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Abstract  

Due to the lack of direct communication between teacher and learner in the 
e-learning environment, learners in this environment need education with 
good support and personal redemption. Using this research, you can have 
new technology in e-learning on the emotions and moods of learners. The 
statistical population of Farzanegan 7 high school math students is 75 
people. In order to find 5 different types of learners' emotions, students are 
divided into 5 groups of 15, each of which is specifically exposed to 
different conditions. You have to experience happiness, anger, fear, 
frustration and hatred, and their face information is posted through the 
webcam. Your videos are recorded and the learners' emotions are measured 
and detected in different situations according to the neural network's deep 
learning algorithms by the Face Reader incremental software system. There 
has been a research method of designing a fuzzy expert system and a fuzzy 
inference system. And makes learners discover. And reject. Created within 
ranges. This change indicates that it increases the feeling and increases the 
negative feeling.  
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های جدید و یادگیری الکترونیکی بر بررسی تاثیر فناوری
 فراگیراناحساسات و حاالت روحی 

     لیلی قماشچی
می، دانشگاه آزاد اسال دکتری رشته مدیریت فناوری اطالعات، دانشجوی

  ایران تهران، واحد تهران مرکزی،
  

 محمدرضا معتدل
 ن،تهرا ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، گروه مدیریتاستادیار 

 ایران
  

 عباس طلوعی اشلقی
 ،قیقاتواحد علوم تح آزاد اسالمی، ، دانشگاهگروه مدیریت واقتصاد استاد

 تهران، ایران

 چکيده 
این  رد یادگیرندگان یاددهنده و یادگیرنده در محیط یادگیری الکترونیکی، با توجه به عدم ارتباط مستقیم
ن دف از ایهبراین . بناپشتیبانی خوب و مبتنی بر بازخوردهای شخصی هستندبر محیط نیازمند آموزش مبتنی 

 رانحی فراگییادگیری الکترونیکی بر احساسات و حاالت رو درهای جدید بررسی تاثیر فناوریپژوهش 
باشند، نفر می 75داد به تع 7باشد. جامعه آماری دانش آموزان رشته ریاضی پایه دهم دبیرستان فرزانگانمی

قسیم شدند تنفری  15گروه  5نوع مختلف از احساسات فراگیران، دانش آموزان در  5جهت کشف و رصد 
میدی و س، ناات، تربایست شادی، عصبانیهای مختلفی میکه هر گروه طبق شرایط ویژه در معرض موقعیت

ضبط  دئوهایویها دریافت و ضبط شده است. تنفر را تجربه کنند و از طریق وب کم اطالعات چهره آن
بی توسط های یادگیری عمیق شبکه عصطبق الگوریتمرا شده، احساسات فراگیران در حاالت مختلف 

بره فازی و طراحی سیستم خروش تحقیق  کند.گیری و کشف می، اندازهفیس ریدر نرم افزاریسیستم 
 ب کم ووبررسی میانگین حاصل از تجزیه اطالعات چهره به کمک سیستم استنتاج فازی بوده است. 

فناوری  ست کهدهنده آن اپرسشنامه هیجانات تحصیلی و داده کاوی به کمک نرم افزار کلمنتاین، نشان
شی  های آموزاریوسن د. پس از پیاده سازیاینترنت اشیاء توانسته است احساس فراگیران را کشف و رصد کن

دا مینز ابتیتم کاهای حاصل داده کاوی و سپس به کمک الگوربرای تغییر در وضعیت روحی فراگیران، داده
ریوهای رای سنابندی انجام گرفت. نتایج مقایسه حاکی از آن است که پس از اجبندی و سپس طبقهخوشه

حساسات نگین اد شده است. این تغییرات حاکی از آن است که میاها ایجاآموزشی تغییراتی در محدوده
 . مثبت افزایش و میانگین احساسات منفی کاهش یافته است

 .احساسات فراگیران ،یادگیری الکترونیکی اینترنت اشیا، ها:کلیدواژه
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 مقدمه
 وزیعیادگیری الکترونیکی به عنوان رویکردی نو در ارائه محیط یادگیری آزاد، منعطف و ت

های مختلف دیجیتالی شده برای هر کس، در هر جا و هر زمان با به کارگیری فنّاوری

آموزان به دالیل متعدد از (. از سوی دیگر اگر دانش1389 دولی و منتظر،)شودتعریف می

جمله عدم توجه کافی به درس، خستگی، عدم نشاط کافی و یا موارد دیگر در کالس 

توانند و مربیان در آموزش الکترونیکی این احساسات را نمی حضور موثری نداشته باشند

و  درک کنند. بر این اساس چهره در شناسایی و نمایش احساسات افراد در سطح جامعه

ارتباطات گفتاری بین مردم و همچنین در برقراری ارتباط به عنوان زبان اشاره نقش اساسی 

چهره اغلب یک تجربه عاطفی برای مغز (. شناسایی 2016 و همکاران، راجه وانشیسدارد)

 شوند. جنبههای مهم در شناسایی چهره شناخته میها اغلب به عنوان ویژگیاست. چشم

دادن اینکه آیا فرد عصبی است یا اینکه تواند برای نشانهایی مانند میزان پلک زدن می

و یک ابزار  گوید استفاده شود. حاالت چهره یک شکل از ارتباطات غیرکالمیدروغ می

ها هستند. بطور علمی حالت چهره یک یا چند اولیه انتقال اطالعات اجتماعی بین انسان

ها حالت عاطفی فرد این جنبش های زیر پوست صورت است.حرکت در موقعیت ماهیچه

ی یک مدل محاسباتی برای (. توسعه2013، ماگالهس تسیفرکند)را به ناظران منتقل می

هاست مورد توجه سال انسان یا تشخیص احساس ابراز شده در چهره 1هشناسایی حالت چهر

 راجه وانشیس)ن قرار گرفته استیفراوان در کاربردهای پردازش تصویر و بینایی ماش

احساسی  اصلی معموال بر شش حالتچهره احساسات (. حاالت چهره یا 2016وهمکاران، 

که در تعامالت اجتماعی و تمام  باشندخشم، تنفر، ترس، خوشحالی، غمگین و تعجب می

کومبهار و  2012(. در سال 2016)تانزر و همکاران، هستند یکسانجوامع بشری 

 7برای تشخیص حالت چهره موجک گابور را به کار گرفتند و به تشخیص  2همکارانش

پرداختند)کامبهر و همکاران  3کالس تشخیص حالت چهره روی پایگاه داده جیفی

                                                           
1. Facial Expression Recognition (FER) 

2. Kumbhar et al 

3. JAFEE 
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آموز به معنای دریافت و تفسیر عالئم روحی ی حالت روحی روانی دانش(. بنازشناس2012،

دهد. وقتی کاربر در روانی است که وی از خود به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه بروز می

های گوناگون ارسال ها به رویکردوضعیت روحی روانی خاصی قرار داد، بدن وی این داده

ش از برخی دیگر قابل فهم و تشخیص است. مثال ها برای بشر بیکند که برخی از آنمی

های چهره، تغییرات لحن های انتقال حالت روحی روانی شامل حالتواضحترین رسانه

گفتار، تمناس بدنی، زبنان، ژست و ننوع نگاه است. بر این اساس هدف از این پژوهش 

الت روحی های جدید و یادگیری الکترونیکی بر احساسات و حابررسی تاثیر فناوری

 می باشد. فراگیران

 سواالت پژوهش حاضر عبارتند از:

 ، احساساتتوان دریادگیری الکترونیکی، به کمک فناوری اینترنت اشیاچگونه می -1

 مثبت و منفی فراگیران را تشخیص داد 

ر د، تغییری توان دریادگیری الکترونیکی، به کمک فناوری اینترنت اشیاچگونه می -2

 الت فراگیران ایجاد کرد حا احساسات و

 مباني نظری پژوهش

 حاالت احساسي یادگيرنده

اگرچه ممکن است معلم انسانی سطح دانش تمام یادگیرندگان را نداند اما با توجه به 

تواند دربارۀ یادگیرنده و سطح یادگیری وی اطالعاتی را به دست های غیرکالمی میحالت

های ها و پاسخیادگیری شامل اشتباهات، شکست ( فرایند2010آورد )عمار و همکاران ، 

احساسی به این اشتباهات است. این احساسات بخش طبیعی از فرایند یادگیری هستند و 

باید پاسخ مناسبی به این احساسات داده شود تا انگیزۀ یادگیری در یادگیرنده از بین نرود. 

 1رسد تعریف پارکینسونمیتاکنون تعاریف زیادی از احساسات ارائه شده اما به نظر 

حالت »کند: تعریف مناسبی برای احساس باشد. وی حالت احساسی را اینگونه تعریف می

احساسی، وضعیتی نسبتاً کوتاه مدت و قابل ارزیابی است که بر هدفی آگاهانه و 

                                                           
1. ParkinsonFacial Expression 
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ای از امور( متمرکز شده است. عصبانیت، تنفر، خاص)یک شخص، رویداد یا مجموعه

های دیگری از حاالت نمونه .های خوبی از حالت احساسی هستندونهعشق و ترس نم

توان در فرایندهای یادگیری مشاهده کرد عبارتند از احساسی کوتاه مدت که می

سرگشتگی، عالقه و رغبت، خستگی، خوشحالی و رضایت، ناامیدی و 

گیرنده بدین (. تعیین سناریو آموزشی متناسب با حالت احساسی یاد1997نارضایتی)پیکارد،

معنی است که با ارائۀ پیشنهاد مناسب کمک شود انگیزۀ یادگیرنده از بین نرود. به عنوان 

این » توان با بیان این جمله که مثال برای یادگیرندگانی که در حالت ترس قرار دارند می

 تر بهو سپس ارائۀ تمرین ساده« تری را حل کنیتمرین مشکل بود! بهتر است تمرین ساده

(. 2007همکاران، وی، حالت احساسی وی را به حالت مثبت نزدیک کرد)ولف و

اند تا روشی را برای درک عواطف کاربر توسط پژوهشگران هر یک به نحوی کوشیده

توان پنج روش پرسش از کاربر تشخیص سامانه ارائه دهند. در این میان به طور کلی می

ت و ردیابی حرکات چشم یادگیرنده صدا، تشخیص چهره، بررسی حرکات و تشخیص ژس

 .(2012و همکاران ، در دوربین را تفکیک کرد)دیملو

 الکترونيکيآموزش در سيستم و یادگيرنده احساسيتعامل جهت 1کاربرواسط انواع
 تشخیص را ندهیادگیر احساسات توانمی صدا تحلیل و صورت حاالت از استفاده با معموالً

 تشخیص رد فرد به منحصر مکانیزم عنوان به گاههیچ ژیکیاما سنسورهای فیزیولو داد
 ترقدقی تشخیص برای کمکی مکانیزم به عنوان آن از و شوداستفاده نمی احساسات
 بین فیعاط تعامل جهت کاربر ایواسطه ( انواع1شکل) در. شودمی استفاده احساسات

 .است شده داده نشان الکترونیکی آموزش در محیط سیستم و کاربر
 
 
 
 

                                                           
1. User Interface 



 |  1400بهار |  35شماره | نهم سال |وکار هوشمندمطالعات مدیریت کسب  | 82

 
 آموزش در محيط سيستم و كاربر بي  عاطفي تعامل جهت كاربر ايواسطه انواه .1شکل 

 (2012الکترونيکي)مورديس و اكونوميدس،

 
  

  1عاطفی الکترونیکی مدل آموزش .1
 رینبهت انتخاب و یادگیرنده احساس تشخیص از عبارتست عاطفی الکترونیکی آموزش
 قطری از یادگیرنده عاطفی حاالت واقع در. وی پرورش و آموزش ممکن برای روش

 ستا این سیستم این طراحی در مهم اصل یک. گرددمی وی شناسایی احساسات تشخیص
 ختلفیم آموزشی هایروش و نیست یکسان ی یادگیرندگانهمه برای آموزش فرآیند که
 ودکارخ تشخیص برای مدل یک سیستم در این. شود انتخاب یادگیرندگان برای تواندمی

 (.2008دارد)صراف زاده و همکاران،  وجود دروس

 2عاطفی آموزشی های. سیستم2
 احساس بروز و درک توانایی فاقد که هوشمند آموزشی هایسیستم ارتقای منظور به

 تحقق راستای در عاطفیآموزشی سیستم عنوان با هاسیستم این از ای دیگرگونه بودند،
 توانایی انسانی، ییاددهنده مانند هاسیستم این. آمد ودوج عاطفی به الکترونیکیآموزش

                                                           
1. Affective E-Learning 

2. Affective Tutoring Systems (ATS) 
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 از آموزش فرآیند طول در همواره و دارند را عاطفی یادگیرنده حاالت تحلیل و تشخیص
 هدایت و سناریوهای آموزشی ی بهترینارائه جهت در یادگیرنده احساسی اطالعات

 یادگیرنده احساسی بر حاالت منطبق سیستم رفتار واقع در. گیرندمی بهره آموزش جریان
 (. راه2012شود)لین و همکاران، می یادگیری فرآیند بهبود موجب کاراین که بود خواهد
باشد،  نداشته برخورد سیستم در موجود قیدهای با اگر دهد،می ارائه یاد گیرنده که حلی

. کندمی یتهدا را یادگیرنده که باشدمی هم راهنما پیام یک دارای قید هر. است درست
. باشد داشته را یادگیرنده عاطفی وضعیت با تطبیق قابلیت باید عاطفی، سیستم آموزشی یک

 گزارش شامل تا شود داده یادگیرنده بسط الگوی باید عاطفی سیستم آموزشی در بنابراین
 قالب در نیز آموزشی سناریوهای. باشد لحظه هر در عاطفی یادگیرنده وضعیت از پیوسته

 خاص عاطفی وضعیت به یادگیرنده رسیدن با که شوندطراحی می رخدادها از ایمجموعه
 (. 2012شوند)پرتا و همکاران، می آغاز متعجب، مثالً

 1عاطفیرایانش .3

 رایانه در عواطف و احساسات مورد در بحث به که مصنوعی هوش هایزمینه از یکی

 عاطفیرایانش 1997 سال در 2کاردپی تعریف طبقبر. دارد نام عاطفیپردازد رایانشمی

 نقش و است دهدمی قرار تاثیر تحت را آن یا بوده احساسات ناشی از که آنچه به مربوط

 قابلیت باید عاطفیرایانش سیستم یک. دارد به عهده رایانه و انسان تعامل در بسزایی

: باشدمی دهعم یشاخه دو دارای عاطفیرایانش. باشد داشته را احساسات بیان و شناخت

 یوسیله به هاآن بیان یا انسانی احساسات برای تشخیص هاییمکانیزم مربوط به ی اولشاخه

 سازیشبیه بررسی به دوم یشاخه (.3احساسات شناخت)است  و انسان رایانه تعامل

 ترواقعی هایربات ساخت و انسانی احساسات بیشتر منظور کشف به رایانه در احساسات

 اول مکانیزم روی بر بیشتر آموزش بحث محققان در که(. احساسات ساخت)پردازد می

 عامل و یادگیرنده بین احساسات دهند و تشخیص را یادگیرنده احساسات تا اندتمرکزکرده

 از هوشمند آموزشی هایسیستم (.در 2006دهند)لین و همکاران،  نشان را یاددهنده

                                                           
1. Affective Computing 

2. Picard 

3. Emotion Synthesis 
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 رفع و سیستمعملکرد راستای بهبود در سیستم به عاطفی بخش افزودن برای عاطفیرایانش

 از معموالً عاطفیرایانش مدل در. گیرندمی بهره یادگیرنده احساس به توجهعدم مشکل

 آن، بر طبق و شودمی استفاده سیستم ورودی عنوان به یادگیرنده صدای یا و چهره حاالت

 (.2012شود)ری و شکبراتی، می استخراج وی درونی حاالت و احساسات

 پيشينه پژوهش

کلمنت و همکاران نیز رابطۀ عناصر مختلف محیط یادگیری الکترونیکی از جمله عناصر 

ها و ارزیابی سامانه را با ها و پویانماییایستا مانند متنها و تصاویر عناصر پویا مانند فیلم

 های مختلف در مورد هریک از اینسبک شناختی یادگیرندگان بررسی کرده و اولویت

(. 2014اند)کلمت و همکاران ، ها را بر مبنای سبک شناختی توصیف کردهمشخصه

های چهره، از دیربناز مورد توجه روانشناسان بنوده است. اکمن نشان داده شناسایی حالت

است که چهره دارای شش حالت روحی روانی بنیادی است که عبنارتند از شادی، غم، 

تا  2010های اخیر)در سال (.2009و همکاران،  تنرس، تعجب، خشم و بیزاری)پکران

توان به کننون( نیز کارهای بسیاری در زمینه تشخیص حالت چهره، صورت گرفته که می

شود حالت پایه مشتق می 6حالت بننام احساسنات تنرکیبی که از  15موارد ذیل اشاره کرد: 

( بنا استفاده از 2014ران، وجود دارد)دو و همکا 1را بنا توصیف بردار خصوصیت برای آیو

(. بنا استفاده از 2011خطوط پیشانی احسناس اشخاص را تشخیص دادند)سوفیا و ستیک، 

به استخراج خصوصیت از نقاط کلیدی چهره پرداختند و از دبلیو ام وی  2رویکرد سافت
 بندی نهایی استفاده نمود.برای طبقه3

 

 

 

                                                           
1. AU 

2. SUFT 
3. WMV 
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 خالصه تحقيقات گذشته پژوهش .1جدول

سلال ده،نلويسن نلوآوري –خصوصيت  تعريف تحقيق   

 2016لوي  ،ا-ال

 

استخراج خلق و خوي از طريق 
 خصوصيتهاي صورت انجام گرفت.

 استخراج خلق و خوي به كمک شبکه عصبي

 براساس طبقه بندي خصوصيت تجلي چهره

 2016كريتيکا،

 

توسعه الگوريتم سرز را بلا استفاده از 
 الگوي بلاينري محلي.

لگوهاي هيجان زدگي، مضطرب تشخيص ا
 شدن و تحرک 

ايکس 
  2019يو،چ ،

 ارزيابي خودكار توجه فراگيران را بر اساس
 سر و هيجان بر اساس چهره 

براي   شبکه عصبي كنش حلزوني آبشاري
 تشخيص چهره ، تخمي  سر به طور همزمان 

راموس آ ال آ و 
 2020همکاران ،

الس را در محيط كاجراي يادگيري تطبيقي 
 از طريق شناخت حا ت صورت

پشتيباني از ماشي  بردار در آموزش مدل با 
 ان . نتيجه آناليز و ارتباط با معلم٪80.11دقت 

طبقه بندي معماري هاي مختلف شبکه عصبي  هاي چهرهشنلاسلايي اتوملاتيک حالت 2019تي ويلهام،
 كانسيلر عميق مختلف دررانندگي

فن  زو 
 2019وكون ،

 

جهت تحليل بيان خودكار صورت در شبکه  بيان خودكار صورت  تحليل 
 عصبي استفاده كرده است .

 2019سامراوباند،
 

يادگيري سلسله مراتبي دستگاه براي شناخت  تحليل بيان صورت 
 حالت عاطفي مبتني بر بيان صورت

بزرگ برتر 
،2019 

 سنتز تصوير چهره  جهت ترجمه حوزه تصوير تحليل بيان صورت 

اويتجا و ر
 2019همکاران،

 

 فضاي يک از بااستفاده صورت بيان توصيف تحليل بيان صورت
 .تصويري ترجيحات وتقليد فشرده جاسازي

 مدل مفهومي پژوهش 
 هایگجتار وباتوجه به اینکه در این پژوهش به دنبال کشف احساسات از طریق چهره وابز

 ه شده است.اینترنت اشیا هستیم، مدل مفهومی زیر در نظر گرفت
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 مدل مفهومي پژوهش. 2شکل

 
 
س فزار فیانرم  مدل مفهومی پژوهش، ابتدا با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق توسط در

راج ریدر متغیرهای ورودی از مختصات چهره، حرکات سر وگردن و ضربان قلب استخ

 یاتحت عملشده و بصورت یک دیتاست دراختیارماقرارگرفت. سپس متغیرهای ورودی ت

وشه، خ 5در  ده هاقرارگرفتند و دا و با نرم افزارکلمنتاینداده کاوی با الگوریتم کامینز 

 دسته بندی شدند.
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 هاي داده كاويورودي .3شکل

 
 

 خوشه بندي داده ها .4شکل

 

ل مراح های بدست آمده بعنوان متغیر ورودی وارد سیستم خبره فازی شده و طیخوشه
 ید. ی آموزشی به عنوان خروجی تحت یک سیستم توصیه گرارائه گردزیر، سناریوها
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 مراحل طراحي سيستم خبره فازي .5شکل 

 
 روش 

پژوهش از حیث هدف کاربردی است و برای انجام آن از روش سیستم خبره فازی و  این
ابزار  طریق از سیستم استنتاج فازی استفاده شده است. جهت گردآوری اطالعات تحقیق

آموزان توسط وب کم و همچنین از طریق  رنت اشیا که شامل فیلمبرداری از چهره دانشاینت
گیری احساس و و جمع آوری نظرات خبرگان استفاده شده است. ابزار انداره پرسشنامه

هیجانات تحصیلی در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد احساسات تحصیلی ای ایی کیو 
و در شرایط مختلف توزیع گردید و با اطالعاتی که از جلسه آموزشی  5باشد که در می1

و تحلیل ویدئوهای ضبط شده استخراج گردیده مقایسه شده است.  2نرم افزار فیس ریدر
و  انجام گردیده است  3کلمنتاینی نرم افزاربه وسیله ر این تحقیقد هاتجزیه و تحلیل داده

االت گزارش شده از نتایج مشخص گردیدکه حاالت کشف شده از طریق فناوری با ح
آموزان رشته ریاضی پایه دهم ها تطابق دارد. جامعه آماری شامل کلیه دانشپرسشنامه

باشند، که در طرح مدرسه هوشمند فعالیت دارند. به نفر می 75شامل  7دبیرستان فرزانگان 
ونه گیری صورت نگرفته است. در واقع نمدلیل محدود بودن جامعه مورد مطالعه نمونه

احساس مختلف از فراگیران،  5همان جامعه مورد مطالعه است. جهت کشف و رصد 
نفری تقسیم شدند که هر گروه طبق شرایط ویژه در معرض  15گروه  5آموزان در دانش

بایست شادی، عصبانیت، ترس و استرس، ناامیدی و غم را تجربه های مختلفی میموقعیت
ره آنها دریافت وضبط شده است. ویدئوهای ضبط کنند و از طریق وب کم اطالعات چه

                                                           
1. AEQ 
2. FaceReader 

3. IMB SPSS MODOLER CLEMENTINE 
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شبکه 1های یادگیری عمیق شده برای اولین بار به عنوان یک نوآوری جدید، طبق الگوریتم
عصبی با اندازه گیری پارامترهای مختلف مانند مختصات صورت، سطح برانگیختگی، 

، آنالیز 2س ریدرفی نرم افزاریتعداد تپش و ضربان قلب در حاالت مختلف توسط سیستم 
گیری و کشف شده است. روش انجام واحساسات فراگیران در حاالت مختلف اندازه

در ابتدای کالس سعی کردیم با یک سناریو یکی از تحقیق به این شکل است که 
آموزان القا کنیم. احساسات مورد مطالعه را که برای هرگروه در نظر گرفتیم به دانش

سناریو شادی، عصبانیت، ترس، ناامیدی، تنفربود  5ه شامل سناریوهای پیاده سازی شد
سپس توسط پرسشنامه  ها تدریس شد.مبحث آرایه ++Cقسمتی از درس برنامه نویسی

استاندارد سنجش احساسات تحصیلی، میزان حس دریافتی را ثبت کردیم. همزمان توسط 
رکالسی که قراربود دآموزان فیلمبرداری شد. های متصل، از چهره دانشوب کم و گجت

 آموزان، تمرینی متناسب با تدریس به دانشسناریوی شادی باشد ضمن تشویق دانش
آموزان داده شد و طبق روش گام به گام به آنها کمک شد که آن حل شود و سپس 

آموزان تشویق مجدد شدند. در کالسی که قراربود حس عصبانیت القا شود، از دانش
آموزان گفته شد شما موظفید در زمان وال داده شد و به دانشها سمبحث پیشرفته آرایه

آموزان بعنوان کوتاهی آموزش آن را مطالعه کنید و پاسخ بدهید و بعد از ناتوانی دانش
تر به آنها داده شد. در سناریوی ترس، پیاده سازی شبیه به گروه جریمه چند سوال سخت

دید به کسر نمره از پایان ترم وگذراندن آموزان تهدوم بود و بجای جریمه کردن، دانش
مجدد این واحد درسی شدند. در سناریوی ناامیدی پیاده سازی شبیه گروه دوم بود ولی به 
 جای جریمه و تهدید از الفاظ ناامید کننده و مبهم بودن آینده تحصیلی کسانی که نمی

اده سازی سناریوی توانند خوب درس بخوانند استفاده شد و در سناریوی ایجاد تنفر پی
عصبانیت، ترس، ناامیدی بطور همزمان انجام شد. سپس استاد راهبردهای آموزشی که در 

باشد را پیاده سازی آموزان میهای مختلف و متناسب با وضعیت روحی دانشموقعیت
کرده و مجدد اطالعات چهره فراگیران ضبط گردیده و اطالعات آن مورد بررسی 

 قرارگرفته است.

 
                                                           

1. DeepLearning 
2. FaceReader 
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 ها تهیاف
 اثیرتدر این پژوهش پس از دریافت اطالعات احساسی فراگیران، جهت بررسی میزان 
دن البرسناریوهای آموزشی در پایین آوردن میزان احساسات منفی دانش آموزان و با

م غگروه در  شرایط شادی، عصبانیت، ترس و استرس، ناامیدی و  5احساس شادی، 
سشنامه ریق پررصد شده بود. این اطالعات یکبار از طها قرارگرفته بودند و احساسات آن

عات ی اطالو یکبار ازطریق آنالیز چهره و داده کاوی کیویای اسنجش احساسات تحصیلی 
 ، ثبت و محاسبه گردید. فیس ریدرآنالیزشده توسط نرم افزار 

 
 و پرسشنامه درير سينرم افزار ف وينتا يحاصل از داده كاو  يانگيم .2جدول 

سط سیستم خبره فازی وتمرحله دوم سناریو، استاد راهبردهای آموزشی مناسب را که  در
گردد. اطالعات کند و مجدد اطالعات چهره ذخیره میپیشنهاد شده را پیاده سازی می

مربوط به شدت برانگیختگی و سطح برانگیختگی مثبت و منفی، مختصات چهره، میزان 
آنالیز شده و توسط سیستم استنتاج فازی مقادیر عددی از  فیس ریدرتپش قلب در نرم افزار 

ی، عصبانیت، ترس و استرس، ناامیدی و غم دست یافتند و نتایج خروجی قبل و حس شاد
شود. با بررسی نتایج بدست آمده هم از بعد از اجرای سناریوهای آموزشی با هم مقایسه می

کاوی مشخص شده است که پس از اجرای سناریو آموزشی، میانگین احساسات مثبت داده
 اهش یافته است. افزایش و میانگین احساسات منفی ک

 

 پرسشنامه ه كاويداد 

 ميانگي  احساس ميانگي  احساس رتبه

1 Happy 596/0 55/0 ولذت اميدواري 

2 Sad 67/0 61/0 خستگي وغم 

3 Angry 579/0 499/0 عصبانيت 

4 Fear 607/0 58/0 ترس 

6 Disgusted 573/0 503/0 نا اميدي 
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 وزشيآموزان در پيش و بعد از استفاده از سناريو آمنتايو تفاوت احساسات دانش .1نمودار

        

 

 شيآموزان درقبل و بعد از استفاده از سناريو آموزنتايو تفاوت احساسات دانش .3جدول 

Disgusted Fear Angry Sad Happy   

 میانگین 596/0 607/0 579/0. 607/0 573/0
پیش از سناریو 

 انحراف  معیار 049/0 134/0 105/0 120/0 144/0 آموزشی

پس از سناریو  میانگین 765/0 186/0 185/0 218/0 219/0

 آموزشی

 
 انحراف  معیار 072/0 133/0 083/0 061/0 079/0
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 عتبارسنجي مدل ا

ایداری ابی پبرای ارزیکنیم. انه فازی استفاده میجهت اعتبارسنجی مدل از ارزیابی سام
عریف ست تاسنامانه فازی بر مبنای مشابهت قسمت مقدم و اختالف تالی قواعد آن الزم 

 و قاعدهدداری تعریفی را برای میزان پای مطلوبی از پایداری ارائه شود. جین و همکاران
نناسنده ش ه فازیرزیابی پایداری سنامانعمیمی از آن برای اتاند که در اینجا فازی ارائه کرده

 شود:شیوه آموزش پذیری استفاده می
2iA برابر ) 2Xو  x 1iA)1برابر ) 1x: اگر iRصورت زیر را در نظر بگیرید: دو قاعده فازی به

2x(  ... وnX  برابر)nx( Ain  بناشد آنگاهy  برابر(y)iB  .است 

 kR 1: اگرx ( 1برابر(x  1kA  2وX ( 2برابر(x 2kA و... nx ( برابرn(x hnA  نگاه آبناشدy  برابر
(y) kB .است 

به تنرتیب بنا  2(SRCو مشابهت قسمت تالی ) 1(SRPدر این صورت مشابهت قسمت مقدم )
 شوند:( تعریف می2)( و 1روابط )

SRP(i,k) =                                                                         )1(
                                                                             
SRC(i,k) = S(Bi, Bk)                                                                                            )2(  

زه مشابهت بین دو مجموعه فازی اندا s(A,B)تعداد متغیرهای ورودی است و  nکه در آن 
A  وB  است. در این صورت پایداری قاعدهiR  وkR ( 3)زیرتعریف می شود صورتبه:   

                                                     ) 3(  

های فازی ننوع ممدانی مطلوب جین و همکاران این تعریف پایداری را برای سنامانه
فازی ی نهدر مجموعه قواعد ساما (3ه)با اعمال رابط(. 1999)جین و همکاران، اننددیم

برای . شدند فبود از سامانه حذ 2/0طراحی شده، قواعدی که سطح پایداری آنها کمتر از 

                                                           
1. Similarity of Rule Premise (SRP) 

2. Similarity of Rule Consequent (SRC) 
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 یهبا استفاده از انداز  Cons1,cons2,cons3معیار سه سامانه فازی، کلی پایداری بهمحاس
 m اند که در آن(تعریف شده 6)(تا  4) اعد سامانه به صورت روابطپایداری هر زوج از قو

 شود.ی( محاسبه م3از رابطه ) k, RiCons(R) و کل قواعد سامانه استتعداد

Cons1= i=m1,…,inm Cons(Ri, Rk)                                                                  )4( 

                         2                                                                                                           (5)  

Cons2 Cons(Ri, Rk)       
                                            i ١ 

Cons3 i=١,…,m Cons(Ri, Rk)                                                             )6( 

 

  شود.نشان داده می 4درجدول  فازی همیزان پایداری سامان

 ميزان پايداري سامانه فازي .4جدول

Cons3 Cons2 Cons1 تعداد قواعد 

91/0 87/0 83/0 51 

 لى قرارقبو قابل هسطح پایداری سامانه در محدودده برای این جدول، طبق اعداد بدست آم
 .دارد

 گيری بحث و نتيجه
، 2توان گفت که با توجه به جدول شماره های پژوهش، میبا توجه به مقایسه یافته

اطالعاتی که از داده کاوی نتایج  آنالیز مختصات چهره، ضربان قلب به کمک نرم افزار 
کسب شده، بسیار نزدیک به نتایجی است که  کلمنتاینو نرم افزار  ریدرفیس فوق هوشمند 

از پرسشنامه سنجش احساسات تحصیلی که توسط فراگیران پر شده بود، بدست آمده 
دهد که فناوری اینترنت اشیا، باشد و نشان میاست. در واقع پاسخ به سوال اول پژوهش می

رستی رصد کند. همچنین با توجه به جدول آموزان را به دتوانسته است احساسات دانش
نهایی و مقایسه میانگین و انحراف معیار، نتایج متفاوت نشان دهنده این است که پس از 

= 
m ( m - ١ ) 

∑∑ 

k = i + = ١ 

= max 
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 اجرای راهبرد آموزشی استاد، احساس شادی در کالس افزایش و احساسات منفی دانش
فناوری  شود که ضمن پاسخ به سوال دوم پژوهش،آموزان کاهش یافته است و مشخص می

شود در تواند در احساسات فراگیران تغییر مثبت ایجاد کند. پیشنهاد میاینترنت اشیا، می
های پوشیدنی و ثبت درجه حرارت، تعداد تنفس، ضربان قلب و مطالعات آتی از گجت

تر استفاده کنند و تعداد پلک زدن بطور همزمان جهت کشف احساس فراگیران بطور دقیق
شود جهت استفاده معلمین و اساتید از فناوری اینترنت اشیا، پلتفرمی با می همچنین  پیشنهاد

زیرساخت شبکه عصبی ایجاد شود که بطور آنالین اطالعات چهره فراگیران را به نرم افزار 
ارسال کرده و اطالعات بالفاصله آنالیزشده و با ارسال پیام به استاد وضعیت  فیس ریدر

 ردی گزارش داده و راهبرد آموزشی ارائه دهد. روحی فراگیران را بصورت ف

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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