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 بررسی عوامل افزایش مهارت یادگیری در دانش آموزان و دانشجویان با استفاده

 از قوانین انجمنی

  
  2مریم خیرآبادی ،  1 محمود افخمی مزرعی

 afkhamei@yahoo.com کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسالمی واحد نیشابور1

  maryam.abadi@gmail.comاستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور 2
 

                                     چكیده 

مسیر این آموزش ها به لذا آموزش های الکترونیکی ، هر روز بیشتر و پربارتر در جهت یاددهی گام بر می دارد. 

سمت یادگیری بیشتر دانش آموز سوق داده می شود.راههایی که ممکن است جهت این امر انجام شود ، با توجه به 

مقطع تحصیلی و قومیت و ملیت افراد متفاوت خواهد بود. داده کاوی آموزشی به بررسی مهارت های فردی دانش 

از داده کاوی پرداخته است. این امر با استفاده از نرم افزارهای مختلف و آموزان من جمله یادگیری آنها با استفاده 

نیز سایت های گوناگون در حال انجام است. هر چه قدر بتوان الگوهایی که در حین حل مسئله، توسط دانش آموز 

وسط نوع پرسشنامه تپیاده می شود را متنوع تر کرد ، در واقع راه را برای یادگیری بیشتر آنان فراهم می کنیم. سه 

نوع توسط دانشجویان کارشناسی پرشده است. پرسشنامه های فوق، دارای استاندارد  2دانش آموزان تیزهوش و

و قوانین انجمنی C4.5می باشند. مشکل یادگیری آنان را مورد بررسی قرار داده ایم. به کمک درخت تصمیم جهانی 

A priori   یادگیری بیشتر دانش آموزان و دانشجویان موثر بوده است. این قوانینی را بدست آورده ایم که در

          از سرعت بهتری برخوردار است. نتایج بدست آمده، توسط آزمون های آماری  Id3درخت تصمیم، نسبت به 

T Test , K2  نتایج با درخت تصمیم ومورد تایید قرار گرفت.   ارزیابی قرارشدهId3 دنیز  مقایسه شده که شاه 

آیتم هایی که در پرسشنامه ها باعث یادگیری شده بودند، کشف وباعث شد در  بیشتری بوده ایم.سرعت واطمینان 

 .استاستفاده از داده های بومی، مزیت دیگر نسبت به مقاله محوری،  جهت افزایش مهارت یادگیری گام برداریم.

 های كلیدیواژه

          پرسشنامه ،مطالعه خالقیت دانش آموزان،، درخت تصمیم ،قوانین انجمنی ،یادگیری 

 و هدف مقدمه -1

شتر دانش  سی و خواندنی را یادبگیرند.  آموزانبی شتر  نمی دانند چطور باید مطالب در ارند با سعی د ، ازاین روبی

شی ،را حفظ کنند مطالب، تکرار سپارند  ولی بعد از مدتی آنها را به فرامو سلط   ]1[می  شتر مواقع عدم ت دانش   دربی

 آورند.وجود میازمهارتهاوروشهای مطالعه وشیوه درس خواندن،مشکالتی عدیده ای رابه آموزان دراستفاده
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 ،باشد، از شایع ترین مسائلی است که    می در نتیجه عدم به کارگیری مهارت های مطالعه ،که 1افت تحصیلی ه لامس 

سیدن به اهدافش   شی را در ر ست مواجه   ،فرد و نظام آموز شک ست:  2ثمربخش مطالعه. کندمی با   ازدو عامل متاثرا

سبت به مطالب خواندنی  ،یکی سبب     3ودیگر،کاربرد ماهرانه فنون مطالعه عالقه ن سبت به مطلب خواندنی  عالقه ن

شود تا  سانتر،    می  شتر بپردازد. کاربرد فنون بهتر ،مطالعه راآ   سازد؛ می رتترولذت بخشسریع  شخص به مطالعه  بی

شودتا     درنتیجه سبب می  سبت به مطالعه افزایش می یابد و شتر بپردازد وازمطالب ، عالقه خواننده ن ی  اوبه مطالعه بی

نددوری نکندودرزمان        ید بخوا با ند     کمتری، که  لب بیشتتتتری را بخوا های افراد در        .]2[مطا فاوت که ت این عقیده 

شده بود،  پذیرفته ،تعلیم و تربیتها در دنیایتا مدت ،صرفا ناشی از تفاوتهای آنها در هوش و توانایی است  ،یادگیری

اما بعدها تغییر یافت، پژوهشتتتگران نشتتتان داده اند ، دانش آموزان راهبردهای متفاوتی دارند، یعنی اطالعات رااز      

دانش آموزان بامشکل عدم آموزش و آگاهی درزمینه    .]3[های متفاوتی پاالیش و دستکاری می کنند طریق صافی 

  .ازمهارتهای مطالعه ،یادگیری رافعال کننددانندکه چگونه بااستتتفادهروبرو هستتتندونمی، چگونگی مطالعه صتتحی 

وراهبردهای مطالعه ویادگیری است.آموزش  یکی ازبدیهی ترین عوامل پیشرفت تحصیلی،آگاهی دانش آموز ازاصول

بااین حال دانش آموزان قوی معموال   ای مطالعه ویادگیری باید سالها پیش ازدوره ابتدایی آغازشده،اصول وراهبرده

  .]4[ابد یمی انگیزه بیشتتتری برای موفقیت دارندوبه تدریج احستتاس پیشتترفت وعالقه به یادگیری درآنان افزایش
زیادی را به وجود می   مطالعه مشتکالت ازمهارتهاوروشتهای   دربیشتتر مواقع عدم تستلط دانش آموزان دراستتفاده   

نه  شتتود،می فردانجامهای کم و بیش دائمی در رفتار که در نتیجه فعالیت اتاستتت از تغییرعبارت، آورد.یادگیری

انگیختگی  برو نگیزد، پس بدون انگیزهابر فعالیت آنکند که عاملی او را به فرد وقتی فعالیت می. رشد و نمو طبیعی

تکنیک های داده کاوی،  ستتعی بر این بوده تا با استتتفاده از    ]6[در کارهای قبلی.]5[آمدنخواهد  وجود،بیادگیری

تا با استفاده از علم داده کاوی و زیر مجموعه   کرده ایم در این پژوهش، ما سعی  کنیم . بررسی مسئله یادگیری را،  

افزایش یادگیری دانش اموزان و   و با کمک مهارتهای مطالعه و شتتتناخت مستتتائل پیش رو، در جهت              های آن  

 دانشجویان، گام برداریم.

  

 تئوری و پیشینه تحقیق-2
ستفاده از   ساده،     222در تحقیقی با ا سیله قوانین طبقه بندی الگوریتم بیزی  شی بو  پیش بینی نمونه از داده های آموز

شده، دارای دقت زمانی     ]7[شد  سته بندی  شده اند. طبقه بندی    192و برروی  2021که قوانین پایه د نمونه طبقه بندی 

شتتناستتایی کرده که دارای دقت و اطمینان باالیی    Fp-growthداده را بوستتیله قوانین انجمنی مرتبط با الگوریتم درخت

شه بندی       سط تکنیک خو ستند. در نهایت اطالعات، تو سط و    K-meansه جهت تحلیل مهارت خوب کاربر، بامهارت متو

مهارت زیر متوسط، تقسیم بندی شد که همه آنها بر اساس استدالل منطقی، توانایی عددی و شخصیت می باشند. در واقع          

بقه ط با استفاده از تکنیک های داده کاوی)خوشه بندی( توانستند، با استفاده از الگوریتم بیزی مهارت های دانش آموزان را    

آموزان مورد نظر نبوده و نیز تعداد آنها بصتتتورت نمونه انتخاب گردیده بود. محققان        بندی کنند. اما تمام ویژگیهای دانش     

، که یک حوزه پژوهشی است و با بهره گیری از تکنیک های داده کاوی    EDM)4(داده کاوی آموزشی  از طریق  ]8[دیگری

گیرند. فناوری های یادگیری پیشتتترفته به      آموزان چگونه مطالب را یادمی    نشو روشتتتهای تحقیق و پژوهش دریافتندکه، دا    

این  هستتتند.وابستتته  CMS)6(ویاستتیستتتم های مدیریت دوره   LMS)5(شتتدت به ستتیستتتم های مدیریت یادگیری  

                                                 
1  Under achievement 
2  Effective study 
3  Study techniques 
4  Educational Data Mining 
5  learningmanagement systems 
6  coursemanagement systems 
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LMS/CMS        ها به طور خودکار، اطالعات کلیدی کاربران را به عنوانLOG   کنند. با کاوش این    های ستتترور رخیره می

LOG   آموز کندآموز مشخص شده و بتوانند، استراتژی    فایل ها، الگو ها برای معلمان مورد شناسایی قرار می گیرد، تا دانش

های تدریس را تنظیم کنند.پژوهشتتگران دیگری از صتتفحات یاد گیری تحت وب که به طور خودکار نگهداری و بازیابی می  

ست که یادگیری،     می (ICT)ار در چارچوب فناوری اطالعات و ارتباطات ن ک. ای]9[دشوند،کمک گرفتن  شد و آن زمانی ا با

ست.   شی الکترونیکی ا ستفاده از داده کاوی، به خصوص به همراه تکنیک های     در تعامل با یک پلت فرم آموز افراد دیگری، ا

ه بری آموزش تحت وب، راپیشتتنهاد کرده  ی موثر جهت نیازهای فردی و باال بردن بهردرخت تصتتمیم به عنوان یک وستتیله

بوده که در آن، تکنیک درخت تصمیم برای تطبیق   PCL)1(ی یک سیستم یادگیری خالقیت  ف آنها ، توسعه هد .]12[اند

شی، برای درخت             ست. از یک الگوریتم آموز صی ا شخ شجویان در زمینه های متنوع و  سیر های یادگیری برای دان بهتر م

تصتتمیم گیری استتتفاده شتتده که شتتامل: نظریه ی روند مرکزی آماری که، برای هر گره یک وزن در نظر گرفته شتتده، می  

ستم       سی شد. شمند    با شی هو یک فناوری یادگیری انطباقی با هدف کمک به یادگیری دانش آموزان در  ITS)2(های آموز

س   شناختی ا سیاری از   .]11[تمهارت های پیچیده  شتیبانی می کنند که دانش آموز را      ITSب شی را پ سائل آموز ها حل م

آن  ITSکند.یکی از ویژگیهای متمایز به صتتورت مرحله به مرحله در جهت حل مستتائل مشتتکل ، هدایت و راهنمایی می  

استتت که هدایت گام به گام در یک مستتئله دارد و تنها به نتایج پایانی اکتفا نمی کند.در پژوهش دیگری که شتتبکه آنالین   

  52222محققان دیگری به تعداد  .]12[باشتتدمی(  LON-CAPA3آموزشتتی به کمک کامپیوتر با رویکرد شتتخصتتی)  

آتن به دست آورده اند. با استفاده از قوانین انجمنی و روشهای داده کاوی و تکنیک های   TEIپرسشنامه توسط دانشجویان 

س      صمیم گیری مفید ا   .]13[تخوشه بندی، همبستگی بین پنج آیتم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند، که برای هدایت ت
ستفاده گردید.          آیتم هایی مانن صیل ا ستفاده از کتابخانه، مدت زمان مطالعه در طول تح سی، ا شارکت در فعالیتهای کال د م

 اشد.بچون خروجی این بررسی از یک دانشکده به دانشکده دیگر متفاوت بود، نتایجی که بدست آمد، به صورت مقطعی می

مطالعه دیگری با استفاده از روشهای داده کاوی برای شناسایی پروفایل دانشجویانی استفاده شدکه مشکالت تطبیقی در 

برای داده کاوی استفاده شده است.آنها نشان داده اند که عملکرد  WEKAاز نرم افزار .]14[انداولین سال کالج خود داشته 

استفاده شود. از آن برای پیش بینی  ID3یک مدل با استفاده از درخت تصمیم تواند در ایجاد گذشته تحصیلی دانشجو، می

استفاده گردید. دقت این مدل  WEKAتولید شده اند، در ID3ثبت نام دانشجو استفاده کردند. مجموعه قوانینی که توسط 

 بهره بگیرند. C5و یا  C4.5توانستند از می ID3است. اما به جای استفاده از درخت تصمیم  %62046در حدود 
( در بین دانش آموزان توزیع شتتد و از آنها خواستتته شتتد تا آن را پر نمایند. پس از آن،دانش  1ابتدا فرمهایی)شتتماره  

دسته بندی با ترکیب چندین دسته بندی استفاده      4دسته تقسیم شدند.    4به K-means آموزان با استفاده از خوشه بندی   

ساندن     شد که بهبود قابل توجهی   ستفاده از الگوریتم ژنتیک برای به حداقل ر پیدا کردند که آن در تمام ویژگیهای وزن و ا

 دسته از دانش اموزان تفکیک شده استفاده گردید. 4خطا که صحت پیشگویی را حداقل در 

 

 مواد و روشها-3

 نوع پرسشنامه استفاده شده است: 3برای این پژوهش، از 

پرسشنامه    -( ج2پرسشنامه مقاله اصلی)ضمیمه شماره      -( ب1ادگیری)ضمیمه شماره  پرسشنامه راهبردهای ی  -الف

صیفی تنظیمی   شگر تو شان بیان کنید (   پژوه سئوال از دانش آموزان تیزهوش که، علت راهیابی خود را به تیزهو (.  

های فوق، به ( ویژگیها و نمونه های موجود، در پرسشنامه را نشان می دهد. تعداد ویژگیهادر پرسشنامه      1جدول )

سط     21و 5و 36ترتیب  ست، که تو شان و    دانش149ا سه تیزهو شهر         36آموز مدر سی  شنا شجوی مقطع کار دان

 مشهد، پر شده است.

                                                 
1  personalized creativity learning system 
2  Intelligent tutoring systems 
3  learning Online Network with Computer-Assisted Personalized Approach 
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 ( ویژگیها و نمونه های موجود در پرسشنامه ها1جدول)

 نوع پرسشنامه ردیف
تعتتداد   

 ویژگی

تتتتعتتتداد  

 نمونه

 149+36 31 راهبردهای یادگیری 1

 149+36 5 مقاله اصلی 2

3 
توصتتتیفی تنظیمی  

 نویسنده
21 68 

 

ست ، درنرم افزار        سط دیتا شنامه وجود داردرا، تو س سپس با   تعریف می Wekaکلیه ویژگیهایی که، در پر کنیم. 

ثانیه   2022شود که، مقدار  کنیم. مالحظه میخروجی ها را بررسی می  Id3,C4.5استفاده از درخت های تصمیم   

اختالف زمان اجرا دارند. درواقع، با وجود داده های کم، مدت زمان اجرای این دو درخت تصتتمیم متفاوت بوده، به 

( قستتمتی  1شتتکل)مطابق یافته های پژوهشتتگران استتت.   رستتد. این امر،زودتر به جواب می C4.5گونه ای که 

صمیم   صل از، داده های پر  C4.5ازدرخت ت صیفی می     حا شنامه تو سط دانش      س شنامه تو س شد. این پر آموزان با

 تیزهوش، پرشده است.

 حاصل از داده های پرسشنامه توصیفی C4.5( قسمتی ازدرخت تصمیم 1شکل)

 

همان گونه که در این درخت مالحظه می شود، داشتن معلم خوب، به عنوان ریشه انتخاب شده، که نشان دهنده        

ست که، برای دانش   اهمیت این ویژگی، از نظر ست. والدین نیز از یافته هایی ا شته   دانش آموزان ا آموزان اهمیت دا

آموزان، این دو  استتت. درواقع، داشتتتن معلم خوب و نیز کمک والدین، از جمله موارد مهمی بوده استتت که، دانش 

در باال نیزاشاره شد، دو عامل    همانطور که  آیتم را جزء عوامل مهم، در راهیابی خود به تیزهوشان عنوان داشته اند.  

آموزان، با  آموزان، شتتامل داشتتتن معلم خوب و کمک والدین استتت. درواقع دانشمهم برای افزایش یادگیری دانش

عامل را مورد توجه بیشتتتتری، قرار داد،  انتخاب این دو آیتم، علل موفقیت خود را بیان نموده اند. اگر بتوان این دو  
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امل را   ع آموز پرداخته ایم. با توجه به اینکه را بیان نموده اند. اگر بتوان این دو       گیری دانشدر نتیجه به افزایش یاد   

آموز پرداخته ایم. این دو عامل، وزن بیشتتتری  مورد توجه بیشتتتری، قرار داد، در نتیجه به افزایش یادگیری دانش

آیتم برای راهیابی به مدرستته تیزهوشتتان  توان به این نتیجه رستتیدکه، این دوی آیتم ها دارند. مینستتبت به بقیه

ست. حال، اگر بتوان این دو    سیار مهم بوده ا شتری قرار داد، در نتیجه به افزایش یادگیری   ب عامل را، مورد توجه بی

 آموز کمک نموده ایم.دانش

بیه سازی   ش محیط  ازشده است.  استفاده  spssآماریافزارنرمو Wekaنرم افزار شبیه ساز   ، از یساز ادهیبرای پ

  . به علت سادگی کار است  شده کمک گرفته  ،دسته بندی داده ها ونیز قوانین استخراج شده از آن    برای شده فوق، 

دستتته بندی   و در صتتورت لزوم نظرات خود را در جریان ها را اعمال نمایدتواند انواع دستتته بندیمیکاربر با آن،

سته بندی  از  یساز ادهیدر این پ ها اعمال کند.داده شده    C4.5 , Id3د ستفاده  صورت گراف    ،ا که نتایج آنها به 

ستخراج قوانین انجمنی کمک گرفته شده است. در نهایت      aprioriبیان شده است. همچنین از الگوریتم    جهت ا

    حلیل  ، نتایج بدستتت آمده را ت2نمونه های مستتتقل tو آزمون  1زیآنال گزینه وانتخاب  spssافزارنرم با استتتفاده از 

با توجه به مزایایی   شده است.  استفاده  Id3اصلی، جهت دسته بندی ازالگوریتم درخت تصمیم    در مقاله  می کنیم.

داردو قبال نیز، به آن اشتتاره شتتد، این الگوریتم را برای پژوهش خود   Id3نستتبت به درخت تصتتمیم  ، C4.5که 

 .  درنظر گرفته ام

 

 نتایج و بحث-4

  دسته بندی با استفاده از آموزان و دانشجویان،مهارت یادگیری دانش بررسی راههای افزایشبه  ،ژوهشدر این پ

در مقاله پایه از استفاده شد. C4.5دسته بندی شده است. جهت حل مسئله از الگوریتم و قوانین انجمنی پرداخته

ID3        .ست سرعت پایین تری بوده ا شده بود که دارای دقت و  ستفاده  دانش  های برای ارزیابی از مجموعه داده ا

شجویان،  شامل  پرسشنامه هایی  از  آموزان و دان ستفاده  68و185،  ست.   رکورد ا   دیتاست  های ویژگی تعدادشده ا

 .جهت تحقیق استخراج گردیدعدد بوده که،  36و21ها،

دانشجویان پسر مقطع  این داده ها، شامل اطالعاتی از دانش آموزان پسر تیزهوشان مقطع راهنمایی و نیز،

سازی شدند. در محیط پیادهWekaمحیط ،الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم پایه درکارشناسی شهرمشهد است. 

spss مدلT Test,K2 این ضریبنیاز به، مقایسه میانگین دو گروه مستقل بودچون  ند،انتخاب شد مستقل . 

نشان  ،آمده کهدستبه 2.227در این مدل کمتر از  p-valueدهد. مقدار به ما نشان می ،اطمینان باالی مدل را

های مدل،داده سرعت و اطمینانبه دست آوردن  در سط  معناداری قرارگرفته است. برای آزمون های مادهدمی

دهد که روش بنابراین نتایج ارزیابی نشان می .قراردادیم وتحلیلمورد تجزیه ،را دانش آموزان و دانشجویان

 افزایش داده است. یادگیری دانش آموزان و دانشجویان،را برای  رعت و اطمینانسپیشنهادی 

 

 و چالش ها پیشنهادات-5

  ممکن است در تهیه پرسشنامه ها دچار مشکل شویم که می توان از پرسشنامه های استاندارد مانند کالج

 آتن استفاده کرد.

  انجمنی دقت شودبه تمامی مولفه های پرسشنامه در جهت یافتن قوانین 

                                                 
1  Analyze  
2  Independent-sample T Test  
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 .مهارت و خالقیت دو عنصر کلیدی درافزایش یادگیری قلمداد شود 

  عالوه بر دسته بندیC4.5  می توان از ،C5  .استفاده نموده و نتایج مقایسه شود 

 آموز و دانشجو را به مطالعه و کتابخانه بیشتر کند.چرا که استراتژی هایی بررسی شود که عالقه دانش

 برای افزایش مهارت و یادگیری است. مطالعه، پایه ای

 آموزان مختلف، در کشورهای مختلف بررسی پایگاههای داده بیشتر و به روز تر در جهت بررسی دانش

گردند. به گونه ای که هر چند مدت یکبار، با اطالعاتی که از طریق آموزش های الکترونیکی از دانش 

گیرد، در اختیار معلمان و ندی که بر روی آنها انجام میآید و نیز دسته بندی و خوشه بآموزان بدست می

 مدیران سایر مناطق قرار گیرد.

 . نتایج حاصل از این جمع آوری اطالعات از یک نقطه به نقطه دیگر متفاوت است 

 جنسیت نیز می تواندباعث تغییر در نتایج شود. 

 تشكر و قدردانی 

است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، با زبان قاصر   ، اجّل از آن استاد بدون شک جایگاه و منزلت  

، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را     استاد اما از آنجایی که تجلیل از .و دست ناتوان، چیزی بنگاریم 

ز هیچ  ا که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی،دکترخیرآبادی  سرکارخانم عزیزم،از استاد  ؛تامین می کند

جناب آقای   ،بزرگواراز استتتتاد  کمکی در این عرصتتته بر من درین ننمودند و زحمت راهنمایی را بر عهده گرفتند؛

از استتتاد گرانمایه، جناب آقای دکتر کامل که مرا در راهنمایی   ؛، که زحمت مشتتاوره  را متقبل شتتدنددکترقائمی

یاریگربودند،     های اولیه این مطالب یاری نمودند؛ وهمه عزیزانی که             کمال درتهیه وتکمیل این پژوهش علمی مرا

 را دارم. یتشکر و قدردان
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