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Background and Objectives: Teaching-learning is essential for the development of creativity and
sustainability of the needs of modern cities, and the intelligent learning environment has been created
to respond to the needs of the new knowledge society in smart city design. Community quality is a
challenge for smart city development; because in the social field, the quality of society with a professional
approach is not used comprehensively and systematically. The quality of society is based on the quality
of organizations, universities, educational institutions and collaborative learning. The purpose of this
study was to identify and rank factors affecting smart city design with an educational approach.
Methods: In this research, a researcher-made questionnaire was used to collect data. The statistical
population of the study included all high school teachers and educators in Zahedan City. In the first step,
by studying valid scientific and citation sources and becoming sufficiently familiar with the concepts and
definitions of smart city, development of smart city and the factors affecting it, a preliminary list of
factors affecting the smart city was identified with an educational approach. In this study, the indicators
in terms of structure and practical procedures in smart city learning were identified and accordingly the
research questionnaire was designed and compiled and provided to the tutor and consultant who were
used to collect data after the corrections. Then with using Cronbach's alpha method, the reliability of the
questionnaires was calculated and found to be 0.84. Simple random sampling method was used. SPSS
21 software was used to analyze the data. Data analysis was done by logistic regressions method.
Findings: The education industry changes and enhances urban services, and this value-added and driving
force industry can be identified as an advanced industry in the smart city. The results showed that
intelligent governance (9.526), intelligent interaction and integration (8.926), intelligent people (8.875),
infrastructure (8.872), human resources (7.757), technology acceptance (7.567), smart economy (7.236)
and the medium of electronic interaction based on multimedia content (5.765), respectively, have the
most important role in the establishment of smart city.
Conclusion: In order to build a smart city education system, the process of encouraging citizen
participation and creating different communication channels is critical. The ‘smart city’ label is not
limited to cities that simply adopt high technology. The ultimate goal of the smart city development
includes: improving the quality of life of individuals, families and local people through advanced
information and communication technologies and education systems, by creating a communication
channel between citizens that can provide systems that enhance smart integration. The learning
structure in the process of developing smart skills in smart schools are required to be rebuilt. The essence
of the smart city is the promotion of social cooperation, social networking and social participation, and
it transforms community members into using smart learning as a tool to better comply with social
behavioral norms. Collaboration and development of information technology removes barriers to the
sharing of information and knowledge, as well as the learning frontier in smart schools, and creates three
main changes. The first is to change teaching methods; the second is the reconstruction of the knowledge
system; and the third is the influence on the formation of a new generation of learning methods among
students.
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مقاله پژوهشی

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر استقرار شهر هوشمند با رویکرد آموزشی (دبیرستانهای شهر
زاهدان)
مریم راشکی* ،محبوبه عربعنانی
گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران

چکیده
پیشینه و اهداف :یاددهی -یادگیری برای توسعه خالقیت و پایداری از ضرورتهای شهرهای امروزی است و محیط
تاریخ دریافت 19 :اسفند 1398
تاریخ داوری 25 :فروردین 1399
تاریخ اصالح 1 :خرداد 1399
تاریخ پذیرش 13 :خرداد 1399

یادگیری هوشمند برای پاسخ به نیازهای جامعه دانشمحوری جدید در طراحی شهر هوشمند ایجاد شده است.
کیفیت جامعه چالشی برای توسعه شهر هوشمند است؛ زیرا در زمینه اجتماعی ،کیفیت جامعه با رویکرد حرفهای،
به طور جامع و سیستماتیک مورد استفاده قرار نمیگیرد .کیفیت جامعه بر کیفیت سازمانها ،مؤسسات دانشگاهی،
آموزشی و یادگیری مشارکتی استوار است .هدف از انجام این پژوهش شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر طراحی
شهر هوشمند با رویکرد آموزشی میباشد.

واژگان کلیدی:

روشها :در این پژوهش برای گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .جامعه آماری

شهر هوشمند
مدارس هوشمند
یادگیری هوشمند
هوشمندسازی
استقرار شهر هوشمند

پژوهش حاضر شامل کلیه دبیران ،مدیران دبیرستانها و کارکنان آموزش و پرورش شهرستان زاهدان میباشد .روش
نمونهگیری پژوهش احتمالی و از نوع تصادفی ساده بود .در گام اول ،با مطالعه منابع معتبر علمی و قابل استناد،
ضمن آشنایی کافی با مفاهیم و تعاریف شهر هوشمند ،توسعه شهر هوشمند و عوامل مؤثر بر آن ،فهرست اولیهای از
عوامل مؤثر بر شهر هوشمند با رویکرد آموزشی شناسایی شد .در این مطالعه شاخصها از لحاظ ساختاری و رویههای
کاربردی در یادگیری شهر هوشمند مشخص گردید و بدبن ترتیب پرسشنامه پژوهش طراحی و تدوین شد و در
اختیار استاد راهنما و مشاور قرار گرفت که پس از اصالحات مد نظر برای گردآوری داده مورد استفاده قرار گرفت و
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سپس با استفاده از روش آلفای کرونباخ ،پایایی پرسشنامههای مذکور محاسبه شد .برای تجزیه و تحلیل دادههای
جمعآوری شده از نرمافزار  spssاستفاده شده است .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  0/84میباشد .تجزیه و تحلیل
دادههای پژوهش با آزمون رگرسیون لجستیک صورت گرفته است.
یافتهها :صنعت آموزش و پرورش باعث تغییر و ارتقای خدمات شهری میشود و این صنعت با ارزش افزوده و نیروی
محرکه میتواند به عنوان صنعت پیشرفته در شهر هوشمند شناسایی شود .نتایج حاصل نشان داد که حکومت
هوشمند ( ،)9/526تعامل و یکپارچگی هوشمند ( ،)9/926مردم هوشمند ( ،)8/875زیرساخت ( ،)8/872نیروی
انسانی ( ،)7/757پذیرش فناوری ( ،)5/567اقتصاد هوشمند ( )7/236و بستر تعامل الکترونیکی مبتنیبر محتوای
چندرسانهای ( )5/756بهترتیب بیشترین اهمیت را در استقرار شهر هوشمند دارند.
نتیجهگیری :به منظور ایجاد یک سیستم آموزش هوشمند شهری ،روند تشویق مشارکت شهروندان و ایجاد
کانال های مختلف ارتباطی بسیار مهم است .برچسب «شهر هوشمند» محدود به شهرهایی نمیشود که به سادگی
فناوری باالیی را اتخاذ میکنند .هدف نهایی از توسعه شهرستانهای هوشمند؛ افزایش کیفیت زندگی افراد ،خانوادهها
و مردم محلی از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته و سیستم آموزش و پرورش با ایجاد کانال ارتباطی بین
شهروندان است؛ که میتواند سامانههایی را ایجاد نماید که یکپارچگی هوشمند را افزایش دهد .ساختار یادگیری در
روند توسعه مهارتهای هوشمند در مدارس هوشمند باید مورد بازسازی قرار گیرد .جوهر شهر هوشمند ،ارتقای
همکاری اجتماعی ،شبکه اجتماعی و مشارکت اجتماعی است و اعضای جامعه را به استفاده از یادگیری هوشمند به
عنوان ابزاری برای رعایت بهتر هنجارهای رفتاری اجتماعی تبدیل میکند .همکاری و توسعه فناوری اطالعات موانع
به اشتراکگذاری اطالعات و دانش و همچنین مرز یادگیری را در مدارس هوشمند از بین میبرد و سه تغییر را ایجاد
میکند .اول تغییر روشهای آموزشی است؛ دومین مورد ،بازسازی سیستم دانش و سومین بخش نفوذ در شکلگیری
نسل جدیدی از روش یادگیری در بین دانشآموزان است.
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مقدّمه
هزاره سوم میالدی هزاره شهرنشینی است و از آن بهعنوان موج دوم
شهرنشینی یاد میشود [ .]1هوشمند بودن شهرها یا جامعه مسأله بسیار
وسیع و فرآیند بیپایان و ناپایدار است .شهر هوشمند هیچ مرز مشخصی
با جامعه اطراف ندارد و در تعامل مستمر با بازیگران خارج از منطقه شهر
هوشمند است [ .]2شهرهای هوشمند جهت بهبود کارایی شهری با
استفاده از دادهها  ،ارتباطات و فناوری اطالعات جهت فراهم نمودن
سرویسهای مؤثر و مفید برای شهروندان ابتکاراتی را ایجاد کردهاند و
مدل تجارت خالق را به منظور نظارت و کنترل زیرساختهای موجود و
تشویق بخشهای خصوصی و دولتی گسترش دادهاند [.]3،4
پژوهشهای علمی و عملی شهر هوشمند بر چگونگی استفاده از فناوری
اطالعات برای بهبود کارایی اقتصادی و سیاسی متمرکز میباشد [ ]5و
تا سال  ،2012حدود  143پروژه در حال اجرا و یا اجرا شده در زمینه
شهر هوشمند در سراسر جهان وجود داشته است .در میان این پروژهها،
شهرهای آمریکای شمالی ( 35پروژه) و اروپا ( 47پروژه) توانستهاند از
طریق تحقیقات ،مشکالت شهری از جمله کمبود انرژی ،تراکم ترافیک،
زیرساختهای نامناسب شهری و بعضی مقولههای سالمتی و آموزشی
را بررسی کنند [.]6،7
کیفیت جامعه چالشی برای توسعه شهر هوشمند است؛ زیرا در زمینه
اجتماعی ،کیفیت جامعه با رویکرد حرفهای ،به طور جامع و سیستماتیک
مورد استفاده قرار نمیگیرد .کیفیت جامعه بر کیفیت سازمانها،
مؤسسات دانشگاهی ،آموزشی و یادگیری مشارکتی استوار است [.]8
بسیاری از سازمانهایی که با توسعه شهر هوشمند مشغول به کار
هستند ،سازمانهای کوچک و متوسط ( )SMEیا سازمانهای نوپا
میباشند .بسیاری از شهرهای عمده جهان مانند سئول ،نیویورک ،توکیو،
شیکاگو ،آمستردام ،قاهره ،دوبی و کوچی پروژه شهر هوشمند را آغاز
کردهاند .عالوه بر این بسیاری از سازمانهای صنعتی و بینالمللی دستور
کار شهر هوشمند را توسعه دادند .بررسی منابع مطالعاتی نشان میدهد
که شهر هوشمند در ایران مقولهای کامالً نوپا محسوب میشود و به
تازگی مطرح شده و در مراحل اولیه میباشد [.]9
درک اهمیت ورود فناوری اطالعات به کشور و جبری بودن این مسأله
سبب شده در ایران نیز به این امر توجه شود .و شهرهایی مانند کیش و
مشهد بهعنوان نمونههایی جهت هدف شهر هوشمند را که همان
آسانسازی رابطة انسان است ،در کشور اجرا نمایند .اما عمده فعالیتها
در زمینه احداث شهر هوشمند در کشورمان در زمینه طراحی مهندسی،
تدوین و ایجاد ساختارهای اجرایی و عملیاتی بوده است [ .]10مطالعات
قبلی در مورد شهرهای هوشمند عمدتاً بر تحلیل عوامل کلیدی در زمینة
فناوری و زیرساختهای فنی متمرکز بودهاند .در حال حاضر ،ضعف
استانداردها برای تحلیل شهر هوشمند از دیدگاه آموزشی وجود دارد
[ .]11مهمترین موضوع در شهر هوشمند شهروندان هستند؛ با اینحال
فرصت های آموزشی و یادگیری برای شهروندان که محرک پایداری و
رقابت شهر است اغلب نادیده گرفته میشود [ .]9، 8آموزش هوشمند
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یکی از اهداف توسعه شهر هوشمند است و همچنین توسعة سالم و موفق
شهر هوشمند را تضمین میکند .همانطور که ساختن یک شهر
هوشمند به تعداد زیاد روشنفکران با کیفیت نیاز دارد ،به همان اندازه
یا بیش از آنهم به شهروندان هوشمند نیاز دارد که آموزش و پرورش
باید بتواند با رویکرد آموزش هوشمندانه آنها را پرورش دهد .آموزش
هوشمندانه میتواند به عنوان یک نوع سامانه دیده شود .سامانه آموزشی
که توسط یک مدرسه ،منطقه و یا یک کشور برای تحقق بخشیدن به
هدفهایی مانند افزایش تعامل در فرایند یاددهی-یادگیری و غنیسازی
تجربه ،باال بردن کیفیت محتوا و راندمان این فرایند طراحی میشود که
با استفاده از علم و فناوریهای مدرن ،مجموعهای از خدمات متمایز
پشتیبانی و  ...را براساس تقاضای دانش آموزان ،معلمان و والدین ارائه
میدهد [ .]10مهارتهای قرن بیست و یکم الزامات نسل جدیدی از
دانشآموزان را در جامعه اطالعاتی شکل داده است .چارچوب مهارتهای
قرن بیست و یکم شامل مهارتهای زندگی و حرفهای ،مهارتهای
یادگیری و نوآوری ،رسانههای اطالعاتی و مهارتهای فناوری است و
ایجاد سیستمهای پشتیبانی برای توسعه مهارتهای قرن 21نیاز به
سیستمهای استاندارد ،ارزیابی برنامه درسی و سیستمهای آموزشی،
توسعة حرفهای فردی و محیط یادگیری است .در حال حاضر ،یادگیری
با ارائه مدل دریافت در کالس درس سنتی و یا حتی کالس با تکنولوژی
بر پایینی مهارتهای شناختی متمرکز است [.]12
نسل جدید دانشآموزان خواستههای جدید در محیط یادگیری را فراهم
میکنند .آنها میخواهند دسترسی به اینترنت و تلفن همراه را داشته
باشند تا بتوانند انواع اطالعات و منابع آموزشی شخصی را بهدست آورند.
آنها می خواهند در هر زمان و هر جایی که نیاز دارند با استفاده از
ابزارهای فناوری یاد بگیرند .آنها میخواهند که محیط یادگیری به اندازه
کافی راحت باشد تا بتوانند از یادگیری لذت ببرند ،درست مانند زمانی
که آنها فیلمها را در سینما تماشا میکنند و هنگام سفر به موسیقی
گوش میدهند .همچنین میخواهند از طریق به اشتراک گذاشتن
نظرات خود و داشتن ارتباطات و گفتگوها از طریق شبکه اجتماعی لذت
ببرند [ .]13بنابراین تعریف مجدد و نوینی از نقش و کارکرد مدارس
بهعنوان اصلیترین نهادهای آموزشی در جامعه از ضروریات است .نظام
آموزشی کشور به مدرسهای نیاز دارد که با بهرهگیری از فناوری اطالعات
و ارتباطات (فاوا) ،امکان یادگیری پیوسته را فراهم نموده و فرصتهای
نوینی را در اختیار افراد برای تجربه زندگی در جامعة اطالعاتی قرار دهد؛
بهگونهای که این فناوری نه بهعنوان ابزار ،بلکه در قالب زیرساخت
توانمندساز برای تعلیم و آموزش حرفهای محسوب میشود [.]14
نوآوری در فناوری اطالعات و ارتباطات همواره در قلب اجرای شهرهای
جدید از جمله شهرهای هوشمند بوده است .در حقیقت با معرفی
شهرهای هوشمند ،بسیاری از شهرها در مورد توسعه فناوری اطالعات
با استفاده از اصطالحاتی مانند «مجازی»« ،هوشمند»« ،دیجیتال» و
«فراگیر» بحث کرده اند .در نتیجه ،در بسیاری از مطالعات ،شهرهای
هوشمند با استفاده از فناوری پیشرفته بر بهبود سیستمهای شهری

مریم راشکی ،محبوبه عرب عنانی

متمرکز شدهاند و بسیاری از مطالعات بر اهمیت فناوری اطالعات و
ارتباطات جدید در رابطه با زیرساختهای مدرن در شهرها متمرکز
شده اند .به عبارت دیگر ،آنها با چگونگی هوشمندتر کردن جوامع و
شهرها ،باید برای پیادهسازی فناوری اطالعات طراحی شوند [.]15
شهرهای هوشمند بهعنوان «آهنربای امید» برای طیف گستردهای از
افراد ماهر که برای یافتن معیشت و شیوه زندگی بهتر به سمت آنها
میروند ،عمل میکنند .ساکنان شهر با شاخص توسعة انسانی نسبتاً
باالتری ،تنها در صورتی میتوانند زنده بمانند که در مسیر یادگیری
مستمر قرار بگیرند و میتوانند به عنوان یک انبار خالقیت و نوآوری برتر
برای رقابت با محصوالت و خدمات با کیفیت بهتر خود در سرتاسر جهان
تبدیل شوند .با توجه به همه این عوامل ،در دهههای اخیر رشد اقتصادی
به رهبری شهرها در سیاستهای اقتصادی ملی بسیاری از کشورها
برجسته بوده است [.]16
بنابراین هوش سرویسمحور مردم یک تغییر الگوی طبیعی در عصر
دادههای بزرگ است و اطالعات سرویسمحور و مردم نظریهها،
استراتژیها و فناوریهای ناشی از آن مطابق با درخواستها و
خواستههای شهروندان شهری میباشد [ .]17هوشمندسازی محیط
آموزشی در زاهدان یکی از اولویتهای تجهیزاتی مدارس است که نقش
مؤثری در تسهیل یادگیری و کیفیت بخشی آموزشی دارد .یکی از
مشکالت هوشمندسازی در استان عدم شناخت اولویتها برای
برنامهریزی جهت مدارس هوشمند میباشد .با توجه به تعدد و تنوع
مدارس در زاهدان و عدم شناخت عوامل استقرار مدارس هوشمند،
برنامهریزی برای هوشمندسازی آنها را مشکل ساخته است؛ بنابراین در
این پژوهش محقق به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی
بر استقرار و پیادهسازی شهر هوشمند با رویکرد آموزشی در شهر زاهدان
مؤثر است؟ هدف اصلی پژوهش نیز شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر
بر استقرار شهر هوشمند با رویکرد آموزشی (دبیرستانهای شهر زاهدان)
میباشد.
مدل شهری قرن  21با بهرهبرداری از پتانسیلهای فناوری اطالعات و
ارتباطات قابل درک است .تافلر اشاره میکند که پیشرفتهای صورت
گرفته در فناوری اطالعات و ارتباطات باعث ایجاد موج سوم در تکامل
شهرها شده است [ .]9براساس رهیافت رشد هوشمند ،تصمیمات توسعه
بر روی همه ابعاد جامعه از زندگی شخصی تا جوامع و ملتها را تحت
تأثیر قرار میدهد .اصطالح شهر هوشمند برای اولین بار در مورد بریزبن
استرالیا و بلکسبرگ در ایاالت متحدة امریکا بهکار گرفته شد؛ ،جایی که
فناوری اطالعات و ارتباطات از مشارکت اجتماعی ،کاهش شکاف
دیجیتال و دسترسی به خدمات و اطالعات پشتیبانی میکرد [.]18
شهر هوشمند بهعنوان سازگاری فناوریهای هوشمند در خدمت به
مدیریت شهرها تعبیر شده است ،تا سرعت شهرنشینی را با ارائه
زیرساختهای شهری مورد نیاز شهروندان مطابقت دهد [ .]19فناوریها
در شهر برای ایجاد سیستم کارآمدتر ،که ارتباط و به اشتراکگذاری
اطالعات بین بدنهای مختلف سیستم شهری را امکانپذیر میسازد،
اعمال میشود [.]20
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این اصطالح در میانة سالهای نخستین  2000از طریق بعضی از
شرکتهای فناوری مثل ای.بی.ا ( ،)2009سیسکو ( )2005و زیمنس
( )2004به منظور ادغام سیستمهای اطالعاتی و خدمات و
زیرساختهای شهری مورد توجه جدی قرار گرفت .این زیرساختها و
خدمات شامل ساختمانها ،مسیرهای حمل و نقل ،زیرساختهای برق،
زیرساختهای آب و فاضالب ،امنیت و بهداشت و درمان است .در واقع
از سال  2000به بعد رهیافت رشد هوشمند جای خود را به شهر
هوشمند داد که بر پیشرفتهای فناوری اطالعات و ارتباطات در
برنامهریزی ،توسعه ،پایداری و خدمات شهری استوار است [ .]9مفهوم
شهر هوشمند در سه حوزه اصلی دانشگاهی ،صنعتی و حکومتی توسعه
پیدا کرده است:
از دیدگاه دانشگاهی ،شهر هوشمند ،شهری است که به خوبی در حال
اجرای راههای رو به جلو در خصوصیات ششگانه (مردم هوشمند،
تحرک هوشمند ،حکمروایی هوشمند ،زندگی هوشمند ،اقتصاد هوشمند
و محیط هوشمند) است که در ترکیبی هوشمند از داراییها و
فعالیتهای سرنوشتساز ،مستقل و آگاه شهروندان ساخته میشود
[ .]11در ادبیات صنعتی با گرایش به کسب وکار و ابزارهای صنعتی،
مفهوم هوشمند به خدمات و محصوالت هوشمند ،هوش مصنوعی و
ابزارهای هوشمند اشاره دارد [ .]13شرکت ای.بی.ام شهر هوشمند را به
عنوان شهری که فناوری را برای تغییر و دگرگونی سامانههای اصلی و
بهینه سازی بازگشت منابع کامالً محدود مورد استفاده قرار میدهد،
تعریف میکند [ .]12رویکرد حکومتی بیشتر بر جنبههای اداری و مالی
شهر هوشمند و بر اهداف زیست محیطی مانند انتشار گازهای گلخانهای
تأکید میکند و بر چالشهای بینالمللی شامل کیفیت زندگی ،رشد
اقتصادی ،محیطزیست ،انرژی ،پایداری ،ایمنی ،بهداشت و درمان و
تحرک اجتماعی متمرکز شده است و شهر هوشمند را بهعنوان اجتماعی
که یادگیری ،نوآوری و سازگاری را آموزش میدهد ،تعریف کردهاند
[13و .]14هوانگ که یکی از دانشمندان پیشرو برای ساخت شهر
هوشمند در چین است ،میگوید هدف از توسعه شهر هوشمند)1( :
ساخت شهرکهای سالم ،دارای رفاه و اطالعات ( )2تمرکز بر ایجاد
مدلهای توسعه اقتصادی کارآمد ( )3تشکیل گروه برای برنامهریزی
علمی ،تصمیمگیری و برنامهریزی است .اولین بخش شامل ابعاد
آموزشوپرورش ،محیط زیست ،ترافیک و غیره است که با تجربه شهری
قابل دسترسی است .هدف اول تمرکز بر تجربیات شهروندی است .هدف
دوم شامل ابعاد اقتصادی ،محیط زیستی ،یادگیری و غیره است که با
توسعه اقتصادی مرتبط است و هدف سوم عمدتاً به بعد حکومت اشاره
دارد [.]14
شهر هوشمند به عنوان یک توانایی فکری خاص درک میشود که به
ابعاد مختلف رشد اقتصادی -اجتماعی و فنی-اجتماعی نوآورانه (سبز و
متصل) میپردازد .این ابعاد به مفهوم شهر هوشمند منجر میشود؛
بهطوری که «سبز» به زیرساختهای شهری برای حفاظت از محیط
زیست و کاهش انتشار گازهای گلخانهای اشاره دارد و «به هم متصل»
به تکامل اقتصاد باند پهن مربوط میشود« .هوشمند یا باهوش» ظرفیت
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تولید ارزش افزوده اطالعات را از طریق پردازش دادههای شهری در
زمان واقعی با استفاده از سنسورها بیان میکند؛ در حالیکه شهرهای
خالق و دانشمحور که به جای همدیگر بهکار میروند به توانایی شهرها
برای افزایش نوآوری بر پایه سرمایههای انسانی خالق و دانشمحور اشاره
دارد [ .]15ویژگیهای هوشمندسازی که شهروندان میتوانند احساس
کنند ،شامل تجربیات قابل توجه شهروندان از قبیل مسافرت هوشمند،
زندگی هوشمند و یادگیری هوشمند است .مفهوم «شهروندان هوشمند»
در چارچوب «شهر هوشمند» در نهایت به یادگیری هوشمندانه اشاره
دارد .برهمین اساس شکلگیری شهرهای هوشمند مبتنیبر دو عامل
متفاوت است« :تجربیات زندگی شهروند» از سطح خرد و «ظرفیت
نوآوری شهر» از سطح کالن که چارچوب اصلی شهر هوشمند را شکل
میدهند .عامل تجربه زندگی شهروند شامل مسافرت هوشمند ،یادگیری
هوشمند و زندگی هوشمند است که باهم تجربه زندگی شهری را برای
شهروندان فراهم میکند و ظرفیت نوآوری شهر شامل محیط هوشمند،
اقتصاد هوشمند و حکومتداری هوشمند است که موجب نوآوری
میشوند [ .]16مارکویس ( )2005دو عامل را در ایجاد و توسعه شهر
هوشمند مؤثر می داند( .شکل .)1
دو عامل یادشده در ساخت شهرکهای هوشمند به عنوان یک وسیله
اساسی برای ترویج توسعه شهر مورد استفاده قرار میگیرند که هدف
اصلی آن ارتقای عملکرد مطلوب شهر و حل مشکالت ایجاد شهر
هوشمند است .حمایت از «یادگیری هوشمند» نقش برجستة فرهنگی
را برای تحریک حیاتی نوآوریهای شهری ایفا میکند و همچنین
حمایت علمی از تجربیات زندگی شهروندان را فراهم میسازد .در
حقیقت هدف نهایی ایجاد شهر هوشمند این است که انسانها محیط
زندگی شهری بهتری داشته باشند .مدل دو عاملی ویژگیهای شهر
هوشمند را نشان میدهند که یادگیری هوشمند ،نیروی محرک اصلی
برای افزایش حکمت شهروندان و راهحل اساسی برای بهبود تجربیات
زندگی مردم است [.]17
. Entrepreneurial creativity
. Internet plus economic pattern
. Employment and venture
opportunities

محققان بسیاری با هدف روشن ساختن آنچه یک شهر هوشمند را
بهوجود میآورد؛ این مفهوم را به خصوصیات و ابعاد متعددی تقسیم
کردهاند و علت آن را پیچیدگی شهر هوشمند به عنوان یک رویکرد
جامع عنوان میکنند .در این میان دیرکس و کیلینگ ( )2009بر اهمیت
یکپارچگی طبیعی سیستمهای مختلف (حمل و نقل ،انرژی ،آموزش و
پرورش ،بهداشت و درمان ،ساختمانها ،زیرساختهای فیزیکی ،غذا ،آب
و امنیت عمومی) در ایجاد شهر هوشمند ،محققانی که از این یکپارچگی
شهر هوشمند حمایت میکنند ،اغلب بر این باورند که در یک محیط
متراکم مانند شهرها ،هیچ سیستمی نمیتواند در انزوا عمل کند [.]18
با توجه به دو عامل مؤثر در شکلگیری شهر هوشمند ،یادگیری
هوشمند ،پیشران نیروی انسانی شهر است که نقش کلیدی در پایداری
شهر نیز ایفا مینماید .شهر هنگامی که یادگیری را منطبق با ساختارهای
خود ایجاد کند ،هوشمند میشود [.]16
یادگیری یعنی تداوم یک تغییر کم و بیش پایدار در آنچه فرد یا گروهی
از مردم میدانند و میتوانند انجام دهند .شهر هوشمند دارای امکانات
فراوانی برای ایجاد یادگیری ،به ویژه در زمینههای غیررسمی و اجتماعی
است [ .]17،19سیستمهای آموزش هوشمند چندین مدل دقیق را ارائه
میدهند که نشاندهنده دانش (یا تخصص) الزم برای انجام آموزشهای
معنیدار است.
سه واژه مرتبط با مفهوم یادگیری هوشمند وجود دارد« :هوشمند»،
«باهوش» و «خرد»« .هوشمند» به معنی توانایی تنظیماتی مشابه
مواردی که از تصمیمگیریهای انسانی گرفته میشود ،این مدیریت با
استفاده از سنسورهای الکترونیکی و تکنولوژی کامپیوتری است [.]9
سیستمهای آموزش هوشمند ( )ITSبرنامههای کامپیوتری هستند که
آموزش بسیار تعاملی ،شخصی و آموزنده را پشتیبانی میکنند .هدف از
 ،ITSشبیهسازی یک معلم فردی است که از پیشرفت دانشآموزان پیروی
میکند.
Convenient traffic
. Efficient access
. Ubiquitous network acces

City

Smart environment innovation
capacity

. Green bullding
. Green energy
. Green urban
plan

Smart living

Citizen s
livable
experience

. Urban security
. Medical and health care
. Civil happiness

. Service poljcy
. Transparency and open
data
. Widespread use of digital
government

شکل  :1مدل دو عاملی شهر هوشمند []15
[Fig. 1: Dual-Core smart city model ]15

.21st Century skills
. Inclusive education
. Intusing ICT into
education
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نقاط قوت و مشکالت فعلی خود را درک میکند و نظرات به موقع در
قالب نکات و توضیحات ارائه میدهد .بهمنظور انجام اینکار ITS ،به طیف
وسیعی از فنآوریها از زمینههای هوش مصنوعی و روانشناسی شناختی
تکیه میکنند [ .]20یادگیری هوشمند بهعنوان یک فرایند نمیتواند
بدون استفاده از محیطهای یادگیری هوشمند بهکاربرده شود .یادگیری
هوشمند بر تعامل بین یادگیرنده و محیط اطراف تأکید دارد .محیط
یادگیری هوشمند یک مکان یادگیری یا فضای فعالیت است که میتواند
از سناریوهای یادگیری آگاه باشد؛ ،ویژگیهای یادگیرندگان را شناسایی
کند؛ منابع یادگیری مناسب و ابزارهای تعامل مناسب را فراهم کند؛
فرآیند یادگیری را بهطور خودکار ثبت کند و نتایج یادگیری را برای
ترویج مؤثر یادگیری دانشآموزان فراهم نماید [ .]9محیطهای یادگیری
هوشمند محیطهای فیزیکی و مجازی را برای ارائه پشتیبانی و خدمات
مشخصشده توسط فرد اختصاص میدهند .با توسعه فناوری اطالعات و
ارتباطات در آموزشوپرورش و با توجه به افزایش نوآوری آموزش
پیشرفته فنآوری ،محققان شروع به مفهومسازی کردهاند که چگونه
محیطهای یادگیری را میتوان مؤثرتر ،کارآمدتر و جذابتر و در مقیاس
بزرگ و پایدارتر نمودهاند [.]17
محیطهای یادگیری هوشمند نتیجه اجتنابناپذیری توسعه تکنولوژی
آموزشی است .تفاوتهای قابل توجهی در منابع یادگیری ،ابزار یادگیری،
جوامع یادگیری ،آموزش جامعه ،روشهای یادگیری و روشهای تدریس
بین محیط های یادگیری هوشمند و محیط یادگیری دیجیتال معمول
وجود دارد [.]21
در فضای یادگیری نسل بعدی ،مفاهیم محیط یادگیری هوشمند و
کالسهای هوشمند ظاهر شده است .فضای یادگیری یک حیطة
تحقیقاتی جدید در حال ظهور است که هدف آن ارتقا یادگیری مستقل،
انعطافپذیر و مشارکتی از طریق ارائه آموزش و پرورش مبتنیبر فناوری
و پویایی مناسب است [ .]9محیط یادگیری هوشمند به عنوان محیط
فیزیکی تعریف شده است که با ابزارهای دیجیتال ،زمینهساز و سازگار،

جدول  :1مقایسه محیطهای یادگیری دیجیتال معمول و محیط یادگیری هوشمند
[]21
Table 1: The comparison of common digital learning environments and smart
]learning environments [21
Common digital learning
Smart learning environment
environment
)1
Digital
resources
)independent of the devices; 2
Seamless
connection
or
automatic
synchronization
becomes
)fashionable;3
Deliver on-demand resources.

1) Digital resources based
on rich media
2)Online access becomes
;the mainstream
3) Users select resources.

1) Specialized tools and
miniaturized
;tools
)2
Automatically
sensing
technology
;environment
3)Learning scenarios are
Automatically recognized.

1) All-function in one tools,
systematized
;tools
)2
Learners
judge
the
)technology environment; 3
Learners judge the learning
scenarios.

1) Combine with the mobile
interconnected
real
community to communicate
;anytime and anywhere
2) Automatically matched
;communities
3) Depend on media literacy.

)1
Virtual
community
focusing
on
online
communication; 2) Self)selected community; 3
Restricted to information
skills.

)1
Automatically
form
community, which highly
’concerns about the users
experience; 2) Make the
cross-regional
community
fashionable.

1) Difficult to form a
community, which is highly
;dependent on experience
2) Make the regional
community possible.

1) Emphasize activity design
;and guidance
2) Adaptive evaluation of
learning outcomes based on
the cognitive characteristics
;of learners
3) Intervention in learning
activities.

1) Emphasize resource
;design and explanation
2) Summative evaluation of
the learning outcomes
’based on the learners
;behaviors
3) Observation of learning
behaviors.

Learning
resources

Learning
tools

Learning
community

Teaching
community

Learning
methods

برای ترویج یادگیری بهتر و سریعتر تعریف میشود [ .]18شکل ()2
نشان میدهد همانطور که با پشتیبانی از فنآوری ،کالسهای هوشمند
تبدیل به مکانهایی میشوند که معلمان و دانشآموزان میتوانند
تجربیات تدریس و یادگیری غنی داشته باشند که تاکنون تجربه
نکردهاند [.]20,21 ،9،19

Learning ways
Learners

Teaching community

Intelligent tools

Learning communities

Learning resources

Teaching designers
Teaching ways

شکل  :2اجزای محیط یادگیری هوشمند ][22
]Fig. 2: The components of a smart learning environment [22
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ویژگیهای فنی محیط یادگیری هوشمند عمدتاً بر چهار جنبه ردیابی،
شناخت ،ارتباط و آگاهی بازتاب داده میشود که هدف آن ترویج
یادگیری آسان و موثر یادگیرندگان است.
 ردیابی روند یادگیری محیط یادگیری هوشمند میتواند وضعیتیادگیرندگان را در جنبههای کسب دانش ،تعامل کالس درس ،همکاری
گروهی و غیره دنبال کند.
 شناسایی سناریوی یادگیری محیط یادگیری هوشمند میتواند منابعو ابزارهای شخصی را برای یادگیرندگان با توجه به مدل یادگیرنده و
سناریوهای یادگیری برای تسهیل وقوع یادگیری مؤثر فراهم کند.
 آگاهی از محیط فیزیکی محیط یادگیری هوشمند میتواند هوا ،دما،نور ،صدا ،بو یایی و دیگر فاکتورهای محیطی فیزیکی را با تکنولوژی
حسگر برای فراهم کردن محیط زیست مناسب برای زبان آموزان ،کنترل
کند.
 اتصال جامعه یادگیری با محیط یادگیری هوشمند ][23چین ( )1997معتقد است که «محیطهای یادگیری هوشمند محیطی
کامالً مبتنی بر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات با ویژگیهای زیر
هستند -1 :سازگاری با سبکهای مختلف یادگیری و توانایی یادگیری
فراگیران  -2حمایت از یادگیری مادامالعمر فراگیران  -3حمایت از
توسعه یادگیرندگان [.]21
آگاهی از محیط یادگیری ،تطبیق محتوای یادگیری ،احترام و مراقبت

از دانشآموزان و دانشجویان ،عدالت آموزشوپرورش در میان گروههای
مردمی ،ادغام طبیعی و هماهنگی عناصر آموزشی ،ویژگیهای ذاتی
آموزش هوشمند را تشکیل میدهند .بهطور خاص ،آگاهی از محیط
یادگیری و تطبیق محتوای یادگیری در محدوده محیطهای هوشمند
یادگیری قرار دارد که عملکرد آن «تحقق» یک سیستم آموزشی است.
نوع جدید مدل آموزشی به تفاوتها و دانشآموزان مختلف ،با هدف
ارتقای آسانتر و یادگیری مؤثرتر توجه میکند [ .]9ویژگیهای آموزش
هوشمند در شکل ( )3نشان داده شده است که شامل سه سطح میشود.
سطح اول و پایهای ،محیطهای یادگیری هوشمند با ویژگیهای اساسی
حساسیت و سازگاری برای انتقال هوشمندانه است .سطح دوم،
روشهای ابتکاری آموزشی با ویژگیهای توجه به استعداد یادگیرندگان
و سطح سوم سیستم آموزشی جدید با ویژگیهای هماهنگی و عدالت
برای گسترش فضیلت انسانی است [.]15
همانطور که در شکل ( )4نشان داده شده است؛ در شهر هوشمند،
خروجی اساسی توسط یادگیری هوشمند شامل سه جنبه میشود:
آموختن برای یادگیری ،یادگیری برای عمل و یادگیری برای تحقق
بالقوهها .یادگیری هوشمند در این زمینه نهتنها تمام محتوای آموزشی
هوشمند در مدارس را پوشش میدهد؛ بلکه شامل ساخت محیط
یادگیری آموزشی نیز میشود که هدف آن آموزش مهارتهای حرفهای
برای کارکنان و شهروندان است [.]15

Education system with wisdom
Giving birth to human smart

Harmony
1
Equity

Innovation teaching mode
Enlightening students smartness

Smart learning environments
Transmitting education wisdom

Care
2

Adaptiuity
3

Awareness

شکل  :3سیستم آموزش هوشمند []15
]Fig. 3: Intelligent Learning System [15
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شکل  :4عملکرد یادگیری هوشمند در شهر هوشمند []15
]Fig. 4: Smart learning performance in a smart city [15
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مدارس هوشمند ،با تقویت فرایندهای یاددهی  -یادگیری و ایجاد محیط
تعاملی ،در پی ارتقای مهارتهای دانش آموزان هستند .مدارس هوشمند
به آن گروه از واحدهای آموزشی اطالق میشود که با استفاده از یادگیری
الکترونیکی و بهصورت حضوری و با حفظ فضای فیزیکی مدرسه ،معلم،
دانشآموز و با برخورداری از نظام آموزش هوشمند و با رویکرد تلفیقی
و جامع نسبت به ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به دانشآموزان تالش
میکنند .به عبارت دیگر ،مدارس هوشمند شامل اجزای در هم تنیده
است که بهمنظور انگیزش حس کنجکاوی دانش آموزان و مشارکت فعال
آنها طراحیشدهاند تا با هماهنگ نمودن تالش دانشآموزان ،معلمان و
مدیران در محیطی جامع و تلفیقی نسبت به برآورد نمودن تمامی
نیازهای آموزشی افراد اقدام نمایند [ .]24زمانی که دانشآموزان
فرصت هایی برای ارتباط متقابل با یکدیگر دارند تا اهداف مشترکشان
را تحقیق بخشند ،هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ اجتماعی پیشرفت
میکنند .از طریق روابط متقابل ،دانشآموزان میآموزند تا در مورد
مسائل توضیح بخواهند ،ایدههایشان را مطرح کنند؛ اختالفنظرها را
واضح سازند و برداشتها و استنباطهای جدیدی بهوجود آورند [.]23
مفهوم مدرسه هوشمند در کشورها جای تأمل دارد؛ چرا که در پیشینه
بینالمللیاش – به جز در مالزی  -هیچگاه با مفهوم فناوری مالزم نبوده
است [ .]24شیوهنامه هوشمندسازی مدارس ،مشتمل بر بخشهایی از
جمله ارائه مدلهای مفهومی برای ابعاد مدیریتی ،مهارتی ،زیرساختی و
فرایند یاددهی-یادگیری است [.]25
مدرسه هوشمند براساس مدل مفهومی شامل  5مؤلفه اصلی زیر است:
زیرساخت توسعهیافته فناوری اطالعات ،محیط یاددهی و یادگیری
مبتنی بر محتوای چندرسانهای ،مدیریت مدرسه توسط سیستم
یکپارچهای رایانه ،توانمندسازی معلمان در حوزه فناوری اطالعات،
برقراری ارتباط یکپارچه رایانهای با مدارس دیگر [.]26

صیدی ( )2017پژوهشی باعنوان «تدوین استانداردهای هوشمندسازی
مدارس و میزان رعایت این استانداردها در مدارس شهر تهران» انجام
دادند که نتایج نشان داد که وضعیت کنونی مدارس هوشمند از نظر
محتوای یاددهی و یادگیری در سطح پایینی قرار دارند و همچنین
زیرساختهای سختافزاری و دانش معلمان آموزش دیده در سطح باال
و زیرساختهای نرمافزاری و مدیریت در حد متوسط قرار دارند [.]28
طالئی و همکاران ( )2016پژوهشی باعنوان «هوشمندسازی مدرسه در
ایران از سیاستگذاری تا عمل :مطالعه موردی چندگانه» انجام دادند
که نتایج نشان داد فاصلهای قابل مالحظه میان تلقی اسناد
سیاستگذاری از مدارس هوشمند و آنچه به واقع در حال اتفاق افتادن
است ،وجود دارد .این شکاف به ویژه در خصوص عوامل فرآیندی
چشمگیر است [ .]29آلبینو و همکاران ( )2015پژوهشی باعنوان «به
سوی آموزش شهری هوشمند ظهور فناوریهای شهر هوشمند» انجام
دادند که نتایج نشان داد که به آینده پایدارتر شهرکمک نموده است.
مهارتهای جدید برای کار در شهرهای بزرگ شامل مجموعهای از
نوآوریهاست که باید به نسلهای آینده تدریس شود تا این اطمینان
حاصل شود که آنها میتوانند شهروندانی فعال در شهر هوشمند باشند.
اکنون در مدارس بریتانیا توزیع جنبههای مختلف آموزش مهارت های
داده ها در سراسر برنامه درسی وجود دارد[.]30
در حالی که دیدگاههای مختلف در مورد نقش آموزش در شهر هوشمند
وجود دارد ،واضح است که شهر هوشمند تکنولوژیهای جدید را به
منظور بهبود کارایی مرتبط با کاربرد زیرساختهای شهری تابع به
تصویب می رساند .شهر هوشمند به دنبال بهبود کیفیت زندگی
شهروندان خود است .بنابراین ،شهر هوشمند مبتنی بر فناوری اطالعات
و ارتباطات هوشمند و شبکه اجتماعی است؛ همگرایی بین  ICTو زمان
واقعی؛ و همـگرایی با صنـایع دیـگر که ارزش افزوده جدید را همـراه با
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شکل  :5مدل تحقیق
Fig. 5: The research model

Tech. of Edu. J. 14(4): 775-790, Autumn 2020

 این. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد،گام سوم
 تا1 مقیاس اقتصاد هوشمند (سؤاالت8  سؤال و63 پرسشنامه شامل
)22 تا11) حکومت هوشمند (سؤاالت10 تا6 ) مردم هوشمند (سؤاالت5
) بستر تعامل27  تا23 ارتباطات و یکپارچگی هوشمند (سؤاالت
)36  تا28 الکترونیکی مبتنی بر محتوای چند رسانهای (سؤاالت
56 ) نیروی انسانی (سؤاالت55  تا37 زیرساختهای هوشمند (سؤاالت
.) میباشد63  تا59  ) پذیرش فناوری (سؤاالت58 تا
. از روش روایی محتوایی استفاده شد،برای تعیین روایی ابزار سنجش
بدین ترتیب پرسشنامه پژوهش طراحی و تدوین شد و در اختیار استاد
راهنما و مشاور قرار گرفت که پس از اصالحات مد نظر برای گردآوری
،داده مورد استفاده قرار گرفت و سپس با استفاده از روش آلفای کرونباخ
 نتایج آزمون آلفای کرونباخ.پایایی پرسشنامههای مذکور محاسبه شد
. نشان داده شده است3در جدول
 پایایی پرسشنامه:3 جدول
Table 3: Reliability of the questionnaire
Row

Variable

1399  پاییز،4  شماره،14  جلد،نشریه علمی فناوری آموزش
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Reliability

1

Smart economy

0.794

2

Smart people

0.847

3

Smart government

0.822

4

Communication and intelligent integration

0.921

5

The platform of electronic interaction based on
multimedia content

0.735

6

Smart infrastructure

0.801

7

Manpower

0.861

8

Technology acceptance

0.831

، شیوه زندگی،نوآوری جامعه ایجاد میکند؛ از جمله سبکهای کار
 برهمین اساس در این.]31[  سیاست و اقتصاد در جوامع است،فرهنگ
مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار شهر هوشمند با رویکرد آموزشی شناسایی
.شدند
.براساس عوامل شناسایی شده مدل تحقیق طراحی میشود

روش تحقیق
پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی است که در آن با استفاده از رویکرد
 با مطالعه منابع معتبر، در گام اول. دادهها جمعآوری و تحلیل شد،کمّی
 ضمن آشنایی کافی با مفاهیم و تعاریف شهر،علمی و قابل استناد
 فهرست اولیهای از، توسعه شهر هوشمند و عوامل مؤثر بر آن،هوشمند
 در این.عوامل مؤثر بر شهر هوشمند با رویکرد آموزشی شناسایی شد
مطالعه شاخصها از لحاظ ساختاری و رویههای کاربردی در یادگیری
 شهر هوشمند بر. مشخص گردید2شهر هوشمند مطابق جدول
 سیستمها و عوامل انسانی متمرکز است؛ اما اکثر شاخصها،تکنولوژی
 به حداکثر رساندن عملکرد زیرساختهای شهری از طریق،در تحقیقات
 عوامل حاصل از این گام که در مجموع.فناوری اطالعات تمرکز میکنند
 شناخته، شاخص توسعه شهر هوشمند میباشند63  مؤلفه و8 شامل
 تعدادی از، با بهرهگیری از نظرات کارشناسی اساتید، در گام دوم.شدند
مناسبترین عوامل مؤثر بر شهر هوشمند با رویکرد آموزشی از بین
 همه، با تجزیهوتحلیل آماری اطالعات.فهرست اولیه استخراج گردید
.عوامل به عنوان مهمترین عوامل از نظر خبرگان برگزیده شدند

 شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار شهر هوشمند:2 جدول
Table 2: Identification of factors affecting smart city deployment
Concept level
Knowledge-centered, foreign language skills, researcher-teacher, lifelong learning.
R & D, patent, self-employment rate, new business registration, gross domestic
product

Dimensions
Smart economy
Smart people

References
[29, 10, 30, 5, 11 31, 32, 8, 33, 44],
[31, 8, 10, 44, 6, 30],

Trust, guidelines and rules, security policies, legal and legal infrastructure,
technological infrastructure, internet security, experience and resources of
educational activities, technology services, assistance, welfare and comfort,
compliance with obligations, ethics

Smart government

[33, 8, 10, 30, 21, 2, 44, 3, 5, 14, 18]

School portal, academic interaction and exchange, broadband e-commerce,
electronic instruments and hardware, software integration

Communication and
intelligent integration

[8, 16, 10, 33, 2, 11, 32, 5, 19, 18, 34, 35, 12, 36, 1],

Learning through the internet, searching scientific resources, archiving, identifying
resources and scientific bases, producing content, sharing content of production,
designing, integrate and integrate curriculum content, standard tutorials, content
management system

The platform of
electronic interaction
based on multimedia
content

[36, 31, 30, 2, 11, 44]

Establishment of scientific research, information security, server installation,
deployment of local area network, internet speed, standard computer site, e-mail,
electronic equipment, emergency equipment, video projector deployment,
equipment accessories (scanners, printers, etc.). ), the right number of personal
computers, computer skills,content creation tools and software, financial support,
information support environment, network communication equipment,

Smart infrastructure

[34, 30, 31, 28 ,18]

Technology assistant; ability to generate educational content; ability to work with
software; modern teaching methods;

Manpower

[29, 30, 25, 18, 2]

Simplicity of education, support for educational activities, improving the
performance of educational tasks, smart school technology adaptability, ease of
learning

Technology acceptance

[5, 7, 23, 11, 33]
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نمرهگذاری این پرسشنامه براساس طیف  6درجهای لیکرت از خیلی
زیاد ( )6تا خیلی کم ( )1میباشد .پرسشنامه محققساخته در میان
کارکنان و مدیران دبیرستانها توزیع و پرسشنامههای تکمیلشده
جمعآوری شد؛ جامعه آماری تحقیق شامل  560نفر از کارکنان و
مدیران 17دبیرستان شهرستان زاهدان با برنامه هوشمندسازی بودند که
در دو منطقه 1و  2زاهدان قرار داشتند .نمونه آماری براساس جدول
مورگان  127نفر برآورد گردید که  60درصد زن و  40درصد مرد بودند.
سطح تحصیالت  90درصد کارشناسی و  10درصد کارشناسیارشد به
سؤاالت پرسشنامه پاسخ دادند .با استفاده از نرمافزار  SPSSآزمون
رگرسیون لجستیک اسمی دووجهی محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند.

( )3/67 -6قرار گیرد در سطح قوی برآورد میگردد .مقادیر میانگین
بیانگر این است که همة عوامل استقرار شهر هوشمند در بازة ()3/67-6
قرار گرفته است که حاکی از اهمیت این عوامل در استقرار شهر هوشمند
میباشد .همچنین میانگین متغیرها نشان میدهد که پذیرش فناوری و
بستر تعامل الکترونیکی مبتنی بر محتوای چندرسانهای دارای بیشترین
میانگین و مردم هوشمند و ارتباطات و یکپارچگی هوشمند از کمترین
میانگین برخوردار است.
جهت استفاده از آزمونها ی آماری به منظور بررسی فرضیات تحقیق و
تشخیص انتخاب آزمونهای آماری پارامتریک و یا ناپارامتریک وضعیت
نرمالبودن توزیع متغیرهای مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور برای
توزیع نرمال متغیرهای مستقل از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده
شده است که نتایج در جدول ( )5ارائه شد.
در پژوهش حاضر ،بهمنظور بررسی عوامل مؤثر بر استقرار شهر هوشمند

مقادیر شاخصهای توصیفی در خصوص متغیرهای تحقیق (اقتصاد
هوشمند ،مردم هوشمند ،حکومت هوشمند ،ارتباطات و یکپارچگی
هوشمند ،بستر تعامل الکترونیکی مبتنی بر محتوای چندرسانه،
زیرساخت ،نیروی انسانی و پذیرش فناوری) نشان میدهد که از توزیع
مناسبی برخوردار هستند و برهمین اساس میتوان فرضیههای تحقیق
را آزمون نمود .فرضیه اصلی تحقیق به تبیین و توصیف اهمیت عوامل
استقرار شهر هوشمند در شهرستان زاهدان (دبیرستانهای شهر زاهدان)
اشاره دارد .برای مشخص کردن وضعیت موجود استقرار شهر هوشمند
میانگین 8مؤلفه با یکدیگر مقایسه میشوند.
برای مشخص کردن وضعیت موجود استقرار شهر هوشمند میانگین 8
مؤلفه با یکدیگر مقایسه می شوند .از آنجا که آماره میانگین با توجه به
طیف لیکرت(کامالً مخالفم ،مخالفم ،نه مخالف نه موافق ،موافقم ،کامالً
موافقم) میتواند عددی در بازه  1-6باشد که این بازه به  3دسته تقسیم
میشود.

از رگرسیون لجستیک استفاده میشود .یکی از پیشفرضهای روش

نتایج و بحث

رگرسیون لجستیک ،توزیع نرمال متغیرهای مستقل است که در این
صورت مدل از برازش خوبی برخوردار میباشد .تحلیل رگرسیون
لجستیک اسمی دووجهی زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که متغیر
وابسته در سطح اسمی دووجهی است و بهمنظور بررسی وجود یا عدم
وجود رابطه ،مجموعهای از متغیرهای مستقل را پیشبینی میکند [.]27
یکی از مفروضات رگرسیون لجستیک ،چند هم خطی نبودن متغیر
مستقل میباشد؛ چرا که در صورت چند هم خطی بودن این متغیرها
برآوردها دارای اریب بوده و خطاهای استاندارد نیز نوسان زیادی خواهند
داشت .بدین منظور از آماره تولرانس و عامل تورم واریانس استفاده
میشود.
جدول  :5بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش
Table 5: Investigating the normality of research variables
Significance
leve

Variable
dimensions

Distribution
is normal

0.164

0.00

Smart economy

1

Distribution
is normal

0.133

0.00

Smart people

2

Distribution
is normal

0.164

0.00

Smart
government

3

Distribution
is normal

0.145

0.00

Communication
and intelligent
integration

4

0.00

The platform of
electronic
interaction
based on
multimedia
content

0.00

Smart
infrastructure

Distribution
is normal

0.192

0.00

Manpower

7

Distribution
is normal

0.232

0.00

Technology
acceptance

8

Result

جدول  :4تبیین و توصیف اهمیت عوامل استقرار شهر هوشمند
Table 4: Explaining and describing the importance of smart city deployment
factors
Condition

Period

Average

Variable

Top

3.66-2.34

3.68

Smart economy

Top

3.66-2.34

3.67

Smart people

Top

3.66-2.34

3.73

Smart government

Top

3.66-2.34

3.67

Communication and
intelligent integration

Top

3.66-2.34

3.75

The platform of electronic
interaction based on
multimedia content

Top

3.66-2.34

3.68

Smart infrastructure

Top

3.66-2.34

3.69

Manpower

Top

3.66-2.34

3.75

Technology acceptance

اگر میانگین بهدست آمده در بازه ( )1- 2/33قرارگیرد در سطح ضعیف،
اگر در بازه ( )2/34–3/66قرار گیرد در سطح متوسط و اگر در بازه

Distribution
is normal

Distribution
is normal

K-S
statistics

0.150

0.164

Row

5

6
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جدول :6نتایج آزمون هم خطی

جدول  :7نتایج آزمون نکویی برازش مدل

Table 6: Coherent test results

Table 7: The results of non-conformity test model

VIF

Schools in Smart City

Variable

Test

37.523

-2Log likelihood

0.830

1.205

Smart economy

0.413

Cox & Snell R Square

0.738

1.302

Smart people

0.603

Nagelkerke R Square

0.803

1.246

Smart government

0.801

1.248

Communication and intelligent integration

0.519

1.928

The platform of electronic interaction
based on multimedia content

0.652

1.986

Smart infrastructure

0.844

1.185

Manpower

0.700

1.429

Technology acceptance

به منظور ارزیابی کل مدل ،از آزمون نکویی برازش هوسمر-لمشو
استفاده شده است .این آزمون بیان میکند که در سطح خطای کوچکتر
از  0/01مدل تحقیق مناسب بوده و از برازش الزم برخوردار است؛ یعنی
متغیر مستقل میتواند تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی کند .نتایج
مربوط به ارزیابی مدل در پژوهش حاضر در جدول  8نمایش داده شده
است.

نتایج جدول فوق نشان میدهد که بهطور میانگین تولرانس متغیرها در
جامعه مورد مطالعه باال میباشد که بیانگر این است که میزان هم خطی
بین متغیرها پایین میباشد .همچنین نتایج شاخص دیگر یعنی عامل
تورم واریانس در جوامع مورد پژوهش جوامع از عدد  2کوچکتر میباشد؛
بهعبارت دیگر دادهها در اجرای رگرسیون در سطح اطمینان باالیی قرار
دارند.
به منظور نکویی برازش مدل از آماره درست نمایی و ضریب تعیین پزودو
(شامل ضریب تعیین کاکس و نل و ضریب تعیین نیجل کرک) استفاده
میشود .این آزمون به منظور بررسی نقش متغیرهای مستقل در تبیین
واریانس متغیر وابسته بهکار میرود و مقادیر آن بین  0تا  1نوسان دارد.
هرچه مقدار این آزمون به عدد  1نزدیکتر باشد نشان میدهد نقش
متغیر مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته زیاد است و بالعکس
مقادیر نزدیک به صفر داللت بر نقش ضعیف متغیرها در این امر دارد.
مقادیر آزمون نکویی در جدول  7نمایش داده شده است.
همانطور که در جدول  7نمایش داده شده است؛ مقادیر آماره
( )Nagelkerke R Squareنزدیک به  1میباشد ،که این مقادیر نشان
میدهد نقش متغیر مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته زیاد است.

جدول  :8نتایج آزمون هوسمر در جامعه مورد مطالعه
Table 8: Hosmer test results in the studied population
Hausmer test
Sample for study
24.384

Chi-square

0.002

Sig

نتایج آزمون هوسمر-لمشو در نمونة آماری ،در سطح خطای کمتر از
 0/01بهدست آمده است که بیانگر این است که مدل تحقیق مناسب
بوده و از بررازش الزم برخوردار است.
بهمنظور بررسی معنی داری و میزان تأثیر هر متغیر مستقل بر متغیر
وابسته در رگرسیون لجستیک از آمارههای  waldو ) Exp(Bاستفاده
میشود .آماره  Waldمهمترین آماره برای آزمون معناداری حضور هر
متغیر مستقل در مدل در سطح خطای کوچکتر از  0/05میباشد.
چنانچه سطح خطا کوچکتر از  0/05باشد؛ بیانگر این است که وجود
آن متغیر در مدل مفید و اثر آن معنیدار خواهد بود و بالعکس و برای
پی بردن به میزان تأثیر هر یک از این متغیرها بر متغیر وابسته از آماره
) Exp(Bاستفاده میشود [ .]27بر این اساس نتایج معنیداری و میزان
تأثیر هر یک از عوامل استقرار شهر هوشمند در جامعه مورد مطالعه در
جدول ( )9نمایش داده شده است.

جدول :9نتایج روش رگرسیون لجستیک در جامعه مورد مطالعه
Table 9: Results of the logistic regression method of the sample
Variables

S.E.

B

)Exp(B

Sig.

df

Wald

1.843

Smart economy

2.230

Smart people

7.236

0.002

1

8.756

0.611

8.875

0.00

1

11.459

0.586

Smart government
Communication and intelligent integration

9.526

0.00

1

10.987

0.632

2.245

8.926

0.001

1

9.673

0.675

2.213

5.765

0.003

1

5.965

0.673

1.256

The platform of electronic interaction based on multimedia
content

8.872

0.001

1

9.864

0.654

2.237

Smart infrastructure

7.757

0.002

1

10.864

0.606

1.964

Manpower

7.567

0.001

1

9.221

0.554

2.11

Technology acceptance

مریم راشکی ،محبوبه عرب عنانی

نتایج مربوط به آزمون لجستیک بیانگر این موضوع است که همة
متغیرهای پژوهش در سطح خطای کمتر از  0/01معنادار میباشند.
همچنین یافتهها بیانگر این است که حکومت هوشمند ( ،)9/526تعامل
و یکپارچگی هوشمند ( ،)8/926مردم هوشمند ( ،)8/857زیرساخت
( ،)8/872نیروی انسانی ( ،)7/757پذیرش فناوری ( ،)7/567اقتصاد
هوشمند ( ) 7/236و بستر تعامل الکترونیکی مبتنی بر محتوای
چندرسانهای ( )5/756با توجه به آماره ) Exp(Bبه ترتیب بیشترین
اهمیت را در استقرار شهر هوشمند دارند.

نتیجهگیری
صنعت آموزش و پرورش باعث تغییر و ارتقای خدمات شهری میشود و
این صنعت با ارزش افزوده و نیروی محرکه میتواند به عنوان صنعت
پیشرفته در شهر هوشمند شناسایی شود .مهارتهای قرن  21شامل
آموزش فراگیر ،فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و غیره
در راستای فرهنگ منجر به توسعه شهری میشوند .نظام آموزشی ایران
متمرکز تعریف میشود که وزارت آموزش و پرورش مسئول توسعه برنامه
درسی برای مؤسسات آموزشی در سراسر کشور است و توسعه
هوشمندسازی مدارس در شهر هوشمند میتواند از وظایف این وزارتخانه
باشد.
ادغام  ICTدر مدارس کشور هوشمندسازی را فراهم میکند که برای
نظام آموزش متمرکز عوامل مختلفی میتوانند این امر را تسهیل نمایند.
این پژوهش نتایج نشان میدهد که متغیرهای شناسایی شده (عوامل
حکومت هوشمند ،تعامل و یکپارچگی هوشمند ،مردم هوشمند،
زیرساخت ،نیروی انسانی ،پذیرش فناوری ،اقتصاد هوشمند و بستر
تعامل الکترونیکی مبتنی بر محتوای) بر استقرار شهر هوشمند با رویکرد
آموزشی مؤثر میباشند .نتایج این تحقیق توسط مبانی نظری پشتیبانی
میشود .برای مثال هولر و همکاران ( )2014نشان دادند که ظهور
فناوریهای نوین اطالعاتی به عنوان نوش دارویی برای استفاده از
زیرساختهای شهرهای سنتی بهکار گرفته میشود تا به دنبال آن سبب
بهبود کیفیت زندگی و سیستم آموزشی شهروندان شود .فلیپ ()2010
نشان داد با پذیرش و بهکارگیری فناوری نوین ارتباطات ) (ICTمیتوان
در راستای حکومت هوشمند و اقتصاد هوشمند گام برداشت و همچنین
با تشویق سرمایهگذاریها و به دنبال آن ایجاد یک محیط پایدار شهری
میتوان شهروندان هوشمند پرورش داد .هبیتات ( )2010ضمن تأکید
ویژه بر حکمروایی شهر هوشمند ،اشاره میکند تالشهای سیستمهای
هوشمند ،نه تنها کارایی سیستمهای پیچیده شهری را تقویت میکند؛
بلکه کیفیت و ارائه کارآمد خدمات اساسی را از طریق راهحلهای متنوع
الکترونیک افزایش داده ،شهروندان را از طریق دسترسی به دانش و
فرصتها توانمند میسازد و با چالشهای زیست محیطی و مخاطرات
فاجعه آمیز از طریق اقدامات توانمندشده به وسیله فناوریهای جدید
مقابله میکند.
نم و همکاران ( ) 2011عوامل کلیدی شهر هوشمند را فناوری ،انسان
و نهادها میدانند .آنستزیا ( )2012نشان داد که پیشرفتهای شبکه باند
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پهن (ارتباطات بیسیم ،ماهوارهای و کابلی و  )...تا حد زیادی
پتانسیلهای تعامل بازیگران مختلف (افراد ،کسب و کارهای کوچک،
نهادها و حکومت محلی) را از طریق دسترسی به منابع اطالعات و دانش
در سراسر شهر و همچنین طیف وسیعی از ابزارها برای اتصال در سطح
محلی و جهانی تحت تأثیر قرار میدهد .چورابی و همکاران ()2012
هشت عامل اصلی را در چارچوب یکپارچهسازی شهرهای هوشمند مهم
ارزیابی کردهاند ( .1مدیریت و سازمان  .2فناوری  .3حکمروایی .4
سیاست  .5مردم و جوامع  .6اقتصاد  .7زیرساختها و  .8محیط طبیعی).
آنها فناوری را به عنوان یک فراعامل در نظر میگیرند که هشت عامل
دیگر را تحت تأثیر قرار میدهد .برهمین اساس این پژوهش مشخص
کرد که عوامل شناسایی شده میتواند از سوی برنامهریزان استانی جهت
استقرار مدارس در شهر زاهدان جهت گسترش و توسعه شهر هوشمند
مورد توجه قرار گیرد .برهمین اساس راهبردهای کاربردی جهت
پیادهسازی شهر هوشمند با رویکرد آموزشی پیشنهاد میشود.
 به منظور ساخت سیستم آموزش و پرورش در شهر هوشمند ،فرایندتشویق مشارکت شهروندان و ایجاد کانالهای مختلف ارتباطی حیاتی
است .برچسب «شهر هوشمند» محدود به شهرهایی نیست که به
سادگی فناوری پیشرفته را اتخاذ کنند .هدف نهایی از توسعه
شهرستانهای هوشمند ،افزایش کیفیت زندگی افراد ،خانوادهها و مردم
محلی از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته ،به جای توسعه
فناوریهای پیشرفته است و سیستم آموزش و پرورش هم با ایجاد کانال
ارتباطی بین شهروندان میتواند سامانههای را ایجاد نماید که یکپارچگی
هوشمند را افزایش دهد .مدیران مدارس نقش اساسی در پیشبرد
برنامههای هوشمند مدرسه در مؤسسات خود دارند .مطالعات نشان
میدهد که بدون رهبری حامی ،چنین برنامههایی محکوم به شکست
هستند .فوالن ( )2001اظهار داشت که شهروندان دروازهبانان هر نوآوری
و تغییر در مدارس هستند .دولت میتواند با ارائه دورههای آموزشی،
تشویق معلمان و برگزاری تورهای داخلی و خارجی ،حمایت جدی نشان
دهد [ . ]52با این وجود ،پشتیبانی در سطح وزرا محدود به پشتیبانی
سختافزاری و همکاری است .سیاستهای وزارت آموزش و پرورش یک
مانع بزرگ برای توسعه مدارس هوشمند است .بنابراین ،رویکرد سیاست
پایین به باال ،در فرآیند ساختن سیستم آموزشی مؤثر در شهر هوشمند
مورد نیاز است.
 مشارکت شهروندان در سیستم آموزش و پرورش باید برمبنای حمایتهمکاری میان دولت و شهروندان تضمین شود .حمایت سیاسی با
پشتیبانی شدید ،یکی از عوامل مهم در توسعه سیستم آموزشی در شهر
هوشمند است .پوته و ویکزیانی ( )2004اظهار داشت که ادغام فناوری
اطالعات و ارتباطات در استرالیا بهتر از مدارس هوشمند مالزی بوده
است [ .]53برهمین اساس دولت باید مقررات بیش از حد را که توسعه
فناوریهای جدید را محدود میکنند ،به حداقل برساند و به عنوان رهبر
عمل کند و با شرکتهای خصوصی و همچنین جامعه مدنی ارتباط
نزدیک داشته باشد .این امر باعث میشود تا سیستم آموزش و پرورش
در مسیر درستی برای توسعه شهر هوشمند گام بردارد.

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،14شماره  ،4پاییز 1399

Tech. of Edu. J. 14(4): 775-790, Autumn 2020

()787

 -گرچه اهمیت عوامل زیربنایی در رده سوم از دیدگاه کارکنان و مدیران

فناوری اطالعات موانع به اشتراکگذاری اطالعات و دانش و همچنین

شهرستان زاهدان قرار گرفته است؛ اما ساخت و ساز شهر هوشمند در

مرز یادگیری را در مدارس هوشمند از بین میبرد و سه تغییر را ایجاد

مرحله اول به شدت به کاربرد و توسعه فناوری پیشرفته در سیستم

میکند .اول تغییر روشهای آموزشی است؛ دومین مورد ،بازسازی

آموزش و پرورش بستگی دارد .بنابراین ،سرمایهگذاری در تحقیق و

سیستم دانش و سومین بخش نفوذ در شکلگیری نسل جدیدی از روش

توسعه برنامههای کاربردی فناوری شهر هوشمند باید به صورت موازی

یادگیری در بین دانشآموزان است .نرمافزار ترمینال هوشمند شریک

در سیستم آموزش و پرورش انجام شود .بهطور مشابه ،توسعه و

یادگیری آینده است.

تجاریسازی فناوریهایی مانند ساختمانهای هوشمند ،سنسورهای

در نهایت ،اگر چه این مطالعه با یک گروه کارشناسان و کارکنان در

هوشمند ،ترافیک هوشمند و مدیریت بحران هوشمند باید به منظور

شهرستان زاهدان برای تعیین عوامل تعیینکننده مؤثر بر سیستم

پیوستن به توابع متنوع مانند شبکههای عصبی در سراسر شهر دنبال

آموزش در شهر هوشمند و ارزیابی اولویت آنها انجام شد؛ اندازه و دامنه
نمونه محدود بود .پیشنهاد میشود در تحقیقات آینده ،کارشناسان

از فناوریهای هوشمند در این عرصه ،پرورش دهیم.

زمینههای مختلف در محدوده گستردهای ،مانند محققان فناوری،

 -یادگیری هوشمند باید بهعنوان نقطه رشد جدید در توسعه اقتصادی

مهندسان و مقامات اجرایی در ارتباط با شهرهای هوشمند مورد بررسی

منطقهای مورد توجه قرار گیرد .الزمه تطابق قوانین و الزامات برای ادغام

قرار گیرد.

شود .در عین حال ،الزم است که استعدادهای هوشمند را برای استفاده

نرم افزارها با تکنولوژی باال ،مدیریت هوشمند و مدیریت مدرن شهر
هوشمند ارتقای الگوی صنعتی یادگیری هوشمند در محیطهای

مشارکت نویسندگان

آموزشی میباشد .دولت باید مدلهای جدید را برای ترویج توسعه

نویسـنده مسـئول دکتر مریم راشـکی  70درصـد و محبوبه عرب عنانی
 30درصد در نگارش مقاله مشارکت داشته اند.

یادگیری هوشمند از طریق مکانیزم آموزش و پرورش مورد بررسی قرار
دهد و روشهای ادغام یادگیری خانواده ،یادگیری اجتماعی و یادگیری
مدرسه پیادهسازی شود.

تشکر و قدردانی

 -مدیران مدارس باید با اقتباسهای خاص و ارتقای برنامه درسی

مقاله ارسـالی حاصـل نتایج مسـتخرج از پایاننامه محبوبه عرب عنانی در
دانشـگاه سـیسـتان و بلوچسـتان میباشـد و از همکاری آموزش و پرورش
زاهدان و کارکنان دبیرسـتانهای سـطح شـهرسـتان زاهدان که در انجام
مطالعه همکاری نمودهاند ،قدردانی میگردد.

دانشآموزان و معلمان خود ،سرمایهگذاری خود را برای ساختن دانش
داخلی ادامه دهند و مدارس و دانشگاهها میتوانند در هسته ساختمان
اکوسیستمهای هوشمند شهر واقع شوند و میتوانند در توسعه و حفظ
روابط کلیدی در داخل و سراسر اکوسیستم یک شهر فعال باشند .این
بدان معناست که آنها ممکن است در ابتکارات شهر هوشمند نقش اصلی

تعارض منافع

را در ایجاد روابط خارجی ایفا کنند .این امر به طور منطقی نیاز به تغییر

«هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است».

 -رفتارهای یادگیری دانشآموزان باید توسط آیسیتی ( )ICTمورد
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