداشتن انگیزه و رغبت

ی یادگیری هایطمحاز تجهیزات مؤثرتر ارزیابی شد. نبود آمادگی کاربران اینترنت اشیا در 

برای کاربرد این فناوری در کالس درس اجرای آن را با اختالل مواجه خواهد کرد و این 

 1طور که کالوریشود. همانیمم آمادگی به مقاومت در برابر تغییر و نوآوری تبدیل عد

یر تأثوانند بت گوید برای اینکه دستگاه و تجهیزات اینترنت اشیایم( در پژوهش خود 2710)

اد دهنده ی ازجمله هادستگاهی آموزشی داشته باشند باید کاربران این هانظاممدت بر یطوالن

 هاآناده از ی استفنحوهه و سایر ذینفعان که به تجهیزات دسترسی دارند در مورد و یادگیرند

 آگاهی داشته باشند.

ن تمام انسانی نشان داد که از میا-موانع ساختاری مؤلفهها در رابطه با نتایج حاصل از یافته

 شرا در پذیر وپرورشآموزشی مربوط به آن متخصصان آمادگی کامل نظام هامؤلفهزیر 

رای ب وپرورشآموزشدانند. آمادگی نظام یماز بقیه  مؤثرو یا رد فناوری اینترنت اشیا 

در پرورش انسان که ، همراهی با دیگر نهادهای اجتماعی در مواجهه با هر فناوری جدیدی

( یکی دیگر از موانع 2712، 2ضروری است. )نیولونی، بتواند در این عصر ایفای نقش کند

اده از اینترنت اشیا در کالس درس ممکن است اتفاق بیفتد مربوط به روش مهمی که در استف

انتقال محتوا و عدم انطباق محتوای آموزشی با تجهیزات اینترنت اشیا است که از دیدگاه 

                                                           
1. Kalluri 
2. Niewolny 
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عنوان مانع در نظر گرفته شود. هم یادگیرنده و هم یاددهنده باید در تواند بهیممتخصصان 

گیرند و از این فناوری برای انتقال محتوا آموزشی و طراحی معرض فناوری آموزشی قرار ب

( انطباق محتوای تدریس و 2710) 1و همکاران ای جدید استفاده کنند. گلیوهشآزمون به 

فناوری در  آمیز اینبرای اجرای موفقیت تجهیزات با استفاده از اینترنت اشیا در کالس درس

 دانند.یم مؤثرمحیط آموزشی را 

دهد که این موانع از اهمیت زیادی یمر رابطه با موانع اقتصادی نتیجه نشان همچنین د

های یادگیری برخوردار هستند و اگر یطمحکارگیری اینترنت اشیا در برای تحقق و به

ین نشوند مانعی بر اجرای این فناوری خواهند بود. در میان موانع اقتصادی تأمهای مالی ینههز

افزار با و نرم افزاری باالی خرید سختینههزداد که ازنظر متخصصان  نیز نتایج پیمایش نشان

صادی دهد که از میان موانع اقتیممیانگین باالتری از میانگین نظری تفاوت دارد و این نشان 

این عامل اهمیت بیشتر و تأثیرگذار بیشتری در اجرای فناوری اینترنت اشیا خواهد داشت و 

 د.ها کاهش یابینههزاینترنت اشیا بایستی تالش شود تا  برای استفاده گسترده از

آموزشی در پذیرش و کاربرد ازنظر متخصصان در سطح بسیار -نقش عوامل فرهنگی

نترنت برای اجرای فناوری ای مؤثرکه محقق نشوند مانعی شود و درصورتییمباالیی ارزیابی 

آور دهد فنیمآموزشی نشان -فرهنگی های موانعاشیا خواهند بود. نتایج مربوط به زیر مؤلفه

توان یمدارند. بدون شک  نبودن فرهنگ مدارس در میان این موانع بیشترین تأثیرگذاری را

دم بر افزاری است اما مقی اساسی برای تحقق هر فناوری منابع سختهامؤلفهگفت یکی از 

ستفاده برداری و ابهره، وریهافزاری فرهنگ بهرافزاری است و منظور از منابع نرمآن منابع نرم

تا( در پژوهش خود اینترنت اشیای مدرسه مناسب از این ابزارهاست جویس و همکاران )بی

دانند که یادگیرنده و مربی درک یمو هدف از آن را ایجاد اکوسیستمی  اندکردهرا مطرح 

نند. جویس یجاد کیطشان به دست آورند و تغییراتی در آن امحتر و مبتنی بر تجربه از یقعم

 عنوان سازنده دانش در محیط مبتنی برکند که برای تسهیل نقش یادگیرنده بهیممطرح 

داده ، افزاری موردنیاز است تا با ادغام سختاگستردهی اجتماعی و فنی مجموعهاینترنت اشیا 

                                                           
1. Gul, et al.  



08 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

 
وم

س
 ،

ره 
ما

ش
9 ،

ان
ست

زم
 

95
 

عات ی آموزشی مبتنی بر فناوری اطالهاروشو محتوا خدمات مرتبط را فراهم کند. برخالف 

که تنها تأکید بر استفاده از تکنولوژی در آموزش دارند در محیط یادگیری مبتنی  و ارتباطات

بر اینترنت اشیا تأکید بر استفاده از تکنولوژی برای دخالت دادن عوامل مربوط به یاددهنده 

ز یمنظور افزایش کیفیت و کارایی آموزش تأکید وجود دارد. به همین دلیل نبه، و یادگیرنده

کند یمی آموزشی اهمیت پیدا هانظامی این موضوع در اشاعهلزوم تربیت متخصصانی برای 

 (.1294، )اسماعیلی

ازنظر متخصصان تهدید امنیت و حریم خصوصی ، فنی –در ارتباط با موانع زیرساختی 

د. رنت اشیا دارکارگیری اینتیر را در پذیرش و بهتأثفنی بیشترین -در بین عوامل زیرساختی

کند محیط غنی از یم( در پژوهش خود اشاره 2710) 1المصطفی و طور که زینبهمان

یی که اطالعاتی را پیوسته )با یا بدون اجازه( ارسال هادستگاهیله وسبهیدشده تولی هاداده

 امنیت و مالکیت داده به همراه دارد.، های جدی درباره حریم خصوصیینگرانکنند یم

شده در یدتولدمات اینترنت اشیا و عدم سازگاری بین تجهیزات ضعف پشتیبانی از خ

ح کارگیری اینترنت اشیا در سطی مختلف از دیدگاه متخصصان در پذیرش و بههاشرکت

کنندگان در ( شرکت2719، 2و کیت سیآل، در پژوهش )مکرا شود.یممتوسط ارزیابی 

ارا باشد. نیازهای مختلف افراد را دمصاحبه معتقد بودند که فناوری باید قابلیت سازگاری با 

این افراد تمایل زیادی را برای استفاده از فناوری جدید نشان دادند و به همان اندازه تمایل 

ه باشند که پشتیبانی الزم را از کاربر نداشتها درصورتییفناورخود را برای کنار گذاشتن این 

چیدگی کار با پی، ه اینترنت پرسرعتبیان کردند. وابستگی اجرای فناوری اینترنت اشیا ب

، افزاریافزاری و نرمطراحی نامناسب تجهیزات سخت، و تجهیزات اینترنت اشیا هادستگاه

ین ارتباطات بین اشیا و نقص فنی تأمناکارآمدی شبکه و تجهیزات مخابراتی در 

ناسبی م فنی ازنظر متخصصان در سطح-افزارهای اینترنت اشیا در بین عوامل ساختاریسخت

( در پژوهش خود برای 2710شوند و شرایط مطلوبی دارند. گال و همکاران )یمارزیابی 

                                                           
1. Zeinab & Elmustafa 
2. McRae, Ellis & Kent 
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مکانیزم ، ارافزسازی نرمهای مدلیهنظری مطالعه تطبیق خدمات در محیط پویای اینترنت اشیا

 دانند.یمی مناسب برای محیط اینترنت اشیا را الزم هاروشها و 

 ایهحوزه در اشیا اینترنت آمیزموفقیت اجرای برای رینظ مطالعات اهمیت بر عالوه

 بالقوه مزایای تحقق برای طور خالصهپژوهش به این از آمدهدستبه هایداده نتایج گوناگون

 و هاافزارسخت تأمین برای گسترده مالی منابع کردن فراهم، آموزش در اشیا اینترنت

 یفناور این از استفاده برای کافی مهارت و دانش که متخصصانی پرورش، افزارهانرم

 اشیا نترنتای کاربران برای فناوری این تجهیزات از استفاده آموزش، باشند داشته را آموزشی

 و امنیت حفظ همچون اشیا اینترنت ضروری هایزیرساخت تأمین و درس هایکالس در

 بر دممق اما است ضروری و الزم فناوری این مؤثر کارگیریبه برای افراد خصوصی حریم

 اشتهد یادگیری هایشیوه بر مدتطوالنی تأثیرگذاری فناوری این آنکه برای هااین تمام

 چراکه دبیای وجود به آموزشی هاینظام و مدارس فرهنگ در تغییری بایستی ابتدا باشند

 یآموزش انقالب باعث تنهانه قدیمی آموزشی هایروش حفظ با فناوری این از استفاده

 نظام ساختار بنابراین؛ شد خواهد نیز هاروش این تقویت به منجر بلکه دشونمی

 آماده ناوریف این کاربرد و پذیرش برای و کند پیدا تغییر تدریجبه باید وپرورشآموزش

 .است بلندمدت هایریزیبرنامه نیازمند امر این و گردد

 هایداده مدیریت ،تجهیزات ردکارک در اختالل و افزارنرم پیچیدگی، فنی پشتیبانی درزمینه

 مسائل از شیاا اینترنت تجهیزات تولیدکننده مؤسسات در مشترک استانداردهای نبود و کالن

 به توجه با شد خواهند حل مرورزمانبه گسترده و فنی مطالعات با که است دیگری

 ذهن زا دور موضوع این است داشته تاکنون پیدایش زمان از فناوری این که هاییپیشرفت

 رزمینهد ریزیبرنامه اما؛ یابد راه توسعه از جدیدی یمرحله به فناوری این زودیبه که نیست

 ساختار در رتغیی و یادگیری بهبود یحوزه در فناوری این از مناسب استفاده برای سازیفرهنگ

 ارسمد تجهیز جهت در ایگسترده اقدامات و دارد نیاز زیادی زمان به وپرورشآموزش نظام

 رسای و مدیران و معلمان برای الزم هایدوره و اجرای اشیا اینترنت فناوری به هادانشگاه و

 گردد.ن مواجه شکست با کشور در فناوری این اجرای تا طلبدمی یادگیری محیط ذینفعان
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 با کهرتیدرصو اشیا اینترنت فناوری که نشان داد گرفتهانجام مطالعات از بسیاریمرور 

 لیتقاب، گردد مواجه یادگیری هایمحیط در خود کاربران ویژهبه و جامعه پذیرش و اقبال

 تالشی مطالعه این .دارد را آموزش سنتی هایروش هایمحدودیت از عبور و آفرینیتحول

 و مسائل تا شد سعی و بود آن مختلف ابعاد و اشیا اینترنت فناوری معرفی و شناساندن برای

 اب .دهد قرار موردبررسی متخصصان دیدگاه از نیز را فناوری نای به مربوط هایچالش

 در نوظهور فناوری این تحقق برای الزم مطالعاتی نیازهایپیش زمینه این در بیشتر مطالعات

 شد. خواهد فراهم کشور آموزشی نظام

 منابع

گیری. دبررسی تأثیر استفاده از اینترنت اشیا بر کیفیت آموزش و یا (.1294) س.، اسماعیلی

 هندسیم در کاربردی هایپژوهش المللیبین کنفرانس سومینمقاله منتشرشده در 
 دانشگاه صنعتی مالک اشتر.، اطالعات فناوری و کامپیوتر

حل برای اینترنت اشیا. مرجع دانش (. راه1291س. )، ا و طاهری زاده، بحرینی نژاد

تهران. دانشگاه ، RFID مللیالبین کنفرانس دومین)سیویلیکا(. مقاله منتشرشده در 

 تربیت مدرس.

حلی جدید در هوشمند سازی جهان (. اینترنت اشیا راه1299ح. )، س و اشرف زاده، عرب

مرجع دانش )سیویلیکا(. مقاله منتشرشده در ، پیرامون. در امیر علیدادی )ویراستار(

می کنفرانس. ئدبیرخانه دا، اطالعات فناوری و کامپیوتر مهندسی المللیبین کنفرانس

 (. تهران: مجتمع آموزش عالی بم.4)ص 
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