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 الملخـص :
( في IoTمية دمـج تقنية إنترنت األشياء )ـلية وأهـعلى فاع رفعالتة إلى ـذه الورقـتهدف ه

تم دة طرق. عبلى عملية التعلم عــير الكبأثيرها وت وتطويرها،عـليمية التحـسـيـن المنـظومة ت
يير القدرة على إحداث تغلديها ـدمات وتطبيقات إنترنت األشياء خألن هذه الدراسة راء إج

ن مزاياها ، وكذلك كيفية االستفادة محتية للمؤسسات التعليميةالبنية التـري في مهم وجـوه
ي ويات االداء فمستيق هدف تحسين ولتحـقـ. مع تقليل المخاطر التي تنطوي عليها

من خالل مسح مجموعة متنوعة من  بحث تـفصيلي، تم إجراء التعليميةالمؤسسات 
إلى تحليلها  ، باإلضافةاألشـــياءت تقنيات إنـــترن علىاألبحاث والتطبيقات واألجهزة القائمة 

ـم ومن أه .ليمالتعال مجدمات في الخلتوضيح مدي اهميتها وفائدتها في تقديم  ومناقشتها،
في يمكنها أن تساهم بنجاح وكفاءة ( IoTنتائج البحث هي أن تقنية إنترنت األشياء )

اق ن آففضال عليمي، لقطاع التعخدمات الحيوية لفي تحسين وتطوير الاالحيان،  معظم
، يؤدى استخدام تقنية إنترنت األشياء في األوســاط إلى جانب ذلكن. لطالب والمعـلميم ادعـ

رص واإلمكانيات للنهوض بعملية التدريس. ة من الفاألكاديمية إلى دخول حــقبة جديد
ألشياء اخـلص البحث والمناقشة إلى أن األجهزة والتطبيقات واألدوات القائمة علي إنترنت 

الذكي( بر المختو ، الدراسية الذكية، الفصول الحرم الجامعي الذكي)مثل تلك المستخدمة في 
 المؤسسات التعليمية لتطوير وتحسين طريقة تعلمعمل أسلوب لديها القدرة على تغيير 

ت دياحرض ومناقـشة التًضا عورقة أيناولت هذه ال، تكعـالوة على ذل. ومتابعتهم الطالب
 .يمعلى التعل ياءالمستقبلي إلنترنت األشوالتأثير 
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(، التعليم، المؤسسات التعليمية الذكية، IoT: إنترنت األشياء )الكلمات المفتاحية
 الفصول الذكية، إنترنت، أجهزة االستشعار، األجهزة المتصلة.

 
Abstract : 

This paper aims to identify the effectiveness and importance of 

integrating Internet of Things (IoT) technology in improving and 

developing the educational system, and its significant impact on the 

learning process in several ways. This study was conducted because 

IoT services and applications have the potential to make an 

important and fundamental change in the infrastructure of 

educational institutions, as well as how to take advantage of its 

advantages while reducing the risks involved. To achieve the goal 

of improving performance levels in educational institutions, a 

detailed research was conducted by surveying a variety of research, 

applications, and devices based on IoT technologies, in addition to 

analyzing and discussing them, to clarify the extent of their 

importance and usefulness in providing services in the field of 

education. One of the most important results of the research is that 

the Internet of Things (IoT) technology can contribute successfully 

and efficiently in most cases, to the improvement and development 

of vital services for the educational sector, as well as the prospects 

for supporting students and teachers. In addition, the use of Internet 

of Things technology in academia leads to the entry of a new era of 

opportunities and possibilities for the advancement of the teaching 

process. The research and discussion concluded that IoT-based 

devices, applications and tools such as those used in (smart campus, 

smart classroom, and smart lab.) have the potential to change the 

way educational institutions work to develop and improve the way 

students learn and follow up. Furthermore, this paper also presented 

and discussed the challenges and future impact of the Internet of 

Things on education. 

Keywards: Internet of Things (IoT), Education, Smart Educational 

Institutions, Smart Classrooms, Internet, Sensors, Connected 

Devices. 
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 Abbreviations صـاراتاالخــتـ
WSN                 Wireless Sensor Network IoT         Internet-of-Things 

BEDS          Back End Data Sharing CCOM    Cloud Computing 

HVAC       A smart  (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) system SEN        Sensors 

IAB                   Internet Architecture Board NFC         Near Field 

Zigbee             Zonal Intercommunication Global-standard LLabs       Living Labs 

IBM                International Business Machines Corporation MP           MicroProcessors 

SCRCS           Smart Classroom Roll Caller System OS        Operating System 

LED display      Light-Emitting Diode display D2D       Device-to-Device 

UMTS               Universal Telecommunications System D2C       Device-to-Cloud 

PiP       Pervasive-interactive-Programming D2GY     Device-to-Gateway 

WLAN            Wireless Local Area Network BDA       Big Data Analytics 

HCWD            HyperConnected World LTE    Long-Term Evolution 

GPRS             General Packet Radio Service DSL  Digital Subscriber Line 

RFID              Radio-Frequency Identification  

IP-BN             Internet Protocol -Based Networks  

  :المـــقــــدمـــــة.  1
بمجرد أن نبدأ بإلقاء نظرة أولية نالحظ أن مفهوم األجهزة أو األشياء المتصلة أدى إلى 

ي أي ، فشيء؛ بحيث يمكن أن يتصل أي عليهظهور جديد لإلنترنت وزيادة االعتماد 
، باإلنترنت ويصبح "ذكًيا". يمكن لألجهزة المتصلة االتصال ببعضها البعض مكان

؛ ُأطلق راتالقرا، والتي يمكن معالجتها بعد ذلك التخاذ بعض المعلومات وتبادلهاومشاركة 
[. كان ُينظر إلى المستشعرات 2( ]IoTعلى هذا المفهوم بالكامل اسم "إنترنت األشياء" )

"SENألساسي لنموذج التعلم الجديد ولديها القدرة علي ســـد الفجوة " على أنها اإلطار ا
؛ والقــــــــوة الدافـــــعة وراء هـــذا التغيير الـــــهائل في نموذج اآللـــــــــةبين العالم المادي وعالم 

ــن " في أي كــائــSENإنتــــــــرنت األشـــــياء هي القـــــدرة على تضمين أجهزة االستشعار "
( لتــــوصيل ملــــيارات العنــــاصر/ األجــــــهزة D2Dواستــــــــــخدام االتصال من آلـــــة إلى آلــــــة )

ًضا مية أيــــــ[. في هــــذا الســــــياق، خضعت البيئة التعلي3بالبـــــنية التحتية الحــالية لإلنترنت ]
، حيث تم التحول نـــــحو توجه جديــد لتعليم 2222 امــــــــــعـد عــــلتغييرات كبيرة، خاصـة بـ

ـنفيذ المشاريع ــــــــ، وتــعلــــيمية، التــــوثيقــــالتخالل البرامج  ما يتــجلـــى منــــــالب، كالطـــ
 [.5ــتراضية عـــبر اإلنترنت، وغير ذلك الكثير ]ـــــــــحوث في مجموعات أفـــــــــــــوالب

؛ لصددايتزايد عدد األجهزة المتصلة بشكل كبير وقد تم إجراء العديد من التوقعات في هذا 
( IoTبحيث تنبأ العديد من المنظمات البحثية والمحللين بــمستقبل إنــتــرنت األشياء )

أنه بحلول عام  "Gartner: وفًقـا لتوقعات شركة جــارتــنر "اإلنترنتوتــأثــيره المحتمل على 
، ُيـــظهر البحث الذي أجرته . أيًضا[1]مليار جهاز جديد  22.2يل سيتم توص ،2222
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، أنه تم توصيل ما يقدر Juniper Research Group[ "4]مجموعة جونيبر لألبحاث "
وهو ما يمثل أكثر من إجمالي سكان األرض  ،2222مليار جهاز في عام  23.4بنحو 

 32.2 هذا العدد إلى ثالثة أضعاف ليصل إلى ، ومن المتوقع أن يتضاعفالوقت في ذلك
، وفـًقــا للدراسات التي أجرتها شركة . من ناحية أخرى 2223مليار جهاز بحلول عام 

( ســتــنــمو IoT، فـــإن اتصاالت إنترنت األشـــياء )"Machina Researchأبحاث ماتشينا "
. تفتح [2] 2222مــلــــيار في عـــام  22إلى  2222مــــلــــيار في عام  6بمعدل كبير، مــــن 

ل ، التطورات، واالبتكارات التي يتم دراستها بالفعل من قبرذه الرؤية أفًقــا جديًدا لألفكاه
 .يينـمــاديـواألكالباحثين 
مثل  الالسلكية التقنيات خالل من (IoT) األشياء إنترنت على القائمة األنظمة تــتــواصل

 ، خدمة"NFC"القريب  المجال أتصال ، خدمة"RFID"راديو ترددات ال تحديد خدمة
الالسلكية  المحلية المنطقة شبكة ، خدمة"WSN"الالسلكي  المستشعر شبكة

"WLAN"الرقمي  المشترك خط ، خدمة"DSL"لالتصاالت العالمي النظام ، خدمة 
خدمة  ،"GPRS"العامة  الراديو حــزمة ، خدمة"WiMax"خدمة  ،"UMTS"المتنقلة 

تصميمها  تم الســـلكية تقنية : وهـي"Zigbee"أو خدمة  ،"LTE"االمد  طويل تطور
 (IoT)األشياء  إنترنت لشبكات الفريدة االحتياجات لتــلــبية مفتوح عالمي كمعيار وتطويرها
 [.6]الطاقة  ومنخفضة التكلفة منخفضة الالسلكية

؛ ونسعى (IoTتطبيقات إنترنت األشياء )و انضم قطاع التعليم إلى التمتع بأستخدام خدمات 
في هذا البحث إلى تقديم أحدث األبحاث والتحديات والتأثير المستقبلي والمحتمل إلنترنت 

 ( على طريقة التعليم والدراسة في المؤسسات التعليمية.IoTاألشياء )
: التالي لنحوا الــــدراســة على هــذهبـقــية  تــنـظيم يتم بينما بمقدمة الــورقـــة تــبــدأ البــدايـة، في

 المــنــهــجـــيــة بوصف متبوًعا السابقة، على الدراسات عامة نــظرة 2 القــسم يــستعرض
 التعليم قــطاع في الذكية البــيئة يــغـــطيان 2 و 4 القــسمان .الــورقــة هـــذه في المستخدمة

 الــمــناقـــشات وبــعض 6 الــقــسم يــعــرض ومكوناتها. األشياء إنترنت تقنية على القائمة
 تقنيات دمـج أهــميةب يتعلق نظرنا وتحليالت فيما وجهات التجريبية السابقة وتـــقـــديم النتائج
 .علموالت الــتــدريس تحسينات مجـــاالت في األكاديمية األوساط في (IoT)األشياء  إنترنت
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 في (IoT)األشياء  إنترنت لــدمج المستــقبلي والتأثير تحدياتال 2 و 2 القسمان يــصف
 .9 القــــسم فــي مـــوضــحة االســتــنــتــاجات .التعليمي النظام
 هـــدف الــبـحــث :  1.1

يهــدف البـحـث إلى إجراء دراسة استــقــصائــية الستكشاف وتحلــيل أهــمـية وتحـديات دمــج 
، يحسين قدرات بنية النظام التعليمإنترنت األشياء المتاحة حالًيا لتخدمات وتطبيقات 

باإلضافة إلى النهوض بمستوى األداء لعمليتي الــتــــدريــس والتــعـــلم في المؤسسات 
األشياء  يات إنـترنتضـرورة تـبـني مــزايــا تـقـن على ؛ وكــذلك لتسليط الـضــوءعليميةالت

 .التـعـليممنها في  واالستفادة
 السابـقــة : الـــــدراســـــات.  1

 األكثر التوقعات في ذروة  (IoT) األشياء إنترنت تطبيقات أصبح أداء ، 2224عــــام  مـنــذ
 [.7] هذه التقنية أهمية على يدل مما " ،Figure 1في " موضح هو انتشاًرا ، كما

 

 
Figure 1: [Source: Gartner's 2014 Hype Cycle for Emerging 

Technologies] [7] 
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 أكثر مادية وبيئات أجهزة: اتجاهــين وتـتوسع في تـتطور (IoT) األشياء إنترنتتـقـنيات  إن
 بل حسب،ف إيجابية تأثيرات على األشياء إنترنت تـنطوي  ال .مكان كل في ذكاًء، والتــرابط

 زةاألجه من كبير عدد عن الناتجة والسرية األمان مشكالت من العديد أيًضا تــتضمن
 العديد كانت [.8]بالكامل  الشبكة مــراقبة المستحيل من تجعل والتي باإلنترنت المتصلة

 كانت لكنها طويلة، بفترة نفسه المفهوم قبل موجودة (IoT) األشياء إنترنت كائنات من
 صالـــــاالت ديدــــــش العالم" بــــ ما يسمى في تضمينها يتم لم وبالتالي عالمي، ُبعد إلى تــفتقر

- HCWD". ترنت "ـــاإلن بروتوكول لىـع مةـــــائـــالق الشبكات ــطـــــربIP-BN،" والحوسبة 
 األشياء فئة إنترنت في مدرجة كلها "DAالبيانات " وتحليالت ،”CCOMالسحابية "

(IoT) [6.] األشياء إلنــــــترنت األخــــــــــرى  الخصائــــص (IoT) االتصاالت  نــــماذج هـــي
 [:9]التـــالــي  النــحو " عــلىIAB -اإلنترنت  معـــمارية وصـــفها "مجلس التي

 يتصالن أكثر أو جهازين يمثل "D2Dجهاز " إلى جهاز من االتصال نموذج  -
 من عديدال وسيط عبر تطبيق خادم خالل من أو بينهما، فيما مباشر بشكل ويتواصالن

 اإلنترنت. أو IP شبكات ذلك في الشبكات بما أنواع
 األجهزة أن على مفهوم يعتمد "D2Cالسحابة " إلى الجهاز من االتصال نموذج  -

 اإلنترنت. السحابية عـــبر الخــدمة مع تــتــواصل مباشرة
 وخدمات اإلنترنت جهاز بين الوسيط أن "D2GYالبوابة " إلى بنموذج الجهاز ُيقصد  -

 العديد فرمحلية ويو  بوابة جهاز على يعمل برمجي تطبيق يتكون من السحابية، الحوسبة
 واألمن. (البيانات والبروتوكول ترجمة مثل) الوظائف والميزات من
تحليل ب تسمح للمستخدمين اتصال يوفر بنية "BEDSالبيانات الخلفية " مشاركة نموذج  -
 .رى أخ مصادر من بيانات مع دمجها سحابية عند خدمة من وتصديرها البيانات ئناتكا

ماد جاز واعتفي إنـ ــفعـــــلباـ ــلوماتالمـــعـ ــياتكـنـولــوجـ ـركاتشـ من ــيركب ددعـــ حجـن ـــدــقل
" Microsoftـركة "شــ ـــدرتالمــثـــال أص ـبــيــلســ أعـــاله؛ عـــلى لــلــــنقاط المــذكـــورة وتنــــــفيذ

 " لألجــهـــزة Windows 10 IoT Core الـــتشغيل " مــن نــــظام خاصــًا ومجانــيــًا إصـــــــداًرا
 اريـاتمعــمـ ىعل تعــــمل والتــــي ، (IoT)األشـــيـــاء  التــــــي تـــــدعم تــقــــــــــنـــيــــات إنـــــــــترنـــــت

 ]( ARM and x86/x64 Processor Architecturesجات )المعــال
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/ ]رآخ تشغيل . نـظام 
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بسيطة  ريــقةيــوفــر ط " والـــذيContiki" ـوهــ  (IoT) ـياءاألش ـترنتإلنــ الــمصدر مـفتوح
 ـزةأجهـ ـذا على" هــContiki" امنـظ يلتـشغــ ـمكني .باإلنترنت الكائنات توصـيلل ريعةوس

ـبر يعــتـ هـنولك لالتصاالت، منخــفض ـردديتــ ونـــطاق الــطـاقة ضةومنخــف ـذاكـــــرةال ضةمنخــف
 ،[ /http://www.contiki-os.org ] قــدةمع لـكيةالســ مةأنظــ ـروتـطويناء لــب ــويةقـ أداة 

[ https://www.contiki-ng.org/ ] ،[ https://github.com/contiki-

os/Contiki ]. 
األشياء  ترنتإن منصات هو األمثل نيالتـقـ الحل أن نعتبر ـسات التعليمية،للمؤس سبةبالن

(IoT) ةالحوسب خدمات باستخدام الفعلي الوقت المساحة في محددة ــدمةخ توفــــير مع 
 األشياء إنترنت هندسة عن عامة لمحة "Figure 2الشكل " يعرض ."CCOMالسحابية "

 .األكاديمية لألوساط

 
Figure 2 : A model of IoT for Academia  

  
الدراسية  الفصول نظام الذكي هو التعليمي القــطاع مشروع تحقيق في األولوية أن نعتبر

 إنشاءو  الطالب حول تتمحور والتي والبرمجيات األجهزة حيث من الحديثة االفتراضية
 [:10] التالية وتوفير المرافق

 الـــذكي . التــعلم   -
 .( االفتراضية الذكية المعامل) بالممارسة التعلم   -
 التدريس التكيفي الذكي .   -
 .( اإلنجليزية اللغة إلى/  من) الفورية الذكية اآللية الترجمة أنظمة   -

 التعاوني الذكي . التعلم   -
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 في حيوًيا دوًرا (IoT) األشياء إنترنت تلعب ،[11] (Bagheri & Movahed)لــــــ  وفًقا
 القطاع في ياءاألش إنترنت تطبيقات من واسعة مجموعة هناك .التقليدي التعليم تغيير نظام

 تطبيقات يفتصن يتم حيث التعليمي القطاع في المجاالت سنتــناول بعض هنا .التعليمي
 :مجـــموعــات أربــع إلى (IoT) األشياء إنترنت

األشياء  تإنترن استخدام الفعلي: يمكن الوقت في البيئي النظام ومراقبة الطاقة إدارة   -
 .المياه يروصناب األضواء في األشياء إنترنت مستشعرات تثبيت طريق عن الطاقة إلدارة
 إنــــترنت حلول تـــساعد أن يمكن األشياء، إنترنت القائمة على والمنــــظمات للشركات وفـــــــًقا

 انيث انبعاثات تقليل خالل من للبيئة صديق قطاع تعليمي إنشاء في (IoT) األشــــياء
 مساعدة المؤسسات (IoT) األشياء إلنترنت يمكن الذكية، الشبكة بمساعدة .الكربون  أكسيد

 خالل من .بــكـــفاءة الطاقــة استــخـــدام من والتـــأكـــد الطاقــــة استهالك مـــراقــــبة التعليمية في
 مما بـــتهماومـــراق والمياه الطاقة استخدام في التحكم يتم األشياء، إلنترنت البيئي النظام
 صحية. بــيئة تعـــليمية إلى يؤدي

 اكتشافو  بانتظام الطالب صحة فحص ومراقبة للطالب: يمكن الصحية الرعاية مراقبة  -
 إنترنت دةبمساع .لالرتداء األجهزة القابلة باستخدام الوقت بمرور اإلشارات الفسيولوجية

 لطالبا لدى االنتحار في والـــرغــبة االكــتــئاب على عالمات التعرف يمكن ،(IoT)األشياء 
 علوماتالماالعتبار  في أيًضا النظام يأخذ .مأساة وقوع أي لمنع كــافًيا وقـــًتا يتيح مما

 لطبيةا والوصفات الدم وضغط الطبي التاريخ مثل حدة، على طالب لكل الفردية الصحية
 بحيث يتم تــنبيه وإبالغ الصحية الحالة لــتدهـــور عالمات او مؤشرات أي عن للكشف

  .المحمول الهاتف تطبيق عبر األمور وأولياء الموظفين
 لنظاما يساعد أن بــعـــد: يمكن عن الدراسية الفــصول اآلمــن إلى الوصول في التحكم   -

 ووه التعليمي، للنظام األساسية المشكالت إحدى حل في (IoT) األشياء إلنترنت البيئي
 مثل اإليه والوصول مختلفة أجزاء إدارة للطالب يمكن .للطالب ومأمونة آمنة بيئة ضمان

 صالاالت باستخدام .التعليمية المؤسسة داخل األخرى  والمناطق المعــــامل أو الــــمختبرات
ـلي، الفــعـ الــوقت في الدراسي الفصل في تحكم آلية إنشاء يمكن "،NFCالمدى " قريب

 على يالدراس الفصل حالة وعــــرض الدراسي الفــصل تـــسجــيل معلومات تــوفــير ويمكنها
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 في " الُمضمنةRFIDشرائح " استخدام يمكن ذلك، إلى باإلضافة ."LCDشــاشـــات "
 .الحــــضور لتـــتبع طالب كل هوية بطاقة

على  (IoT) األشياء إلنترنت التعليمية والتعلم: تسهل التطبيقات الـــتدريس تحسين  -
سار التعلم م باختيار لهم يسمح مما بالمادة الدراسية، المعرفة كيفية تـقديــم تحديد الطالب
 محتويات إلى الوصول يمكــنهم مــرضية، إجـــازة في الطالب يكون  عندما .بهم الخاص
 و األجهزةأ المنزلية الكمبيوتر أجهزة عبر متعددة قنوات مباشرة وتلقيها على تعليمية

يتضمن  اداألبع ثالثي رسومي كتاب إنشاء يمكنك التطبيقات، بعض باستخدام .المحمولة
ورقة؛  على تدوينها على يقتصر المالحظات تدوين يعد لم .مالحظات مع فيديو محتوى 

 ويحول عال   بصوت القراءة اآلن للطالب يمكن ،(IoT) األشياء إنترنت في للتطورات نظًرا
 فـــترد في ذلك بعد حفظه يتم والذي نص، إلى الكالم الصوت على الــقائــم التطبيق

 .رقــــمي مالحظات
 الـــدراســة: منهــجــية.  3

 إنــــترنت دمــج وتأثير أهــمية حول اإلجابات بعض على العثور إلى نهدف الـــورقــــة، هــذه في
 نسعى .هاب المرتبطة عن التحديات التعــليم، فـــضالً  وتـحسـيـن تـطويـر في (IoT) األشـــياء

 مجموعة عبر مسح شاملة دراسة إجراء خالل من نظرنا وجهة وإظهار تجسيد إلى أيًضا
 اإلضافةب األشـــياء، إنـــترنت تقنية على القائمة واألجهزة والتطبيقات األبحاث من متنوعة

 للنظام دماتالخــ تقديم في وفائدتها اهميتها مدي تحديد أجل من ومناقشتها، تحليلها إلى
 حول دراسة تـفصيليةب القيام يلزم ،المؤسسات التعليميةعلى  لتأثيرها الكبير نظًرا .التعليمي

بــحــثي  خالل مــسـح إجــراؤها من سـيــتم والتي (IoT) األشياء إنترنت تقنيات أفضل
 .وتحـلـيلها الحــديــثـة البحــثية لألعــمال واستــكشافي

 التعــليمي: القــــــطاع فــي (IoT)األشياء  إنــــترنت.  4
 الطالب طلرب جديًدا نهًجا في تقديم مهًما التعليمي دوًرا النظام في التكنولوجيا لعبت

 لــم .التعليمي القــــــطاع مجــــال على مهم تأثير لها (IoT)األشياء  تقنية إنترنت .بالتعليم
 تغييرات ًضاأي أحـــدثت بـــــل فحســــــــــب، التقليدية التدريس األشياء ممارسات إنـــترنت تغـــير

 في (IoT) األشياء إنترنت مصطلح يعتبر [.22] التعليمية للمؤسسات التــــــــحتية البنية في
 التحتية لبنيةا لتعزيز وتحسين تكنولوجية كأداة  الستخدامه أو معنيان نظًرا وجهين ذو التعليم
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 [.23] الكمبيوتر لعلوم األساسية لتدريس المبادئ والمفاهيم دورة أو األكاديمية، وكمادة
 لىع التعليمية تحسين وتطوير المنظومة على بالقدرة (IoT)األشــياء  إنــترنت تــقنية تتمتع
 مكني شيء ؛ كلوالمعاهد والجامعات المدارس في التعلم ذلك في بما المستويات، جميع

لدراسي ا الفصل المعلمين ومن الطالب إلى التكنولوجيا من استخدام هذه من يستفيد أن
  .الجامعي الحرم إلى

 خالل من التـــــــعليم على (IoT) األشياء إنترنت تأثير لفـــــهم ــرى أخــــ طـــــــريقة هنـــــــــاك
 Super Mechanical Twine“المــنتج ، المثال ســــــبيل ؛ علىالمستـــــــشعـــــرات استخدام

 يسمح - "باإلنترنت األشياء لتوصيل طريقة أبسط" بأنه يوصف صغير صندوق  هو-" 7
االستــــــشعار  أجهزة "Twineيدمج " .محلية بشبكة تقريًبا مادي كائن أي بـربـط للمستخدمين

 عليك ما .ــــولة تـــنصيب اإلعـــــداداتسه يتـــــيح السحـــــــابة مـــما على الخدمة القائمة مع
رف الفور بالتع على الويب وسيقوم تطبيق "Wi-Fiبشبكة " "Twineتوصيل المــنتج " سوى 
 لوقتا أو تراه في تـــــــشعـــر به المستـــشعرات يعكس ما مما ،المستــشعرات المتاحه على

 تلقي ــنهمالبرامج يمك بتــشفير خبرة أو معرفة لديهم ليس الذين األشخاص ؛ حتىالفعلي
لذكي الصندوق ا يستــشعره شيء أي حول اإللكتروني وبريد تــنبيهات رسائل نصية

"Twine" [9.]   
 ــــــل وفـًقا .وبحثية تعليمية كوسيلة (IoT)األشياء  إنترنت استخدام يتم ،التعليم قطاع في

 يسهل نأ يمكن التعليمية البيئات في جديد فعال كعنصر األشــياء إنـــترنت دمــج [ "24]
األكاديمية  البيئة في( واالفتراضية المادية) واألشياء( واألساتذة الطالب) األشخاص تفاعل

 ابألكـــتس لجذب الطالب ومحــــفــــًزا لالهتمام مثـــــيًرا موضوًعا (IoT)األشياء  يـعـد إنترنت ".
 ذات الجــهود بــعض يــلي فيما [.22] للــتدريس مثــالية ، ويعـــتبر منصةالمعرفة من المزيد
 التعليم رلتحسين وتطوي كأداة  (IoT)األشياء  إنترنت باستخدام المجال، هــذا في الصلة

 الستخدام ةحقيقي محاولة ، جرتلبريطانيا المتحدة المملكة في .التعليمية الحياة وتسهيل
 كان Cambridge" [16.]كامبريدج " جامعة في (IoT)األشياء  إنترنت تقنية وتنفيذ

 عراتالمستش لشبكة ويب خـــدمة نموذج إنشاء وتطوير هو لدراستهم األساسي التركيز
؛ اسة بحثيةدر  خالل من صحته من أختباره والتحقق إطـــاًرا عملــًيا تم يوفــــر الالسلكية، مما
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امبريدج ك جامعة في المعلومات هندسة قسم في الخدمات واعتماد هذه تنفيذ تم ذلك وبــعد
"Cambridge".  

 ة المواردبني دمجكــيفــية  في العــلمية الــــدراسات ، تـــبحــثومتـــكامل مثــالي نـــموذج لتقديم
 على ؛ كمثال"CCOMالسحابية " مع الحوسبة (IoT)األشياء  إنترنت باستخدام التعليمية

 تإنترن ذلـــك في بما مخــــتلفة تــــقنيات أربع تــأثـــير[ 17]الــــورقة البحثية  ، تـــناقشذلك
 التعليم على" DMالبيانات " ، وتعدين "CCOMالسحابية " ، الحــوسبة(IoT) األشياء
 يةالسحاب األشياء والحوسبة إنترنت تطبيق[ 18] بحثي أخر يصف عمل .دبـعـ عن الجديد

 وفًقا .ميالجامعي الرق والحرم الذكي الجامعي الحرم بين الفرق  إلى باإلضافة التعليم، في
 إطــــار في (IoT)األشياء  إنترنت نظام لتطوير متكامل معماري  توفير نموذج تـم [23] لــــــ

 طالبحثية التي تسل للدراسات الحرارية ، الخريطة2226 " لعامFigure 3يوضح " .أكاديمي
 مما ،التكنولوجية وتطبيقاتها حسب الصناعات (IoT)األشياء  إنترنت فرص على الضوء

تطويــــًرا  األســرع االتــجاه باعتباره (IoT)األشياء  مع إنترنت دمج التعليم يوضح أهمية
 .التعليمي بالنسبة للنظام

 
Figure 3 : Heat Map of Key IoT Opportunities varies by Industry and 

Applications , Source : [13] 
 
 : (IoT)األشياء  إنــترنت عــلى قــائمة ذكــية بــيئــة.  5

 الذكية األجهزة أن هو "،Mark Weiserوايزر " لمارك الذكية وفًقا لـــــ البيئات مفهوم
 [.29]تــينــيةرو ال أداء المهامب للجميع يــسمح مكان مما كل في متاحة ستكون  الذكية والبيئات
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 راســـيةد ذكــــية، فـــصول ، مكاتبذكية منــــازل عن عـــبارة الــذكية البيـــئات تكون  أن يمكن
 رنتإنت على القائمة الذكية البيئات من األساسي الغرض [.22] أخرى  ذكية وأمـــاكن ذكــــية،

المثال،  بيلس على .اليومية الروتينية المهام في والمرونة السهولة توفير هو (IoT)األشياء 
الطريق،  حالة معرفة تمكننا من (IoTاالشياء ) انترنت علي المعتمدة السيارات نقود عندما
 لك منذ إلى وما الراديو محطات في تغيير أو الرغبة المرورية مسار، واالختــناقات أفضل

 لمرءل الذكية يمكن والمشغالت واألجهزة االستشعار أجهزة ؛ باستخدامأخرى  أشياء بين
  [.19] بـــصوتـــه فقط المعلومات وأكثر هذه كل على الحصول

 بعبارة .والتــــنــبـؤ واالســتــــدالل التـــعــلم هي الــــذكية البــــيـــئة في أســـاسية أهــــــداف ثــــالثــــة
 أن يجبو  محيطها، وتفكير عمل كيفية تفهم أو الــــذكية البيئات تتعلم أن يجب أخرى،

 التعبير مكني .الموقف أو وفــًقا للفعل مناسب بشكل التفاعل أو التصرف على قادرة تكون 
 محيطها ـــولح المعرفة وتطبيق وجــمعاكـــتساب  يمكنها بــــيــئة" أنها الذكية على البيئة عن

 [.20" ]الـــبــيــئة تــــلك في تجـــربـــتـــهم لتحسين وسكانها
 :  (IoT) األشـــياء إنــتــرنت على القــائـم الــذكي الجـــامعي الــحــــرم  5.1

 على امعيج حرم كل ويحتوي  باإلنترنت تــقــريــًبا الجامعات حـرم معظم ترتبط عــام، بشكــل
العرض،  واب، أجهزةـــــ، األب)النـــوافــــذ الكائنات مثل: /األشياء  من متنوعة مجموعة

هزة ) ـــأج خدامـــباست إلخ (؛ .. بانيــبرات، والمــــتــدراسية، المخــــال صولــابعات، الفـــالط
 المجــــــــال أتصال ة، خــــدم"RFID"ترددات الراديو  تحديد "، خدمةSEN" المستشعرات

األشــــياء  إنـــــترنت "، وتـــقنياتQR Codes" السريعة االستجابة ، رمـــــــــوز"NFC"القريب 
 الذكي الجامعي الحرم [.19] ذكية كائنات إلى الكائنات هذه تحويل األخــــــــرى (، يمكن

 قـــــد مال أمثــــــــلة يــــــــلي فيما .الذكية األشياء من العديد بين واحد يجمع نظام عن هو عبارة
 الـــــــذكــــي:  الجــــامعي يتضمنه الحــــــرم

 .(IoT)األشياء  إنترنت مع الذكي اإللكتروني التعليم تطبيق  -
 ياء.األش تقنية إنترنت علىالمعامل الذكية القائمة /والمختبرات الدراسي الفصل  -
 المالحظات ـ لمشاركة األشـــــياء إنترنت مســـتــــــشعـــــرات  -
 .[22] الجامعي للحرم األشياء تــدعم إنترنت أتصال نقاط  -
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 لذكيةا الميزات من العديد على الذكي الجامعي الحرم يحتوي  قد سبق، ما إلى باإلضافة
 لذكيا والتتبع الذكية، الذكية، اإلضاءة المخازن  الذكية، السيارات مثل: ) مواقف األخرى 
بعض  تحــــتوي  RFID) " [10.]"تقنية  باستخدام والمعدات والبضائع للطالب

 بلوحات مزودة ذكية وممرات ذكية دراسية قـــاعات على التعليمية الذكية الـــمـــؤســــسات
 [.20] البــيـــانــات أنـــــواع جميع المعلومات ومراكز بيانات لمــــعالجة

 يف الــذاتي باإلبــالغ تــقوم أجهــزة على الحصول في (IoT)األشياء  إنترنت هدف يتمثل
 من أسرع بشكل السطح إلى المهمة المعلومات وتقديم الكفاءة وتحسين الفعلي، الوقت
 (IoT)ألشياء ا يساعــد تــبـــني تكنولوجيا إنترنت .البشري  التفاعل على يعــتمد الذي النــظام

 إلى صولالــو  وتــعــزيز الــرئيسية الموارد األمــان وتــتبع على تحسين الحرم الجــــامعي في
 .الــتــعلم بيئة في المعــلومات

 :  (IoT) األشـــياء إنـــترنت على الــقائــــم الــــذكي الـــدراسي الفــصل  5.1.1
 على تعتمد تقدمةم تعليمية بوسائل مجهزة فكرية بيئة يعني الذكية الدراسية الفصول مفهوم
 لكاميراتا الكائنات الذكية /األشياء  هذه تشمل أن يمكن .الذكية األشياء أو التقنيات أحدث

 دامهااستخ يمكن والتي ،االستشعار األخرى  أجهزة من متـنوعة ومجموعة والميكروفونات
؛ الصلة اتذ األخرى  األشياء من العديد أو بالتعلم يتعلق فيما الطالب رضا لقياس وتقييم

ــساعـد قـــد .الــدراسي الفصل إلدارة والراحة السهولة الذكي الكائن يوفر  إنترنت استــخـــدام يـ
ــالءمة م تعليمية أفضل وأكثر بيئة إنشاء وتوفير في الدراسي للفصل (IoT)األشياء 
 .للمعــرفة

 أو قةطري يعني" الدراسي الفصل إدارة" مصطلح : الـــذكـــية الــدراسية الفصـــول إدارة( 2
 لطالبا يفــــقــد عنـــدما .به الخاص الدراسي الفصل إدارة/  للتحكم المعلم يستخدمه نهج

 س أنللمدر  الممكن من الذكية األجهزة جعلت تـــركيــــزهم، مســتــوى  ينــخــــفض أو االهتـــمام
 اءوقض أقـــل محــاضرات إلــــــقــاء يخـــتار أو أعـلى بصوت يتحدث أن يجـــب يقــــرر مــتــى

 [.21] فـــردي بـــشكل أو كـــمجموعة الطالب تـــــــــدريـــب في الوقت من المــــزيد
 المؤسسات ينب متزايًدا اتجاًها التدريس والتعلم ألغراضاألشياء  إنترنت أجهزة استخدام يعد

لفصول ا ومبتكًرا للتدريس وإدارة جديًدا مما يوفر نهًجا العالم، أنحاء جميع في التعليمية
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 أجهــزة ــضبـــع يلي فيما .بالفعل االستخدام قيد واألدوات األجهزة من األنواع ؛ هذهالدراسية
   :الدراسي الفصل في استخداًما األكــثر األشــياء إنــترنت

 الذكية.التفاعلية  وطابعة المستندات السبورات / ألـواح  -
 .الحــــضــور الذكية تـــتــبع وأنـــظمةاإللكترونية الذكية  الطالب هــوية بطاقــات  -
 الذكية.الحرارة  درجة استشعار أجهزةالكهـربائية و  اإلضاءة مستشعرات  -
 الذكية.بالفيديو  االستشعار وأجهزة األمنية الكاميرات  -
 .والصيانة الذكية" HVACوالتكييف الــــذكية " والتهوية التدفئة أنظمة  -
 الالسلكية الذكية ـ األبواب أقــفال  -

 التي ريقةوالط تعــلمه الطالب يريد ما بمعرفة للمعلمين الذكية الدراسية الفصول تسمح
 لىع عالوة .والطالب التدريس هيئة أعضاء من لكل مفيد أمر وهو التعلم بها يريدون 

 وفهم التعلم للطالب تسهيل عملية على وتساعد الذكية الدراسية تحــفـــز الفصول ذلك،
 في التكنولوجيا أتـــــاح تـــقــــدم . [10] ،[ 22] التكنولوجيا استخدام من الحقيقي الغرض

 يةالدراس الفصول إمكانية إدارة وتصميم للمعلمين (IoT)األشياء  إنترنت خالل التعليم من
 غالبية رحتقت معظم الدراسات السابقة، لمسح وفـــًقا .وتعاونية ومفيدة منتجة تكون  التي

  .الـــذكية الــــدراسية نماذج مختلفة للــــفصول الحديثة عــدة األبحاث
طالب ال حـــضور يعد تسجيل وأخــذ نـــظــام الحـــضـــور الـــذكي للـــفــصــول الـــدراســــية : (2

 الوقــــت (IoT)األشياء  إنترنت استخدام يوفـــر أن ؛ يمكنللوقت مستهلًكا نشاًطا للـفــصل
 يف بالكــفاءة يتــسم ذكـــًيا الـــــدراسات نظاًما إحــدى اقــترحـــت .سواء حـــد على والجهـــد

 لجــمع وتسجيل (IoT)األشياء  إنــــترنت بنــية " باستـــخــــدامSCRCSالدراسية " الفصـــول
 ميــــت .دراسية محاضرة / حصة كــــل المناسب بعــــد الوقت وفي بــــــــدقة الطالب حضور
شر ن فصل دراسي يتم كل الطالب وفي هــــــوية " ببطاقاتRFID" عــــالمات خـــدمة إرفــــاق

جـــــماعي  بشكل الطالب هـــوية يســــمح بــــقـــراءة بــــطاقة مما "،SCRCSوتــثــبيت تــقنية "
العرض  شاشة على اإللكتروني للطالب الحضور إجمالي فقط ُيظهر ال .الوقت نفس في

"LED displayبيانات يعرض أيًضا ولكنه ،دراسية حصة / محاضرة أي بداية " في 
 يتم ؛ كما"SCRCS" عـــبر خـــدمة في الفصل لكل طالب موجود بالكامل الهوية بطاقة

 يةأو الكل الـقـسم األكاديمي حسب المكتب وحفظه في الطالب حضور متــــابعة سجـــــل
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 (IoT)األشياء  ــترنتإن شبــكة ـيةبن على ـمقــائـ ـورحضـ ظامنـ رى أخــ ةدراسـ ـترحتاقـ [.22]
 iPhone" أو "Androidبنظام " تـعمل التي ـذكيةالـ الهواتف في "NFCــقنية "يــستخدم تـ

OS". قنية بت يعمل ذكي هاتف باتجاه به الخاصة الهوية بطاقة الطالب يضع عندما
"NFC،" لتعليميةا السحابي للمؤسسة الخادم ــًيا علىتلقـائـ وحفظه الحضور تسجيل يتم. 

إلثبات  الذكية هــواتــفهم سواء استخدام حد على والطالب المعــلمين من لكل يمكن
 [.21] دراسيال ـلتــواجــودهم في الفــص

 أثيرت لها المحـــاضرة جـــودة  : ــرةعـلى جــودة المحاضالتعلـيقات في الوقـــت الـفـعـلي  (3
األهمية  بالغ دوًرا مالحــظات الطـــالب تــلــعب .[23]الطالب فهم واستيعاب على مباشر

دود أفعال رصد ر  مناسبة يمكنها األبحاث بيئة أحد يقترح .المحاضرات جــودة تحــسين في
 لدراسيا يوفر الفصل .والمراقبة تــــــقنية االستــشعار باستخدام المحاضرة على الطالب

 /تقديم التعــــلــيقات  على إمكانية القدرة  (IoT)األشياء  إنترنت على القائم الذكي
 ةجود تحسين سيساعد على مما المحاضرة، جـــودة حول الفعلي الوقت المالحظات في

 [.24]التعليمية  المحاضرات في المؤسسات

 :  (IoT) األشـــياء إنـــترنت على القائــم الذكي المــعـمل /المخــتــبــر  5.1.1
 ؛ هـــذه المــــقولة جـــزء"المخــتبر هــــو الجامعي الحــــرم /التـــــعليمية  المـــؤسسة مـــبنى" أن يقـــال

 إجراء تم ."LLabs"األوروبـــــي تـــــسمى بالمختبر الحي  االتــــــحاد في بــــــــدأت حـــــركة من
 اء،األشي إنترنت ذلك في بما مًعا مفاهيم عدة دمج بين يمكن كان إذا ما بحث لمعرفة

 الـبرمجةو  الذكي، الصندوق  وتصميم اإللكتروني،الجامعي  والحرم المختبر الحي، وفكرة
 ةالبرمج مهارات تعـليم هــو الــدراسة من األســاســي الغـــــــرض كــــان ."PiP" المنتشرة التفاعلية
 والـبرمجة (IoT)األشــياء  يستخدمون مستشعرات إنــــترنت الذين للمبــتدئــين الالزمة

 في والطالب الموظفون  ذلك في بما مشارًكا 22 إجمالي شارك .مـــًعا "PiPالتــفاعلية "
؛ وأظهرت (IoT) وإنــــترنت األشـــــياء" PiPالتـــفاعلية المنتشرة " الـــبرمجة تقييم الدمج بين

 خلفيات المشاركين من ودعم " ساعدIoTو" "PiP" أن برنامج الدمج بين التـقــييم نتائج
 [.22] فعال بـــشكل الــبـــرمجة قدرات ومهارات وممارسة في فهم مختلفة عمرية وفئات
 المــعـمل تــــضــمـــنت اســـتـــخـــدام/ المخــتــبــر تــــطويـــر أدوات مجـــموعــــــة دراســـــة قــدمت

 "Zigbee" خــدمة مع (IoT)األشـــــياء  المستـــــشعــرات إنــــترنت مــــن مجــــموعة
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 إجــــراء تــم .المخــــتبر الالســلــكية في تــوفـــير االتصاالت تـــدعم التي "Raspberry Piو"
 ردود الدراسة نتائج وأظهرت "،Raspberry Piمـــخــتبر " أدوات مـــجموعة لــتـــقـــييم مســح
  [.22] الطالب من إيــجـابية فـعــل
ألشـــــياء ا عبر إنــــترنت االفــتـــراضـــية المعامل /المختبرات  أن دراستهم في المؤلفون  ذكـــر

(IoT) سيؤدي .تعـليمي نـظام ألي وتـــنــافسية نــوعية تــوفير مــيزة في تـــــساهم أن يمكن 
 إلى التعليمية المنظومة في (IoT)األشياء  إنترنت علىالمختبرات القائمة  /دمج المعامل 

للطالب  (IoT)األشياء  إنترنت أجهزة تمنح .وتـــعاوًنا ارتـــباًطا أكـــــثر تعليمي مستــــقبل
للمعلمين  تتيح أنها كما ،ُبعد عن فيها المختبرات والتحكم /إلى المعامل  ية الوصولأمكان
 .الفعلي الوقت في الطالب تعـلم وتــتبع تــقدم قياس على القدرة

 

 :والـتـوصـياتج ـتائـشة النـاقـمن.  6
كارات االبت وأحـــدث األكــــاديمية الــبــيــئة الحالية بين الفجوة أو الحاجـــز بقاء إن استمرار

العــمــــلـــية  في كــــبيرة خـــــــــــسارة ، تـــؤدي إلى(IoT)األشياء  إنترنت تقنية المتــقــدمة باستخدام
 .لتــعـــلما حيــث من وكـــــــذلك التعاونية، التــــــواصل واألنـــــــــشطة حيث من ســـــــــواء التعــــليمية،

 يرغبون  الطالب بالمائة من ٪69 "" أن "Capterraشركة كابتيرا " من الباحثون  أوضح
 ـالبية هــــؤالءغــ ويــريــد الدراسي، الفصل في متكـــرر المحمولة بشكل أجــهــزتــهم استخدام في

 لالجدو  من المالحظات، التحقق )الواجبات، تدوين مهامهم المنزلية مثل أتمت الطالب
 ـرى أخ ـركة. ش[26] ""اللوحية  /المحمولة  الخ( من خالل أجهـــزتهمالدراسي، البحث .. 

 المــؤسسات ـذهه في ماراالستـث أن إلى شــيــرتـ "" "،BusinessInsiderدر "إنساي زنسب
  . [27" ]ن "عامـي غــضون  في ادةع ـمارهث ــؤتـــيي ذكيةالتعــليمية ال

الشــــركــــات مـــــثـــل : شــــركــة ســمــارت  مـــــن العـــديــــد أظهــــرت ، األخــــيــــرة السنــــوات فـــــي
"SMART "[https://education.smarttech.com/products/smart-

learning-suite]  اآللـــيــة  للـحاسبـــات الــــدولية المــؤســـســـة –والــشـــركــة األمــريــكـــيــة
"IBM "[https://developer.ibm.com/academic/] إنــترنت إدخـــال في اهــتـــمامها 

المــؤســـسة  "مشــــاريـــع  وتـــطوير إطالق خــالل من األكاديمية األوســـاط إلى (IoT)األشـــياء 
 تطبــيــقــات إنــترنت من العديد "Googleأطــلــــقت " ".الــذكية  أو الجــامعة التــعــليمية الــذكية
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 للطالب كن؛ يمالتعليمية األهــداف تــدعم" أشــياء"أنها  على تــصنــيفها يمكن األشـــياء التي
" Google Apps"و "Google Classroom " مثـل تطبيقات أدوات استخدام والمدرسين

  الـشــاشـــة. على الــفعلي الـــوقت في التــغــييرات وإجراء اإلنترنت عــبر المستندات لمشاركة
ييرات الجديدة والتقليدية أن إنترنت األشياء قد أدخلت تغ التعليم ساليبأالمقارنة بين  ُتظهر

المزايا و ويمكن أن توفر العديد من الفوائد  التعلمتدريس و الطرق نماذج في أجزاء كثيرة من 
 يمكن تلخيصها على النحو التالي: للمؤسسات التعليمية.

النظام  بنيةمقترحات التالية إلى التمت إضافة  : القيمة المضافة الجديدة المقترحة -أ
 في التعليم. (IoT)من خالل إشراك إنترنت األشياء  التعـليمي

رق التكاليف بط على تقليل قطاع التعليم( IoT) تساعد إنترنت األشياء : تقليل التكلفة -2
على  .(Automating operations) /األتمتة مختلفة من خالل عمليات التشغيل اآللي

الك تهالوصول إلى بيانات اس يةفي المؤسسات التعليم، يمكن لمديري الطاقة سبيل المثال
 ،اقة بسهولةوتحديد هدر الط يةالتعليم ةالمؤسسحرم في الوقت الفعلي من  الكهربائيةالطاقة 

 .[21] مما قد يؤدي إلى خفض كبير في التكلفة
وقت يوفر استخدام إنترنت األشياء في نظام التعليم ال : الوقت وتوفير التعليمتحسين  -2

ويجلب الجودة والدقة ألعضاء هيئة التدريس في تقييم الطالب وتعليمهم من خالل المراقبة 
في الوقت الفعلي لألشخاص واألشياء واألماكن في المؤسسة وتزويدهم بالمالحظات 

 .[20] والتعليقات ذات الصلة
تخدام باس التعليمية أماكن آمنة للطالب.المؤسسات يجب أن تكون  : السالمة تعزيز-3

ومراقبته  ةيالتعليم ةالمؤسسحرم  رة الوصول إلى أجزاء مختلفة منيمكن إدا األشياء،إنترنت 
 ال،المثعلى سبيل  .ةالمؤسسحرم  د أفراد أمن مخصصين لكل جزء منمركزًيا دون وجو 

يمكن إدارة الوصول إلى المختبر/المعمل خارج ساعات العمل عن طريق بطاقات هوية 
 ومراقبتها باستخدام أنظمة المراقبة الذكية. "RFID" الطالب الموسومة بتقنية

الشبكات و  (IoT) إنترنت األشياء جعلت تطبيقات : التعلم المخصص/الشخصي -4
التعلم ممكًنا على أي منصة في أي و  السرعة والمرونة التدريسالالسلكية اآلمنة عالية 

 .يةالتعليم ةالمؤسسوقت من أي مكان داخل وخارج 
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لقد غيرت إنترنت األشياء الفصول الدراسية  : زيادة تعاون الطالب ومشاركتهم -2
من خالل دمج أجهزة االستشعار واألجهزة المحمولة في البيئة  يةالتعليم بالمؤسسة

وقد خلق هذا فرصة فريدة لزيادة مشاركة الطالب وتعاونهم في التدريس  يمية.التعل
 والتعلم.

قد قدمت عروض قيمة  (IoT) نظًرا ألن إنترنت األشياء : عالقة جديدة وقناة جديدة -ب
عضاء هيئة ألالتقليدية ليست مفيدة لتقديم هذه القيم  التعليم طرق ، فإن جديدة للتعليم

أنشأت إنترنت األشياء قنوات افتراضية جديدة من خالل استخدام  .التدريس والطالب
القنوات  نتج عن هذه تطبيقات الهاتف المحمول والواجهات الرسومية المستندة إلى الويب؛

 ــنم من ذي قبل. قات تكون افتراضية وأكثر تخصيًصاالجديدة شكاًل جديًدا من العال
 التعليم لنظام يدةإيجــابـية ومفــ (IoT)األشياء  إنترنت ـوانبج من العــديد أن ـواضحال

 على الضوء تسليط أيًضا علينا يجب ولكن التـعلم، عمليات ــدةمساع في وستــستمر
 .معليالت في ـياءاألش ترنتإنـ ـجبـدم قالمستــقبلي المتعـل والـتأثــير اتالـتحــدي

 : التعـــلــيم في( IoT)األشـــياء  إنــترنت جدمــــ تــحـــديـــات.  7
 التعليمية، المؤسسة حـــرم بــــيئة في (IoT)األشياء  إنترنت ألجهزة النــــاجح الــدمـــــج لتحقيق

 عــرضمثــــل: ) الصعـــوبات مـــن الــــعـــديد مـــواجهة إلى التعــــليمية المــــؤسسة تـــضطر قد
 األمن، الويب، تحليالت به، موثوق  "Wi-Fiللشبكة، اتصال " الترددي النطاق

 تــمت ...إلخ(ـداتالمع ـلفةوتـك لمين،المعـ ـبتــدري طالب،لل هزةاألج ر، توافالخصوصية
 .أدنـــاه التــحــديات ومنـاقشــتها تــناول بــــعــــض

شياء األ إنترنت على القائمة البيئة في ألنــه نــظــًرا :والخــــصــوصــــيــــة  األمــــــن  7.1
(IoT)، حـــيث لة،المتص األجهزة من اإلنترنت على قائمة شبكة على البيانات تــخــزين يتم 

 ،لتدريسا هيئة الطالب أو أعضاء من وجمعها البيانات قـــياس في األجـــهــــزة واألدوات تـــبــدأ
 خرق  أي يؤدي قد .لـلخــطــر موخـــصوصـــيته المعـلمين /الــطالب  أمــــــن تــعــرض فــإنها
 ي أوالمصرف الحساب ، رقم الــوطني : ) الـــرقممثل الشخصية المعلومات كشف إلى أمني

 .المعلومات الخاصة والحساسة ( من غيرها
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 التعليمية مستمرة للتقنيات حاجة دائًما هناك :بـــه  مـــوثــوق  Wi-Fi اتـــصـــال  7.1
 الـــــدروس قترددًيا لتــــدف نطاًقا توفر التي السرعة عالية الالسلكية الشبكات مثل ،الجديدة

 .والفيديو بــجودة عــالية بالصوت
 غير ميةالتعــــلي المــــؤسسة والتطبيقات في األجهزة قد تكون بعض: اإلدارة  نــــظـــــام  7.3

 يكون  (IoT)األشياء  إنترنتنظام  وإعداد بناء على المؤسسة قدرة تعيق أن متوافقة ويمكن
ألشياء ا إلنترنت الناجح والــدمـــــج التنفيذ أجل من .المستــــخدمـــين لـــجميع ومتـــاًحا مــوثــوًقا

(IoT)، تـــكــــنولوجيا مــــعـــدات من كالً  أن من التأكد التعليمية المؤسسة على يجب 
 لفصلا في األشياء إنترنت استخدام تدعم بها الخاصة التدريس وأســـالــــيب المـــعـــلومات

أن  الإ بالتكنولوجيا، مــــرتبطة المحتملة والعوائق المخاطر أن من الرغم على .الدراسي
 (IoT) ياءاألش إنترنت خيارات استكشاف من مــــــزايــــا على التعليمية قـد تحصل المؤسسات

 .وتــجـــربـــتـــها 
 ترنتإن على القائمة التعليمية للمؤسسة الــكامل اإلعـــداد يــكون  : قــدالـــتـــكـــلــفـة   7.4

 .آخــر تــــحـــدًيا تــمثل والمعـــدات األجـــهــزة تــكـــلفة فـــإن لـــذلك .مكــلـــًفا (IoT)األشياء 
 المستــقـبلي:التعـــلــيم  في( IoT)األشــياء  إنــترنت تــأثــير.  8

ا وتطويره والتعلم التـــدريس جـــــودة عــمـــلــية تـــحسين على (IoT)األشياء  إنترنت ستعمل
 لــطالبا سيــتــعلم .والمعلمين الطالب من كالً  على بالفــائــــدة ، مما سيعودالمستقبل في

امــهـــم أداء مــهــ التـــدريـــس من هـــيــــئة أعــــضاء وســـيتــــمكن فـــاعــلية، أفـــضل وأكــثـــر بشكل
 (IoT)اء األشي إنــترنت تــوفــر أدوات الــمتوقع أن مــن .كــفـــاءة وأكــثر بــشكل أســرع وإكمالها

حتياجات اال يـــلــبي الكمي ومرونة وانخراًطا وقاباًل للـــقياس جاذبية أكثر تعليمًيا نــظاًما
  .التــعــليـمية المــؤســسات من كــبير المتـنوعة لــعــــددوالمتطلبات 

 عدلهم النظامي ما األمــريــكي الطالب يقضي - الدراسي الفصل المثال، في سبيل على
 ساعة 2222 أصل من ساعة 322 مــن إهـــدار أكــــثر يــتم ؛ لألسف،ساعة سنوًيا 2222

ثل: م دراسية ونهايتها محاضرة / حصة كــــل دايةب المتوقعة في االضـــطرابات معالجة في
 أستالم / ، أو توزيعوالغياب الحضور ، أخــذ المحاضرات دفـاتـر /المدرسية  الكـــتب ) فــتــح

 راسية(الدالروتينية الغير مجدية إلضاعة وقــت الحصة  األشياء من وغـــيرها ..الواجبات 
 يف دقائق خمس كل من واحدة دقيقة الطالب يــقـــضي اإلحصائيات، لهذه وفـــًقا [.28]
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األشياء  إنترنت شبكة باستخدام بسهولة منها التخلص مهام يمكن في الدراسي الفصل
(IoT).  سيطةالروتينية الب اإلجراءات في أقــل وقت قضاء على قادرين المعــلمون  سيكون 

 .مهمتــقــد لــمراقبة الطالب مع والعمل فعال بشكل الدروس من الوقت في إعــطاء والمزيد
 هـــيــــئة ، سيتمكن أعــــضاء(IoT) األشياء إنـــترنت وأدوات تــقـــنيات تــطـــبيق خـــالل مـــن

 قصيرة، ةزمني فــتــرة الصعبة في فهم الـــدروس على التالميذ من مساعدة التـــدريـــس أيًضا
ــتـــقـــييم واستــخدام تــلــقائـــًيا، الحضور وتسجيل  الــــدماغ ـــشاطن المـــســتــشــعرات العـــصبية لـ
 نيمك الطالب مــن خالل أجهــزة االهـــتــزازات الــلــمـــسية إلى وإرسال للـــطــالب، الــمعرفي

 حين في .ـــتــباهناال الدراسية ولـــفـــت الحصة إلى للعودة بـلطف لــتحذيــره /ارتـــداؤها لــتــذكيره 
 إال ،األشياء نتإنتر  تقــنيات بــرنامج بعد تعتمد وتــنــفـذ التــعــليـمية لم المــؤســسات غالبية أن
 .ذلك في المســتــقــبــل عــن بعــيدة ليــست هــذه مثل تعليمية بيئة أن
 االســــتــنـتــاجـــات:.  9

 في (IoT) األشياء إنترنت وخاصة استخدام التــكــنولوجيا فإن الــــدراسة، هـــذه تــــوضح كما
 الجـــــودة، لتــحـــســيــــن الكـــفاءة، ومبــتكرة جديدة ألفــكار فــتــح األبــواب التــعــليم مجال

 هذا ، يــظهرذلك جانب الى .والمعلمين الطالب من كل حـــياة والسهـــولة في الـــسرعــة،
ــعــليـمية للمــؤســسة يمكنأنه البحث   لمواردا تتبع الـــمــهــام مثل من بالعديد الـــقيام الت

 محر  وتصميم المعلومات والمعدات، إلى الوصول تطوير ، متابعة الطالب،األساسية
ــًقا .أماًنا .. إلخ  أكثر جامعي  إنترنت أن أنظمة ، وجدناهذا المــســح لبعض نتائج وف
إشراك  اللخ التعليمي من للقطاع مهمة قيمة وتقديم لتحقيق هائلة إمكانات لديها األشياء
على  ــلم والقدرةالتــع عملية إلى تــســريع باإلضافة التدريس وتحفيزهم، هيئة وأعضاء الطالب

ـــــــــاًء بـــــــنــ .التــقــليدية التـــدريس وطــرق  الجغرافي الموقع الــتــعلــيم مــثل أمام الحواجز إزالة
 تــكــنولـــوجيا إنــتــرنت أن الــــــدمــــــج بين إلى األولــية الـــدالئـــل تـــــــشــير عــلــــى مـــــاســـــبـــق،

 ويــــنــتــج ةالمعرف مستـــوى  ويــحـــسن وأبــسط أســـرع تــعـــلم إلى يــــــؤدي والتعـــليم (IoT) األشياء
عى تــــس أن الضــــروري  من نفسها، تهميش من بــدالً  .عـــاليــة جـــــودة ذوي  طــالًبا ضــمــنًيا

 األشياء رنتإنت اتصال وأساليب وخدمات لــتبــني تطبيقات التــعـــليــــمية جــاهـــدة الـــمـــؤســـسات
 .الحالية أنــشطتها في الحديثة وتوظيفها ودمجها



 

 Volume 03 العدد
 July 2322يوليو 

International Science and 

Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 لعلوم والتقنية ل الدولية مجلةلل

 

Copyright © ISTJ   21 

 

 إنترنت على القائمة التدريس منصات تصميم مجال في من األبحاث حالًيا العديد تُـــجرى 
 لذكيا الجامعي الذكية، والحرم ، المختبراتالذكية الدراسية )الفصولمثل  (IoT)األشياء 
نيات تــق استخدام أثــبـــتت فائـــدة ونجاح دراسات هناك أن الــــورقة هذه وجـــــدت .بالكامل(

 في شــنا أيًضاكما ناق التــعــليـمية. األشياء في المــؤســسات إنترنت على الذكية القائمة التعلم
 األشياء رنتإنت المتعلقة بتــقنيات الذكية والتطبيقات التجارب هذه من بعض البحث هذا

 من لرغما على .التعليمي النظام بنية وتـحسين تـطوير في دمجها أهــمية مــدى لــتوضــيح
 إلى طرتض قد أنها إال التعليم، في األشياء والــفوائـــد إلنترنت المزايا من العديد ودوج

ــــديـــــدة ج تــــقنيات تــــــقـــــديــم يتم قــد المستـــقــبل، فـــي .واألمان الخصوصية على المساومة
 .التحديات هذه حــل األشـــياء يمكــنها إنــترنت فـــي
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