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مجهول و  های)شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبهبه طور كلي  اساسي تحقيق بيان مسأله -ج

 از تحقيق( : مربوطه و منظوريان متغيرهای مبهم، ب

 مقدمه :                                                                                      

کی از ی وب به عنوان یدر عصر فناوری اطالعات، رشد اینترنت به عنوان یک سیستم ارتباطی سراسری)جهانی( و توسعه

های زمانی و مکانی روز به گیری دنیایی مجازی و بدون مرز گردیده است؛ که در این دنیا محدودیتبه شکل خدمات اصلی آن منجر

های وابسته ها سبب سهولت استفاده و همچنین فراگیرشدن کاربردهای مختلف فناوریشوند. حذف اینگونه محدودیتتر میروز کمرنگ

فراگیری را  توان تاثیر اینای که میاز  جوانب مختلف این فناوری گردیده است؛ بگونه به وب و در نتیجه تعدد کاربران استفاده کننده

های مختلفی چون اقتصاد، سیاست، آموزش و مدیریت را مورد تحلیل و طبعات ناشی از آن را مورد بررسی قرار داد. یکی از در حوزه

یز ی اصلی این تحقیق را نی خود بپذیرد، و زمینهناوری را در حوزهتواند تاثیرپذیرفتگی قابل توجهی را از فهای مهمی که میحوزه

و به دنبال آن عناصر وابسته به آن همچون سیاست گذاران، آموزگاران، دانش آموزان  )و فرایندهای آن(1ی یادگیریشود، حوزهشامل می

م مرتبط شده است که امکان انتقال حجم باالیی های بهای متشکل از شبکهگیری جامعهمنجر به شکل  2سازیاست. جهانی و مدارس

نات نرم ، امکافناوری اطالعات، اینترنت ای، صدا و تصویر را در بستر آن شبکه میسر ساخته است. از اطالعات را در انواع مختلف داده

وزشی است که برخی از آنها در حال حاضر حجم بسیار زیادی از محتوای اطالعاتی و آمو شبکه های اجتماعی افزاری / سخت افزاری 

                                                 
1 Learning   

2 Globalization        
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اشاره کرد که   (1OCWافزارهای باز)توان به درسنیز از طریق منابع معتبر و بصورت رایگان عرضه شده است که به عنوان نمونه می

واردی متواند های دیگر در این رابطه میدر آنها دسترسی به خدمات آموزشی برای عموم افراد از طریق اینترنت ممکن شده است؛ مثال

توان اینگونه بیان کرد که امروزه از یکسو وب حاوی حجم زیادی از اطالعات ها و موتورهای جستجو باشند. لذا میهمچون دانشنامه

ها و ابزارهای ارتباطی و تعامالتی تر شدن است؛ و از سوی دیگر نیز فناوریاست و این حجم روز به روز در حال افزایش و همچنین غنی

و استفاده  های دسترسیی دستیابی به این اطالعات روندی رو به رشد در پیش گرفته است بگونه ای سبب حذف محدودیتمختلف برا

ی جدید های یادگیری و آموزش بتوان از پتانسیل موجود در نسخهاز این اطالعات شده است. این موضوع سبب شده است که در عرصه

 .ها و تسهیالت یادگیری/آموزشی بهره گرفت و آنها را ترقی بخشیدت بهبود و توسعه قابلیتدر جه فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی

[] 

هدف از هر سیستم آموزشی و یادگیری را می توان تالش در جهت بهبود سطح علم، مهارت و آگاهی فرد نسبت به پدیده های مختلف 

دارس م از مهارت های کسب شده ی خود را در امور مختلف بکارگیرد. دانست بگونه ای که سبب ارتقا سطح دانشی افراد شده تا بتواند

 یادگیری و تحصیل مطرحند و در این راستا از جایگاهبه عنوان اولین کانالهای ارتباطی و مبدا ورود نسل نوآموز یک کشور به عرصه ی 

نه از نیاز دانش آموزان می توانند منجر به استفاده بهی شیوه های صحیح، کارآمد  و متناسب با واال و بسیار تعیین کننده ای برخوردارند.

 افزایش ضریب اثربخشی یادگیری همچنین  و ، تغییر در نگرشهای دانش آموزان به مسئله ی یادگیری و آموزشمنابع در دسترس

ه دنبال ب یادگیریهای متفاوت ای را در عرصهبروز تحوالت گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمدهدانش آموزان گردد. 

مدرسه هوشمند  دانست. 2؛ یکی از مهمترین این عرصه ها را می توان شکل گیری مفهومی تحت عنوان مدارس هوشمندداشته است

ی کترونیکگیرد و محتوای اکثر دروس آن الای فیزیکی است و کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فناوری کامپیوتر و شبکه انجام میمدرسه

آموز هوشمند، با صرف وقت بر روی موضوعات به شکل ای یک دانشو سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است. در چنین مدرسه

ا توجه به دهد تا بای است که به مسئوالن مدرسه اجازه میدهد و این نکتهمستمر، منابع و قابلیتهای اجرایی خود را توسعه و تغییر می

بوجود آمدن جو همکاری   .آموزان، آنها را برای اخذ اطالعات جدید آماده نمایندده و افزایش سطح اطالعات دانشتغییرات به وجود آم

و روحیه کار تیمی در دانش آموزان ، تعاملی نمودن فرایند یادگیری، تقویت انگیزه و اتقاء سطح خالقیت دانش آموزان و بوجود آوردن 

 واملهمه این عزان یادگیری اش از جمله تاثیراتی است که در این زمینه می توان ظهور یابد. درک سهیم بودن تالش خود فرد در می

یک کشور  یریو یادگ می توانند در مقیاسی وسیع زمینه ساز ارتقا نظام آموزشی در کنار یکدیگر و با بوجود آوردن یک فضای هم افزایی

 [] د شدن فعالیتها و طرح های آن را سبب شوند.و هدفمن

جامعه مبتنی بر اطالعات را می توان به عنوان جامعه ای تعریف نمود که بخش غالب اجتماع به جای کارهای فیزیکی در 

بیشترین توجه به فعالیتهای اطالعاتی از قبیل : فراهم آوری، پردازش، تولید، ثبت، انتقال،  ای جامعه چنین در. هستند فکری گیرکارهای

و  گسترش سیستمهای پایگاهی .ذول می گردد وبیشترین هزینه ها صرف فرایندهای اطالعاتی می شوداشاعه و مدیریت اطالعات مب

حجم باالی داده ها ی ذخیره شده در این سیستم ها ، به ابزاری نیازاست تا بتوان این داده ها راپردازش کرد و اطالعات حاصل از آن 

اساس گزارشات مشاهده شده به اثبات یا رد آن می پردازند ،   بر ای فرضیه  طرح زا پس کاربران را در اختیار کاربران قرار داد.معموال

بپردازند یعنی روشهائی که با کمترین دخالت کاربر و به  3در حالی که امروزه به روشهایی نیازداریم که به اصطالح به کشف دانش

 [] .صورت خودکار الگوها و رابطه های منطقی را بیان نمایند

پایش داده  و یا همان 4وشهای بسیار مهمی که با آن می توان الگوهای مفیدی را در میان داده ها تشخیص داد،داده کاوییکی از ر

است ،این روش که با حداقل دخالت کاربران همراه است اطالعاتی را در اختیار آنها وتحلیل گران قرار میدهد تا براساس آنها تصمیمات ه

                                                 
1 Open Courseware   

2 Smart Schools 

3 DiscoveryKnowledge  

4 Data Minnig 
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باید توجه داشت که اصطالح داده کاوی زمانی به کار برده می شود که با حجم بزرگی از  . اتخاذ نمایندمهم و حیاتی در سازمانشان 

داده ها ، در حد مگا یا ترابایت ، مواجه باشیم . در تمامی منابع داده کاوی بر این مطلب تاکید شده است . هر چه حجم داده ها بیشتر 

ی به اطالعات نهفته در میان داده ها مشکلتر می شود و نقش داده کاوی به عنوان یکی از و روابط میان آنها پیچیده تر باشد دسترس

سایر رویکردهای مشابه در این راستا، همانند نرم افزارهای کاربردی رایج و مرسوم در مدارس  .روشهای کشف دانش ،آشکارتر می گردد

اده از محاسبات آماری نه چندان پیچیده می پردازند که غالبا به پرس و موسسات آموزشی، صرفا به انجام عملیات گزارش گیری با استف

و جوهایی ساده و کوتاه می انجامند و صرفا می توانند در تصمیم گیریهای مقطعی و کوتاه مدت به عنوان پشتیبان مدیران و دست 

به تحلیل  دز ابزارهای قدرتمند در این زمینه می تواننوان یکی ارند. از سوی دیگر داده کاوی به عاندرکارن آموزشی مورد استفاده قرار گی

نهفته در انبوده داده ها بپردازد؛ پس از این استخراج   های1بر روی داده ها پرداخته و به استخراج روند و الگو ها و بررسی های عمیق

داده ها ئر جهت تدوین استراتژی ها  کارشناس خبره می تواند با درنظر گرفتن دانش محیطی خود از یافته های بدست آمده از پایش

 زمان خود گام بردارد.بلند مدت موسسه/ساوبرنامه های 

بصورت خالصه و با درنظر گرفتن محوریت انجام این تحقیق می توانیم اینگونه بیان نماییم که بایستی با استفاده از بکارگیری مناسب 

ردهای آموزشی و یادگیری سنتی مرسوم در کشور، بتوان از مزایای هر دو جوانب مختلف فناوریهای عصر حاضر و ادغام آنها با رویک

رویکرد استفاده و از معایب آنها دوری نمود. در ارتباط با تاثیر فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی در حوزه های آموزشی می توان به 

مرکز تعمده و ... اشاره نمود؛ که در این پایان نامه شکل گیری مواردی همچون یادگیری الکترونیکی، آموزش مجازی، مدارس هوشمند 

 در جهت بهبود فرایندهای آموزشی مراکز  مدارس هوشمند قرار داده شده است؛ بطوریکه بتوان با استفاده از داده کاوی داده هایبر روی 

 یادگیری این مراکز گام برداشت.
 

 بيان مسئله :       

 بشری تحیا متفاوت هایعرصه در را ایعمده تغییرات ارتباطات، و کامپیوتر زمینه در گسترده التتحو بروزهمانطور که اشاره گردید، 

 و ارتباطات ایدنی. اندداشته بشریت حیات در را تأثیر بیشترین ارتباطات، و اطالعات فناوریهای اخیر سالیان در. است داشته دنبال به

 در و لمنتق جهان نقاط اقصی به تصور غیرقابل زمانی در و سرعت به اطالعات و ادهد و بوده تغییر حال در سرعت به اطالعات تولید

 ارتباطات و اطالعات فناوری زمینه در پیشرفت بزرگترین حال عین در و مهمترین شک بدون. گیردمی قرار کنندگاناستفاده دسترس

های اجتماعی بشریت به دنبال داشته ای را در تمامی عرصهستردهفناوری اطالعات و ارتباطات، تحوالت گ  .گرددبرمی اینترنت، ابداع به

ر آن ای که دای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل به یک جامعه اطالعاتی است. جامعهو تأثیر آن بر جوامع بشری به گونه

ترین فناوری اطالعات، به عنوان عمده  .تدارای نقش محوری و تعیین کننده اسدانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش،

محور تحول و توسعه در جهان منظور شده است. کامپیوتری شدن بسیاری از امور جاری مردم، انجام بسیاری از کارهای روزمره بانکی 

عه و سهای درس، توسهای ارتباطی در منزل، آموزش الکترونیکی و مجازی و عدم نیاز به حضور در کالبا استفاده از اینترنت و شبکه

امروزه مدیریت دانش در []  .ترویج تجارت الکترونیکی از دستاوردهای فناوری اطالعات است و در رفاه و آسایش مردم نقش دارند

ای مورد توجه قرار گرفته است. سازماندهی و مدیریت دانش و به دنبال آن رسانی کامپیوتری به صورت قابل مالحظهنظامهای اطالع

کنند. همچنین مدیریت اطالعات و منابع آموزشی اطالعات، نقش اساسی را در انتقال دانش فردی به دانش سازمانی ایفا می مدیریت

 کنند،ای دارد. از آنجا که نظامهای یادگیری الکترونیکی اطالعات بسیاری را نگهداری میدر محیط آموزش الکترونیکی اهمیت ویژه

  .ای انجام شود که کاربران بتوانند از اطالعات موجود استفاده مفید و مؤثری داشته باشندد به گونهایجاد این چنین محیطهایی بای

                                                 
1 Pattern 
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ها در ترین روش، مؤثرترین و مطمئنموزش، رکن اصلی در توسعه پایدار هر کشور است و آموزش الکترونیکی، امروزه از جدیدترینآ

 و اسازمانه افراد، برای را فردی به منحصر مزایای و فوایدو یادگیری ی آموزشِ نوین سیستم .توسعه آموزشهای فردی و سازمانی است

 گردیدمی برگزار حضوری کالسهای شیوه به سازمانها و شرکتها در کارکنان آموزشهای تمامی گذشته در. دارد همراه به آموزشی مراکز

 اشتراک به باعث و آموزش دامنه گسترش باعث لکترونیکیا آموزش اینترنت، ظهور با. بود آموزش مربی با کالس محوریت آن در که

. داشت دخواهن نیاز کامپیوتری مهارتهای و دانش به مشاغل اکثر که رودمی سمتی به بیست و یکم قرن  .شد اطالعات و دانش گذاشتن

 هانج کشورهای برخی است دتیم. ندارد همخوانی کنونی سنتی آموزش با که دارد نیاز آموزش از جدیدی نوع به عرصه این به ورود

 گذاردمی أثیرت ارزشیابی و تدریس نحوه در کامپیوتر هوشمند مدارس در. اندزده دست هوشمند مدارس یا الکترونیکی مدارس تأسیس به

 روابط در چون ماندمی باقی خود جای بر مدارس اجتماعی کارکردهای حال عین در ولی. دهدمی تغییر حدودی تا را درسی هایبرنامه و

 ردیگ مدارس هایبچه و معلمان و جهان علمی منابع با توانندمی آموزاندانش مدارس این در. رساندمی یاری آموزاندانش به اجتماعی

 []  .کنند برقرار ارتباط

دکننده نیست و به آموزان در مدرسه هوشمند نقش یاددهنده و یادگیرنده را برعهده دارند. در این مدرسه، برنامه درسی محدودانش

آموز محوری های درس خود فراتر گام بردارند. در این مدرسه روش تدریس براساس دانششود از برنامهآموزان اجازه داده میدانش

بنوعی  .است. تأکید بر مهارت فکر کردن و فراهم ساختن محیط یاددهی ـ یادگیری از راهبردها و خط مشی های مدرسه هوشمند است

ؤسسه آموزشی است که در جهت فرآیند یادگیری و بهبود مدیریت به صورت سیستمی نظام یافته تا کودکان را برای شمند ممدرسه هو

در تعریف این نوع مدارس گفته شده است که مدرسه هوشمند یک مدرسه و محیط آموزشی فیزیکی  .عصر اطالعات آماده سازدورود به 

اوری رایانه و شبکه می باشد و محتوای اکثر دروس الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت است که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فن

آن نیز هوشمند است ودر فرایند آموزش به تفاوت استعداد وتوانایی دانش آموز توجه می شود . بنابراین مهمترین ویژگیها و خصوصیات 

 : این مدارس عبارتند از

  انند با استفاده از بانکهای اطالعاتی و برنامه های نرم افزاری و غیره دروس جدیدی را با توجه به می تو آموزگاراندر مدارس هوشمند

را تغییر داده و اصالح نمایند بنابراین محتوای آموزشی  فعلیطراحی نمایند و یا اینکه دروس خود دانش آموزان  فعلی  نیازها و عالئق

  .ت با مدارس دیگر خواهد بودتا حدودی متفاو می تواند دروس در این مدارس

 همچنین در این مدارس، ساعات یادگیری و در آن نقش دارند دانش آموزان این مدارس، خود سرعت یادگیری خود را تعیین می نمایند .

ای یا را از طریق برنامه های رایانه  موردنیازلحظه که اراده کنند کالسهای محدود به ساعات مدرسه نیست و دانش آموزان در هر 

   .ارتباط از راه دور در اختیار خواهند داشت

  نقش معلمان در این مدارس تا حدود زیادی از آموزش و ارزشیابی دانش آموزان به پیگیری آموزش شخصی آنان تغییر می یابد و در

ازنده ری ارتباطات و تعامالت سحرفه ای خود )مطالعه، برقرا ارتقاءنتیجه فرصت و فراغت بیشتری برای پرداختن به برنامه های رشد و 

از جمله ویژگی های این مدارس کمرنگ تر شدن  .خواهند یافت ..(.و مؤثر با مکاران، ارتقاء سطح علمی و بهبود مهارتهای تدریس و 

 نقش های مطلق سنتی فرد یادگیرنده و فرد یاددهنده می باشد.

  ر سر دیفی کامپیوترهای کغلب بجای کیف های مملو از کتب حجیم، با در این نوع مدارس دانش آموزان اهمانطور که اشاره کردیم

کالس درس حاضر می شوند. به عبارت دیگر در این مدارس عالوه بر مواد آموزشی رایج و کتابهای درسی، انواع نرم افزارها و درس 

  .و... مورد استفاده قرار می گیرد cd افزارهای چند رسانه ای نظیر

 آموزان در مدارس هوشمند به جای اینکه در مقاطع و نوبتهای فاصله دار )در پایان هر فصل یا هر ترم و ...( صورت  ارزشیابی از دانش

  .واز راه دور می باشند 1برخط پذیرد، همه روزه و به طور مداوم انجام می گیرد و تعدادی از این آزمونها هم به صورت

                                                 
1 on line 
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 از مدرسه، با کارت دیجیتالی که در اختیار دارند، والدین خود را از ساعت آمد و رفت  در این مدارس دانش آموزان هنگام ورود و خروج

ازطریق سیستم اتوماسیون مدرسه(. والدین دانش آموزان نیز می توانند با یک آموزش ساده به  1پیام کوتاه خود مطلع می سازند)ارسال

س وند پیشرفت تحصیلی فرزند خود آگاهی یابند. معموالً در این مدارسیستم ارزشیابی مدرسه متصل شده و به این وسیله از وضعیت ور

از طرف مدرسه جهت آگاهی والدین از وضع تحصیلی فرزندانشان در آن روز، به آنها ارسال  2رایانامه روزانه در پایان ساعات کالسی یک

  .می گردد

 ارس به کمک فناوری اطالعات کاهش می یابد، کمیت و کیفیت از آنجاییکه پاره ای از فعالیتهای مرسوم در مدارس دیگر، در این مد

تعامالت بین دانش آموزان، معلمان و والدین ارتقاء می یابد و در نتیجة هم افزایی یا سینرژی حاصل از تعامالت این سه گروه، امکان 

 .ایجاد شرایط یادگیری بهتر برای دانش آموزان فراهم می گردد

نباید به اشتباه این گونه تلقی گردد که در مدارس هوشمند، تکنولوژی جای افراد  این موضوع اشاره شود که در اینجا بایستی حتما به 

کار یدی جای خود را به کار دانشی می دهد، اما »نیز گفته است  (P.Drucker)و اشخاص را می گیرد بلکه همچنان که پیتر دراکر

ور و بنابراین استفاده از تکنولوژیهای مذک« , همچنان برقرار و مستدام خواهد ماندنقش تعیین کننده انسان به عنوان حاکم سازمانی 

تنها به عنوان ابزاری در جهت رسیدن به هدف آموزش و تعلیم و تربیت کارآمدتر و متناسب با آهنگ فزاینده تغییرات در دنیای حاضر 

 [] .می باشد

 

در بین مردم و مسئوالن و به ویژه معلمان و متولیان امر آموزش و پرورش، عدم وجود فرهنگ صحیح استفاده از فناوری اطالعات  

موانعی جدی را بر سر راه اشاعه و توسعه مدارس هوشمند پدیده آورده است و بنابراین الزم است که اینگونه مشکالت شناسایی گشته 

همین زمینه از آنجاییکه موفقیت هر گونه نوآوری آموزشی و بوسیله آموزشها و اطالع رسانهای مناسب در جهت رفع آنها اقدام گردد. در 

) به عنوان اولین متولی و واسط مستقیم متاعامل با دانش در آموزش و پرورش منوط به رضایت و پذیرش این نوآوریها توسط معلمان

تفاده از نظرات آنها در برنامه ریزیها، می باشد , باید بوسیله آموزشهای مناسب، مشارکت دادن معلمان در طراحی برنامه ها و اس آموزان(

فرهنگ پذیرش و استقبال از کاربرد شیوه های نوین آموزشی را در آنان ایجاد نمود، در غیراینصورت طبیعی است که معلمان احساس 

قلمداد  ت و تخصص خودکنند که اینگونه نوآوریها امنیت شغلی آنان را به مخاطره می اندازد و آنها را به مثابه تجاوز به حیطه صالحی

لذا بایستی رویکردی در پیش گرفته شود که با دخیل نمودن فناوریهای سخت افزاری)مانند تجهیزات کامپیوتری رایانه ها، ایجاد  .نمایند

م ابمنظور انج سایت های کامپیوتری در مدارس، تجهیزات الکترونیکی آموزشی جدید( و نرم افزاری)مانند نرم افزارهای داده کاوی

، نرم افزارهای کامپیوتری رایج مورد استفاده در مدارس و امکانات نرم افزاری  پردازش های عمیق بر روی داده های آموزشی و افراد

 [] نه تنها تمامی عوامل درگیر بنوعی ذینفع واقع شوند بلکه روحیه ی تشریک مساعی نیز میان آنها فراهم گردد.( گزارش گیری

عیت رویکردها و ابزارهایی که بتوانند تحلیل مناسبی را از وضاشاره شده می توان اینگونه بیان کرد که استفاده از  با توجه به صحبت های

موجود در یک سیستم آموزشی در اختیار  متولیان امر سازمان های وابسته قرار دهند، بسیار مهم خواهد بود. دلیل اهمیت زیاد این 

ابسته به ومحیطی  هبود یک پدیده، شناخت و آگاهی مناسب از وضعیت موجود آن پدیده و شرایط مسئله این است که اولین گام در ب

در حیطه ی فضای آموزشی در اغلب از روشهای آماری و نرم افزارهای کاربردی رایج، که تحلیل های کم عمقی را بر  آن می باشد.

اده می شود. نتایج حاصل از این نرم افزارهای صرفا می تواند داده های آموزشی انجام می دهند، استفمجموعه ی محدودی از روی 

روشهای داده کاوی می  برای اموری همچون گزارش گیری های مقطعی و تصمیم گیری های کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد.

طالعاتی را که از طریق تحلیل های توانند به انجام تحلیل های مناسب ، حجم زیادی از داده های آموزشی را مورد تحلیل قرار داده و ا

  کم عمق و مقطعی از این داده قابل استخراج نیستند را کشف نمایند.

                                                 
1 SMS 

2 Mail-E 
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  :ختلفی از داده کاوی مطرح شده است که در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره می کنیمتعاریف مختلفی توسط مراجع م

 ،استخراج غیر بدیهی اطالعات بالقوه مفید از روی داده هایی است که قبالً،  داده کاوی یا به تعبیر دیگر کشف دانش در پایگاه داده ها

ناشناخته مانده اند. این مطلب برخی از روش های فنی مانند خوشه بندی، خالصه سازی داده ها، فراگیری قاعده های رده بندی، 

 .یافتن ارتباط شبکه ها، تحلیل تغییرات و کشف بی قاعدگی را شامل می شود 

 ه کاوی در حقیقت کشف ساختارهای جالب توجه، غیر منتظره و با ارزش از داخل مجموعه وسیعی از داده ها می باشد و فعالیتی داد

 .است که اساساً با آمار و تحلیل دقیق داده ها منطبق است

 ز اطالعات ذخیره شده در داده کاوی فرآیند کشف رابطه ها، الگوها و روندهای جدید معنی داری است که به بررسی حجم وسیعی ا

 .می پردازد ( انبارهای داده با فناوری های تشخیص الگو ) مانند ریاضی و آمار

داده کاوی ر، . به عبارت دیگهای بسیار بزرگتخراج اطالعات و دانش و کشف الگوهای پنهان از پایگاه دادهاس

ماشینی( قرار ، مورد تحلیل و کند و کاوهای ماشینی )و نیمهدانش را در پی کشف واستخراج هاداده حجیم هایمجموعه و هاپایگاه

دانست. تفاوت عمده در آمار توان همان امتداد و استمرار دانش کهن و همه جا گیرها را به واقع میگونه مطالعات و کاوش دهد. اینمی

های ماشینی مربوط به های امروزین است که شیوههای دادهها و کاربردها، و نیز ابعاد و اندازهمقیاس، وسعت و گوناگونی زمینه

که در طول  اطالعات هستندها و موسسات دارای حجم انبوهی از بسیاری از شرکت .نماید، و آموزش را طلب میسازیمدل یادگیری،

ابزارهای  توان آنها را براند که به سادگی میای گسترش یافتهکاوی به طور تاریخی به گونههای داده. تکنیکزمان جمع آوری نموده اند

 [] .افزاری امروزی تطبیق داده و از اطالعات جمع آوری شده بهترین بهره را بردنرم

 یادگیری کاربرد ازایست بزرگ و پرهزیر شاخ های هوشمندسامانه .یاد کرده اند 1نوان یک سامانه هوشمنداز داده کاوی به ع دیگر برخی 

 "هاهای ماشینی در دادهکاوش"که ) یادگیری ماشینی زمینه علمی جدید و پهناور .هوش مصنوعی ست درایکه خود زمینه ماشینی

است در  آمار امتداد و استمرار دانش کهن و همه جا گیرآن ست(، به واقع همان  های هوشمندسامانه شی ست بزرگ از زیر شاخهبخ

ریاضی و آماری استفاده می شود تا داده  در این فرایند از الگوریتم های پیچیده .دانش جهت ماشینی کردن یادگیری، تعلّم، و سرانجام،

امروزه با حجم عظیمی از داده ها روبرو هستیم. برای استفاده از آنها به ابزارهای کشف دانش نیاز  .ها تبدیل به دانش سازمان شوند

ده کاوی به عنوان یک توانایی پیشرفته در تحلیل داده و کشف دانش مورد استفاده قرار می گیرد. داده کاوی در علوم )ستاره داریم. دا

در تجارت )تبلیغات، مدیریت ارتباط با مشتری،...( در وب )موتورهای جستجو،...( در مسایل دولتی )فعالیتهای ضد شناسی،...(

ارت داده کاوی شباهت به استخراج زغال سنگ و طال دارد. داده کاوی نیز اطالعات را که در انبارهای تروریستی،...( کاربرد دارد. عب

از داده کاوی ایجاد مدل هایی برای تصمیم گیری است. این مدلها  اصلی  در واقع هـــــدف. داده مدفون شده است، استخراج می کند

 [] .نی می کنندرفتارهای آینده را براساس تحلیلهای گذشته پیش بی

آنچه که الزم است در اینجا به آن اشاره شود مفهوم داده های آموزشی است. بایستی به این نکته توجه موکد داشته باشیم که داده  

های آموزشی گردآوری شده در طول سالیان فعالیت یک موسسه آموزشی، به عنوان یکی از با ارزش ترین سرمایه های سازمانی برای 

ن مطرحند. این داده ها در طول سالیان متوالی گردآوری شده و بیانگر سابقه، تجربه و به نوعی هویت آن موسسه هستند. این آن سازما

داده ها صرفا به اطالعاتی آماری پیرامون نمرات )سابقه تحصیلی( و اطالعات شخصی )همچون جنسیت، سن و ...( نمی شوند؛ تدوین 

اطالعات مفید و سودمند در راستای اهداف متعالی تعریف شده برای یک سازمان، می تواند گامی یک شیوه ی مدون برای جمع آوری 

مهم و اساسی در جهت افزایش سرمایه های نامحسوس یک موسسه آموزشی بشمار آید؛ غافل شدن از این موضوع به حدی است که 

                                                 
1 Intelligent System 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AF%C3%9A%C2%AF%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%B1%C3%9B%C2%8C_%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B4%C3%9B%C2%8C%C3%99%C2%86%C3%9B%C2%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AF%C3%9A%C2%AF%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%B1%C3%9B%C2%8C_%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B4%C3%9B%C2%8C%C3%99%C2%86%C3%9B%C2%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AF%C3%9A%C2%AF%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%B1%C3%9B%C2%8C_%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B4%C3%9B%C2%8C%C3%99%C2%86%C3%9B%C2%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%87%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B4_%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B5%C3%99%C2%86%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B9%C3%9B%C2%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%87%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B4_%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B5%C3%99%C2%86%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B9%C3%9B%C2%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AF%C3%9A%C2%AF%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%B1%C3%9B%C2%8C_%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B4%C3%9B%C2%8C%C3%99%C2%86%C3%9B%C2%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AF%C3%9A%C2%AF%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%B1%C3%9B%C2%8C_%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B4%C3%9B%C2%8C%C3%99%C2%86%C3%9B%C2%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A2%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A2%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86%C3%98%C2%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86%C3%98%C2%B4
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ذشت زمان می تواند آنرا جبران نمود؛ چراکه دانش آموزان یک در صورت عدم توجه به آن، جبران آن غیرقابل برگشت بوده و تنها با گ

موسسه بصورت موقتی در یک موسسه فعالیت و سپس آن موسسه را ترک خواهند نمود. لذا پس از خروج آنها از موسسه آموزشی، و 

ز از یز بهمراه ترک دانش آمودر صورتی که اطالعات آنها در موسسه ثبت و نگهداری نشده باشد، قسمتی از سرمایه موسسه آموزشی ن

بررسی و تحلیل های مناسب بر روی داده های آموزشی ای که بصورت جامع و مانع گردآوری شده  موسسه مربوطه خارج می شود.

 ع شود.قاو باشند می توانند در تدوین مناسب سیاستهای آموزشی برای یک سازمان بسیار مفید

 

تالف نظرها و خالءهای تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به  شامل اخ انجام تحقيق  ضرورت اهميت و  -د

موضوع، فوايد احتمالي نظری و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتماالً جديدی كه   

 گيرد :در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي

نماندن از قافله جامعه جهانی که به  افزایش استفاده ازکامپیوتر در آموزش به یک نیاز تبدیل شده است. ما برای عقب

دهد به سیستم آموزش متناسب این عصر نیازمندیم. اما از این موضوع نیز نباید قافل ها را در مشاغل گسترش میسرعت نقش رایانه

رندگان زش وارد و یادگیناپذیری به آموتواند لطمات جبرانافزارها و محتواهای آموزشی غیراستاندارد میباشیم که استفاده از انواع نرم

را دچار سردرگمی کند. برای ایجاد مدرسه هوشمند و یا کال ورود فناوری اطالعات به مدارس وزارت آموزش و پرورش باید به دنبال 

 اایجاد بانکهای اطالعاتی قوی و هماهنگ باشد که بتواند شبکه آموزشی قوی استاندارد را اتخاذ کند تا خدمات محتوایی و آموزشی ر

 []به راحتی در دسترس مدرسه قرار دهد. 

تخته سیاه در دنیای فناوری و الکترونیک جایی ندارند و دیری نخواهد گذشت که  تجهیزات سنتی مرسوم همچون امروزه

های درسی حجیم، با کامپیوترهای کیفی سرکالس درس حاضر خواهند شد، امتحانات های مملو از کتابآموزان به جای کیفدانش

آموزانی که به علت بیماری نتوانند در کالس درس حاضر شوند، قادر خواهند بود در منزل از طریق رایانه انجام خواهد شد و دانش از

وضعیت آموزشی در بسیاری از کشورهای جهان نیز متاثر از اینترنت و کاربردهای  .های خود را دنبال کنندها، درسطریق رایانه

در بسیاری از کشورهای پیشرفته و  "هوشمند سازی مدارس"ات قرار گرفته است تا جایی که این روزها فناوری اطالعات و ارتباط

های آموزشی این کشورها قرار گرفته است.در ایران نیز با توجه به مشکالتی که در آموزش ترین طرحدر حال توسعه دنیا در زمره مهم

با توجه به حاکمیت چندین ساله روش سنتی تدریس و  د پیشنهاد شده است.مدارس کشور وجود دارد، راهکار توسعه مدارس هوشمن

آموزش در ایران و ضعف در وضعیت تجهیز و تبدیل امکانات موجود به تجهیزات مطلوب، تجهیز کامل یک مدرسه و تبدیل آن به 

جهیزات هوشمند و فازبندی طرح مدرسه هوشمند واقعی در کشور ما، نیازمند زمانی چند ساله است و تهیه مرحله به مرحله ت

پذیرد اما در این بین موضوعات مختلفی نیز وجود دارد که این بسترسازی هوشمندسازی مدارس در یک بستر زمانی مناسب صورت می

 وکند. این راهکار توسعه که در چند سال گذشته شاهد اجرای آن در کشور هستیم، همراهی تکنولوژی روز می را با مشکالتی مواجه

آموزان و کند و طبق گفته مسئوالن قرار است، تحولی شگرف در فراگیری دانشدر امر آموزش را دنبال می فناوری اطالعاتصنعت 

 [] های سنتی آموزش را پوشش دهد.های موجود در روششیوه تدریس فراهم آورد و بسیاری از کاستی

دیده در جای افزاری و همچنین فقدان معلمان آموزشو سختافزاری با توجه به نبودن زیرساخت مناسب ارتباطی و نرم

ی ریزی منسجم دارد.بحث هوشمندسازشود و نیاز به برنامهجای کشور، حرکت در این مسیر و توسعه این راهکار به آسانی محقق نمی

کالس به امکانات  500اکنون هزار و در دستور کار قرار گرفته است و ت 90از مهر سال  هامدارس در استان قم در کنار دیگر استان

تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دارد. کالس درس در استان، اجرای طرح  780هزار و  7اند که با وجود اولیه فناوری تجهیز شده

های دسترسی و نبودن یک استراتژی مناسب برای است مربوط به شبکهبحث دیگری که در زمینه هوشمندسازی مدارس مطرح 

حمایت از مدارس هوشمند در حوزه زیرساخت ارتباطی است، چون اگر برای تولید محتوایی دیجیتالی سرعت اینترنتی و دسترسی کم 
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تواند تاثیر ت که نمیارد و طبیعی اسباشد، تولیدکنندگان محتوای دیجیتالی مجبور هستند محتوایی تولید کنند که کیفیت پایینی د

 آموزشی مطلوب داشته باشد.

 ار مدرسه هوشمندمی توانیم در تکمیل تعاریف عنوان شده در بخش قبل پیرامون مدارس هوشمند و ویژگی های آن، 

توای اکثر دروس د و محگیرکنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فناوری کامپیوتر و شبکه انجام می که درنظر بگیریم  ای فیزیکیمدرسه

لذا تغییر در مدرسه سنتی به سوی مدرسه هوشمند نیازمند تغییر در  .آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است

نظام آموزش و پرورش کشور می باشد و هیچگاه راه اندازی مدارس هوشمند میسر نخواهد شد مگر ساختار نظام آموزش و پرورش 

لذا می توان مهمترین عواملی که سبب ضرورت تشکیل مدارس هوشمند  .می باشد بلندمدت. این امر نیازمند برنامه ریزی  تغییر یابد

 [] می شوند را به شرح زیر دانست:

 

امروزه به علت رشد فناوریهای رایانه ای، سرعت نقل و انتقاالت اطالعاتی و مسأله انفجار دانش، اطالعات و دانش  .1

رعت می تواند در اختیار همگان قرار گیرد و دیگر مانند گذشته مدرسه تنها چهار چوبی نیست که به سهولت و س

معلم بخواهد دانش، مهارت و ارزشها را در آن به دانش آموزان منتقل کند بلکه چهارچوبهای اقتصادی، اجتماعی، 

یکی از تبعات .تعیین کننده دارندفرهنگی و وسائل ارتباط جمعی در شکل پذیری پنداره های دانش آموزان نقشی 

این امر باال رفتن سطح دانش متعارف دانش آموزان است که هماهنگی با دوره های آموزشی را بر هم می زند. در 

چنین شرایطی استفاده از فناوریهای اطالعاتی و انفورماتیکی در مدارس هوشمند، امکان به روز نمودن اطالعات 

تهای تدریس ایشان را فراهم می آورد به طوریکه آنها می توانند با استفاده از امکانات علمی معلمان و ارتقاء مهار

موجود در این مدارس برآورد صحیحتر و دقیقتری از دانش متعارف دانش آموزان کسب نموده و دوره های آموزشی 

 .و مطالب درسی را با دانش متعارف دانش آموزانشان هماهنگ سازند

مه های آموزشی در مدارس سنتی، اکثراً به صورت معلم محور بوده و با استعدادها، تواناییها، از سوی دیگر برنا  .2

مدارس  .نیازها و شیوه های یادگیری دانش آموزان که هر یک آهنگ مخصوص خود را دارد، متناسب نیستند

رنامه ن طیف وسیعی از بهوشمند به دلیل برنامه های درسی انعطاف پذیر، امکان تدریس با شیوه های نوین، داشت

ها و روشهای آموزشی و محوریت بخشیدن به نقش دانش آموز )با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و توجه بیشتر 

توانند در جهت از بین بردن و یا کاهش دادن این شکاف آموزشی مؤثر و به نیازها، عالئق و استعدادهای آنان( می

وز  بسته به استعداد خود می تواند آموزش ببیند و یا به عبارت دیگر سیستم مفید فایده باشند ودرواقع هر دانش آم

 . آموزش نسبت به استعداد دانش آموزان متغیر است

جامعه اطالعاتی آینده نیازمند افرادی است که بتوانند فناوری اطالعات را خالقانه در جهت رشد و توسعه به کار   .3

نش، بینش و مهارتهای روز، به بیکاری، نابرابریهای اجتماعی و در نتیجه برند، در این عصر بی بهره مانده از دا

پیدایش نارضایتی و تنش می انجامد و مدارس هوشمند نیز عمدتاً در جهت تأمین این نیازها برنامه ریزی شده اند 

ه های اطالعاتی آموزند که چگونه اطالعات مورد نیاز خود را از طریق شبکچرا که در این مدارس دانش آموزان می

استخراج نمایند، چگونه در مورد آنها بیندیشند و چگونه حاصل یافته های خود را در جهت حل مسائل و مشکالت 

 خود و توسعه و پیشرفت جوامعشان به کار گیرند

)بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج كشور مرور ادبيات و سوابق مربوطه  -ه

 ع تحقيق و نتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظری تحقيق( :پيرامون موضو
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در دهه های اخیر، گستره فعالیت در زمینه آموزش و یادگیری نیز چون دیگر فعالیت های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیره، 

تم یره متاثر و دگرگون شده است.پیدایش سیساز توسعه و پیشرفت سریع فناوری و ظهور پدیده هایی چون ماهواره، رایانه، اینترنت و غ

های پردازشِ داده )رایانه( با سابقه ای بیش از سه دهه و توسعه صنعت نیمه هادی ها، سبب شده است که رایانه از انحصار سازمان ها 

نود، در بسیاری از و مراکز خاص خارج و در بسیاری از عرصه های کاربردی اجتماعی و فردی وارد شود؛ به گونه ای که در دهه 

کشورهای پیشرفته صنعتی، حتی مدارس ابتدایی هم مجهز به امکانات رایانه ای متناسب شدند.اختراع و توسعه رایانه، ایجاد شبکه های 

ی و ا تفکر استفاده از رایانه ها و شبکه های رایانه ای برای کارهای مدرسه.هور پدیده اینترنت را در پی داشترایانه ای و پس از آن ظ

بر می گردد. اگر چه هدف اصلی طرح آرپانت ایجاد شبکه ای برای تبادل اطالعات نظامی و  1960عملی به قرن بیستم و اوائل دهه 

حفاظت ایاالت متحده امریکا از تبعات جنگ سرد با شوروی سابق بود ولی در عین حال از آنجایی که سه مرکز از چهار مرکزی که 

با به ثمر نشستن   70های رایانه ای از همان ابتدا در مسیر آموزش های مدرسه ای رشد کردند و از اوایل دهه برای راه اندازی شبکه 

این طرح، تبادل اطالعات و داده های علمی نیز بین مراکز مدرسه های امریکا شروع شده است.البته آموزش  به کمک رایانه به شکل 

با ظهور شبکه جهانی اینترنت شکل گرفت و با توجه به قابلیت های بسیار زیاد  1990هه امروزی و در این گستره کاربرد در اوایل د

در .وب، آموزش الکترونیکی به سرعت رشد کرد و امروزه جایگاه خود را در ساختار آموزشی بسیاری از کشورها تثبیت کرده است

که یکی از استفاده های اولیه از کامپیوتر را در امور « یجیتالیاستاد د»افزاری، با نام نیز برای اولین بار یک برنامه نرم  1988سال

از آن زمان تا به امروز، آموزش مجازی تغییرات و پیشرفت های بسیاری داشته است؛  .کرد، در آمریکا استفاده شدآموزشی پیشنهاد می

بهینه سازی آن، توانستند روش آموزش  مراکز علمی ـ آموزشی آمریکا با ایجاد تغییراتی در سیستم خود و  1995مثال در سال

 [] الکترونیکی را در همه جهان گسترش دهند.

ماهیت آموزش برای دست یابی به ارتباطات مستمر و به صورت لحظه ای ، دائما در حال تغییر است. با توجه به این گسترش روز  

ولوژی می باشند و هر روز ما شاهد سرعت و قدرت این پدیده افزون فناوری اطالعات و ارتباطات تمام افراد جامعه تحت تاثیر این تکن

در دست یابی به اهداف  جدید هستیم  پتانسیل های   با لقوه    این فناوری، ظرفیت های ایجاد شده توسط آن ونحوه برخورد نظام 

 [] .آموزش و   پرورش با  این پدیده  شالوده   نظام آموزشی ما را در آینده پی ریزی خواهد نمود

آموزش رایج در مدارس کشور، یک آموزش سنتی و یا به عبارت دیگر آموزش فقط شنیداری می باشد. حداکثر اقدام تصویری در 

اری شنید -خصوص موضوعات مورد آموزش، نصب بعضی پوسترهای رنگی بر روی تخته سیاه کالس می باشد. در روش دیداری

سال می باشد  20نماهنگ و ... ارائه گردد. در این روش ماندگاری مطلب قریب به سعی می شود آموزش به کمک فیلم ، انیمیشن، 

شنیداری مطالب علمی در محیطی  -ماه است. در ضمن در روش دیداری 6در حالی که ماندگاری مطلب در روش شنیداری حداکثر 

ل مجموعه ای از دستورالعمل ها، برنامه های در مدارس معمولی، طرح درس معلم شام.جذابتر و در مدت زمان کمتر قابل انتقال است

درباره ی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر نظام آموزشی )و به  درسی، سؤاالت تمرینات اضافه، امتحانات کالس و ... می شود.

ی نتقال برنامه ی درسطور خاص مدارس( دو رویکرد متفاوت وجود دارد. برخی معتقدند، اثر فناوری های جدید تدریجی است و صرفاً ا

سنتی را کارآمدتر می سازد و در واقع، دسترسی به اطالعات سریع تر می شود. رویکردی دیگر معتقد است ورود فناوری اطالعات و 

 یارتباطات به مدرسه ها، هدف ها و ابزارهای تعلیم و تربیت را به طور اساسی تغییر می دهد. از این دیدگاه فناوری اطالعات بر مرزها

 ساختاری نظام آموزش سنتی فایق می آید.

با این که موارد باال از دستاوردهای استفاده از فناوری اطالعات است، با این حال ساده لوحانه است اگر تصورکنیم ورود فناوری  

زشی شود. اگر فرهنگ یاد اطالعات )در جلوه های متفاوت آن : اینترنت ، رایانه ، چند رسانه ای و ... ( به تنهایی باعث انقالب آمو

یادگیری در نظام آموزشی تحول نپذیرد ، ورود فناوری های اطالعاتی نه تنها تحولی ایجاد نخواهد کرد ، بلکه به تقویت  –دهی 

سنت های محافظه کارانه ی آموزشی منجر خواهد شد. لذا تغییر در مدرسه سنتی به سوی مدرسه هوشمند نیازمند تغییر در نظام 
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و پرورش کشور می باشد و هیچگاه راه اندازی مدارس هوشمند میسر نخواهد شد مگر ساختار نظام آموزش و پرورش تغییر آموزش 

 [] یابد .

ورود به این عرصه به نوع جدیدی از آموزش نیاز دارد که با آموزش سنتی کنونی همخوانی ندارد. مدتی است برخی کشورهای لذا 

اند. در مدارس هوشمند کامپیوتر در نحوه تدریس و ارزشیابی تأثیر کی یا مدارس هوشمند دست زدهجهان به تأسیس مدارس الکترونی

ماند دهد. ولی در عین حال کارکردهای اجتماعی مدارس بر جای خود باقی میهای درسی را تا حدودی تغییر میگذارد و برنامهمی

توانند با منابع علمی جهان و معلمان و آموزان میر این مدارس دانشرساند. دآموزان یاری میچون در روابط اجتماعی به دانش

، دیوید پرکینز و همکارانش در دانشگاه ها هاروارد، طرح مدارس هوشمند را 1984در سال .های مدارس دیگر ارتباط برقرار کنندبچه

این طرح به   .طالعات و ارتباطات ارائه نمودندبه عنوان تجربه ای نوین در برنامه های آموزش و پرورش، با استفاده از فناوری ا

تدریج در چند مدرسه اجرا گشت و بعدها تا حدودی توسعه یافت، به طوریکه امروزه برخی از کشورهای توسعه یافته در امر فناوری 

از هنگامی که  .داطالعات، همچون مالزی، از این مدارس جهت تربیت نیروی انسانی در برنامه های توسعه خود استفاده می کنن

سال، حجم داده ها در پایگاه داده ها دو برابر شد. ولی  20( پس از حدود 1950رایانه در تحلیل و ذخیره سازی داده ها بکار رفت )

هر دو سال یکبار حجم داده ها، دو برابر شد. همچنین تعداد  (IT)پس از گذشت دو دهه و همزمان با پیشرفت فن آوری اطالعات

این در حالی است که تعداد متخصصین تحلیل داده ها و آمارشناسان با این سرعت رشد  .ده ها با سرعت بیشتری رشد نمودپایگاه دا

نکرد. حتی اگر چنین امری اتفاق می افتاد، بسیاری از پایگاه داده ها چنان گسترش یافته اند که شامل چندصد میلیون یا چندصد 

ان تحلیل و استخراج اطالعات با روش های معمول آماری از دل انبوه داده ها مستلزم چند روز میلیارد رکورد ثبت شده هستند و امک

های موجود است. حال با وجود سیستم های یکپارچه اطالعاتی، سیستم های یکپارچه بانکی و تجارت الکترونیک،  -کار با رایانه

شده و باعث به وجود آمدن انبارهای ) توده های ( عظیمی از داده  لحظه به لحظه به حجم داده ها در پایگاه داده های مربوط اضافه

ها شده است به طوری که ضرورت کشف و استخراج سریع و دقیق دانش از این پایگاه داده ها را بیش از پیش نمایان کرده است 

 [] می باشد. د اطالعات سرمایه محسوب می شود و جزء دارایی های سازمانچنان که در عصر حاضر گفته می شو)

 

شی پیمای آکادمیک علیرغم تکامل روز افزون مدارس هوشمند و حرکت شتابان کشورهای در حال توسعه به سوی آن ، تحقیقات

همچنین در مورد استفاده از علم داده کاوی بمنظور شناخت بهتر  اندکی در حوزه چالش های توسعه این مدارس صورت گرفته است.

شی و استفاده از آنها در مدارس هوشمند بمنظور تدوین و بروزرسانی سیاستهای آموزشی و یادگیری، تحقیقات و عمیقتر داده های آموز

در ارتباط با حوزه ی پیش روی این تحقیق، کارهای مرتبط انجام شده را می توان در سه دسته  بسیار اندکی صورت پذیرفته است.

در زمینه داده کاوی که با هدف بهبود الگوریتم های داده کاوی انجام شده اند؛ این  ( کارهای مرتبط1ی کلی قرار داد که عبارتند از: 

( کارهایی 2دسته از کارها مورد تمرکز مستقیم در این پایان نامه نیستند چراکه وارد حیطه ی فنی و الگوریتمی قضیه می شوند. 

حیطه ی مباحث این تحقیق جای می گیرند چراکه باعث  مرتبطی که در زمینه ی مدارس هوشمند انجام شده اند. این کارهای در

بوجود آوردن شناخت مناسبی از عملکرد یک مدرسه هوشمند شده و مسبب بکارگیری کارآمدتر رویکردهای داده کاوی در این عرصه 

ن دسته از کارهای هدف ( کارهای مرتبطی که در زمینه ی استفاده از داده کاوی در مدارس هوشمند انجام شده اند. ای3خواهند شد. 

اصلی این تحقیق را شامل می شوند؛ هرچند که در این زمینه کارهای مرتبط قوی و مکرری صورت نپذیرفته است و به معدود مراجع 

 ممکن بسنده شده است.

اله ضمن این مقنویسندگان  به بررسی نحوه و چگونگی استفاده از علم داده کاوی در فضای آموزشی پرداخته شده است. []در مرجع 

تاکید بر اهمیت بسیار روز افزون داده های آموزشی ، به بیان چگونگی جمع آوری ، ذخیره سازی و استفاده از داده های آموزشی و 

در ادامه آنها به موضوع چگونگی استخراج الگوها و نظم  سپس استفاده از روشهای داده کاوی بمنظور تحلیل این داده ها می پردازند.

نهان موجود در داده ها بر اساس روشهای مختلف داده کاوی پرداخته سعی در استخراج مدلی برای مدون نمودن این فرایندها های پ
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همچنین در ادامه بررسی ارتباطات میان عناصر مختلف سیستم های آموزشی و چگونگی تاثیرپذیری آنها از یکدیگر، یکی  نموده اند.

 آموزشی در این مرجع است.دیگر از اقدامات پایش داده های 

مطالعه ای پیرامون مقایسه دو معیار خودآموزی و نرخ یادگیری در دانش آموزان مدارس عادی و مدارس هوشمند   []در تحقیق 

بر روی مجموعه از دانش آموزان دبیرستانی برخی مناطق  1388-1389تحقیق آنها که در سال  استان تهران پرداخته شده است.

دبیرستان تهران و پردازش های آماری از اطالعات  5دانش آموز  220گرفته  است،  پس از مطالعه ای موردی بر رویتهران صورت 

بدست آمده، این موضوع آشکار شده است که تفاوت قابل توجهی میان مدارس عادی و مدارس هوشمند از لحظ دو معیار اشاره شده 

 وجود دارد.

در کشور مالزی صورت گرفته است،  فرهنگ یادگیری در مدارس هوشمند مورد تحلیل و بررسی  که بر اساس مطالعه ای []در مرجع 

قرار گرفته است. نویسندگان پس از درنظر گرفتن شرایط مختلف یک سیستم آموزشی در مدارس هوشمند شامل جامعه، رسانه، افراد، 

با هدف بهبود و ارتقاء مهارت های فردی افراد و حذف تجهیزات و ... به بررسی چگونگی شکل گیری و تقویت فرهنگ یادگیری 

 محدودیت های پیش روی برخی رویکردهای یادگیری مرسوم پرداخته اند.

در مدارس هوشمند پیشنهاد گردیده  1یک چارچوب ادارکی برای توسعه و بکارگیری سیستم داده کاوی و انباره داده ها []در مرجع 

ز تعریف مدون اجزای یک سیستم داده کاوی به تعیین عناصری از یک مدرسه هوشمند که می در این تحقیق محققان پس ا  است.

 شناسایی منابع داده ای مختلف، ارتباط میان منابع تواند بنوعی اطالعاتی را در اختیار این سیستم داده کاوی قرار دهد، پرداخته اند.

ه، تعیین ارتباطات میان و فرا داده ای و همچنین چگونگی تولید یک داده ای، نحوه ی ذخیره سازی و پایش داده های گرداوری شد

 خروجی مناسب و قابل فهم برای مسئوالن ذیربط از اهم فعالیت های این تحقیق می باشد.

تحقیقی تحت عنوان بررسی موانع استفاده از آموزش مجازی در فرایند یاددهی و یادگیری از دیدگاه معلمان  1383سهرابی در سال 

در شناسایی محدودیتهای ناشی از عوامل انسانی در اجرای آموزش مجازی،   82-83دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 

انجام داده است. براساس یافته های این تحقیق چنین برمی آید که دانش آموزان به نسبت معلمین مهارت بیشتری در بکارگیری نرم 

مدارس دارای تکنیسین رایانه نمی باشند، که  نشان دهنده تقریبا نیمی از راساس این تحقیق افزارهای آموزشی دارند و همچنین ب

 این عامل است که شرایط مناسب به منظور استفاده از آموزش مجازی فراهم نیست. همچنین آشنایی کم معلمان در کاربرد رایانه و

 و شیوه آموزش و شیوه آموزش مجازی شده و روز به روز هم بیشتر مینرم افزار باعث مقاومت آنان در استفاده از رایانه در آموزش 

 [] شود.

)زیرساخت( توسعه آموزش مجازی در دوره متوسطه شهر  پژوهشی تحت عنوان بررسی نیازهای راهبردی 1383جمشیدفر در سال 

دارس مجازی مجری برای تولید محتوا تهران انجام داده است. نتایج تحقیق نشان داد که تعداد متخصصان الزم در سطح جامعه و م

در حال حاضر کافی است که البته این نتایج با نتایج پژوهش سهرابی در خصوص کمبود تکنیسین رایانه که به آن اشاره شده است 

 []رسد علت آن محدود بودن مدارس مجری آموزش مجازی در این تحقیق است.  مطابقت ندارد و به نظر می

تحقیقی تحت عنوان بررسی دانشگاههای عامل به منظور ارائه یک مدل مناسب جهت نظام آموزش عالی  1381جعفری در سال 

کشور انجام داده است.  نشان دهنده این است که شرایط مناسب به منظور استفاده از آموزش مجازی فراهم نیست. نتایج نشان داد 

بعنوان کانون آموزش مجازی، متوسط و استفاده اکثریت آنها از مهارت اعضای هیئت علمی و مدیران در خصوص کار با اینترنت 

ر و راه اندازی دانشگاه مجازی در کشو اینترنت در ارتباطات بسیار کم می باشد و یا اصال از آن استفاده نمی کنند. عالقه مندی به

 [] تدریس در آن توسط پاسخ دهندگان در حد متوسط اعالم شده است.

 

 

                                                 
1 Data warehouse 
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 ن و نوآوری در تحقيق :جنبه جديد بود –و 

امروزه مهمترین دغدغه نظام آموزشی وپرورشی یک کشور ،ایجاد بستری مناسب جهت رشدوتعالی سرمایه های فکری در جامعه 

اطالعاتی ودانایی محور می باشد.برای آنکه همه گروههای اجتماعی قادر باشند به طور موثر در چنین جامعه ای مشارکت داشته 

دگیری پیوسته ،خالقیت ،نوآوری ونیز مشارکت فعال وسازنده اجتماعی را بیاموزند.تحقق این امر مستلزم تعریف مجدد باشند ،باید یا

و نوینی از نقش وکارکرد مدارس به عنوان اصلی ترین نهادهای آموزشی در جامعه می باشد.امورزه نظام آموزشی کشور به مدرسه 

اطالعات وارتباطات )فاوا (،امکان یادگیری پیوسته را فراهم نموده وفرصت های نوینی را در ای نیاز داردکه با بهره گیری از فناوری 

اختیار افراد برای تجربه زندگی در جامعه اطالعاتی قرار دهد.بکارگیری گسترده فاوا در فرآیند آموزش وپرورش ،همزمان با تحول در 

را فراهم آورده است..این مدارس از جمله نیازمندیهای کلیدی  رویکردهای آموزشی در جهان زمینه شکل گیری مدارس هوشمند

جوامع دانش بنیان می باشندورویکردهای توسعه مهارتهای دانشی وکارآفرینی دانش آموزان را دنبال می نمایند.بدین منظور  اهمیت 

رس هوشمند در استان سمنان این مدارس وجنبه نوآوری آن بیش از پیش مشخص می شود.از سوی دیگر با عنایت به اینکه مدا

نوظهور بوده وهمگامی با تغییرات وفناوری ضروری می باشد  و این موضوع در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش نیز مورد تاکید 

 قرار گرفته است.بدین منظور تحقیق و بررسی این مساله در استان سمنان جنبه نوآوری دارد.

 

  :رماني، كلي، اهداف ويژه و كاربردی( )شامل اهداف آاهداف مشخص تحقيق  -ز

 

 کلی : ف اهدا 

  یادگیری دانش آموزان استان سمنان هایفرآیندبهبود نقش مدارس هوشمند در 

 پایش داده های آموزشی مدارس سمنان استفاده از یک مدل مبتنی بر داده کاوی برای 

 

 جزئی فاهدا  : 

 جزئیاهداف  نقش مدارس هوشمند

برای نگهداری این اطالعات؛ حفظ این اطالعات به فراهم کردن بستری  

عنوان سرمایه و دارایی مدرسه؛ تالش در جهت استفاده و تحلیل و پایش 

 این داده ها

تدوین یک نظام جامع نگهداری اطالعات و داده های موجود در 

یک سیستم مدرسه هوشمند؛ شامل اطالعات کامل دانش آموزان، 

 معلمان، امکانات و ...

م نمودن و دخالت دادن عناصر فناوری اطالعات در استراتژی و اهداف سهی

 بلند مدت مدرسه هوشمند

توسعه ی مهارت های یادگیری و مواردی همچون بهبود  فضای 

رقابتی سالم میان دانش آموزان بواسطه ی تشخیص مناسب 

عالئق و ظرفیت های آنها و فراهم نمودن بستری برای شکوفایی 

 آنها

پور تالهای مدارس و توسعه ی کانال های الکترونیکی بین ذینفعان  استقرار

                      و داده ها مرتبط  جمع آوری اطالعات –مدارس 

افزایش روابط دوستانه بین مدرسه با سایر نهادها و بخش های 

  فرهنگی ،اجتماعی،اقتصادی و سیاسی،منطقه ای،ملی و جهانی
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ر دانش مدارس و اشتراک دانش با سایر ارکان جامعه تولید و توزیع و انتشا

                      و داده ها مرتبط  جمع آوری اطالعات - ی دانش بنیان

مانند  ای،افزایش تاثیر گذاری نقش مدرسه در فرایند های توسعه 

 شرکت در مسابقات مختلف و ارائه طرح های نو

ایجاد پایگاههای دانشی در  فراهم نمودن بستر های ذخیره سازی دانش و

  مدارس

توسعه دانش زمینه ای،ذخیره ی اطالعاتی و سرمایه ی فرهنگی 

نیروی انسانی مدرسه در ابعاد گوناگون اعتقادی فرهنگی، 

  علمی،آموزشی،پژوهشی و ........

عاطفی و تعامالتی بین مدیران و افزایش شبکه های ارتباطی،ت توسعه کانال های الکترونیکی بین ارکان مدرسه با محیط بیرونی 

 کارکنان مدارس 

توانمند سازی دانش آموزان و معلمان و ارتقای مهارتهای آنها با تحول در 

  یادگیری -محیط یاد دهی

توسعه مهارتهای ادراکی، کالمی ، اجتماعی ،حرفه ای تخصصی 

  نیروی انسانی برای دستیابی به اهداف انقالب اسالمی

ی یکپارچه ی مدیریت مدرسه و یکپارچه سازی این توسعه سیستم ها

  سیستم ها در سطح ادارات

ه ب درنظر گرفتنبهبودفرایند های گردش و کاربرد اطالعات با 

اتخاذ رویکرد جامعه دانش بنیان برای ارتقای جایگاه و منزلت 

  مدرسه

 

ا گروه ذينفعان( ذكر شود ها، صنايع و يوران )سازمان، نام بهرهدر صورت داشتن هدف كاربردی –ح 

 )به عبارت ديگر محل اجرای مطالعه موردی( :

تان اساز مهمترین اهداف کاربردی این پژوهش می توان به استفاده از نتایج و پیامد های تحقیق حاضر توسط آموزش و پرورش 

مدارس هوشمند و استفاده از فناوری های به طور خاص و سایر سازمان ها و ادارات به طور عام در جهت دستیابی به استقرار  سمنان

 جدید مورد استفاده قرار گیرد .
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 سؤاالت تحقيق :   -ط

 آیا بین مولفه های مدارس هوشمند و تحقق اهداف دانشی)دانستنی( دانش آموزان  رابطه معنا داری وجود دارد ؟ 

 طه معنا داری وجود دارد؟آیا بین مولفه های مدارس هوشمند و تحقق اهداف مهارتی دانش آموزان  راب 

 آیا بین مولفه های مدارس هوشمند و تحقق اهداف نگرشی دانش آموزان  رابطه معنا داری وجود دارد؟ 

 های مقابله با مقاومت افراد اعم از دانش فرهنگ مناسب یادگیری را چگونه می توان در مدارس هوشمند جای داد؟ راه

 کدامند؟آموزان، والدین و معلمان در این زمینه 

  برای تغییر فرایندهای سنتی و مرسوم موجود در یک مدرسه عادی، با چه روندی بایستی به سمت هوشمندسازی این

 مدرسه گام برداشت؟

  اصلی ترین عناصر و شرایط توسعه ی  یک مدرسه ی   هوشمند کدامند؟ چگونه می توان در صورت نبود امکانات مناسب

 مدارس گام برداشت؟در جهت هوشمندسازی هرجه بیشتر 

 معیارهای سنجش مناسب از میزان موفقیت و اثربخش بودن اجرای یک طرح مدرسه هوشمند کدامند؟ 

  چه اطالعاتی بایستی در مدارس هوشمند از افراد و محیط جمع آوری و ذخیره سازی شود تا بتوان از این اطالعات برای

 اموری همچون داده کاوی استفاده نمود؟ 

  کاوی اطالعات آموزشی مدارس هوشمند چگونه می تواند در بهبود فرایندهای یادگیری موسسه آموزشی مورد نتایج داده

 استفاده قرار گیرند؟

 

 :های تحقيقفرضيه  -ی

  یک مدرسه هوشمند موفق از پتانسیل عناصر اصلی خود شامل دانش آموزان، آموزگاران و تجهزاتش استفاده بهینه خواهد

 نمود.

 ن در مدارس هوشمند زمینه مساعدی برای بروز استعدادها و کشف مهارت های ذاتی و اکتسابی خود پیدا می دانش آموزا

 کنند.

  دانش آموزانی که در مدارس هوشمند تعلیم دیده باشند، در آینده شغلی خود از رضایت شغلی بیشتری نسبت به سایرین

 برخودارند.

 ه باشند از روحیه کار تیمی و جمعی مناسبی برخوردارند.دانش آموزانی که در مدارس هوشمند تعلیم دید 

 .دانش آموزانی که در مدارس هوشمند تعلیم دیده باشند روحیه ابتکاری دارند 

  تطابق با فناوری های جدید و استفاده از این فناوری های بمنظور بهبود عملکرد جاری از جمله ویژگی های مدارس

 هوشمند است.

 ربیتی در مدارس هوشمند در مقایسه با مدارس سنتی، از ضریب تاثیر و اثربخشی باالتری برخوردار هزینه های آموزشی و ت

 است.

 .در مدارس هوشمند مکانیزمی برای نگهداری اطالعات جامع و مانع از عناصر آن درنظر گرفته شده است 

 تخراج دانش های نهفته در آنها مورد داده کاوی می تواند به عنوان یک ابزار قوی و مناسب برای تحلیل داده ها و اس

 استفاده قرار گیرد.
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 :) به صورت مفهومي و عملياتي( ها و اصطالحات فني و تخصصي تعريف واژه -ک

 

مدرسه هوشمند : سازمانی آموزشی با موجودیت فیزیکی و حقیقی)و نه مجازی( است که در آن دانش آموزان به شکل نوینی آموزش 

هوشمند، کنترل و مدیریت، مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه انجام گرفته، ومحتوای اکثر دروس آن الکترونیکی می بینند. در مدرسه 

 و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند می باشد.

 : مجموعه اطالعات  یا آگاهی ها  درباره ی  یک پدیده  که از طریق آموختن ، تجربه  یا مطالعه  بدست می آید 1دانش

 حالت عاطفى مثبت یا منفى نسبت به یک موضوع :2نگرش

 تجربه :توانایی انجام دادن  کاری به نحو شایسته  با استفاده  از آگاهی ،3مهارت

 : هر نوع مقدار خامی که ممکن است  در آینده مورد استفاده مستقیم و یا غیر مستقیم قرار گیرد.4داده

 در داده ها: علمی برای استخراج مفاهیم پنهان 5داده کاوی

 : تعریف و بیان یک مسئله در قالبی ساده و با حذف جزئیات غیر ضروری6مدل

 

 

 روش شناسي تحقيق : -5

 

و ، تجهيزات ، نوع داده ها و نحوه اجراء )شامل موادشرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف -الف

 در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك( : مورد استفاده استانداردهای 

این تحقیق سعی می شود با استفاده از نتایج بدست آمده از تحلیل و پایش داده های مدارس هوشمند استان سمنان، مدلی در  

مفهومی طراحی گردد که خروجی آن بتواند در جهت بهبود فرایندهای و سیاستهای مدرسه مورد استفاده قرار گیرد. توضیح این مدل 

 در قسمت د همین بخش آمده است.

تغيرهای مورد بررسي در قالب يك مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي و اندازه گيری م  -ب

 متغيرها 

متغیرهای مورد بررسی بسته به اطالعاتی که از مدارس استان سمنان در اختیار ما قرار می گیرد متفاوت است. به عبارت دیگر، این 

عاتی بصورت ثبت شده موجود است که می تواند در اختیار پژوهشگر قسمت وابسته به آن است که در مراکز آموزشی قید شده چه اطال

 این تحقیق قرار گیرد.

                                                 
1 Knowledge 

2 Vision 

3 Capability 

4 Data 

5 Data mining 

6 Model 
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  مصاحبه،  پرسشنامه، ،ای( و ابزار )مشاهده و آزمون)ميداني، كتابخانه روششرح كامل   –ج 

 : هاغيره ( گردآوری دادهو  برداریفيش

 توضیح داده شده است. همین بخش هـدر قسمت ابزار مورد استفاده  در این تحقیق 

 

 

 گيری و حجم نمونه )در صورت وجود و امكان( :جامعه آماری، روش نمونه –د 

جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مدارس هوشمنددوره متوسطه استان سمنان می باشد که از طریق جدول مورگان نمونه گیری 

 توسطه در استان سمنان هوشمند شده اند.(مدرسه دردوره م 22خواهد شد .)طبق آمار تا کنون تعداد  

 

 ها:ها و ابزار تجزيه و تحليل دادهروش -هـ 

بمتظور تحلیل داده های جمع آوری شده از مدارس اشاره شده در استان سمنان از ابزارهای رایج داده کاوی بمنظور ساخت یک مدل 

 استفاده خواهد شد. این ابزارها عبارتند از:

 نرم افزار متن باز RapidMiner 

  نرم افزار تجاریClementine 

ایج تاس نپس از جمع آوری اطالعات الزم، تحلیل  و پایش داده ها با استفاده از یکی ار این دو نرم افزار انجام خواهد گرفت  و بر اس

هادی که در مدل پیشنشکل زیر نمایی مفهومی از آنچه  بدست آمده مدلی برای بهبود فرایندهای یادگیری پیشنهاد خواهد گردید.

 قرار است ارائه شود را نشان می دهد:

 
 

خروجی هر بصورت خالصه می توان گفت این مدل از سه قسمت تشکیل شده است که عبارتند از : ورودی، پردازش، خروجی . 

 قسمت ورودی قسمت بعدی را شکل می دهد.
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 هوشمند بایستی ذخیره سازی و نگهداری شود.  ورودی: در این قسمت تعیین می شود که چه اطالعاتی در یک مدرسه

همانطور که اشاره شده، اطالعات در عصر حاضر به عنوان یک سرمایه و دارایی سازمانی محسوب می شوند. لذا  تعیین 

سیاست های درست و فراهم کردن بستر مناسب برای جمع اوری و ذخیره سازی اطالعات مختلفی اعم از دانش آموزان، 

 و تجهیزات بسیار حائز اهمیت است.آموزگاران 

  پردازش: پس از آنکه در قسمت قبل اطالعات الزم نگهداری و ذخیره سازی گردید، با استفاده از ابزارهای داده کاوی

 آنها استخراج می شود.  اشاره شده این اطالعات مورد پایش و بررسی قرار می گیرند و دانش های نهفته در

 ج بدست آمده از داده کاوی و پایش داده ها توسط افراد خبره موجود در محیط، مانند آموزگاران نتای : در این قسمتخروجی

و مدیران قرار می گیرند. این افراد خبره می توانند با  داشتن آگاهی از شرایط محیطی موجود و همچنین نتایج موجود از 

همچنین ممکن است این  ظام آموزشی آن گام بردارند.خروجی داده کاوی، در ارتباط با تدوین استراتژی فعلی مدرسه و ن

افراد تشخیص دهند که الزم است برای آگاهی از یک موضوع ، برخی از اطالعات که تاکنون جمع آوری نشده و در 

خروجی این قسمت به قسمت اول  است در برخی مواقع دسترسی نمی باشد گردآوری شود؛ لذا برای این منظور ممکن

 متصل گردد.
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 فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده در پايان نامه : -و

 اين قسمت تکمیل خواهد شد.

 انجام تحقیق: بندی  زمان

 

تاريخ  -:..........................جمدت زمان انجام تحقیق -:................................. بتاريخ شروع -الف

 اتمام:.......................

 

ای( و مدت ها و مراحل اجرايی تحقیق )شامل زمان ارائه گزارشات دورهکلیه فعالیت تذکر: الزم است

بینی و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام زمان مورد نیاز برای هر يک، به تفکیک پیش

 االمکان رعايت گردد.عملی تحقیق، حتی
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 ارائه گزارش پیشرفت کارها و مراحل اجرايی تحقیق و بندی فعالیتبینی زمانپیش

 زمان کل شرح فعالیت  رديف

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 

 

                          

2 

 

                          

3 

 

                          

4 

 

                          

5 

 

                          

6 

 

                          

7 

 

                          

8 

 

                          

9 

 

                          

10 

 

                          

11 

 

                          

12 

 

                          

 توجه:

 االمکان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.نامه، حتیهای اجرايی پايانزمان و نوع فعالیت -1 

 


