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Abstract

Introduction: Intelligent education is one of the common features in educational
environments that arises from the emergence of new technologies. IoT and cloud
computing are two emerging technologies that can be used to improve the quality of
education. The purpose of this study is to validate the pattern of improving the quality
of education using the Internet of Things and cloud computing in smart schools.
Methods: In the first stage, a qualitative study with the data theory approach of the
Foundation was conducted in the spring of 2009 on 26 specialists in Internet of
Things, cloud computing and intelligence, while observing the confidentiality of the
information of the interviewees. In the second stage, to validate the presented model,
the content validity of Lauche was used and 19 experts answered a questionnaire that
was prepared to validate the model presented by the method of Lavashe.
Results: The results of model analysis and validation in 5 axes are: intervening factors
with 4 main categories and 0.46 validity, background conditions with 3 main
categories and 0.67 validity, causal conditions with one main category and validity
0.32, Strategies with 9 main categories and validity of 0.7 and consequences with 2
main categories and validity of 0.56.
Conclusion: Findings showed that the model of improving the quality of education
with the approach of the Internet of Things and cloud computing in the intelligence of
schools in general has a good reputation. Pattern validation showed that the quality of
education in schools can be improved by using emerging technologies (Internet of
Things, cloud computing) in school intelligence.
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اعتباریابی الگوی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد اینترنت اشیا و رایانش ابری دراجرای
هوشمندسازی مدارس
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 ،4زینب سادات جوادی

 1مدیریت صنعتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدتهران جنوب ،تهران
 2مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،دانشکده ،تهران
 3مدیریت صنعتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران
 4مدیریت صنعتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران
 5مدیریت آموزش عالی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران
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چکیده
مقدمه :آموزش هوشمند یکی از ویژگی های معمول در محیطهای آموزشی است که ناشی از ظهور فناوریهای جدید است .اینترنت اشیا و رایانش
ابری دو فناوری نوظهور هستند که میتوانند در جهت ارتقای کیفیت آموزش استفاده شوند .هدف از این پژوهش اعتباریابی الگوی ارتقای کیفیت
آموزشی با استفاده از اینترنت اشیا و رایانش ابری در هوشمندسازی مدارس است.
روشها :در مرحله اول مطالعه کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد در بهار  13۹۸بر روی  26نفر از متخصصین اینترنت اشیا ،رایانش ابری و
هوشمندسازی با رعایت محرمانه بودن اطالعات افراد مصاحبه شونده ،انجام شد .در مرحله دوم و برای اعتبار یابی الگوی ارائه شده از روایی
محتوایی الوشه استفاده شد و  1۹نفر متخصص به پرسشنامه ای که برای اعتبار سنجی الگوی ارائه شده به روش الوشه ،تهیه شده بود پاسخ دادند.
یافتهها :نتایج تحلیل و اعتبار یابی الگو در  5محور عبارتست از :عوامل مداخله گر با  4مقوله اصلی و اعتبار  ،0/46شرایط زمینه ای با  3مقوله
اصلی و اعتبار  ،0/67شرایط علی با یک مقوله اصلی و اعتبار  ،0/32راهبردها با  ۹مقوله اصلی و اعتبار  0/7و پیامدها با  2مقوله اصلی و اعتبار
.0/56
نتیجهگیری :یافتههای پژوهش نشان داد الگوی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد اینترنت اشیا و رایانش ابری در هوشمند سازی مدارس در
مجموع از اعتبار خوبی برخوردار است .اعتباریابی الگو نشان داد با استفاده از فناوری های نوظهور (اینترنت اشیا ،رایانش ابری) در هوشمند سازی
مدارس می توان کیفیت آموزش در مدارس را ارتقا داد.
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تاادری  ،تنااوع بخشاایدن بااه شاایوه هااای تاادری  ،فااراهم
سااااختن آماااوزش مساااتمر و خودکاااار ،کوتااااه کاااردن دوره
تحصیل ،توجه باه اساتعدادهای فارد ،انفارادی کاردن آماوزش
و مقابلااه بااا مشااکالت آمااوزش جمعاای عماال ماایکنااد].[6
اینترنت اشیا باه صاورت روزافاهون در حاال تبادیل شادن باه
یکاای از اصاالی تاارین مویااوعات فناااوری بااوده و تحااوالت
گسااتردهای را در زمینااههااای مختلااز و زناادگی مااردم ایجاااد
کاارده اساات .اسااتفاده از اینترناات اشاایا در حااوزه آمااوزش و
پرورش یک عملکارد عاالی را بارای اتصاال و آماوزش داناش
آموزان باه ارمياان آورده اسات] .[7رایاانش اباری نیاه یکای
از ابهارهایی است کاه میتواناد باه منظاور ارائاه ساروی های
آموزشاای بهتاار اسااتفاده شااود ،کااار کااردن بااا ایاان زیرساااخت
جدیااد کااه بااا فناااوری خاادمات وب تااوام اساات ،نااه تنهااا بااه
توزیااا اطالعااات کمااک میکنااد ،بلکااه میتوانااد روشهااای
آموزشاای نااوینی بااه سیسااتم الکترونیکاای مرسااوم بیافهایااد.
ادغااام ماادل رایااانش ابااری بااا خاادمات وب ،مشااکالتی نظیاار
ههینااه باااالی طراحاای و توسااعه را حاال میکنااد و همسنااین
میاااهان کاااارآیی ،مااادیریت ،مقیاسپا ا یری و نگهاااداری را
افاهایش میدهاد] .[۸آماااده کاردن زیار ساااختهاای الزم بااه
لحاظ نارم افاهاری و ساخت افاهاری بادون شاک باه اجارای
بهتاار هوشمندسااازی ماادارس کمااک خواهااد کاارد .بااه همااین
منظاااور بعاااد از تحلیااال ادبیاااات تحقیاااق و مصااااحبه باااا
متخصصااان در سااه حااوزه هوشمندسااازی ،اینترناات اشاایا و
رایااانش ابااری ،الگااوی ارتقااای کیفیاات آموزشاای بااا رویکاارد
اینترنات اشایا و رایاانش اباری درهوشمندساازی مادارس باا
شاارایط نظریااه داده بنیاااد اسااتخران شااد .ایاان پااژوهش بااا
هدف اعتباریاابی الگاوی ارتقاای کیفیات آموزشای باا رویکارد
اینترنات اشایا و رایاانش اباری درهوشمندساازی مادارس باا
استفاده از روش روایی محتوایی الوشه انجام شده است.

روش
ایاان پااژوهش بااه روش کیفاای و بااا روش داده بنیاااد
انجام شاده اسات .نموناه ایان تحقیاق  26نفار از متخصصاان
و صاااحب نظااران هوشاامند سااازی ماادارس ،اینترناات اشاایا و
رایااانش ابااری کشااور هسااتند کااه بااا روش نمونااهگیااری
هدفمنااد انتخاااب شاادند .دادههااا بااه روش مصاااحبه نیمااه
ساااختاریافته جماااآوری شااد .فرآینااد کدگ ا اری و تحلیاال داده
هااا در  4مرحلااه انجااام مصاااحبه ،کدگاا اری باااز ،کدگاا اری
محااوری ،کدگ ا اری گهینشاای و در نهایاات ارائااه الگااو انجااام
شااد .مصاااحبههااا از اردیبهشاات  13۹۸شااروع و تااا ماارداد ماااه
 13۹۸ادامه پیدا کرد .ابتادا محقاق باا مشاارکتکننادگانی کاه
معرفاای شااده بودنااد تماااس گرفاات و یاامن بیااان هاادف
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مقدمه
فناوری باا سارعتی ششامگیر تيییار مایکناد و هماراه باا
خلق فناوری هاای جدیاد ،فنااوری هاای موجاود نیاه بهباود و
توسعه مییابناد .فنااوریهاای رارن بیسات و یکام ،امکانااتی
را باارای بشاار بااه ارميااان آورده و پیشاارفتهااای حاصاال از آن
زندگی انسان امروز را از هار ساو احاطاه کارده اسات .ازجملاه
این تيییرات ،میتوان باه تاثيیر پیشارفت فنااوری در آماوزش
و پااارورش و دگرگاااونی هاااای حاصااال از آن در فرآیناااد
یاااددهی-یااادگیری اشاااره کاارد .در دنیااای امااروز نظااامهااای
آموزشی به دنباال رویکردهاای ناوینی هساتند کاه در مواجهاه
بااا تحااوالت گسااترده جهااان ،آنهااا را در بازسااازی خااویش
یاااری نمایااد] .[1امااروزه در حیطااه آموزشاای میااهان دسترساای
بااه اطالعااات علماای و همسنااین اسااتفاده از فناااوریهااای
جدیااد و نحااوه کاااربرد آنهااا بااه ویااژه در تولیااد علماای ،معیااار
رشد و پیشرفت محسوب میگاردد ،باه طاوریکاه ایان امار در
رتبه بنادی آنهاا تاثيیر بساهایی دارد .ازساوی دیگار در جامعاه
اطالعااااتی و عصاااراطالعات ،دسا اتیابی و نیااال باااه ساااواد
اطالعاااتی امااری یااروری اساات] .[2تعلاایم و تربیاات در
دنیای اماروز مفهاومی متفااوت باا گ شاته دارد ،هرگاه نمای-
توان با طرز تلقای گ شاته و ساوگیری هاای کهناه باه داناش
آمااوزان و تربیاات آنهااا نگریساات .تحااول علاام و فناااوری،
یااارورت تحاااول در فرایناااد فعالیاااتهاااای آموزشااای را
انکارناپا یر ساااخته اساات .نظااامهااای آموزشاای امااروزی ،بایااد
نیروهایی را تربیت کنناد کاه در درد دنیاای پیسیادج موجاود،
توانمنااد و در ماادیریت و رهبااری آن خااالر و مبتکاار باشااند و
منطقاای رفتااار نماینااد] .[3باارای توانمندسااازی دانااش آمااوزان
نیاز به استفاده از فنااوری آموزشای اسات .فنااوری آموزشای و
اینترناات ،بحااگ و گفتگااو را میااان معلمااان و دانااش آمااوزان
تسهیل و ترویج مایکناد .فنااوری آموزشای را بایاد هماراه باا
روشهااای آموزشاای فعلاای و نیااه بهااره گیااری از برنامااههااای
رایانااهای متناسااب بااا سااطش آموزشاای خاااز دانااش آمااوزان
اسااتفاده نمااود] .[4در ایااران نیااه از سااال  ،13۹0هوشاامند
سازی مدارس باا هماین هادف انجاام شاد .آماوزش هوشامند
در حااال حایاار یکاای از ویژگاایهااای معمااول در محاایطهااای
آموزشاای اساات کااه ناشاای از ظهااور فناوریهااای ارتباطااات و
اطالعااات و معرفاای مااداوم فناااوریهااای جدیااد در حااوزه
یادگیری ساازمانی اسات .کاالس درس هوشامند باه کااربران
کمک میکناد تاا مهاارتهاای خاود را توساعه دهناد ،انطباار
یابنااد و از فناااوریهااای جدیااد در زمینااه یااادگیری اسااتفاده
کنناااد] .[5هوشمندساااازی مااادارس هناااوز در ابتااادای راه
هست و باه نظار مایرساد همااای تحاوالت فنااوری حرکات
نمیکند و به سرعت بیشاتری نیااز دارد .فااوا باه عناوان یاک
رویکرد نوین ،در نقاش مکمال نظاام آموزشای ،بهباود کیفیات
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تحقیاااق ،روش مصااااحبه ،اطمیناااان از محرماناااه باااودن
مصاحبه ،در صاورت موافقات ،زماان و مکاان مصااحبه توساط
مشااارکتکنناادگان تعیااین شااد .مصاااحبههااا توسااط نویساانده
مساالول و در محیطاای آرام انجااام شااد .ابااهار جماااآوری داده-
هااا سااواالتی اساات کااه توسااط متخصصااین روایاای آن تاییااد
شاده و توساط محقاق از افاراد مصااحبه شاونده پرسایده شاد.
در ذیل به سه نمونه از این سواالت اشاره شده است:
 -1مهایا و معایب اجرای هوشمند سازی مدارس شیست؟
 -2به نظر جنابعالی فناوری های نوظهور ( IOT and
 )Cloud Computingشه کمکی می توانند به بهتر
اجرا شدن هوشمندسازی مدارس کنند؟
 -3به نظر جنابعالی هوشمندسازی مدارس با استفاده از دو
فناوری نوظهور اینترنت اشیا و رایانش ابری شگونه می
تواند منجر به بهبود آموزش شود؟
بعد از انجاام مصااحبه ،مصااحبه هاا پیااده شاد ،ماتن هار
مصااااااحبه بصاااااورت فایااااال  Wordدر نااااارم افاااااهار
 MAXQDA10بااارگهاری شااد .کدگ ا اری باااز بااا اسااتفاده
از نرم افاهار انجاام شاد و بعاد از انجاام کدگا اری بااز از نارم
افهار خروجی گرفتاه شاد .در رسامت آخار کدگا اری محاوری
با ررار دادن مقوله هاای مشاابه اساتخران شاده در یاک گاروه
انجام شد و در مرحله آخر باا مشاخص شادن مقولاه مرکاهی،
الگااوی ارتقااای آمااوزش در هوشاامند سااازی ماادارس بااا
رویکاارد اینترناات اشاایا و رایااانش ابااری بصااورت پااارادایم
استخران شد .با توجه باه اینکاه هار کادام از شارایط باه یاک
رسمت از الگو اشاره کارده اسات ولای رواباط باین هار بخاش

بااا بخااش دیگاار مشااخص نیساات از ایاان رو ترساایم طرحاای
بارای مرتااب کااردن و ساامان دادن بااه روابااط باین مقولااههااا
یروری بوده اسات .شناین طرحای در فرآیناد نظریاه پاردازی
داده بنیاد ،الگوی پارادایمی نامیده مایشاود ،باه ایان معناا کاه
مفاااهیم و مقولااه هااا بااا اسااتفاده از یااک پااارادایم بهاام وصاال
ماایشااوند] .[۹سااا بااه منظااور اعتباریااابی الگااو از روایاای
محتااوایی الوشااه اسااتفاده شااد .روایاای محتااوایی بااه تحلیاال
منطقی محتاوای یاک آزماون بساتگی داشاته و تعیاین آن بار
اساااس رواااوت ذهناای و فااردی اساات .در ایاان روش سااوال
هااای آزمااون در اختیااار متخصصااان یااا برخاای از آزمااودنیهااا
گ اشته میشود و از آنها مایخواهناد کاه مشاخص کنناد آیاا
سواالت آزمون صافت ماورد نظار را انادازهگیاری مایکناد یاا
خیر و این که آیا سوالها کال محتاوای آزماون را در بار مای
گیاارد یااا خیاار .در صااورتی کااه بااین افااراد مختلااز در زمینااه
روایاای آزمااون توافااق وجااود داشااته باشااد ،آن آزمااون دارای
روایاای محتااوایی اساات] .[10بعااد از طراحاای سااواالت مربااو
بااه هاار حیطااه در الگااو ارائااه شااده ،پرسشاانامه در اختیااار
متخصصاین رارار داده شاد تاا روایی(اعتباار) آن بدسات بیایااد.
جهااات روایی(اعتباااار) مواااامین ،شااااخص نسااابت روایااای
محتوای ( )CVRالوشاه ماورد اساتفاده رارار گرفات .ساا
بر اساس فرماول زیار ،نسابت روایای محتاوایی محاسابه شاد.
تعاادادکل متخصصااین  1۹نفاار بودنااد ،تعااداد افاارادی کااه هاار
مومون را یروری ارزیابی نمودناد شامارش شاد و بارای هار
یاااک از مواااامین  CVRمحاسااابه شاااد .در جااادول ذیااال
 CVRبااا توجااه بااه تعااداد نمونااه گااهارش شااده اساات.

جدول  .1محاسبه  CVRبا توجه به تعداد نمونه
مقدار CVR

تعداد متخصصین

مقدار CVR

تعداد متخصصین

مقدار CVR

5

0/۹۹

11

0/5۹

25

0/37

6

0/۹۹

12

0/56

30

0/33

7

0/۹۹

13

0/54

35

0/31

۸

0/75

14

0/51

40

0/2۹

۹

0/7۸

15

0/4۹

10

0/62

20

0/42

تعداد متخصصین

اجاااهای الگاااوی پااااردایمی عباااارت اسااات از شااارایط
زمینااهای ،شاارایط علاای ،شاارایط مداخلااهگاار ،راهبردهااا و
پیامااادها کاااه در جااادول شاااماره  1نماااایش داده شاااده
اساات ،همسنااین اجااهای الگااو در رالااب نمااودار شااماره 1

جدول  .1شناسایی مقوله های محوری
حیطه

شرایط مداخله ای
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مقوله اصلی

مقوله فرعی

عدم مدیریت و نظارت درست در اجرای هوشمند سازی مدارس

داشتن نگاه سخت افهاری در اجرای هوشمندسازی ،عدم مدیریت و نظارت
درست در اجرای هوشمندسازی ،عدم رعایت استاندارد تولید محتوا توسط
شرکتهای خصوصی در اجرای هوشمندسازی ،متناسب نبودن بودجه در
اجرای هوشمند سازی
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یافته ها

نشاااان داده شاااده اسااات .در رسااامت دوم تحلیااال دادههاااا،
اعتبااار یااابی الگااو انجااام شااد کااه نتااایج در جاادول شااماره
 2نشاااااااااااااان داده شاااااااااااااده اسااااااااااااات.

عدم آماده سازی زیر ساختهای الزم در اجرای هوشمندسازی
مدارس

موانا اجرایی رایانش ابری
محدودیتهای اجرای اینترنت اشیا
شرایط علی

یادگیری فعال و اير بخش دانش آموزان در اجرای هوشمندسازی
مدارس
مدریت بهینه منابا با استفاده از رایانش ابری

شرایط زمینه ای

بهینه سازی مصرف با استفاده از اینترنت اشیا
صرفهجویی در ههینههای مدارس با هوشمندسازی

اجرای مرحله به مرحله هوشمندسازی مدارس

ایجاد روشهای ارزشیابی مناسب با هوشمندسازی مدارس
ساده کردن امور آموزشی و اجرایی مدارس در هوشمندسازی
افهایش مدیریت و نظارت در مدارس با استفاده از اینترنت اشیا
راهبردها

تسهیل دسترسی به اطالعات با استفاده از اینترنت اشیا
افهایش راحتی کاربران در استفاده از اینترنت اشیا

ارائه سریا خدمات آموزشی با استفاده از رایانش ابری
افهایش نظارت با استفاده از رایانش ابری
ایجاد مهیت ررابتی با استفاده از رایانش ابری

افهایش سرعت و کیفیت آموزش و یادگیری دانش آموزان
پیامد
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افهایش ریایتمندی و اخالر حرفهای معلمان و دانش آموزان

فراهم نبودن زیرساختهای مناسب در اجرای هوشمندسازی ،عدم زیرساخت
فرهنگی در اجرای هوشمندسازی ،لهوم آماده کردن زیرساخت های مدارس
در اجرای هوشمندسازی ،عدم آموزش الزم به مدیران و معلمان ربل از
اجرای هوشمندسازی ،عدم محدودیت زمانی و مکانی در فرایند یاددهی،
یادگیری
موانا اجرای موفق رایانش ابری ،مشکالت و مسائل رانونی اجرای رایانش
ابری ،اهمیت زیرساخت در رایانش ابری جهت استفاده در آموزش و پرورش
محدودیت استفاده از اینترنت اشیا
افهایش سرعت دسترسی به منابا اطالعاتی با استفاده از تکنولوژی،
یادگیری فعال و ايربخش ،یادگیری مبتنی بر محتوای شندرسانهای با
هوشمندسازی ،طراحی محیط یادگیری متناسب با استعداد دانش آموزان،
افهایش یادگیری الکترونیکی ،تبدیل دانایی به توانایی با هوشمندسازی
کاهش ههینه ،مدیریت بهینه منابا ،استفاده بهینه از سخت افهار با استفاده از
رایانش ابری
کاهش ههینه با اینترنت اشیا ،بهینه سازی مصرف با استفاده از اینترنت اشیا
صرفه جویی در ههینه با هوشمندسازی مدارس ،کاهش ههینه با اجرای
درست هوشمندسازی
اجرای هوشمندسازی مدارس متناسب با شرایط جيرافیایی و فرهنگی،
اهمیت آماده کردن زیرساختها در هوشمندسازی ،اجرای گام به گام
هوشمندسازی مدارس ،لهوم هوشمندسازی مدارس جهت انطبار با تيییرات
فناوری ،لهوم آموزش نیروی متخصص در اجرای هوشمندسازی
ایجاد روشهای ارزشیابی متناسب با هوشمندسازی مدارس ،ایجاد توازن در
آموزش و ارزشیابی با هوشمندسازی
ساده سازی امور مدرسه با هوشمندسازی مدارس ،اصول مدارس هوشمند
بهبود زیرساختهای فیهیکی با اینترنت اشیا ،افهایش مدیریت و نظارت با
اینترنت اشیا ،افهایش امنیت مدارس با استفاده از اینترنت اشیا ،اهمیت بعد
تجهیهات در اینترنت اشیا ،اینترنت اشیا الیهای از هوشمندسازی
تسهیل ارتباطات با استفاده از اینترنت اشیا ،افهایش تعامل با استفاده از
اینترنت اشیا ،افهایش دسترسیپ یری به اطالعات ،تحلیل دادهها با استفاده
از اینترنت اشیا
حفظ حریم خصوصی با اینترنت اشیا ،افهایش رفاه حال کاربران با اینترنت
اشیا
ارائه سروی آموزش بهتر با استفاده از رایانش ابری ،دسترسی سریا به
اطالعات ،مجازی سازی با استفاده از رایانش ابری،
افهایش استفاده از خدمات با رایانش ابری ،مقیاس پ یری و انعطاف پ یری
با استفاده از رایانش ابری ،شابک کردن سازمان با استفاده از رایانش
افهایش مدیریت و کنترل با استفاده از رایانش ،افهایش امنیت
عدم نیاز به سخت افهار با استفاده از ایجاد ابر در رایانش ،مهایای استفاده از
رایانش ابری
عدم محدودیت زمانی و مکانی در فرایند یاددهی ،یادگیری ،افهایش کیفیت
آموزش با هوشمندسازی ،افهایش کیفیت و سرعت خدمات با استفاده از
هوشمند سازی ،ارتقای هوش دانش آموزان با استفاده از هوشمندسازی،
افهایش سرعت و درت یادگیری با اجرای هوشمندسازی
افهایش امنیت با اجرای هوشمندسازی ،افهایش اخالر حرفهای با
هوشمندسازی ،افهایش انگیهه یادگیری در دانش آموزان

اعتباریابی الگوی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد اینترنت اشیا و رایانش ابری دراجرای هوشمندسازی مدارس

نمودار .1الگوی ارتقای کیفیت آموزش با استفاده از فناوری های نوظهور در هوشمند سازی مدارس
جدول .2تحلیل اعتبار یابی الگوی ارتقای کیفیت آموزش در هوشمندسازی مدارس با استفاده از اینترنت اشیا و رایانش ابری
حیطه

عوامل مداخله ای
شرایط علی
شرایط زمینه ای

پیامد

عدم مدیریت و نظارت درست در اجرای هوشمند سازی مدارس
عدم آماده سازی زیر ساخت های الزم در اجرای هوشمندسازی مدارس
محدودیت های اجرای اینترنت اشیا
موانا اجرایی رایانش ابری
یادگیری فعال و اير بخش دانش آموزان در اجرای هوشمندسازی مدارس
صرفه جویی در ههینه های مدارس با هوشمندسازی
بهینه سازی مصرف با استفاده از اینترنت اشیا
مدریت بهینه منابا با استفاده از رایانش ابری
لهوم اجرای مرحله به مرحله هوشمندسازی مدارس
ایجاد روش های ارزشیابی مناسب با هوشمندسازی مدارس
ساده کردن امور آموزشی و اجرایی مدارس در هوشمندسازی
افهایش مدیریت و نظارت در مدارس با استفاده از اینترنت اشیا
تسهیل دسترسی به اطالعات با استفاده از اینترنت اشیا
افهایش راحتی کاربران در استفاده از اینترنت اشیا
ارائه سریا خدمات آموزشی با استفاده از رایانش ابری
ایجاد مهیت ررابتی با استفاده از رایانش ابری
افهایش نظارت با استفاده از رایانش ابری
افهایش سرعت و کیفیت آموزش دانش آموزان با هوشمندسازی
افهایش ریایتمندی و اخالر حرفه ای معلمان و دانش آموزان

65/0

بحث:
بعد از تحلیل ادبیات تحقیق و مصاحبه با  26نفر از
متخصصین در سه حیطه هوشمندسازی مدارس ،اینترنت اشیا و
رایانش ابری الگوی ارتقای کیفیت آموزشی با رویکرد اینترنت
281

43/0
31/0
47/0
32/0
36/0
94/0
73/0
63/0
2/0
57/0
78/0
89/0
52/0
96/0
1
78/0
66/0
47/0

اشیا و رایانش ابری درهوشمندسازی مدارس که دارای شرایط
نظریه داده بنیاد است استخران گردید .عوامل مداخلهای با 4
حیطه ،شرایط علی با یک حیطه ،شرایط زمینهای با  4حیطه،
راهبردها با  ۹حیطه و پیامد با  2حیطه .بعد از استخران الگو
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راهبرد

مقوله اصلی

CVR

اعتبار یابی الگو با روش الوشه انجام شد .اعتبار هر حیطه بطور
جداگانه بدست آمد که در نهایت تحلیل دادهها نشان داد الگوی
مورد نظر از اعتبار کافی برخوردار است .در ذیل اجهای الگو با
میهان اعتبار هر کدام با جهییات توییش داده شده است:
• شرایط زمینه ای :در این رسمت  3مقوله به عنوان مقوله
اصلی شناسایی شده است.
صرفه جویی در هزینه های مدارس با هوشمندسازی:

یکی از اهداف هوشمندسازی مدارس ،صرفه جویی در ههینهها
بود که از نتایج مصاحبه نیه استخران شده است .اعتبار این
رسمت  0/36بدست آمده است که با توجه به تعداد افراد
مصاحبه شونده از اعتبار خوبی برخوردار بوده است.
بهینه سازی مصرف با استفاده از اینترنت اشیا :اینترنت
اشیا فناوری هوشمندی است که هر شیء را در هر جایی و در
هر زمانی متصل میکند .با توجه به شنین رابلیتی برای اینترنت
اشیا ،بحگ کاهش مصرف انرژی از اهمیت خاصی برخوردار
است .اعتبار این رسمت  0/۹4بدست آمده است که از اعتبار
خیلی باالیی برخوردار است Asnafi .و همکاران نیه در تحقیق
خود نشان دادند اینترنت اشیا میتواند در بخشهای مختلفی
شون مدیریت ،امانت ،مرجا ،ساختمان و تجهیهات کتابخانه
استفاده شده و موجب سهولت ،درت وافهایش سرعت فرایندهای
کاری وصرفه جویی درههینهها و ارائه خدمات مطلوب شود که با
نتایج تحقیق حایر همخوانی دارد].[11
مدیریت بهینه منابع با استفاده از رایانش ابری :با
استفاده از رایانش ابری در هوشمندسازی مدارس میتوان در
ههینهها صرفه جویی کرد .اعتبار این رسمت  0/73بدست آمده
است که از اعتبار بسیارخوبی برخوردار است Sangari .و
 Reihaniniaدر هم تحقیق خود نشان داده بودند ،رایانش
ابری باعگ میشود سازمانها امکانات خود را گسترش دهند و
درههینهها صرفه جویی نمایند که با نتایج تحقیق حایر
همخوانی دارد].[12
• شرایط مداخله گر :در این رسمت  4مقوله اصلی به
عنوان عامل مداخلهگر شناسایی شده است.
سازی مدارس :با توجه به اینکه شند سالیست طرح
هوشمندسازی کلید خورده است ،از موارد مهمی که کمتر به آن
پرداخته شده ،بحگ نظارت و کنترل بر این مدارس است ،نظارت
و بازدید مکرر از این مدارس و نحوه کارکردشان میتواند در
پیشرفت و تحقق اهداف هوشمندسازی کمک شایانی داشته
باشد .اعتبار این رسمت  0/65بدست آمده است که با توجه به
تعداد افراد مصاحبه شونده از اعتبار خوبی برخوردار است.
 Serajiو همکاران نیه در پژوهش خود همسو با پژوهش
حایرنشان دادند از دیدگاه مدیران و معلمان به ترتیب پنج عامل
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عدم آماده سازی زیر ساختهای الزم در اجرای

هوشمندسازی مدارس :در اجرای هوشمندسازی مدارس به
نظر میرسد ،بسترهای الزم جهت اجرا فراهم نشده بود و همین
مساله مشکالتی را در اجرا ایجاد کرد .اعتبار این رسمت 0/43
بدست آمده که با توجه به تعداد افراد مصاحبه شونده از اعتبار
خوبی برخوردار بوده است .یهدانی هم در تحقیق خود نشان داده
بود ،هوشمندسازی مدارس با موانا زیرساختاری و برنامهریهی
مواجه است که با نتایج تحقیق حایر همخوانی دارد].[14
محدودیت های اجرای اینترنت اشیا :در فراگیر شدن
اینترنت اشیا مسائلی وجود دارد که گاهی اجرای این فناوری
نوظهور را دشار اشکال خواهد کرد .مسائل امنیتی ،مشکالت
دسترسی به اینترنت ،عدم اطالع کاربران و غیره در پیاده سازی
اینترنت اشیا وجود دارد .اعتبار این رسمت  0/31بدست آمده
است که با توجه به تعداد افراد مصاحبه شونده ،اعتبار نسبتا
خوبی کسب کرده است
موانع اجرایی رایانش ابری :اجرای رایانش ابری در
کشور در مرحله اجرا با مشکالتی مواجه است ،مشکالت رانونی
که در اجرای رایانش وجود دارد و تا کنون رفا نشده است.
مسائل امنیتی گاهی ممکن است وجود داشته باشد .اعتبار این
رسمت  0/47بدست آمده است که با توجه به تعداد افراد
مصاحبه شونده اعتبار خوبی به دست آورده است.
• شرایط علی :در این رسمت  1مقوله اصلی به عنوان
شرایط علی شناسایی شده است.
•

یادگیری فعال و اثر بخش دانش آموزان در اجرای

هوشمندسازی مدارس :در اجرای هوشمندسازی
مدارس ،دانش آموزان فعال شده و در فعالیت های
آموزشی ،بیشتر درگیر خواهند شد .هوشمندسازی یادگیری
دانش آموزان را افهایش داده و با محور ررار دادن دانش
آموزان در یادگیری و فعال نمون ایشان ،ايربخشی آموزشی
را افهایش داده است .اعتبار این رسمت  0/32بدست آمده
است که با توجه به تعداد افراد مصاحبه شونده اعتبار خوبی
کسب کرده است Alibakhshi .و همکاران هم در
تحقیق خود نشان دادند که استفاده از برد هوشمند تايیر
مثیت معنادار بر یادگیری مداوم افعال دو کلمهای و افهایش
انگیهه فراگیران داشته است] [4که با نتایج تحقیق حایر
همخوانی دارد Jahani .و همکاران نیه در تحقیق خود
نشان دادند در خصوز شاخصهای یاددهی و یادگیری در
مدارس هوشمند بیشترین تايیر بر ایجاد محیط پویا و
ج اب برای خالریت دانش آموزان و کمترین میهان مربو
به ارتقاء ارزشیابی سطوح باالی تفکر ،دانش و مهارت می
باشد] .[15که با نتایج تحقیق حایر مطابقت دارد.
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نیروی انسانی ،سخت افهاری ،نرم افهاری ،فرهنگی و مدیریتی
به عنوان موانا هوشمندسازی مدارس نقش اساسی دارند].[13

اعتباریابی الگوی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد اینترنت اشیا و رایانش ابری دراجرای هوشمندسازی مدارس

 Bigdeliو همکاران هم در تحقیق خود نشان دادند که
هوشمندسازی مدارس بر خالریت دانش آموزان تايیر مثبت
و معناداری داشته است] . [16که با نتایج تحقیق حایر
همخوانی دارد.
•

راهبردها :در این رسمت  ۹مقوله اصلی به عنوان راهبرد
شناخته شده است.
لزوم اجرای مرحله به مرحله هوشمندسازی مدارس:

در اجرای هوشمندسازی توجه به مراحل اجرایی امری بسیار
مهم بود که مورد غفلت ررار گرفته است .اجرای مرحله به مرحله
هوشمندسازی مدارس رطعا مشکالت اجرایی را کاهش داده و
موفقیت اجرای هوشمندسازی در مدارس را به دنبال خواهد
داشت که با توجه به نتایج مصاحبه اجرای مرحله به مرحله در
هوشمند سازی مدارس امری یروری بوده است که مورد غفلت
ررار گرفته است .اعتبار این رسمت  0/63بدست آمده است که با
توجه به تعداد افراد مصاحبه شونده اعتبار خوبی به دست آورده
است Abdollahi .و همکاران نیه در پژوهش خود نشان دادند
که تعاریاتی در طرح هوشمندسازی مدارس ،در سه حوزه
کارایی نظام آموزشی ،گسترش عدالت آموزشی و تربیتی عمومی
وجود داردکه با نتایج پژوهش حایر همخوانی دارد،
ایجاد روشهای ارزشیابی مناسب با هوشمندسازی

مدارس :ارزشیابی یک رکن حیاتی در فرآیند یاددهی -
یادگیری محسوب میشود .مسلماً ایجاد یک نظام ارزشیابی
کارآمد میتواند به کارآمدتر کردن نظام آموزشی مدارس
هوشمند و شفاف ساختن فعالیتهای آن کمک نماید .اعتبار این
رسمت  0/2بدست آمده است که با توجه به تعداد افراد مصاحبه
شونده از اعتبار کمی برخوردار بوده است .در تحقیقی که
 Shahzariانجام داد به این نتیجه رسید که فناوری اطالعات
و ارتباطات بر متيیر برنامه ریهی و ارزشیابی آموزشی بیشتر از
سایر متيیرهای کیفیت است تايیرگ ار است] ،[1۸که با نتایج
تحقیق حایر همخوانی دارد.
افزایش مدیریت و نظارت در مدارس با استفاده از
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تسهیل دسترسی به اطالعات با استفاده از اینترنت

اشیا :استفاده از امکانات اینترنت اشیا باعگ افهایش دسترسی به
اطالعات در هر زمان و هر مکان خواهد شد .اینکه دانش آموزان
در زمان غیبت به محتوای آموزشی همان روز دسترسی داشته
باشد ،رطعا مشکالت آموزشی را کاهش خواهد داد .معلمان در
طول  24ساعت با دانش آموزان ارتبا خواهد داشت و این امر
ارتقای کیفیت آموزش را در مدارس به دنبال خواهد داشت.
اعتبار این رسمت  0/۸۹بدست آمده است که با توجه به تعداد
افراد مصاحبه شونده اعتبار بسیار خوبی کسب کرده است.
 Mousani Cholakو همکاران نیه در تحقیق خود نشان
دادند که با بهره گیری از آموزشهای از راه دور ،فراگیران
خواهند توانست اطالعات بیشتری را در مدت زمان کوتاهتری
ج ب کنند و انگیهه بیشتری در یادگیری داشته باشند] [2که این
با نتایج حایر همخوانی دارد.
افزایش راحتی کاربران در استفاده از اینترنت اشیا:

اینترنت اشیا به سرعت در حال رشد است و در حوزههای
مختلز به کار گرفته شده است ،از جمله میتوان به کیفیت
مراربتهای پهشکی ،انعطاف پ یری ،سازگاری ،کاهش ههینهها
و افهایش بهرهوری اشاره کرد که با کمک آن و استفاده از
ابهارها و اشیای دیجیتال تحلیل و بررسی افراد دریق تر و
کاربردی تر صورت بگیرد .اینترنت اشیا با افهایش دسترسی
افراد ،رفاه کاربران را افهایش داده است .اعتبار این رسمت 0/52
بدست آمده است که با توجه به تعداد افراد مصاحبه شونده از
اعتبار خوبی برخوردار است Khedmatgozar .هم در تحقیق
خود نشان داد به کارگیری اینترنت اشیا میتواند در دو بخش
جماآوری داده و مدیریت ورود و خرون مشتمل بر شش حوزه
خاز ،به بهبود عملکرد کارکنان کمک کند .به طور کلی
اینترنت اشیا می تواند در تولید دادههای فرایندهای دانشی ،به
ویژه کشز دانش در محیط های فیهیکی و دیجیتال ،پایه ای
رابل اتکا به کارگرفته شود] ،[20که این با نتایج تحقیق حایر
همخوانی دارد.
ارائه سریع خدمات آموزشی با استفاده از رایانش

ابری :رایاش ابری با توجه به مهیتهایی که دارد از جمله
اشتراد گ اری منابا ،دسترسی سریا ،شابکی ،انعطاف پ یری،
مقیاس پ یری ،و غیره میتواند به انتقال سریا اطالعات و
ارتقای آموزش کمک شایانی کند .اعتبار این رسمت 0/۹6
بدست آمده است که از اعتبار بسیار خوبی برخوردار شده
است Sepehr .و همکاران هم در تحقیق خود نشان داد که با
توجه به کمبود و یعز در ارائه خدمات الکترونیکی ،رایانش
ابری با بهره گیری از مهایای مختلز فناورانه ،میتواند خدمات و
امکانات بهتری را برای کتابخانه های دانشگاه های علوم
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اینترنت اشیا :با استفاده از اینترنت اشیا در مدارس میتوان،
نظارت و کنترل بیشتری بر ورود و خرون دانش آموزان به
مدرسه اعمال کرد .اولیاء دانش آموزان همسنین می توانند بر
روی فرزندان خود نظارت بیشتری داشته باشند .استفاده از این
امکانات امنیت مدارس را افهایش خواهد داد .اعتبار این رسمت
 0/7۸بدست آمده است که با توجه به تعداد افراد مصاحبه شونده
اعتبار بسیار خوبی کسب کرده است Hoseini .و
 Naroughehهم در تحقیق خود نشان دادند سیستم های
نظارت هوشمند از ربیل دوربین های مدار بسته در افهایش
امنیت اجتماعی شهر و افهایش عملکرد دولتها در کنترل محیط

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

پهشکی شهر تهران فراهم نماید] [21که با نتایج تحقیق حایر
همخوانی دارد.
افزایش امنیت با استفاده از رایانش ابری :در استفاده از
فناوریهای نوظهور امنیت اطالعات و حفظ حریم خصوصی
افراد از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .رایانش ابری می-
تواند با اختصاز شبکه خودکار به هر کاربر در زمان و مکان
مورد نظر ،امنیت را افهایش دهد .اعتبار این رسمت  0/7۸بدست
آمده است که اعتبار باالیی کسب کرده است.
ایجاد مزیت رقابتی با استفاده از رایانش ابری :رایانش
ابری به صورت مجازی توانایی پردازشی بسیار باال و امکانات
ذخیره سازی نامحدود را فراهم میکند و براساس اصل کارایی
رایانش ابری باالتر از همه سیستم های محاسباتی و ذخیره
سازی ررار دارد .استفاده از رایانش ابری مهیت ررابتی ایجاد
خواهد کرد .اعتبار این رسمت  1بدست آمده است که اعتبار
بسیار باالیی کسب کرده است Moeini kia .و همکاران نیه
در تحقیق خود نشان دادند ،با توجه به معنادار بودن تثيیر استفاده
از فاوا در بازده یادگیری فراگیران ،پیشنهاد میگردد دست
اندرکاران ،برنامه ریهان آموزش و پرورش ،استفاده از نرم
افهارهای کمک آموزشی و بهره گیری از فناوری های نوین را
در اولویت ررار دهند] [6که با نتایج تحقیق حایر همخوانی
دارد.
• پیامدها :در این رسمت دو مقوله اصلی به عنوان پیامد
شناسایی شده است.
افزایش سرعت و کیفیت آموزش دانش آموزان :هر
گاه فوای مدرسه (باز ،خالر و انسانی) باشد ،یادگیری مداوم،
ل ت بخش و عمیق خواهد بود .اعتبار این رسمت  0/66بدست
آمده است که با توجه به تعداد افراد مصاحبه شونده اعتبار باالیی
است .در کیفیت بخشی به امور مدرسه در ابعاد آموزشی و
پرورشی باید به بازسازی الگوی روابط درون مدرسهای و
آموزشهای الزم برای توانمندسازی دانش آموزان توجه جدی
نمود تا با کمک الگوی مناسب کیفیت بخشی دانش آموزان
(توانمند ،مستقل ،خود رهبر ،پژوهشگر و متدین) تربیت کرد.
افزایش رضایتمندی و اخالق حرفه ای معلمان و

پیشنهادات
پیشنهاد می شود جهت رشد و تعالی دستاندرکاران حوزه
آموزش ،دورههای آموزش تخصصی مناسب و کاربردی در
خصوز استفاده از فناوریهای نوظهور جهت افهایش یادگیری
دانش آموزان برگهار گردد و معلمانی که از این فناوریها در
کالس درس استفاده می کنند ،مورد تشویق ررار گیرند.
کمبود مطالعه و تحقیق در زمینه پژوهش و همسنین کمبود
متخصص در حوزه هوشمندسازی و رایانش ابری از محدودیت
هایی بود که بر روی تحقیق تايیرگ ار بود.

نتیجه گیری
مدارس هوشمند یکی از اصلی ترین تظاهرات سیاستهای
به کار گیری فاوا در آموزش و پرورش است .با استفاده از
اینترنت اشیا و رایانش ابری میتوان زیرساخت های نرم افهاری
و سخت افهاری مدارس را برای اجرای بهتر هوشمندسازی
مدارس فراهم کرد .الگوی ارتقای کیفیت آموزشی با رویکرد
اینترنت اشیا و رایانش ابری درهوشمندسازی مدارس از اعتبار
باالیی برخوردار است و این نشان می دهد که استفاده از فناوری
های نوظهور در هوشمندسازی مدارس ارتقای کیفیت آموزش را
دربرخواهد داشت.
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بدینوسیله از تمامی متخصصان در سه حوزه هوشمندسازی
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پژوهش یاری کردند سااسگهاری میکنیم.

مالحظات اخالقی
این مطالعه با کد اخالر  14121211972000انجام شده
است.

تضاد منافع
بین نویسندگان مقاله و مجله راهبردهای آموزش هیچ گونه
تعارض منافعی وجود ندارد.

منابع
1. KohestaniNezhadtari, A, Abazari, Z, Zohreh,
M. Technology Literacy for Teachers in National

2021, Vol. 14, No.5

Edu Stra Med Sci

284

] [ Downloaded from edcbmj.ir on 2021-12-21

دانش آموزان :از مهمترین مولفههای اخالر حرفهای معلمی
می توان به پرورش تعقل ،تشویق به تفکر و تقویت مهارتهای
دانش آموزان جهت رسیدن به استقالل در یادگیری اشاره کرد.
با اجرای هوشمندسازی مدارس و تنوع در آموزش و یادگیری به
نظر می رسد ریایتمندی و اخالر حرفهای معلمان و دانش
آموزان افهایش پیدا خواهد کرد .اعتبار این رسمت  0/47بدست
آمده است که با توجه به تعداد افراد مصاحبه شونده از اعتبار

خوبی برخوردار شده است Saeidi .و همکاران نیه در پژوهش
خود نشان دادند کاربرد تکنولوژی در مدارس بر روی ریایت
شيلی معلمان تايیرگ ار است] [22که با نتایج تحقیق حایر
همخوانی دارد.

[ Downloaded from edcbmj.ir on 2021-12-21 ]

اعتباریابی الگوی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد اینترنت اشیا و رایانش ابری دراجرای هوشمندسازی مدارس
Curriculum Document for Work and Technology
Education and Learning. Journal of Educational
Technology. 1397; 3(12): 237-248. Persian.
2. MousaviChelk, A, Kaviani, H. A meta-analysis
of the effectiveness of distance education in
higher education learning activities. Journal of
Educational Technology. 1397; 2(13): 173-188.
Persian.
3. Zanganeh, H, Mousavi, R, Badli, M. The
impact of using information and communication
technology on fostering creative thinking. Journal
of Innovation and Creativity in the Humanities.
1392; 2(3): 39-60. Persian.
4. Alibakhsi, G, Zaynali, M, Bakhtiyarvand, M.
The Effect of Intelligent Signboards on
Increasing Motivation and Learning of Multiple
Word Verbs by English Learners as a Foreign
Language. Journal of Educational Technology.
1398; 3(13): 553-560. Persian.
5. Kuppusamy, P. Smart Education Using
Internet of Things Technology, Emerging
Technologies and Applications in Data
Processing and Management, Pondicherry
University. 2019; 385-412.
6.
Moeinikia,
M,
Zahedbablan,
A,
Ariyanighizghapan, A, Begdeli, Z. Meta-analysis
of the role of ICT application in teaching and
learning on learners' learning efficiency. Journal
of Educational Technology. 1398; 4(13): 861874.
7. Elyamany, H, AlKhairi, A. IoT-academia
architecture: A profound approach. Paper
presented at: 2015 16th IEEE/ACIS International
Conference on Software Engineering, Artificial
Intelligence, Networking and Parallel/Distributed
Computing (SNPD); 2015; Takamatsu, Japan.
8. Emdadi, Y, Mohammadi, S, Providing a cloud
based framework for the country's education
system, Khawaja NasiruddinToosi University of
Technology, School of Industrial Engineering.
1393. Persian.
9. Hajizadeh, E, Asghari, M. Statistical Methods
and Analysis by Biological and Health Sciences
Research Method. 1397; Jahadedaneshgahi.
Persian.
10. Hoseini, Z, Ghorbani, Z, Ebne Ahmadi, A.
Face and Content Validity and Reliability
Assessment of Change Cycle Questionnaire in
Smokers. Journal of Mashhad School of
Dentistry. 1394; 39(2): 147-154. Persian
11. Asnafi, A, Moradi, Sh, Razavi, S. Reflect on
the use of the Internet of Things and present
apattern of its use in University Libraries. Journal
of Epistemology. 1398; 5(19): 89-113. Persian.
12. Sangari, M, Riyahinia, N. Services of use of
cloud computing technology in libraries
andcenters: Providing a Roadmap. Journal of
Epistemology. 1398; 5(18): 123-144. Persian.
13. Seraji, F, Soleimani, F. Analysis of ICT
integration (cyber spacing) obstacles at
implementation stage based on educational
innovation theories in schools. Journal of
Curriculum Studies (J.C.S.). Persian.
14. Yazdani, F. Identifying the Challenges of
Planning
for
Smarting
Nonprofit
SchoolsinHamadan.
Educational
Planning
Studies Bi-annual. 1397; 7(14): 8-23. Persian.
15. Jahani, J, Mazaheri, R, Mohammadi, M,
Shafiesarvestani, M. Development and Validation
of Teaching Process Tools - Learning in Smart

Edu Stra Med Sci
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2021, Vol. 14, No.5

Schools in the Education System of the Islamic
Republic of Iran. Journal of Educational
Technology. 1397; 1-14. Persian.
16. Begdeli, Z, Nouruzi, D, Maghami, H. The
impact of school smart technologies on students'
creativity. Journal of Innovation and Creativity in
the Humanities. 1397; 4(7): 241-262. Persian.
17. Abdollahi, M, Shabani, B, Javidi, T, Masoudi,
J. Smart schools: From the common pillars to the
ideal of the educational system. Journal of
Modern Educational Thoughts. 1396; 4(13): 1-6.
Persian.
18. Shahzari, H. The Impact of Information and
Communication
Technology
on
ImprovingtheQuality of Excellence Idea:
Introducing Hefahel Analytical. Journal New
Approach toEducational Management. 1397;
3(9): 175-200. Persian.
19. Hosseini, S. N,.& Narougheh, N. Explain and
analyze the increase of social security in the light of the
application of intelligent monitoring system. Social
System Research Quarterly. 2019; 11(1): 1-5. Persian.
20. Khedmatgozar, H. Investigating the Role of
IoT in Knowledge Management Systems (Case
Study: Personnel Management Performance of
Yazd Municipality). Journal of Information
Technology. 1394; 3(7): 553-572. Persian.
21. Sepehr. F, Bozorgi, A, Sedghi, S. Feasibility
of applying cloud computing technology from the
perspective of librarians of Tehran University of
Medical Sciences libraries. Payavard Journal of
Health. 1395; 5(10): 429-442. Persian.
22. Saeidi, Y, Salehi Emran, E, Shabani, F,
Faramarzi, Z. Teachers' attitudes toward the use
of teaching and learning technology and its
relationship to job satisfaction in smart schools.
Quarterly Journal of Communication Information
Technology in Educational Sciences. 1395; 7(2):
99-122. Persian.

285

