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 چکیده
 دانش. است بوده همراه متعددي چالشهاي با ریاضی منجمله دروس از برخی آموزش نحوه دراز سالیان طول در

 براي زیادي وشهاير. هستند مواجه ریاضی درس یادگیري در توجهی قابل بیش و کم مشکالت با دنیا نقاط تمام در آموزان
اخیر  در دهه. است باقی خود قوت به مشکل کماکان ولی است شده پیشنهاد ریاضی درس یادگیري تسهیل به مکک

 یرد. درگقرار می  ستفادهااستفاده از تکنیکهاي داده کاوي و رفتارکاوي به منظور بررسی رفتارهاي افراد مختلف بسیار مورد 
 خواهیم تمرکز زانآمو دانش یادگیري و آموزشی رفتارهاي کشف براي رفتارکاوي تکنیکهاي از استفاده روي بر تحقیق این
 بود

 شی.آموزش کالسی، تسهیل یادگیري، تکنیکهاي رفتارکاوي، داده کاوي، بهبود کارایی آموزکلمات کلیدي: 
 

 

 مقدمه .1

اس ساانسانها بر  است. خود بوده يبقا يالزم برا يبشر از بدو تولد تا کنون، آموزش و کسب مهارتها یاساس يازهایاز ن یکی
ال در هر ح ید. ولآورن یآورده اند و م یم يرو یمختلف يالزمان به کسب دانشها میخود از قد يهوش و استعدادها زانیم
 اشد. ب یم اتیاز ضرور یکی یدر هر مقطع و هر صنف یسیانگل زبان ای یاضیهمانند ر يا هیعلوم پا يریادگی
رائه و ا يریاگدر فر متفاوت اشخاص يهاییعلوم وجود دارد، عدم توجه به توانا نیش اآموز نهیکه  در زم یاز مشکالت یکی

مواقع  از ياریشود در بس یباشد که باعث م یکالس به طور کامال مشابه م کیبه همه شرکت کنندگان در  یمطالب درس
 يمان افرادو همز باشند یو ناراضکرده  یابیارز نییهستند، کالس را سطح پا ییهوش و زکاوت باال يکه دارا يهم افراد

 دگاهیز دبته اشده (ال سیمطالب تدر يهستند بعلت سطح باال گرانیاز د يتر نییسطح پا يدارا یهوش بیکه از نظر ضر
بان ز يشگاههاآموز ردکه  یمختلف يبا وجود تستها ی. حترندیشده را فرا بگ سیخودشان) نتوانند به طور مطلوب موارد تدر

 رندگانیگ میعلت يو استعدادها يفکر يها نهیباز هم از آنجا که زم دیآ یبه عمل م رندگانیگ میطح تعلس نییتع يبرا
در  و هکم استفاد ای استفاده، رقابلیغ یگروه يشده برا سیتدر يدوره گاها محتوا يبرگزار انیباشد لذا در جر ینم کسانی
 رسد. یمواقع کسل کننده به نظر م شتریب
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 به خود دربه نو باشد که یدانش آموزان م یو روان یو مشکالت روح یزندگ طیشرا يریادگیول در امر از موارد مجه یکی
شوار و د اریبس يزان کاردانش آمو يریادگیدر روند  کیهر ریمساله و تاث نیموثر است. کشف ابعاد ا اریآنها بس يریادگیامر 

 باشد.  یناممکن م یمواقع براست یدر برخ
 يفتارکاوازد. رپرد یموجود م ياز داده ها یعیوس ارینهان در داخل حجم بس ياست که به کشف الگوها یعلم يکاو داده

تها ادات، خصلاز ع عبارت ،يشده در رفتارکاو يجمع آور میحج يکند. متنها داده ها یاستفاده م يداده کاو يکهایاز تکن
 يبرا ي را فتارکاور کاربردپژوهش  نیباشد. در ا ی..مو.. یلیتحص ای یمختلف شغل يها نهیونحوه عملکرد انسانها در زم

د بررسی نها مورآو قدرت یادگیري کالسی مختلف آنها  يخصلتها نیدانش آموزان جهت کشف رابطه ب يرفتار يالگو جادیا
 قرار خواهیم داد.

اي داده کنیکهه از تاین مقاله در پنج بخش تنظیم شده است. بخش دوم پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه استفاد
در  اهیم داد.ائه خوکاوي/رفتارکاوي را مرور خواهیم کرد. در بخش سوم در مورد رفتارکاوي و تکنیکهاي آن توضیحاتی ار

جه گیري جم نتیبخش چهارم نقش رفتارکاوي در بهبود کارایی دانش آموزان را بررسی خواهیم کرد و در نهایت بخش پن
 مقاله را شامل می باشد.

 ینه تحقیقپیش .2

همترین مکی از یدر دهه اخیر استفاده از تکنیکهاي داده کاوي در زمینه هاي مختلف علمی، بسیار رواج یافته است. 
ررسی بوي به کارهاي داده کاوي، کشف الگوهاي ناشناخته از بطن داده هاي حجیم جمع آوري شده می باشد. رفتارکا

وي ی را از ریی هایاد الگوي رفتاري هر شیئی می نماید تا بتواند پیشگورفتارهاي اشیاي مختلف پرداخته و سعی در ایج
یی ده، پیشگودست آمبرفتارهاي گذشته آنها ایجاد کند بطوریکه رفتار یا رفتارهاي بعدي شیئی را بتواند از روي الگوي 

 نماید.
موزشی ملکرد آجهت پیش گویی عدر زمینه آموزش هم تحقیقات متعددي در زمینه استخراج الگوي رفتاري دانش آموزان 

 آنها صورت گرفته است که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می کنیم.
Ryan S.J.D. Baker  ر داد. آنهاتاریخچه و گرایشهاي فیلد داده کاوي آموزشی را مورد بررسی قرا [1]و همکارش 

د ید در مورلمی جدعهاي موجود براي ایجاد کشفیات بیشتر بر روي دقت پیشگویی هاي انجام شده و توسعه استفاده از مدل
 عملکرد آموزشی تعلیم گیران، تمرکز کردند. 

Bharadwaj  ها شامل  . این دادهپایگاه داده هاي مربوط به دانشجویان دانشگاه را مورد آنالیز قرار داد [2]و همکارش
اده از ن با استفانشجویاددر طول ترم بود. الگویی براي ورود و خروج، نمرات آزمونها، سمینار و نمرات تمرینات دانشجویان 

خر ترم آان را در انشجویتکنیکهاي داده کاوي استخراج کردند که با استفاده از آن الگوها قادر بودند تا کارایی آموزشی د
 پیش بینی کنند.

Hijazi  دانش آموز  300براي این کار  مطالعه اي بر روي کارایی آموزشی دانش آموزان انجام دادند. [3]و همکارانش
زن) از بین گروهی از دانشجویان دانشگاه پنجاب پاکستان،  انتخاب شدند. فرض آنها این بود که  75مرد و  225(شامل 

خصوصیات دانشجویان همانند حضور و غیاب آنها در کالس، ساعات گذرانده شده براي مطالعه در طول روز بعد از کالج، 
دانشجویان، سن مادر دانشجو، میزان تحصیالت مادر دانشجو به طور رضایت بخشی بر روي کارایی  میزان درآمد فامیل
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دانشجویان تاثیر دارد. با استفاده از تکنیکهاي آنالیز رگرسیون خطی، آنها دریافتند که عواملی مانند میزان تحصیالت مادر 
 کارایی دانشجویان تاثیر دارد.  دانشجو و میزان درآمد فامیل دانشجویان به طور زیادي بر روي

استخراج و  بندي، داده کاوي می تواند در فیلد آموزشی براي توسعه درك ما از پروسه آموزشی براي تمرکز بر روي رده
استخراج اطالعات در محیط  Alaa el-Haleesارزیابی متغیرهاي مرتبط به پروسه یادگیري دانش آموزان موثر باشد. 

 . [4]نامید  "داده کاوي آموزشی" آموزشی را اصطالحا

Pandey and Pal  ده هاي مربوط به . آنها دا[5]مطالعه اي را براي پیش بینی عملکرد آموزشی دانشجویان انجام دادند
ا بر رانشجویان ندي، دبدانشجو را از کالجهاي مختلف هندوستان جمع آوري کردند. با استفاده از الگوریتم بیزین رده  600

ازه تانشجویان دموزشی آان و زمینه علمی آنها رده بندي کردند. نتایج بررسی ها می تواند براي پیش گویی کارایی اساس زب
 وارد، مورد استفاده قرار گیرد.
Romero and Ventura ده انجام ش یک مقاله مروري در مورد اعمال تکنیکهاي داده کاوي بر روي داده هاي آموزشی

یري کردند که داده ، تهیه کردند. آنها در نهایت نتیجه گ [6]انجام شده است  2005تا  1995 که در فاصله سالهاي بین
رد. وجود ندا منه هاکاوي آموزشی یکی از زمینه هاي تحقیقاتی است که داراي نیازمندیهاي خاصی می باشد که در سایر دا

 موجود، الزم است انجام شود.بنابراین، تحقیقات زیادي در این زمینه بر اساس نیازمندیهاي مختلف 

Baradwaj  دند. ستفاده کراز تکنیکهاي رده بندي براي ارزیابی میزان کارایی آموزشی دانش آموزان ا [7]و همکارش
ار بررسی قر ن موردمتدهاي مختلف رده بندي را براي ارزیابی میزان دقت آنها در پیش بینی کارایی آموزشی دانش آموزا

ایان ترم حانات پکشف شده براي استخراج دانش جهت پیشگویی کارایی آموزشی دانش آموزان در امتدادند. از این دانش 
ز عیف قبل اضموزان استفاده نمودند. نتایج بدست آمده از تستهاي عملی آنها نشان داد که می توان با شناسایی دانش آ

 ود.  شروع فصل امتحانات می توان راهکارهایی براي کمک به آنها، اتخاذ نم

Kularbphettong  انگیزه هاي از تکنیکهاي داده کاوي به منظور کشف دانش براي آنالیز رفتارها و [8]و همکارش 
 SuanSunandha Rajabjatدانش آموزان در محیطهاي آموزش الکترونیکی، استفاده کردند. آنها داده ها را از دانشگاه 

ي شده، مع آورجط انجمنی و تکنیکهاي رده بندي بر روي داده هاي جمع آوري کردند. تکنیکهاي داده کاوي شامل رواب
هم تغیرهاي ممهد که اعمال گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از تکنیکهاي داده کاوي می تواند نشان د

 که بر روي فعالیتها و انگیزه هاي آموزشی تاثیر دارند، کدامند.

 رفتارکاوي -3

 خود، زا محافظت آنها، ابهايانتخ زمینه در سازمانها یا گروهها منحصربفرد، افراد رفتار مطالعه از عبارت رفتارکاوي از منظور
 این اثرات و ایشاننیازه کردن برآورده براي آنها احساسات و عقاید درخواستها، خاص، سرویسهاي و محصوالت از استفاده

  .باشد می آنها اجتماعی یا شخصی زندگی روي بر اعمال
 اشخاص یدنپوش لباس نحوه روي بر دانشکده در دوستان همانند( گروهی یا شخصی برخوردهاي روي بر متمرکز رفتار
 کند). می اتخاذ اساجن خرید و استفاده براي را تصمیماتی آن تولیدات نوع به بسته شرکت یا موسسه یک یا دارد، تاثیر
 الگوي از لهاما با محصوالت خرید به مردم تشویق براي وشهاییر و است مهم خرید در اغلب محصوالت از استفاده نحوه

  .گیرد می صورت همواره قبلی مشتریان رفتارهاي
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 یا کاربران ان،مشتری رفتاري الگوي کشف به آن در و است کاوي داده زیرمجموعه رفتارکاوي که دارند اعتقاد محققین
 .شود می پرداخته خاصی شرایط در نظر مورد اشیاي

 تکنیکهاي کشف الگوهاي رفتاري -3-1
ایجاد  نهایت شناسایی الگوهاي متوالی در داده هاي مربوط به فعالیت یادگیري می تواند براي کشف، فهمیدن و در

ي دامنه ها لی، درچارچوبی براي رفتارهاي مربوط به یادگیري دانش آموزان، مفید باشد. اولین وظیفه کشف الگوي متوا

 زابا استفاده  ي شده،تخراج الگوهاي متوالی از آیتمهاي موجود در داخل مجموعه داده هاي جمع آورمربوط به یادگیري، اس

زان براي دانش آمو برخی از محققین از استخراج الگوي متوالی براي ایجاد مدلهایی .[9]تکنیکهاي داده کاوي می باشد 

وهاي رفتاري متوالی رخی محققین دیگر از استخراج الگ. ب[10]براي یادگیري دانش آموزان منحصربفرد، استفاده می کنند 

 .[12 ,11]بدست آمده براي فهم بهتر یادگیري دانش آموزان در شرایط خاص، استفاده کرده اند 

 راي ایجادبرسیون بر حسب نوع داده هاي جمع آوري شده از تکنیکهاي داده کاوي از قبیل: رده بندي، خوشه بندي یا رگ
زمینه  ود. درشگروههایی از افراد یا اشیاء بر اساس مشابهت هاي ساختاري، رفتاري یا عملکردي آنها استفاده می 

اري گوهاي رفتکشف ال تکنیکهاي رده بندي با سریهاي زمانی اقدام بهرفتارکاوي دانش آموزان در کالسهاي درسی، اغلب از 
 موقتی دانش آموزان می گردد.

 رفتاري موقتی دانش آموزان کشف الگوهاي -3-2

ت ایجاد ر نهایدشناسایی الگوهاي متوالی در داده هاي مربوط به فعالیتهاي آموزشی می تواند براي کشف، فهمیدن و 
 مهاي موردلگوریته آموزش در محیطهاي آموزشی مبتنی بر کامپیوتر نقش بسزایی داشته باشد. اچارچوب رفتاري مربوط ب

م بودن ه جنبه مهده و باستفاده براي استخراج الگوهاي متوالی معموال وابسته به برخی از معیارهاي کشف الگوي تکراري بو
شتراك طالب به اه از مالگوها، ارزیابی نحوه استفاد یا رتبه بندي الگو مربوط می باشد. در هر حال، جنبه دیگر مهم این

الیز ی و آنگذاشته شده در محیطهاي آموزشی، توسط دانش آموزان جهت حل مشکالت خود می باشد. به منظور شناسای
 [13]الگوهاي رفتاري از واژه ها و اصطالحات مورد پسند دانش آموزان استفاده می شود 

 با استفاده از تکنیکهاي رفتارکاوي کشف الگوي رفتاري دانش آموزان -4

نها آموزشی آ اي سطحمحققین زیادي سعی کرده اند تا از نتایج بدست آمده از رفتارکاوي دانش آموزان براي کمک به ارتق
 استفاده نمایند که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می کنیم.

Hershkovitz  ن را با آنالیز رفتارهاي آنها در صفحات آموزشی وب مراحل یادگیري دانش آموزا [14]و همکارانش
را براي بررسی رفتارهاي آموزشی دانش آموزان طراحی  Learnogramاستخراج کردند و سپس سیستمی بنام 

از روش خوشه بندي فازي براي آنالیز رفتارهاي آموزشی دانش آموزان استفاده  [15]و همکارانش  Chenکردند.

از تکنیکهاي کشف قوانین انجمنی و رده بندي با استفاده از درخت تصمیم، روش  ]16[ ارانش و همک El-Halesکردند.
و در نهایت از روشهاي شناسایی موارد آنومالیها براي بررسی رفتارهاي دانش آموزان استفاده کردند.  E-Mخوشه بندي 
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Yang  دانش آموزان، الگوي آموزشی و حالتهاي یک چارچوب براي نمایش تاریخچه رفتارهاي یادگیري  ]17[و همکارانش
یادگیري دانش آموزان با استفاده از قوانین انجمنی، ارائه دادند. تکنولوژي عاملها و متدهاي آنالیز آماري بر روي رفتارهاي 

 آموزشی دانش آموزان اعمال شد. 

Slaninova  ادند. هدف دورد بررسی قرار رفتارهاي دانش آموزان را در سیستم مدیریت آموزشی م ]18[و همکارانش
به کشف  تواند اصلی این تحقیق، پیدا کردن جوابی مناسب براي سواالتی بود همانند: چگونه روشهاي انتخاب شده می

. روشهاي ش دهیمالگوهاي رفتاري دانش آموزان منتهی گردد؟ و چگونه ما می توانیم میزان رشته هاي کشف شده را کاه
ي ان مقایسه محققی ج الگوي تکراري براي کشف الگوهاي رفتاري مورد استفاده قرار گرفت. ایناستخراج فرآیند و استخرا

الگوهاي   .انجام دادند بین متدهاي انتخاب شده براي شناسایی رفتار دانش آموزان در زمانهاي خاص از شبانه روز یا هفته،
 یش داده شد.بدست آمدن و روابط بین آنها با استفاده از شبکه هاي پیچیده نما

 Wang  یک رشته از عملیات را براي تشخیص رفتارهاي آموزشی دانش آموزان و مقایسه این رفتارها با  [19]و همکارانش
از تکنیک استخراج الگوي متوالی، به منظور رده بندي الگوهاي  *نقشه هاي مفهومی، انجام دادند. این رشته از عملیات

 د الگوهاي رفتاري خاصی که به بهتر شدن خروجی آموزشی کمک نماید، استفاده کرد.  دانش آموزان و تصمیم گیري در مور

Kinnebrew  ي که ي داده کاوبه منظور شناسایی و آنالیز الگوهاي رفتاري دانش آموزان از تکنیکها [20]و همکارانش
د. ناستفاده کرد ا بود،موقتی در آنه ترکیبی از استخراج رشته ها با اطالعات جدید تئوري، اندازه گیري میزان عالقه هاي

نده تحصیل کن شجویانآنها کارایی تکنیکهاي به کار گرفته شده در این تحقیق را بر روي داده هاي جمع آوري شده از دان
وسط یک ی به الگو تمورد تحقیق قرار دادند و کارایی آنرا با الگوریتمهاي اعتبارده Bettyدر محیط آموزشی تخصص مغز 

ز ارشته اي  شکل ازمقایسه کردند. نتایج آزمایشات آنها نشان داد که روش پیشنهادي آنها در تشخیص الگویی مت متخصص،
 د.داده هاي مرتبط به فعالیتهاي دانش آموزان می تواند در بهبود روند آموزش به آنها موثر واقع شو

Suchita Borkar  رزیابی انجمنی مورد تفاده از الگوریتم قوانین اکارایی آموزشی دانش آموزان را با اس ]21[و همکارش
کشف  وزان بود،انش آمدقرار دادند. در این تحقیق قوانین ایجاد شده و رابطه بین خصلتهایی که مرتبط با کارایی آموزشی 

 گردید.
 

 نتیجه گیري -5

 برخی از این ماید.اده می نهر دانش آموزي براي یادگیري علوم مختلف از یک الگوي رفتاري خاص و گاها منحصربفرد استف
 یمی توان روش آموز، رفتارها ذاتی هستند ولی برخی از آنها اکتسابی می باشند. می توان با کشف الگوي رفتاري هر دانش

زش علوم اي آموخاصی منطیق بر عالقمندیها و سطح درك و فهم وي توام با زمینه هاي موجود در محیط پیرامون وي بر
ر دش آموزان وزش داندر این مقاله به بررسی استفاده از تکنیکهاي رفتارکاوي براي بهبود کیفیت آممختلف اتخاذ نمود. 

 کالسهاي درسی پرداختیم.
                                                 
* Workflow 



 

 
 

www.ICEEC.ir                ٦ 

 منابع
[1] Baker, Yacef K. (2009), The state of educational datamining in 2009: A review and 
future visions. J EduData Min 2009. 
[2] B.K. Bharadwaj and S. Pal., (2011), “Data Mining: A prediction for performance 
improvement using classification”, International Journal of Computer Science and 
Information Security (IJCSIS), Vol. 9, No. 4, pp. 1-5. 
[3] Hijazi, S. T., and Naqvi, R.S.M.M., (2006),” Factors Affecting Student’s Performance: 
A Case of Private Colleges”, Bangladesh e-Journal of Sociology. 
[4] Alaa el-Halees, (2009), “Mining students data to analyze e-Learning behavior: A Case 
Study”, 2009. 
[5] Pandey, U. K. and Pal, S., (2011),“Data Mining: A prediction of performer or under 
performer using classification”, (IJCSIT) International Journal of Computer Science and 
Information Technology. 
[6] Romero, C. and Ventura, S. (2007) ‘Educational data mining: A Survey from 1995 to 
2005’, Expert Systems with Applications, Vol. 33, pp. 135-146. 
[7] B. K. Baradwaj, S. Pal, (2011), “Mining Educational Data to Analyze Students’ 
Performance “, International Journal of Advanced Computer Science and Applications ,
Vol. 2, No. 6, pp. 63-69. 
[8] K. Kularbphettong, C. Tongsiri, (2012), “Mining Educational Data to Analyze the 
Student Motivation Behavior “, http://waset.org/publications/12793/mining-educational-
data-to-analyze-the-student-motivation-behaviorU [Accessed on December 2016]   
[9] Zhiwen Yu, Zhiyong Yu,Xingshe Zhou, Christian Becker, & Yuichi Nakamura,  
(2012),  ” Tree-Based Mining for Discovering Patterns of Human Interaction in Meetings 
“,IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Vol. 24, No. 4, pp 759  -  768 
[10] Z. Yu and Y. Nakamura, (2010), “Smart Meeting Systems: A Survey of State-of-the-
Art and Open Issues,” ACM Computing Surveys, Vol. 42, No. 2, article 8. 
[11] K. Otsuka, H. Sawada, and J. Yamato, (2007), “Automatic Inference of Cross-Modal 
Nonverbal Interactions in Multiparty Conversations ”,Proc. Int’l Conf. Multimodal 
Interfaces (ICMI ’07), pp. 255- 262. 
[12] Z.W. Yu, Z.Y. Yu, Y. Ko, X. Zhou, and Y. Nakamura, (2009), “Inferring Human 
Interactions in Meetings: A Multimodal Approach ”, Proc. Sixth Int’l Conf. Ubiquitous 
Intelligence and Computing (UIC ’09), pp. 14-24. 
[13] J. S. Kinnebrew, D. L.C. Mack & G. Biswas, (2013), “Mining Temporally-Interesting 
Learning Behavior Patterns “, Educational Data Mining 2013.  
[14] A. Hershkovitz and R. Nachmias, (2009), “Learning about online learning processes 
and students’ motivation through web usage mining”, Interdisciplinary Journal of E-
Learning and Learning Objects, Vol. 5, pp. 197–214. 
[15] J. Chen, K. Huang, F.Wang, and H.Wang. E-learning behavior analysis based on 
Fuzzy Clustering. In Proceedings of International Conference on Genetic and Evolutionary 
Computing 2009. 
[16] A. El-halees, (2008),  Mining students data to analyze learning behavior: a case study.  
[17] F. Yang, R. Shen, and P. Han. Construction and application of the learning behavior 
Analysis center based on open e-learning platform. 2002. 

http://waset.org/publications/12793/mining-educational-data-to-analyze-the-student-motivation-behavior
http://waset.org/publications/12793/mining-educational-data-to-analyze-the-student-motivation-behavior


 

 
 

www.ICEEC.ir                ۷ 

[18] K. Slaninova, T. Kocyan, J. Martinovic, P. Drazdilova & V. Snasel, (2012), “Dynamic 
Time Warping in Analysis of Student Behavioral Patterns Behavioral Patterns “,Dateso 
2012, pp. 49{59, ISBN 978-80-7378-171-2. 
[19] S. Wang, E. Walker & R. Wylie, (2012), “Analyzing Frequent Sequential Patterns of 
Learning Behaviors in Concept Mapping   “,  
[20] J. S. Kinnebrew, D. L.C. Mack & G. Biswas, (2014), “Mining Temporally-Interesting 
Learning Behavior Patterns “,  
[21] Suchita Borkar, K. Rajeswari, (2013), “Predicting Students Academic Performance 
Using Education Data Mining”, International Journal of Computer Science and Mobile 
Computing (IJCSMC), Vol. 2, No. 7, pp. 273 – 279. 
 

 

Admin
da2




