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 علی محقرنویسنده مسئول:  *

 

هوشمند نسل  هایدانشگاهدر  آفرینتحول هایفناوری نیپرکاربردترهدف این پژوهش شناسایی  چکیده:

 هایفناوری رینپرکاربردت مورد از 6نظری و پیشینه پژوهش،  از بررسی ادبیات د. بعاست سوم و چهارم
 هایدانشگاههوشمند  هایپردیسدر  هانآ قیمصادهوشمند شناسایی شدند و  هایدانشگاهدر  آفرینتحول

یکی از  عنوانهبدترین ب -ن از روش بهتری هافناوریاین  بندیاولویت. سپس برای بررسی شد برتر جهان
در  عالفو پژوهشگران  متخصصانجامعه آماری شامل  استفاده شد. چند شاخصه یریگمیتصم یهاروش
لوله برفی استفاده از روش گ گیرینمونهبرای  .هستند هادانشگاهدر  آفرینتحولنوظهور و  هایفناوریحوزه 

ایاالت التی وین در دانشگاه ایلمستاد سوئد، هادانشگاه ،تهران دانشگاهز خبرگان نفر ا 5یت شد و در نها
صاد نروژ در نظرسنجی دانشگاه مدرسه اقتو  الت متحده آمریکاادانشگاه فلوریدای مرکزی ایمتحده آمریکا، 
در اولویت اول تا  یابر انشیرا، دادهکالن ،ایاش نترنتیا هایفناورینتایج پژوهش بر اساس  شرکت کردند.

. عدی قرار گرفتنددر اولویت ب چینبالکو  ینیماش یریادگی ،یمصنوع هوش هایفناوریسوم قرار گرفتند و 
نوظهور و  هایفناوریایران به سمت  هایدانشگاهنقشه راهی برای حرکت  تواندمینتایج پژوهش 

 باشد و تحقیقات بیشتر در این حوزه را تشویق کند. آفرینتحول
 .رایانش ابری ،دادهکالن ،اینترنت اشیا ،دترینب -ن نشگاه هوشمند، روش بهتری، داآفرینتحول فناوری: یدیلک یهاواژه   

 

 مقدمه
متفاوتی را ایفا کردند. ابتدا  یهانقشتا کنون  یریگشکلدر روند تکاملی خود در طول تاریخ از ابتدای  هادانشگاه
تبدیل شد. در میانه  هادانشگاهاصلی  یهاتیفعالسپس پژوهش در کنار آموزش به  .بودند محورآموزش هادانشگاه

فناوری محور شکل گرفتند و  هایدانشگاه وعالقه جدی نشان دادند  هافناوریبه  هادانشگاهقرن بیستم میالدی 
محور یعنی  وکارکسبفناوری محور و  هایدانشگاهر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم میالدی در اواخ
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 هایفناوریاز  یاگسترده صورتبه دادند کها تشکیل ر ییهادانشگاه عمده نسل سوم و چهارم بخش هایدانشگاه
 .(2015، 2زیوتی و لوکوویچ؛ 2009، 1ویسما) ندیجویمبهره  آفرینتحول

هوشمندسازی ها در دانشگاهها  داده است. رییدانشگاه را تغ طینحوه تعامل افراد با مح یکیتکنولوژ لیاستفاده از وسا
پیوند افراد و محیط دانشگاهها  را تقویت کرده است و میزان تعامالت کارکنان، اعضای هیأت علمی، دانشجویان 

ان و سایر افراد جامعه را در دانشگاه درگرگون کرده است. و دانش آموختگان، فعاالن صنعت، شهروندان، قانون گذر
 )نوزاچیها توانایی بیشتری برای پاسخ به نیازهای صنعت و جامعه دارند طوری که دانشگاهها با کمک فناوریبه 

 (.2021، 4؛ مازوا و مازری2012، 3و وچیا
نوظهور شتاب  هایفناوریاز  گیریبهرهسراسر جهان سرعت  در ،5کرونا روسیوبا گسترش پاندمی شیوع  زمانهم

 هایفناوریمجازی، برگزاری کالس مجازی بوده یا آموزش ی که برای هایفناوری مثالبیشتری گرفته است. برای 
 یهاآموزشهمین امر برای گسترش یافتند. اند کردههای مجازی آنالین جایگزین سخنرانیبا  را رودرروجلسات  که

 یهابرنامه. تصدیق نقش فناوری و وجود اندشدهبا وبینارهای تعاملی جایگزین  که است دادهرخکوچک  یهاگروه
، از اهمیت کنندیمبه یادگیری مجازی تسهیل  چهرهبهچهرهکه این تغییر الگو را از  ییهابرنامهمختلف و 

 یهادانشکده ژهیوبهنیز همراه بوده  ییهاشچالبا  هافناوریالبته آموزش استفاده از این برخوردار است.  یاالعادهفوق
 برای استفاده خود یعلمتیأهبه آموزش اعضای با چالش جدی نیاز  و درمانی بهداشتی یهاکالجپزشکی و سایر 

. عالوه بر این، برای غلبه بودندمختلف آنالین  یهامجموعهدر آموزش و تبدیل مواد آنها به نوین  هایفناوریاز 
این امر  که داشتبر موانع جسمی تحمیل شده، نیاز زیادی به افزایش تعامل دانشجویان در یادگیری آنالین وجود 

 .(2020و همکاران،  6)احمِد نداشتدر یادگیری حضوری وجود 
، تراز اول یهادانشگاهدر طی مراحل انتخاب  نیز دانشجویانبسیاری از  دهدمیشواهد نشان با همه این وجود، 

و همکاران،  7زادهطالب) دهنداهمیت می هادانشگاه های مورد استفاده درفناوریسطح بیش از هر زمان دیگری به 
سوق  آفرینتحول هایفناوریگذاری در را به سمت سرمایه تراز اول هایدانشگاهبسیاری از نیز این تأکید . (2021

تعداد بیشتری از دانشجویان  تالش کردند تا های هوشمندبا ایجاد پردیستراز اول جهان  هایدانشگاهداده است و 
 (.2018، 8)میتل نتورکس کنندتوان جذب و حفظ مستعد و نخبه را می

 هامانند آنو  اءیاش نترنتی، ا یکیالکترون یریادگیمانند  فناورانه یهاشرفتیپ ریتحت تأث جیتدرهب یریادگیعرصه 
دیدگاههای دانشگاهها را در مورد آموزش، پژوهش و تعامالتشان با که به سرعت و به طور کامل گرفته است قرار 

                                                           
1.  Wissema 

2.  Zuti & Lukovics 

3.  Nuzzaci  & Vecchia 

4.  Mazwa & Mazri 

5 . Coronavirus (COVID-19) 

6.  Ahmed 
7 . Talebzadehhosseini 

8.  Mitel Networks Corp. 



 

 

 یاست که از نوآور یدانشگاه ،دانشگاه هوشمندبا محیط کسب و کار و صنعت تغییر داده است. به این ترتیب، 
بر این اساس بسیار مهم است که هم فناوری های . بهره گیرد  به درستیخود  تیانجام مأمور یبرا فناورانه یها

تحول آفرین در دانشگاهها به دستی شناسایی شوند و هم میزان راهبردی بودن و اثربخشی هر فناوری برای کمک 
به تحقق ماموریت های دانشگاهها تعیین شود تا دانشگاهها با درک صحیح تری برای جذب فناوری های نوظهور 

در قرار نگیرند و بر فناوری هایی که یغات پر زرق و برق فناورانه آفرین برنامه ریزی کنند و تحت تأثیر تبل و تحول
 .(2021، 1)امبومبو و کایوس تمرکز کننددارند، برایشان بیشترین سودمندی را عمل 

ی دانشگاهی اتوسعهطرح  ترینمهمدر ایران نیز طرح شهر دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران 
هکتاری  32وده های آن با محدکشور برای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و چهارم است. این طرح و پروژه

انش: دانشگاه کارآفرین، اخیر با عنوان طرح شهر د یهاسالشکل گرفت و بعد از بازبینی در  خود در قلب شهر تهران
ه یکی از دغدغ رو،از این  .(: ب2020: الف؛ محقر و قاسمی، 2020محقر و قاسمی، ) سبز و هوشمند مطرح شد

سیر حرکت به سمت شناسایی مو دانشگاههای تراز اول در ایران نفعان طرح شهر دانش گذران و ذیهای خط مشی
ر دانشگاههای کشور ددانشگاه هوشمند است. از این رو، با توجه به اینکه بسیاری از فناوری های تحول آفرین 

هوشمندی دانشگاهها  اثرگذار بر تحول آفرین دوران کودکی خود را سپری می کنند. شناسایی مهمترین فناوری های
سازد.  همواروشمند هدانشگاه نسل سوم و چهارم  جهت دهی به سمتو اولویت بندی آنها می تواند مسیر را برای 

ا چالش های پیش رو ببرای مواجهه  دا می توانبا شناخت دقیق این فناوری های تحول آفرین و اولویت بندی آنه
  .هایی را افزایش داددانشگاهها در جذب چنین فناوری برنامه ریزی کرد و آمادگی

 هایدانشگاهدر  آفرینتحول هایفناوری پرکاربردترین بندیاولویت، هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رونیازا
 زیر است: یهاپرسشاین پژوهش به دنبال پاسخگویی به  بنابراین،است.  هوشمند

 ؟اندکدامهوشمند  هایدانشگاهدر  آفرینتحول هایفناوریپرکاربردترین  .1
 است؟ به چه ترتیب آفرینتحول هایفناوریاز  گیریبهرهبرای هوشمندی با  هادانشگاهاولویت  .2

ل سوم و چهارم هوشمند نس هایدانشگاهتا  محورآموزش هایدانشگاهاز  هادانشگاهدر ادامه پژوهش سیر تحول 
و  شوندیمهوشمند بررسی  هادانشگاهدر  پرکاربرد آفرینتحول هایفناوری ترینمهم. سپس شودمیبررسی 

در پایان . شوندمیبررسی و تحلیل  هایافتهپژوهش و  شناسیروش. سپس گرددمیمصادیق آنها شناسایی 
 .شودمیمطرح  شنهادهایپو  یریگجهینت
 

                                                           
1.  Mbombo & Cavus 



 

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 هادانشگاهسیر تحول 

 ،افتهیتوسعه یویژه کشورهامختلف به یدر کشورها تاشده  سبب ماهرکار  یروین یتدر ترب هادانشگاهکلیدی نقش 
 است:  گرفتهشکل هادانشگاهصورت گیرد. در این تطور تاریخی چهار نسل  جدی یهاتحولییرات و به تغ

ها آن خصص بود.مت یانسان یروین یتآموزش و ترب(: دانشگاه نسل اول هدف محورآموزشنسل اول )دانشگاه  .1
 16، دو قرون اخیر از قرن هادانشگاهداشتند. بدون توجه به پیشینه چندهزارساله  دیتأکتنها بر آموزش صرف 
 بر این موضوع متمرکز شدند. هادانشگاهمیالدی  19میالدی تا اواخر قرن 

 یدپژوهش و تول( بر محورپژوهش) نسل دوم هایدانشگاه دیتأک(: بیشترین محورپژوهشنسل دوم )دانشگاه  .2
نسل دوم، هدف  هایدانشگاهگسترش یافتند. درواقع، در محور پژوهش هایدانشگاه 19قرن  اواخر دربود. علم 

 آموزش و پژوهش بود. 

ستفاده از دانش و نسل سوم عالوه بر آموزش، پژوهش، بر ا هایدانشگاهدانشگاه نسل سوم )فناوری محور(:  .3
ها، ایی آن حرفهاست و خروج ارزش افزودهنسل سوم، به دنبال ایجاد  خلق فناوری متمرکز شدند. دانشگاه

مدیریت  صورتهبمدیریت آن  ت وی و کارآفرینان هستند، زبان رایج آن انگلیسی بوده اسدانشگاهافراد 
 (.2009ویسما، ) ردیگیمی صورت احرفه

یک باور  صورتبهی دانش و دانشگاه کارآفرین سازیتجار محور(: وکارکسبدانشگاه نسل چهارم )دانشگاه  .4
تراز اول جهان  هایدانشگاه. بسیاری از قرار گرفت موردتوجهمحور(  وکارکسبنسل چهارم ) هایدانشگاهدر 

 دانشگاه نسل چهارم، .قراردادندترین راهبردهای خود وکار محور را جزو کلیدیحرکت به سمت دانشگاه کسب
وکارهای ها و کسبنسل چهارم در اطراف خود شرکت هایدانشگاهوکارهای کشور هستند. کسب سازدگرگون

؛ 2009، 1)پاولوسکیکنند را ایجاد می ایو انتقال دانش و شهر چندرسانه ینوآوراز  هاییشبکهبنیان، دانش
 .(2015؛ زیوتی و لوکوویچ، 2010، 2آلن

 

 هوشمند هایدانشگاهدر  آفرینتحول هایفناوری

هوشمند و  هایدانشگاهدر  نوظهور هایفناوری عنوانبهمختلفی های فناورینسل سوم و چهارم،  هایدانشگاهدر 
بودند و  آفرینتحول هافناوریمطرح شدند. برخی از این برتر و تراز اول جهان  هایدانشگاههوشمند  هایپردیس

با بررسی ادبیات نظری و مصاحبه اولیه با خبرگان حوزه  ایجاد کردند. هادانشگاهمنافع درک شده زیادی را برای 
و تأثیر را در دو دهه گذشته بر روند  بیشترین کاربردی که آفرینتحول هایفناوری، هادانشگاهدر  هافناوری

                                                           
1  .  Pawłowski 

2  .  Allen 



 

 

 ،2چینبالک ،، هوش مصنوعی1اینترنت اشیا فناوری 6شناسایی شدند که شامل گذاشتند  هادانشگاههوشمندسازی 
و مصادیق  آفرینتحول هایفناوریدر ادامه هر یک از این  .اندبوده 5ابری رایانشو  4دادهکالن ،3یادگیری ماشینی

 شدند.هوشمند بررسی  هایدانشگاهکاربردهای آنها در 
 

  اینترنت اشیافناوری 

اینترنت اشیاست  رودمیاست. انتظار  21نوظهور در نتیجه توسعه صنعت اطالعات در قرن  ایت اشیا زمینهاینترن
امروزه (. 2018ن، و همکارا 6)فنگ کندمیاطالعات را هدایت و انقالب فناوری  یصنعتانقالب  بعدیموج  که

پذیر گردیده گرهای آن امکانسیم و حسی نوین مانند اتصاالت، ارتباطات بیهایفناورجایی توسط ارتباطات همه
نیز که معروف به شبکه  2Webعبور کرده و همچنین  و یا همان صفحات ثابت، 7WWWاست. اینترنت از مدل

ی همه مکانی در حال گذار هاپردازشو یا همان دنیای  3Webسوی ی اجتماعی است در حال سیر بههاشبکه
 برای اشیایی یتوانمندساز اشیا اینترنت هدف (.2019؛ زاد توت آغاج و همکاران، 2013، و همکاران )گابی است

 صورتبه خدمتی هر و شبکهمسیر یا  هر از است که شخصی هر و چیزی هر با مکانی، هر هرزمانی، در اتصال
 نافذ حضور که است یایفناور اشیا است. اینترنت اینترنت از جدیدی تکامل اشیا اینترنت. کنندمی استفاده ایدئال

 پردازندیم با همدیگر محاوره به دارسیم و سیمبی اتصاالت چیزها با تنوع از که دهدمی قرار موردتوجه را محیطی
و به  کنندیم همکاری باهم دیگر مشترک اهداف به دستیابی و جدید کاربردها یا خدمات ایجاد برای اشیا این و

 مجازی و دیجیتال واقعی، شکل به که جهانی. هستند بزرگ و هوشمند جهانی ایجاد برای توسعه هایچالش عبارتی
قاسمی و همکاران، ؛ 2016زارعی و همکاران، ) شوندمی همگرا هوشمند یهاطیمح ایجاد سمت به است و همه

کاربردهای اینترنت اشیا در  ترینمهمیکی دیگر از دارد.  هادانشگاهی متنوعی در اشیا کاربردها اینترنت .(2016
و برای  هادانشگاهفناوری اینترنت اشیا در صنایع، دولت ها،  (.2013، 8)نایی دانشگاه ساخت پردیس هوشمند است

های فناوری اینترنت اشیا به ایجاد پردیس (.2017)زارعی و همکاران، کاربران شخصی کاربردهای متنوعی دارد 
راه اندازی آزمایشگاه اینترنت اشیاء  ،ساخت یک پردیس هوشمنداینترنت اشیا به  کند.دانشگاه هوشمند کمک می

پردیس هوشمند یک زیرساخت  (.2013و همکاران،  9)ناتی کندمیکمک  به روزرسانی دانش معلمانو  هوشمند
هوشمند است که در آن سنسورها و محرک های هوشمند برای جمع آوری اطالعات و تعامل با ماشین آالت، 
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3  .  Machine learning 

4 . Big data 
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و همکاران،  3؛ محمد2012و همکاران،  2؛ هوانگ2011و همکاران،  1)یو کنندابزارها و کاربران دانشگاه با هم کار می
دهد از جمله: ارائه خدمات با های هوشمند سوق میمختلفی محققان را به سمت مطالعه پردیسعوامل  .(2017

 (.2016، 4القمدی و شتی) کیفیت باال، حفاظت از محیط زیست و صرفه جویی در هزینه

 کیاز هوشمند،  یک پردیس یسازادهیپبهبود وسایل اعزام اتوبوس، بهبود کارایی عملیات اتوبوس و  منظوربه
 (.2018مکاران، ه)فنگ و استفاده شده است شمند، که مبتنی بر اینترنت اشیا یابی اتوبوس هوسیستم موقعیت

: صرفه جویی در زمان و هزینه که این از اندعبارت شده است مشاهدهدر مورد پردیس هوشمند که چندین مزایا 
دستیابی به پارکینگ کارآمد، حضور و غیاب مورد از طریق تعمیر و نگهداری خودکار، حفاظت از محیط زیست، 

دهد تا به آنها دانشجویان و کارمندان، شناسایی و ردیابی ازدحام )این سرویس به دانشجویان نقشه دانشگاه را می
تواند مناطقی را که کمترین جمعیت، مثال، این نقشه می عنوانبهکمک کند که در محیط دانشگاه حرکت کنند. 

های آزمایشگاه رایگان یا مکان های موجود در کتابخانه، ایستگاهها، صندلیری، نزدیکترین توالتنزدیکترین غذاخو
های مبتنی از طریق نصب سرویس تواندمیپردیس هوشمند  (. جویان نشان دهدمشخصی در اتاق است را به دانش

 ،های هوشمندگر کاربردهای پردیسدیاز  بر اینترنت اشیا، مدیریت هوشمند انرژی، آب و پسماند را ارتقا دهد.
محیط یادگیری هوشمند، معماری  . هستند یادگیری هوشمندو  شبکه هوشمند و تجدیدپذیر ،های هوشمندساختمان

فراگیر، قابل تعامل و یکپارچه یادگیری برای اتصال، تلفیق و اشتراک سه بُعد عمده از منابع یادگیری یعنی همکاران 
شامل: سیستم مراقبت از کند. محیط یادگیری هوشمند یادگیری و خدمات یادگیری را فراهم مییادگیری، مطالب 

یادگیری از راه دور در زمان واقعی، تحویل و ارزیابی دوره کاربر درخواستی،  ،و غیابسیستم حضور  ،دانشجویان
 (.2013ران، او همک 5)ناینان می گیرد را در بر  های سفارشی مواد آنالینهای متقابل تعاملی و برنامه دورهسخنرانی

 

 چینبالکفناوری 

، مطرح است. با این نیکوتیببا مباحثی مربوط به کاربرد این فناوری در ارزهای رمزنگاری شده، مانند  چینبالک
 وری جدید مهیج است، زیرا استفاده هوشمند از زنجیره بلوکانگاری شده تنها یک کاربرد این فنوجود ارزهای رمز

در مدیریت زنجیره های تأمین، رأی دادن، ذخیره اسناد مالکیت، سوابق شخصی، در واقع هرجایی که نوعی قرارداد 
و دانشگاه پیش می  چینبالکسوالی که در مورد  بین دو طرف وجود داشته باشد، کاربرد بیشتری پیدا کرده است.

برای حمایت و اطمینان از درک بهتر نحوه  چینکبالتوانند از فناوری می هادانشگاهآید این است که چگونه 
نگی مشارکت آنها با همکاری دانشجویان در دانشکده )و در واقع اعضای هیئت علمی آنها( با دانشگاه و چگو

درک متمرکز و  تواندمی هادانشگاهبرای جذب تعامل دانشجویان با  چینبالکاستفاده از فناوری  دانشگاه است.

                                                           
1  .  Yu 

2  .  Huang 

3  .  Muhamad 

4  .  Alghamdi & Shetty 

5  .  Nainan 



 

 

برنامه دانشجو از شروع  ارائه دهد. -به صورت لحظه ای  -وه تعامل دانشجویان با دانشگاه مشخص تری از نح
تواند طی چندین سال تکامل یابد. دوره تحصیلی، تا پایان دوره، تحصیالت تکمیلی و مشارکت فارغ التحصیالن می
در حقیقت، به دنبال زندگی  .کندمیسوابق مداوم این تعامل درک و سوابقی ارزشمند از زندگی دانشجویی را فراهم 

دانشجو به سمت اشتغال، مزیت این فناوری همچنان ادامه دارد. دانشگاهی که برنامه دانشجویی را به ثبت می 
و همکاران،  1سیلوا) انشجویان و کارفرمایان ارائه دهدتواند بینش و ارزشمندی از دانشجویان را در مورد درساند، می

که در برابر تغییر یا  شودمیاز این واقعیت ناشی  چینبالکمنافع موجود در  (2020و همکاران،  2؛ الخاماش2019
 «هابلوک»به طور موثری یک پایگاه داده است که تمام  چینبالکاصالح مقاوم هستند. دلیل این امر این است که 

های هایی از پایگاه داده در مکانغیرمتمرکز یا توزیع شده است، کپی چینبالککند. را در مقیاس بزرگ تکرار می
شوند. عدم تمرکز امکان افزایش شفافیت با حفظ هزاران گره شناخته می عنوانبهمختلف قرار گرفته است که 

ت بخشی از راه را برای رفع مشکال برای این است که چینبالکاهمیت  کند.را فراهم می چینبالکخه از نس
مدیریت ارتباط با  چندین برنامه هادانشگاهبه طور معمول، . کندمیاند را دنبال که تجربه کرده هادانشگاهموجود در 

ی درگیر کردن دانشجویان مسئلهبا  ها رشد کرده اندای را مدیریت می کنند که در طول سال، سیستم و دادهمشتری
توانند خراب شوند یا به متمرکز بر روی هر برنامه کاربردی هستند که میهای دادهمواجه بودند. در رویکرد سنتی، 

طور مستقل و ناخواسته دستکاری شوند و باعث ایجاد ناسازگاری در اطالعات و ارتباطات دانشجویان و ایجاد 
 مشکالتغیرمتمرکز  هایداده دیگر  چینبالک. با کمک فناوری مشکل در منبع حقیقی داده برای دانشجویان شود

و به طور  شدهزیرا اطالعات توزیع  ؛است باالی آن های غیرمتمرکز سرعتمزیت دادهرا ندارد. داده های متمرکز 
به فعالیت خود های دیگر با گره چینبالکهای غیرمتمرکز خراب شود، شود. اگر یکی از پایگاهکلی ذخیره نمی

های دیگر متصل شود تا تواند به شبکهکند، میکار می زم باه بلوک روی سیستادامه خواهد داد. از آنجا که زنجیر
رمز  کاربردهای زیادی دارد. هادانشگاهدر  چینبالکاستفاده از  سیستم را بزرگتر و در همه جا قابل دسترسی کند.

دانشجو برای تعامل با  .دهدمیبخشی از یک قرارداد هوشمند را تشکیل   چینبالکبا استفاده از  دانشجویی
برای  رمز دانشجوییاین قرارداد در سراسر شبکه دانشجویی، غیرمتمرکز است.  .رمز دانشجویی نیاز دارددانشگاه، به 

، به چینبالکفناوری  شباهت به شماره شناسه دانشجویی نیست. بی و یافت خدمات از دانشگاه ضروری استدر
اجرای راه  و دهدمیحلیل مجموعه ای غنی از داده های دانشجویی ارائه فرصت دسترسی و تجزیه و ت هادانشگاه

، 3)بلک بلت دیجیتال دانشجویی است بهتر فعالیت ها، تراکنش ها و تعامالتبرای درک  ویژهفرصتی  چینبالکحل 
2021). 
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 ابری فناوری رایانش

، مصرف تأمینالگویی تازه برای از است که  اینترنت نظیر ایهای رایانهشبکه ی مدل رایانشی بر پایه  رایانش اَبری
کارگیری شبکه ارائه با به ، بستر، و سایر منابع رایانشی(افزارنرم ،زیرساخت دربرگیرندهو تحویل خدمات رایانشی )

از  ایاز شبکه یا شبکه ایاستعارهاست. ابر انش و ابر ایجاد شدهاز ترکیب دو کلمه رای« رایانش ابری». نمایدمی
د اطالع دقیقی دهمی رخهای وسیع مانند اینترنت است که کاربر معمولی از پشت صحنه و آنچه در پی آن شبکه
 استفاده اینترنت ی نیز از شکل ابر برای نشان دادن شبکه ایهای رایانهشبکه داخل ابر( در نمودارهای چونندارد )

 پنهان کاربران دید از را اشفنی جزئیات ابر همچون اینترنت که است این در ابر به اینترنت تشبیه دلیل. شودمی
 دهندهمثال آنچه یک ارائه عنوانبهآورد. را بین این جزئیات فنی و کاربران به وجود می انتزاع از ایالیه و سازدمی

 مرورگر وب طریقاست که از  آنالین تجاری کاربردی هایبرنامه کند،می ارائه ابری رایانش افزارینرم خدماتی 
گردند و ذخیره می سرورها و اطالعات، روی افزارهای کاربردینرم. شودافزارهای دیگر به کاربران ارائه مییا نرم

مانند و کاربران نیازی به آشنایی یا گیرد. جزئیات از دید کاربر مخفی میبراساس تقاضا در اختیار کاربران قرار می
و  2؛ آرمبراست2010و همکاران،  1)وانگ کنند ندارندت ابری که از آن استفاده میکنترل در مورد فناوری زیرساخ

ه چندین فن آوری اطالعات کرایانش ابری استانداردی است  .(2011و همکاران،  3؛ مارستون2010همکاران، 
سودمند، خدمات های ، رایانه4سازی، شبکه ابری. رایانش ابری توسعه مجازیکندمییب کخدمت تر کموجود را در ی

سازی، وب و اینترنت است. با گردآوری بهترین استانداردهای صنعت، چارچوب محاسبات هدایت مهارت مجازی
محصولی  عنوانبهتغییر از محاسبات  5.  مدل اتخاذ رایانش ابریکندمیای را ایجاد پذیری محاسبات شبکهمقیاس

که از طریق شبکه و از مراکز داده یا ابرهای مقیاس بزرگ  خدماتی عنوانبهکه متعلق به آن است، به محاسبات 
. این خدمات  متناسب با نیازهای کاربر نهایی طراحی شده گرددمی، ارائه شودمیبه مصرف کنندگان تحویل داده 

 دهداست که منابع را به ترجیحات کاربر شکل می «هدایت شده توسط کاربر»اند و بنابراین، بستر ابری یک طرح 
سازی در پردیس هنوز در مراحل اولیه پیاده 7پذیرش فناوری رایانش ابری همراه (.2017، 6کودهاریشیال و )

)نایی،  برای توسعه پردیس هوشمند گزارش شده است هادانشگاهاما کاربردهای آن در بسیاری از  دانشگاه است
عوامل موثر در پذیرش ابر تلفن همراه شامل  ترینمهم .(2016، 9؛ چنگ و خیو2014، 8؛ لیو و همکاران2013

)المییاح  کیفیت خدمات، سودمندی درک شده، سهولت استفاده درک شده، مزیت نسبی و اعتماد شناخته شده است
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تواند با تجزیه و تحلیل تصاویر دانشجویان، دانشجویان را در زمان واقعی دانشگاه هوشمند می .(2020، 1و الخسوانه
 کند. تسهیالت رایانش ابریبسیاری از تصورات بارغیرقابل تحملی را برای پردیس هوشمند ایجاد می رصد کند، اما

های خود به سرورهای ابری جلب کرده است. با وجود پردیس هوشمند را به سمت برون سپاری حجم عظیم داده
تواند باعث کاهش بار محاسباتی و ذخیره سازی در پردیس هوشمند شود، اما حفظ ها میبرون سپاری داده هکنیا

بزرگترین نگرانی آن شده است. این مسئله بسیاری از محققان را به سمت بررسی حفاظت از  حریم خصوصی 
صوصی حفظ حریم خ(، 2018و همکاران ) 2ژیاکه به طوری  ای برون سپاری شده سوق داده استهای چندرسانهداده

از تصاویر  پروتکل برون سپاری محاسبات برای ویژگی الگوی دودویی محلی  موثر و عملی را پیشنهاد می کنند.
کند. سرور رمزگذاری شده عظیم کاربرد دارد. مالک تصویر نسخه رمزگذاری شده تصاویر را در ابر بارگذاری می

های مختلف را بر رمزگذاری شده برای برنامهاز تصاویر  الگوی دودویی محلیهای مسئولیت استخراج ویژگی ابری
شود و برای محافظت های غیر همپوشانی تقسیم میعهده دارد. در فرآیند رمزگذاری، یک تصویر در ابتدا به بلوک

شوند. در های غیرمرکز در هر بلوک بهم ریخته میریزند. بعد، همه پیکسلها به هم میاز محتوای تصویر، بلوک
. با دریافت چنین تصویری رمزگذاری شوندمیهای تصویر اصلی رمزگذاری ها با تقسیم تصادفی دادهر، پیکسلآخ

را با محاسبه امن چند جانبه محاسبه کنند.  الگوی دودویی محلیهای توانند ویژگیشده، سرورهای ابری می
بندی بافت، بازیابی تصویر، تشخیص چهره و قهها مانند طبتوانند در بسیاری از برنامههای استخراج شده میویژگی

 در بسیاری از مواردپردیس هوشمند با توجه به اهمیت رایانش ابری،  (.2018و همکاران،  ژیا) غیره استفاده شوند
تعریف های نوظهور در دانشگاه فنآوری در توسعه فناوری اطالعات و ترکیبی از رایانش ابری، اینترنت اشیا و دیگر

در پژوهش خود یک چارچوب رایانش ( 2017) کودهاریشیال و همچنین،  (.2018و همکاران،  3)پوپسکیو شودمی
ابری را پیاده سازی کردند که تواند متناسب با نیاز دانشگاه از جمله بستر سلف سرویس برای دستیابی به مجازی 

بستر آزمون برای  عنوانبههای آموزشی یا حتی همکاری بین سازمان عنوانبهسازی، پیاده سازی ابرهای جامعه 
  د.ها باشدانشجویان جهت توسعه برنامه

 

 هوش مصنوعیفناوری 

ها در وسیله ماشینشده بهدادهشود، به هوشمندی نشاننامیده می هوش ماشینی گاهی اوقاتهوش مصنوعی 
، هوش مصنوعی به گریدعبارتبهها قرار دارد؛ در انسان هوش طبیعی شود که در مقابلشرایط مختلف، اطالق می

هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله، درک شرایط پیچیده، توانند واکنششود که میهایی گفته میسامانه
ش ها، یادگیری و توانایی کسب دانهای استداللی انسانی و پاسخ موفق به آنسازی فرایندهای تفکری و شیوهشبیه
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های مربوط به هوش ها و مقالهبیشتر نوشته (.1998ران، او همک 1)پولی را داشته باشند مسائلو استدالل برای حل 
 (.1998، 2)نیلسون و نیلسون اندهای هوشمند( تعریف کرده)دانش شناخت و طراحی عامل عنوانبهرا آن  مصنوعی
چشم ابزاری که به صورت  عنوانبهپیشتازان عرصه هوش مصنوعی همواره به رایانه )کامپیوتر(،  1950از سال 

اند که روزی این ابزارها در وظایف هوشی از انسان پیشی بالقوه توانایی تفکر دارد نگریسته اند، و بر این عقیده بوده
دچار خطا شوند، با در دسترس قرار دادن حجم انبوهی خواهند گرفت، چنانچه در محاسبات منطقی بدون این که 
هوش مصنوعی  (. 1392فیضی درخشی،  و )رمضانی از فضای ذخیره سازی، گوی سبقت را از انسان ربوده اند

عبارت است از بررسی روش های استفاده از سیستم های مبتنی بر رایانه جهت انجام وظایف یا حل مسائلی که به 
کند، شوند. توسعه چنین سیستم هایی که از هوش انسان تقلید میای ذهنی انسانها انجام میطور معمول توسط قو

-انگیزه اصلی محققان هوش مصنوعی است. تحقیق در مورد هوش مصنوعی چندین زمینه فرعی، از جمله سیستم

، 3و بوهانون راسل) گیردیهای خبره، ساخت روباتها، زبان های طبیعی و تقلید از توانایی های حسی انسان را در برم
اگرچه فناوری اطالعات و تکنولوژی نوین هوش مصنوعی دستاوردهای بسیاری به همراه داشته است،   .(2015

رمضانی )و هموراه دغدغه امنیت و حریم خصوصی در مورد ان وجود دارد  نگرانیهایی نیز برای بشر ایجاد کرده است
وهش های مختلفی به کاربردهای متنوع هوش مصنوعی در دهه اخیر، پژبا این حال در  ( 1392، و فیضی درخشی

 (.2020و همکاران،  5؛ جچیو2020و همکاران،  4چ)ویلیجاساشاره کردند  هادانشگاه

 

 دادهکالنفناوری 

دارند تا ای های پردازشی تازهاند بسیار انبوه، پرشتاب و/یا گوناگون که نیاز به روشایهای دادهدارایی دادهکالن
 ها مسیر حرکتیا بزرگ داده دادهکالن. گیری، بینش تازه و بهینگی پردازش پیشرفته را فراهم آورندتصمیم

های متمایز و بزرگ که با داده بزرگ دادهکنند. در ها را مشخص میو فرایند چرخش کار در سازمان وکارکسب
و  7؛ مهمنتی2012، 6)بیر و لنی دائماً از لحاظ حجم، نرخ تولید داده و تنوع در حال تغییر هستند سروکار داریم

 ندها شددادهکالنوارد دوره نیز  هادانشگاهدر اطالعات  تبدیل داده بهبا پیشرفت علم و فناوری،  (.2015همکاران، 
از یک پردیس دیجیتال به یک پردیس هوشمند  با سرعت بیشتری هادانشگاه، دادهکالنبا استفاده از فناوری و 

های جدیدی پردیس هوشمند شامل فناوریاذعان کردند ( 2018و همکاران ) 9کائو (.2019، 8)یوپلنر .اندشدهتبدیل 
های بزرگ، اینترنت همراه است، از جمله بستر تبادل داده، رایانش ابری، اینترنت اشیا، و های بزرگاز قبیل داده

                                                           
1  .  Poole 

2  .  Nilsson, N. J., & Nilsson 
3.  Russell & Bohannon 

4.  Villegas-Ch 

5.  Chiu 

6.  Beyer & Laney 

7.  Mohanty 

8 . Uplanner 

9.  Cao 



 

 

مدیریت و احراز هویت یکپارچه، سیستم خدمات مدیریت یکپارچه شخصی یک مرحله ای، پردیس هوشمند، تلفن 
آموزش  یهاروشهمراه و امنیت طرح. ساخت یک پردیس هوشمند تغییرات عمیقی را در آموزش و پرورش و 

ی فرایندهای کارا توسط های برای مقدار زیادی از دادههای کالن نیازمند تکنیکداده. آورددانشگاه به وجود می
های پایگاه 1انبوه به طورهای کالن شامل فرایندی کردن موازی ها برای دادهزمان مشخص شده است. تکنولوژی

های( رایانش ابری، اینترنت و )جایگاههای داده توزیع شده، سک، سیستم فایل توزیع شده، پایگاهیکاودادهداده شامل 
بطور تدریجی از مرحله ایجاد  هادانشگاهرسانی با توسعه فناوری اطالعات، اطالع. ریپذاسیمقذخیره  یهاستمیسو 

های پردیس الکترونیکی و پردیس دیجیتال به سمت پردیس هوشمند حرکت کرد. پردیس هوشمند محدودیت
ای مثل رایانش ابری و ذخیره ابری، مبتنی بر اطالعات های پیشرفتهشکست و روشفضا را از پردیس سنتی  -زمان

های دیجیتال را استفاده کرد، برای ایجاد محیط آموزشی مجازی که آموزش دادن، پژوهش کردن، مدیریت، و شبکه
اتید، تا اس کندمیمفهوم طراحی پردیس هوشمند کمک  خدمات فنی و خدمات زندگی با هم یکپارچه شود.

 دهند، انجام فیبازتعرهای پویا و دادن، یادگیری کردن و مدیریت در حالتدانشجویان و مدیریت شخصی آموزش
 (.2018کائو و همکاران، )است   ریپذامکانکه از طریق کاربرد نسل جدید فناوری اطالعات 

 

 فناوری یادگیری ماشینی

های کامپیوتری است که ی سیستمهای آماری مورد استفادهمدلها و ی علمی الگوریتممطالعه یادگیری ماشینی
، 2)هستی و تیبشیرانی برندهای واضح، از الگوها و استنباط برای انجام وظایف سود میجای استفاده از دستورالعملبه

 هاینرم افزار بلعیدنهای تخصصی آن در حال رسد که یادگیری ماشین و الگوریتماین روزها به نظر می (.2009
 مربوط ریزی واضحهای آموزشی برای یادگیری در مورد چیزی بدون برنامهیادگیری ماشین به ماشینجهان هستند. 

روندهای اجتماعی ها قرار دارد. سازی و استخراج اطالعات مفید از دادهاست. در هسته یادگیری ماشین، ایده مدل
شنا  ی فراوانیهادر حال حاضر در داده هادانشگاه ها ود. کالجناشاره دارمنبع آینده  عنوانبهها وضوح به دادهبه

که در آن کامپیوترها  ،رودمینه چندان دور انتظار آینده در . شودمیادامه بیشتر هم  هااین مقدار داده کنند، و درمی
حتی . شوندمیمتصل  ...در همه جا هستند و با همه چیز از لباس ها به یخچال ها، تلفن ها، دستگاه های فروش و 

 .شوندمیها را جمع آوری می کنند، تجهیز ی که دادههاسرویس های بهداشتی با سنسور بهاز مردم حتی بسیاری 
ها را که بسیار بزرگتر مقادیری از داده وسایلبسیار ارزان خواهد بود. این  ذخیره کردن این داده هادر این صورت 

ی مانند یادگیری ماشینی هایفناوریاز تولید خواهند کرد که مستلزم این است که  است، هاتحلیل انسانتوان از 
 گیریبهرهبینی کننده، و حتی در پیش بینی این متغیرها متغیرهای پیشالگوها در داده ها، شناسایی کردن  برای یافتن

البته نگرانی درباره امنیت و حریم خصوصی در این فناوری بسیار به چشم می خورد. در استفاده از این فناوری،  .شود

                                                           
1. Massievely parallel processing (MPP)  

2  .  Hastie   &  Tibshirani 



 

 

 تشخیص و بهتر است از یادگیری ماشینی طوری استفاده شود در هنگام حریم خصوصی افراد باید محافظت شود
 .(2017، 1)یاتیس و چمبرلین نباشندبه طور جداگانه قابل تشخیص  که اطالعات عمل شود خیره داده ها طوریذ یا

 

 مدل مفهومی پژوهش

 هایفناور. بسیار از روندیمبکار  هادانشگاههای مختلفی در سطح با بررسی ادبیات نظری مشخص شد فناوری
های هزینه باال بودن خاطربهاست و یا درک نشده  یخوببه هادانشگاهدر  شانیسودمندنوظهور هستند و هنوز 

بوده  نیآفرتحول هایفناورنیست. در عوض برخی از  صرفهبهقرون ر فراگی صورتبهاستفاده از آنها  شانیریکارگبه
ود دارد. در جدول وج هادانشگاهاز آنها در سطح  یریگبهرهو بدنه دانشی نسبت خوبی در مورد سودمندی درک شده 

 رست شده است:هفمنتخب بهره جستند  نیآفرتحول یهایفناوراز  ییهادانشگاهاز منابع علمی و  یاخالصهزیر 
 هاهای تحول آفرین در دانشگاهفناوری. (1) لجدو

 نویسندگان های تحول آفرینفناوری

 اینترنت اشیا
و همکاران  2مورا(؛ 2018ران )ا(؛ فنگ و همک2013همکاران )و  (؛ ناتی2013نایی )(؛ 2013ناینان و همکاران )

 (2021و همکاران ) 4؛ سکارانی(2021و همکاران ) 3(؛ التامالی2021)

 بالک چین
؛ (2021و همکاران ) 5گاال؛ (2021(؛ بلک بلت دیجیتال )2020) و همکاران ؛ الخاماش(2019) و همکاران سیلوا

 (2021و همکاران ) 7(؛ دودهات2021) 6جولی و دلولوم

 رایانش ابری
پوپسکیو و  ؛(2018ژیا و همکاران )(؛ 2017) کودهاریشیال و (؛ 2016(؛ چنگ و خیو )2014لیو و همکاران )

 (2021) 8؛ نایو(2021وانگ )؛ (2020)(؛ المییاح و الخسوانه 2018همکاران )

 هوش مصنوعی
 10؛ ریکو بائوتیستا(2021) 9و کوروچینا اسکروهودوف؛ (2020و همکاران ) ؛ جچیو(2020) و همکاران ویلیجاسچ

 (2021و همکاران ) 11(؛ کراسیات2021و همکاران )

 کالن داده
؛ کیان و ژانگ (2020یانگ و همکاران )؛ (2019))یوپلنر (؛ 2018(؛ کائو و همکاران )2018کائو و همکاران )

 (2021و همکاران ) 13؛ خیه12(2021)

 (2021و همکاران )15اسمیت -؛ دنیسوا(2021و همکاران ) 14نور؛ (2017)یاتیس و چمبرلین  یادگیری ماشینی

                                                           
1  .  Yates, & Chamberlain 
2.  Moura 

3 . Eltamaly 

4.  Ceccarini 

5.  Gala 

6.  Mjoli & Dlodlo 

7.  Dudhat 

8.  Niu 

9.  Skorohodov & Kurochkina 

10.  Rico-Bautista 

11.  Khraisat 

12. Qian & Zhang 

13.  Xie 

14.  Noor 
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در  آفرینتحول هایفناوری می توان وهشه در بخش ادبیات نظری و پیشینه پژرت گرفتوبر اساس بررسی ص
 :مشخص کرد( 1)شکل مدل  سطح دانشگاهها را در قالب

  
 مدل مفهومی پژوهش(. 1شکل )

 .گرددرسی میدانشگاهها بربکارگیری در برای  فناوری تحول آفرین 6پژوهش، اولویت بندی این  ادامهدر 
 

 پژوهش شناسیروش

 روش تحقیق

انشگاه هوشمند است و برای بکارگیری در د هافناوری بندیاولویتاز آنجایی که این تحقیق به دنبال شناسایی و 
ربردی و از نظر بدترین استفاده شده است، روش تحقیق از نظر هدف کا-از روش بهتری بندیاولویتبرای این 

 (.1391)سرمد و همکاران، ابراز گردآوری اطالعات توصیفی پیمایشی و از نوع تک مقطعی است 
 

 جامعه و نمونه آماری

 و در نهایت . استفاده شد قضاوتی گیرینمونهروش و از  بودند هادانشگاهجامعه آماری شامل خبرگان فناوری در  
 یالتیلمستاد سوئد، دانشگاه اهادانشگاهدانشگاه تهران، هوشمند از  هایدانشگاهپرسشنامه توسط خبرگان فناوری  5
تکمیل شد  1و مدرسه اقتصاد نروژ کایمتحده آمر االتیا یمرکز یدایدانشگاه فلور  کا،یمتحده آمر االتیدر ا نیو

فعالیت در حوزه فناوری های سال سابقه  3هر یک از خبرگان حداقل  و مبنای تجزیه و تحلیل داده ها قرار گرفت.

                                                           
1.  Norwegian School of Economics 
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دانشگاههای شتند. در ضمن همه خبرگان چهارم در دانشگاههای مزبور دا تحول آفرین یا دانشگاههای نسل سوم و
  را در دهه اخیر داشتند.های سطح یک کشور بودند و تجربه تحصیل در دانشگاه ایرانی تباربین المللی نیز 

استفاده از اینترنت اشیا، استفاده از سیستم های آموزش در همه دانشگاههای بین المللی منتخب مصادیقی 
موردی از  ، استفاده از رایانش ابرای، مدیرت کالن داده، وجود آزمایشگاه هوش مصنوعی، استفاده1الکترونیکی

یادگیری ماشینی، مشاهده شده است و در مواردی نیز استفاده از بالکچین برای باالبردی امنیت پسوردها و 
  رمرزگذاری اطالعات بهره گرفته شد.

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

 پرسشنامه برای بررسی رواییفناوری با یکدیگر،  6بدترین برای مقایسه زوجی -بعد از طراحی پرسشنامه بهترین
فناوری منتخب و پرسشنامه مقایسات زوجی طراحی  6و ( 2016)رضوی و همکاران،  فاده شداست 2از روایی محتوا

 .شودمیادامه تشریح  استفاده شد و در 3یو برای پایایی پرسشنامه از نرخ سازگار .شده به تأیید خبرگان قرار گرفت
 

 بدترین-روش بهترین

حرکت به دیگر برای ها با یکده ها، برای تعیین اولویت فناوریتجزیه و تحلیل دابرای بدترین -روش بهتریاز 
گیری چند معیاره  بدترین یکی از رویکرد های نوین تصمیم-روش بهترین. استفاده شدهوشمند  هایدانشگاهسوی 

 (. 2015)رضائی،  معرفی شده است 2015در سال  ییجعفر رضا می باشد که توسط
، فناوریرین و بدترین این روش مبتنی بر استفاده از مقایسات زوجی می باشد که تصمیم گیرنده پس از تعیین بهت

با  هافناوریبه  جهت وزن دهی سپسها صورت می گیرد. فناوریهای منتخب و بقیه فناوریمقایسات زوجی بین 
-ای روش بهترینهبرخی از ویژگی  ؛شودمی ها محاسبهفناوریوزن هر یک از  استفاده از مدل ریاضی غیر خطی

دار باشد. از ویژگی بدترین سبب شده که نسبت به روش های دیگر وزن دهی از کاربرد و محبوبیت باالتری برخور
 های مهم این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 مراتبیسازگاری باالتر نسبت به روش های قدیمی وزن دهی همچون روش تحلیل سلسله  -1
 یسیل ماترکاده از استف یفقط از دو بردار به جاسریع تر بودن فرایند محاسبات به دلیل این که این روش  -2

 .کندمی استفاده یزوج ساتیمقا
 نیورت خودکار امحاسبه کرد و به ص را یریگ میتصم سیماتر یتوان نرخ ناسازگار یم یروش به سادگ نیدر ا

 ن به شرح زیر می باشد:بدتری-اجرای روش بهترین مراحل. شودمیمقدار محاسبه 

                                                           
برای آموزش الکترونیک، برگزاری جلسات آنالین و آموزش از راه دور  blackboardبرای مثال در دانشگاه هالمستاد از پلتفرمی به نام  . 1

 استفاده می شود. 
2 .content validity 
3 Consistency Ratio 



 

 

باشند که بر  یم ییفاکتورها( n. . . C2,C1C)تصمیم گیری  هایفناوریهای تصمیم: فناوری تعیین -1 مرحله
تصمیم با بررسی مطالعات نظری  هایفناوری. در این پژوهش، شودیمشخص م هافناوریاساس آنها اجزاء 

 استخراج شده است.
 .کندمیرا مشخص  فناوری: تصمیم گیرنده بهترین و بدترین فناوریبدترین و  بهترینتعیین   -2 مرحله
: با استفاده از اعداد طیف لیکرت )اعداد بین هافناورینسبت به سایر  فناوریتعیین میزان فاصله بهترین   -3 مرحله

. بردار برتری بهترین کندمیمشخص  هافناورینسبت به بقیه  فناوری( تصمیم گیرنده میزان اهمیت بهترین 9تا  1
 : شودمیبه صورت زیر تعریف  فناوریبه بدترین  فناوری

)Bj, …,CB2, CB1=(CBC  (1) 

BjC  فناورینشان دهنده برتری بهترین )B(  فناورینسبت به j  1ام می باشد. واضع است که =BBC .است 
نسبت به بدترین معیار: با استفاده از اعداد طیف لیکرت )اعداد  هافناوریتعیین میزان عملکرد همه   -4 مرحله
. بردار برتری بقیه کندمیرا مشخص  فناورینسبت به بدترین  هافناوری( تصمیم گیرنده میزان برتری 9تا  1بین 

 شودمیبه صورت زیر تعریف  فناورینسبت به بدترین  هافناوری
)jW, …,C2W, C1W=(CwC  (2) 

 
می باشد. واضع  )W( فناورینسبت به بدترین  )j( هافناورینشان دهنده برتری بقیه  WjCبا توجه به رابطه فوق 

 است. wwC= 1است که  
ها فناوریها: با استفاده از مدل ریاضی میزان اهمیت هر یک فناورییافتن مقادیر بهینه برای  -5 مرحله

(nW,…3,W2,W1W)  شودمیبدترین به صورت زیر فرموله -. مدل بهترینشودمیمحاسبه: 

 
s.t. 

|
WB

WJ
− CBj| ≤ ε, for all j 

|
Wj

WW
− CJw| ≤  ε, for all j 

∑ WJ
n
j =1 

Wj ≥ 0, for all j 

 (3) 

 بدست می آید. 𝜀و  (nW,…3,W2,W1W)، مقادیر بهینه اوزان باالبا حل مدل 

نرخ سازگاری  𝜀و مقدار بهینه  3محاسبه نرخ سازگاری: در این مرحله با توجه به نتیج حاصل از حل مدل  -6مرحله 
. هر چه مقدار بدست آمده نزدیک به صفر باشد یک است صفر تا. نرخ سازگاری در بازه ی بین شودمیمحاسبه 

. ایج از سازگاری کمتری برخوردار استاشد نتنشان دهنده میزان سازگاری باالتر و هر چه به یک نزدیک تر ب
 ( بدست می آید: 2( و جدول )4)بررسی سازگاری نتایج با استفاده از رابطه 

 شاخص سازگاری روش بهترین بدترین .2جدول 

Min



 

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 BWC 

 شاخص سازگاری 0.00 0.44 1.00 1.63 2.30 3.00 3.73 4.47 5.23

)jW, …,C2W, C1W=(CwC  (4) 
 (.2015)رضائی، 

 ی پژوهشهایافته
خبرگان متخصص و خبرگان حوزه  نفر از 5بدترین، نظرات -در این گام پس از طراحی پرسشنامه روش بهترین

نظرات خبرگان و نتایج مبنای تحلیل قرار گرفت.  جمع آوری هادانشگاهدر  آفرینتحولفناوریهای نوظهور و 
   ( است:3به شرح جدول ) منتخب نیو بدتر نیبهتر فناوریها با توجه به فناورینسبت به 

 بهترین و بدترین منتخب   هافناوریبا توجه به  هافناوری. نظرات خبرگان نسبت به 3جدول 

نرخ   هافناوری  بدترین بهترین خبره
 سازگاری

    C1 C2 C3 C4 C5 C6  

    
اینترنت 

 اشیا
دادهکالن رایانش  

 ابری
چینبالک یادگیری  

نیماشی  
هوش 
یمصنوع  

 

1 C1 C5 
BO 1 3 8 7 9 5 

0.407 
WO 9 8 3 3 1 6 

2 C1 C6 
BO 1 4 5 7 3 9 

0.407 
WO 9 5 6 3 5 1 

3 C1 C4 
BO 1 5 2 9 7 3 

0.404 
WO 9 4 5 1 3 7 

4 C2 C4 
BO 3 1 4 9 6 4 

0.407 
WO 7 9 6 1 5 7 

5 C2 C3 
BO 3 1 9 4 6 4 

0.356 
WO 7 9 1 3 5 7 

 
نتایج روش محاسبه شده است که میانگین  (3) در رابطه باستفاده از مدل ریاضی غیرخطی هافناوریوزن نهایی 

 ( به دست آمد:4به شرح جدول ) خبره 5برای  بدترین-بهترین

 در مقایسه با یکدیگر هافناوری. وزن نهایی 4جدول 

 رتبه وزن نهایی هافناوری

 1 0.361 اشیا اینترنت

 6 0.073 چینبالک

 3 0.150 رایانش ابری

 4 0.141 یهوش مصنوع

 2 0.159 دادهکالن



 

 

 
 

( 2) شکلهوشمند به شرح  هایدانشگاهبرای استفاده در  آفرینتحول هایفناوری پرکاربردتریننتیجه رتبه بندی 
 است:

 
 هوشمند هادانشگاهبرای بکارگیری در  آفرینتحول هایفناوریبندی اولویت. 2 شکل

 
ها  دادهکالن ،0.361اینترنت اشیا با وزن  هایفناوری نیبدتر -ینپژوهش در روش بهتر هاییافتهبر اساس 

 0.141، در اولویت اول تا سوم قرار گرفتند. همچنین هوش مصنوعی با وزن 0.150با وزن رایانش ابری  ،0.159
در رتبه  0.073با وزن  چینبالکدر اولویت چهارم و پنجم هستند. در نهایت  0.116و یادگیری ماشینی با وزن 

 قرار گرفته است. آفرینتحول هایفناوریاخر بین 
  

 نتیجه گیری و پیشنهادها
هوشمند است.  هایدانشگاهدر  آفرینتحول هایفناوریپر کاربردترین بندیاولویتو  پژوهش شناسایی نیهدف ا

 6 هادانشگاهدر  هافناوریبرای این کار بعد از بررسی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و مصاحبه اولیه با خبرگان 
شش  عنوانبه، و یادگیری ماشینی دادهالنک، رایانش ابری، هوش مصنوعی، چینبالکاینترنت اشیا،  هایفناوری

برای هوشمندی ایجاد کرده بودند  هادانشگاهی که بیشترین سودمندی را در دهه های اخیر در آفرینتحولفناوری 
مورد بحث قرار گرفتند. در  هادانشگاهدر ادامه بررسی و مصادیق کاربردهای آنها در  هافناوریشناسایی شدند. این 

جهت بکارگیری در دانشگاههایی که قصد حرکت به سمت  هافناوریاین  بندیاولویتمقایسه و  ادامه برای
 بدترین استفاده شد. -نسل جدید و هوشمند دارند، از روش بهترین هایدانشگاه

 5 0.116 یادگیری ماشین



 

 

روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گرداوری اطالعات پیمایشی و از نوع تک مقطعی است. روش 
های خصه برای مقایسات زوجی بین گزینهدترین یکی از خوشنام ترین روش های تصمیم گیری چندشاب-بهترین

ست. برای این کار، ابتدا پرسشنامه مقایسه زوجی مورد بررسی ا هایفناوریتصمیم و وزن دهی و امتیاز دهی به 
 5گلوله برفی  گیرینمونهبودند با روش  هادانشگاهطراحی شد. سپس از جامعه آماری شامل خبرگان فناوری در 

هوشمند از کشورهای ایران، ایاالت متحده آمریکا، سوئد و نروژ  هایدانشگاهپرسشنامه توسط خبرگان فناوری در 
اینترنت اشیا،  هایفناوریی پژوهش هایافتهتکمیل شد و مبنای تجزیه و تحلیل داده ها قرار گرفت. بر اساس 

شناسایی  هادانشگاهبا اولویت باالتر برای هوشمندسازی  آفرینتحوله فناوری س عنوانبهابری  و رایانش دادهکالن
این نیز در اولویت های بعدی قرار گرفتند.  چینبالکهوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، و  هایفناوری شدند. 

بر فناوری اینترنت اشیا یدهای بیشتری با ادبیات نظری پژوهش نیز همخوانی دارد و در بسیاری از موارد تاک هایافته
ناتی و )شده است  به روزرسانی دانش معلمانو  آزمایشگاه اینترنت اشیاء هوشمند، هوشمند هایپردیسایجاد  در

و رایانش ابری مشاهده شده است  دادهکالنبین فناوری اینترنت اشیا،  در ضمن ارتباط تنگاتنگی .(2013همکاران، 
در مورد الگوهایی  1های کالنبه ارائه داده تواندمی اینترنت اشیا. کندمیرا نیز توجیه  هافناوریو اولویت نزدیک این 

برای استفاده کمک کند به بدین معنی که با جمع آوری داده های زمان واقعی در مورد استفاده از فضا، کاربران 
  (.2021و همکاران،  2)والکس فعلی استفاده بهتری داشته باشند می توانند از فضاهای

. رایانش ابری ابزاری رایانش ابری جداناپذیر استهای کالن از دادهنیز اذعان کردند  (2018همکاران )کائو و 
و ولید داده کالن است. های کالن است. این یک جایگاه برای تپذیر کردن دادهپذیر و انعطافاساسی برای مقیاس

که رابطه  رودمینتظار ا، فناوری داده کالن کامال با فناوری رایانش ابری یکپارچه شده است و این 2013بعد از 
 همشیا و اینترنت متحرک ها نزدیکتر از اینترنت اشیا شود. به عالوه اشکال محاسبات جدید مثل اینترنت ابین آن

  دست یابد. بازارر به اعمال نفوذ بیشتمی دهند اجازه  داده کالن همکند و انقالب داده کالن را تسهیل می
ت پردیس هوشمند کاربردهای اینترنت اشیا در دانشگاه ساخت پردیس هوشمند است. ساخ ترینمهمکی دیگر از ی

در واقع بسیاری از  (.2013)نایی، و فناوری رایانش ابری یک روند اجتناب ناپذیر است  اینترنت اشیا مبتنی بر 
ت چهارم و پنجم لویمی دانند و اوزیرمجموعه فناوری هوش مصنوعی  عنوانبهمحققان نیز یادگیری ماشینی را 

 نها نیز از این نظر تطابق دارد. آ
رد یک موضوع خاص ها بدون نیاز به یک برنامه صریح در موشود رایانهیادگیری ماشینی علمی است که باعث می

ل ریاضی بر اساس های یادگیری ماشینی یک مدای از هوش مصنوعی، الگوریتمزیر مجموعه عنوانبهیاد بگیرند. 

 .کنندریزی آشکار، ایجاد میگیری بدون برنامهبینی یا تصمیمبه منظور پیش «های آموزشداده» های نمونه یاداده

                                                           
1. Big data 

2.  Valks 



 

 

ه هوشمند افزایش داد هایدانشگاهدر  آفرینتحولهای فناوریما را نسبت به  یق آگاهین تحقیج ایی نتاطورکلبه
نقشه راهی  تواندمینتایج پژوهش . (2019، 2؛ وانگ و سیائو2015؛ قهرمانی، 2013و همکاران،  1)میچاالسکی است

به ویژه دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران که در قالب طرح شهر دانش  ایران هایدانشگاهبرای حرکت 
نوظهور و  هایفناوری راهنمایشان برای کسب به دنبال حرکت به سمت دانشگاهی هوشمند هستند باشد تا

 . تحقیقات بیشتر در این حوزه را تشویق کند وهش. همچنین نتایج پژباشد آفرینتحول
جهت دهی برای  مسیر راهای تحول آفرین نتایج پژوهش با شناسایی و اولویت بندی فناوری به عبارت دیگر،

مشی گذران ود خطرانتظار می د.نسازمی همواردانشگاه نسل سوم و چهارم هوشمند  به سمتدانشگاههای کشور 
ای مواجهه با چالش های بر اولویت داراین فناوری های تحول آفرین  تربا شناخت دقیق هاو مدیران عالی دانشگاه

های تخصصی، شاورههای آموزشی، جلب نظر مبا برگزاری دورهو  کنندبرنامه ریزی ها جهت اکتساب آنپیش رو 
زایش آگاهی شان در های فنی و اجتماعی فناوری ها، و افبرگزاری رویدادهای علمی و تخصصی برای بررسی الیه

 .افزایش دهند هاها در سطح دانشگاهدر جذب آن شان راازمانیس آمادگیزمینه خرید خدمات و تجهیزات، 
اقتصادی  -جی فنیامکانسنهای پژوهش عدم بررسی یکی از محدودیت دارد.با این حال این تحقیق محدودیتهایی 

تنظیم ش های فنی، قانونی، برای پیاده سازی این کاربردها در کشور است. مطمئناٌ پیاده سازی این کاربردها با چال
با چالش های فنی،  هایفناوریپیاده سازی هر یک از این و ها همراه است مقرراتی، حقوقی، فرهنگی و مانند آن

که بدون توجه ( 2018)محمدزاده و همکاران، فرهنگی، حریم خصوصی، امنیتی و زیرساختی ویژه خود همراه است 
وهش های آتی برای در پژ شودمیدار نیست. بنابراین توصیه بندی ها از دقت بسیار باالیی برخوربه آنها این اولویت

ررسی و بهر یک از کاربردهای منتخب مطالعات عمیق صورت گیرد و چالش های پیاده سازی آن به دقت 
ودیت دیگر پژوهش همچنین محد کشور ارائه گردد. هایدانشگاهها در نکارهای عملیاتی برای پیاده سازی آراه

ش شان با واقعیت ای برای نظرسنجی است. با توجه به اینکه ممکن است افراد نگرپرسشنامهاستفاده از روش 
در پژوهش های آتی  کامال منطبق نباشد و در پرسشنامه نتوانند همه ابعاد و جوانب موضوع را بیان کنند، پس

ن ابعاد ناپیدای موضوع تبیی از روش های تحقیق کیفی مانند گروه کانونی یا نظریه داده بنیاد برای شودمیتوصیه 
دم اطمینان های موجود در با توجه به عدر ضمن،  بهره گرفته شود. هادانشگاهو فرایند پیاده سازی این فناوری در 

کم بر فضای در دسترس و عدم اطمینان محیطی حا هایفناوریعرضه تجیهزات، وضعیت تقاضا، عدم اطمینان 
یاده سازی این پبه تدوین نقشه راه  شودمیتوصیه  مورد بررسیفناوری کسب و کار کشور، به آینده پژوهان 

 بپردازند. کشور که قصد هوشمندسازی دارند، هایدانشگاه هافناوری
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Abstract. This paper aims to identify transformational technologies 

that are widely used in third and fourth generation smart universities. 

That is, 6 of the most widely used transformational technologies in 

smart universities were identified based on the comprehensive 

literature review. The world's top smart universities campuses were 

examined as the examples that employ these technologies in their 

activities. In this regard, Best-Worst Method (BWM), one of the multi-

criteria decision-making methods, is used to prioritize importance of 

these technologies. Statistical population of this research including 

specialists and researchers who are active in the field of emerging and 

transformative technologies in universities. Snowball method is used 

for sampling and finally 5 experts from the University of Tehran, 

Halmstad University in Sweden, Wayne State University in the USA, 

University of Central Florida in the USA, and the Norwegian School 

of Economics participated in the survey. According to the research 

findings, Internet of things (IoT), big data, and cloud computing were 

in the first to third priority, and artificial intelligence, machine learning, 

and blockchain technologies were in the next priority. The results of 

the research can be a roadmap for Iranian universities to move towards 

emerging and transformative technologies and encourage further 

research in this field. 

Keywords: Transformational technology, smart university, best-worst 

method, Internet of things (IoT), big data, cloud computing. 

mailto:amohaghar@ut.ac.ir
mailto:ghasemir@ut.ac.ir
mailto:b.mahbanooi@ut.ac.ir
mailto:sheikhizadeh@ut.ac.ir

