
 

 

 یکیلکترونا یادگیری یطدر مح یقیتطب یادگیری منظور بهدانش کاربر  سازیمدل

 ایوب درگی
 یدیحسن رش

 فناوری آموزش و یادگیری

 39 زمستانسال اول، شماره یک، 

 62/5/39تاریخ دریافت:  

 81/1/39تاریخ پذیرش: 

 چکیده
است.  شدهاستفاده یکیالکترون یادگیری یینهدرزمگسترده  طوربه یکاوداده یهااز روش یراخ یهادر سال

و  انیادگیرندگ یشتردر شناخت هر چه ب یسع یکاوداده یهامختلف با استفاده از روش ینمحقق درواقع

 یشناختسبکو  ییادگیرسبک  ملکرد،ع ها،یژگیاز و یقاتاند. در تحقداشته یقیتطب یادگیری یجادا یجهدرنت

 منظوربه هاآن سازیمدلو  یادگیرندگانسطح دانش  ییمقاله به شناسا یناست. ا شدهاستفاده یادگیرندگان

 ه شعاعیتابع پای یشبکه عصب از یشنهادیمدل پ یجادا منظوربه. پردازدیم، شدهارائهآموزش  سازییشخص

شده است.  رییگبهره یااز یک رویکرد آموزش سه مرحله کهشب ینارتقاء ا ایبر و شدهاستفاده یافتهبهبود

 K نترینزدیک یتم، در مرحله دوم الگورذراتگروه  سازیینهبه یتماین رویکرد در مرحله اول از الگور

 یهامشخصه یمقاله به بررس یکاهش را به کار گرفته است. در ادامه ینتندتر یتمو در فاز سوم الگور یههمسا

دانش  کالس جهت تعیین سطح یرمتغ بینییشپ منظوربهن پرداخته و چهار مشخصه مناسب یادگیرندگا

 یکروسافتآموزش ما یمجاز ی، یک دورهشدهارائهاست. جهت ارزیابی مدل  یجادشدها یادگیرندگان،

 یکیند. زمایشی قرار گرفتدر سه گروه آ موردنظر یدوره یادگیرندگاناست.  قرارگرفتهاکسل مورد آزمایش 

از ارائه دروس متوسط و  یادگیرندگاناز  یگراستفاده کرده و دو گروه د یشنهادیها از مدل پاز گروه

 یلیحصت یتو رضا یت، موفقهایشآزماحاصل از  یجبردند. نتابهره  یقتحق یاتموجود از ادب یتمیالگور

 .دهدیرا نشان م یشنهادیگروه مربوط به مدل پ یادگیرندگان

شبکه  ،ذراتگروه  سازیینهبه یتمالگور ی،کاوداده یکی،الکترون : یادگیریکلیدی واژگان

 ی.شعاع ییهتابع پا یعصب
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 بیقی در محیطیادگیری تط منظوربهدانش کاربر  سازیمدل

 1یادگیری الکترونیکی

 2یایوب درگ
 3شیدیرحسن 

 مقدمه
ر سازی اطالعات برای کاربها به سمت شخصیگیری بسیاری از سامانهحاضر جهت عصر در

 ملزومات آن وجود ویکی ازاست. آموزش الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نبوده 

برای کمک به یادگیری مؤثر یادگیرنده است. بدین منظور محیط  شده یشخص یسمیمکان

اربران مختلف، ک توانمندی و سطحشتن نیاز اطالعاتی یادگیری الکترونیکی باید با در نظر دا

ه این ب توجه و باکند  پایش یو دائممنظم  طوربه، رفتار یادگیرنده را شدهسازییشخص

 را تغییر دهد. تدریس روشو اطالعات، چگونگی آموزش 

و اساس درک علمی  معلمان بر ودر عمل هر معلمی دارای روش تدریس خاصی است 

اند که با چه الگوی تدریسی باید در کالس حاضر شد. در دریافته محیطی یهاتجربه

را رس د مختلف یو اجزابرند یادگیری الکترونیکی نیز آنان همین تجربه را به کار می

همین دلیل سبب شده که بسیاری از یادگیرندگان  دهند.قرار می شبکه و درطراحی کرده 

 ناسب بامت تعیین درس روینازاپارهای متناسب با نیازهای خود را پیدا کنند. نتوانند درس

های جدی است که توجه بسیاری از پژوهشگران را به مخاطبان روی شبکه، یکی از بحث

؛ 5،6001گوتیرز و تینزمارکوس، مار ؛4،6003چو، چانگ و تساییاست )خود جلب کرده 

رد، هر ف هاییژگیو. در عمل تعیین مفاد درسی متناسب با (26005سکی، ماتسویی واوکاموتو

                                                   
 است. نامه کارشناسی ارشدپایان مقاله مستخرج از 8

 .(dargi62@gmail.com) ، واحد قزوینیدانشگاه آزاد اسالم. دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر، 6

 (.hrashidi@atu.ac.ir) یعالمه طباطبائ دانشگاهرایانه دانشکده علوم ریاضی و  دانشیار .9
4 Chu, Chang & Tsai 

5 Marcos, Martínez & Gutierrez 

6 Seki, Matsui & Okamoto 

mailto:dargi62@gmail.com
mailto:hrashi@atu.ac.ir
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جایگزینی را برای  8های فراوان است. یادگیری تطبیقیدشواری با و همراهفرایندی پیچیده 

به  را و یادگیری و آموزشآورده  همفرا« 6یکی برای همه مناسب است»رویکرد قدیمی 

سمت محیطی پویا سوق داده است. شناسایی نیاز، رفتار آموزشی و سرعت یادگیری 

های مخاطب، از مسائل مهم ی آموزشی متناسب با ویژگییادگیرنده و طراحی برنامه

 .(6002، 9چن، لو و چانگاست )یادگیری تطبیقی 

یط ازی محسشخصی منظوربهآن  مختلف هایو روشکاوی در تحقیقات مختلف از داده

به ایجاد  6089سال  همکارانش در و 4کاهراماناست.  شدهاستفادهیادگیری الکترونیکی 

ی قل حوزهمدل مست تحقیق یکبندی دانش یادگیرندگان پرداختند. در این مدلی جهت طبقه

 منظوربه و شدهترکیبتنظیم وزن با یکدیگر  روش و یککاربر  سازمدلدانش، رویکرد 

 شدهاستفادههمسایه  تریننزدیک kبندی معروف بیز و های دستهالگوریتمبهبود عملکرد 

ن های بهینه دانش یادگیرندگان را تعییدانش پیشنهادی ابتدا مقادیر وزن یبنداست. دسته

 هاآن هایو وزنی یادگیرندگان از یکدیگر را با استفاده از اطالعات کند. سپس فاصلهمی

کند ه میبندی استفاددر فرایند دسته شدهکشفهای از تفاوت ایتدرنهکند. گیری میاندازه

هادی دهد که روش پیشنکند. نتایج حاصل نشان میرا مشخص می یادگیرندگان هایو دسته

، 5کالک و کاهرامان، ساگیراوغلو) کندمیبندی یادگیرندگان بازی نقش اساسی را در دسته

لکرد بینی عمپیش منظوربهبندی های دستهاز الگوریتم (6086) 2و همکاران جوانویچ. (6089

اس بندی یادگیرندگان بر اسگروه منظوربهبندی خوشه هایالگوریتم و ازیادگیرندگان 

ورت که بر . به این صاندکرده استفادهدر محیط یادگیری الکترونیکی  هاآن شناختیسبک

 با چنینو همشود های مناسبی ارائه میرهدو هاآنبه  ،بینی عملکرد یادگیرندگاناساس پیش

 هاآنبه  هانآیادگیرندگان مفاد یادگیری متناسب با  شناختیسبکاستفاده از شناسایی 

 منظوربههای کاربران استفاده از داده جایبه (6089) 7و همکارانش هولژتر شود.پیشنهاد می

                                                   
1 adaptive learning 

2 one fits all 

3 Chen, Liu & Chang 

4 Kahraman, et al 

5 Kahraman, Sagiroglu & Colak 

6 Jovanovic, et al 

7 Holzhüter, Wilke & Klein 
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 هاآناند. در فرایند یادگیری استفاده کرده 8هاهای واقعهایجاد یادگیری تطبیقی از داده

 از توانو میهای مختلف تغییر چندانی ندارند معتقدند که فرایندهای یادگیری در سامانه

استفاده  هکدرصورتییادگیری استفاده کرد  محیط سازیو شخصیکاوی داده منظوربه هاآن

 ختلفم و تحقیقاتست متفاوت باشد های کاربران با توجه به شرایط سامانه ممکن ااز داده

اساس الگوریتم  بر (6003) همکارش و 6ممکن است در شرایط دیگر کاربردی نباشند. یانگ

پار متناسب درس یافتندرپیشنهاد کردند که یادگیرندگان را  یاسامانه مورچگان، سازیینهبه

( روش 8) ست:ا ایجادشده و اساسیمورد جدید  سهکند. در این تحقیق کمک  خود،با 

ارها کمک پبه پیدا کردن درس مؤثریبسیار  طوربهکه  شدهارائهجستجویی بر اساس ویژگی 

( قانون یادگیری تطبیقی 9) پیشنهادشدهمبنای ویژگی  ( الگوریتم مورچگان بر6) .کندمی

 ،بیشتر متفاوت برای سودمندی هایویژگیتا شناسایی کند چطور یادگیرندگان با  ایجادشده

 همکاران نیز و. وانگ (6003، 9ویو و یانگ) کنندمیپارهای مختلف را انتخاب درس

ند. در االگوریتم مورچگان را برای یادگیری تطبیقی مبتنی بر سبک یادگیری استفاده کرده

ین است. ا شدهارائهسازی اجتماع مورچگان ای از بهینهیافتهاین پژوهش رویکرد توسعه

جدیدی استوار است که به پیشرفت یادگیرنده در مسیری که  یابتکارفرا رویکرد بر روش 

رنده کند. این بررسی بر رابطه بین سبک یادگیری یادگیهای وی تطبیق دارد، کمک میبا نیاز

ص شود تا مشخ ایجادشدهبنابراین قاعدۀ یادگیری تطبیقی ؛ تأکید دارد درسی و محتوای

ادگیری مختلف، مطالب درسی که با احتمال های یچگونه برای یادگیرندگان با سبک

و  چانگ. (6001، 4هوانگ و وانگ)شود بیشتری برایشان مفید است با ترتیب بهینه ارائه 

یادگیرندگان بر اساس سبک یادگیری به کمک الگوریتم  بندیدسته (6003)5همکاران

ش، سازی این نوع آموز. گام اول برای پیادهاندداده انجام ،بهبودیافتههمسایه  تریننزدیک

تشخیص سبک یادگیری یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی است. در این مقاله 

                                                   
1 events 

2Yang 

3 Yang & Wu 

4 Wang & Huang 

5 Chang, et al 
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 تریننزدیک -kدی بنبندی و تعیین سبک یادگیری، روشی بر مبنای ترکیب دستهبرای دسته

 .(8317، 9پاولاست ) شدهارائه 6با الگوریتم ژنتیک 8همسایه

بینی پیش منظوربه بهبودیافته 4ی شعاعیشبکه عصبی تابع پایه مدلی بر مبنایین تحقیق در ا

سازی م بهینهکه از الگوریت ترتیباینبهاست.  ایجادشدهبینی میزان دانش یادگیرندگان پیش

ه منجر است ک شده استفادهی عصبی بهبود الگوریتم آموزش شبکه منظوربه 5ذراتگروه 

له بدین ی مقاادامهمنظور  ینبد شود. دانش یادگیرندگان بینیپیشمدل در باالتر  دقتبه

ی ع پایهتابشبکه عصبی ، شامل پژوهش و مبانیابتدا روش  شده است: در دهیسازمانشکل 

ر مبنای پیشنهادی ب مدلسپس شود. شرح داده می ذراتگروه  سازیبهینه و الگوریتمشعاعی 

 یقایسهم اعتباربخشیبه  ادامه در ؛ وداده خواهد شدشرح  ی شعاعیتابع پایهشبکه عصبی 

 مدل یو اعتبارسنجواقعی  سازیپیاده بعدازآن پردازد.حاصل از روش پیشنهادی می نتایج

 شود.گیری را شامل مینتیجه پایان و در گرددیمارائه پیشنهادی 

گسترده در مسائل  طوربه شعاعی شبکۀ عصبی تابع پایه ی شعاعی:شبکه عصبی تابع پایه

تخمین  به دلیل سادگی ،شود. این گستردگی کاربردمی استفاده یابیو درونبندی دسته

ها از سه ترین معماری این شبکه. معمولاست آن پذیریتعمیم یژگیو و ای شبکههپارامتر

ه الی .کنندهای ورودی الگوهای ورودی را از محیط دریافت میرونون .شودالیه تشکیل می

 خروجی الیه ودارد  بر عهدهخطی از فضای ورودی به فضای میانی را میانی که تبدیلی غیر

 کند.که پاسخ شبکه به الگوی ورودی را محاسبه می

 یریادگی هایروش، ی شعاعیتابع پایهی عصب یهافراوان شبکه یهابا توجه به کاربرد

 ییهایژاول بر استرات ی. دستهشوندیم میتقس یکل دودستهکه به  است ایجادشده متعددی

هایی روش شوند.تعیین می ی میانی شبکهالیه تابع یو پهنامراکز  هاآند که در نتمرکز دار

لین )خالصه انتخاب مقادیر تصادفی ثابت برای مراکز  طوربهکه در این مرحله وجود دارند 

                                                   
1 k-NN 

2 GA: Genetic Algorithm 

3 Powell 

4 RBF: Radial Basis Function 

5 PSO: Particle Swarm Optimization 
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چن، بیلینگ، ( 4حداقل مربعات متعامد (9،6088)بیشاپ 6سازی انتظار، بیشینه(6007، 8و لیو

 و میانگین-kی بندمانند روش خوشه مراکز دهخودسازمان، انتخاب (8330، 5کاون و گرانت

هاالم،  اور،(1و درخت رگرسیون (6005، 7میو( 2دهخودسازماننگاشت مشخصه  یبندخوشه

 رییغو ت یقموردتحق را اوزان شبکه نییدوم تع یدستهباشند. می (6000، 3لئونارد و میورری

 80(نُرم-حداقلمعکوس )شبه روش توان به می ایجادشدههای که از روش دهندیقرار م

روش ، (89،6007)لین و لیو86مربعات نیانگیم حداقل روش ،(6009، 88)کانسیلیر وگایی

 نهیبه یهانسخهو  84انتشار سریع، (8330چن، بیلینگ، کاون و گرانت، ) کاهش ینتندتر

 نهیبه عیر، انتشار سنهیبه بیش نی، تندتریعموم نهیبه کاهش ینتندترفوق شامل  یهاروش

 اشاره کرد. (6007،خطیرمنتظر، سبزواری و (

ای شبکه عصبی تابع پایه رحلهروش آموزش سه م (6003) یقربانمنتظر، سبزواری و 

واحدهای برای تعیین مراکز  میانگین-kبندی خوشهکه از الگوریتم  دادندشعاعی را ارائه 

به مقداردهی تصادفی اولیه  میانگین-kبندی خوشه یتمالگور گیرد.بهره می ی میانیالیه

ه از این مقال در امکان گیر افتادن در بهینه محلی وجود دارد. همین دلیل به و استحساس 

است  شدهتفادهاس میانگین-kبندی الگوریتم خوشه جایبه ذراتسازی گروه الگوریتم بهینه

که این  یستنحساس  شبکهی میانی که نسبت به مقادیر تصادفی اولیه مراکز واحدهای الیه

زی گروه ساالگوریتم بهینهشود در دفعات مختلف آموزش شبکه با استفاده از باعث می

                                                   
1 Lin & Liou 

2 Expectation-Maximization 

3 Bishop 

4 Orthogonal least squares 
5 Chen, Billings, Cowan & Grant 

6 Self-Organizing feature map clustering 

7 Mu 

8 Regression Tree 

9 Orr, Hallam, Murray & Leonard 

10 Pseudo-inverse (Minimum-norm) 

11 Cancelliere & Gai 

12 Least-Mean-Square 

13 Lin & Liou 

14 Quick Propagation 
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که این در کاربردهایی که نیاز با  در تعیین مراکز واحدها، نتایج مشابه حاصل شود ذرات

 ، ارزشمند است.های یکسان در دفعات متعدد آموزش دارندپاسخ

معیت بر مبنای ج ذراتسازی گروه الگوریتم بهینه: ذراتسازی گروه الگوریتم بهینه

ایجاد شد. این الگوریتم از بررسی رفتار  6و ابرهارت 8توسط کندی 8335است که در سال 

است. در این الگوریتم  ایجادشده 9ک بهینههای نزدیپیدا کردن پاسخ برای یانو ماهپرندگان 

ابرهارت،شو ( دهدبردار پاسخی ممکن را نشان می که کندیمعمل  4یک ذرّه مثابهبههر پرنده 

بعدی با بردار موقعیت تصادفی nدر فضای جستجوی  ذراتجمعیتی از . (6008، 5و کندی

 iniiii xxxxX ...,,,, 321 یی الگوهای مجموعهای متشکل از کمینه و بیشینهدر بازه 

 داده و بردار سرعت iniiii vvvvV ...,,,, 321 ی تصادفی در بازه طوربه]a, a-[  ایجاد

 شود:ی زیر محاسبه میاز رابطه aشود. می

(8) a = max (data) – min (data) 

ر الگوریتم د ایجادشدههای ممکن ارزیابی کیفیت پاسخ منظوربهتابع هدفی عالوه بر این 

( iXرّه)هر ذ شدهحاصلها، در هر تکرار، از نتایج شود. بعد ازارزیابی پاسخدرنظرگرفته می

سپارد و پس از هر تکرار آن را را همواره به خاطر می gbestو  ipbestدو بردار موقعیت 

کند. بردارهای می مدروزآ
ipbest  وgbest هایی هستند که به بردارهای بهترین موقعیت

 اند.تا تکرار کنونی تجربه کرده ذراتو کل جمعیت  iXیترتیب ذرّه

 روش

ته پرداخ هدفشد. در این بخش به بررسی این دو  بنانهاده هدفبا دو  درواقعاین تحقیق 

 خواهد شد:

                                                   
1 Kenedy 

2 Eberhart 

3 NOS: Near Optimal Solution 
4 particle 

5 Eberhart, Shi & Kennedy 
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 هاآنو میزان دانش  شوندیمبندی یادگیرندگان دسته کاویهای دادهبه کمک روش -

 منظوربه ایجادشدهاین مدل  ،هاپردازش دادهآوری و پیشپس از جمع: گرددبینی میپیش

بینی یشپ درنهایتو  شدهگرفتههای در نظر بندی یادگیرندگان بر اساس مشخصهدسته

به کار گرفته شد که با توجه به نتایج حاصل و میزان خطای مدل، این فرضیه  هاآندانش 

در  توان دانش یادگیرندگان راکاوی میرسد که با استفاده از رویکرد دادهبه اثبات می

 بینی کرد.های آموزش الکترونیکی پیشدوره

زان دانش تا می شودیمآوری های متعدد جمعاطالعات یادگیرندگان در مشخصه -

 خصوصو بهکاوی های دادهترین بخشیکی از مهم: بینی گرددپیش هاآن

تا با استفاده از آن بتوان  استهای مجموعه داده انتخاب مشخصه ،بندیدسته

خصه انجام داد. در این تحقیق چهار مش مسئلهتری از متغیر کالس بینی دقیقپیش

ر در نظ هاآنبینی میزان سطح دانش پیش منظوربهاز اطالعات یادگیرندگان 

 یتاو رضمدل پیشنهادی، موفقیت  یریکارگبهگرفته شد. نتایج حاصل از 

دهند که این های دیگر نشان میتحصیلی بیشتر یادگیرندگان را نسبت به حالت

 .استهای انتخابی مدل خود گواهی بر درستی مشخصه
 وجهموردتاز مواردی که در این تحقیق یکی : آزمونیشپهای کیفیت پاسخ به پرسش

ماهیت  . این ویژگی به دلیلاستمیزان آشنایی یادگیرندگان با محتویات دوره  قرارگرفته

تر بودن دوره مایکروسافت اکسل بسیار کاربرد دارد. به این دلیل که برخی از عمومی

با آن  حالابهتنیز  هانآاز  یو برخیادگیرندگان با محتویات دوره آشنایی نسبتاً خوبی دارند 

توان اطالعات نسبی از دانش آزمون میبا استفاده از پیش یجهدرنتاند. نداشته سروکار

ها نآزمواز مواردی که از پیش یکی یادگیرندگان نسبت به محتویات دوره را سنجید.

 عدادها است. این مهم از طریق تاست کیفیت پاسخ یادگیرندگان به پرسش شدهاستخراج

های شود. با توجه به تعداد پرسشها حاصل میهای صحیح یادگیرندگان به پرسشپاسخ

است. به این صورت که تعداد  شدهپرداختهسازی این متغیر آزمون دوره به نرمالپیش

ددی در است تا ع شدهیمتقسهای آزمون های صحیح یادگیرنده بر تعداد کل پرسشپاسخ
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آزمون ایجاد های پیشمتغیر کیفیت پاسخ به پرسش ترتیباینبهحاصل شود.  8 صفرتابازۀ 

 شود.می

ها زمونآیکی دیگر از مواردی که از پیش: آزمونهای پیشزمان پاسخگویی به پرسش

ز . این متغیر نیاستها پاسخگویی یادگیرنده به پرسش زمانمدتاست،  شدهاستخراج

روی این  رب یی یادگیرندگان بر مطالب دوره باشد.تواند معیار نسبتاً خوبی از میزان آشنامی

 ترتیباینبهحاصل شود.  8 صفرتااست تا اعدادی بین  شدهانجامسازی متغیر نیز عمل نرمال

تا  دهشیمتقس هاآنزمان موجود در بین  ینتربزرگهای یادگیرندگان بر که تمامی زمان

 حاصل شوند. موردنظراعداد 

 های یادگیری الکترونیکییکی از برتری: یادگیرندگان در دورههای تعداد پرسش

نسبت به یادگیری حضوری این است که یادگیرندگان بدون نگرانی از موارد  زمانناهم

انند پرسش تومختلف که در یادگیری حضوری نسبت به پرسیدن برای برخی وجود دارد، می

توان بر اساس آن میزان دانش ی که میخود را مطرح کنند. به همین دلیل یکی از معیارهای

. به استدر طول دوره  هاآنهای یادگیرندگان از مطالب دوره را مدل کرد، تعداد پرسش

ز کنند معموالً ااین صورت که یادگیرندگانی که تعداد پرسش بیشتری را مطرح می

توان این ییادگیرندگان دیگر آشنایی کمتری نسبت به مطالب دوره دارند. بر این اساس م

قسیم مقادیر متغیر نیز با استفاده از ت ینا معیاری در این تحقیق در نظر گرفت. عنوانبهمتغیر را 

 شدهیلتبد 8تا  0ی موجود بر بیشترین تعداد پرسش بین یادگیرندگان به اعدادی در بازه

 است.

گر دییادگیرندگان از یک یزکنندهمتمایکی دیگر از متغیرهای : مطالعه زمانمدت

سپری  زمانمدتاین مهم از  درواقع. استدر جلسات مختلف  هاآنی مطالعه زمانمدت

شود. معموالً یادگیرندگانی که در سامانه یادگیری الکترونیکی حاصل می هاآنکردن 

ند تا کنبیشتری را در سامانه سپری می زمانمدتآشنایی کمتری با محتوای دوره دارند 

ان تواند تمایزی بین یادگیرندگبنابراین این متغیر نیز می؛ مقصود مطالب را درک کنند

وجود متغیر نیز با استفاده از تقسیم مقادیر م ینا مختلف با سطوح دانش متفاوت ایجاد کند.
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 شدهیلتبد 8تا  0ی در بازه توسط یادگیرندگان به اعدادی شدهیسپر زمانمدتبر بیشترین 

 است.

ه آزمونی کاز طریق پس استاین متغیر که همان هدف مدل : طح دانش یادگیرندگانس

است. مقادیر مربوط به آن از نمرات یادگیرندگان  شدهحاصلشود در انتهای دوره برگزار می

 ست.ا رگرفتهقرامتغیر هدف برای مدل  عنوانو بهاست  شدهاستخراجهای گذشته در دوره

سازی این مشخصه به این صورت بوده است که یادگیرندگان بر اساس نمراتی که نرمال

جدول . اندتهقرارگرف و باالاند در چهار سطح دانش بسیار پایین، پایین، متوسط دریافت کرده

 دهد:سازی مربوط به این متغیر در چهار سطح مذکور نشان میزیر نرمال

 هاسازی مشخصه کالس دادهنرمال .1جدول 

 کالس سطح دانش نمره

 8 بسیار پایین 0-80

 6 پایین 80-60

 9 متوسط 60-90

 4 باال 90-40

. نمونه پژوهش استفنی تهران  مجتمعجامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان 

مایکروسافت اکسل به تعداد  افزارنرمی آموزش مجازی دورههدفمند دانشجویان  صورتبه

که  اندشدهیمتقسنفره  69به سه گروه  یتصادف طوربهافراد  ینانفر انتخاب گردید.  23

 در زیر آمده است:ها گروه یکمشخصات هر 

با  ییهاو درس کنندیم یدوره را سپر یکامالً عاد طوربهکه  یادگیرندگانیاول:  گروه -

 .شودیارائه م هاآنسطح متوسط به 

تابع پایه  یبا استفاده از شبکه عصب هاآندانش  یزانهستند که م یادگیرندگانیدوم:  گروه -

ا متناسب ب ییهااست و درس شدهبینییشپ میانگین-k یتمبا الگور یدهدآموزششعاعی 

 اند.کرده یافتسطح خود را در

تابع پایه  یبا استفاده از شبکه عصب هاآندانش  یزانهستند که م یادگیرندگانیسوم:  گروه -

 ییهاساست و در شدهبینییشپسازی گروه ذرات بهینه یتمبا الگور یدهدآموزش شعاعی
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 بارسنجیاعتو  یواقع سازیپیاده"در قسمت  ؛ کهاندکرده یافتمتناسب با سطح خود را در

 .تاس شدهپرداخته خواهیم نتایج تحلیل به دقیق و مفصل طوربه "یشنهادیمدل پ

 مایکروسافت اکسل افزارنرمی آموزش مجازی تحقیق حاضر در دوره :تحلیل  و اجرا روش

ن شود. به ایبرگزار می زمانناهم صورتبهاست. این دوره  شدهانجامدر مجتمع فنی تهران 

ص تخصی و درسهای متفاوتی به سامانه مراجعه کرده صورت که یادگیرندگان در زمان

ی مذکور به این کنند. دورهخود را از طریق سامانه مطرح می و سؤاالترا مطالعه  شدهداده

 در دوره در اولین جلسه به سامانه یادگیری نامثبتشود که یادگیرنده پس از صورت آغاز می

 ازآنسپدهد. آزمونی کلی از محتویات دوره را پاسخ میالکترونیکی مراجعه کرده و پیش

ه معلم( در هر جلسدهنده ) یادشود و به همین ترتیب ای یادگیرنده فراهم میاولین درس بر

دهد و تفاوتی بین یادگیرندگان قائل درس مربوط به آن جلسه را به یادگیرنده ارائه می

سطح دانش یادگیرنده از او به عمل  منظوربهشود. در پایان جلسات دوره نیز آزمونی نمی

 آید.می

های مایکروسافت اکسل های مربوط به یادگیرندگان دورهدر این تحقیق از داده

 ابع پایه شعاعیتآموزش مدل پیشنهادی مبتنی بر شبکه عصبی  منظوربه درگذشته برگزارشده

ینی سطح دانش ببه پیش یافتهآموزشسپس با استفاده از شبکه عصبی  است و شدهاستفاده

امه است. در اد شدهپرداخته هاآنهای متناسب با ی درسارائه منظوربهیادگیرندگان جدید 

شرح  هانآبینی سطح دانش پیش منظوربهاز یادگیرندگان  شدهگرفتههای در نظر ویژگی

نفر از  910برای آموزش مدل پیشنهادی، مربوط به  شدهیآورجمعهای داده است. شدهداده

از  هانآ و اطالعاتاند به پایان رساندهرا  ردنظرموی دوره درگذشتهیادگیرندگانی است که 

 یسئلهم و حلدر ادامه به تشریح مدل پیشنهادی  .ی مدیریت یادگیری احصا شده استسامانه

 تحقیق با استفاده از آن پرداخته خواهد شد.

 تهدرگذش برگزارشدههای برای آموزش مدل پیشنهادی تحقیق از دوره موردنظرهای داده

پاسخ  زمان های کیفیت وهای مربوط به مشخصهکه داده ترتیباینبهاست.  شدهیآورجمع

 انددهبرگزارشهای گذشته هایی که در دورهآزمونآزمون از نتایج پیشهای پیشبه پرسش

 وتوسط یادگیرندگان در طول دوره  شدهمطرحهای است. تعداد پرسش شدهاستخراج
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متغیر  و همچنینی مدیریت یادگیری مرکز وجود داشت انهی ساممطالعه در پیشینه زمانمدت

 است. آمدهدستبهها ها که از آزمون پایانی دورهکالس داده

های برای آموزش مدل پیشنهادی تحقیق از دوره موردنظرهای داده: هاآوری دادهجمع

های های مربوط به مشخصهکه داده ترتیباینبهاست.  شدهیآورجمع درگذشته برگزارشده

های هایی که در دورهآزمونآزمون از نتایج پیشهای پیشپاسخ به پرسش و زمانکیفیت 

رندگان توسط یادگی شدهمطرحهای است. تعداد پرسش شدهاستخراج اندبرگزارشدهگذشته 

ت رکز وجود داشی مدیریت یادگیری می سامانهمطالعه در پیشینه زمانو مدتدر طول دوره 

های داده است. آمدهدستبهها ها که از آزمون پایانی دورهمتغیر کالس داده و همچنین

نفر از یادگیرندگانی است که  910برای آموزش مدل پیشنهادی، مربوط به  شدهیآورجمع

ی مدیریت سامانهاز  هاآن و اطالعاتاند به پایان رساندهرا  موردنظری دوره درگذشته

ا استفاده تحقیق ب یمسئله و حلدر ادامه به تشریح مدل پیشنهادی  .دگیری احصا شده استیا

 از آن پرداخته خواهد شد.

 تابع پايه شعاعیمدل پیشنهادی بر مبنای شبکه عصبی 

 نی. به ااست یادگیرندگاندانش  سازیمدلحاضر  یقهدف از تحقطور که بیان شد همان

 یمناسب که دارا یهااست تا با استفاده از داده شدهارائه یقتحق یندر ا یمنظور مدل

 روش یناست و همچن یادگیرندگانسطح دانش  ییشناسا یبرا یازموردن یهامشخصه

را  قیتحق یشنهادیمدل پ ارچوبچ یرهدف حاصل شود. شکل ز ین، اشدهارائه یشنهادیپ

 .دهدیجامع نشان م طوربه
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 چارچوب مدل پیشنهادی تحقیق .1شکل

دانش  سازیمدل منظوربه شدهارائهشود مدل مشاهده می 8شکل که در  طورهمان

 مدل یو خروجیق های تحقیق، روش پیشنهادی تحقاز سه بخش اصلی داده یادگیرندگان

 ها پرداخته خواهد شد.شود که در ادامه به تشریح هر یک از بخشتقسیم می

آموزش شبکه در سه تابع پایه شعاعی: ای شبکه عصبی آموزش سه مرحلهمدل پیشنهادی 

 است: شدهدادهدیاگرامی در شکل زیر نشان  صورتبهگیرد که مرحله انجام می

 
 تابع پایه شعاعیای شبکه عصبی دیاگرام آموزش سه مرحله. 2شکل 
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سازی ینهبهبا استفاده از الگوریتم تابع پایه شعاعی فاز اول: محاسبه مراکز واحدهای  -

ی شیء یا الگو به چند دسته خوشه روشی برای تقسیم مجموعه یلتحل گروه ذرات:

 درواقعدر دست نیست.  هاآنهیچ اطالعاتی در مورد ارتباط بین  کهیطوربهاست، 

 هفته است.یاء نشود در بین اشکه فرض می استبندی یافتن ساختار پنهانی هدف خوشه

 kی دهندههر ذرّه نشان سازی گروه ذراتبهینهالگوریتم  مبنای بندی مبتنی بردر خوشه

آمده  9که در شکل  طورهمان. است موردنظرهای خوشه تعداد kکه  است بردار مرکز خوشه

 صورتبهاست هر ذرّه  kj MMMX ...,,...,,1شود که در آن نمایش داده می

j jfjljj sssM ...,,...,,1  امین بردار مراکز یک ذرّه است که دارایf  .مقدار استf  تعداد

هر جمعیت از  یگردعبارتبه. استی داده های موجود برای هر الگو در مجموعهخصیصه

 .استبندی ها شامل تعدادی پاسخ خوشهذرّه

 
 نمایی از یک ذرّه. 3شکل 

های زیر امتوان در گرا می سازی گروه ذراتبهینهالگوریتم بندی مبتنی بر الگوریتم خوشه

 بیان کرد:

ی مشخص از روی در بازه i یذرّهرا برای هر  iVو سرعت iX: بردارهای موقعیت 8گام 

بندی های ممکن خوشهپاسخ ذراتکنیم. تصادفی ایجاد می طوربهی داده، الگوهای مجموعه

 باشند.می
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 دهیم.قرار می ipbestرا در  iی ایجادشدهی ی اولیهمربوط به ذرّهiX یتبردار موقع: 6گام 

P,M(d(:9گام  rj وjrZ ی برای هر ذرّه 8سپس تابع تناسبکنیم. را محاسبه میi و ipbest 

 آید.به دست می

 ازلحاظموجود بهترین را  یما pbestکنیم. از بین را ایجاد می gbest: در این مرحله 4گام 

 .دهیمقرار می gbestتابع تناسب انتخاب کرده و در 

 ipbestاز iی کنیم. اگر ذرّهمقایسه می باهمتابع تناسب  ازنظررا  ipbestو  iی : ذرّه5گام 

i  یرا به بردارهای مشابه از ذرّهipbestتناسب تابع یرو مقادبهتر باشد، بردارهای موقعیت 

 دهیم.تغییر می

 gbestاز ipbestکنیم. اگر مقایسه می باهمتابع تناسب  ازنظررا  gbestو  ipbest: 2گام 

ipbestبه بردارهای مشابه از  را gbestتناسب  تابع یرو مقادبهتر باشد، بردارهای موقعیت 

 دهیم.تغییر می

 کنیم.می یروزرسانبهرا  ذرات و سرعت: بردارهای موقعیت 7گام 

 7تا  9های الگوریتم برآورده شود، گام یشدهیینتعز پیش : تا زمانی که معیار توقف ا1گام 

کنیم. این معیار بستگی به الویت کاربرد الگوریتم دارد. اگر زمان محدودیت را تکرار می

اما ؛ کنیمباشد، از تعداد تکراری محدود برای معیار توقف استفاده می مسئلهبحرانی برای 

وقف قرار معیار ت عنوانبهاگر دقت الگوریتم اهمیت بیشتری داشته باشد، میزان خطایی را 

 شود.دهیم که تا خطای الگوریتم به کمتر از آن مقدار نرسد متوقف نمیمی

میانی  ییهال یواحدهامراکز  شدهحاصل gbestها، بردار پس از پایان یافتن این گام

 .ستا تابع پایه شعاعی یشبکه

 تابع پایه شعاعی:فاز دوم: محاسبه پهنای واحدهای  -

پهنای واحدها  یمحاسبه منظوربه میانگین-k ترینیکنزددر این مقاله از روش 

 k ترینکنزدیاست. در این روش پهنای هر واحد برابر میانگین مربعات فواصل  شدهاستفاده

 شود.محاسبه می 6ی که از رابطه استمرکز خوشه به مرکز هر خوشه 

                                                   
1 fitness function 
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(2) 
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ij d
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1
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1
  

ا ت هاامین مقدار فاصله در لیست نزولی فواصل داده i)i(dام و  jپهنای واحد jکه در آن

 باشند.مرکز خوشه می

 ی خروجیهای الیهفاز سوم: آموزش وزن -

 .است شدهاستفاده 8تندترین کاهش های خروجی روش یادگیریبرای تعیین وزن

 :داریم تابع پایه شعاعی هایدر شبکه
(3) MiWyY T

i ..,,.1,][   
که باید حداقل  Jخطا  مربع و تابع Eاست. بردار خطا  شدهمحاسبهبردار خروجی  Y که

 :شوندمیشود به شکل زیر تعریف 

(4) T
dd WYYYE   

(5) TEEJ
2

1
  

 W در فضای J های جدید با محاسبه گرادیان ازوزن تندترین کاهش درروش 

 :شوندمی محاسبه

(6) 
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(7)  WWW oldnew    

 مدل پیشنهادی اعتباربخشی

با استفاده از مدل ها بندی داده، به دستهمسئلهحل  مدل یجادو اها آوری دادهپس از جمع

ر این د. روش پیشنهادی شوندمیمقایسه  هاآناز  حاصل یجو نتا است شدهپرداخته پیشنهادی

                                                   
1 Steepest Decent 
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مورد تحلیل قرار  تحقیق یهاو داده سازی شدپیاده 8متلب افزارنرمبا استفاده از  مقاله

 شده استلحاصبسیار  هاییشآزمابا استفاده  ی الگوریتمتنظیم کردن پارامترها .گیرندمی

 ابع پایه شعاعیت عصبی و شبکه سازی گروه ذراتبهینهمربوط به الگوریتم  بهینه یو پارامترها

 در جدول زیر آمده است:

 برای مدل پیشنهادی شدهیمتنظپارامترهای  .2جدول 

 شدهتنظیممقدار  تشریح پارامتر پارامترها

max 1.1 حداکثر اینرسی وزنی 

min 0.7 حداقل اینرسی وزنی 

1C 1.5 ضریب جستجوی محلی 

2C 1.5 ضریب جستجوی سراسری 

 15 ذراتتعداد  اندازه جمعیت

T 400 تعداد تکرارها 

 30 - تعداد اجراها

 یریگاندازه شدهیینتعاشتباه  هاآنهایی که دستۀ درصد نمونه صورتبهبندی خطای دسته

 70. است شدهمحاسبهاستاندارد  معیار و انحراف یانگینو مبار اجرا  90 هاشده است. آزمایش

 است. شدهانتخابآزمایش میزان یادگیری  درصد برای 90و ها برای آموزش درصد الگو

را  یقتحق یمسئلهدو روش مذکور بر روی  یریکارگبهاز  آمدهدستبهنتایج  9جدول 

 تابع پایه شعاعیشبکه عصبی که در این جدول مشهود است،  طورهماندهد. نشان می

با  یدهدشآموزدر مقایسه با شبکه عصبی  سازی گروه ذراتبهینهبا الگوریتم  یدهدآموزش

 دهد.ها نشان میدقت بیشتری را در میانگین خطا یطورکلبه میانگین-kالگوریتم 

اساسی  که نقش استهای شبکه پاسختر در ها، انحراف پاییناز دقت پاسخ ترمهمبهبود 

انحراف استاندارد نتایج حاصل از دو روش را  9جدول بندی دارند. را در کاربردهای دسته

                                                   
1 Matlab 
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سازی گروه هبهینبا الگوریتم  یدهدآموزش تابع پایه شعاعیشبکه عصبی دهد. نیز نشان می

 یدهندهنشاندهد که این مقادیر کمتری از انحراف استاندارد را به دست میذرات 

به  های مختلف، نسبتهای مشابه در آموزشبودن این الگوریتم در تولید جواب اعتمادقابل

نمودار خطای نیز  4است. همچنین شکل میانگین-kبا الگوریتم  یدهدآموزششبکه عصبی 

دهد که روش پیشنهادی این تحقیق خطای کمتری را نشان بندی دو روش را نشان میدسته

 دهد.می

 تحقیق مسئلهنتایج حاصل از حل . 3جدول 

 Kmeansبا  دهیدآموزش PSO RBFبا  دهیدآموزش RBF هاالگوریتم

 انحراف معیار میانگین خطا انحراف معیار میانگین خطا معیارها

 02/9 23/82 07/6 09/80 مقادیر مجموعه آموزش

 84/2 2/81 69/4 47/3 مقادیر مجموعه آزمون

 

 

 تحقیق مسئلهبندی حل خطای دسته نمودار .4شکل 

 و یشنهادیمدل پ یابیارز منظوربه :سازی واقعی و اعتبارسنجی مدل پیشنهادیپیاده

فراد ا ین. ااندشدهگرفتهدر نظر  یادگیرندگاننفر از  23 یدجد یاآن در دوره یریکارگبه
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در زیر ها گروه یککه مشخصات هر  اندشدهیمتقسنفره  69به سه گروه  یتصادف طوربه

 آمده است.

با  ییهاو درس کنندیم یدوره را سپر یکامالً عاد طوربهکه  یادگیرندگانیاول:  گروه -

 .شودیارائه م هاآنسطح متوسط به 

تابع پایه  یبا استفاده از شبکه عصب هاآندانش  یزانهستند که م یادگیرندگانیدوم:  گروه -

است و  شدهبینییشپتندترین کاهش -میانگین-k یتمبا الگور یدهدآموزش شعاعی

 اند.کرده یافتمتناسب با سطح خود را در ییهادرس

پایه  تابع یبعصبا استفاده از شبکه  هاآندانش  یزانهستند که م یادگیرندگانیسوم:  گروه -

 شدهبینییشپ تندترین کاهش-سازی گروه ذراتبهینه یتمالگوربا  یدهدآموزش شعاعی

 اند.کرده یافتمتناسب با سطح خود را در ییهااست و درس

ست ا قرارگرفته مورداستفاده یدجد یادر دوره یشنهادیشده با روش پ یدهدآموزش مدل

 بااطالع رتیبتاینبهدوره پرداخته است.  یاز محتوا یادگیرندگاندانش  یزانم بینییشو به پ

داده  یصتخص هاآنبا سطوح متفاوت به  ییهابا مطالب، درس یادگیرندگان ییآشنا یزاناز م

ر دوره د یادگیرندگاندانش  یزانم بینییشپ منظوربهها مربوط به مشخصه هایاده. دشودیم

ه ب ییو زمان پاسخگو یفیتاست که دو مشخصه ک شدهیآورجمعصورت  ینبه ا یدجد

 . دواندشدهحاصل یادگیرندگان آزمونیشپ یپس از برگزار آزمونیشپ یهاپرسش

 دهبرگزارش ییمطالعه از سه جلسه ابتدا زمانمدتو  شدهمطرح یهامشخصه تعداد پرسش

است.  شدهیآورجمع، شدهپرداختهاکسل  یکروسافتما یهبه مباحث اول یعموم صورتبهکه 

با  ییآشنا ازنظر یکدیگررا از  یادگیرندگان یدر حد خوب یزدو مشخصه ن ینا ترتیباینبه

ز ا یادگیرندگاندانش  حسط یصبا تشخ درنهایت. کندیم یزدانش متما یزانمطالب و م

 ین،یسطح پا یهادرس یین،و پا یینپا یاربس بادانش یادگیرندگانیدوره،  یاتمحتو

ا سطح دانش ب یادگیرندگانسطح متوسط و با  یهابا سطح دانش متوسط درس یادگیرندگان

فاده ارزیابی میزان تأثیر است یبرا .کنندیم یافتسطح باال را در طول دوره در یهاباال، درس
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ایت رض»و « موفقیت تحصیلی»، از معیارهای برگزارشدهی ی پیشنهادی در دورهاز سامانه

 است. شدهاستفاده« تحصیلی

 نتايج

حصیلی را اند بیشترین موفقیت تکه از روش پیشنهادی بهره برده : یادگیرندگانیاول فرضیه

 اند.نسبت به دو گروه دیگر داشته

پرسشی برای ارزیابی به  40ها در پایان دوره، آزمون جامع در هر یک از گروه

یادگیرندگان ارائه شد. هدف از این آزمون سنجش میزان موفقیت تحصیلی یادگیرندگان در 

 4های مختلف در جدول نمرات گروه استاندارد و انحراف. میانگین است های مذکورگروه

آمده است. این کار به این منظور انجام شد که تأثیر واحدهای پیشنهادی در سامانه بررسی 

، 6سوبهاشینی و آرومگام (8طرفهشود. برای کاوش تأثیر این واحدها از تحلیل واریانس یک

 است. شدهیبررس 4جدول  ها درین نتایج گروهاستفاده و میزان تفاوت ب (8318

 های نهاییو نتایج تحلیل واریانس نمره هامیانگین و انحراف استاندارد نمرات گروه. 4جدول 

شماره 

 گروه

تعداد 

 یادگیرندگان

میانگین 

 نمرات

انحراف 

 استاندارد

های گروه

 مقایسه شده

میزان 

ی آماره
F 

در  Pمقدار 

سطح 

معناداری 
50/5 

وجود 

تفاوت 
 دارمعنی

گروه 

 اول
69 4/66 6/5 

و گروه اول 

 دوم
 خیر 71/4 8/2

گروه 

 دوم
69 5/64 2/7 

و گروه اول 

 سوم
 بلی 71/4 3/0

گروه 

 سوم
69 1/65 1/4 

و گروه دوم 

 سوم
 خیر 71/4 4/7

دهد. با توجه به نتایج، نمرات نتایج تحلیل واریانس آزمون نهایی را نشان می 4جدول 

های یادگیرندگان در گروه اول در مقایسه با گروه دوم تفاوت معناداری ندارد؛ اما بین نمره

                                                   
1 ANalysis Of VAriance(ANOVA) 

2 Subhashini & Arumugam 
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و م های دوشود. همچنین بین نتایج گروههای اول با سوم تفاوت معناداری مشاهده میگروه

بنابراین یادگیرندگانی که در گروه سوم از روش ؛ شودتفاوت معناداری مشاهده نمی نیز سوم

 اند.اند بیشترین موفقیت تحصیلی را نسبت به دو گروه دیگر داشتهپیشنهادی بهره برده

بت به از روش پیشنهادی استفاده نمودند نس که یادگیرندگانی: رضایت تحصیلی دوم فرضیه

 .استه دیگر بیشتر یادگیرندگان در دو گرو

 وشده در گروه اول، دوم  کاربردهبههای بررسی رضایت یادگیرندگان از روش منظوربه

ای که حاوی چهار پرسش بود، به یادگیرندگان ارائه شد. ، پرسشنامهجلسهپایان هر  در سوم

رضایت  5 و عددی عدم رضایت دهندهنشان 8ی گزینه است که گزینه 5ها دارای این پرسش

 دنبال و بهکنند ها هدفی را دنبال می(. هر یک از این پرسش5کامل از دوره است )جدول 

 است. شدهدادهها است که در جدول نشان گیری تأثیر هر یک از روشاندازه

 های رضایت تحصیلیصورت و هدف پرسش .5 جدول

شماره 

 پرسش
 هدف پرسش صورت پرسش

 هاسطح مناسب درس در این جلسه را آموختید؟ شدهارائهتا چه میزان مطالب  8

6 
برای شما مناسب  شدهارائههای آیا سطح دشواری درس

 بود؟
 دقت در شناسایی سطح دانش

 هاسطح مناسب درس ی مفاهیم راضی هستید؟ی ارائهچه میزان از نحوه 9

4 
آیا تمایل دارید برای بار دیگری از این سامانه استفاده 

 کنید؟
 دوره تیو جذابمطلوبیت 

ه ی رضایت تحصیلی در پایان هر جلسهای پرسشنامههای یادگیرندگان به پرسشپاسخ

 2جدول  است که در شدهمحاسبهآوری و میانگین نمرات هر گروه برای هر پرسش جمع

طرفه ها، به کمک روش آماری تحلیل واریانس یکآمده است. این مقادیر برای گروه

 دهد.نتایج آن را نشان می 2است که جدول  قرارگرفته یموردبررس
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بنای ها بر می گروهو نتایج مقایسه ی رضایت تحصیلیپاسخ یادگیرندگان به پرسشنامه .6جدول 

 ی رضایت تحصیلیهای پرسشنامهپرسش

 شماره

پرس

 ش

 معیار
گروه 

 اول

گروه 

 دوم

گروه 

 سوم

هدف 

موردبرر

 یس

هاگروه

ی 

مقایسه 

 شده

میزان 

آماره

 Fی 

 

مقدار 

P  در

سطح 

معنادار

 05/0ی 

وجود 

تفاوت 

دامعنی

 ر

8 

 میانگین

 نمرات
1/6 9/9 7/9 

سطح 

مناسب 

 هادرس

و دوم 

 سوم
 بلی 87/4 82/85

انحراف 

استاندار

 د

55/0 5/0 25/0 

سطح 

مناسب 

 هادرس

و اول 

 سوم
 بلی 87/4 25/67

6 

 میانگین

 نمرات

4/

6 

1/

6 

6/

9 
دقت در 

شناسایی 

سطح 

 دانش

و دوم 

 سوم
 بلی 87/4 86/1

انحراف 

استاندار

 د

2/0 7/0 55/0 

9 

 میانگین

 نمرات
1/6 6/9 1/9 

سطح 

مناسب 

 هادرس

و دوم 

 سوم
انحراف  بلی 87/4 47/2

استاندار

 د

2/0 7/0 25/0 

4 

 میانگین

 نمرات
4/6 2/6 1/6 

مطلوبیت 

و جذابیت 

 دوره

 واول 

 دوم
 بلی 87/4 99/9

انحراف 

استاندار

 د

7/0 55/0 55/0 

مطلوبیت 

و جذابیت 

 دوره

و اول 

 سوم
 بلی 87/4 5/2
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شود که رضایت تحصیلی در گروه سوم در سطح مطلوبی با توجه به نتایج مشاهده می

این روش، باعث بروز اختالف معناداری در رضایت تحصیلی  از و استفادهقرار دارد 

 یادگیرندگان در مقایسه با دو گروه دیگر شده است.

 بحث

 شدهرائهاآموزش  سازییشخص منظوربه یادگیرندگانسطح دانش  ییبه شناسا مقاله یندر ا

 بهبودیافته تابع پایه شعاعی یاز شبکه عصب یشنهادیمدل پ یجادا منظوربه. است شدهپرداخته

به کار  یاآموزش سه مرحله یتمالگور ،یشبکه عصب ینبهبود ا برای. است شدهاستفاده

 تمی، در مرحله دوم از الگورذراتگروه  سازیینهبه یتمکه در مرحله اول از الگور شدهگرفته

سپس  .است شدهاستفادهکاهش  ینتندتر یتمو در فاز سوم از الگور یههمسا k ینتریکنزد

پرداخته شد و چهار مشخصه مناسب  یادگیرندگان یهامشخصه یمدل به بررس یجادادامه ادر 

د. سپس ش یجادبود، ا یادگیرندگانکالس که همان سطح دانش  یرمتغ بینییشپ منظوربه

 ایجتبه حل آن پرداخته شد. ن یشنهادیو با استفاده از روش پ شدهیآورجمع یقتحق یهاداده

 یجه نتاشد ک یسهمقا یکدیگربا  یقتحق یاتو روش موجود در ادب دییشنهاحاصل از روش پ

 منظوربه درنهایتداشت.  یشنهادیروش پ یاردقت و انحراف مع یارنشان از بهتر بودن دو مع

 ندگانیادگیراز  یگربه کار گرفته شد. دو گروه د یمجاز یادر دوره شدهارائهمدل  یابی،ارز

ر گرفته در نظ بردند،یبهره م یقتحق یاتاز ادب یتمیالگوراز ارائه دروس متوسط و  هک یزن

دل ی با میادگیرندگان دوره تحصیلی یتو رضانتایج حاصل از دوره موفقیت شدند. 

ل از های مجازی قبگردد برای یادگیرندگان دورهلذا پیشنهاد می دهد.پیشنهادی را نشان می

 شروع آموزش از این الگو برای تشخیص موقعیت شناختی و جایابی در کالس استفاده گردد.

 گردد:زیر نیز برای تحقیقات آتی ارائه می هاییشنهادپ

اده شد. استف هانآ ینب یزتما یجادا منظوربه یادگیرندگاناز سطح دانش  یقتحق یندر ا-8

 رد.استفاده ک یادگیرندگان یادگیریسبک  ازجمله یاز موارد یارمع ینا جایبه توانیم
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شده است.  بنانهاده تابع پایه شعاعی یشبکه عصب یبر مبنا یقتحق یندر ا شدهارائهمدل -6

اضر را ح مسئله یشتربا دقت ب یدو شا یبنددسته یگرد یهابا استفاده از روش توانیم

 .قرارداد یموردبررس

گرفتن  با در نظر است. شدهاستفادهشد  یانب یلتفصبهاز چهار مشخصه  یقتحق یندر ا-9

در مورد  انیادگیرندگدانش  یزانم یندر تخم یباالتر دقتبه یشتر ممکن استب یهامشخصه

 .یدرس موردنظرمطالب دوره  یمحتوا
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