
 

59 [Manager]. Smart University Readiness Assessment under Disruptive Technologies 

Executive Management  Volume 5. Issue 1. Serial Number 7. Spring and Summer 2021. Pages 59 to 79. 

 

 Research Paper 

Smart University Readiness Assessment under 
Disruptive Technologies 

Mohammad Hossein Ronaghi *1  
, 

Kamran Feizi 2 
, 

1 Assistant Professor, Department of Management, Shiraz University 
2 Professor, Department of Industrial Management, Allameh Tabatabaei University  

                                                   

 

10.22080/jem.2021.19188.3260  

Received: 
July 1, 2020 
Accepted: 
October 3, 2020 
Available online: 
Click or tap to enter 
a date. 

Abstract 
Disruptive technology is an innovation that significantly alters the way that 
consumers, industries, or businesses operate. A disruptive technology sweeps 
away the systems or habits it replaces because it has attributes that are 
recognizably superior.Disruptive technologies are making positive impacts not 
only on business processes but also the digital transformation of organizations. 
Smart University is an emerging and rapidly growing area that represents a 
creative integration of smart technologies, smart features, smart software and 
hardware systems, smart pedagogy, smart curricula, smart learning and 
academic analytics, and various branches of computer science and computer 
engineering. The aim of this research is to recognize the smart University 
technologies and present a model for the assessment of smart University 
readiness. This research is an applied one, and has been carried out in three 
phases. Based on the previous studies, in the first phase research experts evaluate 
disruptive technologies by Delphi method. The expert panel consists of 13 faculty 
members who were active in information technology field. In the second phase 
the enabled technologies are ranked by fuzzy AHP. In the final phase the 
readiness model is designed and the presented model would be tested in a sample 
University. The research results showed that the educational technologies, 
internet of things and augmented reality had the most prominence in a smart 
University. 

Keywords: 
Smart University, 
Disruptive Technologies, 
University 4.0, Education 
Technology 

 

 

                                                   
*Corresponding Author: Mohammad Hossein Ronaghi   

Address:  Assistant Professor, Department of 
Management, Shiraz University 

Email: mh_ronaghi@shirazu.ac.ir 
Tel: Click or tap here to enter text. 

 

mailto:mh_ronaghi@shirazu.ac.ir


 

60 [Manager]. Smart University Readiness Assessment under Disruptive Technologies 

Volume 5. Issue 1. Serial Number 7. Spring and Summer 2021. Pages 59 to 79. 

 
Executive Management 

Extended Abstract  
1. Introduction 
Digital transformation is the integration of 
digital technology into all areas of a 
business, fundamentally changing how an 
organization operates and delivers value 
to customers. The improvement of 
Information and Communication 
Technology (ICT) infrastructure, and the 
improvement of the ability to analyze 
environmental data lead an organization 
or a business to achieve a competitive 
advantage. Digital transformation is 
imperative for all businesses, from the 
small to the enterprise. Although the 
dimensions of digital transformation are 
numerous, those components that have 
impact on businesses and different 
industries, and have been considered by 
researchers and managers of 
organizations, are recognized as industry 
4.0. Industry 4.0 has caused paradigm 
changes in the procedures of goods 
production and giving services through 
disruptive technologies. Disruptive 
technologies are making positive impacts 
not only on business processes but also 
the digital transformation of 
organizations. Smart University is an 
emerging and rapidly growing area that 
represents a creative integration of smart 
technologies, smart features, smart 
software and hardware systems, smart 
pedagogy, smart curricula, smart learning 
and academic analytics, and various 
branches of computer science and 
computer engineering. 

2. Objective 
The aim of this research is to recognize the 
smart University technologies and present 
a model for the assessment of smart 
University readiness. This model should be 
based on the importance of technologies 
related to the field of education and views 

of experts of this field. Therefore, this 
study seeks to design such a readiness 
model of University 4.0. The concept of 
University 4.0 forms according to industry 
4.0 and technological transformations. 

3. Data/Methodology 
This research is an applied one, and has 
been carried out in three phases. Based on 
the previous studies, in the first phase 
research experts evaluate disruptive 
technologies by Delphi method. The 
Delphi method is a technique for reaching 
consensus by a group of experts that 
express their opinion on a particular issue. 
It has been widely used in different areas 
of knowledge, including management and 
information technology sciences. The 
expert panel consists of 13 faculty 
members who were active in information 
technology field. In the second phase the 
enabled technologies are ranked by fuzzy 
analytic hierarchy process (AHP). The 
reason for using fuzzy method is the 
existence of uncertainty in the survey, 
which naturally has more realistic results 
than the crisp scores.  In the final phase 
the readiness model is designed and the 
presented model would be tested in a 
sample University in Iran. The designed 
questionnaire was edited according to the 
opinion of six experts in information 
technology. Thus, it can be claimed that 
the questionnaire had an acceptable face 
validity. To evaluate the reliability of 
research instruments Cronbach's alpha 
coefficients was used. The value of this 
coefficient was shown that the 
questionnaire had an acceptable 
reliability.  

4. Results/Findings 
The research results showed that the 
educational technologies, internet of 
things and augmented reality had the most 
prominence in a smart University. 
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 According to the results of the model 
calculation, the readiness rate of the 
studied University is 38.5%. The readiness 
of the University under study to become a 
smart University is in primary status. This 
means that the University under study has 
an acceptable level of knowledge and 
expertise in the field of transformational 
technologies, but these technologies have 
not yet been properly adopted. the 
readiness of each technology in the 
University under study was shown cloud 
computing and education technologies are 
the most prepared, and robotics and big 
data technologies are the least prepared. 
Therefore, Universities managers must 
provide the platforms and facilities for the 
establishment and use of each of these 
technologies in their organization to 
provide better services to the stakeholders 
and students in order to become a smart 
University. 

5. Implications 
The use of some technologies, such as the 
IoT, requires macro-policy on 
telecommunications and Internet 
networks. Also, the Ministry of Science, 
Research and Technology and the Ministry 
of Information and Communication 
Technology of Iran should provide the 
necessary facilities for hardware and 
telecommunication bandwidth equipment 
to support companies active in the field of 
education and information technology. 
Universities and educational institutes are 
recommended to test their readiness to 
become a smart University using the 
model presented in this study. 
Contribution of this research in terms of 
theory explains the concept of smart 
University and in terms of application 
presents a model for assessing the 
readiness of smart University. 
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 چکیده
 تحول موجب بلکه اندداشته وکارکسب فرایندهای بر مثبتی تاثیر تنها نه آفرین تحول هایفناوری

 رشد حال در سرعت به و ظهور حال در ایحوزه هوشمند دانشگاه. اندشده هاسازمان در دیجیتالی
 افزارهای نرم هوشمند، هایویژگی هوشمند، هایفناوری خالق یکپارچگی دهنده نشان که است

 یادگیری هوشمند، درسی هایبرنامه هوشمند، آموزش افزاری،سخت هایسیستم و هوشمند
. است کامپیوتر مهندسی و کامپیوتر علوم مختلف هایشاخه و دانشگاهی هایتحلیل و هوشمند

 ارزیابی برای مدلی ارائه و هوشمند دانشگاه آفرین تحول هایفناوری شناسایی پژوهش این هدف
 در. است شده انجام مرحله سه در و است کاربردی پژوهش این. است هوشمند دانشگاه آمادگی
 روش از استفاده با خبرگان نظر اساس بر پیشین مطالعات از آفرین تحول هایفناوری اول مرحله
 حوزه در فعال دانشگاه علمی هیئت اعضای از نفر ۱۳ شامل پژوهش خبرگان. شدند ارزیابی دلفی

 فناوری هر وزن فازی مراتبی سلسله تحلیل از استفاده با دوم مرحله در. بودند اطالعات فناوری
 مدل و گردید طراحی هوشمند دانشگاه آمادگی ارزیابی جهت مدلی آخر مرحله در. گردید مشخص

 اشیا اینترنت آموزشی، هایفناوری  که داد نشان پژوهش نتایج. شد ارزیابی نمونه دانشگاه یک در
 .دارند هوشمند دانشگاه یک در را اهمیت بیشترین افزوده واقعیت و

 کلیدواژه ها:
 هایفناوری هوشمند، دانشگاه

 ،۰/۴ دانشگاه آفرین، تحول
 اشیاء اینترنت آموزشی، فناوری

 

 

 

 

                                                   
  یرونق نیمحمدحس :نویسنده مسئول * 

دانشکده اقتصاد، مدیریت و ستادیار بخش مدیریت،  آدرس:
 علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 mh_ronaghi@shirazu.ac.ir ایمیل:
 .Click or tap here to enter text  تلفن:

 



 

 های تحول آفرینهوشمند تحت فناوریارزیابی آمادگی دانشگاه . رونقی محمدحسین 63

 .۷۹تا  ۵۹ صفحات .۱۴۰۰بهار و تابستان  .۷. شماره پیاپی ۲۷ شماره .۸ دوره

 

اجرایی مدیریت پژوهشنامه  
Executive Management 

 

 مقدمه 1
 لیاطالعات موجب تسه یفناور یهاتیقابل

ارتباطات بر  نیشده است و ا ایارتباطات در دن
١ماتیوسگذار بوده است (ر یتاث زیآموزش ن تیفیک و  

بر  کمیو  ستیها در قرن ب). دانشگاه۲۰۱۷همکاران، 
٢پاپوالشوند (یاطالعات اداره م یفناور هیپا و  

 یهادر نظام یریادگی). امروزه ۲۰۱۸همکاران، 
٣ادیسونشده است ( دهیچیپ یآموزش و همکاران،  
های کسب و کار، تحول دیجیتالی بر مدل). ۲۰۱۲

و فرایندهای  شیوه ارائه خدمات و تولید کاالها
ها تاثیرگذار بوده است (کاستلو حاکمیتی در سازمان

٤برانکو، کروز جسوس و الیویرا ). بهبود ۲۰۱۹، 
های فناوری اطالعات و ارتباطات و ارتقای زیرساخت

های محیطی موجب کسب توانمندی تحلیل داده
مزیت رقابتی برای یک سازمان و کسب و کار می

٥شود (گرور و کلی اگر چه ابعاد تحول  ).۲۰۱۳، 
هایی که بر دیجیتالی بسیار زیاد است اما آن مولفه

کسب وکارها و صنایع مختلف تاثیرگذار بوده است 
ها قرار گرفته و مدنظر پژوهشگران و مدیران سازمان

شود است به نام انقالب یا موج چهارم شناخته می
در کشور آلمان مطرح شد (هافمن  ۲۰۱۱که در سال 

٦و راش ). امروزه موج انقالب چهارم چه در ۲۰۱۷، 
کسب و کارها و چه در جوامع دانشگاهی تحت 

شامل که  شودعنوان صنعت هوشمند شناخته می
 هایی همانندفناوریشبکه با  یهادستگاه بیترک

و هوش  کالن داده لیو تحل هیتجز ی،ابر انشیرا
 ی،رساختیز نیشود چنیاست که باعث م یمصنوع

٧(میتال شود هنامید هوشمند ). ۲۰۱۷و همکاران،  
هدف صنعت هوشمند رسیدن به اثربخشی و بهره

وری باالتر با استفاده از سطوح پیشرفته اتوماسیون 
                                                   

1 Matthews 
2 Popoola  
3 Eidson  
4 Castelo-Branco, Cruz-Jesus & Oliveira 
5 Grover & Kohli 
6 Hofmann & Rüsch 
7 Mittal 
8 Lucato 

٨است (لوکاتو ). صنعت هوشمند ۲۰۱۷و همکاران،  
مسیری است که موجب ایجاد مزیت رقابتی برای 

شود و در ادامه الزمه بقای کسبها میسازمان
رو همه کند، از همینصنایع را ایجاد میوکارها و 

ها باید خود را برای چنین شرایط رقابتی و سازمان
٩محیط کسب و کار فراهم کنند (لی و همکاران،  

۲۰۱۴.(  

با توجه به گسترش تحول دیجیتال در کسب
وکارهای مختلف مطالعات کاربردی تخصصی 

هوشمند (شوهایبر  پیرامون  مفاهیمی همچون خانه
١اشالو م ٠ )، شهر هوشمند (کاستا و دل ۲۰۱۹، 

١الیویرا ١ ٢)، کسب و کار هوشمند (چنگ۲۰۲۰،  و  
)، مزرعه هوشمند (رونقی و ۲۰۲۰همکاران، 

١فروهرفر ٣ ) و یا دانشگاه هوشمند یا دانشگاه ۲۰۲۰، 
١(گالگو ۰/۴ ٤ ) انجام شده است. ۲۰۱۶و همکاران،  

های دانشگاه و حوزه آموزش نیز تحت تاثیر فناوری
قرار دارند و  ۰/۴ول آفرین یا به تعبیری دانشگاه تح

مراکز آموزشی نیاز به انطباق در بکارگیری فناوری
٥های نوین و تحول دیجیتال هستند. چان  )۲۰۱۳ (

معتقد است آموزش هوشمند بر اساس استفاده از 
صدا و تصویر در حین آموزش، اهمیت یکسان 

ی مدرس و دانشجو در کالس درس و امکان دسترس
 یریادگی طیمحآزاد به منابع پایه ریزی شده است. 

نرم  زات،یاستفاده و انطباق با تجه ازمندیهوشمند ن
 یریادگی طیهوشمند است. مح یهاافزارها و شبکه

 ستمیها و اختالالت سیبتواند آشفتگ دیهوشمند با
 از آنها و ییرا شناسا یشگاهیآزما زاتیمانند تجه

 وهیو کارکنان و ش انیدانشجو یسالمت، کند یریجلوگ
 ستمیو حفاظت س تیامن د،عملکرد آنها را رصد کن

منابع و مصرف  تیریمد و در نهایت را کنترل کند

9 Lee 
1 0 Shuhaiber & Mashal 
1 1 Costa and de Oliveira 
1 2 Cheng 
1 3 Ronaghi & Forouharfar 
1 4 Galego 
1 5 Chun 



 
 

 های تحول آفرینارزیابی آمادگی دانشگاه هوشمند تحت فناوری. محمدحسین رونقی 64

 .۷۹تا  ۵۹ صفحات .۱۴۰۰بهار و تابستان  .۷ . شماره پیاپی۲۷ شماره .۸ دوره
اجرایی مدیریت پژوهشنامه  

Executive Management 

 زین یموزشآ یهاتیفعال ییبدون کاهش کارا یانرژ
١(لی انجام دهد ). از سوی دیگر ۲۰۱۳و همکاران،  

٢های مختلفی همچون مدل پاچینیمدل و همکاران  
در صنعت خودرو و یا مدل لوکاتو و همکاران ) ۲۰۱۹(
٣های تولیدی و مدل نیکدر بین شرکت )۲۰۱۹( و  

های کشور مجارستان ) در بین شرکت۲۰۱۹همکاران (
جهت ارزیابی آمادگی تحت انقالب چهارم ارائه شده 
است؛ با توجه به زمینه تخصصی هر پژوهش نیاز 
 به ارائه مدلی جهت ارزیابی آمادگی دانشگاه

باشد؛ این مدل باید بر هوشمند در حوزه آموزش می
های مرتبط با حوزه اساس میزان اهمیت فناوری

آموزش و پرکاربرد در دانشگاه و بر اساس نظر 
خبرگان این حوزه طراحی گردد. از همین رو مساله 

باشد. اصلی این پژوهش طراحی چنین مدلی می
های رو شناسایی فناوریجنبه نوآوری پژوهش پیش

تحول آفرین اثرگذار در دانشگاه هوشمند با توجه به 
انقالب چهارم و ارائه مدلی برای ارزیابی آمادگی 
دانشگاه هوشمند است. این مطالعه به دنبال 

 پاسخگویی به سه پرسش زیر است:

های تحول آفرین موثر در دانشگاه فناوری .1
 هوشمند کدامند؟

میزان اهمیت هر فناوری در دانشگاه  .2
 هوشمند چه میزان است؟

توان میزان آمادگی یک دانشگاه چگونه می .3
 هوشمند را ارزیابی کرد؟

 پیشینه پژوهش 2

 های تحول آفرینفناوری 2.1
توجه به نیازهای مختلف مشتریان و امکان سفارشی

های تحول سازی محصوالت موجب بکارگیری فناوری
شود. در پارادایم مشتری مداری استفاده آفرین می

                                                   
1 Lei  
2 Pacchini 
3 Nick  
4 Aheleroff  
5 Ahuett-Garza & Kurfess 

صول هوشمند پاسخی به خواسته مخاطبان از مح
است. بکارگیری تجهیزات هوشمند موجب شکل

های هوشمند، ساختمان هوشمند و در گیری خانه
٤نهایت شهرهای هوشمند شده است (اهلروف و  

) و لوکاتو ۲۰۱۹). پاچینی و همکاران (۲۰۲۰همکاران، 
 یهایخود فناور هایدر مطالعه) ۲۰۱۹و همکاران (

و صنعت هوشمند را انقالب چهارم در  اررگذیتاث
اینترنت اشیا، کالن داده، رایانش ابری،  یشامل فناور

رباتیک، هوش مصنوعی، تولید افزایشی و فناوری 
 ایاش نترنتیا یفناوردانند. شناسه امواج رادیویی می

ابزارها و افراد  ها،نیحسگرها، ماش نیموجب ارتباط ب
و  ایاش نیاده بتبادل د لیو باعث تسه شودیم

٥(اهوت گرزا و کرفس شودیمختلف م یابزارها  ،
با استفاده از حسگرها و شبکه اینترنت اشیا  .)۲۰۱۸

توان اطالعاتی همچون دما و رطوبت خاک می
٦یااله( های گیاهان )، آفت و بیماری۲۰۱۷و همکاران،  

٧(پیج ) و امکان تردد افراد و ردیابی ۲۰۱۳و همکاران،  
) را از راه دور تشخیص ۱۳۹۷اشیا (رونقی و حسینی، 

ساختارمند،  هایشامل داده، کالن دادهداد. 
از  شود کهیساختارمند م مهیو ن رساختارمندیغ

ند و ا شده یمختلف جمع آور ایاشمحیط، افراد و 
موثر  یریگ میتصم یآنها برا شرفتهیپ لیبه تحل ازین

٨(وایدیا وکار استدر کسب . )۲۰۱۸و همکاران،  
به نرم افزار،  یامکان دسترس یبه معنای ابر انشیرا

سازمان  کی یارجخ طیدر مح رساختیپلتفرم و ز
کار  طیباشد و شرایارائه دهنده خدمات م کیتوسط 

 لیاطالعات را تسه لیو تحل یاطالعات هایستمیبا س
٩کند (ژانگیم  ،. ربات خودکار)۲۰۱۷و همکاران،  

یهستند که م یریپذهوشمند و انعطاف هاینیماش
و مانند  رندیبگ ادی باشند تعامل در هابا انسان توانند

). هوش ۲۰۱۷(لی و همکاران،  کنند یرگیمیآنها تصم
هایی که همانند مغز انسان قدرت مصنوعی سیستم

دارند و با های محیطی را گیری و تحلیل دادهتصمیم

6 Alahi 
7 Page 
8 Vaidya  
9 Zhong 
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شوند توجه به کاربری و زمینه تخصصی طراحی می
). شناسه امواج رادیویی نیز ۲۰۱۹(چان و همکاران، 

یک فناوری رو به توسعه است که در شناسایی و 
ردیابی کاالها و تجهیزات با استفاده از امواج رادیویی 

١کاربرد فراوان دارد (ابوماجد و هاشم  تیواقع). ۲۰۱۸، 
 یکیزیف طیمح یبر رو ،یتالیجید هیال کیافزوده 

افراد  یواقع یایرا به دن یمجاز یاست، که عناصر
 داتیعناصر بر اساس تول نی. اکندیاضافه م

و پردازش اطالعات  افتیدر قیکه از طر یوتریکامپ
 دئو،یمانند صدا، و یورود یهاحسگرکاربر توسط 

 جادیاست ا GPS یهاداده ای یکیفگرا ریتصاو
٢(کرافتون شودیم های به فناوری .)۲۰۱۹و همکاران،  

توان اشاره ذکر شده فناوری زنجیره بلوک را نیز می
 دفترکل توزیع شده هیبلوک بر پا رهیزنج یفناورکرد. 

است که  ای داده گاهی، پادفتر کل توزیع شدهاست. 
شبکه بزرگ به طور  کیتوسط هر شرکت کننده در 

٣و اومالیشود (پرستوس یمستقل به روز م  ،۲۰۱۷ .(
به این معناست که سیستم  شده عیتوز معماری

وابسته به یک اختیار متمرکز نیست و شبکه به 
شود. هر و غیرمتمرکز اداره می صورت همتا به همتا

فرد یک کپی از زنجیره بلوک را در اختیار دارد. زنجیره 
بلوک با استفاده از رمزنگاری و توابع هش از تغییرات 

کند و هر تغییری باید به ده محافظت میبلوک دا
٤تایید اعضا برسد (هلو و هاو های ذکر فناوری .)۲۰۱۹، 

شده تحت انقالب چهارم موجب هوشمندسازی 
ها نیاز سازی فناوریشوند اما برای پیادهسازمان می

های به شناخت ابعاد آمادگی سازمان در حوزه
 مختلف است.

 ابعاد آمادگی نوآوری دیجیتالی 2.2
نوآوری دیجیتالی، نوآوری است که از طریق فناوری

شود و تحول دیجیتالی را به های دیجیتالی اعمال می
٥دنبال دارد (هنفریدسون ). جهت ۲۰۱۴و همکاران،  

های دیجیتالی نیاز به شناخت سازی فناوریپیاده
٦باشد. لوکاجها میابعاد سازمانی مرتبط با فناوری و  

                                                   
1 Aboelmaged & Hashem  
2 Crofton 
3 Presthus & Omalley 

آمادگی نوآوری دیجیتالی در ) ابعاد ۲۰۱۸همکاران (
 دانند:سازمان را شامل هفت بعد می

آمادگی منابع: اشاره به انعطاف پذیری  •
کارگیری منابع در سازمان در تدوین و به

 جهت تحول دیجیتالی دارد.

آمادگی فناوری اطالعات: آمادگی زیرساخت  •
فناوری اطالعات به معنای تقویت پرتفوی 

هیل نوآوری فناوری اطالعات در جهت تس
 دیجیتالی در سازمان است.

آمادگی شناختی: به معنای توانمندی  •
دانشی سازمان در جهت تسهیل اجرای 
نوآوری دیجیتالی سازمانی است و شامل 

ها و انطباق پذیری کارکنان در دانش، مهارت
 شود.های دیجیتالی میمواجه با فناوری

آمادگی شرکا: به معنای وابستگی ذینفعان  •
به تحول دیجیتالی سازمان است و  خارجی

دربرگیرنده حفظ روابط با شرکا، مشتریان و 
 مشاوران در ایجاد تحول دیجیتالی است.

ارزش نوآوری: ارزش نوآوری به معنای  •
مفهوم تغییر ارزش است و نگرش مثبت 
ذینفعان نسبت به تحول دیجیتالی را دربر 

 گیرد.می

 های اصلیآمادگی فرهنگی: قابلیت ارزش •
سازمان در جهت تسهیل و تقویت نوآوری 

 دیجیتالی است.

های ای از فعالیتآمادگی راهبردی: مجموعه •
مدیریتی در جهت تسهیل و هدایت تحول 
دیجیتالی در سازمان است (لوکاج و 

 ).۲۰۱۸همکاران، 

4 Helo & Hao 
5 Henfridsson 
6 Lokuge 
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 های تحول آفرین در ایرانفناوری 2.3
کشور ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه 

های انقالب چهارم در حوزهبکارگیری فناورینیازمند 
استفاده  یهادر خصوص چالشهای مختلف است. 

مطالعات  رانیدر ا نیتحول آفر یهایاز فناور
دارد یم انی) ب۱۳۹۸انجام شده است. زرگر ( یمختلف

در چند » هاي مجلسمركز پژوهش«بنا به گزارش 
براي هايي را ريزيبرنامه دولتسال گذشته مسئوالن 

انجام داده اند،  ایاش نترنتیا یورود به عرصه فناور
اما از آنجا كه استفاده از اينترنت اشيا به طور 

شود که در شهرها و كشورها و گسترده موجب مي
المللي ميلياردها دستگاه به شبكة نهادهاي بين

هايي در خصوص جهاني متصل شوند، نگراني
اهد داشت مسائلي نظير امنيت اطالعات وجود خو

 یهااز چالش گرید یکی). ۱۳۷۴-۱۳۷۳، ۱۳۹۸(زرگر، 
 یخصوص میبه خطر افتادن حر ایاش نترنتیا یفناور

 یو امکان دسترس یهاستمیکاربران در استفاده از س
در همین است.  شده دیتول یهابه داده یرقانونیغ

در بستر  ایاش نترنتیا یاستفاده از فناورراستا 
 یتیبر مشکل امن یتواند تاحدودیبلوک م رهیزنج

١نیغلبه کند (مو یفناور نیا ). ۲۰۱۹و همکاران،  
به اهداف دولت  یابیدست یدر راستا رانیا دولت

بلوک در  رهیزنج یسازادهیپ ازمندین کیالکترون
 یهااز چالش یکیها و نهادهاست. اداره ستمیس
 یدر جهت الزام یقانون یگزاراستیرو سشیپ

در قالب بستر  یکیالکترون یهانمودن تراکنش
 یبخش یآگاه گرید یبلوک است. از سو رهیزنج

خصوص نحوه کارکرد و انجام تراکنش از  رمردم د
بلوک در  رهیزنج یاستفاده از فناور یهاچالش گرید

چالش با استفاده از  نیاست. ا رانیا یبخش عموم
قابل  یعموم یهارسانه قیاز طر یآموزش یهابرنامه

رواسان  زارع ).۱۳۹۸طوق و ناصر،  ییحل است (آقا
) در مطالعه خود به چالش ۱۳۹۰( یسورکال ییو پاشا

شناسه  یفناور یراه انداز نهیو هز یخصوص میحر

                                                   
1 Moin 
2 Radio-frequency identification (RFID) 
3 Taleb & Hassanzadeh  

٢ییویفرکانس راد رو نیاشاره کردند. ازهم رانیدر ا 
 دیدر کشور با یفناور نیجهت توسعه استفاده از ا

 ،یاستفاده از فناور یو قانون یحقوق یبه سازوکارها
 یبرخ دیمناسب و امکان تول یسازفرهنگآموزش و 

اشاره  نهیکاهش هز یدر داخل کشور برا زاتیاز تجه
) ۱۳۹۵مطالعه جعفرنژاد و همکاران ( جهید. نتدنکر 

در  ۲۰۱۸در سال  یابر انشیرا یاز اشباع فناور یحاک
 نیتاخر در شروع انتشار ا نیدارد. همچن رانیا

در  شارمنجر به سرعت باالتر انت رانیدر ا یفناور
مهم  نیبنا به اثر تقدم و تاخر نشده است. ا رانیا
 نهیزم نیفعال در ا یوکارهاکسب یبرا یفرصت انگریب

 باشند. دواریبازار ام نیتوانند به رشد ایاست که م

های تحول آفرین و حوزه فناوری 2.4
 آموزش

تحول آفرین و تاثیر های با توجه به تشریح فناوری
های مختلف، کاربرد این تحوالت در وسیع آن بر حوزه

 کحوزه آموزش و دانشگاه نیز حائز اهمیت است. ی
و  یآموزش یندهایفرا دیهوشمند با یموسسه آموزش

 یرا با تحوالت فناور یآموزش تیریمد یهاوهیش
٣(طالب و حسن زاده اطالعات همراستا سازد  ،

٤نپروسکایا تیخومیروف و. )۲۰۱۵ ) معتقدند ۲۰۱۵( 
سازی و که دانشگاه هوشمند به معنای مدرن

بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در کلیه 
مدارس و مراکز باشد. فرایندهای دانشگاهی می

دانش آموزان و  یسازآماده یهوشمند برا یآموزش
ساختار  دیتجد یریادگی یندهایو فرا انیدانشجو

منابع  ،یراستا کارکنان آموزش نیاند در همشده
یم رییدستخوش تغ ییاجرا یندهایو فرا یآموزش
٥(مارکوف هایس شوند )؛ مطالعات ۲۰۱۴و همکاران،  

های تحول مختلفی در خصوص کاربردهای فناوری
آفرین در حوزه آموزش انجام شده است. جوما و 

٦جاهیانتو ) در مطالعه خود به بررسی چالش۲۰۱۹( 
یانش ابری در سطح تحصیالت های پذیرش را

تکمیلی دانشگاهی در تانزانیا پرداختند، نتایج آنها 

4 Tikhomirov & Dneprovskaya 
5 Markoe Hayes 
6 Juma & Tjahyanto 
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نشان داد که ریسک امنیت اطالعات در انتخاب 
 در پژوهشرایانش ابری در دانشگاه مهم است. 

١کیتل و تکینردوگان  یآموزش یچارچوب) ۲۰۱۹( 
منطبق با تحوالت موج چهارم ارائه شده است و مدل 

دانشگاه  یبرنامه آموزش یراحدر ط یشنهادیپ
مختلف به کار گرفته شده  یهاهلند در دوره نیجنیو

٢کیان است. با استفاده از پنج ) ۲۰۱۸و همکاران ( 
جسد در مطالعه خود نشان دادند که مدل سه 

غشای سینوسی  حیتشر یبرا یمجاز تیواقع یبعد
٣کورااست.  کالبدشناسی آموزش مناسب در یابزار  

دانشجوی  ۲۶) با استفاده از نظر ۲۰۱۷و همکاران (
٤دندانپزشکی و دی بور ) با مشارکت ۲۰۱۶و همکاران ( 

دانشجوی دندانپزشکی به تاثیر کاربرد فناوری  ۱۲۴
واقعیت مجازی در آموزش سه بعدی عصب کشی 

) ۲۰۱۷طاهردوست (در دندان پزشکی اشاره داشتند. 
 یهاکارت یفناورانطباق  یابیمطالعه خود به ارز رد

 جیدانشگاه پرداخته است نتا طیمح هوشمند در
موارد  ،یکاربر ینشان داد که عوامل راحت یمطالعه و

 یو هنجارها یبانیپشت ،یآگاه ت،یامن ،یکاربر
کارت  یفناور رشیبر پذ یمیرابطه مستق یاجتماع

٥یاو .ارندهوشمند در دانشگاه د ) به ۲۰۱۱و همکاران ( 
اسه فرکانس رادیویی در دانشگاهکاربرد فناوری شن

های علوم پزشکی پرداختند. شکاری و همکاران 
هاي نوين تاثير استفاده از فناوري) به بررسی ۱۳۹۶(

در  هاي آموزشي دبيرانآموزشي برکيفيت فعاليت
اصفهان پرداختند و ارتباط معناداری مشاهده شد. 

گونه که اشاره گردید در مطالعات مختلف همان
های تحول آفرین در حوزه آموزش کاربردهای فناوری

های ای که به فناوریاشاره شده است اما مطالعه
موثر در دانشگاه هوشمند پرداخته باشد مشاهده 

وجوهای انجام شده نشد همچنین بر اساس جست
مدلی برای ارزیابی آمادگی دانشگاه هوشمند ارائه 

 نشده است.

                                                   
1 Tikhomirov & Dneprovskaya  
2 Qian 
3 Correa    

 شناسی تحقیقروش 3
از نوع کاربردی است که در دو مرحله این پژوهش 

انجام شده است. در ابتدا با مرور  ۱۳۹۸در سال 
های های حوزه انقالب صنعتی چهارم فناوریپژوهش

موثر و تحول آفرین شناسایی گردید. سپس این 
های توسط گروه خبرگان پژوهش جهت فناوری

کاربرد در حوزه آموزش و دانشگاه هوشمند با 
ش دلفی مورد ارزیابی قرار گرفت. گروه استفاده از رو

نفر از اعضای هیات علمی  ۱۳خبرگان پژوهش شامل 
های دولتی و دارای زمینه پژوهشی در حوزه دانشگاه

فناوری اطالعات بودند. در مرحله دوم پژوهش 
گیری جهت تعیین میزان اهمیت هر فناوری در شکل

دانشگاه هوشمند، از روش تحلیل سلسله مراتبی 
های شناسایی دهی فناوریزی نوع دو جهت وزنفا

شده دانشگاه هوشمند طبق نظر خبرگان استفاده 
٦شد. طبق نظر مندل ) اعداد فازی نوع دو به ۲۰۰۷( 

دلیل برخورداری از تابع عضویت فازی خروجی 
واقعی تری نسبت به فازی نوع یک خواهد داشت. 
در این مرحله از پرسشنامه مقایسات زوجی برای 

ایسه اهمیت هر فناوری استفاده شد. در مرحله مق
) جهت ۲۰۱۸سوم پژوهش از مدل لوکاج و همکاران (

شناسایی ابعاد سازمانی آمادگی دیجیتالی به عنوان 
های کامل استفاده گردید و مدل ارزیابی یکی از مدل

گانه آمادگی دانشگاه هوشمند بر اساس ابعاد هفت
شده و وزن هر  های شناساییمدل لوکاج و فناوری

فناوری طراحی گردید. مدل پیشنهادی پژوهش 
ها جهت ارزیابی آمادگی هوشمندی در دانشگاه

کاربرد دارد. در آخر هم مدل پیشنهادی در یکی از 
های مادر دولتی در ایران تست شد و دانشگاه

ارزیابی آمادگی تبدیل شدن دانشگاه به یک 
د دانشگاه هوشمند توسط مدل پیشنهادی مور 

فرایند انجام پژوهش  ۱ارزیابی قرار گرفت. در شکل 
 نشان داده شده است.

4 De Boer  
5 Yao 
6 Mendel 
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گانه جهت ارزیابی مدل، با توجه به ابعاد هفت
مدل لوکاج پرسشنامه پژوهش بر اساس طیف 

پرسشنامه بر اساس  تایی طراحی گردید.لیکرت پنج
نظر شش نفر از اعضای هیئت علمی عضو گروه 

توان گفت خبرگان مورد بازبینی قرار گرفت. پس می
پرسشنامه از روایی ظاهری مناسبی برخوردار است. 

نشان داده  ۱مقادیر ضریب آلفای کرونباخ در جدول 
 ۷/۰شده است و با توجه به بزرگتر بودن مقادیر از 

شود. جامعه پرسشنامه تایید می هایپایایی سازه
آماری این بخش از پژوهش شامل مدیران و 
کارشناسان فناوری اطالعات دانشگاه مورد مطالعه 

گیری در دسترس شود. با استفاده از روش نمونهمی
نفر از مدیران دانشگاه، رئیس ۴۳پرسشنامه در بین 

های دانشگاه و کارشناسان فناوری های بخش
 گاه مورد مطالعه توزیع گردید. اطالعات دانش

 نتایج شاخص پایایی ابعاد پرسشنامه ١ جدول

 آلفای کرونباخ ابعاد آمادگی
 ٧٨/٠ آمادگی راهبردی
 ٨٢/٠ آمادگی فناوری

 ٧٩/٠ آمادگی شناختی
 ٨٣/٠ آمادگی فرهنگی

 ٧٦/٠ آمادگی شرکاء
 ٨١/٠ آمادگی منابع
 ٧٨/٠ ارزش نوآوری

 

 های پژوهشیافته 4
در مرحله اول پژوهش در ابتدا برای شناسایی 

بندی های موثر در انقالب چهارم، از طبقهفناوری
های تحول آفرین و هوشمندسازی صنایع در فناوری

) و مطالعه لوکاتو ۲۰۱۹پژوهش پاچینی و همکاران (
) استفاده شد. برای شناسایی ۲۰۱۹(و همکاران 

های موثر در دانشگاه هوشمند از روش دلفی فناوری
 یابیجهت ارز یدر قالب پرسشنامه ااستفاده شد؛ 

با استفاده  آموزشدر حوزه  یهر فناور تیاهم زانیم

شناسایی 
های فناوری

 انقالب چهارم

شناسایی 
های فناوری

دانشگاه 
 هوشمند

 تعیین وزن
 فناوری هر

 طراحی مدل

 دانشگاه آمادگی

 هوشمند

 تست مدل

بر اساس 
مطالعات 
 

بر اساس ابعاد 
آمادگی و وزن 

 هافناوری

روش دلفی و  FAHP تکنیک
 نظر خبرگان

 فرایند پژوهش ١ شکل
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گروه خبرگان  نیدر ب کرتیل یانهیپنج گز فیاز ط
 یهانهیها شامل گز. پاسخدیگرد عیپژوهش توز

 اریمخالف، مخالف، متوسط، موافق و بس اریبس
پرسش باز جهت درج  کی نیموافق بود. همچن

 ریشد. مقاد هیدر پرسشنامه تعب ننظرات خبرگا
نشان داده  ۲خبرگان در جدول  یاول دلفدور  جینتا

 شده است.

 
 نتایج دور اول دلفی ٢ جدول

 تغییرات کیفی بیشینه کمینه انحراف میانگین هامولفه
 - ٥ ٢ ٠١/١ ٧٦/٣ شناسه فرکانس رادیویی

 - ٥ ٣ ٨٩/٠ ٨٤/٣ ایاش نترنتیا
 - ٥ ٢ ١٩/١ ٦١/٣ یمصنوع هوش

 حذف ٤ ١ ٩١/٠ ٢ یشیافزا دیتول
 - ٥ ١ ٤١/١ ٠١/٣ کیربات

 - ٥ ٢ ٤٣/١ ٣٠/٣ یابر انشیرا
 - ٥ ١ ٠١/١ ٢٠/٣ داده کالن
 - ٥ ٢ ١ ٠٢/٤ و افزوده یمجاز تیواقع

های با توجه به اطالعات میانگین و درصد توافق
ها مورد تایید نسبی اولیه بدست آمده فناوری

های یک دانشگاه هوشمند خبرگان به عنوان مولفه
قرار گرفت. در مورد فناوری تولید افزایشی با توجه 
به کاربرد در حوزه صنعت و تولید، توافق الزم به عمل 
نیامد و در دور دوم حذف گردید. فناوری زنجیره 

های بلوک توسط هفت نفر از خبرگان و فناوری
آموزشی توسط ده نفر به عنوان فناوری تاثیرگذار در 
دانشگاه هوشمند پیشنهاد گردید. منظور از فناوری 
آموزشی استفاده از تجهیزات کمک آموزشی مانند 

شی و قلم نوری های هوشمند، نرم افزارهای آموز تخته

باشد. از همین رو در پرسشنامه دور دوم این می
ها اضافه شدند و مجدداً پرسشنامه در بین فناوری

خبرگان توزیع گردید. جهت ارزیابی میزان توافق 
ها از ضریب خبرگان پژوهش در خصوص مولفه

کندال استفاده شد. مقادیر ضریب توافق کندال و 
های تاثیرگذار اوریمقادیر معناداری در مورد فن

نشان داده شده است  ۳دانشگاه هوشمند در جدول 
و نه فناوری مورد اجماع خبرگان پژوهش در دور دوم 
قرار گرفت. در دور دوم با توجه به توافق صورت 
گرفته و عدم ارائه موارد جدید توقف دورها اتفاق 

 افتاد.

 
 دلفی نتایج دوردوم ٣ جدول

 میزان کندال مقادیر معناداری مولفه
 ٧٦٥/٠ ٠٠٣/٠ شناسه فرکانس رادیویی

 ٨٢٣/٠ ٠٠٠/٠ ایاش نترنتیا
 ٧٦٧/٠ ٠٠١/٠ یمصنوع هوش

 ٧٣٤/٠ ٠٠١/٠ فناوری آموزشی 
 ٨١٥/٠ ٠٠٠/٠ و افزوده یمجاز تیواقع

 ٦٣٧/٠ ٠٠٣/٠ زنجیره بلوک
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 میزان کندال مقادیر معناداری مولفه
 ٦٩٨/٠ ٠٠٢/٠ داده کالن

 ٧١٢/٠ ٠٠٠/٠ رباتیک
 ٧٣٨/٠ ٠٠٢/٠ رایانس ابری

توان گفت دانشگاه هوشمند بر این اساس می
های اینترنت اشیا، شناسه باید بتواند فناوری

فرکانس رادیویی، رایانش ابری، کالن داده، هوش 
مصنوعی، فناوری آموزشی، رباتیک، زنجیره بلوک، 
واقعیت افزوده و مجازی را به درستی پیاده سازی 

 د.کن

در قسمت بعد جهت مشخص شدن میزان 
گیری دانشگاه هوشمند اهمیت هر فناوری در شکل

از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی نوع دو و 
ماتریس مقایسات زوجی استفاده شد. در اینجا 

ها و معیارها شامل سه معیار ها شامل فناوریگزینه
باشد. ماتریس هزینه، زیرساخت و کارایی می

جی تشکیل گردید و نرخ ناسازگاری هر مقایسات زو
های هر فناوری بود. نتایج وزن ۱/۰ماتریس کمتر از 

نشان داده شده است. بر طبق نظر  ۴در جدول 
های آموزشی، اینترنت اشیا، واقعیت خبرگان فناوری

مجازی و افزوده و هوش مصنوعی دارای بیشترین 

اهمیت در دانشگاه هوشمند هستند. با توجه به 
ها های آموزش در دانشگاهبرد تخصصی فناوریکار 

میزان اهمیت این فناوری در باالترین سطح قرار 
گرفت. نظر به گسترش ابزارهای مختلف تحت 
شبکه اینترنت، فناوری اینترنت اشیا به عنوان یکی 

های تحول آفرین موج چهارم از تاثیرگذارترین فناوری
ردیابی شود که قابلیت ها شناخته میدر سازمان

اشیا، افراد و فرایندها را در سطح سازمان ایجاد می
ها نیز جهت ردیابی و رو در دانشگاهکند. ازهمین

های درس، اساتید و کنترل دانشجویان، کالس
همچنین وسایط نقلیه و تجهیزات آزمایشگاهی می

توان از فناوری اینترنت اشیا استفاده کرد. همان 
)، مطالعه ۲۰۱۸همکاران (گونه که در مطالعه کیان و 

) و مطالعه دی بور و همکاران ۲۰۱۷کورا و همکاران (
) اشاره شد فناوری واقعیت افزوده و مجازی ۲۰۱۶(

کاربرد بسیار موثری در حوزه آموزش به ویژه 
 های علوم پزشکی دارند.دانشگاه

 
 هوشمندهای دانشگاه های فناوریوزن ٤ جدول

مقادیر  مقادیر فازی هافناوری
 قطعی

مقادیر نرمال 
 شده

، ٤٨/٠، ٦٩/٠، ١، ١)، (٤٠/٠، ٤٨/٠، ٤٨/٠، ٥٨/٠، ٩/٠، ٩/٠(( اینترنت اشیا
٣٣/٠، ٤٨/٠(( 

٢٠٧/٠ ٤٧٩/٠ 

، ١٥/٠، ١٥/٠، ١٩/٠، ١، ١)، (١٤/٠، ١٥/٠، ١٥/٠، ١٧/٠، ٩/٠، ٩/٠(( کالن داده
١٣/٠(( 

٠٦٦/٠ ١٥٠/٠ 

افزوده و واقعیت 
 مجازی

))٢٧/٠، ٣٩/٠، ١، ١)، (٢٣/٠، ٢٧/٠، ٢٧/٠، ٣٢/٠، ٩/٠، ٩/٠ ،
١٩/٠، ٢٧/٠(( 

١١٦/٠ ٢٦٩/٠ 

، ٢٢/٠، ٢٨/٠، ١، ١)، (١٩/٠، ٢٢/٠، ٢٢/٠، ٢٥/٠، ٩/٠، ٩/٠(( هوش مصنوعی
١٧/٠، ٢٢/٠(( 

٠٩٣/٠ ٢١٥/٠ 

، ١٤/٠، ١٤/٠، ١٧/٠، ١، ١)، (١٤/٠، ١٤/٠، ١٤/٠، ١٥/٠، ٩/٠، ٩/٠(( شناسه امواج رادیویی
١٢/٠(( 

٠٦١/٠ ١٣٩/٠ 
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مقادیر  مقادیر فازی هافناوری
 قطعی

مقادیر نرمال 
 شده

، ١٤/٠، ١٤/٠، ١٩/٠، ١، ١)، (١١/٠، ١٤/٠، ١٤/٠، ١٩/٠، ٩/٠، ٩/٠(( زنجیره بلوک
١/٠(( 

٠٥٨/٠ ١٣٥/٠ 

، ٧١/٠، ٧١/٠، ٩/٠، ١، ١)، (٦٣/٠، ٧١/٠، ٧١/٠، ٨/٠، ٩/٠، ٩/٠(( فناوری آموزشی
٥٦/٠(( 

٣٠٧/٠ ٧٠٩/٠ 

، ١٥/٠، ١٥/٠، ٢١/٠، ١، ١)، (١٢/٠، ١٥/٠، ١٥/٠، ٢/٠، ٩/٠، ٩/٠(( رایانش ابری
١١/٠(( 

٠٦٣/٠ ١٤٣/٠ 

، ٠٧/٠، ٠٧/٠، ٠٩/٠، ١، ١)، (٠٦/٠، ٠٧/٠، ٠٧/٠، ٠٨/٠، ٩/٠، ٩/٠(( رباتیک
٠٥/٠(( 

٠٢٩/٠ ٠٦٨/٠ 

میزان درجه انطباق پذیری هر  ۱بر اساس فرمول 
 شود این فرمول از تاثیر وزن هرفناوری محاسبه می

بعد آمادگی در امتیاز بدست آمده در هر بعد آمادگی 
 ndام و  iدرجه انطباق فناوری  itشود. محاسبه می

 ام است. nامتیاز بعد 

𝑡𝑡𝑖𝑖 = ∑ 𝑑𝑑𝑛𝑛7
𝑛𝑛=1

Maximum point possible 
× 100% )۱( 

میزان آمادگی کلی دانشگاه بر  ۲بر اساس فرمول 
اساس جمع انطباق هر فناوری با احتساب وزن هر 

 شود.اسبه مییک مح

𝑅𝑅 = ∑ 𝜔𝜔𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖9
𝑖𝑖=1   )۲( 

می ۲با توجه به مقدار محاسبه شده از فرمول 
توان وضعیت آمادگی دانشگاه را مشخص نمود. در 

های مختلف یک دانشگاه بر وضعیت ۵جدول 
اساس درصد آمادگی محاسبه شده نشان داده شده 

 ).۲۰۱۹است (پاچینی و همکاران، 

 
 مراحل آمادگی دانشگاه هوشمند ٥ جدول

مرحله 
 درصد آمادگی ویژگی مرحله آمادگی

 R < 10 ≥ 0 های تحول آفرین دارددانشگاه دانش سطحی در خصوص برخی از فناوری شکل گیری
 R < 25 ≥ 10 شناسد ها را دارد اما همه آنها را نمیدانشگاه دانش برخی از فناوری اولیه

 R < 50 ≥ 25 ها دارد اما با هیچ کدام منطبق نشده استدانشگاه دانش خوبی از همه فناوری مقدماتی
 R < 75 ≥ 50 ها دارد و شروع به انطباق با آنهاکرده استدانشگاه دانش کاملی از همه فناوری متوسط

یی از انطباق را ها دارد و با همه آنها درجه باالدانشگاه دانش کاملی از همه فناوری پیشرفته
 R < 90 ≥ 75 دارد

 ≥ R ≥ 90 ها تحول آفرین دارددانشگاه انطباق کامل با همه فناوری آماده
100 

 مطالعه موردی 4.1
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در دانشگاه مورد مطالعه با توجه به پرسشنامه 
توزیع شده در بین نمونه اعضای دانشگاه، مقادیر 
هر بعد آمادگی به ازای هر فناوری بدست آمد. میزان 

محاسبه گردید.  ۱انطباق هر فناوری بر اساس فرمول 

برای نمونه میزان انطباق فناوری آموزشی در زیر 
های ه اینکه پرسشنشان داده شده است. با توجه ب

تایی لیکرت طراحی شده بود پرسشنامه با طیف پنج
 درنظر گرفته شده است. ۳۵پس ماکزیمم امتیاز 

𝑡𝑡5 =
2.83 + 3.01 + 2.45 + 3.21 + 1.89 + 3.46 + 2.47

35
 × 100%  

𝑡𝑡5 =
19.32

35
 × 100% = 55.2% 

ضرایب بدست آمده مطابق نظر  استفاده شده است و ۲جهت محاسبه میزان آمادگی کلی دانشگاه از فرمول 
 شود.خبرگان در درصد آمادگی هر فناوری محاسبه می

R= (0.207×0.26) + (0.066×0.17) + (0.116×0.33) + (0.093×0.29) + (0.061×0.43) + (0.058×0.23) + 
(0.307×0.55) + (0.063×0.67) + (0.029×0.15) = 0.38.53 

ه مدل، میزان آمادگی با توجه به نتایج محاسب
درصد  ۵۳/۳۸بدست آمده دانشگاه مورد مطالعه 

آمادگی دانشگاه مورد  ۵باشد. طبق جدول می
مطالعه برای تبدیل شدن به دانشگاه هوشمند در 

دانشگاه دانش وضعیت مقدماتی قرار دارد. یعنی 
کدام منطبق  چیدارد اما با ه هایاز همه فناور یخوب

یزان آمادگی هر فناوری در م ۲. در شکل نشده است
دانشگاه مورد مطالعه نشان داده شده است. 

 ۵۵های آموزشی (درصد)، فناوری ۶۷رایانش ابری (
درصد) و واقعیت  ۴۳درصد)، شناسه امواج رادیویی (

درصد) دارای بیشترین میزان آمادگی می۳۳افزوده (
 ۱۷درصد) و کالن داده ( ۱۵باشند و فناوری رباتیک (

مترین درجه آمادگی را دارند. با توجه به درصد) ک

های اطالعات ابری در کشور بستر فروش سیستم
استفاده از رایانش ابری تا حدود زیادی آماده است 
از همین رو بیشترین میزان انطباق وجود داشت. با 

های آموزشی و توجه به شناخته شده بودن فناوری
مورد تخصص دانش آموختگان این رشته در دانشگاه 

مطالعه این فناوری در رتبه دوم میزان انطباق پذیری 
قرار گرفت. شناسه امواج رادیویی برای کنترل تردد 
افراد و وسایل نقلیه و همچنین کاالهای مختلف 

های واقعیت افزوده و کاربرد دارد. همچنین فناوری
مجازی کاربرد بسیاری در حوزه آموزش به خصوص 

ن رو در دانشگاه مورد آموزش پزشکی دارد از همی
 مطالعه میزان انطباق پذیری باالیی داشتند.
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 ها در دانشگاه مورد مطالعهمیزان انطباق فناوری ٢ شکل

 

 گیری نتیجهبحث و  5
های موثر بر این پژوهش با هدف شناسایی فناوری

هوشمند مطابق با موج چهارم و ارائه مدلی دانشگاه 
جهت ارزیابی آمادگی دانشگاه هوشمند انجام شد. 

های مرحله اول پژوهش در جهت پاسخ به یافته
پرسش اول پژوهش نشان داد مطابق با نظر خبرگان 
نه فناوری آموزشی، اینترنت اشیا، شناسه امواج 
رادیویی، رباتیک، هوش مصنوعی، زنجیره بلوک، 

ن داده، رایانش ابری، واقعیت افزوده و مجازی بر کال
دانشگاه هوشمند موثر هستند. این یافته پژوهش 

)؛ ۲۰۱۹همراستا با نتایح مطالعات جوما و جاهیانتو (
) و یاو و ۲۰۱۷)؛ طاهردوست (۲۰۱۸کیان و همکاران (

های باشد که به کاربرد فناوری) می۲۰۱۱همکاران (
اشاره داشتند. از همین  تحول آفرین درحوزه آموزش

رو سیاستگزاران مراکز آموزشی باید بستر پیاده 
ها را فراهم آورند. در راستای نتیجه سازی این فناوری

) نیاز به سیاستگزاری و وضع ۱۳۹۸پژوهش زرگر (
قوانین منطبق با کاربری و شیوه تسهیم اطالعات 

های نوین اطالعاتی در کشور بیش از توسط فناوری
شود. همچنین مطابق با یافته ساس میپیش اح

توان پیشنهاد ) می۱۳۹۸پژوهش آقایی طوق و ناصر (
های دانش افزایی و اطالع رسانی داد که برگزاری دوره

ها کمک عمومی به تسهیل استفاده از این فناوری
کند. با توجه به هزینه بر بودن استقرار فناوریمی

به میزان  های نام برده نتایج مرحله دوم پژوهش
اهمیت هر فناوری اشاره دارد. نتایج مرحله دوم در 
جهت پاسخ به پرسش دوم پژوهش با استفاده از 
روش تحلیل سلسله مراتبی فازی نوع دو مشخص 

های آموزشی، اینترنت اشیا، ساخت که فناوری
واقعیت افزوده و مجازی دارای اهمیت بیشتری بر 

به مطالعه اساس نظرات خبرگان هستند. با توجه 
تواند ) اینترنت اشیا می۲۰۱۸اهوت گرزا و کرفس (

باعث تسهیل تبادل داده بین ابزارها و تجهیزات 
شود. از همین رو در حوزه دانشگاه میمختلف می

) ۱۳۹۷تواند در پیگیری تردد افراد (رونقی و حسینی، 
) نیز مورد ۲۰۲۰و وسایل نقلیه (اهلروف و همکاران، 

رد. همچنین در مدیریت فضای سبز استفاده قرار گی
) و تجهیزات سرمایشی و ۲۰۱۷(االهی و همکاران، 

گرمایشی دانشگاه اینترنت اشیا کاربرد دارد. فناوری 
های واقعیت افزوده و مجازی جهت برگزاری دوره

آموزشی و تحلیل اطالعات محیط پیرامون مطابق با 
و  )؛ کیان۲۰۱۶های پژوهش دی بور و همکاران (یافته

) کاربرد دارد. از ضرایب بدست آمده ۲۰۱۸همکاران (
در این مرحله در طراحی مدل ارزیابی آمادگی 

 دانشگاه هوشمند استفاده شد.

در جهت پاسخ به پرسش سوم پژوهش، مدل 
گانه آمادگی دانشگاه هوشمند بر اساس ابعاد هفت

آمادگی و نه فناوری تحول آفرین با احتساب وزن هر 
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حی گردید. این مدل در ارزیابی فناوری، طرا
ها و موسسات آموزشی کاربرد هوشمندی دانشگاه

دارد. در مرحله سوم مدل ارائه شده در یک دانشگاه 
دولتی به عنوان نمونه مطالعاتی تست شد. نتایج 

های مدل نشان داد دانشگاه مورد مطالعه در فناوری
)، شناسه ۵۵)، فناوری آموزشی (۶۷رایانش ابری (

)، ۳۳)، واقعیت افزوده و مجازی (۴۳اج رادیویی (امو
)، زنجیره ۲۶)، اینترنت اشیا (۲۹هوش مصنوعی (

) به ترتیب ۱۵) و رباتیک (۱۷)، کالن داده (۲۳بلوک (
باشند. در کل نتیجه مدل دارای بیشترین انطباق می

درصد  ۵/۳۸میزان آمادگی دانشگاه مورد مطالعه را 
ن دانشگاه در وضعیت نشان داد و میزان آمادگی ای

توان بیان کرد مقدماتی قرار دارد. بر این اساس می
که در این دانشگاه دانش مناسبی در خصوص 

های تحول آفرین و انقالب چهارم وجود دارد فناوری
ها و استقرار کامل آنها هنوز اما پیاده سازی فناوری

میسر نشده است. با توجه به تحت تحریم بودن 
ود برخی از تجهیزات با مشکل مواجه کشور ایران ور 

های تحول است و قیمت باالیی دارد همچنین فناوری
آفرین اغلب نوظهور هستند، از همین رو نیاز به 
اتخاذ تصمیماتی در خصوص دسترسی آسان تر به 

ها وجود دارد. در مقایسه مدل این این فناوری
های ارزیابی آمادگی ارائه شده در پژوهش با مدل

) و لوکاتو و ۲۰۱۹مطالعات پاچینی و همکاران (
های ارائه شده توان گفت فناوری) می۲۰۱۹همکاران (

رو به صورت تخصصی در در مدل پژوهش پیش
دهی شدند و همچنین از ابعاد هفتدانشگاه وزن

گانه آمادگی که جامعیت بیشتری دارند استفاده 
 گردید.

دل های این پژوهش تست ماز جمله محدودیت
باشد لذا برای مطالعات در یک دانشگاه دولتی می

شود مدل نهایی پژوهش در آتی پیشنهاد می
های آزاد و غیرانتفاعی تست شود و نتایج با دانشگاه
های این پژوهش مقایسه گردد. دیگر خروجی

محدودیت این پژوهش استفاده از ابعاد مشابه 
 ها بود برایارزیابی آمادگی برای همه فناوری

توان مدل آمادگی را به صورت مطالعات آتی می
تخصصی بر اساس نیازسنجی حرفه ای هر فناوری 
شناسایی کرد و آنها را در مدل این پژوهش اعمال 

 نمود.

وکارها و با توجه به تاثیر انقالب چهارم بر کسب
های موثر توان اذعان داشت که فناوریها میسازمان

کارگیری فناوریبر یک دانشگاه هوشمند شامل ب
های آموزشی، اینترنت اشیا، شناسه امواج رادیویی، 
رباتیک، هوش مصنوعی، زنجیره بلوک، کالن داده، 

شود. با رایانش ابری، واقعیت افزوده و مجازی می
های آموزشی، اینترنت توجه به نظر خبرگان فناوری

اشیا و واقعیت افزوده اهمیت بیشتری در شکل
وشمند دارند و این یافته بیانگر گیری یک دانشگاه ه

ها بر روی این فناوریاولویت سرمایه گذاری دانشگاه
ها و مراکز آموزشی باشد. امروزه دانشگاهها می

جهت ارائه خدمات با کیفیت و کسب مزیت رقابتی 
های مذکور هستند. خود ملزم به استفاده از فناوری

ت در شرایط بحرانی مانند شیوع کرونا نیز اهمی
های آموزش مجازی و استفاده از فناوری
کند. از ها بیشتر نمود پیدا میتوانمندسازی دانشگاه

ها برای تبدیل شدن به یک همین رو روسای دانشگاه
دانشگاه هوشمند باید بسترها و امکانات استقرار و 

ها را در دانشگاه و بکارگیری هر یک از این فناوری
هتر به موسسه خود جهت ارائه خدمات ب

دانشجویان و انجام رسالت آموزشی فراهم کنند. از 
ها مانند سوی دیگر استفاده از برخی از فناوری

اینترنت اشیا، نیاز به سیاستگزاری کالن در خصوص 
باشد که در این های مخابراتی و اینترنتی میشبکه

های فناوری راستا مساعدت و همکاری وزارتخانه
و بهداشت و درمان نیاز  اطالعات، علوم و تحقیقات

 است. 

 منابعفهرست 
 



 

 های تحول آفرینهوشمند تحت فناوریارزیابی آمادگی دانشگاه . رونقی محمدحسین 75

 .۷۹تا  ۵۹ صفحات .۱۴۰۰بهار و تابستان  .۷. شماره پیاپی ۲۷ شماره .۸ دوره

 

اجرایی مدیریت پژوهشنامه  
Executive Management 

 

 

 

Aboelmaged M. & Hashem G. (2018). RFID 
application in patient and medical 
asset operations management: A 
technology, organizational and 
environmental (TOE) perspective 
into key enablers and impediments, 
International Journal of Medical 
Informatics, 118: 58-64. 
https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.
2018.07.009 

Aghaei togh M. & Naser M. (2019). 
Mechanisms and Challenges of  

Implementing Blockchain Ledger in E-
Government Development and its 
Impacts on the Tax System, 
Administrative law, 6(19): 9-33. [in 
Persian] 

Aheleroff S., Xu X., Lu Y., Aristazabal M. & 
Valasquez J.P. (2020). IoT-enabled smart 
appliances under industry 4.0: A case 
study, Advanced Engineering Informatics, 
43: 101043. 
https://doi.org/10.1016/j.aei.2020.101043 

Ahuett-Garza H. & Kurfess T. (2018). A brief 
discussion on the trends of 
habilitating technologies for 
Industry 4.0 and smart 
manufacturing. Manufacturing 
Letters, 15: 60–63. 
https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2
018.02.011 

Alahi, M.E.E.  Xie, L., Mukhopadhyay, S. & 
Burkitt, L. (2017). A temperature 
compensated smart nitrate-sensor 
for agricultural industry, IEEE 

Transactions on Industrial 
Electronics. 64(9): 7333–7341, 
https://doi.org/10.1109/TIE.2017.
2696508. 

Castelo-Branco I., Cruz-Jesus F. & Oliveira 
T. (2019). Assessing Industry 4.0 
readiness in manufacturing: 
Evidence for the European Union. 
Computers in Industry, 107: 22–32. 
https://doi.org/10.1016/j.compin
d.2019.01.007 

Catal C. & Tekinerdogan B. (2019). Aligning 
education for the life sciences 
domain to support digitalization 
and industry 4.0, Procedia 
Computer Science, 158: 99–106. 
https://doi.org/10.1016/j.procs.20
19.09.032 

Cheng C., Zhong H. & Cao L. (2020). 
Facilitating speed of 
internationalization: The roles of 
business intelligence and 
organizational agility, Journal of 
Business Research, 110: 95-103. 
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.
2020.01.003 

Chun S. (2013). Korea’s smart education 
initiative and its pedagogical 
implications. CNU Journal of 
Educational Studies. 34(2), 1–18. 
https://doi.org/10.18612/cnujes.2
013.34.2.1 

Correa C.G., Machado M.A.A.M., Ranzini E., 
Tori R. & Nunes F. (2017).  Virtual 
reality simulator for dental 
anesthesia training in the inferior 
alveolar nerve block. Journal of 

https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2018.07.009
https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2018.07.009
https://doi.org/10.1016/j.aei.2020.101043
https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2018.02.011
https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2018.02.011
https://doi.org/10.1109/TIE.2017.2696508
https://doi.org/10.1109/TIE.2017.2696508
https://doi.org/10.1016/j.compind.2019.01.007
https://doi.org/10.1016/j.compind.2019.01.007
https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.032
https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.032
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.003
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.003
https://doi.org/10.18612/cnujes.2013.34.2.1
https://doi.org/10.18612/cnujes.2013.34.2.1


 
 

 های تحول آفرینارزیابی آمادگی دانشگاه هوشمند تحت فناوری. محمدحسین رونقی 76

 .۷۹تا  ۵۹ صفحات .۱۴۰۰بهار و تابستان  .۷ . شماره پیاپی۲۷ شماره .۸ دوره
اجرایی مدیریت پژوهشنامه  

Executive Management 

Applied Oral Science, 25(4):357–366. 
https://doi.org/10.1590/1678-
7757-2016-0386 

Costa D.G. & de Oliveira F.P. (2020). A 
prioritization approach for 
optimization of multiple 
concurrent sensing applications in 
smart cities, Future generation 
computer systems, 108: 228-243  
https://doi.org/10.1016/j.future.2
020.02.067 

Crofton E., Botinesteana C., Fenelon M. & 
Gallagher E. (2019). Potential 
applications for virtual and 
augmented reality technologies in 
sensory science, Innovative Food 
Science and Emerging Technologies. 
56:1-9. 
https://doi.org/10.1016/j.ifset.201
9.102178 

De Boer I.R., Wesselink P.R. & Vervoorn 
J.M. (2016). Student performance 
and appreciation using 3D vs. 2D 
vision in a virtual learning 
environment. European Journal of 
Dental Education, 20(3):142–147. 
https://doi.org/10.1111/eje.12152 

Eidson J., Lee E.A., Matic S., Seshia S.A. & 
Zou J. (2012). Distributed Real-Time 
Software for Cyber-Physical 
Systems, Proceedings of the IEEE, 
100(1): 45-59. 
https://doi.org/10.1109/JPROC.2
011.2161237 

Galego D., Giovannella C. & Mealha O. 
(2016). Determination of the 
Smartness of a University Campus: 
The Case Study of Aveiro, Social 
and Behavioral Sciences, 223: 147-
152. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2
016.05.336 

Grover V. & Kohli R. (2013). revealing your 
hand: caveats in implementing 
digital business strategy, MIS 
Quarterly. 37: 655–63. 

Helo P. & Hao Y. (2019). Blockchains in 
operations and supply chains: a 
model and reference 
implementation, Computers & 
Industrial Engineering, 136: 242-51. 
https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.
07.023 

Henfridsson, O., Mathiassen, L., & Svahn, F. 
(2014). Managing Technological 
Change in the Digital Age: The Role 
of Architectural Frames, Journal of 
Information Technology, 29(1): 27-
43. 

Hofmann E. & Rüsch M. (2017). Industry 4.0 
and the current status as well as 
future prospects on logistics, 
Computers in Industry. 89: 23–34, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.compi
nd.2017.04.002. 

Jafarnejad Chaghooshi A. & Mokhtarzadeh 
Garoosi A. (2016). Cloud Computing 
Technology Diffusion Forecasting 
in Iran by employing Growth 
Curves & Cross Country's diffusion 
trends Impact, journal of technology 
development management, 4(1): 97-
126. [in Persian] 

Juma M.K. & Tjahyanto A. (2019). 
Challenges of cloud computing 
adoption model for higher 
educational level in Zanzibar, 
Procedia Computer Science, 161: 
1046–1054. 

https://doi.org/10.1590/1678-7757-2016-0386
https://doi.org/10.1590/1678-7757-2016-0386
https://doi.org/10.1016/j.future.2020.02.067
https://doi.org/10.1016/j.future.2020.02.067
https://doi.org/10.1016/j.ifset.2019.102178
https://doi.org/10.1016/j.ifset.2019.102178
https://doi.org/10.1111/eje.12152
https://doi.org/10.1109/JPROC.2011.2161237
https://doi.org/10.1109/JPROC.2011.2161237
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.336
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.336
https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.023
https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.023
http://dx.doi.org/10.1016/j.compind.2017.04.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.compind.2017.04.002


 

 های تحول آفرینهوشمند تحت فناوریارزیابی آمادگی دانشگاه . رونقی محمدحسین 77

 .۷۹تا  ۵۹ صفحات .۱۴۰۰بهار و تابستان  .۷. شماره پیاپی ۲۷ شماره .۸ دوره

 

اجرایی مدیریت پژوهشنامه  
Executive Management 

 
https://doi.org/10.1016/j.procs.20
19.11.215 

Lee J., Kao H.A. & Yang S. (2014). Service 
innovation and smart analytics for 
Industry4.0 and big data 
environment. Procedia Cirp 16: 3–8. 
https://doi.org/10.1016/j.procir.2
014.02.001 

Lei C., Wan K. & Man K.L. (2013). 
Developing a Smart Learning 
Environment in Universities Via 
Cyber-Physical Systems, Procedia 
Computer Science, 17: 583 – 585. 
https://doi.org/10.1016/j.procs.20
13.05.075 

Lokuge S., Sedere D., Grover V. & Xu D. 
(2018). Organizational readiness for digital 
innovation: Development and empirical 
calibration of a construct, Information and 
amp; Management, 56(3):445-461. 
https://doi.org/10.1016/j.im.2018.09.001 

Lucato W.C., Pacchini A.P., Facchini F. & 
Mummolo G. (2019). Model to 
evaluate the industry 4.0 readiness 
in industrial companies, IFAC 
PapersOnLine 52-13: 1808–1813. 
https://doi.org/10.1016/j.ifacol.20
19.11.464 

Markoe Hayes S., Chapple S. & Ramirez C. 
(2014). Strong, Smart and Bold 
Strategies for Improving 
Attendance and Retention in an 
After-School Intervention. Journal 
of Adolescent Health, 54(3): 64-69. 
https://doi.org/10.1016/j.jadoheal
th.2013.12.030 

Matthews V.O., Osuoyah Q., Popoola S.I., 
Adetiba E. & Atayero A.A. (2017). C-
BRIG: a network architecture for 
real-time information exchange in 

smart and connected campuses, in: 
Proceeding s of The World 
Congress on Engineering 2017, 
Lect. Notes Engineering Computer 
Science., London, U.K. 

Mendel, J.M. & John, R.I.B. (2007). Type-2 
Fuzzy Sets Made Simple, IEEE 
Transactions on Fuzzy Systems. 10: 117- 127. 
http://dx.doi.org/10.1109/91.995115 

Mittal S., Khan M.A., Romero D. & Wuest T. 
(2017). Smart manufacturing: 
characteristics, technologies and 
enabling factors. Journal of 
Engineering Manufacture. 223(5): 
1342–1362. 
https://doi.org/10.1177/09544054
17736547 

Moin S., Karim A., Safdar Z., Safdar K., 
Ahmed E. & Imran M. (2019). 
Securing IoTs in distributed 
blockchain: Analysis, requirements 
and open issues, Future Generation 
Computer Systems, 100: 325–343. 
https://doi.org/10.1016/j.future.2
019.05.023 

Nick G., Szaller A., Bergmann J. & Vargedo 
T. (2019). Industry 4.0 in Hungry: 
model and the first result in 
connection in data application, 
IFAC PapersOnLine 52(13): 289–294. 
https://doi.org/10.1016/j.ifacol.20
19.11.185 

Pacchini A.P., Lucato W.C. & Facchini F. 
(2019). The degree of readiness for 
the implementation of Industry 4.0, 
Computers in Industry, 113: 1-8. 
https://doi.org/10.1016/j.compin
d.2019.103125 

Page, K., Dang, Y. & Dalal, R. (2013). Impacts 
of conservation tillage on soil 

https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.215
https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.215
https://doi.org/10.1016/j.procir.2014.02.001
https://doi.org/10.1016/j.procir.2014.02.001
https://doi.org/10.1016/j.procs.2013.05.075
https://doi.org/10.1016/j.procs.2013.05.075
https://doi.org/10.1016/j.im.2018.09.001
https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.11.464
https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.11.464
https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2013.12.030
https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2013.12.030
http://dx.doi.org/10.1109/91.995115
https://doi.org/10.1177/0954405417736547
https://doi.org/10.1177/0954405417736547
https://doi.org/10.1016/j.future.2019.05.023
https://doi.org/10.1016/j.future.2019.05.023
https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.11.185
https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.11.185
https://doi.org/10.1016/j.compind.2019.103125
https://doi.org/10.1016/j.compind.2019.103125


 
 

 های تحول آفرینارزیابی آمادگی دانشگاه هوشمند تحت فناوری. محمدحسین رونقی 78

 .۷۹تا  ۵۹ صفحات .۱۴۰۰بهار و تابستان  .۷ . شماره پیاپی۲۷ شماره .۸ دوره
اجرایی مدیریت پژوهشنامه  

Executive Management 

quality, including soil-borne crop 
diseases, with a focus on semi-arid 
grain cropping systems, Australas. 
Plant Pathol. 42 (3): 363–377, 
https://doi.org/10.1007/s13313-
013-0198-y. 

Popoola S.I., Atayero A.A., Okanlawon T.T., 
Omopariola B.I. & Takpor O.A. 
(2018). Smart campus: Data on 
energy consumption in an ICT-
driven university, Data in Brief, 16: 
780–793. 
https://doi.org/10.1016/j.dib.2017.
11.091 

Presthus W & Omalley N.O. (2017). 
Motivations and barriers for end-
user adoption of bitcoin as digital 
currency, international conference 
on health and social care 
information systems and 
technologies centeris / ProjMAN / 
HCist, November 2017, Barcelona, 
Spain, Procedia Computer Science, 
121: 89–97. 
https://doi.org/10.1016/j.procs.20
17.11.013 

Qian Z.H., Feng X., Li Y. & Tang K. (2018). 
Virtual reality model of the three-
dimensional anatomy of the 
cavernous sinus based on a 
cadaveric image and dissection. 
Journal of Craniofacial Surgery, 
29(1):163–166. 
https://doi.org/10.1097/SCS.000
0000000004046. 

Ronaghi MH. & Forouharfar A. (2020). A 
contextualized study of the usage 
of the Internet of things (IoTs) in 
smart farming in a typical Middle 
Eastern country within the context 

of Unified Theory of Acceptance 
and Use of Technology model 
(UTAUT), Technology in Society, In 
press. Available online 20 
September 2020, 
https://doi.org/10.1016/j.techsoc.
2020.101415. 

Ronaghi MH. & Hosseini F. (2018). 
Identifying and Ranking IoT 
Services in Healthcare Sector, 
Journal of health administration, 
21(73): 29-41. [in Persian] 

Shekari A., Mohammadi Z. & Mohammadi 
B. (2017). The effect of using new 
educational technologies on the 
qualiy of educational activities 
before, during and after training, 
Research in Curriculum Planning, 
14(25): 74-83. [In Persian] 

Shuhaiber A. & Mashal I. (2019). 
Understanding users’ acceptance 
of smart homes, Technology in 
Society, 58: 101110. 
https://doi.org/10.1016/j.techsoc.
2019.01.003 

Taherdoost H. (2017). Appraising the smart 
card technology adoption; case of 
application in niversity 
environment, Procedia engineering, 
181; 1049-1957. 
https://doi.org/10.1016/j.proeng.
2017.02.506 

Taleb Z. & Hassanzadeh F. (2015). Toward 
Smart School: A Comparison 
between Smart School and 
Traditional School for Mathematics 
Learning, Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 171: 90 – 95. 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2
015.01.093 

https://doi.org/10.1007/s13313-013-0198-y
https://doi.org/10.1007/s13313-013-0198-y
https://doi.org/10.1016/j.dib.2017.11.091
https://doi.org/10.1016/j.dib.2017.11.091
https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.11.013
https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.11.013
https://doi.org/10.1097/SCS.0000000000004046
https://doi.org/10.1097/SCS.0000000000004046
https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101415
https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101415
https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2019.01.003
https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2019.01.003
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.02.506
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.02.506
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.093
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.093


 

 های تحول آفرینهوشمند تحت فناوریارزیابی آمادگی دانشگاه . رونقی محمدحسین 79

 .۷۹تا  ۵۹ صفحات .۱۴۰۰بهار و تابستان  .۷. شماره پیاپی ۲۷ شماره .۸ دوره

 

اجرایی مدیریت پژوهشنامه  
Executive Management 

 
Tikhomirov, V. & Dneprovskaya, N. (2015). 

Development of strategy for smart 
University. In: 2015 Open Education 
Global International Conference, 
Banff, Canada. 

Vaidya S., Ambad P. & Bhosle S. (2018). 
Industry 4.0 – a glimpse. Procedia 
Manufacturing 20: 233–238. 
https://doi.org/10.1016/j.promfg.
2018.02.034 

Yao W., Chu C.H. & Li Z. (2011). 
leveraging complex event 
processing for smart hospitals 
using RFID, Journal of Network 
and Computer Applications, 34: 
799–810.  
https://doi.org/10.1016/j.jnca.2
010.04.020 

Zargar S.M. (2019). Assessment of 
Barriers to Establishing the 
Internet of Things in Libraries in 

Iran based on a Combined 
Approach, Iranian journal of 
information processing and 
management, 34(3): 1371-1398. 
[in Persian] 

Zare Ravasan A. & Pashaie Soorkali Z. 
(2011). Studying RFID Consumer 
Acceptance Using TAM: The 
Case of IUST Students, 
information science and 
technology, 3: 171-188. [in 
Persian] 

Zhong R.Y., Xu X., Klotz E. & Newman 
S.T. (2017). Intelligent 
manufacturing in the context of 
industry 4.0: a review. 
Engineering, 3(5): 616–630. 
https://doi.org/10.1016/J.ENG.
2017.05.015 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.02.034
https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.02.034
https://doi.org/10.1016/j.jnca.2010.04.020
https://doi.org/10.1016/j.jnca.2010.04.020
https://doi.org/10.1016/J.ENG.2017.05.015
https://doi.org/10.1016/J.ENG.2017.05.015

	3260 en
	Abstract
	Extended Abstract
	1. Introduction
	2. Objective
	3. Data/Methodology
	4. Results/Findings
	5. Implications

	References

	3260
	چکیده
	1 مقدمه
	2 پیشینه پژوهش
	2.1 فناوریهای تحول آفرین
	2.2 ابعاد آمادگی نوآوری دیجیتالی
	2.3 فناوریهای تحول آفرین در ایران
	2.4 فناوریهای تحول آفرین و حوزه آموزش
	2.4 فناوریهای تحول آفرین و حوزه آموزش
	2.4 فناوریهای تحول آفرین و حوزه آموزش

	3 روششناسی تحقیق
	4 یافتههای پژوهش
	4.1 مطالعه موردی

	5 بحث و نتیجهگیری
	فهرست منابع


