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  كيدهچ

تصور اغلب ما اين بود كه تنها اين انسان ها هستند كه قرار است با ابزارهايي كه در اختيار دارند توسط شبكه اينترنت تا پيش از اين 

به هم متصل باشند، و شخصا از قابليت هاي آن بهره ببرند. اما بيش از يك دهه است كه مفاهيم جديدي شكل گرفته و در چند 

مند به بازار راه پيدا كرده. اكنون در مورد ايده اي صحبت مي كنيم كه بر اساس آن هر اخير در قالب يك سري محصوالت هوش سال

 شيء فيزيكي قادر خواهد بود با اتصال به اينترنت يا به كمك ساير ابزارهاي ارتباطي، با ساير اشيا تعامل داشته باشد. اينترنت اشيا به

 ه ما با اتصال به اينترنت، وظايف و اطالعات خود را با هم و يا با انسان ها بهاين معنا است كه بسياري از وسايل روزمره مورد استفاد

در اين مقاله ما در زمينه يادگيري ، كه در آن اينترنتي از اشيا مي تواند مورد استفاده براي ايجاد فضاهاي يادگيري اشتراك بگذارند. 

با اشياء فيزيكي مجازي  جويانم كه اجازه مي دهد تعامل دانش كارآمدتر قرار گيرد، تمركز مي كنيم. به اين منظور، يك سيست

اطراقشون كه مرتبط با موضوع يادگيري هستتد را بررسي مي كتيم. انجام اعتبار ستجي تجربي بررسي ما ، حاصل شواهدي است كه 

ا اشيا داشتند نتايج بهتري  ه دسترسي به اينترنتيدانش جوياني ك 3اين مدل نتايج يادگيري دانش جويان را بهبود يكي بخشد 

  بدست آوردند.

 ، آموزش فراگير زش الكترونيكاشيا، آمو اينترنت :كليدي كلمات 

 : مقدمه -1

 زمان در اطالعات ارائه و شوند اداره بودن خط بر طريق از تواند مي كه شبكه، در ها دستگاه تمام شدن ادغام به اشياء از اينترنت ايده

 تلقي كتتد مي استفاده آن از كه افرادي با تعامل اجازه همچنين و) اشيا خط بر هاي ويژگي و وضعيت بدانيم توانيم مي ما( واقعي

 آموزش و] 1[ موبايل عصر يادگيري ، الكترونيك آموزش طبيعي اثر اين از امروزه، انسان فعاليت گونه هر مانتد ، يادگيري.  شود


