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  مقدمه
آن  بر  مبتنی  فناوري هاي  و  اينترنت  »رشد  که  می شود  گفته 
تصاعدی است«. در 25 سال گذشته، شاهد گسترش اينترنت در 
اين  از  مردم جهان  بوده ايم.  فردی  و  اجتماعی  زندگی  ابعاد  همة 
طريق با رايانه، تلفن های هوشمند و ساير دستگاه ها به هم پیوند داده 
شده اند )القمد و شتی، 2016(. امروزه، با پیشرفت اينترنت جهانی، 
طیف گسترده ای از دستگاه ها مانند لوازم خانگی، اتومبیل، تجهیزات 
الکترونیکی و همچنین انواعي از دستگاه های هوشمند می توانند با 
استفاده از خدمات اينترنت و همچنین اجرای بستر »اينترنت اشیا« 
)IOT(1 با هم ارتباط برقرار کنند. اينترنت اشیا اين امکان را برای 
اشیاي دنیای واقعی فراهم می کند كه با استفاده از سرويس های 
فعال شده با شیوه نامة اينترنتي و با کمک شبکه های ارتباطی سیمی يا 
بی سیم، در اينترنت جهانی با يکديگر ارتباط برقرار کنند. اين »چیزها« 

امیرحسین پاینده
دبیر آموزش وپرورش نجف آباد، 

کارشناسی ارشد فیزیک
که  رشد  حال  در  سرعت  به  است  شبکه ای  اشیا«  »اینترنت 
استفاده از آن در محیط های آموزشی، موج جدیدی از تغییر 
در فرصت ها و امکانات جدیدی را برای بهبود فرایند یاددهی 
ـ یادگیری و زیرساخت های مؤسسه هاي آموزشی ایجاد کرده 
است. با ظهور اینترنت اشیا، ارتباطات شکل جدیدی به خود 
گرفته اند. ارتباطات انسان به انسان، به ارتباط بین همه چیز و 
هر آنچه به ارتباطات انسان به انسان، انسان به اشیا و اشیا به اشیا 
اشاره دارد، تبدیل شده است. اینترنت اشیا چالش برانگیزترین 
برای  می کند.  فراهم  را  ارتباطی  شبکة  این  که  است  بستري 
تجزیه و تحلیل استفاده از اینترنت اشیا و کاربردهای آن در 
حوزه های گوناگون مطالعات گسترده ای انجام شده اند. با این 
حال، تحقیقات در مورد کارایی اینترنت اشیا در آموزش وپرورش 
برجسته کردن  مطالعه،  این  اصلی  هدف  بنابراین،  نوپاست. 
فرصت ها و چالش های استفاده از برنامه های مبتنی بر اینترنت 
اشیا در آموزش وپرورش و بیان اهمیت این فناوری در زمینة 

آموزش و بهبود فرایند یاددهیـ  یادگیری است.

کلیدواژه ها: آموزش، یاددهی، یادگیری، اینترنت اشیا، هوشمندسازی

پويانمايي مربوطه را 
اينجا ببینید



5

140
ن  0

 آبا
  2

ارة 
شم

ی   
زش

آمو
ری 

ناو
د  ف

رش
 

قادر به درک محیط اطراف خود هستند و به طور مستقل براساس 
آن عمل می کنند )كرنل, 2015). بنابراين، دنیای فیزيکی اطراف، 
آن ها را به پايگاه اطالعاتی و دانشي بسیار بزرگي تبديل می کند. از 
ادبیات مربوط به فناوری اينترنت اشیا، چندين اصطالح يعنی اينترنت 
همه چیز، اينترنت هرچیزی، وب اشیا، ارتباطات ماشین به ماشین يا 

اينترنت صنعتی اشیا نشئت گرفته اند )اوريو و كونراد، 2015(.

  چیستی اینترنت اشیا
اينترنت اشیا که گاهی چیزنت نیز به آن می گويند، به طور کلی 
به اشیا و تجهیزات محیط پیرامون اشاره دارد که به شبکة اينترنت 
متصل مي شود و با برنامه های كاربردي موجود در تلفن های هوشمند 
و رايانه های شخصی قابل کنترل و مديريت است )همان(. اينترنت 
اشیا به زبان ساده ارتباط حسگرها و دستگاه ها با شبکه ای است که 
از طريق آن می توانند با يکديگر و با کاربرانشان تعامل کنند. اين 
شبکه بسیاری از دستگاه های اطراف ما را در برمی گیرد. يادگیرندگان، 
اينترنت اشیا  از  به راحتی  افراد می توانند  والدين و ساير  مدرسان، 
برای آموزش دادن به کودکان و نوجوانان استفاده کنند. استفاده از 
اين فناوري ها برای کالس های آموزشي، از جمله مدرسه و دانشگاه، 
بسیار کاربردی است و فرايند ياددهیـ  يادگیری را سهل تر مي كند. دو 
جزء مهم در فرايند مبتنی بر اينترنت اشیا، ياددهنده و يادگیرنده هستند. 
به  اين ترتیب، در هر زمان و مکانی امکان همکاری دسته جمعی و 
دسترسی به حجم وسیعی از اطالعاتي که اين دو جزء تولید كرده اند، 

وجود دارد )باراكات، 2016(.
ارزشیابی  و  اجرا  برنامه ريزی،  اطالعات،  اشتراک گذاری  امکان 
چرخة تدريس، ايجاد محیط های آموزشی امن تر و صرفه جويی در 

زمان و هزينه، از ديگر مزايای آموزش مبتنی بر اينترنت اشیاست.
امروزه، فناوری های اطالعاتی، فرايندهای تولید، توزيع و بهره گیری 
اشیا  »اينترنت  میان،  اين  در  داده اند.  قرار  تحت تأثیر  را  دانش  از 
به عنوان شبکه ای از انواع اشیاي متصل به هم، می تواند ظرفیت های 
جديدی را در همة عرصه ها ايجاد كند«. دامنة وسیع کاربردهای 
اينترنت اشیا باعث شده است محیط های آموزشی در تمامی سطوح 
تحصیلی بتوانند از آن بهره مند شوند. نقش اين دامنه شامل ذخیرة 
انرژی، رصد سالمت و ايمنی دانشجويان، بهینه سازی محیط آموزشی 
و کالس، و همچنین ايجاد شرايط حضور يادگیرندگان از راه دور 

است. با استفاده از ابزارهای متعدد اينترنت اشیا می توان همة اين 
ابزار و امکانات را هوشمند کرد و در جهت های آموزشی، پژوهشی و 

خدماتی از آن ها استفاده کرد )الفقها و ديگران، 2015(.

  مزایای اینترنت اشیا در آموزش
برای  را  جديدی  ابزارهای  نوظهور،  فناوری های  به کارگیری 
بهینه سازی فعالیت در کالس درسی، بهبود کارايی فرايند ياددهیـ  
يادگیری، ارتباط بهتر با يادگیرندگان و چندين مزيت ديگر در اختیار 
متخصصان آموزش وپرورش قرار می دهد. از جمله می توان به اين 

موارد اشاره كرد:
  بهبود کارایی مدیریت مدرسه: مديريت هر مؤسسة آموزشی 
مستلزم فراهم  کردن بسیاری از مدارک و پیگیری مديريت تأمین و 
توزيع مناسب بودجه است. راه حل های اينترنت اشیا زمینه ای را برای 
چارچوب تصمیم گیری سريع تر، بدون خطر و به هم پیوسته فراهم 
می کند؛ به طوري که همة ذی نفعان )مدرسان، يادگیرندگان، والدين و 

مقامات دولتی( درگیر بهبود وضعیت تسهیالت باشند.
 جمع آوری اطالعات در زمان واقعی: اينترنت اشیا امکان 
پردازش هم زمان داده ها با حجم چند ترابايت، بازکردن برنامه های 
زيادی برای مدرسه ها و کالج ها، نظارت بر پیشرفت يادگیرندگان، 
نظارت بر آموزش حرفه ای متخصصان تدريس و موارد ديگر را فراهم 
می کند. وزارتخانه ها و مديران می توانند از داده های موجود برای 

بهبود کارايی و درجه بندی مؤسسات استفاده كنند.
 مدیریت منابع بهبود یافته: اينترنت اشیا در آموزش وپرورش 
به کارايی مؤسسه کمک می کند و در طوالنی مدت از هزينه های 
بهره برداری و ذخیره سازی مي کاهد. عالوه بر اين، مديران می توانند 
برای اطمینان از بازده مصرف انرژی يا آب، از دستگاه های مبتنی 
بر اينترنت اشیا برای آموزش استفاده کنند. )اوالكوويچ، هادزيالیچ، 

.)2018
به  اشیا  اينترنت  جهانی  ماهیت  جهانی:  به هم پیوستگی   
متخصصان آموزش وپرورش کمک می کند استانداردهای آموزشی 
يکنواختی ايجاد و آموزش مدرسه و دانشگاه را با همان میزان کارآمدی 
در سراسر جهان تضمین کنند. اينترنت اشیا می تواند از ابزارهای 
آموزش حرفه ای همتا به همتای جهانی پشتیبانی کند و مربیان در 
سراسر جهان می توانند از اين طريق، نکات و بهترين روش ها را با 
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يکديگر به تبادل بگذارند. از طرف ديگر، يادگیرندگان می توانند مطالبی 
را که آموخته يا تجربه کرده اند، در سطح بین المللی به اشتراک بگذارند 

و دسترسی به آموزش را در سراسر جهان بهبود بخشند.
 نگرانی های ایمنی: اينترنت اشیا مجموعه ای از برنامه های امنیتی 
دارد که مدرسه ها، کالج ها و پیش دبستانی ها می توانند از آن بهره مند 
شوند. اين سیستم عامل ها اعتمادبه نفس والدين و يادگیرندگان را نسبت 
به ايمنی محیط يادگیری آن ها بیشتر مي كنند، به ارتقای عادت های 
مثبت کمک می کنند و به مديران برای فراهم  کردن خدمات بهتر 

کمک می رسانند )مايوراندي و ديگران، 2012(.

  چالش های اینترنت اشیا در آموزش
اگرچه مزايای رويکردهای آموزشی مبتنی بر اينترنت اشیا بسیار زياد 
است، اما متخصصان و صاحب نظران بايد پیش از ورود و به کارگیری 
آن در قسمت های گوناگون هر نظام آموزشی و پرورشی، بر مسائل و 

چالش هايی به طور ويژه تمرکز كنند:
  هزینة اجرای باال: پیاده سازی راهکارهای اينترنت اشیا برای 
آموزش وپرورش به قدرت سخت افزاری و نرم افزاری قابل توجهی 
نیاز دارد. برای استقرار هر بستر سفارشی يا دستگاهي اختصاصی، 
مراکز عمومی يا مديران مدرسه بايد يک تیم فنی قدرتمند را در زمینة 
توسعة نرم افزار، علوم داده و ساير زمینه ها استخدام کنند. هزينه های 
مجوز سخت افزاری و هزينه های نگهداری از ديگر عواملی هستند 
که افزايش قیمت يک محصول مبتنی بر اينترنت اشیا را در پي 
دارند. متأسفانه همة مدرسه ها بودجة عمومی تأمین چنین نوآوری های 

گران قیمتی را ندارند و سفارشی طراحی می کنند.
)اوالكوويچ، هادزيالیچ، 2018(. 

 اخالق در کالس: به غیر از ارائة روش های جديد برای ارزشیابی 
و نمره گذاری، هر ابزار مبتنی بر اينترنت اشیا، به ارائة سازوكاري نیاز 
دارد که به جلوگیری از تقلب و دزدی اطالعاتی کمک کند. قبل از 
پیاده سازی سیستم های اشتراک دادة جهانی مبتنی بر اينترنت اشیا، 
جامعة فناوری در سراسر جهان بايد برای مبارزه با تقلب و اطمینان 
از دست کاری  نشدن کلیة داده های ارائه شده چارچوبی طراحی کند 

)پي و ديگران، 2013(.
 کمبود زیرسـاخت پـردازش اطالعــات: هنگام اجرای 
راهکارهای مبتنی بر اينترنت اشیا، مديران بايد بستر محاسباتی قابل 
اعتمادي را انتخاب کنند. زيرساخت های داخلی که برخی مؤسسات 
برای ذخیره سازی داده از آن ها اتخاذ می کنند، برای توانمندسازی 
راه حل های مبتنی بر اينترنت اشیا، بیش از حد قديمی و ناپايدارند 

)موكوپادهاي و سوريادوارا، 2014(.

 امنیت و حریم خصوصی: جمع آوری و پردازش شكل هاي 
گوناگون داده های ديجیتالی، مؤسسات آموزشی را در برابر تهديدات 
هک و دزدی اطالعات قرار می دهد. قبل از استفاده از راه حل اينترنت 
اشیا، ذی نفعان و مجريان بايد برنامه اي احتمالی برای حمالت امنیتی 
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1. Internet of Things

منابع
1. Alghamd,S. Shetty. (2016).Survey toward a smart 
campus using the internet of things,2016 IEEE 4th 
International Conference on Future Internet of Things and 
Cloud, FiCloud, pp. 235–239.
2. Al-fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, and 
M. Ayyash. (2015). Internet of Things: A Survey on Enabling 
Technologies, Protocols and Applications.
3. Barakat. S. Education and the internet of everything. 
(2016).” Int. Bus. Manag., vol. 10, no. 18.
4. Cˇolakovic´, A., Hadžialic´. (2018). M.: Internet of Things 
(IoT): a review of enabling technologies, challenges, and
5. Cornel.C. (2015). The Role of Internet of Things for a 
Continuous Improvement in Education, vol. 2, no. 2. 
6. Dominguez, F., Ochoa, X. (2017). Smart objects in 
education: an early survey to assess opportunities and 
challenges. 2017 IEEE Fourth International Conference on 
eDemocracy & eGovernment (ICEDEG), pp. 216–220.
7. Miorandi, D., Sicari, S., De Pellegrini, F., Chlamtac, I. 
(2012). Internet of things: vision, applications and research 
challenges. Ad Hoc Netw. 10(7).
8. Mukhopadhyay, S., Suryadevara, N.K. (2014). Internet of 
Things: Challenges and Opportunities, pp. 1–17.
9. Oriwoh .E. and  Conrad. M.  (2015). Things’ in the Internet 
of Things: Towards a Definition, vol. 4, no. 1.
open research issues. Comput. Netw, pp. 1–12.
10. Pei, X.L., Wang, X., Wang, Y.F., Li, M.K. (2013). 
Internet of Things based education: definition, benefits, and 
challenges. Appl. Mech. Mater. 411–414, 2947–2951.

و ساير تهديدها تهیه کنند. افزايش آگاهی در مورد اهمیت امنیت 
داده ها در میان يادگیرندگان، بخشی اساسی در روند اجرای اين 

نوآوری است )دومینگويز و ُاچوا، 2017(.

  جمع بندی
آموزش،  زمینة  در  اشیا  اينترنت  به ويژه  و  فناوری  از  استفاده 
و  سهولت  جهت  در  نوآورانه  و  جديد  ايده های  برای  دريچه هايی 
بهبود زندگی دانش آموزان و معلمان گشوده است. تحقیقات در زمینة 
طراحی سیستم عامل های مبتنی بر اينترنت اشیا، شامل کالس های 
هوشمند، آزمايشگاه های هوشمند و به طور کلی مدرسه هاي هوشمند 

در حال انجام هستند )اوريو و كرنادر، 2015(.
نظام آموزشی مبتنی بر اينترنت اشیا می تواند در زنجیره اي آموزشی 
به کار گرفته شود تا ارتباط میان ياددهنده و يادگیرنده را روشن تر و 
نظارت و کنترل و مديريت سیستم آموزشی را تسهیل كند. به عبارت 
ديگر می توان گفت، در اينجا اينترنت اشیا به مثابة يک مرکز ارتباطی 
برای نظام آموزشی عمل می کند. البته همان طور که اشاره شد، کاربرد 

اين فناوری با چالش هايی نیز مواجه است.


