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 یکیدر آموزش الکترون يکاربرد رفتارکاو
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 چکیده
با منابع و اطالعات مختلف  يروزانه ما به نحو یکنند. زندگ یاستفاده م ینترنتاز ا  یاهداف مختلف يدر حال حاضر همه مردم برا

 یارتباط با متخصصان هر رشته علم ی،و کمک آموزش یکردن منابع آموزش یداآموزش، پ ینهوابسته شده است. در زم ینترنتموجود در ا
 یکهاياز تکن يشود.. رفتارکاو یمختلف با امکانات متنوع استفاده م یتهاياز وبسا یانو مرب یددانش با اسات اگیرانفر ینب ینو ارتباط آنال

 یعلم يکند. در واقع داده کاو یمتفاوت، استفاده م یطمختلف و تحت شرا  یطهايکاربران در مح ياستخراج رفتارها يبرا يداده کاو
اتفاقات قبل از به  ییشناسا یا یشگوییپ يالگوها برا نیپردازد. ا یخام م ينشده از داده ها کشفاست که به استخراج الگوها و روابط 

دانش آموزان در  يرفتارها یکرد تا به بررس یمتالش خواه یقتحق ینپردازند. در ا یحادث شدن آنها، م يدر ابتدا یاآنها  یوستنوقوع پ
 يرفتار يالگو یجادا يبرا یعصب يو شبکه ها يداده کاو یکهاياستفاده از تکن زمینهانجام شده در  يپرداخته و کارها ینآنال یطهايمح

 کرد. یمخواه یانرا ب ینهزم ینموجود در ا يچالشها یتو در نها یرندگ یمورد بحث قرار م ینآنال یطدانش آموزان در مح
 یاء، آموزش الکترونیکی، آموزش مجازي، تکنیکهاي داده کاوي.اش ینترنتا يکاربردهایاءاش ینترنتا: کلمات کلیدي

 
 
 مقدمه -1

س ستفاده از  ستما ش يها ی ش ینآنال یآموز ضر به رو سان برا یدر حال حا سر دن يآ سرتا شده  یلتبد یاآموزش علوم مختلف در 
ست. دانش آموزان در هر منطقه جغراف سا یخود م یازعلوم مختلف مورد ن یادگیري يبرا یاییا که در  يمتعدد یآموزش یتهايتوانند به 

ثبت نام نموده و اقدام به گذراندن  یتها،توسط آن سا یازمورد ن ینهبا پرداخت هز یا یگانوجود دارد، مراجعه نموده و به صورت را ینترنتا
ش صورت آنال یازمورد ن یدوره آموز دانش آموز دارد منجمله باعث  یا یادگیرنده يبرا یاديز یاينوع آموزش مزا ین. ایندبنما ینخود به 

امکان بهره  یاییجغراف يدانش و علوم مختلف را فراتر از مرزها یريفراگ ینشده و همچن درفت و آم يها ینهدر وقت و  هز ییصرفه جو
ــات یانمرب يها ییاز دانش و توانا یريگ ــهرها  یدو اس ــورها یاش ــورها يکش ــهرها/کش دانش در مناطق  یادگیرندگان يبزرگ را برا يش

 آورد.  یدوردست و روستاها فراهم م
ستمهايس ینا ییکارا یشبا افزا یادگیرندگانسطح دانش  يکمک به ارتقا يبرا يمتعدد تکنیکهاي ش ی شده اند از  یآموز ارائه 

 .یرهو غ یمصنوع یعصب يشبکه ها ي،رفتارکاو ي،وبکاو ي،داده کاو یکهاي: تکنیلقب
 

 آموزش از راه دور  یا آموزش الکترونیکی -2
قرار گرفته شده است.  یا،و محققان در سرتاسر دن یاز موسسات آموزش یاريمورد توجه بس یارآموزش از راه دور در حال حاضر بس

در  یکیبه منظور آموزش بهره ببرند. آموزش الکترون يهوشمند یستمهايمختلف  تالش دارند تا از س ینمحقق يامروز یاياساسا در دن
ـــیآمو يبرنامه ها یلواقع تحو ـــتفاده از ابزارها ینیتمر یا زش ـــد [ یم یوترهمانند کامپ  یکالکترون يبا اس  یکی]. آموزش الکترون1باش

 یانهمانند دانش آموزان و دانشجو یآموزش یرانبه فراگ یآموزش يآسان محتوا یلتحو يمختلف برا یسهايو سرو ياستفاده از تکنولوژ
 باشد.  یم
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دهندگان مشـــکل اســت.  یمتعل يدانش، برا یريدانش به هنگام فراگ یادگیران يمشـــاهده رفتارها ینآنال یادگیريآموزش و  در
توانند  یدانش را مشاهده و رصد کنند، آنها م ینآنال یادگیرندگان يرفتارها یو علم یادهندگان  بتوانند به صورت پو یمبهرحال، اگر تعل

ص يها زیابیار یدبک،ف یجادقادر به ا شخ ش ينمودن محتوا يساز یدلخواه و  شوند. همچن یلقابل تحو یآموز  يبا متدها ینبه آنها، 
ــط  یتهاییکردن فعال یتورجهت مان یعلم ــتند تا الگوهادهندگان ق یمافتد، تعل یاتفاق م یادگیرانکه توس ــ يادر هس  یادگیران یآموزش
 ].2را کشف کنند [ ینآنال

 یرشته/ موضوع آموزش یریتمد یستمهايس یا)  LMS(  یآموزش یریتمد یستمهاياز س ین،دهندگان آنال یمدر حال حاضر، تعل
)CMSسا ینالگ ي(همانند تعداد بارها یادگیرندگان یتهايرا درباره فعال یی) که داده ها ستمهايس/یتهاشدن به  ش ی  یخچهتار ی،آموز

ــد یامهايو تعداد پ یدهابازد ــ يدر بوردها هداده ش کند تا  یدهندگان کمک م یمنوع از اطالعات به تعل ینکنند.  ا ی) آماده میحاتتوض
 ].3قرار دهند [ یرا مورد بررس ینآنال یادگیريپروسه  یدرك دانش آموزانشان در ط یزانم

 
 
 داده کاوي -3

شود تا اطالعات  یشده، اعمال م يجمع آور ياز داده ها یاديمقدار ز يشود که بر رو یاطالق م یمجموعه اعمالبه  يداده کاو
شف نما شامل: غ یدشاخص با یژگیاطالعات نهفته چند و ین. ایدنهفته موجود در آنها را ک شند  شته با بودن، قابل درك و  يتکرار یردا

سط کاربر بودن، معتبر و جد ستفاده بودن  یتبودن، قابل یدفهم تو شتن. بعبارت د يجنبه کاربرد یعنیا شف  يبرا يداده کاو یگر،دا ک
شده م يالگوها  ینشده کاربرد دارد ا يجمع آور ياز داده ها یاديالگو از حجم ز شف  ستفاده  یاهداف مختلف يتوانند برا یک مورد ا

شف رفتار ینا یناز مهمتر یکیکه  یرندقرار گ شا هاياهداف ک شگوییپ یابه و م شد. تا از رو یم یندهرفتارها در آ ی  یندهآن بتوان آ يبا
 ] .4را انجام داد [ یهایینگر

 باشد: یم یرمراحل ز يدارا يکاو داده
 داده ها يجمع آور •
 شده يجمع آور يکل داده ها ینمناسب  از ب يانتخاب  داده ها •
 و...) يتکرار ينامفهوم، حذف رکوردها یا یخال یلدهايف یگزینیشده (همانند حذف/جا يجمع آور يپردازش داده ها یشپ •
 پردازش شده یشپ يشکل داده ها ییرتغ •
 يداده کاو یکهاياعمال تکن •
 الگو  یجادا •
 شده یجادا يو دقت الگو ییکارا یابیارز •
 دانش استخراج شده یکشف و معرف •

 تکنیکهاي داده کاوي -1-3
 

 باشد که عبارتند از: یمهم م یفهدو وظ يدارا يداده کاو یبه طور کل
• Descriptive Task  ــ یف: وظا ــف و توص ــان دادن نتا یا یفمربوط به کش ــها یکیبا  یجنش داده ها همانند  یشنما ياز روش

 باشد.  یو.... م یاگرامهاجداول، چارتها و د
• Predictive Task یا یتنحوه عملکرد موجود ینیب یشپ يگو براال ینشود و از ا یم یجاد) ایئیهر شخص (ش يبرا یی:  الگو 

 شود.  یاستفاده م یندهدر آ یئیش
 ] :5آنها عبارتند از[ ینکه مهمتر یرندگ یمورد استفاده قرار م يدر داده کاو یاديز تکنیکهاي
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کرد  یريگ یمموجود تصم يدر داده ها یستیشده موجود هستند که با یفتعر یشاز پ يمجموعه از کالسها یک:    يرده بند •
 یزاندانش آموزان بر حســـب م يبرا ییمثال: کالســـها ي. برایرندگ یموجود قرار م ياز کالســـها یک) در کدامیت(موجود یتمکه هر آ

کرد که هر دانش آموز تازه  یريگ یمتصم يرده بند یکهايبا استفاده از تکن یستیشود و با می یلآنها تشک یلیتحص یشرفتپ یا ییکارا
 . یردگ ی) قرار میژگیهایشاز کالسها (بر حسب و یکوارد در کدام 

 يتحت عنوان خوشه گروه بند يکه باهم دارند در مجموعه ها ییشده بر اساس شباهتها يجمع آور ي: داده ها  يخوشه بند •
شه بند یم ستند، کارا یتمهاییاز آ ییکردن گروهها یداپ يبرا يشوند. خو شابه ه دانش آموزان  ینر بمثال، د يدارد. برا ییکه باهم م

 ییو...)  هستند، را شناسا یمشکالت روح  ي(دارا یگربه همد یخاص يمشابهت ها يکه دارا آموزانیدانش  یماگر بخواه ی،مورد بررس
 . یمکن

شگوییپ • ش ینی،ب یشمدل پ یکشده و  يجمع آور ي: در داده ها  ی شخص پ یک يرا برا یارز صلت م کنند.  یم ینیب یشخ
ــگوییپ يمربوط به دانش آموزان برا يمثال، در داده ها يبرا ــ یش ــت دانش آموز ینیب یشآنها، پ یعملکرد آموزش ــکس در  يامکان ش

سال) از رو یانامتحانات پا س يترم (آخر  شده از برر شف  سابق و اعمال تکن یمدل ک  يداده ها يبر رو ینیب یشپ یکهايدانش آموزان 
به منظور کشف ارزش و اعتبار  یشگوییپ یکهايتکن یندر امتحانات آخر ترم. همچن يو یآموزشعملکرد  ینیب یشو پ یددانش آموز جد

 . یرندگ یهم مورد استفاده قرار م یاتفرض
ــد که  یم یانجمن ینکشــف قوان ي،موضــوعات در داده کاو یناز مهمتر یکی ي،امروز یاي: در دن  یانجمن ینکشــف قوان • باش

 یقانون م یدو تول يتکرار يمجموعه داده ها یدمعموال تول ی،انجمن ینباشد. کار عمده در کشف قوان یم یاديز یاربس يکاربردها يدارا
ــد که در تحق ــ واندت یمختلف م یقاتباش ــل ییکارا یاربس ــد. هدف اص ــته باش ــتخراج روابط جالب، الگوها یداش  یزانو م ي،تکرار ياس

ــتگ ــده در پا یرهذخ يدر داده ها یتمهااز آ ییمجموعه ها ینب یهمبس ــد. برا یداده ها م یگاهش از  %70 ییمثال، در مدارس ابتدا يباش
 یا یخود (مانند ضــعف عملکرد آموزشــ یدر پروســه آموزشــ یمشــکالت رايکه پدر و مادر آنها از هم طالق گرفته اند دا یدانش آموزان

 [6باشند [ ی)  میپرورش
 

 رفتارکاوي -2-3
الگو با استفاده از نحوه رفتار کاربران  یجادا يبرا يداده کاو یکهايدر واقع استفاده از تکن يباشد. رفتارکاو یم يداده کاو یرشاخهز
ستفاده از ا یم ینترنتا یطدر مح ستفاده از مدت زمان ا شد. مثال با ا شده برا ینترنت،با ساعات انتخاب   يسپر يصفحات مورد عالقه، 

ـــدن در ا ـــاس رفتارها جادیکاربران ا يبرا ییتوان الگو یو... م ینترنتش و  یواقع یايبا دن ینترنتا یايآنها را در دن يکرد و بر آن اس
 قرار داد یروزمره مورد بررس یمختلف آنها در زندگ يعملکردها

 
 برخی از کاربردهاي رفتارکاوي در زندگی روزمره -4

 ] :7در آموزش عبارتند از [ يداده کاو ياز کاربردها یبرخ
 یآموزش يداده ها یزآنال •
 آنها یدهندگان و پروسه آموزش یماز تعل یبانیپشت يبرا یدبکف یجادا •
 یرندگانگ یمتعل يبرا یشنهاداتپ یجادا •
 یرندگانگ یمتعل یآموزش ییکارا ینیب یشپ •
 یرندگانگ یمتعل يمدلساز •
 یرندگانگ یمتعل یرعاديغ يرفتارها ییشناسا •
 یرندگانگ یمکردن تعل يگروه بند •
 مرتبط به آموزش یاجتماع يشبکه ها یزآنال •
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 یرندگانگ یمتعل یقهدروس مرتبط به ذوق و سل يرشته ها یجادا •
 پروسه آموزش يو زمانبند یزي، برنامه ر یزيطرح ر •

Romero ] س8و همکارانش ش یستم] مراحل موجود در  س یکردند و امکانات یمرا ترس یآموز ش یستمکه دانش موجود در   یآموز
شکل  یارائه م صورت  شاهده م یندادند. همانطور که در ا یشنما 1شود را، به  سئول  یمشود تعل یشکل م شگاهها م دهندگان و دان
کنند و با مراکز  یاستفاده م یستمس یناز ا یرندگانگ یمباشند. تعل یم یآموزش يها یستمس زا یبانیو پشت یجادا یزي،برنامه ر ی،طراح

ش شدهندگان در تعام یمو تعل یآموز ستند. تمام اطالعات اعم از اطالعات دروس آموز ستفاده و تعامالت  یرندگان،گ یمتعل ی،ل ه موارد ا
سط تکن شده تو ش يمختلف داده کاو یکهايانجام  شرفتجهت کمک به پ یددانش مف ف،به منظور ک سه آموزش الکترون ی  یم یکیپرو

 یمخود تعل یلهبلکه به وس یرددهندگان مورد استفاده قرار گ یموسط تعلتواند ت یتوانند به کار گرفته شوند. دانش کشف شده نه تنها  م
مقاصــد  يمختلف برا يتواند توســط گروهها یم زشدر آمو يکاربرد داده کاو ین. بنابرایردتواند مورد اســتفاده قرار گ یهم م یرندگانگ

 .یردمورد استفاده قرار گ يو متعدد یزمتما

 
  

 ]8[ یشنهاديپ یآموزش یستم: س1 شکل
 

AlAjmi ] ستفاده از متدها"را در مورد  ي] مطالعه ا9و همکارانش سها ییکارا يبه منظور ارتقا يداده کاو يا  يدرس مجاز يکال
ـــتفاده از تکن يبر رو ینمطالعه، محقق ینانجام دادند. در ا "یکیدر آموزش الکترون  ینتر ینهکردن به یداپ يبرا يداده کاو یکهاياس

 یطهاياست که از مح ي) متدVLE)  تمرکز کردند. (VLE( يمجاز یآموزش يو توسعه فضا یکیالکترون وزشدر آم استفاده يروشها برا
ش یطهايمح یجادبه منظور ا يسه بعد ستفاده م یآموز شهاVLEکند. بعالوه، ( یا ست از رو صلتها یشنما يبرا یی) ممکن  يدادن خ

ستفاده م یمو تعل یرندگانگ یمتعل سط ا يها سیبرر یجکند. نتا یدهندگان ا شده تو ستفاده از  ینمحقق ینانجام  شان داد که ا  VLEن
ش یاثرات مثبت يدارا سه آموز سط تعل یدر پرو شده تو سب  شد. همچن یم یرندگانگ یمو نمرات ک  یمتعل يرفتارها ینمحقق ینا ینبا
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در  یرهاییبه عنوان متغ یرندگانگ تعلیم یآموزش ییکارا یگر،قرار دادند. بعبارت د یمورد بررس يمجاز يکالسها یطرا در مح یرندگانگ
) بر اساس نمرات کسب شده یرندهگ یمهر تعل ي(برا یرهامتغ ینا يبرا یمورد استعمال قرار گرفت. بعد از آن، وزن يداده کاو یکهايتکن

 کردند. يخصلتها گروه بند ینرا بر اساس ا یرندگانگ یمتعل یتدر امتحانات محاسبه شد و در نها
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 یسع ینتمام کشورها بدل شده است و به طروق مختلف در تمام علوم، محقق يبزرگ برا یهوا به معضل یو آلودگ یکامروزه تراف
درس  يو حضور در کالسها یزیکیف ییآموزش هم، از آنجا که جابجا ینهاز آن اتخاذ کنند. در زم یريجلوگ يرا برا ییدارند تا روشها

 یجادباعث ا یتباشد، باعث تردد در شهرها شده و در نها یم ینهبر آن که مستلزم صرف وقت و هز عالوهدانشگاه، آموزشگاه و موسسات 
 یاطالعات دست به دست هم داده اند تا روش يو فناور ینترنتمنظور ا ینا يبخصوص در کالن شهرها گردد. برا یآلودگ یجادو ا یکتراف
روش همان  ینارائه دهند که ا یانقاط دن یبه عالقمندان علم و دانش در اقص یاهداف آموزش یشبردپ يو آسان برا هینکم هز یع،سر

 باشد.  یم یکیآموزش الکترون
 يجهت ارتقا يو رفتارکاو يداده کاو یکهايو استفاده از تکن یکیدر مورد آموزش الکترون یبحث و بررس یقتحق ینهدف ا مهمترین

 موجود  بود یآموزش یستمهايس ییکارا یزانم
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