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چكيده
خود را به سمت مكانيزه كردن سوق مي دهند تا هابا گسترش فناوري هاي ارتباطي و توسعه امكانات تكنولوژيكي در عرصه ارتباط، تمام سازمان

يكي از اين تالشها كه در دهه اخير انجام . و دقت انجام كارها افزوده و احتمال خطا توسط نيروي انساني را كاهش دهنداز اين طريق بر سرعت 
راه اندازي اين سيستم اگر به درستي. است(E-Schooling)يا مدرسه الكترونيكي (Smart-schooling)شده است ايجاد مدرسه هوشمند
كرده و باعث افزايش توان علمي و برگشت افراد ترك تحصيل كرده به سيستم مدرسه يستم آموزش كشور گردد مي تواند كمك شاياني به س

سطح آموزش، فرهنگ، به البته بايد اشاره كرد كه اين طرح بايد كامال با برنامه ريزي دقيق پيش رود تا بتواند كارايي مناسبي با توجه . مي گردد
بنابراين در اين مقاله به بررسي افت تحصيلي دانش آموزان در هنگام تبديل شدن به مدرسه . م، داشته باشدبرخورداري از امكانات و باورهاي مرد

به داليل فرهنگي، برخورداري از حداقل امكانات و باورهاي مردم افت كه مالحظه خواهد شدو خته مي شوداز حالت سنتي به هوشمند پردا
در اين مقاله از روش الگوريتم . آمد و اين كار مي تواند آغازي براي بررسي بيشتر موضوع باشدديل سيستم پيش خواهدبتحصيلي در هنگام ت

.وردار مي باشدخدر مناطق كم برتحصيلي و پيشرفتتافژنتيك براي داده كاوي استفاده شده است و در اين كار سعي بر بررسي ميزان 

واژه هاي كليدي 
، داده كاويي، آموزش الكترونيكي، الگوريتم ژنتيكتحصيلو پيشرفت مدرسه هوشمند، افت 

مقدمه- 1
برد و كتاب اگر تا ديروز آموزش تنها از معلمان و مربيان سود مي

،گشتترين منبع اطالعاتي در امر آموزش محسوب ميبعنوان اصلي
امروزه آموزش با روش ها و ابزارها و محيط هاي جديد ارتباطي روبرو 

هاي اخير در صنعت كامپيوتر و اطالع رساني؛ پيشرفت . شده است
اي و هاي اطالع رساني محلي، ملي، منطقهورود و ظهور شبكه

آوري هاي ارتباطي و ها، فنايچند رسانه،المللي به ويژه اينترنتبين
اطالعاتي، ابزارها و روش هاي جديد را پيش روي طراحان، 

�آموزشي قرار داده استهايريزان و مديران و مجريان برنامهبرنامه

و ) از مدارس تا دانشگاه(آوريهاي جديد به مراكز آموزشي فوذ فنن
حتي منازل، روابط ساده معلمي و شاگردي را به طور كلي دگرگون 

به اين ترتيب الگوهاي سنتي يادگيري متحول . [2]ساخته است
ي از اطالعات و دانش مواجه ااند و كاربران با حجم گستردهشده
در حال حاضر بسياري از كشورهاي پيشرو در زمينه ارتباط از ستند ه

اندازي مدارس، دانشگاهها و كالسهاي راه دور، در حال ايجاد و راه
الكترونيكي و به اصطالح كلي آموزشهاي مجازي يا توسعه نظامهاي 

سسات فوايد واندازي اين مايجاد و راه. آموزشي سنتي خود هستند
آموز، حذف بسياري از موانع تعداد دانشفزايشبسياري از قبيل ا

دنيا، ثر به منابع اطالعاتيوجغرافيايي، دسترسي سريع و مفيزيكي و
آموزان، معلمان و دانشامكان برقراري ارتباط بيشتر و گسترده تر بين

نيروي انساني زبده و متخصص مورد نياز از جذب معلمان و اساتيد و
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پا گير موانع و محدوديتهاي دست ودنيا، حذف يا كاهش سراسر
.[3]باشداداري مي

مدارس يا دانشگاههاي الكترونيكي يا بطور كلي آموزش مجازي 
محل مناسبي براي ،از طريق امكانات كامپيوتري از طريق اينترنت

از مهمترين .[7]خالقيت و نوآوري خواهند بود بروز استعدادها،
هاي فزايش كيفيت يادگيري و آموختهابه تواندستاوردهاي آن مي

سهولت دسترسي به حجم بااليي از ، آموزان و دانشجوياندانش
دسترسي سريع و به موقع به ، اطالعات و دانشهاي موجود در جهان

، هاي آموزشيكاهش برخي از هزينه، اطالعات در زمان بسيار اندك
قاي ارتو باال بردن كيفيت، دقت و صحت مطالب درسي و علمي

. [1]به موارد زير اشاره كردآموزان و دانشجويانعلمي دانش
كي با گسترش فناوري هاي ارتباطي و توسعه امكانات تكنولوژي

خود را به سمت مكانيزه كردن سوق هادر عرصه ارتباط، تمام سازمان
دهند تا از اين طريق بر سرعت و دقت انجام كارها افزوده و مي 

.[11]ي انساني را كاهش دهنداحتمال خطا توسط نيرو
نظام آموزش و پرورش نيز به نوبه خود با وارد كردن فناوري هاي 

از اين ارتباطي در اين عرصه تالش كرده تا حداكثر بهره برداري را
(Smart-Schooling)مدارس هوشمند. دستاورد بشري داشته باشد

ي در سال كشور مالز. در دنيا حاصل بكارگيري از اين امكانات است
براي اولين بار به عنوان نخستين كشوري بود كه مدارس 1998

و با ارايه [10]هوشمند را در نظام آموزش و پرورش راه اندازي كرد
الگوي موفق توانست تجربه خود را به ساير كشورها نيز منتقل كند و 
امروزه عالوه بر مالزي ديگر كشورها نيز براي هوشمند كردن مدارس 

ام كرده اند كه بطور مثال مي توان از فرانسه به عنوان خود اقد
.كشوري موفق در اين عرصه نام برد

1380شوراي عالي آموزش و پرورش كشورمان نيز در سال 
موضوع مدارس هوشمند را براي نخستين بار مطرح كرد كه با تاييد و 

اين مدارس راه اندازي شوند 81تصويب اين شورا مقرر گرديد از سال 
اما به داليلي كار متوقف شد تا اينكه با تامين اعتبار و تصويب مجدد 

آن بيشتر در ادامه در رابطه با . گرديد تا دوباره راه اندازي گرددمقرر 
.بحث خواهد شد

بررسي موضوع مورد مطالعه-2
ي است كه عالوه بر استفاده از امكانات امدرسه هوشمند مدرسه 
تالش دارد تا با ،يي مانند ساير مدارسفيزيكي مدرسه و برنامه ها

ي و فناوري هاي مربوطه كنترل و مديريت اتجهيز امكانات رايانه 
خود را بر اين اساس مبتني كند و محتواي اكثر دورس را الكترونيكي 

گونه در اين. كرده و ارزشيابي و نظارت سيستم را هوشمند گرداند
ه نصب مي شود و با مدارس سيستم بر روي كامپيوتر مركزي مدرس

اتصال به تعداد زيادي از خطوط تلفن در طول شبانه روز آماده ارايه 
اين سيستم امكاني را فراهم مي آورد تا دانش آموزان، . خدمات است
ن و كادر مدرسه در تعامل هميشگي و پويا برنامه خود را ااوليا و معلم
ارتباط با امكان اطالع رساني صوتي و تصويري،. [8]برندببه پيش 
، پرسش و پاسخ و ساير موارد ، ارايه انتقادات و پيشنهاداتمربيان

در اين مدارس . ضروري از جمله كاركردهاي مدارس هوشمند است
دانش آموزان با داشتن يك كامپيوتر در منزل هميشه با سيستم 
مدرسه خود در ارتباط خواهند بود لذا مي توان گفت مدارس 

البته الزم است اين نكته .[4]نخواهد بودهوشمند هيچ وقت تعطيل
رايادآوري شود كه مدارس هوشمند بستر الزم براي مدارس مجازي

از جمله مهمترين ويژگي هاي مدارس .[12]مي كنندنيز فراهم 
هوشمند اين است كه دانش آموزان با تفكر مستقل و ابراز خالقيت 

موجب به كارگيري توانمندي خود را به كار مي گيرند و فضاي حاكم 
توانمندي هاي مربيان، معلمان و اوليا براي تقويت آموزش و پرورش
مي گردد و بطور كلي محيط مدرسه مشوق يادگيري و باعث ايجاد 

اهداف اين مجموعه را مي توان .انگيزه و رغبت در مجموعه مي شود
.بصورت زير بيان نمود

بويژه اوليا، افزايش مشاركت عناصر مرتبط با سيستم مدرسه 
مربيان و دانش آموزان و فراهم كردن امكان تعادل بيشتر آنان با 

از طرفي . مهمترين هدف يك مدرسه هوشمند استيكديگر 
ي با فناوري الكترونيكي آشنا ادانش آموزان در چنين مدرسه 

. مي شوند و توانمندي فردي خود را از اين طريق افزايش مي دهند
نبه در اين سيستم يكي ديگر از اهداف مورد نظر است رشد همه جا

دگيري از روند پيشرفت رچرا كه با تسلط به تمام مجموعه و بازخو
آنان بخوبي نقاط قوت و ضعف خود را تشخيص ،توسط دانش آموزان

ايجاد . و به ياري سيستم براي رفع آن تالش مي كنند[13]مي دهند
و سنتي آموزشي از جمله تنوع و خارج شدن از شيوه يكنواخت 

اهدافي است كه در صورت اجراي دقيق طرح مي تواند بازده كاري را 
.[9]در مدرسه افزايش دهد

دانش آموز در اين سيستم با اهميت زمان آشنا شده و بخوبي 
مي آموزند كه چگونه مي توان در كمترين زمان به خواسته ها و 

ولي [14]ارتباطي نايل شوداستفاده از فناوري نيازهاي خود از طريق 
هر مجموعه اي خالي از مشكالت و موانع نيست، بنابراين در رابطه با 

.مدرسه هوشمند مي توان به موانع زير جهت انجام اشاره كرد
اولين و شايد بزرگترين مانع در مسير طرح مدارس هوشمند 

هنوز با . باورهاي فرهنگي جامعه بويژه اولياي دانش آموزان است
متاسفانه ،گونه فناوري هاوجه به گذشت چندين دهه از توليد اينت

فرهنگ استفاده از آن چندان رونق نيافته و مقاومت هاي زيادي در 
تلقي نادرستي از ،اين مسير وجود دارد و در بسياري از خانواده ها
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اين مقوله موجب شده تا اين تكنولوژي به عنوان يك نامحرم فرض 
لذا .هيزات الكترونيكي به منزل خودداري شودشود و از ورود تج

و ي سخت با مشكل مواجه خواهند شدافرزندان چنين خانواده 
محور اين كه در اين مقاله د،ندارافت تحصيلي را تجربه امكان 
و براي نشان دادن اين مسئله، از مدارس دشخواهدبحث موضوع

هگرفتانجامبرداري شهر همدان داده كم برخوردارسطح متوسط و 
كه داده ها در مدلي كه از الگوريتم ژنتيك استفاده شده، وارد گرديد 

. ه خواهد شدبيشتر در رابطه با آن توضيح دادبعد خش هايبو در 
متاسفانه علي رغم پيشرفت قابل توجه اين علم در دنيا به داليل 
محدودي هنوز شبكه هاي ارتباطي كشور بسيار نامناسب است و 

خطوط . تعامالت اينترنتي مخابراتي چندان آسان نيستبرقراري
الل در اين سيستم انگيزه تعادي تلفن جوابگوي نيازمندان نبوده و اخ

مشكل اقتصادي بسياري از .[3]كاري را از افراد سلب مي كند
يكي از مهمترين موانع هاي مورد نياز،خانواده ها براي تامين حداقل 
س هوشمند است و اين مساله زماني موجود در مسير موفقيت مدار

بيشتر محسوس خواهد بود كه مدارس هوشمند در مناطق مختلف 
حتي در حال حاضر درصد قابل توجهي از ،تعميم داده شود

دانش آموزان مناطق برخوردار نيز امكان تهيه كامپيوتر در منزل را 
.ندارند

داده كاوي- 3
ها و جمع آوري دادهتوليدبراي شربقبل توانايي هاي فني در دو دهه
استفاده گسترده از نظيرعواملي . استيافتهافزايشبه سرعت 
ل يدر وساپيشرفتدر كسب و كار، علوم، خدمات دولتي و كامپيوتر

سيستمهايتا تصاويرجمع آوري داده، از اسكن كردن متون و 
].5[تغييرات نقش مهمي دارنداينسنجش از دور ماهواره اي، در 

به عنوان يك اينترنتبطور كلي استفاده همگاني از وب و 
و هابا حجم زيادي از دادهاطالع رساني جهاني ما را سيستم
شده، ذخيرههاي رشد انفجاري در دادهاين. كندميمواجه اطالعات

ايجادرا خودكارو ابزارهاي جديدوجود تكنولوژي هاي به مبرم نياز
زيادحجم اينكرده كه به صورت هوشمند به انسان ياري رسانند تا 

به عنوان يك داده كاوي.كندتبديلداده را به اطالعات و دانش 
،در يك تعريف غير رسمي. ل مطرح مي باشديراه حل براي اين مسا

خودكار براي استخراج الگوهايي كه دانش داده كاوي فرآيندي است
نند كه اين دانش به صورت ضمني در پايگاه داده را بازنمايي مي ك
ذخيره شده داده و ديگر مخازن بزرگ اطالعاتهاي عظيم، انباره

داده كاوي بطور همزمان از چندين رشته علمي بهره مي برد . است
تكنولوژي پايگاه داده، هوش مصنوعي، يادگيري كه مي توان به

، سيستم هاي مبتني ماشين، شبكه هاي عصبي، آمار، شناسايي الگو

محاسبات سرعت باال و بر دانش، حصول دانش، بازيابي اطالعات،
اين مقاله با استفاده از در. ]6[اشاره كردبازنمايي بصري داده

داده كاوي نسبت به استخراج مطالب مورد نظر اقدام خواهد هايابزار
.شد

و نتايجنحوه اجراي كار- 4
سالهاي تحصيلي ، دوم و سومه اولداده هاي پاي،جهت انجام كار

هوشمند شدن قبل از هوشمند و بعد از88- 89و 86،88-87- 87
به عنوان اب شهر همدان اخذ شده است مدرسه كه از مدرسه محر

كه از ابزار (جمعيت اوليه جهت وزن بندي به الگوريتم ژنتيك 
تابع .وارد مي گردد) الگوريتم ژنتيك در مطلب استفاده شده است

و به هركدام نسبت به تنظيم شده بر اساس متغير هاي زيربرازش
.تخصيص يافته است تا ميزان تابع ماكزيمم گردداهميت آن وزني 

-a(1)  طبق جدول زير تنظيم متغير محل زندگي بوده و
شده است كه مناطق متوسط و كم برخوردار را نشان 

.مي دهد

آموزدسته بندي محل زندگي دانش : 1جدول 

آدرسمقدار
شهرك مدني3
شهرك زمين شهري0
شهرك اميد اكباتان1
شهرك انديشه2

-a(2)  متغير شغل پدر دانش آموزان را نشان مي دهد كه
.بصورت زير دسته بندي شده است

و مهندسانپزشكي<كارمندان<مشاغل آزاد 

-a(3)با متغير معدل مي باشد، طوري تنظيم شده است كه
.زايش معدل، مقدار تابع افزايش مي يابداف

د، تابع را طوري تنظيم مي كنيم كه ميزان ربا تنظيم اين موا
داده ها % 50جمعيت اوليه بصورت تصادفي از . ماكزيمم را بيايد
داده هاي اخذ شده مربوط به سال هاي قبل از . انتخاب مي گردد

كه اين داده و بعد از هوشمند شدن مدرسه مي باشد نهوشمند شد
.قابل مشاهده استنتايج بصورت زير مدل وارد گرديد و رها د
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در زمان قبل از هوشمند شدن مدرسهدانش آموزانمتوسط فاصله بين : 1شكل 

در زمان هوشمند شدن مدرسهدانش آموزانمتوسط فاصله بين : 2شكل

ميكه مي توان دريافت كه در سال دوم هنگا2و1از شكل هاي 

و مدرسه هوشمند شده است، فاصله بين دانش آموزان كاهش يافته 

ر افزايش اثاين امر بر.در نتيجه رقابت بين آنها افزايش يافته است

ارزيابي ونظارت بيشتر، همكاري والدين و مربيان بصورت برخط

مستمر صورت گرفته است كه مزيت هاي مدرسه هوشمند را نشان 

سازد كه با اين سيستم مي توان سطح آموزش مي دهد و نمايان مي 
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دانش بين الش بيشتر در ته كاري و زرا ارتقا داد و باعث ايجاد انگي

هوشمند نمودن مدارس امري مناسب به نظر مي آيد ولي . آموزان شد

آن منطقه بايد ساختها و فرهنگجهت اجراي آن تمام موارد، زير

اعث افت تحصيلي اينصورت ممكن است بسنجيده شود، در غير

از ديدگاهي ديگر مورد بررسي ،موضوعدر ادامه .دانش آموزان گردد

كه اگر عوامل محيطي و مالحظه مي شودو فتگرخواهد قرار 

.فرهنگ سازي الزم صورت نگيرد، امكان افت تحصيلي وجود دارد

د شدن مدرسه در زمان قبل از هوشمنمقدار بهينگي تابع و بهترين مقدار برازش: 3شكل

در زمان هوشمند شدن مدرسهمقدار بهينگي تابع و بهترين مقدار برازش: 4شكل 
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مالحظه مي شود كه با هوشمند شدن 4و3از مقايسه شكل هاي 
مدرسه افت تحصيلي پيش آمده و معدل كاهش يافته است و اين امر

ي طرح قبل از اجرابنابراين. باشددر مناطق كم برخوردار بيشتر مي
مدرسه هوشمند در هر منطقه بايد مطالعات محيطي و فرهنگي

ارايه صورت گيرد و سپس حداقل امكانات تامين شود و بعد از 
آموزشهاي الزم به دانش آموزان و اوليا، اقدام به اجراي طرح نمود كه 

و باشدداشتهبا انجام اين امر، قطعا طرح مي تواند مقبوليت مناسبي 
.دوطح آموزش همگاني و جامعه شسافزايش باعث 

گيرينتيجه -5
ينيكويا مدرسه الكتر(Smart-Schooling)طرح مدرسه هوشمند

(E-Schooling) يكي از طرح هاي آموزش الكترونيكي با تاكيد بر
نظارت بيشتر بر سطح آموزش صورت گرفته و مي تواند افق هاي 

ي با ر سيستمروشني را در امر آموزش ايجاد نمايد ولي اجراي ه
تمام جوانب آن بررسي نگردد، فراهم است و درصورتي كه مشكالتي

مشكالتي ممكن است جواب قابل قبولي را نداشته باشد و باعث ايجاد 
بنابراين قطعا اجرا و پياده سازي هر سيستمي نياز به فرهنگ . گردد

سازي، ايجاد زيرساخت مناسب و آموزش الزم دارد تا بتواند موفق 
داده شود كهتا نشان ي بر اين بوده استدر اين مقاله سع. كندعمل 
صورت ITامكانات و فرهنگ سازي مناسب در اجراي طرح هاي اگر 

زياد است رشود، بسيانگيرد امكان اينكه نتيجه مطلوب از كار گرفته ن
اگرچه مزاياي . كه باعث افت تحصيلي مي گرددو نشان داده شد

نظر گرفت ي بايد همه جنبه ها را با هم درزيادي هم داشته باشد ول
.نتيجه مطلوب بدست آيدو با هم پيش برد تا 
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