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 خالصه 

و برای این منظور، بررسي شد رابطه بین بهره هوشي با سبک های یادگیری در این پژوهش  مقدمه:

 ت ناشناخته و مبهم بین داده های ایجاد شدهش بوسیله شناسایي ارتباطاشخصي سازی آموزراهكارهای 

های داده کاوی به نام کاوش برای پیدا کردن این ارتباط از یكي از روش .گرفتمورد ارزیابي قرار 

استفاده شده است و بوسیله طراحي سایت و پیاده سازی آن در مدارس پایگاه کالن داده  1قوانین انجمني

های جمعیت شناختي نظیر جنسیت، استعداد کاری و بهره هوشي، ای ایجاد و روابط مبهم میان ویژگی

نتایج و عالیق تحصیلي با سبک های یادگیری کشف گردید که در نهایت از این طریق برای شخصي 

سازی یادگیری دانش آموزان راه کارهایي تبیین گردیده است. نوآوری این روش نسبت به روش های 

ن است. با اجرای سامانه داده پردازی دانش آموزان مي توانیم در دیگر جنبه دینامیک و پویا بودن آ

 زمانهای مختلف از ایتدای تحصیل تا انتهای آن بطور کامل فعالیت های دانش آموزان را رصد نمود.

در این پژوهش سه ماژول برای نمونه انتخاب شده بود و هدف اثبات کاربست کالن داده ها در یادگیری 

 است. دانش آموزان بوده

 سبک یادگیری، نتایج تحصیلي بهره هوشي،كلمات كلیدی: 

                                                           
1Association Rule Mining 



 
 

 64، سال 2، شماره 1400تیر-خرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -3071

 مقدمه

در عصر حاضر یادگیری و آموزش به سمت فراگیر محوری و 

ای افزایش تعامل در یادگیری در حرکت است و در نتیجه شیوه ه

های  نوین یادگیری با فناوری در هم آمیخته شده تا معایب شیوه

ه تیجه به وجود آمدن این شیوسنتي یادگیری را پوشش دهند. ن

ی های جدید نیز مستقل شدن از زمان و مكان یادگیری، یادگیر

داری هر مادام العمر، یادگیری شبكه ای و غیره بوده است. بهره بر

 چه بیشتر از فناوری اطالعات و ارتباطات، فرایند آموزش و

 یادگیری را به فرآیندی زنده، پویا و جذاب تبدیل مي کند،

ز  یادگیری را افزایش مي دهد و باعث کاهش هزینه ها نیسرعت 

(. در شیوه های نوین یادگیری 1397مي گردد)عباسي و شمس، 

واسته همچنین افراد مي توانند بر اساس سنجش عالیق و نیازهای خ

یا ناخواسته شان منتفع گردند یا به عبارت شخصي سازی در 

به کارگیری یادگیری رخ خواهد داد. از سوی دیگر گسترش 

یش اینترنت در همه امور و همچنین تحوالت اجتماعي باعث افزا

 روند رشد اطالعات به طور چشمگیری گردیده است.

 آوری فن شبكه و اطالعات در تكنولوژی پیشرفت های

 محیط به درس کالس محیط از آموزش به انتقال منجر اطالعات

 کالس بر تنيیادگیری مب است. شده کامپیوتر بر مبتني یادگیری

 فرآیند یک از پیروی به را آموزان دانش معمول طور به سنتي،

 متفاوت نیازهای با متناسب که مي کند ثابت هدایت یادگیری

 ی کالس ها برنامه در که حالي در نیست، آموزان دانش

مكانیزم  از بسیاری ، مي تواند یادگیری وب، بر مبتني آموزشي

با توجه به نیاز دانش آموزان تطبیقي را  -شخصي قدرتمند های

(.  در جریان این روند، داده ها از یک 2017، 1ارایه دهد)لینگ

سو مي توانند نقش بنیادی در درک بهتر مخاطبان و از سوی دیگر 

پیشرفت آموزش و پرورش در پاسخگویي به تحوالت محیط 

بیروني و دروني داشته باشند. عالوه بر این با توجه به دگرگوني 

ر آموزش، داشتن زیر ساخت های الزم برای گردآوری و بازا

تحلیل داده های تولید شده در نهاد آموزشي مي تواند باعث ایجاد 

برنامه های شخصي برای مخاطبان یا به عبارتي شخصي سازی 

                                                           
1 Ling 

آموزش را در بر داشته و باعث ایجاد مزیت رقابتي 

ایران (. در این شرایط سیستم آموزشي در 2017، 2گردد)رایدلي

برای آن که بنتواند با نظام های برتر آموزش در سطح جهاني 

رقابت نماید نیازمند آمادگي الزم برای روبرو شدن با تحوالت 

جهاني دارد و در این شرایط داده ها نقش مهمي در شناخت و 

امروزه مدیریت تحوالت محیط های آموزشي ایفا خواهد نمود. 

تبدیل شده است که در روند کالن داده ها به یكي از مباحثي 

توسعه تكنولوژی بسیار به آن پرداخته مي شود. در حقیقت چالش 

واقعي با سازمان های بزرگ دریافت حداکثر اطالعاتي است که 

در حال حاضر در دسترس است و همچنین پیش بیني این موضوع 

که چه نوعي از داده ها در آینده جمع آوری مي شود. در واقع 

وان به اطالعات موجود، دست یافت و به آن معنا چگونه مي ت

بخشید و به عالوه دستیابي به بینش دقیقي در مورد داده های 

گذشته یكي از نقاط کلیدی در بحث هایي است که در بسیاری 

از جلسات اجرایي در سازمان ها مورد انتظار است. با انفجار داده 

ازمان ها تبدیل شده ها، کالن داده  به یک واقعیت در بسیاری از س

مي توان سختي تعریف بستر  انجام شده  از نتایج مطالعات.است

نرم افزاری را استنباط نمود، اما امروزه با بسیاری از مدل ها و انواع 

مختلف کاربردها و مصرف مرتبط با کالن داده ها آشنایي داریم. 

العه در واقع به دلیل فقدان تعریفي جامع از کالن داده ها، در مط

ی حاضر به تعریف موسسه سكوروسیس اکتفا مي شود و بر اساس 

آن، کالن داده ها به عنوان یک چهارچوب از ویژگي های 

سودمند و مشخصات مشترک میان تمام بسترهای نرم افزاری 

شود و نهایتا بر این اساس مي توان به تعریف زیر از  تعریف مي

گ از داده ها، نرخ کالن داده ها رسید: مجموعه ای بسیار بزر

بسیار سریع ارزیابي و تحلیل، تنوع در نوع داده ها، پیاده سازی و 

استقرار خوشه ای، ارائه ی قابلیت های تجزیه و تحلیل داده های 

پیچیده، توزیع شده و افزونگي در ذخیره سازی داده ها، پردازش 

سان، در آموازی توزیع شده، طراحي  پیمانه ای، ارزان، استفاده 

دسترس بصورت تجاری یا منبع باز، قابل توسعه مي باشد به این 

معني که طراحان مي توانند به تقویت یا تغییر توابع بپردازند. یكي 

2 Ridley 
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از مهمترین ویژگي کالن داده ها این است که هیچ ساختار و نظم 

حجم وسیع این داده ها نیز باعث  .مشخصي بر آنها حاکم نیست

ش ابری یانعمدتا به وسیله فناوری راشده است که پردازش آنها 

صورت گیرد چرا که تحلیل آنها مستلزم این است که از ده ها، 

. بهره صد ها و یا حتي هزاران رایانه به طور همزمان استفاده شود

گیری از فناوری و استفاده از کالن داده ها مي تواند زمینه ی الزم 

ندک فراهم نماید، برای دانش آموزان و دانشجویان را با هزینه ا

همچنین یادگیری و آموزش نیز مي تواند به صورت شخصي 

از طرف دیگر، تغییرات سازی شده برای آنان برنامه ریزی گردد.

اقتصادی، سیاسي، اجتماعي و فرهنگي جوامع به گونه ایست که 

نها را با دگرگوني فوق العاده مواجه ساخته آسازمان ها و مدیریت 

این تغییرات مي توان به گرایش به انعطاف له ی ماست که از ج

پذیری، عدم تمرکز، رقابتي شدن تولیدات و خدمات و ظهور 

الگوهای مدیریت جدید مبتني بر الگوی مدیریت کیفیت جامع 

نگر و از همه مهم تر مخاطب محوری از ویژگي های جدید 

عوامل فوق باعث شده است تا نظام های آموزشي .سازماني است 

بازنگری در سیاست ها و برنامه ریزی های خود بپردازند. نیز به 

لذا براین اساس در تحقیق حاضردر جهت پاسخگویي به سواالت 

 . زیر هستیم:

ه روابطي بین بهره هوشي دانش آموزان و بآیا مي توان -1

 سبک های یادگیری در آنها دست یافت؟

ن و ه روابطي بین نتایج تحصیلي دانش آموزابآیا مي توان -2

 سبک های یادگیری در آنها دست یافت؟

 =آیا مي توان به روابطي بین عالیق دانش آموزان و سبک3

 های یادگیری در آنها دست یافت؟ 

 

 به که است اصطالحي بزرگ داده های: کالن داده ها

 منبع چندین با رشد حال در و پیچیده حجیم، داده های مجموعه

 شبكه، سریع پیشرفت با بزرگ داده های گفته مي شود. مستقل

                                                           
1 Xindong et al 

2 Volume 

3 Velocity 

4 Variety 

5 Volume and Velocity and Variety 

 حوزه های تمام در داده ها مجموعه گنجایش و داده ها ذخیره

است )زیندونگ و  یافته توسعه سرعت به و مهندسي علوم

 سه بزرگ داده های برای منابع بیشتر (. در1،2014همكاران

 -2 2حجم -1که عبارتند از:  است شده بیان اصلي ویژگي

، 6نیز گفته مي شود)نینگ 3Vs5که با آن  4تنوع -3 3سرعت

 ویژگي اصلي سه بر عالوه منابع برخي در (. البته2019

 اضافه آن ویژگي به نیز را داده مقدار و پیچیدگي تغییرپذیری،

 اطالعاتي محیط جریان یا شبكه اگر که است کرده اند.واضح

 داد ههای مجموعه آن به کند احراز را اصلي ویژگي سه بتواند

کالن داده ها در قلمرو آموزش و پرورش، به  مي گویند. بزرگ

طور ضمني به گستره وسیعي از فرایندهای گردآوری داده های 

اداری و اجرایي اشاره دارد که هدف آن ارزیابي عملكرد و 

پیشرفت نهادهای آموزشي به منظور پیش بیني وضعیت آینده و 

شناسایي پتانسیل های موجود در زمینه برنامه ریزی درسي، 

، 7ژوهش، آموزش و یادگیری است)هرابوسكي و همكارانپ

 (.2012، 8و پیكانو 2011

پیدایش و گسترش : کاربست کالن داده ها در بخش آموزش

کالن داده ها همانند یک نظام دانش توانسته آموزش را نیز مانند 

سایر حوزه ها، تحت تاثیر قرار دهد، چرا که از این منظر، کالن 

یر هدف های دانش، نظریه های اجتماعي و داده ها در حال تغی

همچنین دگرگوني در نظریه های تصمیم گیری و نصمیم سازی 

(. این نظام دانشي پیوهش های 9،2012است)بوید و کرافورد

نوظهوری را مانند تحلیل یادگیری در بر میگیرند که خود از جمله 

مسایل اساسي حوزه ی آموزش مي باشد. پیش از این، پژوهش ها 

در زمینه ی یادگیری و تحلیل آن تنها به آزمون شاخص های 

فردی دانش آموزان و دانشجویان و عملكرد کالسي آنها محدود 

مي شد، اما با پیدایش مفهوم کالن داده ها فرصت ها و چالش 

های جدیدی در بحث آموزش مطرح گردید)روحاني و 

ا در کنار (. پژوهشگران با استفاده از این داده ه1398همكاران، 

6 Ning 

7 Hrabowski et al 

8 Picciano 

9 Boyd & Crawford 
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پیشینه ی تحصیلي در طول دوره ی آموزش پایه و همچنین پیشینه 

ی خانوادگي آن ها که در سازمان های مرتبط همانند ثبت احوال، 

نگهداری و ثبت مي شود، مي توانند الگو های عملكردی دانش 

آموزان و دانش جویان را در یک دوره ی زماني آزمون نمایند. 

اینجا پایان نیافته و گام بعدی برنامه ریزی حال اینكه این فرآیند 

برای دوره های بعدی این افراد در ورود به آموزش عالي و بازار 

کار و صنعت همگام با دوره آموزشي و بهره گیری از داده های 

انبوه تولید شده در جریان است. در این ذکر این نكته ضروریست 

دیگز بخش ها  که ارتباط بین کالن داده ها ی بخش آموزش با

ارتباطي دوسویه است که چشم اندازی را برای برنامه ریزی، 

تصمیم گیری و سیاست گذاری در این بخش ها مي گشاید. به 

بیاني روشن تر، ارزش افزوده حاصل از کالن داده ها در  حوزه 

ی آموزش، امكان شناخت داده های سودمند و تبدیل آنها به 

شناسایي الگو های موجود در این  اطالعات قابل استفاده از راه

 داده ها را فراهم مي کند. 
 

 وبرآن رو با انشگرزموآ چالش هایي که ازیكي: یادگیری

به باالترین  انگیرافردر آن  ست کها یگیردمحیط یا دیجاا هستند

 ارد،بیشتر مودر  ما متاسفانها. کنند است پیدد یگیردسطح یا

و  یگیردیا ایبر را دوخ شکثر تالاحد انگیراینكه فرا غمرعلي

 هنددمي منجاا یسرتد ایبررا  دخو شکثر تالاحد انشگرزموآ

. نميباشد ارپایدو  دهفتاا قتفاا راگذ رتفقط بهصو یگیردما یاا

 یگیردندکي به چگونگي یاا توجه ان،یرا ما رکشودر  متاسفانه

بیشترین و  ستا هشد انشگرزموآ یسرچگونگي تد و انگیرافر

 اردبیشتر مودر . ميباشد تطالعاا لقانتروی ا تأکید بر

و در  ندارطالعي ندا انگیرافر یگیردسبک یااز  انشگرزموآ

در . شناخت غافل ميمانند مین عداز ا حاصل یپیامد هااز  نتیجه

 یگیردیا یسبک ها دبررهمیت کاا گرچها گفت که انقع ميتووا

 ،هبطرا یندر ا ماا ستا ناپذیر رنكاا یمرا یگیردیا یسیستم هادر 

 قنطباا معد ننااز آ که یكيدارد  دجوو دییاز تمشكال

 باید انشگرزموآ ینابنابر. ستا یگیردیا و یسرتد یسبکها

                                                           
1.Briggs 

2 Curreli & Rakich 

 یبا سبکها انگیرابرند که فر ربكارا  یسيرتد یهاروش

 مرا ینا مهزال. ثر بخشنمایدا یگیردبه یا درقارا  وتمتفا یگیردیا

و  یگیردیا درمورا در  دشناخت خو و نها مطالعهآ ست کهآن ا

و  یگیردیا یجمله سبک هادر آن، و از  مل مؤثراعوو  یندافر

 یگیردبر یا رسیس مدرتأثیر سبک تدو  یسرتد یسبک ها

 مینهدر ز دموجو یبنا بر نظریه ها .توسعهبخشند ان،گیرافر

موفقیت در  دیمل متعداعو ،عالي زشمودر آ نشناسي تربیتيروا

 جملهاز  ست کها ارأثیر گذت نناآ یگیردیاو  انگیراتحصیلي فر

 نساریس مدرتد یسبک هاو  انگیرافر یگیردیا ینها سبک هاآ

 (. 2003، 1بریگز) باشدهمي دو  آن نمیا قنطباو ا

 یادگیرندگان باورهای رسد مي نظر به فردی، عوامل بین از

 از فرآیندهای آنها تصورهای در یادگیری و دانش دربارة

 داده نشان ها پژوهش مثال، ایبر اند، داشته نقش نیز تحصیلي

 ساده دانش که باشند این باور بر یادگیرندگان چقدر هر که اند

 از استفاده و درک بر نظارت علمي، متون از آنها فهم است،

 چان مطالعة نتایج است. کمتر آنها مطالعه در پیچیدة راهبردهای

 آموزان دانش از گروه آن که داد نشان نیز 2001 در ساچز و

 یادگیری داشتند باور که ششم( و چهارم های ابتدایي )پایه ةدور

دانش  از تر عمیق را علوم دروس است، فهمیدن معنای به

 دانستند، مي ها واقعیت مجدد بیان را یادگیری که آموزاني

 که باورهای گفت توان مي رو این از کردند. مي پردازش

 تأثیر ندانشجویا یادگیری رویكردهای بر توانند مي شناختي

 انتخاب را دانش تر به پیچیده دیدگاه که دانشجویاني .بگذارند

 تر عمیق درگیری یادگیری مطالب با بیشتر احتمال به کنند، مي

 (. 2020، 2کنند)کورلي و راکیچ مي پیدا

 کلي طور به را یادگیری در افراد عمدة های تفاوت 3مایر

 : است کرده تقسیم دسته پنج به

 یادگیری عمومي نایيتوا در ( تفاوت1

 )خاص قلمرو در قبلي دانش (اختصاصي دانش در ( تفاوت2

 انگیزش در ( تفاوت3

3 Mayer 
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 جنسیت، نظیر شناختي جمعیت های ویژگي در ( تفاوت4

 قومیت و مذهب اقتصادی، اجتماعي، موقعیت نام، سن،

 (1390یادگیری)شریفي،  های سبک در ( تفاوت5

 رفتارهای مكمل انعنو به که مفهومي: سبک های یادگیری

 فرض یادگیری بر گذار تأثیر عامل و رود مي کار به ورودی

 یادگیری چگونگي به که است یادگیری است سبک شده

هده ع از خوبي چه به او اینكه به نه کند، مي اشاره یادگیرنده

  آید. مي بر یادگیری

 تفاوت تأثیر یافتن منظور به پژوهشگران از گروهي درابتدا

 کارگیری به در سعي عملكردشان در آموزان دانش های فردی

 گروهي از ادامه در کردند، مدارس در مرسوم های سبک

 سبک مطالعه برای چوبي چهار ابداع منظور به نیز پژوهشگران

 جای به مشاهدات تجربي اساس بر تدریس و یادگیری های

 های نظریه گروه این کردند. هایي کوشش نظری های زمینه

 و تدریس یادگیری، سبک های جمله از ها بکس به مربوط

 موضوعي ها سبک امروزه نمودند. ابداع را شغل انتخاب حتي

 مي گرفته نظر در پرورش و جهان آموزش در اساسي و جدی

 (. 2020، 1شوند ) کرلي و راکیچ

 برخي است. شده ارایه یادگیری های سبک از مختلفي تعاریف

 بر برخي پردازش اطالعات، رب خود تعریف در پردازان نظریه از

 کنند. مي تأکید اجتماعي تعامل بر دیگر برخي و یادگیرنده رفتار

 مورد زمینه این در نظران صاحب از تعاریف برخي قسمت، این در

 را شناختي سبک1937 سال در آلپورت .گیرند مي قرار بررسي

 یادآوری و ادراک تفكر، مسأله، حل برای فرد معمول روش

 (. 2019، 2) صداکویي و خلفاعویيتوصیف کرد

 های سبک انواع در فراوان نظرهای اختالف رغم علي

تقسیم کرد که  کلي دسته سه در را آنها توان مي یادگیری

 عبارتند از

 3عاطفي ( سبک1

                                                           
1 Curreli & Rakich 

2 Sedkaoui & Khelfaoui 

3 Emotional 

4 Physiological 

5 Cognitive 

 4فیزیولوژیكي ( سبک2

 (.2006، 6)هیمن 5شناختي ( سبک3

 یسرسبک تد ممفهو

 حبه شر ز آنراا گرفتهرتیس چندین تعریف صورسبک تداز 

 :ميکنیم نیر بیاز

یس بوسیله رست که سبک تدا معتقد( 1988) 7ردیچار

 :دیر تعریف ميشوز السؤ 5 پاسخگویي به

مي  ارتاکید قر درساتید موا بوسیله تطالعااز ا عنو امکد - 1

 ؟هني یا عینيذ د؟گیر

 ؟ينمایندم دهستفاا تطالعاا ئهروش ارا امکداز  ساتیدا - 2

 ،نياسخنر) ارییا شنید( نمایشو  فیلم ول،دج ،عكس) ارییدد

 ؟(بحث ن،نداخو

 هدیدپ) قیاسي ؟ستا چگونه تطالعاا ماندهيزساروش  - 3

 لصو)ا یياستقرایا (ءیا کل به جز لصوا یت مي شوند بهاها هد

 ؟(به کل ءها یا جز هیت مي شوند به پدیداهد

ساتید ا توسط یگیردیند یاافردر  ننشجویادا کترمشا - 4

 زگرفتن با ونشجو داگفتگو با ) لفعا دد؟تسهیل مي گر چگونه

 ؟(هددمي شگوو  مي کند هنشجو نگا)دا لیا غیرفعا( ردخو

 ليامتو د؟وميش دهبرربه کا تطالعاا ئهارا بعد امکد - 5

 (؟طتباو ار مینه)ز یا کلي( مبه قد مپیشرفت قد)

یژگي از و بخشآن  فمعررا  یسرسبک تد( 2002) 8شااگر

ند دامي  رسمد یفعالیت هاو  تمااقدا ،ها رفتارو  شخصي یها

سبک   او. ندزسر مي از او  سکالو اداره  یسرتد مکه هنگا

 ییند هاامي کند که فر ادقلمد رسهویت بخش مدرا  یسرتد

 یگیردبر یاو  یت مي کنداهددرس  سکالرا در  شيزموآ

 .اردتأثیر مي گذ انگیرافر

 وربا منظا فمعر یس نه تنهارست که سبک تدا معتقد 9سلوکا

در  مي باشد کهاو  یها زنیاو  رفتار فبلكه معر رس،مد یها

 (.1390 ی،سعیدو  ختچيداپر)هددمي  ننشا دخواز  سکال

6 Heiman 

7.Richard 

8 Grasha 

9. Lucas 



 
 

 64، سال 2، شماره 1400تیر-خرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -3075

 و انگیرابر فرآن  تأثیرو  شيزموآ یندافر یهبرو ر یتاهد

 یسرسبک تد انبه عنو نناآ یگیردنایي یااتو

 (.2002 ،شااگر) دشناخته مي شو

(، 1397عباسي کساني و شمس مورکاني ) پیشینه ی پژوهش:

ند و بیان اپژوهشي با عنوان، رشد فناوری، تغییر یادگیری انجام داده 

ا نمودند: ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات دریچه ی جدیدی ر

فراروی انسان گشوده و بر جنبه های مختلف زندگي فردی و 

ر د که هاجتماعي او تاثیر گذاشته است. این پژوهش نشان مي ده

 چه از گذشته فاصله گرفته مي شود، تاثیر فناوری اطالعات و

ب ارتباطات در یادگیری بیشتر شده و رشد فناوری اطالعات موج

خصي شده که افراد به سمت یادگیری از راه دور، مادام العمر، ش

 سازی شده، شبكه ای و فارغ از زمان و مكان حرکت کنند.

با عنوان یک رویكرد جامع ( پژوهشي 2020) 1کرلي و راکیچ

برای آموزش و یادگیری بر اساس مدل امني انجام داده اند. این 

پژوهش بر مینای پیاده سازی مدلي جدید برای ایجاد برنامه هایي 

شخصي سازی شده برای دانش آموزان بوده است. نتایج پژوهش 

نشان مي دهد که پس از پیاده سازی مدل در دانش آموزان 

 ف و ملموسي گزارش گردیده است.تغییرات شگر

( پژوهشي با عنوان الگوریتم های 2019) 2الصبحي و الیوبي

پذیرفته شده برای انتخاب تجربي شخصي سازی یادگیری بر 

اساس سبک های یادگیری و سبک بیان انجام داده اند. این 

دانش آموز پباده شده  2000پژوهش بر روی مجموعه ای بالغ بر 

ده است که هر سه فاز مطرح شده در مدل از اهمیت و نتایج نشان دا

 باالیي در پیش بیني انتخاب دانش آموزان داشته است.

( پژوهشي با عنوان درک، توسعه 2019)3صدکویي و خلفویي

و گسترش پروسه یادگیری با استفاده از کالن داده ها انجام داده 

ا مي اند.. این پژوهش بر روی روش های مختلفي که کالن داده ه

توانند در یادگیری موثر باشند متمرکز شده است. در واقع این 

پژوهش پلي میان استفاده از کالن داده و سبک های آموزش و 

یادگیری ایجاد نموده است و روش ها و ابزاری را برای بهبود 

                                                           
1 Curreli & Rakich 

2 Alsobhi & Alyoubi 

آموزش از طریق کالن داده ها معرفي کرده است. نتایج این 

رویكرد های مبتني بر کالن پژوهش نشان مي دهد که پیوستن به 

داده ها به شكل حیاتي دارای اهمیت است و این رویكرد باعث 

 بهبود یادگیری مي گردد.

( در پژوهشي با عنوان کالن داده ها در 2018) 4پترسون

آموزش و پرورش بیان کرده است: تحلیل های پیش بیني کننده 

ي در و توصیه کننده از طریق کالن داده ها کمک بسیار بزرگ

راستای بهبود آموزش و پرورش داشته است و پژوهش ها در این 

زمینه باید هرچه بیشتر توسعه یابند. نتایج نشان مي دهد که 

خروجي های این دو روش باعث به وجود آمدن پروفایل های 

شخصي برای دانش آموزان و دانش جویان شده و این امر در ادامه 

 زان نیز موثر بوده است.مراحل اتخاذ تصمیم برای دانش آمو

 

 روش كار

تحقیق حاضر ازلحاظ نوع آمیخته اکتشافي است و از لحاظ 

 هدف، از نوع کاربردی مي باشد و نهایتاً از لحاظ روش جمع

ه بآوری داده ها و اطالعات از نوع میداني مي باشد با توجه 

موضوع پژوهش حاضر، جامعه مورد پژوهش کلیه مدارس مقطع 

ش گیالن مي باشد که آمار وزارت آموزش و پرور متوسطه استان

دانش  82442مدرسه را مشخص مي نماید که تعداد  153تعداد 

ا شامل آموز در دوره متوسط دوم یعني پایه های دهم تا دوازدهم ر

یک  مي شود. در این پژوهش برای دستیابي به پایگاه کالن داده

مورد  مدرسه و در حوزه 100وب سایت برخط طراحي و در 

دانش آموز و مدیران مستقیم  5000مطالعه نصب گردید که 

مدارس اطالعات خواسته شده را به صورت مستمر و بر اساس 

 اهداف این پژوهش در آن بارگذاری نموده اند.

در بخش جمع آوری اطالعات این پژوهش از داده های ایجاد 

هر ماهه از م 8شده در وب سایت طراحي شده، در بازه ی زماني 

استفاده شده است و با توجه به ماهیت این وب سایت و  1398ماه 

همچنین ماهیت کالن داده ها این اطالعات با سرعت در حال 

3 Sedkaoui & Khelfaoui 

4 Peterson 
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افزایش مي باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و جمع آوری 

در این پژوهش  1397ادبیات پژوهش بازه ی یک ساله از بهمن ماه 

 مورد نظر بوده است.   

 سایتطراحي وب 

 آموزان ودر این پژوهش به منظور دریافت اطالعات دانش

ی آزمون ها برای پاسخ به پرسش های پژوهش سایتي تعبیه

-ها به صورت آنالین برگزار ميطراحي شده است و آزمون

ک آموزان قادر هستند از طریق یگردند. به این صورت دانش

ش و تست هوهای هالند، محیط کامال ساده به سه آزمون به نام

سبک یادگیری کلب پاسخ دهند. آدرس سایت مورد استفاده 

Sapdir.ir باشد مي 

روند کار نیز به این صورت است که هر دانش آموز و 

ا ها شرکت کند در ابتدکاربری که قرار است در این آزمون

نام، نام  باید ثبت نام نماید. ش. اطالعات ثبت نامي عبارتند از:

د ملي، شماره دانش اموزی، نام مدرسه، خانوادگي، سن، ک

 رشته تحصیلي، شغل پدر، شغل مادر، شماره تلفن همراه.

عه  منطبق بر آنچه گفته شد برای سنجش متغیر های مورد مطال

یعني بهره هوشي و نتایج تحصیلي در سواالت پژوهش در 

د چارچوب وبسایت طراحي شده از سواالت و گویه های استاندار

 ه شده است.زیر استفاد

در چند سال : 1پرسش نامه استاندارد سبک یادگیری کلب

های اخیر پرسشنامه سبک های یادگیری کلب در پژوهش

خصوص برای تشكیل سبک روانشناسي پرورشي و یادگیری به

طور مكرر مورداستفاده قرارگرفته است. های یادگیری به

 –ه عیني های یادگیری افراد را در دو بعد تجربپرسشنامه سبک

 آزمایشگری فعال، مورد –سازی انتزاعي و مشاهده تأملي مفهوم

دهد و از ترکیب این ابعاد چهار سبک یادگیری سنجش قرار مي

 .آیدکننده و انطباق یابنده به دست ميهمگرا، واگرا، جذب

شده و  جمله تشكیل 12پرسشنامه سبک های یادگیری کلب از 

شده است. آزمودني، پاسخ  نهادبرای هر جمله چهار گزینه پیش

 رتبه 4تا   1پیشنهادی را با توجه با نحوه یادگیری خود، از نمره 
                                                           

1 Kolb 

2 Philip Carter 

3 Validity 

ای که بیشترین ترتیب در هر جمله به گزینه این کند. بهبندی مي

ای ، به گزینه 4مطابقت را با سبک یادگیری آزمودني دارد نمره 

دارد نمره  که در حد متوسط با سبک یادگیری آزمودني مطابقت

ای که در حد ضعیف با سبک یادگیری آزمودني ، به گزینه 3

ای که با سبک یادگیری آزمودني و به گزینه 2مطابقت دارد نمره 

 .شودداده مي 1مطابقت ندارد نمره 

تحقیقات  2پرسشنامه استاندارد بهره هوشي کارتر: فیلیپ کارتر

اني، عاطفي بسیار گسترده ای درباره ی سنجش انواع هوش هیج

و بهره ذهني انجام داده و کتب مختلفي از وی نیز در این زمینه 

چاپ و ترجمه نیز گردیده است. پرسشنامه مورد استفاده در 

 10پژوهش حاضر بر اساس کتاب منتشر شده وی در چهارچوب 

سوال استاندارد مطرح گردیده که در وب سایت طراحي شده قرار 

 گرفته است. 

 ابزاراندازه گیری 4وپایایي 3روایي

در این تحقیق با توجه به هدف اصلي یعني بررسي کاربست 

کالن داده ها در یادگیری، اگر چه سواالت پژوهش به صورت 

استاندارد در پژوهش های علمي گذشته استفاده شده اما به جهت 

استفاده مجددا در چارچوب جدید مجددا به لحاظ اعتبار محتوا با 

انجام شد.. در این  CVRعتبار محتوا روش استفاده از نسبت ا

داور یا ارزیاب که همگي از متخصصین  20تحقیق سواالت به 

علوم مدیریت آموزشي بوده اند ارایه گردید که نتایج محاسبات 

 بوده است.  0.8نشان داد مقدار  این شاخص  

بار محتوا که با توجه به حداقل قابل قبول ارایه شده نشان از اعت

 بول داشته است.قابل ق

که با  برای پایایي نیز از ضریب الفای کرونباخ استفاده گردید

همه ی   بود که 7/0توجه به نتایج بدست آمده این مقدا ربیشتر از 

 د.متغیر های پژوهش در سطح قابل قبولي از پایایي قرار دارن

، 5هادر نهایت برای تجزیه و توصیف داده ها ، چارچوب

زارهایي پرداخته شده که برای پیاده سازی و و اب6پایگاه داده

4Reliability  

5 Framework 

6Database 
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اند. بدین جهت الزم به طراحي این س مورد استفاده قرار گرفته

 و  1پياچهای برنامه نویسي پيذکر است که برای این کار از زبان

های . همچنین از چارچوباستفاده نمودیم 2جاوااسكریپت

پي و جاوااسكریپت اچهای پيبه ترتیب برای زبان 4و ویو 3الراول

-ایم. پایگاه داده مورد استفاده در این طرح نیز مایبهره برده

 بوده است.  5اسكیوال

 

 

 پایگاه داده طراحي شده برای سایت جمع آوری اطالعات دانش آموزان -1شكل 

 

                                                           
1PHP 

2JavaScript 

3Laravel Framework 

4Vue 

5Mysql 
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در  :مدل های استخراج شده و پاسخ به پرسش های پژوهش

د از جاوا پژوهش حاضر به منظور بهینه نمودن طراحي سایت خو

ی سایت آزمون یار پایگاه داده .اسكریپت بهره گرفته شده است

که در پژوهش حاضر برای گرفتن آزمون از دانش آموزان است  

جداول  1ها طراحي شده است. شكل نیز بر همین اساس و مزیت

ای که برای پژوهش حاضر طراحي شده مربوط به پایگاه داده

 دهد.است را نمایش   مي

 ی سواالت تحقیق بررس

( آیا مي توان با کاربست کالن داده ها به روابطي بین 1سوال

بهره هوشي دانش آموزان و سبک های یادگیری در آنها دست 

 یافت؟

خروجي های تحلیل از وب سایت طراحي شده ارتباطات مبهمي 

در این زمینه نشان مي دهد به نحو  که در نمونه مورد سنجش ارتباط 

ین سطح بهره هوشي دانش آموزان با سبک نشخص آماری ب

یادگیری مشاهده نمي شود. آمار تنها نشان مي دهد که هرچه بهره 

هوشي پایین تر باشد سبک های یادگیری تجربه ی عیني و 

نشان دهنده خروجي  1آزمایشگری فعال موثر تر خواهند بود. جدول 

 تحلیلي در پاسخ به این پرسش پژوهش مي باشد.

 وابط بین بهره هوشي و سبک های یادگیری )ارقام به درصد(ر-1جدول 

 سبک یادگیری
 بهره هوشي

 عقب مانده ذهني مرزی ضعیف متوسط باهوش برهوش تیزهوش

 0.00 100 46.6 30.1 22.5 23.7 24.2 تجربه ی عیني

 0.00 0.00 33.4 26.5 25.6 26.5 22.6 آزمایشگری فعال

 0.00 0.00 20.0 22.6 26.4 24.9 26.8 مشاهده تاملي

مفهوم سازیي 

 انتزاعي

26.4 24.9 25.5 20.8 0.00 0.00 0.00 

( آیا مي توان با کاربست کالن داده ها به روابطي بین 2سوال 

نتایج تحصیلي دانش آموزان و سبک های یادگیری در آنها دست 

 یافت؟

برای بررسي سواالت دوم، رشته دانش آموزان با نمره ی باالی 

تبط با هر رشته در نظر گرفته شده است به دروس اصلي مر 18

نحوی که برای رشته ریاضي و فیزیک نمرات دروس ریاضیات و 

فیزیک، برای رشته علوم تجربي نمرات دروس زیست شناسي و 

شیمي، برای رشته ی علوم انساني دروس آمار و عربي، برای رشته 

معارف اسالمي دروس عربي و معارف اسالمي برای رشته های 

ي و حرفه ای و کار و دانش دروس عملي مرتبط مورد بررسي فن

گزارش گردیده  2قرار گرفته است. نتایج تحلیل که در جدول 

است نشان مي دهد که ارتباط معني داری بین رشتخ تحصیلي، 

عملكرد دانش آموزان و سبک یادگیری آن ها با کاربست کالن 

ثبت است. داده ها وجود دارد و پاسخ هر دو پرسش پژوهش م

مطابق با نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده های موجود در 

پایگاه داده وبسایت طراحي شده دانش آموزان در حال تحصیل 

( از سبک 70.6در گروه ریاضي و فیزیک با درصد قابل توجهي )

یادگیری مشاهده تاملي پیروی مي نمایند در مورد دانش آموزان 

نشان دهنده تمایل به یادگیری از طریق  گروه علوم تجربي نتایج

سبک تجربه ی عیني مشهود است. در گروه علوم انساني دو نوع 

از سبک های یادگیری یعني تجربه ی عیني و مشاهده تاملي از 

آمار باالتری برخوردار هستند در گروه معارف اسالمي به دلیل 

ماری تعداد محدود دانش آموزان، نتایج به طور کامل به لحاظ آ

قابلیت استناد ندارد ولي با این وجود آمار نشان مي دهد در همین 

تعداد محدود سبک های یادگیری مشاهده تاملي و مفهوم سازی 

انتزاعي بیشتر مورد توجه دانش آموزان قرار دارددر مورد دانش 



 
 

 64، سال 2، شماره 1400تیر-خرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -3079

آموزان گروه فني و حرفه ای آمار تقریبا مشابه بوده و در هر دو 

ه سبک های یادگیری آزمایشگری فعال و گروه دانش آموزان ب

 مشاهده تاملي بیشترین امتیاز را اختصاص داده اند. 

 

 

 

 

 روابط بین رشته تحصیلي و عملكرد دانش آموزان و سبک های یادگیری )ارقام به درصد( -2جدول 

 سبک یادگیری

 رشته تحصیلي

علوم  ریاضي 

 تجربي

معارف  علوم انساني

 اسالمي

 و دانشکار  فني و حرفه ای

 11.6 3.3 9.8 36.8 69.9 8.9 تجربه ی عیني

 47.8 60.4 9.5 11.7 21.4 13.4 آزمایشگری فعال

 38.9 33.8 46.6 40.2 5.3 70.6 مشاهده تاملي

 1.7 2.5 34.1 11.3 3.4 7.1 مفهوم سازیي انتزاعي

با توجه به پاسخ های استخراج شده از داده هي این پژوهش برای 

مي توان به پرسش اصلي پژوهش نیز پاسخ مثبت  پرسش های فرعي

داد به نحوی که مي توان با استفاده از کاربست کالن داده ها پیشنهاد 

های شخصي سازی شده برای هر دانش آموز را با توجه به متغیر های 

سنجیده شده در این پژوهش ارائه نمود که در این خصوص در فصل 

 شده است. پنجم به طور کامل توضیحاتي ارائه 

 

 نتیجه گیری

بررسي رابطه بین بهره هوشي و هدف از اینجام این پژوهش 

با  نتایج تحصیلي دانش آموزان با سبک های یادگیری در آن ها

( بود. نتایج استفاده از تكنیک داده کاوی )تحلیل قوانین انجمني

 بدست آمده به شرح زیر است:

یت طراحي تحلیل نتایج حاصله از خروجي های وب سا--1

شده ارتباطات مبهمي در این زمینه نشان مي دهد به نحوی  که در 

نمونه مورد سنجش ارتباط مشخص و واضح آماری بین سطح بهره 

هوشي دانش آموزان با سبک یادگیری مشاهده نمي شود. آمار 

تنها نشان مي دهد که هرچه بهره هوشي پایین تر باشد سبک های 

زمایشگری فعال موثر تر خواهند بود. یادگیری تجربه ی عیني و آ

در بررسي های انجام شده از طریق وب سایت طراحي شده به همه 

ی جنبه های بهره هوشي یا به عبارت دیگر انواع هوش پرداخته 

نشده است و ترکیبي از سواالت مربوط به انواع هوش مورد 

ه استفاده قرار گرفته است. یكي از دالیل مبهم بودن نتایج نیز ب

همین امر مربوط مي شود با توجه به سبک های یادگیری متفاوت 

در بین دانش آموزان مورد بررسي که ویژگي های منحصر به 

فردی نیز در آنها مشاهده مي شود مي توان دسته بندی های 

مختلف بهره هوشي را با استفاده از آزمون های کامل تری به نتایج 

سه قرار داد. با توجه به بخش این پژوهش اضافه نمود و مورد مقای

بندی های انجام شده در سواالت این بخش از پژوهش مي توان 

یكي از آشكارترین مقیاس هایي که در تعیین اینكه مشخص نمود 

برای حل مسائل  او، توانایي منطقي باهوش است یا خیرآیا فرد 

 استدالل استقرایي و توانایي محاسبه افراداین نوع  ریاضي است.

این نوع از بهره به طوری که هر کسي که صاحب  الیي دارندبا

بنا براین  مي تواند به طور مفهومي و انتزاعي فكر کند هوشي باشد

تمایل به یادگیری به سبک مفهوم سازی انتزاعي در این افراد 

سبک یادگیری برای افراد دارای هوش منطقي  .باالتر است

یم است. قبل از اینكه ریاضي شامل کسب دانش تئوریكي از مفاه

افرادی که هوش منطقي  بتوانند با جزئیات بهتر مقابله کنند.

مناسب  با سبک های جستجو گرریاضي دارند، در مشاغلي 
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هوش .جنبه دیگر مورد بررسي هوش زباني افراد است. هستند

برخي  زباني به توانایي فرد در استفاده موثر از کلمات اشاره دارد.

ند که اگر شما بیش از دو زبان را بلد باشید، پس افراد فكر مي کن

اما  به نظر مي رسد،درست  نكته این توانایي زباني برتری دارید.

به عبارت . این تنها چیزی نیست که از نظر زباني هوشمند باشد

برای پیدا کردن کلمات  افرادهوش زباني در توانایي  ،دیگر

فرادی که هوش ا. مناسب برای بیان مقصود شما دیده مي شود

به سبک های یادگیری مشاهده تاملي عالقه زباني باالیي دارند 

بیشتری نشان مي دهند و این افراد برای مشاغل هنری استعداد 

ساساً، از نظر بصری باالتری دارند. گروه دیگری از دانش آموزان ا

و ادراک سه بعدی، اغلب با خالقیت، به خصوص در حرفه های 

این افراد کاری دست به دست هم مي دهند.  مختلف و یا خطوط

دارند. و به سبک های فضایي نیز تخیل بسیار فعالي  -هوش بصری 

یادگیری مفهوم سازی عیني بیشترین عالقه را نشان مي 

فضایي به شدت مورد تحسین  -فردی با هوش بصری  دهند.

نقاشان، مجسمه سازان، معماران و طراحان قرار مي گیرد. افرادی 

با فاصله های دور کار مي کنند، مانند دریانوردان نیز در این  که

و استعداد کاری این افراد در حوزه های هنری و  دسته هستند

 .جستجو گر بسیار بیشتر است

نتایج تحلیل نشان مي دهد که ارتباط معني داری بین رشته  -2

تحصیلي، عملكرد دانش آموزان و سبک یادگیری آن ها با 

ن داده ها وجود دارد و پاسخ هر دو پرسش پژوهش کاربست کال

مثبت است. مطابق با نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده 

های موجود در پایگاه داده وبسایت طراحي شده دانش آموزان 

در حال تحصیل در گروه ریاضي و فیزیک با درصد قابل توجهي 

یند به ( از سبک یادگیری مشاهده تاملي پیروی مي نما70.6)

 و قیاس عبارت دیگر دانش آموزان این رشته تحصیلي عمدتا از

 مفاهیم جستجوی و مختلف های جنبه از اشیاء نظاره قضاوت،

نظر مي گیرند. عمده دانش آموزان در این  در را معنای چیزها و

رشته که نمرات مطلوبي در دروس اختصاصي خود کسب نموده 

 از را ها موقعیت و ها دیشهان بیشتر و ممتاز ارزیابي شده اند

 به این دانش آموزان کنند. مي درک متفاوت های دیدگاه

 اقدامي الزاماً ولي هستند متكي دقیق قضاوت و عینیت، حوصله

همچنین، این دانش آموزان در هر دو گروه دختر  دهد. نمي انجام

 مي مراجعه ها نظریه و به افكار خود عقاید تشكیل برای و پسر

در مورد دانش آموزان  طالحا ریاضي مي اندیشند.کنند و اص

گروه علوم تجربي نتایج نشان دهنده تمایل به یادگیری از طریق 

سبک تجربه ی عیني مشهود است. به عبارت دیگر دانش آموزان 

دختر و پسر در گروه علوم تجربي که عملكرد مناسبي در تحصیل 

 ارتباط ویژه بتجار طریق دارند برای یادگیری  تمایل دارند از

یاد بگیرد. این گروه از  افراد های احساس به حساسیت و مردم با

 خود های توانایي و دروني های احساس بر بیشتر دانش آموزان

 و مسئله به حل نسبت دار نظام رویكرد یک بر تا است متكي

 مي اعتماد خود های احساس به این افراد عموما ها. موقعیت

 قضایا و امور به نسبت و داشته باشد باز يذهن توانند نمي و کنند

در گروه علوم انساني دو نوع از سبک  .کند عمل پذیر انعطاف

های یادگیری یعني تجربه ی عیني و مشاهده تاملي از آمار باالتری 

برخوردار هستند تحلیل نتایج نشان مي دهد دانش آموزان پسر با 

پرطرفدارترین  عملكرد مورد قبول در گروه علوم انساني که از

 رشته های دبیرستاني محسوب مي شود، تمایل به یادگیری از

 های احساس به حساسیت و مردم با ارتباط ویژه تجارب طریق

 های احساس بر بیشتر پسر ها در گروه علوم انساني دارند. افراد

 نظام رویكرد یک بر تا متكي هستند خود های توانایي و دروني

و دختر های موفق در گروه  ها. موقعیت و مسئله به حل نسبت دار

 از قبل عمیق علوم انساني که عملكرد مطلوبي دارند مشاهده

 جستجوی و مختلف های جنبه از اشیاء نظاره قضاوت، و قیاس

یادگیری مورد توجه قرار مي دهند.  در را معنای چیزها و مفاهیم

 از ار ها موقعیت و ها اندیشه بیشتر این گروه از دانش آموزان

 و عینیت، حوصله به و کند مي درک متفاوت های دیدگاه

هستند. در گروه معارف اسالمي به دلیل  متكي دقیق قضاوت

تعداد محدود دانش آموزان، نتایج به طور کامل به لحاظ آماری 

قابلیت استناد ندارد ولي با این وجود آمار نشان مي دهد در همین 

ده تاملي و مفهوم سازی تعداد محدود سبک های یادگیری مشاه

انتزاعي بیشتر مورد توجه دانش آموزان قرار دارد در مورد دانش 

آموزان گروه فني و حرفه ای که بیشتر تعداد در جامه آماری را 

شامل مي شود آمار تقریبا مشابه بوده و در هر دو گروه دانش 
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آموزان به سبک های یادگیری آزمایشگری فعال و مشاهده تاملي 

ین امتیاز را اختصاص داده اند دانش آموزان در این رشته بیشتر

 تحصیلي که بخش عمده آن را پسر ها تشكیل مي دهند توان

 وقایع و افراد در تاثیرپذیری و ریسک کار، اسباب آوری فراهم

 یادگیری در این دانش آموزان به خوبي دارند. عمل طول در را

 تأثیر برای کردن تجربه صورت به یعني دارد فعال شكلي

 صرفاً این دانش آموزان همچنین .آید مي در تغییر و گذاری

 عملكرد و واقعي ای عالقه بلكه کنند نمي مشاهده را موقعیت

 دارند. مسایل به فعالي

 پیشنهادهای كاربردی براساس یافته های پژوهش

های هدف از ارائه پیشنهادهای کاربردی در این بخش ایجاد الگو

سمت  گیری دانش آموزان و راهنمایي درست آنها بهمناسبي برای یاد

ه بانخاب مشاغلي است که در زمینه ی آن استعداد بیشتری دارند 

ای عبارتي نتایج به دست آمده مي تواند در شخصي سازی برنامه ه

 یادگیری و کاری در دانش آموزان موثر واقع شود.

بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاد مي شود مربیان و 

وزگاراني که مشغول به تدریس در رشته های مختلف هستند آم

سبک تدریس متناسب برای دانش آموزان در هر رشته را به 

صورت اختصاصي به ویژه در سپردن تكالیف درسي به آنان در 

نظر بگیرند مطابق با نتایج بدست آمده به مدرسین در رشته ریاضي 

و  تمرینچوب و فیزیک توصیه مي شود تا مفاهیم را در چهار

در  هيوبحث گر ،قایعو و ادثحو دنضبط کرو  ثبت ار،تكر

 ه،مناظر ،کوچکیها وهگردر  هيوبحث گر رگ،بز یها وهگر

 ،طياسقرروش  ی،فكر تالاسؤ ،حل مسئلهو  تمرین خالقیت

دنبال نمایند تا بهترین بهره نگیز ابحث برو  تحقیقي تالاسؤ

زان ایجاد گردد. برداری از آموزش برای این دسته از دانش آمو

همچنین در گروه علوم تجربي توصیه مي شود تا فرآیند یادگیری 

 ه،مشاهد ،ید علميزدبا ،نيامید رکا ،تجربه مستقیماز طریق 

استفاده گردد تا  ندنياخو نمتوو  ها لمثا ،مسائلاز  ایمجموعه 

دانش آموزان با توجه به سبک یادگیری خود بیشترین بازدهي را 

در گروه علوم انساني نتایج بدست آمده نشان از  داشته باشند.

ترکیب سبک های یادگیری تجربه ی عیني و مشاهده ی تاملي 

دارد بنابراین توصیه مي شود تا با ترکیبي از ابزار های نام برده شده 

در گروه ریاضي و تجربي عمل گردد. در گروه معارف انساني 

مي شود تا علیرغم کوچک بودن جامعه مورد پژوهش توصیه 

 حطر رشنگا و حياطر ،هنيذ زیمدلسامعلمان از ابزار های 

 دننقدکرو  تحلیل ،مقاله نویسي وژه،یک پر ایبر دیپیشنها

استفاده نمایند تا  دینتقاا مباحثو نياسخنر ،ندنيامطالب خو

عالوه بر حداکثر کردن یادگیری جذابیت بیشتری نیز برای این 

ر گروه پر تعداد فني و حرفه ای و رشته ایجاد نمایند. در نهایت د

کار و دانش با توجه به ویژگي های این گروه در یادگیری به 

 مطالعهمعلمین و مدرسي توصیه مي شود تا از ابزار هایي نظیر 

ها یا تكالیف کالسي  وژهپر ،مایشگاهيآز رکا ،مستقلو  ادینفرا

و  ردیمطالعه مو ،نقش زیبا ،ها زیشبیه ساو  ها زیبا ،عملي

 استفاده نمایند.    تنمایشا اعنوا

 

 محدودیت های پژوهش

با توجه به زمانبندی آموزشي، پژوهش حاضر در یک مقطع یک 

میم نتایج ساله انجام شده و نتایج استخراج گردیده و به همین دلیل تع

 باید با احتیاط و بررسي مجدد صورت پذیرد.

تعداد با توجه به گستردگي مفاهیم سبک های یادگیری و اس

کاری و سایر متغیر های مورد بررسي در این پژوهش روش های 

ست که استاندارد مشخصي برای اندازه گیری متغیر ها به کار رفته ا

 رقم بزند. مي تواند با به کارگیری سایر استاندارد ها نتایج دیگری را

پیاده سازی وب سایت طراحي شده برای این پژوهش در حوزه 

داخل و  ه و تعمیم نتایج به سایر نقاط جغرافیایيی استان گیالن بود

 خارج از کشور مي تواند نتایج جدیدی را نشان دهد.

وب سایت طراحي شده قابلیت اضافه شدن عوامل دیگر و بررسي 

روابط جدید را نیز دارد که به دلیل ماهیت و هدف این پژوهش از 

 .آن صرفنظر گردید
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 Abstract 

Introduction: In this study, the relationship between IQ and learning styles 

was investigated and for this purpose, educational personalization strategies 

were evaluated by identifying unknown and ambiguous relationships between 

the created data. In this research, to find this relationship, one of the data 

mining methods called exploratory association rules has been used. In this 

study, by designing the site and implementing it in schools, a large database 

was created and ambiguous relationships between demographic 

characteristics such as gender, aptitude and IQ, academic outcomes and 

interests with learning styles were discovered. Personalization of student 

learning has been explained. The innovation of this method compared to other 

methods is its dynamic aspect. By implementing the student data processing 

system, we can completely monitor students' activities at different times from 

the beginning of the study to the end.In this study, three modules were 

selected for the sample and the aim was to prove the use of big data in students' 

learning. 
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